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 נתן יאיר לוי תובעה
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 חיים לוינסון .2
 
 בן אלוף .3

 
 2 

 3 
#<2># 4 

 5 נוכחים:
 6 

 7 והתובע בעצמו ורד לויעו"ד  - בא כוח תובע
 8 
 9 
 10 
  11 

 12 בעצמו 2והנתבע  ירון שלמיעו"ד  - בא כוח נתבעים
 13 עו"ד שני  -נציג הפרקליטות 

 14 

 15 פרוטוקול

 16 

 17עו"ד שני: רק היום קיבלנו את תגובות הצדדים לבקשות השונות בענין הזמנת עדים ומסמכים 

 18 ביהמ"ש איפשר לנו להגיב אנחנו נגיש את התגובה במועד .

 19 
#<5># 20 

 21 החלטה

 22 בשלב זה לא ייחקרו העדים שלגבם הוגשה הסתייגות המדינה.

 23 

 24 החלטה לענין חקירתם תינתן לאחר קבלת תגובה ותשובה.
#<6># 25 

 26 
 27 במעמד הנוכחים. 18/02/2015, כ"ט שבט תשע"הניתנה והודעה היום 

 28 

 
 

  סגן נשיאה,  ארנברג גד
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 1 

 2אני מתנגד לכל עדות שמיעה , עדות סברה או עדות אחרת שאינה קבילה, שינוי חזית  ב"כ הצדדים: 

 3 או הרחבת חזית, צירוף מסמכים שלא על ידי מי שערך אותם.

 4 
 5 
 6 

 7 מוזהר כדין: התובע

 8 ש.ת. אני חתום על תצהיר וכל האמור בו נכון.
 9 
 10 

 11 נמצא באולם ביהמ"ש בעת העדות.  2לבקשת ב"כ התובע: מובהר כי הנתבע 
 12 
 13 

 14 הנתבעים: ח.נ.: משיב לשאלות ב"כ

 15התמונה נשוא התביעה מצולם לידך אבישי רביב שנודע כסוכן שב"כ שהסתובב באיזור חברון  ש.

 16 קרית ארבע.

 17באותם ימים לא ידעתי שהוא סוכן אלא רק לאחר רצח רבין נודעו הדברים. הדבר נודע לי  ת.

 18 בדיעבד. לא ידעתי מראש שמדובר בסוכן שב"כ.

 19אתה יודע שאותה תמונה פורסמה בעיתון הארץ במסגרת כתבה אחרת שהתעסקה עם אבישי.  ש.

 20 אתה מכיר את התמונה שאני מראה לך )נספח ב' לתצהיר הנתבעת(.

 21 אני לא מכיר את הכתבה הזו.  לא מכיר את התמונה הזו,  אני רואה אותה עכשיו לראשונה. ת.

 /22 .1הכתבה מוגשת ומסומנת נ 

 23 ממך ורביב בתמונה. ש. מי מופיע חוץ

 24שנה וקשה לי לזכור . אני לא זוכר איפה  20השמות שרשומות מתחת לתמונה נכונים. מאז עברו  ת.

 25 צולמה הכתבה.

 26לתצהירך, אתה טוען שכל המצולמים בכתבה נשוא התיק הזה, הוגדרו  14מפנה אותך לסעיף ש. 

 27 כסוכני שב"כ.

 28בכתבה נשוא התביעה כתוב במפורש, הסוכנים שפעלו בקרית ארבע מודרו זה מזה, רביב שני  ת.

 29דלר ואלעד אפשטיין הם סוכני שב"כ מוזכרים מימין, נתן לוי ראשון משמאל.  לא רשום שירון א

 30 רק השמות שלי ושל אבישי רביב כסוכנים.

 31 אתה יודע אם ירון אדלר ואפשטיין הוזכרו בכתבה. ש. 

 32 זכור לי.לא  ת.

 33 אם אני אומר לך שהם לא הוזכרו בכתבה בשמם. ש.

 34 אז לא הוזכרו. אני הוזכרתי. ת.

 35 לתצהיר שכל המצולמים בתמונה הוגדרו כסוכני שב"כ. 14אם כך למה כתבת בסעיף  ש. 
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 1כתבתי את זה כי בגוף הכתבה, כתוב הסוכנים שפעלו בקרית ארבע... ניתן להבין שכולם  ת.

 2סוכנים, אותי ציינו בשם בנוסף לאבישי רביב. כל אדם סביר מבין שמתכוונים אלי שאני סוכן 

 3 שב"כ. 

 4 

 5 לשאלת בית המשפט:

 6 האם להיות סוכן שב"כ זה רע?  ש.

 7נת ישראל מלבד מחלקה אחת שאני קורה לה השב"כ עושה פעילות קודש טובה לטובת מדי ת.

 8 .המחלקה האנטי יהודית 

 9 המשך חקירה:

 10 ש. היכן גרים היום אפשטיין ואדלר.

 11אין לי מושג. אני לא בקשר איתם כבר שנים רבות, הם לא בקרית ארבע אבל אני לא יודע היכן  ת.

 12 הם נמצאים ומה הם עושים.

 13 ן המבשר עשו שימוש בכתבה.ועיתו 7לתצהירך שערוץ  28ש. אני מבין מסעיף 

 14 נכון. ת.

 15 או מהמבשר. 7ש.  נספח ג' שלך הוא מערוץ 

 16 מעיתון המבשר. ת.

 17 .7ש. איפה השימוש בערוץ 

 18 אחרי שפניתי אליהם הם מחקו את זה, אבל זה פורסם שם מספר ימים.  7רוץ לצערי ע ת.

 19 אתה יכול להראות לי בנספח ג' איפה מופיעה תמונה.ש. 

 20אין תמונה בעיתון המבשר אבל יש כתבה. הם לקחו חלקית מה שהם רצו מתוך הכתבה בעיתון  ת.

 21 הארץ.

 22 ז"א שהבעיה שלך בכתבה זה התוכן של הכתבה ולא התמונה. ש.

 23גם וגם. הכתבה פורסמה לא רק בעיתון אלא גם באתר של עיתון הארץ, כל מי שרצה העתק  ת.

 24ום בכתבה והתמונה. אני לא ביקשתי מעיתון המבשר הדבק ופרסם את זה, שמי נפגע מעצם הפרס

 25 לעשות את הכתבה הזו , כל אחד עשה בכתבה מה שהוא רוצה.

 26 מה פגע בך בכתבה.ש. 

 27כי בכתבה מוזכרת מעורבותי לצידו של אבישי רביב, תוך שמצוין לגבי אבישי רביב שהשב"כ  ת.

 28בהמשך הכתבה הודה שהוא היה סוכן של השב"כ וכאילו אני שותף של רביב לפעילותו בשב"כ.  

 29 מישהו התראיין ואמר "אם אתה שטינקר של השב"כ דמך בראשך...".

 30 מי אמר את זה.  ש.

 31 תב את הכתבה.תשאל את הכתב שכ ת.

 32 אתה מאשר שהשב"כ ניסה לגייס אותך כסוכן.ש. 
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 1 הדבר הוצע לי פעמיים.  ת.

 2 מתי?  ש.

 3, פחות או יותר בתקופה  90 –שנה, אני לא זוכר תאריכים מדוייקים, בשנות ה  2 -עברו מאז כ ת.

 4 שהייתי פעיל באייל אבל אני לא זוכר במדוייק.

 5 הסכמת לשתף פעולה ש. 

 6 מעולם לא. ת.

 7 מסרת לשב"כ מידע. ש.

 8 מעולם לא. ת.

 9 ש.  גם לא מידע כללי האווירה בקרית ארבע .

 10 לא.  בכלל לא. ת.

 11 מידע ספציפי גם לא מסרת.ש. 

 12 שום דבר לא מסרתי. ת.

 13 אתה יכול לאשר שבזמנו היית פעיל מרכזי בתנועת כך. ש. 

 14 כן. ת.

 15 וגם בתנועת כהנא חי. ש.

 16 כן. ת.

 17 ך זכתה לסיקור תקשורתי.נכון שהפעילות שלך בתנועת כ ש. 

 18 נכון. ת.

 19 שרואים את תמונתך ביחד עם הרב כהנא כפעיל בתנועת כך. 94 -אתה מכיר את הכתבה מ ש.

 20 אני לא זוכר את הכתבה. אני מצולם בכתבה הזו. ת.

 /21 .2הכתבה מסומנת נ 

 22ש. מפנה לנספח ב'  לתצהיר הנתבעת יש כתבה בקשר לרצח בשוק הקצבים, תמונה שלך עם חולצה 

 23של תנועת כך ותמונה שלך עם עוזי, ברקע של הרב כהנא אתה זוכר את הכתבות והאם אתה מצולם 

 24 בהם.

 25 שנה מאז. 20אני מצולם בהם אבל לא זוכר את הכתבות, עברו   ת.

 26ש. לגבי כתבה ראשונה כתוב שהיית חשוד בביצוע פיגוע של החזקת רימון בשוק הקצבים בירושלים, 

 27 האם נכון שהיית חשוד?

 28 

 29 כ התובע: אני מתנגדת לשאלה , זה לא רלבנטי.ב"

 30 

 31לחוק, התובע מציג את עצמו כמי שנפגע. מדובר על פעילות  22ב"כ הנתבעים: זה קשור לסעיף 

 32, שאלות בה נחשד התובע על פעילותו בימין הקיצוני באותה תקופה ובאותו התובע בימין הקיצוני
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 1ירות אחרות, חשדתו על פעילות פלילית סוג מעשים, הוא לא נשאל על תקופה אחרת ולא על עב

 2 באותה תקופה על אותם נושאים לכן זה רלבנטי.

  3 
#<7># 4 

 5 החלטה

 6 

 7ניתן לשאול בענין אופיו או עברו או מעשיו או דעותיו הפגומים של הנפגע רק  22על פי הוראות סעיף 

 8נה נוגעת אם פרטים אלה נוגעים במישרין ללשון הרע המשמשת נושא  למשפט. השאלה שנשאלה אי

 9 במישרין ללשון הרע נשוא התיק, לפיכך אין להתיר את השאלה.

 10 
#<8># 11 

 12 
 13 במעמד הנוכחים. 18/02/2015, כ"ט שבט תשע"הניתנה והודעה היום 

 14 

 
 

  סגן נשיאה,  ארנברג גד

 15 המשך חקירה:

 16 האם פעלת בגופים נוספים לצד אבישי רביב. ש.  

 17 בתנועת כך. ת.

 18 אתה מכיר ארגון בשם "חרב דוד". ש.

 19 אני לא מכיר. ת.

 20 ש. ארגון בשם דב )דיכוי בוגדים(, האם אתה מכיר.

 21 מהתקשורת. ת.

 22 שעסקה בעניינך.  7 -ש. כשאתה אומר תקשורת אתה מתכוון לכתבה שבעין ה

 23 לא מכיר את העיתון הזה. מעולם לא קראתי אותו. ת.

 24 4ל אבישי רביב )העד קורא את הכתבה( מפנה לעמ' אני מקריא לך פיסקה מהעיתון, כתוב ע ש. 

 25 האם מה שכתוב נכון. פיסקה שניה .....ציטוט.  

 26כמו שהכתבה בעיתון הארץ נשוא התביעה הנוכחית לא נכונה, גם מה שכתוב בקטע שאתה  ת.

 27מראה לי מהעין השביעית, לא נכון. לא כתוב שם שאני  חבר בארגון אייל או דוב או חרב דוד או 

 28 גדעון ומלבד זאת לא כל מה שכתוב בעיתון נכון. חרב

 /29כתבה הקודמת שבו נראה התובע אוחז בנשק ומאחוריו  3נ/ 4הכתבה מוגשת ומסומנת נ 

 30 תמונתו של הרב כהנא.
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 1 באיזה מהארגונים שרשומים היית חבר. ש.

 2 אייל וכך. ת.

 3 ש. היית פעיל בקייטנה של כך.

 4 כן הייתי קשור. ת.

 5 הופעת בטלוויזיה במסגרת קייטנה של כך. ש.

 6 אני לא זוכר פרטים. אבל ייתכן שכן. ת.

 7 ש.  מה היה התפקיד שלך באייל. האם הייתה סגנו של אבישי רביב.

 8הייתי פעיל, מגיע להפגנות, מגיע לאירועים , כלפי התקשורת הוגדרתי כסגנו של אבישי רביב   ת.

 9 מר בעבר שזה ארגון של איש אחד.בל זה סתם שטויות.  גם אבישי רביב אא

 10 נכון שבעקבות הפעילות בקייטנה שהוזכרה בכתבה נשוא התיק אתה נעצרת. ש.

 11 לא. לא נעצרתי.  ת.

 12 ש. האם נחקרת.

 13 כן. אבל לא נעצרתי. ת.

 14 ש. אפשר להגדיר אותך כפעיל מרכזי בארגון אייל.

 15 הייתי פעיל. אני לא יודע להגדיר מרכזי. כמו שהייתי פעיל בתנועת כך. ת.

 16 ש. איזה פעילויות של אייל השתתפת.

 17 שנה באופן כללי בהפגנות.  20אני לא זוכר. עברו  ת.

 18לתצהירך , אתה טוען שיש בכתבה שלנו תיאור שלך כסוכן שב"כ,  איפה יש את  29מפנה לסעיף ש. 

 19 זה בכתבה. 

 20בעיתון )מדובר בכתבה ענקית( תוך כדי האיזכור של סוכן השב"כ זוהר קובני  17' בכתבה בעמ ת.

 21מבלי שיהיה רווח בין השורות או שורה חדשה באותה נשימה כתוב נתן לוי לעומתו...... ציטוט 

 22מקריאת הכתבה ברור שמייחסים לי שגם נישה של סוכן השב"כ זוהר קובני.  שמים אותי באות

 23 אני סוכן שב"כ.

 24 אתה אומר ששיתוף פעולה עם השב"כ זה דבר פסול בציבור בו אתה חי.ש. 

 25נכון. זה דבר בזוי ומי שנתפס בציבור שלנו כמשתף פעולה עם השב"כ, זה אות קיין אות קלון,  ת.

 26אני מאוד נפגעתי. אם הדברים היו נכונים הייתי סותם את הפה מתבייש ועוזב את קרית ארבע, 

 27 נמצא כאן שביהמ"ש יחזיר לי את כבודי.  אבל הדבר לא נכון, לכן אני

 28 לפני זה אמרת שהשב"כ עושה עבודת קודש. ש.

 29אני חוזר על הדברים שהשב"כ עושה עבודת קודש חוץ מהחטיבה האנטי יהודית בשב"כ.  זו  ת.

 30 הדיעה הרווחת בציבור שבו אני חי.

 31 שיתוף פעולה עם צה"ל הוא בזוי בעיניך. ש. 
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 1א, אני אוהב את המדינה ואת הצבא, אנחנו חיים כאן זו המדינה שלנו שנים בצב 3אני שירתתי  ת.

 2אין לנו ארץ אחרת. לא אהבתי בזמן מסויים את צה"ל בזמן שגירשו את היהודים מגוש קטיף, גם 

 3 אז לא אהבנו אבל אין לנו מדינה אחרת.

 4 יך.כלפ 1לתצהיר, איזה אמירות יש לנתבע   32מפנה אותך לכתב התביעה שלך  לסעיף  ש.

 5עצם נשוא הכתבה עלי שהיא כתבה שיקרית וזדונית ולא נכונה. לא נכונה ונעשתה בחוסר תום  ת.

 6 לב, לא ביקשו תגובה שלי כפי שנהוג לעשות כשמפרסמים משהו על מישהו.

 7 אתה אמרת שהכתבה ענקית. ש. 

 8 נכון. ת.

 9 כמה פעמים אתה מוזכר בה. ש.

 10אדם שהוא פדופיל למשל וזה לא נכון, לא משנה זה לא עצרם האיזכור, מספיק שכתוב על בן  ת.

 11 מספר הפעמים.

 12 אתה כותב שצריך לבקש את רשותך. 32למה בסעיף ש. 

 13אתה כותב דבר על אדם, אתה עושה על אדם כתבת תחקיר מן ההגינות תבקש את תגובתו,  ת.

 14הם  התשאל אותו אם הוא רוצה להתראיין, לבוא ולכתוב סתם דברים לא נכונים שלא ברור מאיפ

 15 מצוצים ולהכפיש את שמו ברבים ובמיוחד שזה אות קיין להיות סוכן שב"כ בקרית ארבע. 

 16 נכון שאחרי רצח רבין המשטרה חיפשה אותך בתור סגנו של רביב בארגון אייל. ש.

 17 אני לא יודע על זה. ת.

 18את  אני מראה לך כתבה בעיתון ידיעות אחרונות מספר ימים לאחר רצח רבין, האם אתה מכירש. 

 19 הכתבה.

 20שנה.  עד כמה שזכרוני לא מטעה אותי, ברגע שידעתי שאני דרוש  25לא זוכר את הכתבה, עברו  ת.

 21 הגעתי לתחנת משטרה, נחקרתי, לא שאלו אותי על רצח רבין. 

 /22 . 5הכתבה מסומנת נ 

 23 בפרסום במעריב שאני מראה לך.יכול להיות שמדובר ש. האם 

 24 יכול להיות. אני לא זוכר מה היה. ת.

 /25 .6הכתבה מוגשת ומסומנת נ 

 26לתצהיר, אתה יכול להראות לי איפה  9ש. אתה טוען שהובטח לך לפרסם התנצלות, מפנה לסעיף 

 27 הבטיחו לך התנצלות, 

 28אני לא ניהלתי את הפניה באופן אישי עם עיתון הארץ או באי כוחם, אלא העו"ד שלי והיא  ת.

 29אמרה לי שהבטיחו  לי התנצלות, אני סומך על דבריה שהיא אומרת אמת. לא ראיתי הבטחה 

 30 בכתב.

 31 
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 1 ב"כ התובע: הובטח לי בע"פ.

 2 

 3 המשך חקירה:

 4 )מראה את הכתבה במחשב(.ש. אתה ראית את הכתבה בטלוויזיה שבה הופיע דרור יצחק 

 5 כן ראיתי.  ת.

 6 ש. אתה התבטאת כפי שמדבר סגל בכתבה שאני מראה לך על המחשב שלי )רצח רבין(.

 7 י כך.תאני מעולם לא התבטא ת.

 8 האם אתה זוכר שרביב התבטא כך. ש.

 9 עבר הרבה זמן אני לא זוכר. ת.

 10 ש. האם השתתפת בהשבעה של ארגון אייל שרואים בכתבה.

 11 לא. ת.

 12שם הוא  )מראה הכתבה במחשב( עם אמנון אברמוביץ. 2מפנה לראיון עם דרור יצחקי בערוץ  ש.

 13הכתבה נלקחה  מתוך אתר שנקרא ארכיונרי כפי שהיא ללא  אומר לגבי ארגון אייל, שכולם שלנו.

 14, מר יצחקי אומר  2ואחד מערוץ  1כתבות שונות אחד מערוץ  2 -עריכה כלשהי. הקטע מורכב מ

 15כתבה על אבישי רביב וארגון אייל, לא נאמר איזה כתבה לצורך זה חשוב שמר יצחקי שהוא צפה ב

 16יהיה פה ויגיד באיזה כתבה הוא צפה ואז הוא אומר שהרים טלפון לאחד מראשי השב"כ ונאמר לו 

 17 "כולם שלנו".  

 18 

 19 ב"כ התובע: המילים כולם שלנו נאמרו בהתייחס להשבעה של ארגון אייל שהוצגה בכתבה.

 20 

 21 המשך חקירה: 

 22 .2משהו בעקבות זה שראית את הכתבה בערוץ  ש. האם עשית

 23לא ראיתי את הכתבה במועדים הרלבנטיים , רק עכשיו לקראת המשפט הזה ראיתי אותה. לא  ת.

 24 הייתי מודע לכתבה הזו לכן גם לא פעלתי בעקבותיה, לא עשיתי דבר.

 25 

 /26 .7הדיסק שהוצג מסומן נ 

 27 

 28 
 29ב"כ התובע: העד ברוך מרזל עבר תאונת דרכים בדרך לפה, הנהג ברכב צריך ללכת לטיפול רפואי 

 30 לפיכך הוא לא יצליח להגיע.  

 31 

 32 
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#<3># 1 

 2 החלטה

 3 

 4 .11:30שעה  22.6.15נדחה להמשך הוכחות ליום  
 5 
 6 

 7 כל צד יידאג להתייצבות עדיו. 
 8 
  9 
#<4># 10 

 11 
 12 במעמד הנוכחים. 18/02/2015, כ"ט שבט תשע"הניתנה והודעה היום 

 13 

 
 

  סגן נשיאה,  ארנברג גד

 14 
 15 

 16 

  17 

 18 עובדיה  כרמלה ידי על הוקלד


