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  שופטת כוכבה לויה לפני כבוד
 
 :תובעה

 
 אבי אלקלעי 

 057426769 ת"ז
 
 נגד

 
 305702623 ת"ז יאיר נתניהו 1. :נתבעיםה

 056445869 ת"ז אבשלום זלינגר 2.
 1 

 2 
<#1#> 3 

 4 נוכחים:
 5 עו"ד יוסי כהן –המבקש וב"כ 

 6 עו"ד רון לוינטל –המשיב ובא כוחו 
 7 
 8 

 9 פרוטוקול

 10 

 11 

 12 בקשה להוספת תצהיר לבקשה לביטול פסק דין ותיקון לבקשה. - 22דיון בבקשה 

 13 בקשה זו נתמכת בתצהירו של יאיר נתניהו ובשלב זה הוא ייחקר על התצהיר.

 14 

 15 3.12.20, ואושר ביום 22בתמיכה לבקשה  המבקש יאיר נתניהו נחקר על תצהירו שהוגש

 16 לאחר שהוזהר:

 17 

 18 חקירה נגדית:

 19 ?2019-וב 2020מה כתובת המגורים שלך בשנת  ש.

 20 , ירושלים.9סמולנסקין  ת.

 21 זה פינת איזה רחוב? ש.

 22 בלפור. ת.

 23 אתה גר במעון ראש הממשלה? ש.

 24 כן. ת.

 25 כתוב בתצהיר שכל מה שכתוב כאן זה אמת? ש.

 26 נכון. ת.

 27 שכתוב בתצהירך הוא אמת גם היום?מה  ש.

 28 נכון. ת.
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 1כתוב שאתה לא קיבלת את כתב התביעה ולא ידעת שהוגשה תביעה ואישור  2בסעיף  ש.

 2 המסירה אינו עומד בדרישת הדין. הכול נכון?

 3 אני מבין את המשמעות שלו.–כן. לשאלת ביהמ"ש  ת.

 4יש לך דרך לדעת מתי ?  האם 25.9.19-לגבי מכתב ההתראה שהתקבל ב 3מפנה לסעיף  ש.

 5 קיבלת את מכתב ההתראה?

 6 אני לא זוכר. זה לא האירוע הכי דרמטי בחיי. ת.

 7 האם קיבלת את מכתב ההתראה לידיך? -שאלת בית המשפט 

 8 כן. איני זוכר איך אבל קיבלתי.  איני זוכר בדיוק מתי. ת.

 9 אתה מספק הסבר ששיתפת פוסט בעמוד הטוויטר שאפילו לא קראת? ש.

 10 בוק. על איזה סעיף אתה מדבר?פייס ת.

 11יש מכתב תשובה של עורך דינך, שם נרשם מפיך שאתה שיתפת את הפוסט אפילו לפני  ש.

 12 שקראת?

 13פוסטים ביום. חלק מהפוסטים הם ארוכים כמו מגילת אסתר.  40-בפייסבוק אני משתף כ ת.

 14לוחץ על לפעמים אני רואה פוסט שהכותרת והמשפט הראשון מוצא חן בעיני, ואז אני 

 15 כפתור. עוד אלפי אנשים שיתפו ואותם לא תבעת.

 16 אתה אומר שאתה משתף פוסטים שלא קראת? ש.

 17 יש פוסטים ארוכים שאני לא קורא אותם מהתחלה עד הסוף. ת.

 18, ואתה אומר ששיתפת 4000הפוסט עוסק באבי אלקלעי שהוא במקרה עומד במרכז תיק  ש.

 19 את הפוסט "על עיוור"?

 20ים המתייחסים לאבי ביום. אני משתף הרבה פעמים ביום. עד כמה שאני פוסט 5,000יש  ת.

 21זוכר את האירוע הדרמטי של שיתוף בפוסט זה, קראתי כמה מילים ראשונות ולחצתי על 

 22 שיתוף והמשכתי הלאה.

 23 במכתבו של עוה"ד שלך, כתוב שהשיתוף הוסר מיד לאחר מכתב ההתראה שלנו? ש.

 24 ף שיוסי כהן ביקש ממני למחוק.עד כמה שזכור מחקתי את השיתו ת.

 25מה שמוזר, שחודשיים לאחר מכן הוגשה תביעה ובתביעה מצרפים את אותו פרסום אצלך  ש.

 26 מתאריך של חודשיים אחרי.

 27זה לא פרסום. זה שיתוף. אני מחקתי שיוסי כהן ביקש ממני למחוק. איני זוכר בדיוק מתי  ת.

 28 שיתוף. זה היה שעו"ד יוסי כהן ביקש ממני ומחקתי את ה

 29 

 30 ב"כ התובע:

 31 לתביעה, שם עולים פרסומים שלא הוסרו לטענתנו. 12-ו 11לשאלת ביהמ"ש שאלתי כוונה לנספחים 

 32 

 33 אני אומר שזה לא הוסר. אתה אומר שזה הוסר? ש.
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 1עד כמה שזכור לי, עו"ד יוסי כהן דיבר איתי ואמר לי שהוא סוגר את "השטות" הזו ושאני  ת.

 2עשיתי. אני לא זוכר בדיוק אבל זוכר שהייתי צריך לחזור אחורה אמחק את הפוסט. כך 

 3עמוק עמוק בחקירות ארכיאולוגיות, ואז כשמצאתי, עד כמה שזכור לי, מחקתי את 

 4 השיתופים.

 5כתוב  16במכתב ההתראה נכתב שבכוונת מרשי לתבוע אותך. בסעיף  15מפנה לסעיף  ש.

 6 לות ולפצות. לא פרסמת התנצלות?שאתה יכול להסיר את הפרסומים, לפרסם את ההתנצ

 7דיברתי עם עו"ד כהן לאחר שקיבלתי את מכתב ההתראה, והוא אמר שהוא יטפל בזה.  ת.

 8הבנתי ממנו שהוא שלח לך התנצלות וסיכמתם ביניכם שזה בסדר, ואני אמחק את השיתוף 

 9 ובזה נגמר העניין.

 10 תה מאמין שהעניין סודר?כתוב במכתב שאם לא תיענה לדרישתנו נגיש נגדך תביעה. אז א ש.

 11כן. על סמך שיחתי עם עו"ד כהן שאמר שדיבר איתך ובסוף הסתיים הסיפור. זה מה  ת.

 12 שהבנתי.

 13הוגשה בקשה לפסק דין בהעדר  28.2-אתה כותב בתצהירך שלתדהמתך הסתבר לך שב ש.

 14הגנה? מזמן המכתב ועד שקיבלת פסק דין בהעדר הגנה מהתקשורת, לא ידעת שהוגשה 

 15 ביעה?נגדך ת

 16 נכון. ת.

 17כותב העיתונאי אבישי גרינצוויג אודות  27.11.19-וב 26.11.19-כתב התביעה הוגש ב ש.

 18. מפנה 27.11.19-הגשת התביעה בעתון גלובס. לאחר שזה פורסם צייצת על התביעה ב

 19ציוץ טוויטר. כשראית את  – 9.3.20-לנספח לתגובה לבקשה לביטול פסק דין שהוגשה ב

 20חת אותה וכתבת ]מצטט[ אז אני מראה לך שיום לאחר הגשת התביעה הכתבה בגלובס לק

 21היא סוקרה בהרחבה ואתה גם התייחסת לזה. לכן להגיד שלא ידעת על התביעה זו לא 

 22 אמת.

 23אני לא משפטן ולא עורך דין. כשהגבתי לכתבה זו חשבתי שמדובר בכתבה על כתב ההתראה  ת.

 24ראיתי כותרת וחשבתי שזה מתייחס ולא על כתב התביעה. לא נכנסתי לכל הכתבה. 

 25 להתראה.

 26 כמו שלא קראת את הכתבה ששיתפת כך גם לא קראת את הכתבה בגלובס? ש.

 27אתה יודע כמה דברים כותבים עלי כל יום? אני לא מבין את ההבדל בין כתב התראה וכתב  ת.

 28 תביעה.

 29 אתה לא יודע מה זה כתב תביעה? ש.

 30 לתי.עכשיו אני יודע. אני מעולם לא קיב ת.

 31 איך לפי דעתך ניתן להזמין לך כתב תביעה. – שאלת בית המשפט

 32 הגישו נגדי כמה תביעות ולאף אחד לא היה בעיה עם עו"ד לוינטל.  ת.

 33 אחרי ששמענו את עדות אלון חלווה, איך לדעתך אפשר למסור לך תביעה? – שאלת בית המשפט
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 1 ביהמ"ש מעיר לנתבע שאינו עונה לשאלה

 2 למשרד ראש הממשלה או למשרדו של עו"ד כהן. –בתשובה לשאלה  ת.

 3 למדנו שהתביעה הומצאה פיזית למשרד ראש הממשלה – שאלת בית המשפט

 4 זו גרסה אחת. יש אולי עוד גרסה. ת.

 5 אני חוזרת על שאלתי -שאלת בית המשפט  

 6אני מעורב בעוד מספר תביעות ובכל שאר התביעות קיבלתי והגשתי כתבי הגנה, חוץ מכתב  ת.

 7 תביעה של עו"ד לוינטל.

 8מסמכים שמגיעים מבית המשפט, אין משמעות לשם עוה"ד שהגיש את  –שאלת בית המשפט 

 9התביעה. מדובר במעטפה של דואר רשום שממוענת אליך ושכנראה הושמה במגירה ומי 

 10 לקח. –שאמור לקחת דואר 

 11 ?האם נכון להבין שלא קיבלת בכלל את דבר הדואר הרשום –שאלת בית המשפט 

 12אני לא קיבלתי. כל מסמך משפטי שאני מקבל אני מעביר לעורכי הדין שלי. אם נחשוב  ת.

 13אם הייתי מקבל מכתב כזה ומעביר לעורכי הדין שלי, ורואים שהוגש נגדי כתב  –הגיונית 

 14תביעה, הם יודעים את החוק ושלאחר פרק זמן הקבוע כתקנון אם לא מגישים כתב הגנה, 

 15ת. האם יעלה על הדעת שאני ועורכי הדין שלי התנדבנו לשלם התביעה מתקבלת אוטומטי

 16רבע מיליון שקל לאדם שקרא לבני משפחתי "כלבים מתועבים". לא הגשתי כתב הגנה כי 

 17 לא קיבלתי כתב תביעה.

 18אני אומר שהבאתי את אישורי הדואר שכנעתי את הרשם אבי כהן שהשתכנע ונתן פסק  ש.

 19העד מר חלווה אומר בעצמו שדבר הדואר נכנס  דין. יכולתי להביא עוד מסמכים אך

 20למשרד ראש הממשלה. זה אומר שחלק מהטענות שאומר שהייתה מרמה בהתנהלות 

 21 אתה יורד מטענות אלו.  –שלי או של התובע, שהאישור קטוע, כל זה 

 22הגשת בשלב ראשון בקשה לביטול פסק דין עם תצהיר מפורט. מה קרה  –שאלת בית המשפט 

 23עד לבקשה השנייה  2020במהלך התקופה למן הבקשה הראשונה שהוגשה במרץ 

 24חודשים והגשת בקשה נוספת לתיקון הבקשה הראשונה.  9. חלפו 2020שהוגשה בדצמבר 

 25 מה התחדש? 

 26 א משפטן. לא יכול לענות.נראה לי שזה נושא משפטי. אני ל ת.

 27לתצהיר "הקצר" אתה אומר שפנית לחלווה שייתן תצהיר וכך הוא  4בסעיף  –שאלת בית המשפט 

 28עשה. תצהירו לא הוסיף ולא גרע לעניין השאלה אם קיבלת או לא. אני לא רואה הנמקה 

 29 כלשהי למה לבקש לקבל את הבקשה לתיקון הבקשה לביטול פסק דין.

 30תי פתאום אני רואה כתבה שהפסדתי ואני צריך לשלם רבע מיליון... זה לא ידעתי שנתבע ת.

 31 סיפור קפקאי.

 32הגשת בקשה לביטול ספק הדין. האם זה נכון שמהתצהיר הראשון לתצהיר  –שאלת בית המשפט 

 33 השני לא הייתה התפתחות ...
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 1 את הכתבה על פסק הדין קראת? ש.

 2 כן. הייתי בהלם. לא ידעתי שנתבעתי בכלל.  ת.

 3 , על כך שלא עמדנו בדין. לאחר מה שענית מקודם?2כשאתה כותב בתצהירך סעיף  ש.

 4לאחר שלמדתי שניתן פסק דין נגדי בהעדר הגנה, למדתי על הנושא מעורך הדין שלי. עשיתי  ת.

 5 כבר דוקטורט בנושא.

 6 שוחחתי עם עורכי דין ? ש.

 7 האם לא הגשתי כתב הגנה בכל האחרות? ת.

 8תביעה ליאיר נתניהו, אם ממציאים אותו לקיסריה ואתה לא  כשרוצים להמציא כתב ש.

 9מגיב, יש בעיה משפטית, כי זה לא תמצית ממשרד הפנים, זה לא כתובת מגורים רשמית 

 10ברחוב עזה גם, אם רוצים להמציא לעו"ד חדד או יוסי כהן, לפי התקנות ההמצאה צריכה 

 11צה להמציא את התביעה לבית להיות אל הנתבע עצמו ולא לעורך דינו, אם אני מקבל המל

 12ראש הממשלה, אתה הרי לא נבחר ציבור ואתה לא עובד במשרד ראש הממשלה, ואני לא 

 13צריך לפי התקנות להמציא למקום העבודה של אבא של מישהו. בהינתן כל אלה, ומאחר 

 14ואתה גר ברחוב בלפור, מה אמור לעשות אזרח ואיך הוא אמור לוודא מה קורה בפנים, 

 15 ות צריך להשקיע בשביל להמציא לך כתב תביעה? כמה אנרגי

 16 –כל תביעות ההשתקה האחרות שקיבלתי התקבלו. רק שתי תביעות שלך ושל דנה כספי  ת.

 17 לא הגשתי כתב הגנה.

 18 ?2019האם אתה יכול לומר כמה עוקבים היו לך באוגוסט  –שאלת בית המשפט 

 19לי פחות. אין לי דרך לבדוק בתאריך אלף ואו 50אלף אך אז היו לי אולי  100עכשיו יש לי  ת.

 20 ספציפי.

 21 אלף. האם אתה רוצה להתייחס לזה? 65יש טענה שהיו לך אז  –שאלת בית המשפט 

 22 אין לי דרך לאשר או להכחיש זאת. ת.

 23תמצית הטענה היא שמר זלינגר הוא אדם לא ידוע ויש לו מעט מספר של  –שאלת בית המשפט 

 24-, "תפסת טרמפ" על הפרסום ופרסמת אותו לעוקבים. הטענה היא שאתה לא בכוונה

 25אלף עוקבים. זו מהות התביעה. אתה לא מכחיש את השיתוף. אתה לא בטוח  50-60

 26 שהתכוונת. האם אתה רוצה להוסיף בתמצית של מה ששמענו עד עכשיו?

 27 את אותו פוסט שיתפו אלפי אנשים. יתכן שלחלקם יש גם מאות אלפי עוקבים.  ת. 

 28יתכן, אך שמך הוא נתניהו ויש לזה משמעות. כפי שאני מבינה אין לך  – שאלת בית המשפט

 29טענת הגנה נוספת. אתה אומר ששיתפת. לא לגמרי התכוונתי או הייתי מודע לתוכן. 

 30 האם זה נכון?

 31כן. אני יודע שאי אפשר היה לראות את מספר העוקבים שלי בפייסבוק, עד ששיניתי משהו  ת.

 32 יניתי את ההגדרות שיהיה אפשר לראות את מספר העוקבים.בהגדרות. איני זוכר מתי ש

 33 
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 1 לאחר הפסקה

 2 

 3לכתב התביעה, שכתוב שנדרש לזמן את אבי אלקלעי מיידית לחקירה,  1הפרסום נספח  ש.

 4בגלל שזה פורסם ימים בודדים לפני שנערך השימוע בו היה צריך אם להחליט את כתב 

 5הוא באמת לא קרא את זה ורק שיתף  האם אתה עומד על כך שבנושא נפיץ זה –האישום 

 6 את זה?

 7 – שאלת בית המשפט

 8אני לא קראתי. ראיתי את הכותרת. כמו שלא קראתי הרבה פוסטים אחרים שאני משתף,  ת.

 9 כי אני משתף המון, ואין לי סבלנות לקרוא. כששיתפתי לא הייתי מודע לתוכנה. 

 10 

 11 ב"כ המשיב:

 12אני אנהג כפי שיאיר  –אני כתבתי וגם לא קראתי אם אני אשתף היום בטוויטר איזה פוסט שלא 

 13 נתניהו אומר. פשוט אשתף מבלי לקרוא. 

 14 

 15זה אומר שבאותה מידה אתה יכול לשתף ידיעה שכתוב בה שצריך לעצור דחוף את בנימין  ש.

 16 נתניהו ולא תקרא אותה ופשוט תשתף אותה?

 17מעמדה מסוימת כזו האם כשאתה משתף מבלי לקרוא האם הפוסטים הם  -שאלת בית המשפט 

 18 או אחרת?

 19רוב האנשים שבפייסבוק איני מכיר אישית אך אני מכיר את הפעילות האינטרנטית  ת.

 20 שלהם, אני מוסיף אותם למעקב. אני עוקב אחרי כל מיני ארגונים.

 21 

 22 עו"ד יוסי כהן:

 23 אלו עדיי.

 24 

 25 עו"ד לוינטל:

 26 אין חקירה חוזרת.

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
<#4#> 34 



 
 

 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

 אלקלעי נ' נתניהו ואח' 59964-11-19 ת"א
 

 2021מרץ  10 

 

 13 

 1 החלטה

  2 

 3לתיקון בקשה לביטול פסק דין, לא מצאתי כל הצדקה ולא שוכנעתי כי היה מקום בהתייחס לבקשה 

 4מלכתחילה להגיש בקשה לתיקון הבקשה באיחור כה ניכר ביחס להחלטת כב' הרשם אבי כהן מיום 

12.3.20. 5 

 6 

 7החלטה זו פירטה את העובדות, את האפשרויות לביטול פסק דין באופן משפטי תיאורטי, את 

 8ית לבקשה, בגדרה הורה כב' הרשם אבי כהן לאחר שהצעתו לא התקבלה כי ההתייחסות הפרטנ

 9 היא תועבר להכרעת שופט.

 10 

 11לתיקון הבקשה לביטול פסק דין, אינה מגלה כל  2020הבקשה המאוחרת אשר הוגשה בדצמבר 

 12 חודשים לאחר החלטתו של כב' הרשם אבי כהן. 9עילה לתיקון הבקשה 

 13 

 14ימים מיום מתן  30-מוגשת הבקשה תוך זמן סביר ולא יאוחר מ יתכן ומסקנתי היתה שונה לו היתה

 15. אלא שכאמור הבקשה לתיקון הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה באיחור 2020ההחלטה ממארס 

 16חודשים  9ניכר וללא כל הסבר מניח את הדעת שיצדיק הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין 

 17 לאחר שהוגשה הבקשה המקורית לביטול פסק הדין.חודשים  9-לאחר החלטת כב' הרשם אבי כהן ו

 18 

 19. למעלה מן הדרוש אדגיש כי לאחר שנחקר אלון חליווה בעל 22אשר על כן, אני דוחה את בקשה 

 20תפקיד בכיר במשרד ראש הממשלה, גם לא למדתי מעדותו ומגרסתו על אינפורמציה נוספת לעניין 

 21 מה שכבר נטען בבקשה המקורית לביטול פסק הדין.

 22 

 23אידך בהחלט שוכנעתי כי דבר הדואר הרשום אשר על פי התיק הממוחשב כלל את כתב התביעה, מ

 24 הומצא כדין למשרד ראש הממשלה, הגם שמוען לכתובת מגוריו של הנתבע על פי מרשם האוכלוסין.

 25 

 26עדותו של אלון חליווה לא תרמה דבר וחצי דבר לשאלה האם קיבל הנתבע את כתב התביעה או 

 27 שמא לא.

 28 

 29שמחייבת את בית  2018אשר לסוגיית ההוצאות, ולאור הנחיית וקביעת תקנות סדר הדין האזרחי 

 30המשפט להידרש לסוגיית הוצאות הגם שעסקינן בבקשה שהוגשה לפני שנכנסו תקנות אלה לתוקף, 

 31בצירוף ריבית חוקית והפרשי ₪  3,510מחייבת את הנתבע בהוצאות התובע בגין בקשה זו בסך של  

 32למדד החל מהיום ועד התשלום בפועל וללא קשר לתוצאות הבקשה לביטול פסק הדין הצמדה 

 33 "המקורית" לא כל שכן למקרה והבקשה לביטול פסק הדין ה"מקורית" תתקבל.
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 1 

 2 אשר לבקשה לביטול פסק דין "המקורית", מאפשרת סיכומים קצרים לבקשת ב"כ הצדדים.

 3 

 4 ב"כ הצדדים יגישו סיכומים בכתב.

 5 .7.4.21גיש סיכומיו עד ולא יאוחר מיום ב"כ המבקש י

 6 .30.4.21ב"כ התובע יגיש סיכומיו עד ולא יאוחר מיום 

 7 .10.5.21מאפשרת סיכומים בתשובה עד 

 8 .13.5.21קובעת לתזכורת בדק סיכומים ליום 

 9עמודים,  5סיכומי כל אחד מהצדדים, מלבד הסיכומים בתשובה, יתפרסו לכל היותר על 

 10 .1.5בין השורות , רווח 14גודל גופן 

 11 עמודים. 3סיכומי התשובה יתפרסו לכל היותר על 

 12 ניתן להוסיף הערת שוליים והפניות לציטוטים בנפרד.
<#5#> 13 

 14 
 15 במעמד הנוכחים. 10/03/2021, כ"ו אדר תשפ"אניתנה והודעה היום 

 16 

 
 

 שופטת, לוי כוכבה

 17 
 18 אור עליזה ידי על הוקלד


