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הנתבעים;

כתב תשובה לבתב ההגנה

אי כללי:

1. כל הנטען בכתב ההגנה לתביעת התובעת מוכחש בזה מראשית ועד אחרית באופן מפורש, ואין בהגשת
כתב התשובה ו/או בכל האמור בו, בכדי לגרוע באופן כלשהו מהכחשת התובעת את כל האמור בכתב

ההגנה, אלא אם הודתה בכך התובעת במפורש.

2. כל הנטען בכתב תשובה זה נטען במצטבר ו/או לחלופין ו/או בהשלמה והכל לפי העניין וכפי שהקשר
הדברים ו/ואו הגיונם הפנימי והדין מחייבים.

3. האמור בכתב תשובה זה בא אך להוסיף לאמור בכתב התביעה שהוגש ואין בו כדי לגרוע מטענות
התובעת כמפורט בכתב התביעה.

4. התובעת תחזור על כל טענותיה כמפורט בכתב התביעה, ואין בכך שכתב תשובה זה אינו מאזכר טענה
כזו או אחרת שפורטה בכתב התביעה, כדי להוות זניחה של הטענה.

5. למען הנוחות, בכתב התשובה תהיה למונחים שהוגדרו בכתב התביעה המשמעות כמוגדר בכתב התביעה.



ב. פתח רבר

6. עיון בכתב ההגנה שהגישו הנתבעים מלמד, כי אין לנתבעים כל טענת הגנה ראויה לשמה כנגד התביעה,
וכי הס מודעים לכך היטב ועל כן טיעוניהם סובבים סביב הניסיון הבזוי להמשיך להשמיץ, לפגוע ולבזות

את התובעת.

7. מצער, שבמקום להתנצל על התנהגותם, בוחרים הנתבעים, בעזות מצח שכזו, להוסיף חטא על פשע.

8. התובעת הגישה כתב תביעה תמציתי וענייני בשל פרסומים חמורים ביותר, מבזים שקריים ודיבתיים
שמהם, נזכיר, עולה תמונה קשה חמורה (וכוזבת) לפיה כאילו פרשה קשה מוסתרת על ידי התובעת (חס

וחלילה), אותה תובעת אשר פועלת להשתלט על מוסדות השלטון במדינת ישראל.

9. פרסומים אלה, הם חלק ממסע נקמנות מתוזמן ומתוזמר של חבורה מצומצמת של כתבים הכוללת בין
היתר, את מר אבנר הופשטיין (הנתבע 4), ששימש ככתב בגלי צה"ל (הנתבעת 1), עד לפיטוריו לאחרונה,
על ידי הנתבע 2. עוד עולה מתוך עיון בכתב ההגנה (סעיפים 11, 12, ו-14) כי גם יתר הנתבעים (מלבד
הנתבע 5) הועברו מתפקידם וייתכן שפוטרו אף הס - עדות לעבודתם העיתונאית החובבנית והרשלנית.

בתוך כך, ברור כי לא בכדי פוטר הנתבע 4 מר הופשטיין מהנתבעת 1 על ידי הנתבע 2, ובסמוך לאחר
פרסום הכתבה נשוא התביעה. על פי עדויות של הנתבע 4 בעצמו, פיטוריו לא נבעו מ"צמצומים" (הטענה
הרשמית של הנתבעת) אלא מטעמים אחרים, המהווים עדות לכך, שגס הנתבעים או לפחות חלקם,

מסתייגים מהתנהלותו הקלוקלת של הנתבע 4.

גם לאור נסיבות אלה, הטענות הנטענות חזור ושוב בבנאליות בכתב ההגנה לפיהן, "הפרסומים הינט
תוצאת תחקיר מעמיק, ענייני ואחראי, שבוצע על ידי הנתבע 4.." מעלות גיחוך. ברור כי הן נטענו

מהשפה אל החוץ תוך שברור, כי יתר הנתבעים לא מאמינים בעצמם לטענות.

10. אגב, אותו הופשטיין משמש גם כחבר בדירקטוריון בגוף התקשורת - "העין השביעית" - אותו גוף
שנתבע בעבר בגין פרסום דיבתי חמור שפרסם אודות התובעת ונאלץ להתנצל על כך על ידי בית המשפט
הנכבד ואף להסיר את הפרסום הדיבתי,- אותו גוף שניסה לאחר מכן לפרסם כתבה דיבתית נוספת אודות

העמותה ונחסם על ידי בית המשפט הנכבד;

11. לתובעת ידוע, כי אותם כתבים (יחד עם נוספים המועסקים על ידי "העין השביעית"), חברו אחד לשני,
ויחדיו הם מנהלים מזה זמן רב קמפיין אגרסיבי, שיטתי ומגמתי כנגד העמותה, במסגרתו מתפרסמות
על ידם שוב ושוב כתבות מכפישות, מבזות מגמתיות ושקריות אודות התובעת, כאשר בכל פעם הן
מתפרסמות על ידי גוף תקשורת אחר שבו הם נמצאים ומשמשים ככתבים באותו הרגע. וכך, הם שבים
ומפרסמים פרסומים בעלי תוכן דיבתי חמור חרף התראות התובעת שיחדלו ממעשים בלתי חוקיים אלו.

12. לגופו של עניין, לאחר נטרול טענות האווירה בכתב ההגנה, ניתן לסכם את הנטען בכתב ההגנה בטענות
לפיהן:

א. מדובר ב"פרסוט מותרי';
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ב. לנתבעים עומדת הגנת אמת בפרסים;

ג. לנתבעים עומדת הגנת תום הלב;

13. להלן תינתן אפוא בכתב תשובה זה התייחסות קצרה ותמציתית ככל שניתן, לטענות הנתבעים.

14. כפי שצוין בכתב התביעה, מהפרסום הכולל ברדיו והפרסום באתר גלי צה"ל עולה תמונה קשה חמורה
ושקרית, לפיה, התובעת הינה חס וחלילה כת מסוכנת, נצלנית כלפי נשים וגברים כאחד, אשר פועלת

להשתלט על מוסדות השלטון במדינת ישראל (סעיפים 37-41 לכתב התביעה).

15. מנגד, עיון בכתב ההגנה מלמד, כי כל מה שעומד מאחורי הפרסומים הדיבתייס שבכתבה (והטענות בכתב
ההגנה), הן טענותיהם השקריות, מפי השמועה, של מר אהרון אפלבאום, במסגרת הליך משפטי שמתנהל
כנגדו בבית משפט השלום בפתח תקווה, הידוע והמוכר לבית משפט נכבד זה, וטענותיו של מר דיאמנדי
בהליך זה (שכנגדו כידוע היטב למותב נכבד זה, מתנהל הליך משפטי נפרד המתברר בפני מותב נכבד זה)
ובנוסף, הם נסמכים, כך מסתבר, על לא יותר מכמה כתבות שפורסמו בעבר, חסרות בסיס כשלעצמן

המהווה לא יותר מרכילות מרושעת של גורמים אינטרסנטים שמבקשים לפגוע בעמותה.

16. יובהר מיד כי אין כל בסיס לטענות הנתבעים - כתב ההגנה הרעוע עומד על כרעי תרנגולת. כלל הטענות
כאמור, נשענות, כך מסתבר, על טענותיהם (הכוזבות והמוכשות) של מר אפלבאום ומר דאימנדי, ועל
דברים שפורסמו בעבר בכתבות עיתון ובהתבסס עליהם טוענים הנתבעים, כי מדובר ב"פרסום מותר"
ולהגנת "אמת בפרסום" - הגנה שלא יכולה לעמוד לנתבעים בנסיבות העניין וממילא הפרסומים אינם

אמת.

17. בתוך כך, יובהר כי הנתבעים גם לא התייחסו בכתב ההגנה לפרסומים באופן פרטני אלא באופן כוללני
עובדה העומדת לחובתם.

18. זאת ועוד. גם באשר לסעיף 13 לחוק איסור לשון הרע שבו נתלים הנתבעים בעניין פרסומים אלה, כלל
אינו מן העניין ואינו רלוונטי בענייננו. בנוסף, נקל להראות, כי לא מדובר בעניינו בפרסום נכון והוגן ולכן

הוא אינו יכול להיות להוות "פרסום מותר" (ראה דיון להלן).

19. וודאי שבנסיבות העניין לא עומדת לנתבעים הגנת תום הלב. ההפך. לאור אופיו של הפרסום ויתר
הנסיבות, הרי שמתקיימת החזקה ההפוכה, כי מדובר בפרסום שנעשה בחוסר תום לב, כל שכן, תוך אי

עמידה באמת המידה המחמירה של עיתונות אחראית. כאמור בדיוק להפך.

ברור הרי, כי לגוף תקשורת שמתיימר להיות רציני, המפרסם כתבה עיתונאית ביחס לעמותה, המבוססת
על טענות כאלה ואחרות של שני אנשים (או מי מטעמם) שנגדם מנהלת העמותה מזה זמן רב תביעת
לשון הרע (לאור רצונם הברור לפגוע בה), ומציג אותן כאילו הס עובדות גמורות בשטח, אין אינטרס
לפרסם כתבה עניינית ואובייקטיבית ביחס לתובעת, אלא מעוניין בדבר אחד - לפגוע בעמותה, להזיק
לה ולהרע לה, להתעשר על חשבונה שלא במשפט ולעשות על גבה הון תקשורתי פסול. לכן לא ניתן לתת

יד.
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20. אגב, לא מיותר לציין בנסיבות העניין, במיוחד נוכח "הראיות" על בסיסן מושתת הכתבה, את העובדה,
כי בטרם פרסום הכתבה הראשונה, התקיימה פגישה עם הכתב, מר הופשטיין (הנתבע 4) במסגרתה
הבהירו לו חזור והבהר, כי אין לעמותה כל קשר לתנועה פוליטית וכי העמותה איננה עוסקת ואף

מרחיקה את עצמה, ככל שניתן, מעיסוקים בעניינים פוליטיים מכל מין וסוג.

21. עוד הבהירו בפני מר הופשטיין באותה פגישה, לרבות באמצעות מסמכים שנמסרו לו, כי העמותה ניהלה
ומנהלת (מיוזמתה כתובעת) מספר תביעות אזרחיות כנגד גורמים שפגעו בשמה הטוב, וכי אותם גורמים
מונעים ממניעים נקמנייס שמטרתם פגיעה בכל דרך בעמותה. כמו כן, הובהר למר הופשטיין, כי את
אותם גורמים מייצגת עוה"ד כרמל פומרנץ. ועוד, הוצג, כי תביעות דיבה אחרות - אותם הגישה העמותה

- הסתיימו בהתנצלויות כלפי העמותה וחזרה מהפרסומים המעווליס.

22. זאת ועוד, לאחר פרסום הכתבה ובטרם פרסום הכתבה השנייה, נעשתה פנייה למר הופשטיין, באמצעות
משרד יח"צ מטעם העמותה במסגרתה העמידה העמותה את הנתבעים על טעויותיהם שבכתבה. למרבה
הצער, לא רק ש(גם) פנייה זו לא הועילה על מנת שהטעויות תתוקנה, אלא שהתובעת התאכזבה לגלות,
כי הנתבעים בחרו דווקא להמשיך באותו קו פסול. כך, שפרסמו כתבה נוספת ברדיו גלי צה"ל, המהווה
המשך ישיר של הכתבה הקודמת, במסגרתה הוצג שוב מידע שקרי ושגוי וחזרה על הדברים המפורטים

בכתבה הראשונה. בכך הוסיפו הנתבעים חטא על פשע.

23. בגסיבות העניין עצם ההתיימרות לטעון להגגת תום הלב - מופרכת ומעלה וזיון עצוב.

24. הכל כמפורט להלן;

ג. התייחסות לטענות שהועלו ב3תג ההגנה ומצליפות תשובה

25. מוכחש האמור בסעיפים 3-5 לכתב ההגנה. כפי שהובהר לעיל, מתוך הטענות הנ"ל, כך מסתבר, עולה,
כי "התחקיר העיתונאי" ה"מעמיק" של הנתבעים מבוסס על לא יותר מכמה כתבות שפורסמו בעבר,
חסרות בסיס כשלעצמן המהווה לא יותר מרכילות מרושעת של גורמים אינטרסנטים שמבקשים לפגוע
בעמותה. התובעת מוחה ומכחישה את הנטען בכתבות אלה מכל וכל. כך או אחרת, ברי כי אין בנטעו

בכתבות כאלה ואחרות מן העבר כדי לבסס "הגנה" משפטית.

בנוסף מבוססים הפרסומים על טענותיהם השקריות, מפי השמועה, של מר אהרון אפלבאום, במסגרת
הליך משפטי שמתנהל כנגדו בבית משפט השלום בפתח תקווה, הידוע והמוכר לבית המשפט נכבד זה,
וטענותיו של מר דיאמנדי בהליך זה (שכנגדו כידוע היטב למותב נכבד זה, מתנהל הליך משפטי נפרד

המתברר בפני מותב נכבד זה).

בנסיבות העניין ומשאלו הם פני הדברים, לא ניתן שלא לתהות כיצד מתיימרים הנתבעים לטעון כי
מדובר ב"תחקיר עיתונאי מעמיק" כלשונס(ל!) הטענות פשוט מופרכות ומגוחכות ומוכחשות כאמור.
עצם ההתיימרות לטעון בכל פעם בכתב ההגנה, כי מדובר ב"תחקיר מעמיק" היא יותר מכל - מבישה.
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26. מוכחש האמור בסעיף 15 על סעיפיו הקטנים. בניגוד לנטען, העמותה מברכת כל שיח לגיטימי בעניינה.
אלא שהכתבות נשוא התביעה אינן מקור ל"שיח לגיטימי", הן פשוט כתבות דיבתיות שתוכנן השקרי

מהווה דוגמא לעיתונות גרועה ומוציאות שם רע לכתבי תחקיר העושים עבודתם נאמנה.

17. מוכחש האמור בסעיפים 16 -21 לכתב ההגנה. במסגרת סעיפים אלה חוזרים הנתבעים על אותם
"מנטרות" בנאליות בכתב ההגנה, לפיהן הפרסום הוא תוצר של ב"תחקיר מעמיק" וכי עומדות להם

הגנות וכוי. לטענות אלו תינתן התייחסות מרוכזת להלן.

לגבי הטענות שנטענו בסעיף 16 גי - לפיהן "הנתבעים טוענים כי תפקידה של עו"ד כרמל פומינץ
בפרשה הובהר היטב בפרסומים נשוא התביעה" - הן טענות כוזבות שנטענו בכחש - מוטיב חוזר
בטענות הנתבעים למרבה הצער, ויש בהן חלילה כדי להטעות. המציאות מראה ההפך ודיי בכך בשלב

זה.

28. מוכחשות הטענות שבסעיף 22-23 על סעיפיהם הקטנים. מבלי לגרוע מכלליות הכחשה זה המקום
להתייחס למספר טענות החוזרות על עצמן בכתב ההגנה כדלקמן:

28.1. מוכחש האמור בסעיף 22 (ג) לכתב ההגנה (המהווה חזרה על הדברים במקומות אחרים בכתב
ההגנה) לפיו "הפרסומים נשוא התביעה מהווים פרסום מותר בהגדרתו בסעיף 13 לוזוק."

הטענות מופרכות, חסרות בסיס ויסוד.

ראשית, הנתבעים לא טורחים להפנות לסעיפיו הקטנים של סעיף 13 אלא טוענים טענותיהם
באופן כללי ובאנלי - עדות לחוסר הרצינות שבטענות המופרכות ממילא.

שנית, סעיף 13 לחוק ממילא אינו חל ואינו רלוונטי בענייננו. בין היתר, מאחר והנתבעים אינם
בעלי דין ו/או עדים בהליכים המשפטיים שמתנהל כנגד מר אלפבאום או דיאמנדי, המוזכרים

בכתבות.

זאת ועוד. יש לדחות את הטענות לאור העובדה, לפיה, דיי בעיון בכתבות עצמן על מנת ללמוד
כי לא מדובר בענייננו בדיווח נכוו והוגו כדרישת הדיו אלא בדיווח המציג תמונה חד צדדית

באופן מניפולטיבי ודמגוגי החוטא לאמת (בלשון מעטה).

28.2. לנתבעים אין ולא יכולה לעמוד בנסיבות העניין הגנה שבסעיף 14 לחוק.

לנתבעים לא עומדת כמובן הגנת "אמת בפרסום", בראש ובראשונה לאור העובדה שהאמירות
בפרסומים הדיבתיים נשוא כתב התביעה הינן שקריות וחסרות בל יסור.

קל להבחין מתוך עיון בכתב ההגנה והטענות המועלות בו, כי לנתבעים אין כל ראיה התומכת
בפרסומים הדיבתיים שפורסמו בכתבות נשוא התביעה. ההפך הגמור. עולה, כי הפרסום
מבוסס על כתבות אחרות מאתרי אינטרנט או על טענות שקריות (שלא הוכחו במשפט) שנטען
כי נטענו על ידי אפלבאום ודיאמנדי. הא ותו לא* נקל להראות בנסיבות העניין כי הפניותיהס

של הנתבעים אינן רלוונטיות ואינן מעידות כלל וכלל על נכונות ו/או על אמיתות טענותיהם.
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זאת ועוד. הנתבעים פרסמו את הפרסומים הדיבתייס בחוסר תום לב ובזדון, ללא כל בדיקה
מקדימה של נכונות הפרסומים. הנתבעים יודעים כי כל מטרת הפרסומים היא לשרת את
האינטרסים והמניעים האישיים שלהם, בין היתר לעשות הון תקשורתי על גבה של התובעת,

וזו הסיבה היחידה לפרסום הדיבתי ולא לפרסם "אמת".

28.3. נזכיר בתמצית את שהובהר בכתב התביעה בהרחבה - העמותה היא גוף לא מסחרי (מלכ"ר)
העוסק בלימוד והפצת חכמת הקבלה בארץ ובעולם. העמותה מפעילה מערך לימודים ופעילויות

אחריו עוקבים ומשתתפי באופן פעיל כ - 2 מיליון איש בכ-107 מדינות ברחבי העולם.

28.4. יובהר, כי העמותה אינה-נתמכת, ממומנת או קשויה למשרד ממשלתי ו/או גורט פוליטי כזה
אי אחר. כל טענה מסוג זה הנה - שקר מפגיע, המהווה לשון הרע ביחס לעמותה. ודוק. אף
אחד מחברי העמותה לא משויך לשום גוף או מפלגה פוליטית. וודאי שאף אחד מחברי העמותה
לא "מתפקד" למפלגה כזו או אחרת או "מפעיל לחץ על תלמידי העמותה להתפקד למפלגה כזו
או אחרת" כנטען בכזב בפרסומים. זאת בין היתר על מנת לשמור על טוהר כוונותיה ועצמאותה

של העמותה.

28.5. כאמור, בפעילות העמותה לוקחים חלק באופן פעיל כ-2 מיליון משתתפים ברחבי העולם, מכל
המגזרים והדתות. חלקם, ייתכן, משייכים עצמם למפלגה כזו וחלקם משייכים עצמם למפלגה
אחרת, מן הימין ומן השמאל. אין לעמותה כל מעורבות בדעותיהם הפוליטיות של תלמידיה
ברחבי העולם ו/או על פעילותם הפוליטית ככל שישנה כזו, תהא אשר תהא. וגמילים אחרות
ופשוטות: העמותה לא מעורבת לא קשורה ולא אחראית לשום פעילות כזו או אחרת מכל סוג

שהוא, גם, אך לאו דווקא פוליטית, של תלמידי העמותה.

28.6. יובהר בתוך כך, כי בניגוד לנטען, התובעת לא מעורבת ולא היתה מעורבת מעולם ב"תנועת
הליכוד".

דחיית הטענות לפיהו "הפתבה נפתבה בתים לב, ומוגנת מפוח סעיף 15 לחוק איסור לשת
הרע"

29. מוכחש האמור בסעיפים 22-23 (ובכל מקום נוסף בכתב ההגנה), לפיו נטען, כי הפרסומים חוסה תחת
הגנות תום הלב מכוח סעיף 15 לחוק. ההפך הגמור.

30. כפי שציינו לעיל, חוסר תום הלב בא לידי ביטוי בין היתר, בכך שהנתבעים לא בדקו את אמיתות
הפרסומים. עתה מתברר, כי הפרסומים מבוססים ברובם על טענות מפי השמועה של גורמים
אינטרסנטים שמבקשים לפגוע בתובעת וכנגדם תלויות ועומדות תביעות דיבה שהוגשו. ברור הרי,
שאותם מתי מעט שמבקשים להרע לתובעת, אינם אובייקטיבים, ולכן, עצם ההתבססות על טענותיהם

כאילו מדובר ב"אמת" מוכחת מהווה חוסר תום לב בנסיבות העניין.
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וכך, גם העובדה שהפרסום אינו שקול ואינו מאוזן. לא רק זאת, אלא שמדובר בפרסום מוטה ומגמתי
שמציג את התובעת באור שלילי בכוונת מכוון והכל תוך העלאת טענות שקריות שאינן אמת וכאמור לא

נבדקו.

קל יחומר(!) שעה שעל הנתבעים, כגוף תקשורת, חלות אמות המידה המחמירות שנקבעו בפסיקת בית
המשפט העליון הנכבד של עיתונות אחראית.

זאת ועוד., כפי שציינו לעיל, הכתבה פורסמה בבהילות, תוך מתן התרעה קצרה ביותר לתובעת על
פרסומה, למרות שאין חולק שאין בה כל "עניין דחוף" לפרסום.

ועוד., הפרסום התבצע תוך התעלמות מהתראות התובעת במכתביה ותוך שהנתבע 4 התעלם במכוון
מהדברים שנאמרו לו והוצגו לו במסגרת הפגישה בין הצדדים שהתקיימה, מצדו, רק כדי לצאת לידי
חובה, כך מסתבר. לא היתה לנתבע 4 כל כוונה לתת התייחסות ומשקל לדברים שנאמרו והציגו לו שאם
היה עושה כן וודאי לא היה מפרסם את הכתבה כל שכן כפי שפורסמה. בנוסף סירבו הנתבעים להצעת
התובעת להיפגש עם נציגיה, בטרם פרסום הכתבה השנייה, על מנת שיתקנו את טעויותיהם ומיהרו

לפרסם את הכתבה השנייה שוב ללא כל צורך ומבלי שקיימת איזושהי "בהילות" בפרסומים.

31. בנסיבות העניין, הרי שמכלול העובדות מלמד, כי בענייננו מתקיימות דווקא כלל הנסיבות הקבועות
בסעיף 16 (ב) לחוק אשר התקיימותה של כל אחת מהן בנפרד שוללת את רכיב תום הלב של הנתבעים

מניה וביה:

(1) הפרסומים לא היו אמת והנתבעים אף לא האמינו באמיתותם ,-

(2) הפרסומים לא היו אמת והנתבעים לא נקטו לפני הפרסומים אמצעים סבירים להיווכח אם הם אמת ,?

(3) הנתבעים נתכוונו על ידי הפרסומים לפגוע במידה גדולה משחיתה סבירה להגנת הערכים המוגנים
על-ידי סעיף 15 לחוק.

32. כמו כן, בוודאי שאין בנסיבות העניין תחולה לסעיף 16 (א) לחוק שכן הפרסומים לא היו אמת, לא היו
ענייניים, לא היו מאוזנים, לא היו הוגנים, והנתבעים בוודאי לא בדקו את העובדות ו/או התעלמו
מהנתונים שהוצגו להם במכוון, בטרם ביצועם, ובוודאי שלא ניסחו אותם בלשון מתונה וזהירה שאינה
פוגעת מעבר לסביר. ההפך הגמור. ברי כי הפרסומים המגמתיים והדמגוגים באו לשרת אינטרסים

אישיים זרים ומטרות פסולות לרבות - פגיעה בתובעת.

33. באופן פרטני ומבלי לגרוע מאמור לעיל, יובהר כי התובעת מכחישה את הטענות בכתב ההגנה לפיהן
הפרסום מוגן מכוח סעיף 15(2) לחוק. הסעיף כלל אינו רלוונטי בנסיבות העניין וממילא אינו חל שעה

שהפרסום הנו שקרי ונעשה בחוסר תום לב.

34. יש לדחות מכל וכל את סעיפי כתב ההגנה שבו הנתבעים טוענים, כי עומדת להם הגנת "הבעת הדעה"
על פי סעיפים 15 (4), 15 (5) (א) ו-15(6) לחוק:
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35. בענייננו - האמירות המוצגות בכתבה אינ{ מוצגות כהבעת דעה, שכן הפרסומים הוצגו כקביעת עובדה,
ותו לא.

36. בנוסף, הגנות אלה נשללות נוכח העובדה כי הנתבעים לא פעלו בתום לב. בתוך כך, כאמור, הרי שמאחורי
הפרסום עומדים שיקולים ואינטרסים זרים לפגוע בתובעת באמצעות כתבה מגמתית חד צדדית המציגה
את התובעת באור שלילי תוך העלאת טענות שקריות והצגתן כעובדות ועל כך מעידות כאמור עובדות

רבות.

37. בטרם נעילה, נחזור ונבהיר בקצרה את הדברים הבאים שהובהרו היטב גם בכתב התביעה, דברים אשר
הנתבעים מנסים לעמעם ולטשטש בטענות מופרכות, שכלל ועיקר אינן קשורות ואינן רלוונטיות לעניין,

והכל מתוך ניסיון להסיט את תשומת ליבו של בית המשפט הנכבד מהעובדות שלהלן:

מדובר בכתבות שקריות ודיבתיות ומגמתיות אודות התובעת, המהוות חלק מאג'נדה של הנתבעים
והנתבע 4 בפרט, לפגוע בעמותה, להרע לה ולהזיק לה, משיקולים ואינטרסים זרים ובחוסר תום לב.

במסגרת הכתבות נשוא התביעה, מתיימרים הנתבעים לקבוע עובדות בשטח, אלא שבמציאות, מדובר
בשקרים בוטים אשר עתה מסתבר, כי מבוססים על רכילות מרושעת ו/או טענות שנטענו במסגרת הליך
שבו ברור כי יש למי טוען אותן אינטרס לפגוע בתובעת והם אינם אובייקטיבים, תוך התעלמות

ממסמכים ונתונים שהוצגו ואף סירוב להיפגש עם התובעת על מנת לתקן את הטעויות.

לצערה של העמותה, על מנת לשרת מניפולציה זולה, פרסמו הנתבעים כתבות, מהן עולה כאמור תמונה
שקרית אודות העמותה, תוך שבנוסף בוחרים הנתבעים שלא לציין בכתבה עובדות פשוטות שכן ידועות

להם, שכן הן סותרות חזיתית את טענותיהם המופרכות.

38. משכך, לאור האמור בכתב התביעה ובכתב תשובה זה, מתבקש בית המשפט הנכבד להיעתר לסעדים
שבכתב התביעה במלואם.

^̂  
^̂ ^̂ ^ילע̂ר

 ארזפ
> // צבי גלמן, עו̂'

~̂~  ̂ <אל שמר ושותי, עורכי דין \̂ /
////ב"כ התובעת

// היום, 17 לספטמבר 2017, ת"א 
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