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 03.11.2014 

 וגיא( אורלי תחקיר - 10 ערוץ )עבור קצב משה בתיק הקלטות בעניין הבדיקה דוח

 1רצועה 

 דקות( 2) 0:01:59:814זמן כולל: 

 

 לאורכו, קטועי מילים והברות חתוכות לקטע השיחה אין תחילת שיחה ואין סוף

 " -דבמתחיל במילים: "אורי, אני, אני אגיד לך את האמת, אני לא מתרגשת, אני יודעת רק 

 0:00:04:802 מילה קטועה בתזמון

"אני אגיד לך את האמת, ככה גלוי, אני יודעת רק דבר אחד, הוא יכול, נקודה. אני גם יודעת, אני בררתי מאנשים 

 "שמכירים את המקום ואת הכל..."  0:00:04:140 מילה קטועה בתזמון " -לעשעבדו שם, אנשים של 

 0:00:26:470חיתוך נוסף בתזמון 

 אני לא יכולה להחליט מי יעבוד ומי לא יעבוד"ו ]מילה חתוכה, בליל הברות[ ---"אין לי 

הקטע מסתיים במשפט, "אני החלטתי שהוא יפסיד מזה וזהו" השיחה מסתיימת ללא תגובת הצד השני לשיחה 

 וללא ניתוק השיחה. 

 

 

 לתחום החקירות והמשפט וידאו וסאונדאולפן        חקירות משפטיות - טי.וי.קליפ

 חוות דעת משפטיות   ●  פענוח זירות פשע מתיעוד    ●   ניתוח וידאו וסאונד
 

 054-4212424  נייד: ,  153-54-4212424 או   077-4213465 פקס': , 09-7663465: טלפון
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 2רצועה 

 (שניות 11, דקות 2) 0:02:11:091זמן כולל: 

 

 ואף חזרות! לאורכו, קטועי מילים והברות חתוכות אין תחילת שיחה ואין סוף לקטע השיחה -הקלטה חלקית 

, תראה אם נגיד, 0:00:00:655 בתזמון בישול[כ הנשמעמילה לא ברורה בליל ]מתחיל במילים: "רציתי להגיד לך 

קודם שנשמע  מילה חתוכה ושוב חוזר אותו שיבוש( 102:50:00:0)בתזמון  -הכלהוא לא יכול, הוא לא רוצה 

 "0:00:00:655תזמון ב

 :בנקודה זו גם נראית היטב ההפסקה בהקלטה
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 0:00:10:147בתזמון  בישול חובבניבאמצע משפט(  שני חיתוכים רציפיםעריכה ברורה ומשמעותית )

 ושוב )בפעם השלישית( חזרה על המשפט "אם נגיד הוא לא יכול, הוא לא רוצה להכניס אותי לשם"

 

חמש  ...]בליל הברות[שוב בליל מילים במשפט: "זה משרת אמון שהוא עשה מחטף  0:01:29:640בתזמון גם 

 דקות לפני שהוא הלך..."

 זהו". אה אז[ 0:01:49:760] על זה ש..."על זה עיתונאים עוד מעט יכתבו עליו, אתה מבין? לא 

 חסר המשך המשפט הן במלל והן עפ"י הנראה בגרף בנקודה של פיק הרעש( – על זה ש...מה?)

, אם נגיד הוא לא רוצה להכניס אותי לשם, אז שיעזור לי במקום אחר, אין לי בעיה, ני אומרת דבר כזההנה א"אז 

  אבל במקום, אתה יודע, עם יציבות. למשל כמו בכנסת, בכנסת גם יש תנאים נורא טובים..."

 

וזהו" השיחה מסתיימת ללא תגובת הצד השני את יודעת מה, בואי מחר נדבר על הכל מסתיים במשפט, "הקטע 

 . שניות 2( של Mute( יש השתקה )0:02:09:114, בנוסף בסופה של ההקלטה )לשיחה וללא ניתוק השיחה
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 3רצועה 

 (שניות 35-דקה ו) 0:01:35:146זמן כולל: 

 

 .לאורכו, קטועי מילים והברות חתוכות אין תחילת שיחה ואין סוף לקטע השיחה -הקלטה חלקית 

 הקטע מתחיל במשפט ")לא ברור(... אתה ותכניס אותי לבית הנשיא, אתה מבין?" 

 .השמע של הבחורה חלש מאד

  בליל של מילים 0:00:30:023בתזמון 

 גם מתנצלת על זה." ני-[ 0:00:56:938]קיטוע שיחה בתזמון  –"אני לא קורצתי מאותו חומר 
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הקטע מסתיים במשפט, "אי אפשר, אני גם מסכימה עם זה" נשמעת ונקטעת נשימתו של הגבר הדובר בשיחה 

 והשיחה נקטעת, כמובן ללא שנשמעת תגובת הצד השני לשיחה )הגבר( וללא ניתוק השיחה. 

 0:01:35:146 -( עד סוף ההקלטה בMuteולמעשה יש השתקה ) 0:01:33:135השמע נקטע בתזמון 

 

 

 4רצועה 

 (שניות 51, דקות 3) 0:03:50:852זמן כולל: 

 

נמצאו , של הקטע לאורכו למרות שבקטע הקלטה זה כן נשמע סוף השיחהאין תחילת שיחה  -הקלטה חלקית 

 מספר קטעים החשודים כהתערבות בהקלטה
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תגיד לי, הוא לא יכל לדבר עם לב לבייב? הוא לא יכל לדבר עם אנשים אחרי שהוא לקח אותם במילים: "מתחיל 

לכיס, כי זה השם של  איתו לנסיעה הראשונה שלו? אתה יודע מה זה עשה להם, להם זה הכניס עוד כמה מליונים

הנשיא ואני נשארתי בלי עבודה. הוא לא יכול היה תגיד אורי? אורי, אתה בעצמך אמרת לי באחת הפעמים שאם 

  הוא היה רוצה, הוא היה עושה. אבל הוא כנראה לא רצה מספיק."

 

 0:00:34:111ספק בישול בתזמון 

 מדברת על זה שנשיא יכול להביא את המזכירה שלו...

 , בליל מילים לא ברור!0:01:08:173בתזמון בישול 

 מדברת על זה שהשאירה לו לפחות חמש הודעות ושואלת, "הוא לא יכל לחזור אלי"? 1:30באזור 

 מת, לפחות חמש הודעות אני השארתי לו".- -"...שטויות במיץ עגבניו 0:01:34:924בתזמון בישול / קפיצה 

 ... כל פעם ש.. מתי אה, אני לא זוכרת אורי, לפני שבועיים"? -כו" 0:01:42:982בישול / קפיצה בתזמון 

 0:02:21:270בישול בתזמון חשד ל

 ואז אומרת, שלא מאמינה שלא היה יכול לסדר לה עבודה בשום מקום.

 0:03:01:394בישול בתזמון חשד ל

 )בליל הברות לא ברור( 0:03:34:459בישול בתזמון חשד ל

 

 5רצועה 

 (שניות 47-דקה ו) 0:01:47:320זמן כולל: 

 

 

נמצאו מספר קטעים החשודים , של הקטע לאורכו סוף השיחה ואיןאין תחילת שיחה  -הקלטה חלקית 

 .כהתערבות בהקלטה
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בסופה של שניות. ואז נשמעת שיחה אשר תחילתה חסר.  2 -( באורך של כMuteההקלטה מתחילה בהשתקה )

 שניות. 2שהדוברת שואלת "אתה מבין?"( למשך ( שוב השתקה )לאחר 0:01:45:343ההקלטה )

)הברה לא ברורה( אני אנסה, נפעיל  -מתחילה במילה קטועה, ואז במילים של הדובר: "אני אנסה, בואיההקלטה 

 עוד פעם אנשים..."

 0:00:54:009 -חיתוך בסתם עובדים עלי..."  -הדוברת: "תראי כשיהיה, שאנחנו מחפש 0:00:52:012בתזמון 

 : "תגיד לי, הוא לא יכל לדבר עם לב לבייב? הוא לא יכל לדבר עם אנשים אחרי שהוא לקח אותםבמילים

 

 6רצועה 

 (שניות  57דקות,  5 ) 0:05:57:252זמן כולל: 

  

 .נשמע סוף השיחה סופה פתאומי ולא , עת נשמע צליל חיוג, אךשל השיחה ההקלטה מתחילה בתחילתה

 חסר.  שסופהואז נשמעת שיחה  שנשמעבצליל חיוג ההקלטה 

 שניות. 2( באורך של uteMהשתקה )יש  0:05:55:269בסופה של ההקלטה 

 נמצאו מספר קטעים החשודים כהתערבות בהקלטה, של הקטע לאורכו

 -יעשנשמעים בין דבריה של הדוברת: "... הבן אדם משקר לי בפרצוף, עובד עלי בעיניים, מה אני  47משניה 

 משפיל אותי, מה אני אגיד לך?"[ 0:00:53:632]מילה חתוכה בתזמון 

 , אחח" -"אביטל, עבו מילים חתוכות של הדובר – 0:00:56:285תזמון 

אומרת: "אתה מאמין אורי שנשיא לא יכול לסדר לי עבודה? ואמרתי לו, כאילו הגשתי לו על מגש של  0:01:03-ב

[ 0:01:18:088] -אני לא מאמיא? תזרוק אותי במקום אחר. הוא לא יכול, כסף, אתה לא רוצה אותי בבית הנש

, אין דבר כזה, לוקח אנשי עסקים מפה עד הודעה חדשה, וכל ... )לא ברור(, ואחד מהם לא יכול אין דבר כזה אורי

זה לא לסדר לי עבודה? ואני לא איזה אחת מטומטמת ויאללה איזה מסכנה תסדרו לה עבודה, אני גם מוכשרת, 

 "בעבודות יאללה תסדר לה איזה ג'וב מסכן כאילו.. אני יכולה גם להואיל[ 0:01:33:297] -שנהל

 קיטוע בהקלטה, מילה חתוכה ופיק רעש. – 0:01:42:167תזמון 
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  0:01:48:948ספק בישול בתזמון 

 חיתוך בהקלטה , בישול. – 0:02:10:150תזמון 

 : "הוא לא יכול להכניס אותי ללשכה?"תשואל     0:03:00:279ספק בישול בתזמון 

 .נשמע היטב שינוי קיצוני ברחש הרקעחשד כבד לבישול ו"הדבקה" של קטע בהקלטה,  – 595:21:30:0תזמון 

בסוף השיחה אומרת שוב "הוא יכול   נשמע שכל תכלית השיחה הבקשה שלה שינסה לעזור לה בלמצוא עבודה.

 לת המפתח היום במשק, זה קשרים". לעזור, הוא יכול לעזור, אתה יודע, מי

 במשפט זה מסתיימת ההקלטה, מבלי שהסתיימה השיחה בין השניים.

 

 7רצועה 

 (שניות  13דקות,  1 ) 0:01:13:399זמן כולל: 

 

 .אין תחילת שיחה ואין סוף לקטע השיחה -הקלטה חלקית 

 הדוברת מאד חלש.עדיין בנושא של חיפוש עבודה. סאונד 

 

 סוף בדיקה.

 (B.Tech) ון בלדינגרדור

 מהנדס, מומחה וידאו וסאונד לתחום החקירות ומשפט פלילי
 

  חקירות משפטיות  -  טי.וי.קליפ 
Audio & Video Forensic Investigations 


