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 1 

 בפני כב' השופט גד ארנברג, סגן הנשיא

 נתן יאיר לוי תובעה
 

 
 נגד
 

 הוצאת עתון הארץ בע"מ .1 נתבעיםה
 
 חיים לוינסון .2
 
 בן אלוף .3
 

 2 
#<2># 3 

 4 נוכחים:
 5 
 6 
 7 
 8  לוי ורדעו"ד   - בא כוח תובע 

 9 
  10 
 11 ד ירון שלמיעו" – בא כוח נתבעים 

 12 עו"ד ליאור סקברר מפרקליטות מחוז ירושלים -נמצא באולם 
 13 

      14 
 15 
 16 

 17 רוטוקולפ

 18ב"כ התובע:  בקשתי לציין שמדובר בדיון נוסף שזומן לפי בקשת הנתבעים כדי לשאול שאלות 

 19שרביב היה אמור להישאל לאחר שעדותו נאסרה וזה כדי לאשר עובדות שנאמר שהן מגובות 

 20לא מסר עדות ראשית ולא  3ממקורות עיתונאיים ועל כך נמתחה ביקורת בבימ"ש העליון.  הנתבע 

 21שעורך העיתון  הוא זה שקבע את התמונה שצורפה  2הבנתי מחקירת הנתבע  התייצב לחקירה.

 22 לכתבה, הוא נמנע מלהגיש תצהיר עדות ראשית על פי תקנות סד"א. 

 23 
#<4># 24 

 25 החלטה

 26 הטענות יישמרו לסיכומים.אין מקום לסכם לפני תחילת הדיון. כל 
#<5># 27 

 28 
 29 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 30 

 
 

  סגן נשיא,  ארנברג גד
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 2 

 3לא נאמר טוקול הדיון. ולפר 14שורה  20ב"כ הנתבעים: מה שנאמר לגבי התובע אני מפנה לעמ' 

 4שעורך העיתון היה מעורב בכתבה בדרך כלשהי מלבד אחריותו הרגילה של עורך עיתון. תצהירו של 

 5 ניתן בשם כל הנתבעים. 2הנתבע 

 6 
#<6#> 7 

 8 החלטה

 9 

 10 ראו החלטה לעיל. 
  11 
#<7># 12 

 13 
 14 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 15 

 
 

  סגן נשיא,  ארנברג גד

 16 
 17 

 18 מוזהר כדין:התובע 

 19 בהתאם להחלטות בתיק: הנתבעיםח.נ.: משיב לשאלות ב"כ 

 20לגבי הכתבה נשוא התביעה והאזכורים שלך בה, נאמר שלאחר שידור הכתבה, קובני נעצר מיד   ש.

 21עם טירן פולק ונתן לוי, שהיה סגנו של רביב בארגון אייל נאמר שקובני הופיע כקב"ט בשגרירות 

 22עד היום ועובד כנהג הסעות ויש לנו את התמונה עם הכיתוב  4אירלד ואתה לעומתו גר בקרית 

 23תסכים שכל הדברים האלה הם דברים גלויים שפורסמו בעבר וכל אדם סביר יודע את  מתחתיה. 

 24 הדברים האלה. 

 25 לבקשת בית המשפט אני מחלק את השאלה לחלקים.

 26 האם העובדה שהיית סגנו של רביב בארגון אייל פורסמה לפני הפרסום בכתבה הזו.

 27  ראיתי פרסום כזה בעבר. ת.

 28 רסום בענין הכתבה על הקייטנה ביחד עם פולק.נכון שפורסם שנעצרת לאחר הפ ש.

 29השאלות נשאלו בדיון הקודם, מבזבזים את זמני לריק, הכל בגלל שיצאו שקרנים בביהמ"ש  ת.

 30 העליון אין להם שום מקור עיתונאי. שופכים את דמי.  

 31 
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 1 ב"כ הנתבעים: אני רוצה לציין שבפני התובע נמצא דף שרשומים בו כל מיני דברים שממנו הוא

 2 מקריא והוא מסרב למסור אותו.

 3 

   4בדף יש הנחיות כיצד  מוסר לביהמ"ש את הדף )בית המשפט קורא את הדף(. התובע 

 5 להתייחס לחקירה בשאלות שונות. 

 6 

 7 

 8 המשך חקירה:

 9 אני לא סוכן שב"כ  מעולם לא עבדתי עם השב"כ, הכתבה נבזית במטרה לשפוך את דמי. ת.

 10 לאחר הכתבה הזו על הקייטנה אבל לא נעצרתי.ת. היו פרסומים שנחקרתי במשטרה 

 11 ועוסק בהסעות או שכולם יודעים את זה. 4אני צריך מידע עיתונאי שאתה גר בקרית   ש.

 12עמודים, ומתחת לתמונה  2 -שאתה כותב כתבה ושם תמונה גדולה בעיתון הארץ עיתון גדול ב ת.

 13סביר יחשוב ויניח את דעתו שאני בקרית ארבע מימין נתן לוי.... כל אדם סוכני השב"כ שפעלו 

 14סוכן שב"כ ואם הדברים נכונים, תרים טלפון אלי ותשאל האם הדברים נכונים ואם אני רוצה 

 15 וזה לא נכון הוא צריך להוכיח שיש לו אחות. פדופיללהגיב. כמו לכתוב על אדם שהוא 

 16ומניים האם זה ימין לתצהירך, אם אני סוכן שב"כ שבפועל לאתר עבריינים לא 19מפנה לסעיף  ש.  

 17קיצוני או שמאל קיצוני. למה אתה חושב שזה פועל נגד הקהילה בה הוא חי, אני חושב שזה עוזר 

 18 לקהילה לבער מקירבה את הפועלים הלאומניים.

 19אולי אצלכם בת"א נהוג ומקובל להיות סוכנו שב"כ, כל קהילה וכל ציבור יש לו את החוקים  ת.

 20שלה, בקהילה הלאומית יש את הכללים שלה, אצלנו חלק  שלו, בקהילה החרדית יש כללים

 21מהכללים בקהילה שלנו בקרית ארבע שאם אתה סוכן שב"כ זה אות קלון, זה יותר גרוע מלהיות 

 22 בקהילה שלנו. אתה לא יכול לכתוב עלי דברים לא נכונים. פדופיל

 23 כל הקהילה שאתה מגדיר אותה בקרית ארבע כולם עבריינים אידאולוגיים? ש.

 24 אני לא יודע אם יש תשובה לענות על שאלה כזו. ת.

 25 אני חוזר על השאלה, האם כל הקהילה בקרית ארבע תומכת בעבריינות על רקע אידיאולוגי. ש.  

 26 אני לא יודע, זה כמו שתשאל אותי האם כל תושבי ת"א סוחרי סמים . ת.

 27ה אמור להיתפס גם על ידי אתה אומר שסוכן שב"כ פועל כנגד קהילה בה הוא חי, לכן סוכן כז ש.

 28 אנשי הקהילה כאדם רצוי, כי הוא עוזר לבער את העבריינות מהקהילה.

 29 אני לא מבין את השאלה, אבקש לא לענות עליה. ת.

 30 ואיך דבר כזה קרה. ש.   תן לנו פעולה בארגון אייל

 31 שנה ויותר לא זוכר פרטים , בגדול מדובר בהפגנות, 20 -עברו מאז כ ת.

 32 איך התגלגלה הפגנה כזו רעיון של מי זה היה. ש.
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 1בגדול אבישי היה מצלצל אומר תהיה הפגנה בשעה כזו וכזו במקום מסויים וזהו, מי שרוצה  ת.

 2 מגיע ומי שלא רוצה לא מגיע.

 3 ש.  מה התפקיד של כקצין מבצעים באייל

 4צעים היה המצאה של הייתי פעיל לכל דבר, הייתי מגיע להפגנות ולאירועים, הכינוי קצין מב ת.

 5 אבישי לצורך התקשורת ותו לא. 

 6 ש. אתה עזרת לארגן את המבצעים של ארגון אייל.

 7 על איזה מבצעים אתה מדבר. ת.

 8 ש.  על פעילות כמו הפגנות.

 9 אני כבר לא זוכר, יכול להיות שהיתה הפגנה או שתיים שעזרתי לאבישי. ת.

 10 אפשר להגיד שאתה יישמת את הרעיונות של אבישי רביב או עזרת ליישם אותם. ש.

 11אני הייתי פעיל לא רק באייל , הייתי פעיל גם בתנועת כך, ובעוד כמה ארגוני ימין שאני לא  ת.

 12זוכר, כמו שהייתי מגיע להפגנה של כך והייתי פוגש שם את אבישי, הייתי בהפגנה של ארגוני 

 13שם את אבישי, האם זה אומר שארגנתי את ההפגנה? לא! הייתי שותף ימין והייתי פוגש 

 14 לפעילות. 

 15שאתה והוא הופעתם בטלויזיה ודיברתם בשם  4האם נכון שאתה ואבישי רביב כמו שכתוב בנ/ש.  

 16 ארגון אייל בתקשורת.

 17לא אני אני לא אחראי למה שעיתונאים כותבים, כמו שעשו את הכתבה עלי.  בתור פעיל באייל ,  ת.

 18 זוכר אם הופעתי בטלויזיה בתור פעיל אייל, אני הופעתי בטלויזיה אבל לא זוכר באיזה הקשרים.

 19מי מסר לערוץ )העד רואה ושומע את הכתבה(, אני מראה לך כתבה )מראה כתבה במחשב(  ש.

 20 הראשון שאתה קצין מבצעים של ארגון אייל האם אתה או רביב.

 21בין שנכתב שאני סוכן שב"כ. אני לא יודע להגיד מי אמר מה זה קשור הכתבה שהציגו עכשיו ל ת.

 22 את זה לערוץ ראשון אני לא זוכר.

 23 מהו ארגון הסיקריקים שאתה ורביב מתגאים בהשתייכות אליו בכתבה הזו. ש.  

 24 

 25 ב"כ התובע: אני מתנגדת. השאלות שאמורות להישאל היום הם בקשר לארגון אייל.
#<8># 26 

 27 החלטה

 28 מתיר את השאלה.
#<9># 29 

 30 
 31 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 32 
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  סגן נשיא,  ארנברג גד

 1 
 2 

 3 

 4 המשך חקירה:

 5 מעולם לא השתייכתי לארגון הזה, אני יודע רק מהתקשורת מהו.  ת.

 6אתה ורביב מתארים בכתבה כל מיני חשדות שיוחסו לכם על רקע בטחוני ולאומי ושלא הוגשו  ש.

 7אנשים מול המצלמה בטלויזיה ומתגאים בעבירות  2בגינם כתבי אישום, מה הסיבה שעומדים 

 8 שיוחסו להם ולא הוגשו נגדם כתבי אישום.

 9ברים שנאמרו בכתבה, אולם זה רק חשדות. מעולם לא נאשמתי ולא הוגש נגדי כתב אישום בד ת.

 10הוגש כתב אישום בדברים אחרים, זו היתה התרברבות של נער. יש לי את הקו האדום שלי 

 11בהפגנות, כל עו"ד יודע כשנעצר חשוד זה לא אומר שמיד יגישו נגדו כתב אישום והוא עשה את 

 12 המעשה, זה שנחקרתי במשטרה , זה אומר שצריך להגיש נגדי כתב אישום?

 13 אמר בסרטון אתה אומר שלא נעצרת ולא ישבת בכלא.ש.  מה שנ

 14על המעשים בהתרברבות נחקרתי  ואף נעצרתי כעצור ימים בלבד, לא הוגש כתב אישום ולא  ת.

 15 ישבתי בבית סוהר. 

 16 ש. האם יזמת בעצמך פעולות של ארגון אייל.

 17 לא.  ת.

 18 ש.  ז"א שכל מה שעשית שם היה בהוראות רביב.

 19בעיקרון הייתי פעיל בתנועת כך, אני בתור נער הלכתי אחרי אבישי רביב, זו עובדה, אבל לא  ת.

 20פעלתי שם בניגוד לחוק. רוב הפעילויות שלי הציבוריות היה במסגרת כך יותר מאשר בארגון אייל. 

 21 זה היה יותר הצגה לתקשורת.

 22 22הכתבה צולמה היית בן  93 -, אז ב71אתה יליד  ש.

 23 תי עדיין נער.נכון היי ת.

 24אתה כתבת בתצהיר שלך שאנשים רבים שיתפו פעולה עם רביב ועם ארגון אייל, האם זה נכון או ש.  

 25  שמדובר בארגון קטן יותר.

 26 לא ספרתי אחד אחד , היו הרבה בני נוער, היו עוד אחרים, את רובם אני לא מכיר. ת.

 27ל פיגוע כמו שניסו לבצע האחים מצליח למנוע או לסכ 4ית יאם סוכן שב"כ בקרב קהילת קר ש.

 28 קהלני, האם זה פעולה חיובית או שלילית.

 29 ולא סוכן שב"כ בקרית ארבע. פדופילכמו שאמרתי עדיף להיות אבקש לא להתייחס לזה.  ת.

 30סוכן שב"כ שהיה מצליח למנוע את רצח רבין , מוסר ידיעת זהב על יגאל עמיר. האם זה היה בזוי ש.  

 31 בקרית ארבע.
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 1 ענייני, זה לא איכפת לי, זה לא קשור אלי, לא רוצה להתייחס לזה.  זה לא ת.

 2 

 3 

 4ב"כ הנתבעים: אני מגיש את הכתבה שהוצגה היום לעד, ככתבה שהעד אישר שהוא הופיע בה. 

 5 אני אגיש תמלול של הכתבה.

 /6 .8הכתבה מוגשת ומסומנת נ 

 7 
#<3># 8 

 9 החלטה

 10 

 11 הצדדים יגישו סיכומיהם בכתב :

 12 

 13 .יםיום, וימסור העתק ישירות לב"כ הנתבע   45התובע יגיש סיכומיו תוך   

 14ימסור העתק ישירות לב"כ תיום מקבלת סיכומי התובע ו  45תוך   הםסיכומי ויגיש יםהנתבע

 15 התובע.

 16 
 17 .10.5.16התיק יובא אלי למתן פסק דין עם הגשת סיכומי הנתבע ולא יאוחר  מיום  

 18 
#<10># 19 

 20 
 21 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 22 

 
 

  סגן נשיא,  ארנברג גד

 23 
 24 

 25 
  26 

 27 עובדיה  כרמלה ידי על הוקלד


