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אביגדור עיברמן
^~""̂ :̂̂ ? על ידי ב"כ עוה"ד יואב מני, מ.ר. 15707 |"ן*מה:=£££===2::

י מ"בית צ'מפיוף' דרך ששת הימים 30, בני ברק 5120261

; פקסימיליה: 03-9323887 התובע טלפון: 03-6120909

| - נגד -
אור הלר

? על ידי ב"כ משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות'
? מרחוב דניאל פריש 3 תל אביב

; פקסימיליה: 03-6944157 הנתבע 03-694-4249 : טלפון

כתב הגנה
י הנתבע, אור הלר (להלן: "הנתבע"), מתכבד להגיש את כתב ההגנה מטעמו לכתב התביעה בתיק שבכותרת

— ("להלן: "כתב התביעה").

? כל עובדה או טענה הנטענות או נזכרות בכתב הגנה זה, נטענות באופן מצטבר, משלים או חלופי לכל טענה

_ אחרת הנכללת בו, לפי הקשר הדברים, בין אס נאמר הדבר ובין אם לאו.

1 כל עובדה או טענה שהנתבעים לא הודו בה במפורש, תיראה כמוכחשת בזאת. כל המסמכים הנזכרים בכתב

התביעה או המצורפים אליו כנספחים, מדברים בעד עצמם, והנתבעים מכחישים את פרשנות התובעים
| לתוכנם.

נטל ההוכחה לאמור בכתב התביעה מוטל על התובע, ואין באמור בכתב התביעה ו/או בכתב הגנה זה כדי

? להעביר על שכם הנתבעים את נטל הבאת הראיות או את נטל ההוכחה של טענה או עובדה, המונחים לפתחו
של התובע.

? למען הסדר הטוב יובהר, כי כל ההדגשות שלהלן אינן במקור, אלא אם נאמר אחרת.

א, פתח דבר

? 1. מדובר בתביעה מקוממת שמוטב לו לא היתה באה לעולם כלל.

: ? 2. נכון יהא לפתוח כתב הגנה זה בציטוט מתוך ספרו של ח' כהן, חופש הביטוי וזכויות הפרט, כדלקמן

"חופש העיתונות הוא זכות כמו זכויות רבות יסודיות אחרות, וגם
- חירות כחירויות ארורות; והיא אינגה זכות של העיתונות ואיננה זכות
? של עיתונאי. היא זכות של כל אחד ואחד מאיתנו. היא זכות הפרט.
? זכותי היא לקבל בצינורות האפשריים והמקובלים והחוקיים את

האינפורמציה הטובה והמדוייקת והמוסמכת והמקיפה והרבה
? ביותר, וזכותי היא להביא לאחרים בצינורות המקובלים והחוקיים
? והאפשריים האלה את כל מה שאני יכול להביא לידיעתם, על מנת
שידעו הם ויכירו מה דעתי על הענינים העומדים על סדר יומה של

? הציבוריות".

| חיים כהן יוופש הביטוי וזכויות הפרט ספר השנה של העיתונאים 189
(תשי"ח).
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3. עניינה של תביעה זו בתקיפת חופש הביטוי, חופש העיתונות וזכותו של הציבור לדעת.

? 4. במהלך חודש מאי 2016 פורסם באמצעי התקשורת השונים כי בכוונת מבקר המדינה, השופט בדימ'

יוסף שפירא (להלן ?. "מבקר המדינה"), לפרסם דו"ח חמור אודות מבצע "צוק איתן".

? 5. אמצעי תקשורת שונים חשפו כי על פי טיוטת הדו"ח, צפוי מבקר המדינה למתוח ביקורת נוקבת על ראש

הממשלה מר בנימין נתניחו, שר הביטחון דאז מר משה (בוגי) לעלון והרמטכ"ל לשעבר רב-אלוף (במיל')
| בני גנץ.

6. גס בתכנית 'שישי עם איילה חסון', ששודרה בסיומו של אותו השבוע, נדונה בהרחבה הסערה הפוליטית

| שעוררה פרסום טיוטת דו"ח המבקר והיבטיה הפוליטיים.

באולפן התנהל דיון בין חברי הפאנל השונים1 שעסק, בין היתר, בטיוטת דו"ח המבקר על היבטיה

| השונים, לרבות הגרסאות השונות שפורסמו כמופיעות בטיוטת הדו"ח; זהות מדליף הדו"ח והאינטרס

העומד מאחורי הדלפתו; הכתב המדיני של חדשות 10, מר מואב ורדי (להלן: "ורדי") הציג ראיון ע©

1 ליברמן עצמו במסגרת הדיווח החדשותי שלו -, אחריות אמ"ן והשאלה האס התריע על איום המנהרות

ובפני מי; מושאי הביקורת העיקריים; ההיבטים הפוליטיים מול ההיבטים המדינייס-פוליטיים

? כתוצאה מפרסום הדו"ח וכיוצא באלה.

7. במסגרת הדיון אודות זהות מדליף טיוטת דו"ח המבקר, הציג הלר את עמדת גורמים בבירים במשרד

? הביטחון לפיה מי שהדליף את טיוטת הדו"ח הוא ליברמן.

8. ודוק/ העניין הציבורי הרב בדיווח זה טמון היו; בכן שבכירי משרד הביטחון, הם עצמם, סבורים כי

? טיוטת הדו"ו* הודלפה על ידי ליברמן, מטעמיו הוא. ודוק, בעובדה זו כשלעצמה לפיה זו עמדת מערכת

— הביטחון באשר לזהות מדליף הטיוטה, יש השיבות עיתונאית-ציבורית רבה.

? 9. מכל מקום, אין בפרסום עמדתה זו של מערכת הביטחון באשר לזהות המדליף ומניעיו, כדי להוות לשון

הרע כלפי ליברמן עצמו, בפרט כאשר נסיבות העניין הובאו והוצגו בהרחבה בפאנל הפרשנים.

1 10. גס תגובתו של התובע הובאה בתכנית, בהתאס להוראות הדין.

11. לא למותר יהיה להזכיר, כי מספר ימיס לאחר פרסום זה, מונה ליברמן לשר הביטחון תחת יעלון.

? 12. כך או אחרת, הגס שאין התביעה מגלה כל עילה שכן לא היה בפרסומים משוס לשון הרע כלפי התובע,

או כל פגיעה אחרת בו, ממילא קמות לנתבע ההגנות הקבועות בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965

: "חוק איסור לשון הרע"), ובכללן הגנות אמת בפרסום ותוס הלב. 1 (להלן

13. משפתחנו בדברים אלה, נעבור להצגת הדברים בפירוט וכפי סדרם.

1 ב, הצדדים

: "התובע" או "ליברמן"), הוא שר הביטחון של מדינת ישראל. פרסום ? 14. התובע, מר אביגדור ליברמן (להלן

? הידיעה נשוא תביעה זו נעשה בטרס מונה ליברמן לשר הביטחון ובטרם כניסתו לממשלה הנוכחית, בזמן

_ שכיהן שיו"ר סיעת 'ישראל ביתנו' בכנסת ישראל.

לשעבר בשב"כ)

ו



ו
ו

15. הנתבע, מר אור הלר, הוא עיתונאי, כתב ופרשן צבאי בחברת החדשות המשדרת שידורי חדשות במסגרת

הלר''). " : 1 שידורי ערוץ 10 (להלן

_ ג. פרסום הידיעה אינו מהווה לשון הרע כלפי התובע

ג.1. הרקע לפרסום הידיעה

1 16. במהלך חודש מאי 2016 פורסמו באמצעי התקשורת השונים ידיעות אודות כוונת מבקר המדינה, השופט

בדימי יוסף שפירא, לפרסם דו"ח חמור ביותר על מבצע "צוק איתן". אמצעי תקשורת שונים חשפו, לפי

? טיוטת הדו"ח, כי מבקר המדינה צפוי למתוח ביקורת נוקבת על ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, שר

הביטחון דאז מר משה (בוגי) יעלון והרמטכ"ל לשעבר, רב-אלוף (במיל') בני גנץ.

1 17. טיוטה של הדו"ח הסודי הוגשה לחברי הקבינט שכיהנו בתקופת מבצע 'צוק איתן'.

18. על פי הדיווחים באמצעי התקשורת, נטען בטיוטה, בין היתר, כי נתניהו ויעלון לא עדכנו את קבינט

1 ממשלת נתניהו בהתרעת השב"כ מפני עימות צבאי אפשרי מול חמאס בחודש יולי 2014, וכי הקבינט

מעולם לא דן באיום המנהרות עד מבצע צוק איתן (להלן: "טיוטת הדוי'ח").

? 19. גורמים פוליטיים טענו כי טיוטת דו"ח המבקר היא 'פצצה פוליטית מתקתקת', כהגדרתם, באשר הוא

מציג את מבצע צוק איתן ככישלון חמור.

1 20. הסערה סביב הדלפת טיוטת דו"ח מבקר המדינה על מבצע צוק איתן לא שככה, ומבקר המדינה אף קרא

לראש הממשלה וליועמ"ש לבדוק הכיצד הודלפה טיוטת הדו"ח המסווגת כסודית ביותר.

1 ג.2. פאנל הפרשנים בחדשות 10 עסק בטיוטת דו"ח מבקר המדינה

_ 21. בתכנית 'שישי עם איילה חסוף, ששודרה בסיומו של אותו השבוע, ביום 6.5.2016, נדונה הסערה

? הפוליטית סביב פרסום טיוטת דו"ח המבקר, על היבטיה השונים.

? 22. בתכנית הוצג דיווח חדשותי של הכתב המדיני של חדשות 10, מואב ורדי, שכלל גס לאיון עם ליברמן
1 עצמו.

? 23. בהמשך, עסק פאנל פרשנים - העיתונאי בן כספית, ורדי, הלר ואילן לוטן (בכיר לשעבר בשב''כ} - בטיוטת

? דו"ח המבקר, על היבטיה השונים, ובכלל כך הגירסאות השונות שפורסמו כמופיעות בטיוטת הדו"ח;

; אחריות אמ"ן והשאלה האם התריע על איום זהות מדליף הדו"ח והאינטרס העומד מאחורי הדלפתו

| המנהרות ובפני מי; מושאי הביקורת העיקריים; ההיבטים הפוליטיים מול ההיבטים המדינייס-
פוליטייס כתוצאה מפרסום הדו"ח וכיוצא באלה.

| 24. במסגרת הדיון אחר זהות מדליף טיוטת דו"ח המבקר, הציג הלר את עמדת מערכת הביטחון לפיה

הגורמים בה סבורים כי מי שהדליף את טיוטת הדו"ח הוא ליברמן. וכך הלר:

| "הלר: אני מדבר היום עם גורם בטחוני בכיר שנמצא במוקד הויכוח...
איילה חסון: שלא תמיד לובש ז'קטים בהופעות באולפן...

? הלרל "והוא אומר לי חד משמעית מי שהדליף את הדו"ח הזה זה אביגדור
| ליברמן. כדי לפגוע פוליטית בנתניהו וביעלון, אולי כדי לרשת גם אותו כשר

... ביטחון.
? איווט ליברמן לחלוטין מסומן כמדליף של הדו"ח הזה. על ידי מי? על ידי

? צמרת מערכת הביטחון".

ו
ו



ו
ו

5 2. תגובתו של התובע בקשר עם הידיעה הובאה בהמשך המהדורה, כדלקמן:

1 "ערימת השקרים שנאמרה בשם גורם ביטחוני עלום הם בבחינת על ראש הגנב
בוער הכובע. אותם גורמים עלובים שבזמן צוק איתן הדליפו מצגות בזמן אמת
_ כדי להצדיק את חוסר הפעולה וההססנות נגד החמאס, הם גם אלה שמנסים

1 לכסות על מחדליהם כעת באמצעות השמצות".

26. הנה, גם בתגובתו התייחס התובע לעובדה שגורמים במשרד הביטחון הס שסבורים כך, ומשכך תגובתו
? כוונה אליהם.

העתק מהפרסום צרוב על גבי תקליטור, מצ"ב, מסומן נספח 1 ומהווה חלק בלתי נפרד ? נספח 1
? מכתב ההגנה.

1 ג.3, בפרסום חשיבות ציבורית רבת ואין בו כדי לשון הרע על ליברמן

27 בפרסום נטען כי גורמים בכירים במערכת הביטחון סבורים כי ליברמן הוא המדליף של טיוטת דו"ח
| המבקר.

28. בדיווח זה חשיבות ציבורית רבה. מערכות היחסים בין משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון והמערכת

? הצבאית העסיקו את הציבור רבות בשנים האחרונות, ואף עמדו במרכז של מספר דו"חות של מבקר
המדינה.

| 29. כך, גם במסגרת בדיקת אירועי מבצע 'צוק איתן/ הודיע מבקר המדינה כי במסגרת בדיקתו את המבצע
יבחן את תהליכי קבלת ההחלטות בדרג הצבאי והמדיני במהלך המבצע; כי יבחן את מנגנוני החקירה

8 הפנימיים של צה"ל והממשלה, כמו גם תיפקודם; וכן את יחסי הגומלין בין הקבינט לבין הדרג הצבאי,

גם בהתייחסות לאיום המנהרות.

? 30. בלי, קל וחומר על רקע סוגיות אלה, כי לעובדה שבכירי משרד הביטחון סבורים גי מי שהדליף את

טיוטת דו"ח המבקר, ומטעמים פוליטיים, היה ליברמן, היא בעלת השיבות עיתונאית וציבורית מן
? המעלה הראשונה, ללא כל קשר לשאלה באם השערה זו של משרד הביטחון נכונה.

31. ואכן, דבריו של הלר לא התמקדו בזהות של המדליף, אלא בעובדה כי במשרד הביטחון סבורים כי
1 ליברמן הוא המדליף. כך בדיוק חידד הלר:

"אני מדבר היום עם גורם בטחוני בכיר שנמצא במועד הוויכוח... הוא
* אומר לי חד משמעית. מי שהדליף את הדו"ח הזה זה אביגדור

1 ליברמן, כדי לפגוע פוליטית בנתניהו וביעלון...".
32. ובהמשך:

1 "אייןט ליברמן לחלוטין מסומו כמדליף של הדו"ח הזה...".

33. בכל הכבוד, אין בפרסום עמדתם זו של בכירי מערכת הביטחון באשר לזהות המדליף ומניעיו, כדי להוות

1 לשון הרע כלפי ליברמן. זו הוצגה כעמדת גורמים במערכת הביטחון ומהווה הצגת דעה לגיטימית, ודאי

וודאי כשזו מובאת במסגרת דיון פרשני.

| 34. לשלמות התמונה ייאמר, כי מספר ימים לאחר הפרסום, ליברמן מונה לשר הביטחון, תחת יעלון.

העובדה כי משרד הביטחון סבר זאת, בסמוך לפני המינוי, מקבלת משכה תוקף וחשיבות ציבורית. ו
ו
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 ג.4. ההיבט המש0טי: על בית המשפט לגחון את העניין הציבורי וזהות התובע כבר בשלבו
? א' ברק (כתוארו אז) כי שיקול חשוב בבחינת קיומה של לשון הרע נטענת בפרסום, היא זהות הנפגע,/ ? 35. בע"א 4534/02 רשת שוקן בע"מ נ' היציקוביץ פ"ד נח(3) 558 (להלן: "עניין שוקן"), קבע כבוד השופט, 1 בחינת קיומה של לשון הרע הנטענת"

_ כדלקמן:
. במשפט האמריקני זהו שיקולן ? במסגרת זו הוא זהות הנפגע נע הביטוי, וביתר דיוק, היותו אישמקימה חבות בגין עוולת לשון הרע. שיקול חשוב נוסף שיש לשקול1 "אולם בכך אין די. בשלב שני יש לברר אס משמעותו של הביטוי  ציבור, דמות ציבורית או אדם פרטי

|(504  ([23] (1964) 1ז01ר814111 .ע .71x165 00 701£ ש^א ;67 § ,[42] 24 .-?*/..ו מכריע, ובמקרים כאלה ניתן משקל מקסימלי לחופש הביטוי .ח?
ו 1 אין לקבוע קריטריונים נוקשים בנדון".1 -

̂ם03*~| ? ציבורי, ייבחנו כבר בעת הבחינה באס הפרסום הנטען מהווה לשון הרע, ולא רק במסגרת הדיון המשפטי",1 ? 36. בית המשפט העליון חזר על כך שהעניין הציבורי, ובכלל כך זהותו של ה'נפגע' ועצם היותו אדם פרטי או  קביעתו של כבוד השופט פוגלמן בע"א 6903/12 8ם10)103מו1מ€01111 31(0101 *68
 בהגנות. ראו את

^ ?£*
 "כאן המקום להעיר כי לעמדתי, את בחינת הענייו הציבורי1 ? .ק001 נ' אלי עזור ואח' (פורסם בנבו, מיום 22.7.2015):

¤ הציבורי שבו - מוגן הביטוי והמפרסם לא יישא באחריות בגין לשון? משום לשוו הרע (שאז נבדקת השאלה אס חרף כך - בשל העניין1 1 שבפרסום מסוים יש לערוד לא רק לאחר שנקבע בי יש בפרסום? * ¤ 1 שיינתן משקל גם בקביעה אם פרסים מסוים בלל מהווה לשון הרע,81 זאת, בשל כך שלזהות הנפגע - אם הוא דמות ציבורית - צריז-£? ? לשיו הרע אם לאו.? 1 הרע), אלא גם אגב בחינת השאלה אם פרסום פלוני הוא בבחינת5̂ ^
{...] המקום-? | נדבכיהס השונים (למהלך דומה ראו עניין הרציקוביץ/ בעמי 570,? ? איזון זה תחולתו נפרשת על פרשנות דיני לשון הרע כולם, על? לעיל.? 1 גובה הצורן לאזן בין חופש הביטוי לבין הזבית לשם טוב, כאמור  575-574. השופט (כתארו אז) א' ריבלין ציין בפרשה זו: "

^¤ 0 חגאומטרי הראוי לבחינת המקרה שבפנינו מצוי בנדבך הראשון8
^

?^ 1 [סיווג פרסום כלשון הרע - ע' פי]. אלא שהקו המבדיל בין שני  הנדבכים [הנדבך הנוגע לקביעה שיש בפרסום משוס לשון הרע."
¤  574). ראו גס ע"א 9462/04 מורדוב ני ידיעות אחרונות בע"מ, פ''ד.? שנבדק הנדבך הראשון, משליכים על הנדבך השני ולהפך" (שם, בעמ'? ? נדבכיו השונים של החוק, הן לאור העובדה ששיקולים הנבחנים בעת? 1 השפעת האיזון החוקתי בין חופש הביטוי לבין הזכות לשם טוב על8 והנדבך הנוגע להגנות הפרסום - ע' פ'] איננו חד. זאת, הן לאור1^
| |̂ � עניין מורדוב). לעמדה שונה ראו עניין.. : 33-32 (2005) (להלן ¤ | ס(4) 13,  שרנסקי, פסקה 30 לחוות דעתה של השופטת א' פרוקצ'יה; עניין-̂י

1̂ ::  אפל, בעמי 623-622. מעניין לציין כי במדינת קליפורניה שבארצות;
? 1̂ ^

¤ 1 הברית קובע החוק המקומי כי בתביעות בגין פרסום לשון הרע  ? שמגלה עניין ציבורי על התובע להראות סיכוי סביר שיוכיח את^^
¤ ^

 טענותיו, וזאת בשל ריבוי תביעות לשון הרע והאפקט המצנן שיש להן
9^."(031. 01¥. ?100. ¤ 1 על חופש הביטוי, (2015 *¥65\) 425.16 § 16>00 ^
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_ ג.5. בחינת קיומה של לשון תרע צריך שתיעשה תון איזון בין הזבות לש0 טוב לבין הזכותו

; 1 לחופש הביטוי
? 37. פרמטר נוסף שיש להביאו בחשבון במסגרת ההליך הפרשני לבחינת קיומה של לשון הרע, הוא האיזון בין

? הזכות לשם טוב לבין הזכות לחופש הביטוי.
ם.,. על כל ארבעת שלבים"מהלן הניתוח של טענת הפגיעה בשם הטוב, המולידה עוולה? 38. ראו את שנקבע בע"א 89/04 נודלמן נ' שרנסקי (פורסם בנבו, מיום 4.8.2008): מירן יישומו בכל הקשר".! י הזכות לחיפש ביטוי... איזון זה משפיע על פרשנות הוראות החוק? אלו? חולש עקרון האיזוו החוקתי ביו הזכות לשם טוב ולפרטיות לביובנזיקין ומזכה בפיצוי, בגוי מארבעה שלבי

, אשר מהווה את "ציפור נפשה של 1 41. יפיס לעניין זה דבריו של כבוד השופט א' ברק (כתוארו דאז) בע"א 214/89 אבנרי ני שפירא, פ"ד מג(3)1 | משקל מיוחד לחופש הביטוי, בהיותו של זה תנאי מוקדם להבטחת קיומן של רוב זכויות היסוד.| 40. בפסיקת בתי המשפט הענפה בהקשר זה נקבע כי באיזון בין הזכות לשם טוב לבין חופש הביטוי, יש ליתן1 | החוקתית על כבוד האדם (רע"א 4740/00 אמר נ' יוסף, פ"ד נה(5) 5.10).ו הדמוקרטיה" (ע"פ 255/68 מדינת ישראל נ' בן משה, פ"ד כב(2) 427), וכנגזרת ממנה גס להגנה1 1 39. במסגרת איזון זה ייחסו בתי המשפט חשיבות רבה לחופש הביטוי
: 840 1 ? ? האחרות'...".? מוקדם להבטחת קיומן ולשמירתן הגאמנה של רוב זכויות היסוד? ? של כמעט כל החירויות האחרות'... וכי הוא 'יסוד מסד ותגאי? 1 הביטוי... בצדק צוין כי חופש הביטוי 'מהווה את התנאי המוקדם'"? _ והציבורי לחופש הביטוי יש ליתן משקל מיוחד לערך בדבר חופש.-,? באיזון זה בין הערך האישי והציבורי לשם טוב לבין הערך האישי? 1 של אדם, שמשפטנו מתחייב בהם...- ? ? הגיתנת לביטוי זה חייבת להתחשב בערכים אחרים, כגו: שמו הטוב? הרע הוא ביטוי שעקרון חופש הביטוי 'מכסה7 עליו, תוך שההגנה? | בשורה ארוכה של פסקי דין נקבע העקדול כי גס ביטוי שיש בו לשון? ? נתפס כיזכות עילאית1... בעלת 'מעמד על-משפטיי...? חופש הביטוי כונה כ'ציפור נפשהי של הדמוקרטיה שלנו... וכי הוא�? 1 כאחת מחירויות היסוד של האדם בישראל... אין להתפלא, על כן, כי1 1 של חופש הביטוי. חירות זו הוכרה, בשורה ארוכה של פסקי דין,? "האינטרס השני, שיש לקחתו בחשבון באיזון המשפטי, הוא הערך'?1

0 שלציבור ענייו בו - משקל שיש להעניק לזכותו לשם טוב ייחלש.? 1 לעניין זה נקבע בפסיקה כי מקום בו הנפגע מן הפרסום הינו אדם האוחז במשרה ציבורית או בתפקיד8 42. גם האיזון בין הזכות לשם טוב לבין חופש הביטוי מושפע, בין היתר, מזהותו של הגורם נשוא הפרסום.
 משקל מקסימלי לחופש הביטוי...? | פרטי. במשפט האמריקאי זהו שיקול מכריע, ובמקרים כאלה ניתן? ? הביטוי, וביתר דיוק, היותו איש ציבור, דמות ציבורית או אדם0 "שיקול חשוב נוסף שיש לשקול במסגרת זו, הוא זהות הנפגע מן? ? 43. ראו לעניין זה הדברים שנקבעו בעניין שוקן הנזכר לעיל:

¤ ? בפרשת אבנרי ציינתי כי 1^8 ¤ 1 'גופים ואנשים הנושאים במשרות ציבוריות או בתפקידים שלציבור^  עניין בהם, נוטלים על עצמם מעצם מעמדם ותפקידם סיכונים̂.
8^:1
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... מו הרגע שמתעורר דיון ציבורי, שאינו במישור עובדתי,נגישות רבה לכלי התקשורת, ואשר נמצאת במרכזו של פולמוס1 לזכות לשם טוב נחלש גם כאשר מדובר בדמות ציבורית, אשר לה? ניתן להרחיב סטנדרט זה ולהוסיף ולקבוע כי המשקל שיש להעניק863).1 את המשקל שיש ליתן לשיקול זה ביחס לחופש הביטוי' (בעמ'" ? פגיעה בשמם הטוג, שהוא היקר בנכסיהם, אד יש בכך כדי להחלישהקשורים בהתנכלות לשמם הטוג. כמובן, אין בכך כדי להצדיקו ? 44. ברוח זו נפסק גס בעניינו בע"א 323/98 שרון נ' בנזימן (פורסם בנבו, 18.2.2002 ,• פס' 23 לפסק דינו של4 הערות ביקורתיות המתייחסות לדיוו זה" (עמ' 570).1 עמידתו של הנפגע צריבה להיות גבוהה יותר; עליו להיות נכוו לספוגי — ציבורי

: :| בפומבי ולהעמיד את גירסתו לשיפוט הציבור".,1 נתונה לו ביתר שאת האפשרות להכחיש, אף להזים, את הדבריםן 1 המוטחים כלפיו. הואיל ונגישותו לאמצעי התקשורת גדולה יחסית,1 ? - יש כלים לבר-משפטיים אפקטיביים להתמודדות עם דברי שקר_ 1 בעמדה נחותה. אדרבה, דווקא לו - להבדיל ממי שאינם אנשי ציבורו 1 "חשוב לציין, כי חשיפתו לביקורת אינה מציבה את איש הציבור1 ? של השופט מצא).1 המשקל לזכותו של הנפגע להגנת שמו הטוב (רי פסקה 20 לפסק דינו1 8 עקרון חופש הביטוי על פני הנוסחה הפרשנית המייחסת את עיקר1 1 לי לפי החוק, יש להעדיף את הנוסחה הפרשנית המתיישבת עםשל הפרסום לעניין תחולתה על המפרסם של איזו מההגנות הנתונות1 ? הציבוריים ושהוא מעניינו של הציבור, הרי שבפרשנות משמעותו! 1 לשון הרע הוא איש ציבור, והפרסום נוגע לנושא הברוד בעיסוקיוו _ "ביסוד השיקול הראשון ניצבת ההשקפה שכאשר הנפגע מפרסום1 השופט מצא)
¤ 1 46. העבודה העיתונאית שקדמה לפרסום נעשתה באופן התואם את הוראות הדין ואת הנורמות המקובלות8̂ שלא היה בדברים שפורסמו בכדי להשפיל ו/או לבזות ו/או לפגוע בתובע.1 1 45. כמפורט בהרחבה לעיל, הפרסומים מהווים פרסוס עיתונאי לגיטימי ואינם עולים כדי לשון הרע. וודאי1 ד. לנתבע ממילא קמות לנתבעים הגנות שבדין ? התובע (ולא כך היא), הרי שהנתבע סבור, כי בנסיבות הקיימות, קמות להן במובהק הגנות מכוח חוק? 1 47. עם זאת, לחלופין, ככל ויסבור בית המשפט הנכבד, כי היה בפרסום משוס לשון הרע, וכי נפגע שמו של*^ בפרסומים דומים באמצעי בתקשורת.^

:? 1 איסור לשון הרע.

¤ ד,1, הגנת אמת בפרסום "
נ ? 48. הנתבע סבור כי עומדת לו הגנת 'יאמת בפרסום", בהתאם לסעיף 14 לחוק איסור לשון הרע, שכן המידע , כפי שפורט בהרחבה לעיל.? לפיו בכירים במשרד הביטחון סבורים כי ליברמן הוא מדליף טיוטת הדו"ח הינו אמת (זו אכן היתה̂י נפרד מחופש הביטוי וחופש העיתונות. באמצעות זכויות אלה, בין? | עמדתם של בכירים במשרד הביטחון), ויש בו עניין ציבורי  49� זכות הציבור לדעת הינה חללי בלתי

11: ? הדמוקרטי.;?8 1 היתר, מתאפשרת ביקורת ציבורית על הנעשה במדינה, ביקורת שהיא מאבני היסוד של המשטר8 ?

0 ו
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 ך.2. לנתבע אף עומדת הגנת תום הלב
? 50. הנתבע יטען עוד כי עומדת לו בנוסף גם הגנת תום הלב, בין היתר על פי סעיף 15(2),(4) ו� (5) לחוק איסור"

— לשון הרע, אשר אף היא שומטת את הבסיס תחת תביעה זו.
, ? 51. הנתבע פעל בתום לב מוחלט, כאשר כל כוונתו הייתה להביא לידיעת הציבור ולהציג לו את את האופן בו

— משרד הביטחון רואה את אופן הדלפת טיוטת המבקר והמניעים שעמדו מאחוריה.
? את המידע לידיעת הציבור הרחב. הלכה למעשה, בהתנהלות זו מימש הנתבע את חובתו המוסרית,: " 52. בנסיבות אלו בהן הגיע לחזקת הנתבע המידע האמור, הוא היה רשאי - ואף ניתן לומר שחייב - להביא

1 החברתית והעיתונאית.
ן ה.על החשיבות הטמונה בחופש הגיטוי ובחופש העיתונות

53. נוכח האמירות החריפות שבחרו הנתבעים להטיח בעיתונות החוקרת, נבקש להעמיד דברים על דיוקם.
! העיתונות. פסיקה זו חיזקה את עליונותם של עקרונות חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, וביצרו את| 54. בפסיקה רבת שנים התווה בית המשפט העליון את גבולות חופש הביטוי, זכות הציבור לדעת וחופש

? מעמדם כזכויות על.
1 1 סוגיות רבות מעלה שלציבור עניין רב בידיעתם. סוגיה בדיוק כמות זו שנחשפה בכתבת התחקיר נשוא1 55. לעיתונות תפקיד חשוב ומרכזי במשטר דמוקרטי. בין היתר העיתונות חושפת ומביאה לידיעת הציבור

ו כתב תביעה זה.
; זכות יסוד שהיא עקרון-על בכל משטר ; בג"צ 153/83 לוי ני מפקר המחוזי הדרומי1 1 56. נזכיר, כי חופש הביטוי הוא "ציפור הנפש" של הדמוקרטיה ; בג"צ 4804/94 חברת סטיישן פילם בע"מ ני המועצה לביקורת1 דמוקרטי (ראו בג"צ 75/53 קול העם ני שר הפנים פ'יד ז 871 ? סרטים ומחזות פ"ד נ(5) 661 ,• א' ברק "המסורת של חופש הביטוי בישראל ובעיותיה" משפטים כז ן2)1 ? של משטרת ישראל פ"ד לח(2) 393

1 ? (תשנ"ז)223).
1 ? שהרי, כפי שנקבע, "בלא דמוקרטיה אין חופש ביטוי, ובלי חופש ביטוי אין דמוקרטיה" (בג"צ 14/86�§ 57. חופש הביטוי נמנה עס חירויות היסוד של האדם בישראל. הוא ניצב בנדבך העליון של זכויות היסוד,

1 ? יצחק לאור נ' המועצה לבקורת סרטים ומחזות פ"ד מא(1) 421).
1 • לעיתונות ולאמצעי התקשורת למלא את תפקידם, ובכך מוגשמת זכות יסוד נוספת - זכות הציבור לדעת.? ? 58. מחופש הביטוי נגזר אף חופש הגיטוי של העיתונות והתקשורת. הגשמתו של חופש ביטוי זה מאפשרת
? ? לדעת. בתי המשפט הכית בחשיבותם ובנחיצותם של כלי התקשורת בחשיפת העובדות, בגילוי האמת? ? 59. כידוע, העיתונות הנה המכשיר העיקרי להגשמתו של חופש הביטוי ולמימוש זכותו היסודית של הציבור

? ? 60. חובתם של הנתבעים, כאמצעי תקשורת חדשותי, לחשוף ולהביא בפני הציבור מידע שפרסומו חיוני? 1? _ ובהעברת מידע.
<? * לקיומו של משטר דמוקרטי וחברתי תקין.

? ו- סעד ההתנצלות המבוקש - בית המשפט נעדר סמכות להורות על התנצלות
__1 1 61. בניגוד לדעתו של התובע, אין הנתבע חייב בהתנצלות בגין הבאת דברים כהווייתם, במסגרת דיווח
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62. מעבר לדרוש, נבהיר כי לבית המשפט הנכבד אף אין סמכות להורות על פסיקת סעד של התנצלות,
ן כדרישת התובע.

63. כך, בסעיף 11 להצעת חוק איסור לשון הרע הציע המחוקק כי בית המשפט הדן בתביעת לשון הרע יהא
הנוסח, ונמחקה הפסקה המתירה לבית המשפט לחייב נתבע לפרסם התנצלות. בדברי ההסבר לחוק| מוסמך לחייב נתבע לפרסם התנצלות מטעמו. ברס, כאשר הגיע העניין להצבעה במליאת הכנסת שונה

;? 8 (הצעת חוק איסור לשון הרע, תשכ"ג-1963, חוב' 564), נקבע כך ?.
64. משכך, התקבל נוסחו של סעיף 9(2) לחוק איסור לשון הרע, כפי שהוא מוכר לנו כיום, לפיו בית המשפט8 לפיכך תמצאו זכרה - התנצלות מרצון בין העילות להקלת הדין..."? של בית�המשפט; להתנצלות נודע ערך רק אם היא ניתנת מתוך הכרה בעוול."בשיקול נוסף נראה לנו שאץ לכפות התנצלות של בעל לשון הרע על-ידי צו

1 רשאי להורות רק:
"על פרסום תיקון או הכחשה של דבר המהווה לשון הרע...".

, שמקורו בשתיקה מכוונת של י 1 65. הדברים מדברים בעד עצמם, וממחישים כי המדובר בהסדר שלילי
המחוקק.

1 66. אף הפסיקה שבה והטמיעה את הכלל לפיו אין בית המשפט מוסמך להורות על סעד של התנצלות
בתביעות לשון הרע.

בסמינרים ובמכללות נ' עיתון "ישראל היום" (פורסם בנבו, מיום 6.2.2011)£, נדרש בית המשפטו 1 67. כך, בפסק הדין המנחה לעניין זה (ת.א (ת"א) 32235-03-10 ארגון המוריט בבתי הספל העל יסודיים,
? הנכבד להכריע בסוגיה בדבר עצם קיומו של סעד ההתנצלות, קרי, האס רשאי בית המשפט לפסוק סעד

* זה במסגרת תביעת לשון הרע.
? 68. בהחלטה מפורטת ומנומקת, קבעה כב' השופטת שבח כי סעד ההתנצלות כלל אינו קייט, ומשכך אין
" בסמכותם של בתי המשפט לפסוק סעד זה, וסמכה את הנימוקים להחלטתה הן על לשונו המפורשת
1 ? של חוק איסור לשון הרע וההיסטוריה החקיקתית שלו, הן על טעמים ערכיים, לפיהם לא ניתן לחייב
1 8 אדם בהתנצלות כפויה וחסרת תוכן, והן על השוואה לדינים הזרים, אשר אף הס אינם כוללים סעד

המשפט, להבדיל מפרסום אמירה או מחשבה אישית של הנתבע.? בעשיית מעשה בדמות פרסום פומבי של העובדות כפי שנקבעו על�ידי בית? מעבר לפיצוי הכספי, סעדים של פרסום תיקון והכחשה המחייבים את הנתבעניתן לחייב נתבע בפרסום התנצלות מטעמים ערכיים. לא בכדי קבע המחוקק,? "לטעמי, מעבר לנימוקי לשון החוק, תוך השוואתו לניסוחו בהצעת החוק, לאן
8 אותו להצהיר הצהרה שאינה תואמת את מחשבותיו, ואינו מעמידו במצב בוהוא צער וחרטה, אם לאו, אינן רלבנטיות כלל וכלל, ואין בית המשפט כופהאמת... מחשבותיו של הנתבע אודות התובע, כמו גם רגשותיו כלפיו, אם חש8 אמיתי... הפרסום נועד ליידע את הציבור כי הדברים שפרסם הנתבע אינם_ המשפט אינו אמור לעודד צביעות או הצהרות סרק שאין מאחוריהן דבר

? נתבע לפרסם בפומבי התנצלות בפניו, גם אם קבע כי זה האחרון פרסם אודותהאמור לעיל היא שבית המשפט אינו מוסמך להעניק לתובע סעד הכופה על8 יתן לדעות אלו, שכבר הוכח שאינן נכונות, ביטוי פומבי... המסקנה העולה מן? רשאי לאחוז בדעותיו הראשוניות ואין כופין אותו לחזור בו מהן, ובלבד שלאהנתבע, שיפצה את התובע כפי קביעת בית המשפט, אף יפרסם את פסק הדין,8 פיו ולבו אינם שווים.
8 התובע לשון הרע".
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69. לעניין זה, ראו גם את רנ"א 21107/05 ידיעות אחרונות ג' דחי גן דיין (פורסם בנבו, מיום 4.12.2008),
| בת.א. 10133-03-09 ווידצברג נ' בורנשטיץ (פורסם בנבו, מיום 2.6.2010), ת.א. 11197/08 אבולעפיה
ואח' גי מועצה מקומית הר אדם (פורסם בנבו, מיום 7.9.2009), ת.א. 13043-02-10 עריך יהושע נ'

? ויספיש (פורסם בנבו, מיום 23.6.2010).

ז, התייחסות פרטנית לסעיפי כתב התביעה
• 70. על מנת שלא להלאות את בית המשפט הנכבד, במסגרת ההכחשות הפרטניות לא יחזור הנתבע על כל

_ שנאמר לעיל, אלא בתמצית. יחד עם זאת יובהר, כי כל האמור להלן, הינו בכפוף לדברים שנזכרו לעיל.
? 71. לא מוכחש האמור בסעיף 1 לכתב התביעה, בכפוף לכך שיודגש כי מאז הוגש התביעה החל ליברמן מכהן
 * כשר הביטחון של מדינת ישראל וסיעתו אף נכנסה לממשלה. יתרה מכך, אור הלר הינו עיתונאי וכתב

;

7 1 ופרשן צבאי בחדשות 10.
? 72. מוכחש האמור בסעיפים 2-3 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה, הפרסום מדבר בעד עצמו,

1 וממילא הלשון בתביעות לשון הרע הוא אובייקטיבי.
• 73. מוכחש האמור בסעיף 4 לכתב התביעה, על רקע כל האמור לעיל אשר נטען בהרחבה בכתב הגנה זה.

74. מוכחש האמור בסעיף 5 לכתב התביעה, למעט העובדה כי תגובתו של התובע פורסמה.
1 75. מוכחש האמור בסעיף 6 לכתב התביעה, על רקע כל האמור לעיל אשר נטען בהרחבה בכתב הגנה זה.
76. מוכחש האמור בסעיף 7 לכתב התביעה, על רקע כל האמור לעיל אשר נטען בהרחבה בכתב הגנה זה.

| 77. מוכחש האמור בסעיף 8 לכתב התביעה, בין היתר מחוסר רלוונטיות. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה
ייאמר, כמפורט לעיל בהרחבה, כי הדיווח החדשותי עסק בכך שגורמים במשרד הביטחון סבורים כי

1 התובע הוא המדליף.
78. מוכחש האמור גסעיף 9 לכתב התביעה, על רקע כל האמור לעיל אשר נטען בהרחבה בכתב הגנה זה.

| 79. האמור בסעיף 10 לכתב התביעה אינו מוכחש.
_ 80. מוכחש האמור בסעיף 11 לכתב התביעה.

? ח* סיף דבר
1 81. לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על דחיית התביעה.

82. כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את התובע בהוצאותיו הריאליות של הנתבע, לרבות בשכר טרחת
1 עורכי דין בצירוף מעי'מ, ובצירוף הצמדה וריבית כדין עד ליום התשלום בפועל.
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עיינה נוימן, ער'ד
? פישר בכר חן וול אוריון ישות'

? באי כוח אור הלר
: 1 ביולי, 2016. תל אביב, היום
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