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בבית משפט השלים ק"פ 18- 07-
ביוושליס

בעג"ן�
אביגדור ליברמן, מס' ת,ז. 017528209

כשקלים
ע"י ב"כ עוה"ד לרון1 קוסטליץ ואביעד שאולזון

קוסטליץ ושות', עורכי-דין
מגדל ב.ס.ר. 3 (קומה 31), רח' כנרת 5, בני ברק 512632

טלפון י. 03-76-71500 / פקס' � 03-7671501
ת הקובל

- גגד -

הוצאת עתו( הארץ בע"מ, ח.פ. 510015449
^<5;0 / ליכליך - מוזר, עורכי-דין^\~/ ע"י ב"כ עו"ד מיבי מוזר

5̂ י��ל / רח' נמל תל-אביב 40 (בית �יואל) > .
?" 1 ת.ד. 300 תל אביב 6100201 ?̂

< פקס'�� 03-5442375^^^.  ל^ $^ 1 טלפו|י: 5442370�03
" " 

,/ *4 ^^^ל ^^ הנאשמת
"̂ ^

/^^ בקשה לתיקון הקוגלנה

1. היום, הוגשה הקובלנה נגד הנאשמת.

2. בידי הקובל א.ק. את מספרי ת"ז של אבי בר-אלי וחגי עמית, העובדים אצל הנאשמת ומחווים
חלק בלתי נפרד ממסכת העובדות המפורטת בכתב הקובלנה.

3. אבי בר�אלי, חגי עמית והנאשמת מיוצגים כולם על�ידי ב"כ הנאשמת, ער'ד מיבי מחר.

4. נוכח ייצוגם יחד על-ידי עו"ד מוור, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את הגשת כתב הקובלנה
המצורף כנספח לבקשה זו, אשר יכלול גם את אבי בר אלי וחגי עמית בנאשמים, ללא ציוךמספרי

ת"ז.
5. כלן הדין ימן הצדק להיעתר לבקשה.

ירון קוסטליץ, עו"ד אמעד שאולזון^ו"ד
קיסטליץ ישותי, עורכי דין

באי כוח הקובל

19/07/2018, ו' אב, תשע"ח
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בבית משפט השלום ק"פ 07-18-
בירושלים

בעניין:
אביגדור ליברמן, מס' ת.ז. 017528209

מנו�קךיס
ע"י ב"כ עוה"ד ירון קוסטללץ ואבלעד שאולזון

קוסטליץ ושות', עורכי-דין
מגדל ב.ס.ר. 3 (קומה,31), רח' כנרת 5, בני ברק 512637

03-7671501 : ; פקס' טלפון: 03-7671500
הקובל:

- נגד -

^,\"/ 1. אבי בר-אלי
0 / 2. -הגי עמית ̂י00^0 1 3. הוצאת עתון הארץ בע"מ, ח.פ. 510015449̂^-̂ק ך^^ג- <ל?�^ . / כולם ע"י ב"כ עו"ד מלבי מוזר̂^<0

נמל תל�אביב 40 (בית יואל)/ 07" ^ 1 ליבליד � מוזר, עורכי-דלן ) רחי ג} ^ ת.ד. 300 תל אביב 6100201/ 2018 ? -"</   ̂
̂יי  נ^י'

!0 
; פקס' = 03-5442375 ",._/ ^^^ טלפון: 03-5442370  ̂ '̂ ̂-~מ**יי^ הנאשמים;/   /

^̂ /

3̂ *2/
^/  /^^ן

קובלנוד פלילית
מוגשת בזאת קובלנה פלילית נגד הנאשמים, לפי הודאת סעיף 8 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-

1965 (להלן: חוק איסור לשון הרע).

: הנאשמים מואשמים בזה כדלקמן

הלק כללי

הנאשמים:

̂[1110') נלהלן: העיתון) המפורסם במדינת 31̂ 1. הנאשם 1 הינו עורך עיתון דה מרקר (61
ישראל, במהדורה יומית מודפסת, וכן באמצעות אתר �האינטרנט של העיתון שכתובתו
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2. הנאשם 2 הינו כתב בעיתון.

3. הנאשמת 3 הינה חברה פרטית שהעיתון מצוי בבעלותה.

4. הקובל מכהן כשר הביטחון של מדינת ישראל, וכיו"ר מפלגת ישראל ביתננ.



2

האישום הראשון

העובדות

1. ביום 19.6.2018 פרסמו הנאשמים 3-1, הן במהדורה המודפסת והן באתר האינטרנט של העיתון,
ידיעה פרי עטו של הנאשם 2 (להלן: הכתגה מיום 19,6.2018), שכותרתה היא:

יזה לא פרוטקציוניזם' = קרסני שיווק ילווייג לאומי' - ליברמן יאשר את רכישתו
[ההדגשה הוספה - הח"מ]

2. ידיעה זו פורסמה בשער המהדורה המודפסת של העיתון.

3. בכותרת המשנה נכתב כך:

"שר הביטחון הודיע כי המדינה תרכוש מתע"א לוויין, אף שעלותו גבוהה ב- 330

מיליון שקל מהחלופות ? "זה לא פרוטקציוניזם'/ טען ליברמך— שמקורבו הוא
לוביסט ההברה, רשיו"ר הוועד בה הוא-בנו של השר חיים כץ". [ההדגשה הוספה -

הח"מ]

4. בגוף הכתבה מיום 19.6.2018 נכתב, בלן היתר:

"1. ליברמן דיבר על כך שההחלטה אינה צריכה להתבסס על פרוטקצלוניזם..
החשש הזה אינו נרבע רק מההצהרות של יאיר כץ, שלפיהן חברי הליכוד סריס
לפקודתו. תעי'א היא גם אחת המעסיקות של חברת הלובינג פוליטי, שבראשה
עומד בוריט קרסני — שפעלה בנושא בכנסת. קרסני אף נחשב מקורב לשר
הביטחון ליברמן. את המונח "לוויין לאומי", שעומד במרכז הקמפיין הנוכחי
לרכישת הלוויין מתע"א, יש המייחסים לקרסני, אף שלדברי מקורות בתע"א הוא
הומצא על ידם. הרצון של תע"א לייצר את הלוויין אינו נובע ממניע כלכלי, אלא
נשען על יוקרה ועל הרצון לשמר את מקומות העבודה של העובדים כתחום
הלוויינים בחברה. השאלה היא אם כ-50 עובדים בתע"א העוסקים בתחום לווייני

התקשורת מהווים נימוק מספק להשקעה של מאות מיליוני שקלים." [ההדגשה
הח"מ] הוספה-

5. מן הפרסומים הללו עולה, כי הקובל העניק כביכול פרוטקציה לתע"א, הנאמדת בסכומי עתק של
מארת מיליוני שקלים, במסגרת קבלת החלטה על רכישת לווין מהתעשייה האווירית, עקב קז�בה

כביכול1ין לוביסט המעניק שירותים לתע"א, מר קרסני, לבין הקובל.

6. הנאשמים לא ביקשו את תגובתו של הקובל לפני פרסום הדברים.
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7. הפרסומים הם דברי לשו1 הרע נגד הקובל, שקריים לחלוטיו, והם נעשו מתוך כוונה לפגוע
-3קובל.

8. הקובל פנה באמצעות הח"מ לנאשמים ביום פרסום הידיעה על-מנת שיחזרו בהם מדברי לשון
הרע ויפרסמו התנצלות לדברי לשון הרע שפרסמו. הקובל ציין בפנייתו, כי לא שוחח עם מר קרסני
במשך תקופה של כשנה וחצי, ומעולם לא שוחח איתו בעניינים הנוגעים לתע"א או לעניין כלשהוא
הנוגע לפעילות משרדו. כנוסף, הקובל לא היה מעורב בקבלת החלטה בנוגע לרכישת הלווין.

-ההחלטה התקבלה על-ידי גורמי המקצוע, ועל-ידם בלבד.

9. חרף פניית הקובל ביום פרסום הידיעה לנאשמים, הנאשמים ממשיכים לפרטם את הידיעה באתר
האינטרנט של העיתון, פרסום אשר לא הוסר גס נכון למועד הגשת קובלנה זאת.

האישום השני

העובדות

, ולאחר שהקובל פנה לנאשמים כאמור ביום 19.6.2018 בדרישה שיחזרו בהם מדברי 10. ביום 21.6.18
לשון הרע המפורטים באישום הראשון, המליץ הנאשם 1, באתר האינטרנט של העיתון, על הכתבה
מיום 19.6.2018, ככזו הנמנית על "הכתבות הטובות של השבוע", בזו הלשון - "משוואה בשלושה
נעלמים - הבן של חיים כץ דורש, בוריס קרסני בוחש, אביגדור ליברמן צריך לאשר: חגי עמית
מסביר מה מציק לו במשולש הזה - ולמה הוא יעלה לנו 2 מיליארד שקל" [ההדגשה הוספה -

הח"מ] (להלן: ההמלצה).

11. ה"המלצה" הנ"ל גס כללה קישור לכתבה מיום 19.6.2018, על-מנת לאפשר לקורא באתר
האינטרנט של העיתון לעיין בה.

12. הפרסום הנ"ל הינו דברי לשון הרע, שקרי לחלוטיו, והוא נעשה מינוך כוונה לפגוע בקובל.

13. ביום 25.6.18 פנה הקובל באמצעות הח"מ לנאשמים על-מנת שיחזרו בהם מדברי לשון הרע הנ"ל
ויפרסמו התנצלות לדברי לשון הרע שפרסמו.

14. חרף פניית הקובל לנאשמים, הנאשמים 1 ו"3 ממשיכים לפרסם את ההמלצה באתר האינטרנט
של העיתון, פרסום אשר לא הוסר גס נכון למועד הגשת קובלנה זאת.
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הוראות החיקוק המיוחסות לנאשמים:

לגבי נאשם 1:
סעיפים 1(3), 2(א), 6, 8 ו-11 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 (ביחס לשני פרטי האישום).

לגבי נאשם 2:
סעיפים 1(3), 2(א), 6, 8 ו-11 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 (ביחס לפרט האישום הראשון

בלבד}.

: לגבי נאשמת 3
סעיפים 1(3), 2(א),-6-, 8ר11 ו-12 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 (ביחס לשני פרטי האישום).

עדי התביעה =

1. אביגדור ליברמן, הקובל.

לרון קוסטליץ, עו"ד אביעד שאולזון,\גו"ד
קוסטליץ ושות/ עורכי דין

באי כוח הקובל

19/07/2018, ז' אב, תשע"ח




