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 ישם הדובר: תוכן השיחה;
: | (צד זה מוציא שיחה) | 7. | צד א/ דוד גודובסקי

: הלו? 2 צד ב/ רן ליבנה
: כף 1. צד א/ דור גודובסקי

7. עד בי, רן ליבנה : שנייה אני (מילה לא כרודה)

: אהא 1. , צר א/ דוד גודובסקי
6. צד ב/ רן ליבנה ; דאוד מה אתה לובש?
: אה נמאס לי מהחיים 8^ צד בי, רן ליבנה : זהו מספיק? אני כמו העיתונאי הזה שאמר שצריך לרדת"מה ארץ אני מחכה7. צד א/ דוד גודובסקי

עדיין שהוא ירד מהארץ ולא יהיה בישאר
: איי הואלא ירד מהארץ. ^0~- צד א/ דוד גודובסקי

10. צד ב/ רן ליבנה : � (מילה לא ברורה)
: הוא לא ירד מהארץ.  1~ויה צד א/ דוד גודובסקי

: הלו כולם על הקו. ~77. צד ב/רן ליבנה
: לא, אני וקותי יורדים מהארץ '\לילה  ;13. צד א/ דוד גודובסקי

: מהי ~~77- צד ב/ רן ליבנה
1 

 1~77. . צד א/ דוד גודובסקי • אני וקותי יורדים מהארץ הלילה.
: גזוב תיקחו אותי במזוודה.  161. צד ב/ רן ליבנה

: כן. אבל רק בחלקים, שני1ה. ושנוכל לדבר על דברים אחרים. שלחתי גרסה נוספת אחרי כמה הערות שקותי ' 181. צד ב/ רן ליבנה : בחלקים. טוב יאללה. בוא נתחיל רגע שנייה מה(מילה לא ברורה) בשביל ן 171. צד א/ דוד גודובסקי ק1כלת? ת< ק, נ,קש. 1 ו ן
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1 י

: אני צריך עוד לרטש את זה כי יש עוד כמה לא מלוטש עד? 1 * 1 1 צד ג', קותי
1 1

.. י הסוף.
רוד גודובסקי �. נו בסדר יהיה לך כל הלילה במטוס. י

ר. צר א/  י9
: אה רגע אתם נוסעים גם? 20. צד בי, רן ליבנה

: כן בטח. צד ג/ קותי
: אנחנו לא נוסעים, אנחנו לא נוסעים גם. אנחנו הנוסעים. 21. צד א/ דוד גודובסקי

22". צד ב/ רן ליבנה ; הנוסעים הבנתי. אז... וקבענו שזה יפורסם אחרי שתחזרו קותי?
: אני לא יודע יכול להיות שהיום היא עשתה כבר את יריית צד ג/ קותי

הפתיחה הנה דאוד (מילה לא ברורה) את תוכנית שנקראת קריאה ראשונה,
שנייה, שלישית. חצי שעה תוכנית.

: כן זה נקרא למידה משמעותי. .^נ2! צד א/ דוד גודובסקי
24. צד בי, רן ליבנה : כן קריאה אישית. ובקריאה האישית היא עשתה את זה, היא דיברה מאוד

יפה על העניין הזה. הם היו בהלם באולפן אגב.
: יש קטע יוטיוב של זה לעלות לפייסבוק שלו? 25. צד א/ דוד גודובסקי

26. צד ב', רן ליבנה : זה ישודר בערוץ 2 גם.
: למה הם היו בהלם? מהנושא או מאיך שהיא דיברה עליו? 27. צד א/ דוד גודובסקי

28. צד ב/ רן ליבנה : גם מאיך שהיא דיברה וגם לא היו, לא צפו, כולם אמרו וואו. כולם דיברו
אחה יודע מאוד טריוואלי והיא פתאום זה היה...

: יש מישהו איתכס במפלגה שמעסק בתקשוב שיודע, שתוכלו צד ג', קותי
לבקש ממנו א הקטע הזה?

צד בי, רן ליבנה ; כן אבל אחרי שזה ישודר בערוץ 2 זה הוקלט היום.

: זה מגיע ביפעת. 30. צד בי, רן ליבנה : זה יגיע כשזה ישודר כן. זה ישודר גם ב2 נדמה לי ביום חמישי אני חושב, זה̂•י2- צד א', דוד גודובסקי
עושה לופים גם בערוץ הכנסת.

: אז השאלה אם יש לך מישהו לחבר שיוכל אפילו, אם אתם צד ג/ קותי
עדיין שם היו שאני אוכל לקחת לעלות אה זה ליוטיוב לפרסם אה זה.

: לא, בסדר נקבל (מילה לא ברורה) אז קותי ישלח לבם. 31. צד א/ דוד גודובסקי
32. צד בי, רן ליבנה : עכשיו אני אשב על המאמר אני אלטש אותו אני אשלח אותו כבר משם

לחבר'ה של ישראל היום.
: למי אתה שולח רק ש... , קותי צד ג'

צד בי, רן ליבנה : לא יודע מי אחראי על המאמרים?
: אני חושב עומרי. קוהי ג/ 1 צד

צד בי, רן ליבנה : אני אשלח להם. אני חושב ידיעות אין מה לדבר הם לא י
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1 , מפרסמים מאמרים (מילה לא ברורה). אם לא יש לי מקום בוואלה שאני יכול
. י לפרסם.

. אז זה סגרנו נבון? : אוקי 1 34. צד ב/ רן ליבנה : כן. צריך לחשוב לגבי ה, לגבי הוועידה ודאוד הציע משהו נחמד. הוא אמר, .1 35. צר גי, קותי
 אגב אני לא יודע, יש שני אירועים גדולים של הקהילות.

|
: בנובמבר ובינואר צד ג/ קותי

: לא, בינואר זה סתם תאריך שמתאים. אני פשוט דיברתי היום עם מישהו 35. צד א/ דוד גודובסקי
מקליינטס קונפרנס. כדי לשכנע אוחט להיות שותפים אז הם יבדקו אבל הם

פשוט זרקו שאולי לקראת יום השואה הבינלאומי זה יהיה להם יותר קל. אבל
זה בינואר זה די רחוק. עכשיו בנובמבר, בנובמבר, בנובמבר יש את

 הקונפדרציות האלה או פדרציות לא יודע מה, שזה איזה ארגון תרומות
£:

י
שעושה את זה ומביא לשם פדרציות לוס אנג'לס, שיקגו, ניו יורד ופילדלפיה

אני חושב.

~ כן רא הקהילות
16^ צד ב/ רן ליבנה

~

: בן זה הגראנד סמבלי או איך זה נקרא? 37. צד א/ דוד גודובסקי
38. צד בי, רן ליבנה : (מילה לא ברורה) פילנטרופי

; כן^ 9 3. צד א/ דוד גודובסקי
: זה רק ארצות הברית או גם אירופה? צד ג/ קותי

: מה? לא, זה ארצות הברית אבל הכנס של קונגרס 1 צד א/ דוד גודובסקי
יהודי אולמי של הבראנג'ה הישראלי שעושה שי חרמש עם לאודר וזה
בנראה עם משרד החוץ ומשרד התיירות. שזה פרלמנטרים יהודים מכל

*4 העולם. זה דווקא יכול להיות מעניין אם ניתן להתלבש על זה. אנל לא יודע.
זה די סגור. (מילה לא ברורה) סגורים.

40. צד בי, רן ליבנה : אני אגיד לך מה היתרון ומה החסרון ומה אני חושב.
: חסרון זה להיבלע ויתרון שכל הפרלמנטרים ו4. צד א/ דוד גודובסקי

 י.
42. צד ב/ רן ליבנה י. יפה

: פוליטיקאים יהודים מכל העולם נמצאים בבת אחת 43. צד א/ דוד גודובסקי
, רן ליבנה : מכיוון שבסוף מציע פתרונות ולא מציג את הבעיות, אני מציע לך אח הפתרון 44. צד בי

שלי. הפתרון שלי בוא נעשה, מכיוון שהקנס בנסים האלה בנובמבר בינואר

בוא ננסה
: 2 בנובמבר. בינואר זה רק תאריך... 45. צד א/ דוד גודובסקי

 י ?אפשר לעשות משהו� לפני כן (מילה לא ברורה) מושב של הכנסת או לא יודע 461. צד ב/ רן ליבנה ; בוא ננסה לזהות את כאינה עם הנושא קורם. איך אנחנו נעשה את זה. אם |
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ו

 אפילו כנס קטן בסגנון... אני יודע להביא, לנסות
1~ ~ 

: מישהו אמר 48. עד בי, רן ליבנה : חמש עשרה' עשרים חבר'ה צעירים שעשו עליה שיספרו על אנטישמיות1 47. צר א', דוד גודובסקי
בחו"ל. ועל זה שהציקו להם או פה או שם. ונעלה את הבחורה מערוץ 2

מאנגליה שעקרו לה את המזוזה מהבית ורצו להרביץ לילד הקטן שלה בן
ו השמונה. זאת אומרה בוא ננסה להביא סיפורים אישיים סביב פאינה כרי שזה

יקבל איזושהי תקשורת. אהה ואז נובל לעשות אח ההעתקה לסיפור הזה

בכנס.
: אני מתחבר לדברים של רן ואני זורק הצעה תגידו מה אתם ער ג/ קותי

חושבים. לפי מודל הכנס שעשינו אז. לקחה נגיד אולם גליל כזה ולהביא מה
 שנקרא במו שיש, תסלחו לי על ההשוואה אבל זה המטרה שלה לעורר

 פרובקציה. עדו אישית. להביא איזה 2ר אנשים, 10 אנשים בל אחד עם1^
העדות שלו על איזשהו אירוע אנטישמי שהוא עבר כן? ושהם מספרים על/

האירועים האנטישמיים שהם עבדו. ן
: רגע, רגע, רגע קודם כל אצל מי שם ילדים משתוללים? צד אי, דוד גודובסקי

49. צד בי, רך ליבנה : אני לא אני חצי בוקר..
: טוב נו אפשר לסמוך עליך כי הם לא יראו אותך ברוך ה' במשהו שבוע שלם. 50. צד א', דוד גודובסקי

: זה הבעיה רן ליבנה 51. צד ב/
52. צר א', דוד גודובסקי � אוקי.

53. צד בי, רן ליבנה : יש לו כבר ילדים גדולים.
: שאלה, שאלה. רגע חבר'ה בואו אנחנו ממריאים בבוקר. אט רן אתה יכול ?54. צד א/ דוד גודובסקי

 לעשות איזשהו סקר, קודם כל מי הגורמים שמתעסקים עם אנטישמיות?
גורמים אקדמיים ולא אקדמיים? מי מתעסק כן? כי בכל זאת שאפילו אנחנו^

נביא את העדויות, חוץ מחברי כנסת אנחנו צריכים גם איזה קהל.
55. צד ב/ רן ליבנה : לא, ברור אני מביא, אני אומר לך אני כבר דיברתי עם חבר'ה של (מילה לא

ברורה) בסיבוב הקודם

: של מי? 56. צד א/ דוד גודובסקי
57. צד ב', רן ליבנה : בי הוא אמר לי אני יכול להביא שלושים סטודנטים ואני יכול להביא לך

סיפור אישי אחד. יש אח הבחור הזה אולי אתם מכירים את חדואל מהסוכנות

 ?היהודית.

: אוי ג'וקי חגואל תעשו לי טובה. ג'וקי חגואל זה ליכוד גמור שרק רוצה כסף 58. צד א/ דוד גורובסקי
מאיתנו.

59. צד בי, רן ליבנה ; אז לא אותו. נביא מישהו אחר,

מת1ך13 4  עמוד
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: 1 בסדר אני לא פוסל אף אחד. פאינה תחליט. ["""66^ ! צד א/ דוד גודובסקי

61. צד ג', רן ליבנה : אני לא שואל אותך
~~62! צד א/ דוד גודובסקי : לא פוסל אף אחד אבל הוא מגעיל לדעתי

63. צר ב', רן ליבנה : תשמע להביא קהל אנחנו נמצא, נמצא. אם זה תיכונים. אל שכח שיכול להיו
שאפשר להביא דרך תיכונים. נמצא איך להביא את התיכונים. השאלה אם

/ הרעיון של כנס בזה נגיד בעולם נגב זה מבחינת נקרא לוביסט אולי באפשרו
ן זה משהו שאנחנו יכולים...

: מי בוועדת הקליטה עכשיו?ו צד ג/ קותי

: וועדת הקליטה זה רזבוזוב זאת הבעיה. ו ! 64. צד א/ דוד גודובסקי
65, צד ב/ רן ליבנה : נו אז מה תזמין אותו לשם.

: לא, לא. נזמין נזמין לא, זה קלאסי בשבילו לעשות וועדת קליטה אבל זה, ̂- צד א/ דוד גודובסקי ¤
\ הוא עושה א זה מדי פעם.

ן 67. צד ב/ רן ליבנה ; וועדת אנטישמיות וזה.
: לא, לא. הוא... חבר'ה הוא עושה את זה מדי פעם רק שתדעו. ואם אנחנו , 68. צד א/ דוד גודובסקי

1 נתחיל להתלבש על זה יהיה באן המולה גם.
69. צד ב/ רן ליבנה : מעולה. אני אגיד לך יוהד מזה.ג

; בסדר לא אכפת אבל צריך להבין שיש כאן מישהו שמוק. 70. צד א/ דוד גודובסקי
: זה צריך.." " " ~~71, צד ב', רן ליבנה : רגע ואין שדולת אנטישמיות איזשהו שקד כלשהו כזה. 72. צד א/ דוד גודובסקי

73. צד ב/ רן ליבנה : בוא, בוא
: זה תבררו באתר הכנסת. יש שם שדולות. תבררו. 74. צד א/ דוד גודובסקי

: אבל בסדר הכנס לא יהיה של השדולה. הכנס יהיה כנס נפרד. אתה שואל על . 7£. צד ג/ קותי
השדולה למה אתה מתכוון?

צד ב', רן ליבנה : לא יודע |
: בסדר עשינו כנס צעירים בלי שדולה של (מילה לא ברורה) נכון? 76. צד א/ דוד גודובסקי

77. צד ב/ רן ליבנה : נבון כן.
: אפשר סתם לעשות... | 78. צד א', דוד גודובסקי
79. צד ב/ רן ליבנה : אבל אני אגיד לך מה דאוד אני לא רוצה שזה יהיה כמו הכנס צעירים שאתה 1
לא ישן לילה קודמ בגלל שאתה (מילה לא ברורה) בל הזמן וזה. 1
: זה יותר קטן. אבל אני מה שאני מציע בואו נעשה סקר, בואו נלמד את 1 80. צד א/ דוד גורובסקי
הנושא מי מעסק ב... כמו דינה פרט וכל מני דברים שלומדים אה האנטישיות. 1
: בן? ן 1 81. צד ב/ רן ליבנה
: עכשיו נדע מבחינת האקדמיה מי לומד, נדע איזה גורמים רלוונטיים. למשל 1 82. צד א/ דוד גודובסקי
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~11 1 עכשיו יש ארגון שנקרא מועצה ישראלי ליחסי חוץ.
83. , צד ב',.רן ליבנה ; כן אבל דאוד סלח לי שאני קוטע אותך זה לא מעניין את הקשורה האקדמיה

? זה לא מעניין אום.
: לא, זה לא מעניין אבל כמו שאתם מחפשים לנושא של"זועבי משפטנים י 84. עד א/ דוד גודובסקי

שיכולים להגיב אז גס כאן צריך מישהו. אני לא אומר שעל זה לבנות.
� 85. צד בי, רן ליבנה : זה לא בעיה לבדוק. אבל בואו נקבע, השאלה אם אנחנו יכולים לקבוע

איזשהו תאריך להתחיל להתכוונן אליו ולהתחיל לרוץ. נכון אנחנו נעשה את
כל הדברים שלו. נעשה את הכל. אבל האם אתם רוצים, האם לא כראי

לקבוע תאריך ולהסכים על זה שעושים במשהו, כלשהו יותר קטן בשביל י�
שאחרי זה באמת לכנס הגדול אתה יודע לקהילות היהודיות היא תוכל לבוא

 כבר שהיא ממותגד עם זה. אה מבין מה אני אומר?
: אני חושב שקודם כל אפשר לעשות, אפשר לבחון תאריך ומחר, מחר אנחנו3̂ 86. צד א/ דוד גודובסקי

נתעסק עם התאריך באחד מהעולמות נגב או ירושלים.
רן ליבנה : בדיוק. ברגע שיש לנו תאריך ומקום נתחיל אתה יודע לבנות. : ואני כבר מתחיל, נותן למחלקת מחקר שלנו שיתחילו להזיז את67. צד ב/ צד ג/ קותי

התחת שלהט ושיביאו לי, יביאו לי סיפורים, יביאו לי שמות, יביאו לי אלוהים
 ו

יודע מה.
: יש את הסיפור \  "88. צד א', דוד גודובסקי

: כן אתה מתעסק עם זה. : יש סיפור של הפרלמנטר האנגלי הזה שהרביצו לו אבל הוא אנגלי אנטישמי.89. צד בי, רן ליבנה ב/רן ליבנה : לא, אבל לדוגמא, סתם אני נותן לכם דוגמא כן? להזמין את אחמד טיבי.90. צד א/ דוד גודובסקי  י(0 אחד הנאומים נגד האנטישמיות הכי זכורים בכנסת כן? של אחמד טיבי.91. צר 
: ביידיש. : לא, לא. עזוב אותך אחמד טיבי, צריך להביא את החבריה האלה שמספרים92. צד א/ דוד גודובסקי 95. צד ג/ קותי

שתלשו להם מזוזות ושהרביצו לילדים שלהם כי הם יהודים.
צד ב', רן ליבנה ; לא, ברור בסדר. צריך הרי בסוף לתפאורה הזאת של

העדויות האישיות זה פחות בעיה קותי וראוד. השאלה מה אנחנ מבחינת
ה...מבחינת פאינה יכולים להביא באקשן אייטם. בגלל עוד פעם שהיא לא

חברת כנסת והיא לא... |
| 

; לא...  |94. צד אי, דוד גודובסקי
: יכולה להביא, : תקשיבו את החשב פרלמנט היהודי 951. צד בי, רן ליבנה צד ג/ קותי
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1 , 97. | צד בי, רן ליבנה : 1 איך קוראים לו? ישראלי יהודי מאוד ידוע
: כן, כן, כן. 1 98. , צד א', דוד גודובסקי

: משה חביב? ו 99, צד ג/ קותי
ו צד ב/ רן ליבנה : חביב לא זוכר איך קוראים לו.

: משהו כזה כן. 101. צד ב/ רן ליבנה � הוא (מילה לא ברורה) להביא אותו זה שוס כאילו. מישהו שנמצא בהארד. 100. צד א/ דוד גודובסקי
קור גם בפרלמנט גם ב...

 צד ג/ קורני: אין בעיה אכל זאת צריכה להיות פנייה של פאינה כן? במו
|

 שעשינו ב,..
 צד ב/ רן ליבנה : לא, ברור, ברור, ברור, אבל ברגע שנתחיל לטפל ב(מילה|
 לא ברורה) אין ספק. אבל היא צריכה ללמוד את זה. צריך ללמוד מי מתעסקן

פה ולתת סקירה לעשות איזושהי^
; בסדר בוא נתחיל לכן אני רוצה תאריך ומקום. צד ג/ קותי

: לא, אז אנחנו מדברים, שנייה חבר'ה בואו אנחנו מדברים קצת... בואו נסכם. 102. צד א/ דוד גודובסקי
אנחנו מדברים קצת אחרת. אנחנו לא מדברים על כנס בומבסטי ובו'

103. , צד ב', רן ליבנה : נבון
: אנחנו מדברים על כנס יותר קטן. פאינה מביאה עדויות שמחר לא יהיה 104. צד א/ דוד גודובסקי

מאוחר

105. צד ב/ רן ליבנה : עדויות מאירופה. 1
; אהה כן כן. עדויות מאירופה נכון, בוא נגדיר את זה אירופה אז אנחנו לא 106. צד א', דוד גודובסקי

ניגע כרוסיה ואוקראינה כי זה מורכב.
: אוקי. במקום לעשות איזה כנס גדול ו... : לא, ואז אפשר לעשות \10£. צד ג/ קוהי 108. צד א/ דוד גודובסקי

109. צד ב/ רן ליבנה : רגע דאוד תן לקותי.
: כן 110. צד א', דוד גודובטקי

: לאט לאט תקשורתית למתג אותה בנושא הזה. בעצם אנחנו צד ג/ קותי
ישר (מילה לא ברורה) אתה יודע? שם זה שם זה. כאילו להתחיל לכוונן אותה
ולמתן אותה בעניין הזה (מילה לא ברורה) אני חושב שקודם כל צריך לעשות

לה למידה ולהפגיש אותה עם אנשים שמתעסקים עם זה. צריך ללמוד את
1 החומר, מה קורה בדיוק, באיזה ממדים אנחנו מדברים, איפה התופעות הבי ,

חמורות.
: רגע היא לא מכירה את הופעה כאילו ; אתה יורע יש פה דברים באירופה (מילה לא בתרה)1 צד א', דוד גודובסקי צר ג/ קותי
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 ן
: סוגי אנטישמיות לחילול בתי קברות ולבל מני דברים. ) ]___' " 1 | צד א/ דוד גודובסקי

: לא רק זה. גם יש לן אתה יודע, יש גם את הקטע של. תשמע[ צד גי, קותי

(מילה לא ברורה}
: המפלגות הפרונאציות צד א/ דוד גודובסקי

111. צד בי, רן ליבנה : אז מה אתם רוצים כעצם? מה להכין לח מה דוח סקירה של המצב האנטישמי
; בעולם?

: אני חושב שנכון. | צד ג/ קותי
צד ב/ רן ליבנה : קותי יש רוח כזה של הסוכנות אני ראיתי אותו לפני

שלושה חורשים הוא מאוד מפורט בטח יש הקצנה בגלל (מילה לא ברורה)
אבל אני אמצא אותו אני אעביר לכם אוהו. זאת לא תהיה בעיה. יש דוח

: אבל צריך גם לדעת ולעשות את ההפרדה בין אנטי ישראליות\1** כאילו באמת פנטסתי ברמה גבוהה. ; | צד ג/ קורני
 ילאנטי, איפה ההפרדה פה?

צר ב/ רן ללבנה : אלן הפרדה [!
; אלן הפרדה. אין הפרדה. העמדה שלנו שאין הפרדה, 112. צד א/ דוד גודובסקי

113. צד ב/ רן ליבנה : זה בדיוק העניין קותי אין דבר כזה. זה בדיוק.
: העמדה שלנו היום שאנטישמיות היום זה אנטי ישראליות. 114. צד א/ דוד גודובסקי

: בדיוק, בדיוק וזה המסר שהיא צריכה להחזיק בו. נראה לי ! צד ג/ קותי
שהיא מכירה את הנושא תשמע היא לא איזה לוח חלק (טאבולה ראסה)

: לא, היא מכירה אכל עדיין אם יהיו תופעות דינמיקה צד א/ דוד גודובסקי
זה, זה... זה חשוב בבל זאת חברה.

סדרה של ראיונות. עכשיו סדרה של ראיונות לא תבוא משום מקום. סדרה1 1^ן1. צר בי, רן ליבנה : בסדר אבל אתה מדבר על הכנס הוא מדבר, קוחי על להכין אותה בשביל
של ראיונות לא פתאום יתחילו לראיין אותה

: ובכל זאת אם יש מידע שהיא יכולה לשאוב אז כדאי. 116. צד א/ דוד גודובסקי
17 ו. צד ב/ רן ליבנה : אני אתן דוגמא. היום התפרסם ב, סתם בוואלה על השלטים בטורקיה כף

יהודים כלבים. אם אנחנו קובעים בינינו לבין עצמנו כן? שכל ידיעה שלוקחים
תגובה כן? זה דרך למג לפני הכנס אתה מבין? לא יהיו ראיונות משום מקום

עם כיאינה על אנטישמיות. אלא אם כן היא רוצה לבוא ולספר את הסיפור
האישי שלה או של חברים שלה ועל החשיבות לעלות אותם.

: אפשר גם. אבל לא הסיפור האישי צד ג', קותי
: אין לה סיפור אישי היא מתשעים... 8וי. צד א/ דוד גודובסקי

119. צד ב/ רן ליבנה ; היה לה סיפור אנטישמי
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1

: | אם אני לא טועה משהו כזד! דרמטי 1 [ ?20^ | צד א', דוד גודובסקי

: אני מסכים איתך לגבי תגובות לכל מני תרחישים אנטישמיים צד ג', קותי
כמו שעשינו (מילה לא ברורה)

121. צד בי, רן ללבנה : זה מעכשיו צריך להיות לנו בראש שכל (מילה לא ברורה)
: בדיוק צד גי, קותי

צד בי, רן ליבנה : לא משנה לאן לשלוח לו ואפילו להתקשר לכתב להגיר לו
כי בסוף זה ישתלם.

: נבון אני מסכים איתך. (משפט לא ברור) את המאמר. אני, צד ג/ קותי

, ונתחיל להתקדם.
צד ב/ רן ליבנה : מתי אנחנו מקבלים תאריך יעד ו...

" " 
: טוב אנחנו מחר, מחר ננסה ,^ צד א', דוד גודובסקי

: אנחנו נבדוק את זה כן  צד ג/ קותי
/ .

! צד א/ דוד גודובסקי.: אתה יודע שזה לא ממש מהר אבל יום, יומיים,ן
שלושה אני מקווה

122. צד ב/ רן ליבנה : אוקי.
; חניות 123. צר א/ דוד גודובסקי

" 
: אה חניות. 124. צד בי, רן ליבנה

: רוצה זועבי או חניות קודם? צר ג/ קותי
: בסדר כל אחד ומה שהוא אוהב אני אוהב חנייה. סתם סתםן צד ב/ רן ליבנה : זועבי, עד ג/ קותי

יאללה. זועבי. אני אמרתי קודם לניסים דיברי זה אני מ... מצב שלי המחלקת
 מחקר שלי עדיין לא העבידה לי את החמישים (מילה לא ברורה) אבל הם

לאנשים האלה שמבוסס על המכתב פנייה ליועץ המשפטי.ך יכינו, הם אמורים להעביר לי את הרשימה נעביר לבם. צריך להוציא מכב^
צד ב/ רן ליבנה ; זה אחלה חומר תקשוחי כי אנחנו בעצם ניקח את זה ונמנף?

את זה החוצה.
; כן, לא המכתב אמור להיות מכתב שפונה צד ג', קותי

צד בי, רן ליבנה : אקדמיה. או דיון או שיח (מילה לא בדורה) חופש הביטוי
נגמר ומה נחשב, אתה יודע.

: מי המכב מוכן רן צד ג/ קותי
צד בי, רן ליבנה : אני מקווה שמחר. אני זה (מילה לא כרודה)

: טוב אז כרגע שדברים יהיו מוכנים נעבור על זה נראה ניתן לזה צד ג/ קוהי
אדפטציה קשורתית מתאימה. למרות שזה די, עיוזמה עצמה היא די

אטרקטיבית בעיני עצמה. קורם כל לשלוח (מילה לא ברורה)
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1 ~ ~ 
עד בי, רן ליבנה : אה נשמע קטוע קותי.

: אני אומר שאמרנו שנשגר בערך חמישים, לא עריך חמישים, צר ג/ קותי
צריך איזה עשרים משפטנים שכאלה אתה יודע

צד ב', רן ליבנה : כן?
: דניאל פרידמן אהה איך קוראים (מילה לא ברורה) בדימוס ! צד ג', קותי

אהה מבקש לקבל את עמדם, פרשנותם. השאלה אתה יודע עשרים פרשנויות-/ כאלה אתה יודע. ולשלוח להם את המכתב שאנחנו, שפאינה בעצם אומרת
1 לחקיקה, לא חקיקה אלא איפה מתחיל חופש הביטוי ונגמר

צר ב/ רן ליבנה : בסדר מעולה.
: איזה שאלה אנחנו גם צריכים לנסח את זה רחב. אתה יודע צד ג', קותי

 לבוא לשלוח לדניאל פרידמן תגיד לי (מילה לא ברורה)
צד ב/ רן ליבנה : קותי בינינו זה לא מעניין אותם שדניאל פרידמן יוציא^

חוות דעה. מעניין כרגע הנושא הזה של הנין זועבי אני אומר את זה עכשיו
כאזרח לא כמישהו שעובד (מילה לא ברורה) באזרח (מילה לא ברורה) של

חנין זועבי ירד מהכותרו זה לא טוב. אנחנו צריכים לעלות אותו. הוא חשוב,
הוא מרכזי, זה משהו שאי אפשר להתעלס ממנו.

: אני מסכים איתך בסדר אז זה יתפוס את הכותרת שהיא שלחה צד ג', קותי
מכתב והכל. אבל איפה, מה הנקודה שאנחנו רוצים להגיע אליה עם המכתב

הזה?
צד ב', רן ליבנה : שני דברים אני אגיד לך. אחד זה לעורר את השיח חזרה.

: כן? 125. צד אי, דוד גודובסקי
^.ו. צד בי, רן ליבנה : אתה תעורר את השיח. אתה מבין? פתאום יש לך כל כך הרבה חוות דעת

 פתאום דניאל פרידמן יגיד (מילה לא ברורה) שהוא חסר תקדים כן? במשפט
החוקתי. פתאום הוא יגיד הגיע הזמן שישראל פתאום אחרי זח יפתיע ויגידן

שכן לגיטימי וצריך לעשות את זה מזמן. ו
: אתה מדבר על החקיקה כאילו או על? ןצד ג/ קותי
צד ב/ רן ליבנה ; חוות הדעת שלהם לגבי החקיקה.

: אה. לגבי החקיקה לא לגבי חופש הביטוי ! צד ג/ קותי
צד ב', רן ליבנה ; אחי מביאים להם את החקיקה לוקחים להם את החקיקה.

: אוקי צד ג/ קותי
צד בי, רן ליבנה : עם מכתב שהוא על בסיס המכתב שנשלח ליוהמש

: כן צד ג/ קותי
, צר ב/ רן ליבנה ; והם, תשמע בשבילהם זה נהדר. זה חומר שהם יכולים

י י - ,, :-— — !להתבטא. תבין שהם גם ירצו לתת איזה ביטויים. אם הם כבר כותבים משהו
עמוד 10 מתוך 13 !
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29/05/2016מס' חקירה: מס< :0/\ס חקירת: ע"י: תאריך:

הדבר הזה, לא בכל מקום אבל אנחנו נדאג שאם מתפרסמת חוות דעת כן?1 1 הם גם ידאגו להוציא את זה החוצה כן? בכל מקום שיהיה (מילה לא ברורה)
ה(מילה לא ברורה) התבקשתי כתב פרידמן טה טה טה. אתה מבין? (משפטו ולא ביוזמתנו יהיה כתוב בעקבות פנייה סגנית שר הפנים שמובילה את

לא ברור}
: אני גס חושב ככה.  צר ג/ קותי

צד ב/ רן ליבנה : הם עשו את זה לגל הדיקנים, עזוב דיקנים יש חמישהן
דיקנים 5 אוניברסיטאות שזה עברית, תל אביב, בר אילן, חיפה, בינתחומי אין

כאן...

: אריאל 127. צד א/ דוד גודובסקי
: מה? ן -|9^ צד ב/ רן ליבנה

; אריאל 29ך. צד א/ דוד גודובסקי
130. צד ב', רן ליבנה : באריאל הם לו לומדים משפטי

ו

: אהה משפטנים? , 31 י. צד א/ דוד גודובסקי
132. צד ב/ רן ליבנה : אני יודע שאה מבחינתך לשלוח גם לאריאל אבל...

; ��בכלל לא ן134. צד ב', רן ליבנה : עזוב נו בחייך אנחנו מציעים לגדולים. אתה רוצה לשלוח לשערי משפט"נשלח�133. צר א/ דוד גודובסקי
 י

: לא, אני חושב משפטנים בעלי שם לוא דווקא דיקנים וגם לשערי משפט. צר ג/ קותי
צד ב/ רן ליבנה : בוא נראה נמצא איזה חמישה, שישה בעלי שם.

: כן, כן. קותי צד ג/
 צד ב/ רן ליבנה : נאמן (מילה לא ברורה) פרידמן ו

: מה עם ווינרוט? לא ווינדוט?£ 135. צד א/ דוד גודובסקי
136. צד בי, רן ליבנה : גביזון, גביזון

 �~]137. . צד א/ דוד גורובסקי�: רות גביזון?
; כן לעשות איזשהו מיפוי : רן תנסו לשים שס שישה אקדמיה וכל השאר דמויות בולטות 1ו 138. צד בי, רן ליבנה  1צד ג/ קותי

 1מהמשפט. גביזון חשטין שמשין, פשין
: ואז אנחנו ניקח את זה קותי ונעשה מזה תקשורת יפה. אפשר 1צד ב/ רן ליבנה : בסדר  1צד ג/ קותי

, הראשונה או לפרסם את זה כבר שהיא שולחת. 1צד ב/ דן ליבנה ; אנחנו נחליט אחר כך אבל (מילה לא ברורה] חוות הדעת 1גם להחליט אתה יודע, אפשר כבר...



 129/05/2016 מסי חקירה: מסי :0/\0 חקירת: ע"י: תאריך:
. 1

: לא, אז אני אגיד לן. קודם כל �צריך לדבר אם זה מתאים. 1 ן צד ג', קותי
1 , • לראות לגבי החקיקה אם זה מתאים כי התחלנו את התהליך הזה בכנסת אתה

1 יודע. באילו עם כל הכבוד ל... אנחנו הולכים לחוות רעת עתידית. תחשוב
1 שכולם יגידו אין התכנות או לא מקבלים את זה. איפה נפלנו פה?

: כן אבל.. אוקי. ו עד ג/ קותי
1 צד ב/ רן ליבנה ; (מילה לא ברורה) רוח שאנחנו לא רוצים לקבל אותו. זה

1 לא... אתה יודע צריך להיות פרקטי בנושא יכולים אתה יורע צריך לחשוב על
 י1 אסטרטגיה מאוד בזהירות פה כי זאת חתיכה שמונחת בכנסת. אתה אין ספק

� 1 1 שהדיונים שיבואו אחר כך בוועדת חוקה ובוועדת הפנים או או יהיו די1
1 ו פנטסטיים בעניים הזה כן? זה יהיה כבר חבים מימים, חבים משמאל,הנגחויות

 עניינים.
: כו אבל אנחנו רוצים הרי להבליט..^ י' קותי  צד ג
ן 1 1 צד ב', רן ליבנה : זהו אני אומר עוד פעם צריך לבנות, יכול להיות ששוה|

1 לשלוח אליהם ולחכות לאיזושהי חוות דעת, במה חוות דעת לראות מה
הכיוון.

: בן אנחנו לא באמת יודעים כמה זמן זה ייקח להם. 4 צד ג/ קותי
רן ליבנה : לא יודע בוא... 8 צד. ב/

: רן מה שאני מציע תבקש מהם אם אה יכול אני גם אנסה ? . צד ג/ קותי
 י? לחשוב על איזה משהו למרות שאני לא בא מהתחום הזה. עם משפטנים

: מי שפטל? . / /? ידוענים אבל עם אוריינטציה ימנית. ? צד ב/ רן ליבנה
: לא, לא, לא. שפטל הוא סתם פרובוקטור. לא יודע צריך לחשוב  צד ג/ קותי

 ̂
?

1 ן יש כמה. אני יודע ש{מילה לא ברורה) סומר מהבינתחומי מאוד בער (מילה
1 לא ברורה)

-אתה מבין? י 111 צד בי, רן ליבנה : כן? : משנה לדיקן. דוגמא טובה. קותי 1ו צד ג/ י  
11 ? 

צד ב/ רן ליבנה : אוקי.
: דניאל פרידמן יכול להפתיע ן 1 צד ג/ קותי
רן ליבנה : דניאל פרידמן לדעתי..., 1 צד ב/
צד ג/ קותי 1 לדעתי גבינזון גם שהיה בעניינים. 1
 : 391ו. צד א/ דוד גודובסקי �. מה עס פאינה בידידות עם וויגלוף 1

: מי? 140. צד ב/ רן ליבנה
: וויגלוף ? 1 1 141/ צד א/ דוד גורובסקי
; הוא עסקן הוא לא... | 1 רן ליבנה 1 ..,,,142. צד ב/
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 ~~ י ~ ~1 *
; 1 אוקי מורידים. 143. צד א/ דוד גודובסקי 1 1

144. צד גי, רן ליב נה : הוא לא משפטן הוא...
: בסדר בואו נחשוב על שמות נציע ב... ביומיים שלושה הקרובים ו צד ג/ קותי

נראה איך אנחנו מוציאים רשימה.
צד ב/ רן ליבנה י. אוקי ומה היה בזועבי היה עוד משהו.

: זהו על זה דיברנו. צד ג', קותי
צד ב/ רן ליבנה ; טוב אוקי בסדר. חנייה

: חניות. ראיתם את מה ששלהי לכם? צד ג', קוהי
צד ב/ רן ליבנה : בן ראינו. ראיתי

: נו? ו צד ג', קותי
 צד ב/ רן ליבנה : בסדר אני אראה אני עוד לא...

^ 
1

: לדעתי אני אומר עור פעם עצם זה שאתה וניסן אם תנסחו 1י הודעה לתקשורת ביחד שאומרת שפאינה חושבת על (מילה לא ברורה) . 11 ך . צד ג/ קוהי
? צד ב/ רן ליבנה : זה בגדול, זה בגדול

: טוב חבריה אני מתנתתק כי פאינה מתקשרת. טוב זה אתם בבר בלבד. טוב. ? צד א/ דוד גודובסקי
: אני אומר אם מוציאים בזאת הודעה לתקשורת... 1 מספר האזנת סתר; 168503 מספר שיחה: 1252 (הערת מתמללת: סיום הקלטה)? ? 1 1 1 . :1 צד ג/ קותי

_
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