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  1 

 בפני כב' השופט גד ארנברג, סגן הנשיא

 בכל סרלואי תובעה
 

 
 נגד
 

 חיים לוינסון 1. נתבעיםה
 הוצאת עתון הארץ בע"מ 2.
 

  
#2># 2 

 3 נוכחים:
 4 

 5 כרמל  ועו"ד משה בן דוד  משהעו"ד   הבא כוחהתובעת ו
 6 
  7 

 8 ליבליך טלעו"ד   הכוח תבאו 1הנתבע 
 9 

 10 
 11 

 12 פרוטוקול

 13 

 14 : התובעת לאחר שהוזהרה כדין

 15 חוזרת על האמור בתצהיר.כל האמור בו נכון. 

 16 

 17אנו מתנגדים לכל עדות שמיעה , עדות סברה או עדות אחרת שאינה קבילה, שינוי  ב"כ הצדדים: 

 18 חזית או הרחבת חזית, צירוף מסמכים שלא על ידי מי שערך אותם, ועדות שבמומחיות. 

 19 
 20 :חקירה  נגדית

 21 ש. את קראת התצהיר של הנתבע.

 22 ת. כן.

 23 לתצהיר הנתבע. 2ש את קראת גם את הראיון  שלך עם צור ארליך שצורף כנספח 

 24 ת. כן ואני מכירה אותו.

 25 ש. נכון שלאורך השנים התראיינת על חייך.

 26 שנים.  3ת. פעם אחת לאחר שיצא הספר הראשון שלי למקור ראשון לפני כ 

 27 ש. והראיון עם צור ארליך היה במקור ראשון

 28 ת. כן. 

 29 ש. זה נכון שיש עליך ערך בויקיפדיה

 30 ת. נכון. 

 31 בראיון שרצח רבין  גרם לך לריחוק נפשי מהצבור דתי לאומי שגדלת בו. ש. נכון שאמרת לצור אריך
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 1 ת. נכון

 2 ש. זה נכון שגם את כתבת גם ללא ראיונות דברים שמפריעים לך בתור אישה דתיה

 3 ת. כן.

 4 ש איפה פרסמת את זה?

 5 ת. בעתון מקור  ראשון. 

 6 ש. על איזה דברים כתבת ופרסמת

 7ראשון במהלכם בקרתי את היחס ופובליציסטיקה במקור ת. אני כותבת בקורות תרבות, ספרות 

 8 לנשים ועוד תופעות חברתיות שראיתי לנכון לציין אותם בשלילה

 9 כתבת?  NRGש. באתר 

 10 ת. זה חלק ממקור ראשון. דברים שמופיעים באתר הזה הופיעו קודם לכן במקור ראשון

 11 ש. התראיינת גם על גירושי הוריך

 12 ת. באותו ראיון עם צור ארליך

 13 ש. באותו ראיון ספרת גם על גירושיך

 14 ת. נכון. 

 15 ש. את מכירה את הרשימה שלך על הצניעות בין קדושה לתועבה.

 16 . 1המסמך מוגש ומסומן נ/ת. כן. 

 17 ?ש. אתה פעילה ברשת

 18 ת. לא.

 19 ברשת? ש היית פעילה

 20 שנים והיום כבר לא.  4ת. הייתי פעילה לפני כ 

 21 פמיניסטית דתיה בלי חוש הומור".ש היית בין מנהלות הפייסבוק "אני 

 22 ת. נכון.

 23 כמה תושבים יש בכוכב השחרש. 

 24 משפחות. לא יודעת כמה תושבים. 300ת. בערך יש 

 25 תושבים.₪  1800ש. אתה יכול לשלול אם אגיד שלפי הלמ"ס יש 

 26 ת. אני לא  יודעת. 

 27 משפחות. זה נכון? 500ש.  בבירור האחרון שהיה אתמול יש 

 28 ת. 

 29 

 30כתושב המקום ויו"ר המזכירות לשעבר והסכמת הצדדים אני אומר שהנתונים הם ב"כ התובעת: 

 31משפחות כולל חד הוריות. וכמחצית מהמשפחות הן  350ל  300תושבים ובין   2000ל  1,800בין 

 32 ברשימת התפוצה של הגוגל. 
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 1 המשך חקירה:

 2 ש. את יודעת כמה אנשים יש בקבוצה

 3 ת. לא

 4 . 300ש. בערך 

 5מקובל שאדם שלא מחובר לגוגל הישובי מבקש מאדם שהוא מחובר  . 150ל  100 ת. לא, פחות. בין

 6 לפרסם עבורו בקשות שונות הקשורות לצרכים של דירות, טרמפים וכדומה. 

 7 ש. ואת עשית זאת

 8 משפחות כמה וכמה פעמים. 4, 5תי זאת עבור ית. אני אישית עש

 9 לא ביקשת לפרסם ש. זו לא פעם ראשונה שהדברים שלך מתגלגלים החוצה כשאת

 10 לא נכון. זו פעם ראשונה. ת

 11ש.  אני משמיעה לך את  ראיון שלך עם קרן נויבך שבו את  אומרת שדברים שאמרת התגלגלו 

 12 החוצה.

 13ב"כ התובעת: אני מתנגד. החקירה היא לא חיים שכאלה.  מדובר בפגיעה פרטית של אדם שחדר 

 14סיון להראות שיש דברים פרטיים ינההחקירה ו לגוגל ישובי שנועד לטרמפים ושיח פנימי.  התארכות

 15 נטל של חסיון הוא על הטוען.  .יא בחרה לחשוף אותםשה

 16 

 17התובעת: יש אבחנה של שיחה שנתתי על דברים שפורסמו מראש לעומת פרסום דברים שנאמרו 

 18 שלא לפרסום.  במסגרת שיח פרטי

 19 
#<4># 20 

 21 החלטה

 22 אני מתיר את השאלה. 
#<5># 23 

 24 
 25 במעמד הנוכחים. 01/11/2016, ל' תשרי תשע"זניתנה והודעה היום 

 26 

 
 

  סגן נשיא,  ארנברג גד

 27 
 28 

 29זה דבר שפרסמתי אותו בידיעה. והוא יצר הד גדול, לא מדובר בדבר שלא התכוונתי שהוא התובעת: 

 30יתפרסם. זו מסה שנועדה  מראש לפרסום.  כתבתי אותו לפרסום מלכתחילה לאחר הפרסום שלו 
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 1כאשר התעורר רעש מאד גדול פנו אלי ממקור ראשון כדי לעשות ראיון וסירבתי בטענה שמה שהיה 

 2 רתי בכתב ואני לא רוצה להתראיין.  לי לומר כבר אמ

 3 ש. קרן מרשת ב' פנתה אליך והסכמת להתראיין

 4 ת. נכון. 

 5 ש. איך יש לך את הטלפון שלך. 

 6 ת. אני לא יודעת. 

 7 ש. את יודעת שהדברים מתגלגלים 

 8 ת, כן

 9 שף. וזה לא מפתיע אותך

 10ידוע לי שהוא מתגלגל תונות או באינטרנט ית. זה מפתיע אותי מאד כי כאשר אני מפרסמת מאמר בע

 11ואני לוקחת על כך אחריות. כאשר אני מפרסמת את דעותי במסגרת תכתובת פנימית של חברי 

 12ב בפורום  פנימי של חברי הישוב שמיועד לדיונים פנימיים בלבד והמוסכם והמקובל בו שכל הישו

 13פרסמים ללא ימים הדברים בעתון מת 3התכתובת הפנימית בו מיועדת לאנשי הישוב בלבד וכעבור 

 14 ידיעתי והסכמתי ובלי שיצרו קשר איתי. דבר זה יצר אצלי הפתעה גמורה.

 15 ש? את מוכנה להסביר כמה אנשים יש בקבוצה הזאת

 16.  אני לא יודעת לה גיד שזה 150ת. אני ידעתי על פחות ממאה ושמעתי שעו"ד בן דוד אמר קודם 

 17 שמות פעילים שראיתי.  75נכון. יש כ 

 18 ם רשומים לקבוצה הזאת?ש. בדקת כמה אנשי

 19 ת. לא בדקתי. חשבתי שהשמות הפעילים הם האנשים הכלולים בקבוצה.

 20 ש. רצית שאנשים ידעו למי את מצביעה  בבחירות

 21 ת. לא

 22 ש. קראת להצביע לשולי מועלם 

 23 ת.ץ בבחירות הפנימיות בבית היהודי קראתי להצביע לה.

 24 ש.  רצית שידעו שאת מצביעה לשולי מועלם

 25י שיעלו את סרטון שבו אני אומרת בפריימריז המקדים  לבחירות בסרטון שהוקלט בטו' ת.  הסכמת

 26והוא היה מיועד לצורך הבחירות הפנימיות בבית  2013באב תשע"ב לפני הבחירות שהתקיימו בשנת 

 27 היהודי. 

 28 

 29 .הסרטון מוצג לפני בית המשפט  ומוגש 

 30 

  31 

 32 
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 3 .בש. מי ב יקש ממך להעלות את עצמך ליוטיו  

 4יקשתי לעלות ליוטיוב אלא היה מפגש עם גב' מועלם בכוכב השחר, היא ידידת המשפחה ת. לא ב

 5 וביקשה שאומר כמה דברים לזכותה ולעלות ליוטיוב והסכמתי.

 6 ש. נכון שאם את לא רוצה להיות חברה  בקבוצה של הגוגל הזה את יכולה להוציא את עצמך

 7 ת. נכון.

 8 יך עושים את זה?. אש

 9ודעת בדיוק. אני חושבת שאני צריכה לשלוח לאדון פליישר שהוא מ נהל הקבוצה ולבקש ת. אני לא  י

 10 שיוציא אותי. 

 11 ש. זה נכון שאחרי הפרסום בדקת מי העביר את הדברים שלך לכתב?

 12טלפונים אחרי שזה התפרסם, אחד ליצחק לוינסון שהוא תושב  2ת. כן, ניסיתי לכתוב. התקשרתי 

 13 נתבע ולא ידעתי את זה אז. כוכב השחר והוא אחיו של ה

 14הוא הקים את הקבוצה וצירף אותי אליה. התעוררה בי מבוכה כי אמר שלא ידע על שום דבר   

 15והצטער על עוגמת הנפש שנגרמה לי על ידי אחיו  שכאמור לא ידעתי שהוא אחיו. הוא אמר לי שהוא 

 16, והיום הוא מנהל כבר לא מנהל את הקבוצה ואמר לי לפנות לפליישר שהוא גם מכוכב השחר

 17הקבוצה לדבר איתו על זה סימי פליישר אמר שיעבור על כל משתתפי הקבוצה ואמר שיש שם שם 

 18אחד לא מוכר  שמסתיים בג'ורנל או משהו כזה, ושהוא יוציא אותו מהקבוצה ואמר לי שבאותו יום 

 19 הוציא אותו מהקבוצה. 

 20 ש. הוא הוציא רק אחד מהקבוצה

 21 ום כן.ת. למיטב ידיעתי באותו י

 22 האם זה סוג ההודעות שמתפרסמות בקבוצת הגוגל.  – ש. מראה לך  דפים של הודעות

 23 

 24 : אני מבקשת להגיש. יםב"כ הנתבע

 25 

 26 ב"כ התובעת: אני לא מתנגד בכפוף למה שחברתי אמרה שיש להם עדיין גישה לגוגל הישובי. 

 27 

 28 : אני אמרתי שעובדה שיש לנו את הדברים האלה.כ הנתבעיםב"

 29 . 2ומסומן נ/מוגש 

 30 

 31: אני מ ודה לך שהצגת לי את כך שאני יודעת שיש חדירה של זרים  לגוגל הישובי וצריך העדה

 32 להזהר במה שאומרים שם. 
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 3 :המשך חקירה

 4 ?2ש. את יכולה לשלול שמישהו נתן לי או לכתב את המסמך נ/

 5לי שאף אדם  ת. אני לא יכולה לשלול את זה ברמת ההוכחה אלא לשלול ברמת הנאמנות. ברור

 6 תון לא ידיעה ובקשת רשות משאר החברים. ימכוכב השחר לא היה מעביר תכתובת פנימית לכתב  ע

 7 את יכולה לשלול שמישהו זרק את זה לפח ומישהו אחר מצא את הנייר הזה?ש. 

 8 במידה שכתבי הארץ מחטטים בפחים של כוכב השחר, הייתי דואגת להם.ת. 

 9 רה.ש. אז את לא שוללת שזה אולי ק

 10 ת. אינני יכולה לשלול את זה אך יש לנו יחסי אמון בתוך הישוב.

 11 תושבים בישוב 1800. את לא מכירה את כל ש

 12 מהמשפחות. 95%ת. אני יכולה להגיד שאני מכירה 

 13 שאת לא מכירה 5%ש? יש אולי 

 14 ת. נכון. 

 15 ש. כמה משפחות מצטרפות לכוכב השחר  מידי שנה?

 16 ת. לא יודעת.

 17 התושבים מהמאחזים השכניםאת מכירה את  ש. 

 18 ת. לא. אני מכירה אחד משם בפנים.  לא יותר. 

 19 ש. מהבאלדים?

 20 ת. לא

 21 ש. ממצפה כרמים את מכירה?

 22 ת. כן.

 23 ש. הם גם כלולים בקבוצה?

 24 ת. לא. יש להם קבוצה משלהם. 

 25 ש. את בטוחה?

 26ת. אני חושבת שאני לא נתקלתי בשמות שלהם מבין אלה שמפרסמים בגוגל הקבוצתי של כוכב 

 27 השחר. 

 28 ש. גם בגוגל היישובי יש כתובות שלא מזהות את האיש

 29 ת. בוודאי שכן, אני מכירה את כולם.

 30 ש. מישהו שהסיומת שלו הוא שורש או למשל בעמוד השני. 

 31 ת. הוא היחיד שאני לא מכירה.  

 32 
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 1 ובעת: יש פה הטעיה. ב"כ הת

 2 

 3 ש. את אמרת שאת מכירה את כולם ועכשיו את אומרת שהוא היחיד שאת לא מכירה. 

 4 

 5: קודם ב"כ הנתבעת אמרה שהיא לא מגישה את המסמך לאמיתות תוכנו ועכשיו היא ב"כ התובעת

 6 שואלת שאלות כדי לבסס טענות על תוכן המסמך. 

 7 

 8 נו. ב"כ הנתבעת: המסמך לא הוגש  לאמיתות תוכ

 9 

 10 :המשך חקירה

 11 מה ההגדרה של ציתות?ש. 

 12 ת. לא. אני לא מכירה את ההגדרה המשפטית.

 13 

 14 ב"כ התובעת: אין הגדרה  של ציתות בחוק לכן השאלה היתה מטעה. 

 15 

 16: לא אמרתי שיש הגדרה כזו בחוק. שאלתי אותה אם היא יודעת את ההגדרה של יםב"כ הנתבע

 17 ציתות ולא נמה ההגדרה בחוק:

 18 התזה שלך אם צורפה תמונתך וציטוט שלך, זה מלמד שהעברת את הכתבה?ש. לפי 

 19ת. זה הדבר המשתמע. כאשר מופיעים ציטוטים מתוך המייל התכתובת ישובי בעתון הארץ רק 

 20באות תחילית והשם שלי היחיד המופיע בשם מלא זה יכול ללמד שהפצתי את האינפורמציה או 

 21 התראיתי לכתב. 

 22 ל הרב אליעזר מלמד  שגם תמונתו צורפה וגם הוא צוטט בכתבה. ש. זה יכול ללמד גם ע

 23שך הכתבה. הרי העיתונאי לא ראיין את הרב בהמ ת. אני חושבת שנעשה לו אותו מעשה שנעשה לי

 24מלמד או את שאר האנשים שתמונותיהם  מופיעים בכתבה אלא כנראה  ציטט מתוך התכתבות 

 25 צוטטים. פנימית שאולי התגלתה לו לא בידיעתם של המ

 26 ש. את יודעת מה ההגדרה של האזנת סתר

 27 ת. לא

 28 ש. קיבלת יעוץ משפטי על זה. 

 29 ש כן, 

 30 ש. מה נאמר לך? 

 31 ת. לא  זוכרת.

 32 ש. האם את יודעת שזו לא האזנת סתר אם אחד המשתתפים בשיחה יודע שמאזינים או מצוטטים.



 
 

 
 משפט השלום בירושליםבית 

סרלואי נ' לוינסון  38869-08-15 תא"מ
 ואח'

 

 2016נובמבר  01 

 

 9 

 1 ת. לא ידעתי את זה. 

 2 ש. יש לך הוכחה שהנתבעים צוטטו למשהו

 3ימים שהופיעו בגוגל  3ההוכחה היחידה  היא שדברי צוטטו ללא יידעתי ובהפתעה גמורה, כעבור ת., 

 4 הישובי בעתון הארץ

 5 ש. נכון שאין בעיה להשיג אותך טלפונית

 6 ת. נכון. 

 7ש. כשאת  כותבת על נושאים שנויים במחלוקת את מביאה בחשבון שאת עלולה לקבל תגובות לא 

 8 נעימות

 9 ת. נכון

 10 לך חברות נפש בישוב? ש. נכון שיש

 11 ת. כן. 

 12 ש. זה נכון שהיית מכורה לפייסבוק.

 13 ת. אכן, הייתי.

 14 ש. נכון שהתראיינת על זה?

 15 שנים. 3ת. כן. דברתי על זה בניסן לפני כ 

 16 ש. גם בראיון של צור ארליך דברת על זה כגמילה מהפייסבוק.

 17 ת. נכון.

 18 אישי את גם כתבת בהמשך לשיח הצבורי, כתבת בוויינט  טורש. 

 19ת. לא. זה מאמר שהתפרסם בכתב העת דעות, בפברואר לפני כשנתיים  ולבקשת העורך הוא עלה 

 20 לאתר וויינט. 

 21 ש. ולא התנגדת?

 22 ת. גם לא נתתי אישור. 

 23 ש. ביקשת להוריד?

 24  ת לא ביקשתי להוריד, לא ידעתי שאפשר להוריד.

 25 

 26 . 3המסמך מוגש ומסומן נ/

 27 וק מוכר לך?ביציאת פייסש. 

 28 ואני לא מבינה מה הקשר בין זה לבין הענין שבו אנו דנים. ת. כן 

 29 
 30 . 4מוגש ומסומן נ/

 31 
 32מפנה לתצהיר אני  –מקריאה לך מהמאמר של  צור ארליך כתבת שאת אוהבת את כוכב השחר ש. 

 33 נספח א'.  –של לוינסון 
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 1 ת. נכון.  אין משהו שכתוב במאמר הזה בשמי ואני לא אמרתי. 
 2 

 3תסכימי איתי שבקוצה של הגוגל את לא מנהלת ואת לא יכולה לשלוט מי יכנס ומי לא, אם אתה  ש. 

 4 לא רוצה שייכנס.

 5 ת. נכון, אבל במקרה הזה ידוע שיש מנהל שהוא אחראי על הנוכחים בקבוצה. 

 6 ש. זה נכון שאת עומדת מאחורי הדברים שפרסמת בקבוצה. 

 7 ת. נכון.

 8 
 9 אין.  חקירה  חוזרת:

 10 
 11ים שהזמנו להיום ואף בצענו להם מסירה לא התייצבו. כדי לא לדחות 0עת: העדים הנוסבב"כ התו

 12את הדיון, אנחנו נסכים לוותר על עדותיהם. דבריהם עולים לטעמנו גם מהקשרים של העדים 

 13 האחרים. בעקבות האמור, אלו עדי. 

 14 

 15 : בעקבות  הויתור, אני מבקשת שאלה נוספת לעדה.יםב"כ הנתבע

 16 

 17 :ההמשך חקיר

 18 ש. האם אדון סימי פליישר יודע כמה חברים בקבוצה?

 19 ת. כן.

 20 

 21 )נמצאים במעטפת ניילון(. 5סומנים נ/מ –הדיסקים שהוגשו 

 22 

 23 : הנתבע  מוזהר כדין

 24 כל האמור בתצהיר נכון. 

 25 

 26 : חקירה נגדית

 27 ש. כמה שנים סיקרת את המתנחלים בשטחים?

 28 . היום אני כתב פוליטי. 2016עד יולי  2007שנים מיולי  7ת. 

 29 ראיתי שהיית מופתע כשהעדה אמרה שאחיך הקים את קבוצת הגוגל.ש. 

 30 ת. הייתי מופתע כי פליישר אמר שהוא הקים.  

 31 ש. אתה לא יודע שאחיך  הקים או ניהל את הקבוצה.

 32 ת. לא ידעתי.

 33 יון עיתונאי. ש. בכתב ההגנה שלך או בתצהיר  טענת לחיס
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 1גנה אני לא זוכר כי אין טענה כזאת בכתבי הטענות. לא טענתי בתצהיר חיסיון. ובכתב ההת. )מעיין( 

 2 הוא לא מולי.

 3 ש. זה נכון שהיית אחד הנמענים בקבוצה  של הגוגל הישובי?

 4 

 5ב"כ הנתבעת: אני מתנגדת לשאלה.  חברי מנסה לשאול דברים שאסורים, שמדברים על זה שעד לא 

 6יכול ל השאל על מקורותיו. חברי מנסה לקבל אתה אינפורמציה מאין השיג הנתבע את הציטוטים 

 7זה בדיוק נוגע לנקודה הזאת.  חברי תובע על שני חוקים. חוק האזנת הסתר והגנת הפרטיות. גם 

 8התובעת עצמה אומרת שאינה יודעת איך הגיעו הדברים. היא לא טוענת דבר לגבי נכונותן של 

 9היא עומדת מאחוריהם. לכן  כל הפלוגתאות הן משפטיות,. האם יש פגיעה בפרטיות ואם  הדברים.

 10ייקבע שכן אנו מתפנים להגנות.  לכן השאלות שמנסות לגלות מאיפה הכתב קיבל את החומר נוגעות    

 11 יהם.בדיוק לדברים שעיתונאי לא צריך ולא חייב לענות על

 12 

 13ן קובעת במפורש כי טענת החסיון הוא טעונה הוכחה הפסיקה של בית המשפט העליו: ב"כ התובעת

 14ורובצת לפתחו של הטוען לה. וגם אם היתה של חיסיון היא מתייחסת לשני הדברים[, האחת לזהות 

 15המקור והשניה למידע ומסמכים שיכולים להביא לזיהוי המקור. מפנה לרש"פ  מקור ראשון נ' מרים 

 16יבה פשוטה שהנתבע מצג שוא דאג להיות נמען בפורום . פה לא נטען חיסיון מס761/12רש"פ  –צחי 

 17פרטי ולא חיטט בפחים כדי לקבל את המידע כי שחברתי שאלה, חברי שאלה אם מישהו צד לשיחה 

 18האם יש האזנת סתר ומכאן משתמע שככל שהנתבע צד לפורום ומכאן הוא מעלה טענה  שכיון שהיה 

 19וא צד אחר מהנתבע עצמו, הרי שיש לאפשר  צד אין האזנת סתר.  בגלל שלא נטען שיש מקור שה

 20שאלות בכוון החקירה הזה. יש לצין שגם אם היה מקור עדיין לפי הפסיקה אי הרצון לחשוף את 

 21המקור שזו זכות למי שיש מקור, עדין הם צריכים לשאת בתוצאות הכספיות  של אי חשיפת המקור. 

 22 אם זה לא חיסיון אני יכול לשאול את השאלה. 

 23 

 24בעת: אני לא צריכה לטעון לחיסיון כי הטענות שלך לפגיעה בפרטיות והאזנת סתר הנטל ב"כ הנת

 25להוכיח מוטל עליך כי אתה לא טוען שמה שנאמר לא נכון. אם היית טוען אחרת, הייתי טוענת לתום 

 26 הטענה שלכם שהוא צותת.   לב. 

 27 

 28ע באופן ההוכחה של פגיעה ב"כ התובעת: בלי שיאפשר לנו לחקור כיצד הוא קיבל את המידע זה פוג

 29 בפרטיות.

 30 
#<6># 31 

 32 החלטה
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 1 

 2 על פי פסיקה  עיתונאי לא חייב לגלות את המקור לידיעה העיתונאית שפרסם. 

 3 

 4מטרת השאלה היא למעשה לגלות כיצד הגיע המידע אשר פורסם לעיתונאים לפיכך לא ניתן להתיר 

 5 את השאלה. 
#<7># 6 

 7 
 8 במעמד הנוכחים. 01/11/2016, ל' תשרי תשע"זניתנה והודעה היום 

 9 

 
 

  סגן נשיא,  ארנברג גד

 10 
 11 

 12 :המשך חקירה

 13 פני פרסום הכתבהש. דברת עם התובעת ל

 14 ת. לא

 15מקריאת הכתבה ניתן לחשוב שלתובעת היה חלק  בהכנת הכתבה ובמתן אתה מסכים איתי ש ש.

 16 ראיון לה.

 17ת. לא. ההפך. קריאה סבירה של הכתבה מלמדת  שהיא פותחת במילים: בויכוח שפרץ ביום שישי 

 18 האחרון בפורום הישוב של כוכב השחר... ". ברור לכל מיש קורא שמצוטטים  דעות שונות בעד ונגד. 

 19 ושם רמז לא מלמד פרשנות סבירה שהתובעת שיתפה פעולה עם הכתבה. 

 20 חד מת ושבים של כוכב השחר לא פורסם שמם  ולא תמונה  שלהם.ש. נכון שחוץ מהתובעת אף א

 21ת. נכון, אבל אני מפנה  תשומת לב שהכתבה לא עוסקת רקב בכוכב השחר אלא בשיח המתנחלי 

 22 בעקבות הרצח בדומה ומצוטטים אנשים נוספים שלא רק מכוכב השחר בשמם או בתמונתם.

 23 מצוטט הרב אליעזר מלמד הוא  רק של הר ברכה. 

 24 למה יש אנשים שלא כתבת את השמות שלהם ש.

 25 ת. הכתבה בעיני עסקה בשיח הזה שראיתי בו ענין ציבורי שהיו בו דעות בעד ונגד  שמצוטטים בו 

 26הרבה אנשים ולא חשבתי להלאות את קוראי בשמות שלא אומרים להם שום דבר. מצוטט בכתבה 

 27מי מכוכב השחר ולא מי לא. אלא מי  י פרל. אצלי האבחנה היתה לאתושבת גוש עציון שעונה לדויד

 28בורית שהשם שלו יוסיף משהו לקוראי. לכן למשל הרב מלמד ודוידי פרל מצוטטים ידמות צ

 29 בשמותם. 
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 1ש. אתה מסתכל על הכתבה  כמכלול אבל אנשים שגרים בכוכב השחר מסתכלים על הכתבה ורואים 

 2ם שלה ולפחות חלק מבינים שיש שאין אף שם חוץ משמה של התובעת  ותמונה שלה וציטוטים מלאי

 3 לה יד בכתבה הזאת. 

 4ת. אני לא חושב שהבנה נכונה של הכתבה מגיעה למסקנה שהתובעת היתה שותפה לכתבה. אני מניח 

 5שתושבי כוכבי השחר יודעים שהיא דמות ציבורית והיא משוררת ופובליציסטית וכותבת בעתון 

 6מות ציבורית לכן שמה ותמונתה מופיעים בכתבה ומתראיינת ולכן דעתה בשוק הדעות  יש לו ערך כד

 7 כמו הרב מלמד. 

 8 באופן כללי בכתבות שאתה עושה מה גורם לך לכתוב באות תחילית או בשמו המלא.ש. 

 9בורית זו הפקטור. המשקל של האדם ושמו זה פקטור זה להחליט אם לכתוב את שמו ית. הדמות הצ

 10 המלא.  

 11 ש. אז למה לא לכתוב רק אות תחילית 

 12היו ת. השאלה  מה האדם הזה עשה כמו שהתובעת אמרה היא עומדת מאחורי הדברים.  כיון ש

 13שמות של אנשים  מכוכב השחר שאף אחד  6, 5הרבות שמות היה לי נ ראה מסרבל אם הייתי מציין 

 14 לא יודע מיהם מחוץ לכוכב השחר.

 15 שוררת זה יעבור חלק?ש.  אולי חשבת שאצל האחרים זה יעשה תסיסה ואילו אצל התובעת שהיא מ

 16ת. ממש לא.  אני בהחלט מופתע מהתביעה, שהתובעת משוררת ואשת צבור שהיא מלינה על 

 17 הציטוטים האלה שהם לא אישיים או פרטיים זה הפתיע אותי. 

 18איפה נכתב בכללי האתיקה שמי שבחר להגיש תביעה ולא בחר להגיש תלונה לא יכול להתבסס  ש. 

 19 על כללי האתיקה. איפה זה כתוב. 

 20ת. ההיגיון הפשוט אומר לי שתקנון האתיקה שאני מכבד אותו לא התקבל  כחוק בדיני ישראל. כללי 

 21תב אותם שהם עיתונאים האתיקה של מועצת העתונות לא מחייבים אותי, אני  מכבד את מיש כ

 22בכירים, ואני יכול לקבל מהם השראה מהכללים. הכלל  שנראה לי, אין שום טענה שמופנית כלפי 

 23התובעת? לא ניתן שעשתה משהו פלילי. צוטט מילה במילה מה שאמרה בלי לסלף.  במקרה הזה אני 

 24ו תגובה על מה תגובה מנתניהלא רואה סיבה לקבל תגובה.  כמו שתשאל אותי למה לא ביקשתי 

 25שהוא אמר בכנסת.  התגובה מטרתה או לאמת עובדות וזה לא רלבנטי במקרה שלנו כי אין טענה 

 26שכתבתי דברים שלא נאמרו. היסוד השני,  אם  אתה כותב פרסום שלילי על אדם אתה מבקש ממנו 

 27 תגובה כדי שהקורא יכול לדעת גם מה עמדתו וזה לא רלבנטי בתביעה הזאת. 

 28 

 29ת: אני מבקש להגיש את תקנון האתיקה המקצועית ותקנון מועצת העתונות בישראל כ התובעב"

 30 שהוצאתי אותם מאתר של מועצת העתונות הואיל והעד התייחס לתקנון.  

 31 
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 1ב"כ הנתבעת: אם חברי רצה להגיש משהו שהוא לא חוק ולא בידיעתו השיפוטית של בית משפט יש 

 2ה ואם הוא חל על העתונאי הספציפי בעיקר שהעד אמר דרכים להגיש. למשל על ידי חוות דעת מומח

 3שהתקנות לא חלות עליו. בתור מה חברי רוצה להגיש את זה. אנו מתבססים על חוק. חברי ביסס 

 4את התביעה על חוק הגנת הפרטיות והתנגדנו גם בכתב ההגנה וגם בתצהירים. משהו שאינו חוק 

 5 גשנו הן ראיות שהתובעת הכירה. אינו יכול להכנס כראיה לבית ה משפט. הראיות שה

 6 

 7 
#<8># 8 

 9 החלטה

 10 

 11 

 12אני מתיר את  ההגשה מבלי לקבוע שיש או אין משמעות כלשהו לתקנות האתיקה או לתקנות 

 13 מועצת העתונאית בכל הנוגע לתיק זה. 

 14 

 15 . 1מוגש ומסומן ת/

 16 
#<9># 17 

 18 
 19 במעמד הנוכחים. 01/11/2016, ל' תשרי תשע"זניתנה והודעה היום 

 20 

 
 

  סגן נשיא,  ארנברג גד

 21 
 22 

 23 

 24 המשך חקירה: 

 25אנשים שאתה מבקש להכנס אליה כעיתונאי האם  100ש. שאלה הפוטתית. קבוצה גוגל שיש בה נגיד 

 26 אתה רואה כחדירה לפרטיות. 

 27 

 28 ית. טב"כ הנתבעים: אני מתנגדת. זו שאלה הפות

 29 
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 1בקבוצת הגוגל. למיטב הכרתי עם קבוצות הגוגל או שהיא פתוחה והיא פתוחה  570ת. אני יודע שיש 

 2לכל או שהיא סגורה ואז אתה מבקש אישור להכנס ממנהל הקבוצה. אם אישר לך להכנס אין בעיה 

 3 שנכנסתי. 

 4 ש. כשאתה נכנס לקבוצה של שופטים, והוא מציג עצמו כשופט?

 5ג עצמו כשופט זו התחזות ואין לזה  אחיזה למה שעשיתי.  וכל מה שאתה ת. אם הוא לא שופט ומצי

 6 מניח על מה שעשיתי זה מגדלים פורחים באוויר. 

 7 ש. למה אתה מתכוון שלא הסתננת למייל הישוב

 8 ת. כתבתי את זה במרכאות כי זה מתייחס לטענות שלכם בכתב התביעה כאילו הסתננתי למייל ה

 9ישוב. אני מתייחס למה לא הזדהיתי כמישהו מה הסתננתי למייל הישובי.שובי אז אני עונה שלא יי

 10 שבו אתה אומר שהסתננתי אני אומר שלא הסתננתי.  21שכתבת בסעיף 

 11 ש. בקשת להסתנן לקבוצת הגוגל. 

 12 

 13 בית המשפט: השאלה כבר נפסלה. 

 14 

 15 : המשך חקירה

 16 ש. היו לך עוד פרסומים שהתפרסמו על הפורום של קבוצת כוכב השחר

 17 ת. לא שזכור לי. 

 18 ש. אתה זוכר עיתונאי אחר שכתב על הפורום של כוכב השחר.

 19 ת. לא עולה לי בראש כרגע. יש הרבה עיתונאים במדינה.

 20זה נכון לומר שבנוגד לפייסבוק ששם  –לתצהירך   8סעיף  –ש,. השווית את קבוצת הגוגל לפייסבוק 

 21ולראות את זה או מספיק שאחד מחבריו אם מישהו מפרסם פוסט אפשר להכנס לעמוד הראשי שלו 

 22 משתף ועושה לייק ואז יש אפשרות לראות את זה לעומת קבוצת גוגל שזה לא אוטומטית באינטרנט

 23ת. לא נכון. לפייסבוק יש מגוון רחב של הגדרות פרטיות ויש גם קבוצות סגורות ולא פעם שאנשים 

 24 צילמו מסך מקבוצה סגורה והעבירו הלאה. 

 25דל בין קבוצת גוגל לפייסבוק ואתה אומר שזה אותו דבר.  אני שואל אם לקבוצת ש שאלתי על הב

 26המידע מ  גוגל בלי לבקש להצטרף ואם אף אחד לא מוסר לך מסמכים אם אתה יכול לקבל את

 27 קבוצת הגוגל. 

 28ת. אם אתה שואל אם אני הקר שפרץ לקבוצת הגוגל של קבוצת השחר, אני שללתי אותה. זה מכוער 

 29 כול לתבוע על כך דיבה כי זה בכתבי בית דין.ואני לא י

 30ש. אני לא מדבר על הקרים אלא על מישהו שנכנס ומאשרים אותו. אתה יכול לקבל מידע ממישהו 

 31 מהקבוצה או לבקש להצטרף ומאשרים אותך.

 32 ת. אני לא מומחה לקבוצת גוגל אולם על פניו זה נשמע הגיוני. 
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 1 ת שהתכתובות בקבוצה הם חסויות?אתה אז לא ידע – 16ש. כתבת בסוף סעיף 

 2איש בישוב גדול יחסית. הופתעתי  570ת. מה שהתכונתי בסעיף זה כי כשמדובר  בפורום גדול של 

 3 מכך שטוענים שזו דעה פרטית שנאמרה בחדרי חדרים כאילו מדובר בפורום אינטימי. ממש לא.

 4גם של  מנהל הקבוצה סימי הוגשו תצהירי התובעת ובנוסף נוספו שני תצהירים  16.12.15ש. ב  

 5 האם ראיתי את התצהירים האלה? –פליישר וגם של רכזת הקהילה טלי שג 

 6 ת. כן. 

 7ש אתה יודע אז גם את תצהיר התובעת ובאותה תקופה ידעת שחברי הקבוצה אינם מעוניינים 

 8 שאנשים יעיינו, יצותתו למה שהם כתבו. 

 9 

 10אמרה. אין מה לעמת אותם עם תצהירים ב"כ הנתבעת: הדבר הזה טוב בדיוק כמו שהתובעת 

 11ת לתצהירים שנמחקו?  טלי שג אומרת שנמחקו. איך זה מחייב אותו בכלל? אני מתנגדת להפנו

 12שהיה חשוב לתושבים ויכול להיות שלה כלל לא היה חשוב. סימי פליישר אומר שהוא כן הציע 

 13 לפתוח. 

 14 

 15 המשך חקירה: 

 16ש. כשהוגשו התצהירים היו ידוע לך שיש שני תצהירים שאומרים שהיה חשוב שהדברים לא 

 17 יפורסמו. 

 18נראה לי ציפיה  ת. היה לי הרבה דברים לשאול אותם על מה שאמרו אך לצערי הם לא הופיעו. 

 19איש, שבנושא ציבורי בוער בבוקר על הרצח  570סבירה של אדם הסביר בפורום כזה גדול של 

 20בעל ענין ציבורי מ ובהק צפיית הפרטיות נראית לי משונה. עם כל הכבוד לפליישר ושג,  בדומה, 

 21איש אפשר להגיד לא רציתי. זה די ברור שמקבוצה כל כך  10,000אפשר להגיד שגם בקבוצה של 

 22גדולה יכולים לצאת דברים. זה לא פרטי. ואני בטוח שאם היינו מעלים את כל  תושבי כוכב השחר 

 23ותם האם אתה נמנעת מלסרב משהו בקבוצה כי אתה לא מכיר את כולם וזה נראה לך ושואלים א

 24 לא יפרסמו שם את כל צפונות ליבם.וד אנשים חושבים שזה גדול מידי וגדול מידי היינו לומדים שע

 25אתה ידעת שאתה עושה זה למרות שרצונם של חלק מהם לשמור  2ש כשאתה הצלחת להשיג את נ'

 26 על פרטיות.

 27 בעתון היית מגיש עוד תביעה והיינו דנים בה. לא פורסם בעתון. אם היה מתפרסם  2ת. נ/

 28. אני שואל אותך דבר אחר. בעת פרסום הדברים הראשוניים לא ידעת והצפיה שלך היתה  שאנחנו ש

 29לא חושבים על פרטיות אך לאחר הגשת התצהיר שוב הוצאתי משם חומרים כשאתה יודע שזה 

 30 פרטי. 

 31ת טוענת שהקבוצה פרטית. אני לא מקבל את זה. לגבי זה שהראינו את זה פה ת. גם אם התובע

 32 באולם בלבד. אני לא רואה בין מה שהראינו באולם לבין פגיעה בפרטיות. 
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 1 ש. האם קבלת פניות מתושבי כוכב השחר בעקבות הכתבה

 2בהפצה ת. אחי פנה אלי שלא ידע מהפרסום לפני הפרסום והוא אמר לי שהתובעת מאשימה אותו 

 3ואני יכול להבין את אי הנעימות שנגרמה לו שנ גרר לענין זה. אני לא זוכר מה דברתי איתו.  אני לא 

 4מתייחס למקור שלי אך אני יכול להגיד שזה לא היה אחי. זו השיחה היחידה שהיתה לי עם תושבי 

 5 כוכבי השחר.

 6 כשאני אומר מקור, הכוונה לדרך השגת המידע. 

 7 

 8 ן חקירה חוזרת: אלו עדי. בא כוח הנתבעים: אי

 9 

 10 

 11 הצדדים יגישו סיכומיהם בכתב :

 12 

 13 יום, וימסור העתק ישירות לב"כ הנתבע. 60התובעת תגיש סיכומיו תוך  

 14 

 15 יום מקבלת סיכומי התובע וימסור העתק ישירות לב"כ התובע.   60הנתבעים יגישו סיכומיהם תוך  

 16 
 17 ימים.   7זכות תגובה תוך 

 18 
 19 דפים.  7הסיכומים לא יעלו על 

 20 
 21 דפים.  2והתגובה לא תעלה על 

 22 
 23 . 1.4.17 י הנתבע ולא יאוחר מיום התיק יובא אלי למתן פסק דין עם הגשת סיכומ

 24 
 25 

#<10># 26 
 27 

 28 במעמד הנוכחים. 01/11/2016, ל' תשרי תשע"זניתנה והודעה היום 

 29 

 
 

  סגן נשיא,  ארנברג גד

 30 
 31 

 32 
 33 ישראלי ורדה ידי על הוקלד


