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 כב' השופט אהרן פרקש, נשיא לפני: 
 כב' השופט משה דרורי, סגן נשיא

 כב' השופט עודד שחם
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 מערעריםה
 והמשיבים שכנגד

 

 הארץ בע"מ ןעיתוהוצאת  1.

 חיים לוינסון 2.

 בן אלוף 3.
 
 נגד

 
 משיבה

 והמערער שכנגד
 

 נתן יאיר לוי
 2 

#<2># 3 
 4 נוכחים:

 5 
 6 ועו"ד שלמי  בשם המערערים: עו"ד מוזר 

 7 בשם המשיב: עו"ד ורד לוי
 8 
 9 

 10 פרוטוקול

 11 

 12 

 13: שמעתי את דברי בית המשפט, ישנם שני דברים שאדוני לא נגע בהם. העובדה שאין עו"ד מוזר

 14 תביעה, אין דרישה וסעיף שתובע התנצלות, ניתנה פסיקה על משהו שלא התבקש. 

 15עוד לפני השאלה האם, ויש לי מה לומר על עניין לשון הרע, העובדה שבית משפט קמא לא שנית, 

 16מתייחס לראיה שהובאה לדברים שאמר ראש אגף בשב"כ, שהוא התייחס לחברים באייל ואמר הם 

 17כולם שלנו. זאת אומרת, המשפט הזה והאמירה הזאת, בית המשפט קמא פשוט לא התייחס אליה 

 18ליין בבית המשפט העליון, אמרו שלעיתונאי מותר להסתמך גם על דוחות בפרשת קבפסק הדין. 

 19לותיו בארגון היה מתוך אמונה שכך צריך ועהזה שביצע את כל פמודיעין של מדינה זרה. האדם 

 20 לעיקרי הטיעון, שלוש השורות האחרונות.  28אני מפנה לסעיף  לנהוג.

 21 

 22שוב לי שההסכמה תהיה במתווה שהמותב ח: אחשוב על ההצעה של בית המשפט בחיוב. עו"ד לוי

 23 הציע. 

 24 

 25 )לאחר הפסקה(

 26 

 27ובהמלצתו הגענו להסכמה כדלקמן: פסק הדין יוותר את הערות בית המשפט,  נושמע: ב"כ הצדדים

 28בפסק הדין. יפורסם נוסח התיקון הבא, באחד מעמודי  18בעמ' ₪ אלף  20על כנו עד המילים 

 29החדשות של העיתון שבו פורסמה הבקשה, עיתון הארץ; הפונט לא יקטן מהפונט הרגיל של העיתון; 

 30 וזה נוסח הפרסום: 
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 1 "תיקון בעניין נתן לוי

 2 

 3ניתן היה להבין כי נתן לוי, המתגורר  4.11.11ה שפורסמה בעיתון, ביום מכתב

 4בקרית ארבע, שימש כסוכן שב"כ לצידו של אבישי רביב. בעקבות האמור בכתבה 

 5הגיש נתן לוי תביעת לשון הרע בבית המשפט. בית המשפט השלום בירושלים 

 6יב את העיתון פסק, כי אין ראיות ולא הוכח כי נתן לוי שימש סוכן שב"כ, וחי

 7המערכת מבקשת להבהיר, כי לא הייתה לה כוונה לפגוע ₪.  20,000בפיצוי בסך 

 8 בנתן לוי בפרסום שבוצע". 

 9 

 10מוסכם כי חיוב ההוצאות בבית המשפט יוותר על כנו וכי בערכאה זו כל צד ישא בהוצאותיו, וכי 

 11 התיקון האמור יפורסם בגיליון יום שישי בשבועיים הקרובים. 

 12 שים לתת להסכמה האמורה תוקף של פסק דין. אנו מבק

 13 
#<7># 14 

 15 פסק דין

 16 

 17 אנו נותנים בזאת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.

 18 הערעור והערעור שכנגד נדחים. הפיקדונות שהפקידו הצדדים יושבו להם באמצעות באי כוחם. 
#<8># 19 

 20 במעמד הנוכחים.  16/07/2017, כ"ב תמוז תשע"זניתן והודע היום 

 21 

 22 

 

 

 
 

 שופט, שחם עודד סגן נשיא, דרורי משה נשיא, פרקש  אהרן
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 26 גבע ענת ידי על הוקלד


