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1. התובע חוזר על הנטען בסיכומיו ומבהיר, כי אין בסיכומי הנתבעת בכדי להוות מענה לכלל
טענותיו. מפאת קוצר היריעה אשר הוגבלה על ידי בית הדין הנכבד, יתייחס התובע בקצרה

לטענות הנתבעת בסיכומיה, בהתאם לסעיפי סיכומי המדינה, כדלקמן.

: "עיבר למעברו לניהול חדשות 10, לא הלין התובע על שכרו, או על רכיב כלשהו 2. סעיף 7
בשכרו" - העובדה שהתובע לא היה מודע לזכויותיו הקוגנטיות, טרם הפיכתו למנהל וטרם
הגשת תביעתו וקבלת ייעוץ מתאים, אינה מאיינת את זכויותיו. תמוה שטענה זו מועלית על ידי

המדינה.

3. סעיפים 9-10 - הניסיון להציג את התובע כגורם החזק שיכול לכפות על מערכת גל"צ ומפקד
גל"צ תכתיבים חד צדדיים הינה מופרכת והזויה וסותרת את השתלשלות העניינים שהוכחה

לפיה מצגיו של מר דקל הטעו והוליכו שולל את התובע.

: "התובע התעקש להמשיך להיות מועסק כאזרח עובד צה"ל, בעודו מנהל גוף 4. סעיף 14
תקשורת עצום מתחרה במשרה מלאה" - הוכח בסיכומי התובע, כי אין ניגוד עניינים כלשהו
בין תפקידו של התובע כמגיש (להבדיל מעורך) לבין תפקידו בחדשות 10. נשאלת השאלה, מדוע
מפקד גל"צ כן יכול לנהל גוף תקשורת ולהגיש שעתיים בשבוע (התוכנית "דקלסגל") ומדוע יו"ר
רדיו ירושלים כן יכול לשמש במקביל כמגיש בתוכנית ועוד שלל דוגמאות שניתנו (לרבות בעניינו

של מר טוניק), בעוד התובע לאל

5. סעיף 18: "עליו לחשוב על זה" - הוכח, כי מפקד התחנה שב ואמר כי העניין מקובל עליו ואף
יותר מזה אמר: "כל העניין מול שלטונות מרכז תע"צ ומשרד הביטחון ייפתרו על ידי (על ידי
דקל)" - הוכח כי הדברים נאמרו בשיחתו הטלפונית עם התובע עת בירך אותו על המינוי שעבר
בדירקטוריון חדשות 10, ועת פרסום הידיעה ששודרה אודות המינוי במהדורת חדשות הרדיו
בגל"צ. כן שהתובע הסתמך לא רק על מילתו של מפקדו, כפי שהיה נהוג, אלא אף למעלה
ממה שהיה נהוג - על אמירה מפורשת שהעניין יוסדר גם מול שלטונות צה''ל ומשרד הביטחון
והמצגיס שלו בעניין. נזכיר גם את הדוא"ל ממר דקל למנהלת החדשות הגבי גלית אלשטיין
חודשים לאחר השיחה הראשונה בעניין לפיה לא תהיה בעיה עם הגשת התוכנית "פעם-פעמיים

בשבוע",

6. הניסיון לייחס לשיחה זו "שיחה חברית" כאילו אין המדובר בשיחה שנוגעת לעתידו המקצועי
של התובע מול הממונה עליו, הינו מופרך. בשיחה לא עלו בה ענייני דא-והא ודובר על נושאים

מקצועיים גרידא.

7. סעיף 20: הטענה כאילו המדובר ב"עדות כבושה" הינה הזויה. טענה זו מופיעה באופן הברור
והמפורש בסעיף 15 לתצהירו של התובע ואינה סותרת את העובדה שהוכחה, כי הדעה הקובעת
הינה של מפקד התחנה אשר יתר הגורמים הפרוצדוראלייס מספקים את האישור בהתאם

להמלצתו הקובעת.
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: "התובע התמודד על תפקיד מנכ"ל חדשות 10 על דעת עצמו, מבלי לברר או להבין 8. סעיף 22
קודם מול הגורמים המוסמכים בתחנה" - הגורם המוסמך בתחנה היה מפקד גל"צ, והפגישה
אתו, קודם לאישור המינוי בדירקטוריון נועדה בדיוק כדי "לברר ולהבין מראש". לא נטען על
ידי הנתבעת בשום שלב, שבשיחות שקוימו עם מר דקל טרם המינוי, הפנה אותו מר דקל

לגורמים אחרים בנתבעת בעניין. נהפוך הוא. הובהר שהוא הגורם בעל הסמכות.

: "פער עצום בהכנסות" - כפי שהוכח ולא נסתר - המעבר מגל"צ וחדשות 2 אל חדשות 9- סעיף 26
10 - לא שיפר את הכנסותיו של התובע.

- סעיף 29: ניסיוו הנתבעת לייחס לתובע גרסאות סותרות לא יצלח. בפגישות בין התובע לבין מר 10
דקל לא נכח איש. מעולם לא נטען אחרת, אלא נטען והוכח, כי מר דקל הודיע על החלטתו
לאפשר לתובע להגיש פעמיים בשבוע, לשורת אנשים, בהם הגבי גלית אלשטיין שעדותה
הוסתרה על ידי הנתבעת (למרות שהוצגה התכתבות בינה לבין דקל בעניין) ומר יצחק טוניק

שהעיד בעניין מטעם התובע.

11. סעיף 30 - לגרסת הנתבעת דקל טוען שהציע: "פרישת התובע מצה"ל לשנת צינון כמתחייב
בפקודות, שלאחריה, יועסק כיועץ או מתנדב שיגיש את בוקר טוב ישראלי' - בעניין זה יובהר,
כי טענה זו חושפת את הנתבעת במערומיה, שכן מלבד העובדה שדבר זח לא הוצע, אלא שהאם
תקופת צינון שלאחריה חוזר התובע להגיש את התוכנית במקביל לתפקידו בערוץ 10 פותרת

את שאלת ניגוד העניינים לשיטת הנתבעתללל

12. סעיף 34: "החוזה שעליו חתם היה פתרון ביניים" - הוכח ולא נסתר, כי כל חוזה שעליו חתם
התובע בכל שנות שירותו בתחנה היה לשנה (12 חודשים), ואח"כ היה מתחדש אוטומטית (סעי
25 לתצהיר התובע). עוד הוכח, כי דקל הסתיר מהתובע על "כוונתו" הנטענת לסיים את החוזה
טרם מועד סיומו, שכך לא ניתן לקבל טענה כאילו המדובר היה ב"פתרון ביניים" שעה
שהסתירו "פתרון" זה מעיני התובע. הטענה כאילו החוזה לא שיקף את כוונת הצדדים בנסיבות
אלו, מופרכת שכן המדובר בטענה שלא הוכחה כנגד ראיה כתובה - הסכם עבודה כתוב וחתום

על ידי הנתבעת.

13. סעיף 38: "על אף הנחיותיו של מפקד התחנה, המשיד התובע להגיע למשרדי הנתבעת עד
ליום 30.4.2013" - לא נטען ולא הוכח שמפקד התחנה אסר על התובע להגיע לתחנה להבדיל
מאי הגשת התוכנית. העובדה שהנתבעת מעלה טענה זו אך מדגישה את נכונות טענת ההשעיה
הלוא חוקית של התובע ואת "כוונת המשורר" - רצונו של דקל שהתובע לא יהא בקרבת מקום

כלשהי למרות שלא הסתיימה העסקתו באותו שלב.

14. סעיף 54: "מקורה של המוטיבציה להתעמת נעוצה, ככל הנראה, ביריבות אישית" - המדובר
בטענה לא ברורה, שכן הוכחה השתלשלות עניינים הפוכה! לפיה התובע מבקש כל העת כי
המצגים וההבטחות שניתנו לו יקוימו ואילו דקל הגורם אשר מתעתע בתובע ודוחק את רגליו
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מחוץ לתחנה בתואנות שווא מבלי לעדכן את התובע בזמן אמת בדעתו לפיה איו הכוונתו
לאפשר לו להמשיך להגיש את התוכנית.

15. סעיף 6$.- מעולם לא הוכח, שהדברים נאמרו כאשר דקל והתובע יצאו מן המסעדה. אדרבא,
הוכח, כי ליבת השיחה שקוימה בתוך המסעדה הינה עתידו המקצועי של התובע בתחנה. האם
העובדה ששיחה בין ממונה לכפיפו מתנהלת במסעדה שוללת את הרצינות שיש לייחס להצהרות
הממונה בהל ברור שלא. ושוב: הפגישה לא הייתה חברית כלל, מדובר בשיחת עבודה שבה נאמר

מראש שהתובע מבקש לדון על עתידו אצל מעסיקו.

16. סעיף 65 גי: "התובע לא ראה בשיחה החלטה מחייבת" - הוכח ההיפך, שהתובע ראה בשיחה
החלטה מחייבת גס כאשר על המסר שהועבר בה חזר דקל בשתי הזדמנויות נוספות.

17. סעיף 66: "לא יכולתי לחזור בי" - הוכח שהתובע קיבל את המינוי לאחר שהסתמך על מצגי
דקל. לו היה נאמר לתובע שהמשך עבודתו בנתבעת בלתי אפשרית, ייתכן ולא היה מבצע את

השינוי המהותי שביצע, שכלל גס את עזיבת חדשות 2 ולא הוביל לשיפור בתנאיו הכלכליים.

18- סעיף 73: הניסיון לייחס לתובע אי מענה על שאלות מופרך ואינו מגובה בשום דרך בפרוטוקול
הדיון.

19. סעיף 74: "גורמי ערוץ 10 מכירים את פרטי התקשרותו של התובע עם הנתבעת" - המדובר
בטענה שאין לה בסיס מינימלי בחומר הראיות. כל שחדשות 10 ידעו הינה העובדה שהתובע
סיכס להגיש פעמיים בשבוע בגל"צ, כאשר התובע חשף בהליך זה את ההתייחסות בהסכם

עבודתו בחדשות 10 הנוגעת לעבודתו בגל"צ.

20- סעיף 77: המדובר בניסיון מקומם להטיל דופי בהתנהלותו של התובע, שלא הוכח, ולא נטען
כלפי התובע בזמן אמת או בכלל. מצופה היה שלו היה עולה חשש לפעולה של התובע בניגוד
ענייניים, הדבר היה מתברר מיד ובחומרה ולא הייתה הנתבעת ממתינה להעלאת הטענה
באיחור במעמד תצהיר עדותו של דקל. הוכח באמצעות עדותו של התובע שלא יהיה מצב שבו
מידע יעבור ממערכת אחת לשנייה, או סקופים שיועברו ממערכת אחת לשנייה. התובע הגדיל

וטען שהוא סמוך ובטוח שכך פועלים כל חבריו בגל"צ שעובדים בעבודה נוספת מחוץ לתחנה.

21. סעיף 78: "אמונה זו באתיקה ארכה שבועיים ימים עד שהתובע הדל מעבודתו בערוץ 2" וגם
"לא יכול היה לשאת ערוץ 2 את החשש לניגוד עניינים" - הנתבעת בודה עדויות ממוחה
הקודח. אין כל זכר בפרוטוקול לטענה זו. נהפוך הוא. הוכח שחדשות 2 לא ראו שום ניגוד
עניינים בהתנהלותו של התובע כאשר אפשרו לו לעבוד עד יום המעבר לחדשות 10 והאמינו
ביושרתו. הס לרגע לא ביקשו שיפסיק לעבוד. התובע המשיך לערוך את "אולפן שישי" בחדשות
2 ממש עד ליום המעבר לחדשות 10! האם ניתן לייחס לשני גופים כגון חדשות 2 וחדשות 10
שיקולים אתיים מקלים? הרי לו היה מדובר בניגוד אינטרסים כה ברור, לא היו שני גופים אלו

מסכימים ולו לרגע לאפשר לבעל תפקיד כגון התובע לשמש במקביל לתפקידו כמגיש בנתבעת.
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22. סעיף 80: "מתחרה חזיתית עם חדשות הבוקר בערוצי הרדיו האזוריים" - מופרך ביותר
הניסיון להגדיר יומן בוקר בן שעה (כמו "בוקר טוב ישראל") למבזק חדשות קצרצר בן 4 דקות,

שדקה ממנו תחזית מזג אוויר כ"מתחרה חזיתי".

23. סעיף 187 "לא היה בל תקדים" - אדרבא. הרי היה והוכח תקדים זהה באמצעות עניינו של מר
טוניק, לרבות תקדימים דומים בשורת שמות ודוגמאות שסיפק התובע בעדותו.

24. סעיף 97 : הנתבעת מייחס לעו"ד בני כהן קבלת החלטות בעוד המדובר בגורם שאינו בעל
הסמכות. אפילו לשיטת הנתבעת. לקבלת החלטות. בכל מקרה נשאלת השאלה, האם באמת
מסתמכת הנתבעת על שיקול דעתו בענייני אתיקה של מי שסולק בבושת פנים מתפקידו לאחר

אירוע של הטרדה מינית לכאורה של חיילת? (רי עמי 33 לפרוטוקול מיום 1.2.17).

25. סעיף 117: אין בעובדה שמשיקוליו שלו בחר התובע שלא לפנות בהליך למתן סעדים זמניים
בכדי לכחד ולו במעט מצדקת תביעתו ונדמה שהנתבעת מבקשת מבית הדין הנכבד לקבוע

הלכות חדשות בעניין שלא קיימות.

16. סעיף 122: הטענה כאילו התובע מילא דו"ח שעות "בלא שנתבקש לכך" הזויה לאור העובדה
שהדו"ח אושר ונחתם חודש-בחודשו על ידי מנהליו הישירים. עובדה זו גם שומטת את הקרקע
מהטענה שלא ניתן היה לפקח על שעות עבודתו של התובע. אם כך, מדוע דו"ח זה אושר חודש

בחודשו?

17. סעיף 132: טיעון מגוחך. הנתבעת לא הביאה עד רלוונטי כלשהו לסתור את טענות התובע בעוד
הוכח, כדי להתכונן כראוי להגשת משדר בוקר כמו "בוקר טוב ישראל" (ששידורו מתחיל
, נדרשת הכנה ממושכת בבוקר של קריאת עיתונים, צפייה בתוכניות במבזק כבר בשעה 30 .-06)
בוקר עוד לפני השידור, הכנה לראיונות, קריאת תחקירים וכן הכנה ממושכת בערב שכוללת
שיחות מתמשכות עם עורכים, כתבים מפיקים מנהלים ותחקירנים. כדי להתכונן כראוי לעריכת
"בוקר טוב ישראל" (תפקיד אותו עשה התובע לסירוגין עם הגשת המשדר) נדרשות אף יותר

משמונה שעות. מכל מקום: כלל השעות הללו אושרו ופוקחו על ידי מנהלי התובע!

28. סעיף 134: "בשעות הפעילות העיקרית"� נזכיר את שנשכח מהנתבעת. לתובע היה אישור
לשמש כעורך בחדשות 2. על כך אין מחלוקת. בכל מקרה, הרי שבכל הנוגע לתפקידו בערוץ 10

הוסכם על ירידה בהיקף להגשה בלבד ללא עריכה.

29. לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית הדין הנכבד לקבל את התביעה על כלל סעדיה.

היום, 25.12,17

/ ¥ ב"כ התובע /




