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  שופטת בלהה יהלוםה לפני כבוד
 
 תובעה

 
  017528209 ת"ז אביגדור ליברמן 

 
 נגד

 
  054690508 ת"ז רות קרייתי  נתבעת ה

 
 1 
 2 
 3 
<#2#> 4 

 5 נוכחים:
 6 ירון קוסטליץ התובע וב"כ עו"ד 

 7 וב"כ עו"ד דוד אלבז הנתבעת
 8 דובר מטעם התובע טל וקסלר 

 9 
 10 

 11 פרוטוקול

 12 

 13 , ב"כ הנתבעת מתייצב לדיון. 10:41השעה 

  14 

 15 : אני מתנצל על האיחור. ב"כ הנתבעת

 16 

 17אנחנו לא רודפים אנשים, באותה עת אותו פרסום אדם אחר באינטרנט הגשנו תביעה,  ב"כ התובע:

 18צל, לא ביקשנו דבר, חברת הכנסת ליברמן לא רודף הבן אדם עלה לשידור והודה שהוא פרסם והתנ

 19 אחרי אף אחד. מאז היה מספיק הזדמנויות לעשות את זה וזה גרם לנו לעלויות. 

 20 

 21לא היה מדובר באותו פרסום, היה מדובר פגיעה בתובע. מדובר בתביעת השתקה.  ב"כ הנתבעת:

 22ולקחה תמונה, אומנם נכון  הנתבעת היא צייצנית מן השורה ולא עיתונאית מדופלמת היא צייצה

 23ינה עם אנשים וויטר שצייצו שהיו פגישות בווינה, שהתובע נפגש בוהיה בטשלשון הרע זה לשון הרע, 

 24והתמונה באמת היתה בעיה. התובע נפגש עם מרטין שלאף והתובע לא מכחיש והשתתף באירועים 

 25ם הוא נפגש חודש לפני, שלו והשתתף ויש תיעוד שהוא השתתף בשמחות יחד אם אישים נוספים, א

 26לאחר מרטין שלאף דובר שהתובע ולפיד ישבו בתל אביב, התובע טוען שזה היה הוא כן נפגש איתו. 

 27אני חוזר ואומר התובע נפגש עם מרטין שבועיים לפני, חודש לפני, שלושה חודשים לפני, בכנסת. 

 28רטין, זה שהוא נפגש עם והתובע לא יכחיש, ואם נצטרך להוכחות הוא נפגש לעיתים מרובות עם מ

 29ע ולפיד ישבו ודסקסו בתל אביב, התובע טוען בחודש או שבועיים או שלוש חודשים אין לשון הרע. התו

 30כל עילת התובענה ואני . 9שהפגישה לא התקיימה בתל אביב אלא בירושלים, את זה הוא אומר בסעיף 

 31אשר לתמונה שצולמה במזנון הכנסת, תמונה שפורסמה שנה קודם, זה מה שנאמר  9מתחיל מסעיף 

 32הפרסום הזה אין בו שום פרסום פוגע בהתאם לחוק ובהתאם לפסיקה, וזה לא אמור בכתב התביעה. 

 33כל הבעיה לשון הרע  גם עם לפיד, נפגשלפגוע בתובע, התובע עובדתית נפגש עם מרטין שלאף, התובע 

 34שהתמונה צולמה שנה לפני בכנסת. על התובע פורסמו דברים חמורים ונוראים וסרטונים על ידי עו"ד 

 35וינה על ידי התובע ונוסעים נוספים, מפורט סרטונים ואלדד יניב, פרסום בסדרה מטורפת על מעשים ב

 36לא תבע את מר אלדד יניב  שלאף שהולכים למועדון בבילון והתובע ןשמופיעים בטלוויזיה שמרטי
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 1ואפילו תביעה אחת לא. אותה תביעה שהוא תבע מספר אנשים לקראת הבחירות, הנתבעת לא מהימין 

 2לא  ולא מהליכוד, התובע רצה לקנות נקודות זכות שיפחדו מהתביעה ואז הוא מפרסם והיום זה

 3ם נזק ולאין כאן שום רלוונטי אם תתנצל או שלא. אני אומר שאין כאן לשון הרע, לא נגרם פה שו

 4פגיעה. התובע נפגש בוודאות עם מרטין שלאף ויש סרטונים והוא משתתף באירועים ואם צריך לחקור 

 5אותו הוא יאשר, זה לא רלוונטי אם מישהו נפגש לפני משהו, זה לא דוח של מבקר המדינה זה רק ציוץ 

 6בטוויטר, לפי החוק אין כאן בטויטר, מה היא מדווחת מטעם נציגות שירות המדינה, היא מצייצת 

 7זה שהתובע . מדויקיםשום לשון הרע. הנתבעת לא מטעם מוסד סטטוטורי, שאמורה לדווח נתונים 

 8נפגש עם מרטין נפגש, היכרות יש לו גם. אם הוא נפגש לפני שבועיים או חודש, היא גם ציטטה, זה לא 

 9יש את ז הפגישה התקיימה בכנסת. לשון הרע שמצוטט, אז הוא נפגש בוינה, בתל אביב יש תמונה, א

 10חוק לשון הרע והמצב העובדתי, חוק לשון הרע אמור לנתח את המצב העובדתי האם הוא תואם 

 11והיא כתבה שהפגישה לסעיפים של לשון הרע. העניין הוא כזה, הנתבעת לקחה תמונה שפורסמה 

 12אם אני מפרסם תמונה , לא כתוב מתי, מה קורה התקיימה בתל אביב, בתל אביב אין מועד בפרסום

 13אין כאן שום לשון הרע, ואין פגיעה בתובע, אני של מישהו וטוען שאני מפרסם שנפגשו בתל אביב. 

 14אומר שדברים יותר חמורים פורסמו על התובע והוא לא תבע וזה מוזר למה הוא לא תבע. לכן אני 

 15התביעה בצורה  תיים אסחשבנו להגיש תביעה שכנגד כי היה הליך גישור למבקש לדחות את התביעה. 

 16, התובע או ב"כ התובע פרסמו את הפרטים ויש פסק דין של השרה רגב, אפילו הפרטים לא מסוימת

 17נכונים, היא לא גרה באילת, היא לא קיבלה את התביעה אליה לבית, התביעה פורסמה בטוויטר, 

 18פרטים לא נכונים וגם הנתבעת נפגעה זה גובר ויותר מאשר הפגיעה של התובע, פורסמו הפרטים שלה ו

 19 היא לא גרה באילת אלא בנתניה, אנחנו מבקשים לסיים את הסיפור. 

 20 

 21, 21 –ערב פיזורה של הכנסת ה  29.5.19אני מתפלא על הטענות, הציוץ פורסם ביום  :ב"כ התובע

 22תבת הנתבעת ציוץ אחר, כוהנתבעת והיא לא עושה לא חוזרת על  כותבתוהליכה לבחירות נוספות, 

 23ברורה שבועיים אחרי שנפגשו בווינה אצל מרטין שלאף התובע ולפיד, לפני שבועיים "לפיד בצורה 

 24 ששבועייםת עובדות לפני עאביב עכשיו זה כבר לא מוזר". כותבת הנתב וליברמן נפגשו בבית קפה בתל

 25, הפרסום הזה הבל על כל 29.5.19נפגשו בווינה עם מרטין ואחרי שבועיים עם לפיד בתל אביב, העיתוי 

 26וליברמן מילה שכתובה בו, שקר מוחלט. ליברמן לא נפגש עם לפיד מעולם בווינה אצל מרטין שלאף. 

 27לא נפגש בסמוך לפרסום עם לפיד בבית קפה בתל אביב, זה דבר לשו הרע מובהק. אין טענה אמת 

 28הייתי הנתבעת אמרתי הייתי דיברתי. בעניין מידת הפגיעה זה בדיוק פורסם במועד שהיה פגיעה, לו 

 29מתנצל, אם הנתבעת מעוניינת שיינתן פסק דין, חברי ביקש שהתביעה תידחה ואני מבקש שהתביעה 

 30 תתקבל ושיינתן פסק דין. 

 31 

 32: יש עיוות של התביעה בציוץ לא נאמר שליברמן ולפיד נפגשו בווינה. כתוב שבועיים ב"כ הנתבעת

 33בכתב התביעה אם חברי אומר שהתמונה פורסמה לפני שנה. , (חוזר על הציטוט)אחרי שנפגשו אצל.. 

 34שהיא העיקרי  9 –ו  –ו  8אין פירוט לגבי הפגיעה לגבי מה שנאמר, הטענה לגבי הפגיעה מפנה לסעיפים 

 35שאומר איפה התמונה, ואין פירוט איפה הבוס ואיפה התמונה צולמה. אני מאשר להם שיתקנו את 
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 1במענה לשאלת בית המשפט אם חברי אומר שהתמונה צולמה כתב התביעה. לגבי מה שאומר חברי 

 2 התמונה והשבתי לגבי מיקום התמונה. לפני שנה, אז שבועיים לפני שנה הם נפגשו. כל העניין לגבי

 3 

 4נת זדון, לא סתם פגיעה שכותבים בעיתוי הכי יתה כאן כווהרי ברור שה: התובע לאחר שהוזהר כדין

 5בחירות הבאות, שמפרסמים שליברמן עורך פגישה בווינה עם רגיש במהלך משא ומתן אולי לקראת 

 6שנה, אנחנו מבלים  30לפיד שמעולם לא התקיימה אצל בוס של ליברמן, הוא אכן חבר שלי קרוב מאוד 

 7ביחד וחוגגים ביחד, אבל לכתוב בוס שלי, בלי להוכיח ובלי לבקש הסבר ובלי הוכחות ובלי עבודה 

 8, וןשבועיים לאחר מכן מתפרסמת תמונה שלי עם כיתוב שקרי ובזד שעובדות אכן אמיתיות, תמינימלי

 9הכי חשאי מזנון הכנסת וזה צולם לעיתונות, הוכחה לכך שהיתה פגישה בווינה שבועיים אחרי זה בתל 

 10אביב זה גם כוונת זדון לפגוע. זה בא להוכיח שלא היתה שום פגישה בווינה למרות שליברמן הכחיש 

 11 הנה עכשיו הם נפגשים בתל אביב, יש כוונה ברורה לפגוע בחבר כנסת. פגישה עם לפיד בווינה 

 12 

 13: ברגע שכוונת הזדון נלמדת מתוך מילות הפרסום עצמו אין צורך להביא ראייה חימונית ב"כ התובע

 14נכתבו המלים "הבוס של ליברמן" ורגע העיתוי של הציוץ כפי  המדויקותבעניין דנן שעה שהמילות 

 15. ההתנצלות מאוד חשובה לנו, מודה ועוזב ירוחם. התביעה כוונת הזדון מוכחת לכתב 10שנכתב בסעיף 

 16הראשון שמתי דבר לא נכון ושנית מתנצלת. בסוף יש כאן פרסום של לשון הרע, אנחנו מוציאים 

 17 צפויה הנתבעת לשלם, אני הייתי מוכן שהנתבעת תתרום ותתנצל. הוצאות. 

 18 

 19 . למסור לשר החשוב הזה אני רוצה פה: הנתבעת לאחר שהוזהרה כדין

 20 

 21 : אני חבר כנסת ולא שר. התובע

 22 

 23אני רוצה לתת הקדמה קצרה, אני מעריכה את חבר הכנסת אני עזרתי למועמד שלו באילת : הנתבעת

 24מנתניה וזכה להיות סגן ראש העיר והרבה מזה בזכותי, היא הגיע אליו לפגישות שלהם והזמין אותי 

 25, היתה כמות גדולה תבקשישה, אני לא ליכודניקית ולא ביביסטיולא יכולתי להגיע כי אני מטפלת 

 26מאוד בטוויטר באותו זמן של אותו ציוץ שצייצתי, אני לא יודעת מי התנצל. אני יודעת דבר אחד, 

 27לקחתי את הציוץ מעו"ד אלדד יניב, כל מה שאני מבקשת מהעו"ד למה אלדד יניב לא נתבע, אנחנו 

 28מה אנחנו צריכים לשלם, ברגע שאני אגיד שאני לא בסדר, אנשים יגידו כולנו לקחנו את הציוץ ממנו, ל

 29 את שקרנית ורמאית ולא יאמינו לי יותר. 

 30 

 31 : אני מבקש לצאת להפסקה קצרה להתייעצות. ב"כ הנתבעת

 32 

 33 - לאחר הפסקה  -

 34 

 35ניסינו להגיע לפשרה אבל זה לא הולך. אני מבקש שבית המשפט תצפה בסרטון. אני "כ הנתבעת: ב

 36 דקות.  2מבקש להשמיע סרט של 
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 1 : אני מתנגד. ב"כ התובע

 2 

 3: בסרט אלדד יניב עיתונאי ועו"ד טוען שליברמן ומפרסם סדרת סרטון השיטה שהיא ב"כ הנתבעת

 4אם בן אדם מצייץ באותו לוונטי לפרסום. לוקח את התובע לבבילון ושהוא הבוס שלי ליברמן, זה ר

 5נושא ומה שפורסם הרבה יותר ענק, עו"ד אלדד יניב לא התנצל והוא מדבר במפורש שהבוס של ליברמן 

 6מרטין שלאף, מממן אותו, לקוח אותו לבבילון, בואו נפתח את כל הפרשה כמו שצריך, ראוי שאולי 

 7ישיים שלה, אם התובע רוצה לנהל את התיק התובע הוא יתנצל בפני הגברת שפרסם את הפרטים הא

 8בבקשה, אמת דיברתי, ננהל הוכחות, האם היתה פגישה בווינה, פירוט כרטיסי הטיסה שלו, אותו דבר 

 9 של יאיר לפיד וננהל משפט לתפארת מדינת ישראל. 

 10 

 11. : אי אפשר להשאיר פה דברים בלי תגובה, אני מרגיש סחיטה באיומים ואני אומר שלא נרגעהתובע

 12תביעות דיבה  3אם דוד אלבז מוכן לממן לי תביעות דיבה אני אתבע כל היום, אני גם ככה מנהל 

 13אני לא יכול לנהל כל היום רק תביעות דיבה ואני בוחר את במקביל, הארץ, יואב יצחק והדיון הזה. 

 14להגיב על  מה שנגרם לי נזק בזמן אמת. זה עולה לא מעט כסף. יש דברים שאני יכול לוותר ואין אפשר

 15מנהל תביעות לפי גודל הנזק ואין מה לעשות זה אחד  אניכל השמצה והתקפה בתקשורת ובו זמנית 

 16 מהתביעות האלה. 

 17 

 18שאני אגיד שאני : אני רציתי להתנצל, על זה נפלנו, אני מוכנה להגיד ששיתפתי, הוא רוצה הנתבעת

 19 נית ואני לא שקרנית אני שיתפתי. שקר

 20 

 21יעה האם הפרסום היה אמת או לא היה אמת. פה מפרסמים שהיא גרה : מהות התבב"כ הנתבעת

 22 באילת והיא לא גרה באילת. 

 23 

 24התייחס למר פרסמתי בטוויטר ציוץ ש 29.5.2019בתאריך בית המשפט: מציע את הניסוח הבא: 

 25לא בדקתי  ,נכוניםהדברים לא היו פרסומים שראיתי במקום אחר.  לאביגדור ליברמן, התבססתי ע

 26 אותם טרם הפרסום ואני מתנצלת. 

 27 

 28אנחנו מסכימים להצעת בית המשפט שיינתן תוקף של פסק דין, ותושב לתובע האגרה  :ב"כ התובע

 29 אגרות(. ) בהתאם לתקנות בית המשפט

 30 

 31 מסכימה לניסוח.  אני: הנתבעת

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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 1 
<#3#> 2 

 3 פסק דין

 4 

 5 

 6 בהתנצלות הנתבעת בנוסח הנ"ל מתמצה התביעה. 

 7 התיק ייסגר. 

 8 המזכירות תשיב לב"כ התובע אגרה פתיחה בהתאם לתקנות בתי המשפט אגרות. 
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 10 
<#4#> 11 

 12 
 13 במעמד הנוכחים. 22/10/2020, ד' חשוון תשפ"אניתנה והודעה היום 

 14 

 
 

 שופטת, יהלום בלהה
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 20 מזרחי  רחל ידי על הוקלד


