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בעלי הדיו

1. התובע, אשר בינקותו נמנה עם "ילדי טהרן1/ הנו איש טלוויזיה ישראלי, ובמהלך כ-50 שנות
הקריירה הטלוויזיונית שלו הפך מ-שדר ספורט למי שעומד בפסגת תעשיית הטלוויזיה העולמית

והנחשב בעולם כאחד המומחים הגדולים לשידורי טלוויזיה.

בין היתר, שימש התובע כמנהל מחלקת הספורט של הטלוויזיה הישראלית (הערוץ הראשון והיחיד
בזמנו), היה סגן יושב-ראש המשלחת הישראלית לאולימפיאדת מינכן (בשנת 1972) והמפיק
הראשי של שידורי אולימפיאדת מונטריאול בטלוויזיה הישראלית (בשנת 1976), היה המפיק של
משדר הבחירות, שנערכו בשנת 1977 (ושהביאו ל"מהפך"), היה המפיק של משדרי ביקורו
ההיסטורי בישראל של נשיא מצרים, אנואר סאדאת, היה המפיק הראשי של משדר תחרות הזמר
האירופית - ייהאירוויזיוןיי, שנערכה בישראל בשנת 1979, והיה היוזם והמפיק של משדר

הייטלתרום" הטלוויזיוני הראשון למען ילדי קמבודיה.

שנים לאחר מכן, הקים התובע את "שידורי קשת", והוביל אותה לזכייה במכרז של הרשות השנייה
לטלוויזיה ורדיו, ולאחר מכן לניצחון בתחרות על לבו של הצופה הישראלי.

בנוסף, בזכות כישוריו ועבודתו ההתנדבותית, נבחר התובע להיות החבר הישראלי הראשון והיחיד
עד כה בוועד האולימפי הבינלאומי, והוא משמש גם כיושב-ראש ועדת הטלוויזיה של התאחדות

האתלטיקה הבינלאומית, יושב-ראש ועדת הטלוויזיה של התאחדות הכדורסל הבינלאומית ועוד.

הוסף על כל אלה את זאת, שמזה שנים רבות משמש התובע כסגן נשיא בכיר של רשת הטלוויזיה
1̂, השולטת בשידורי הספורט הבינלאומיים, ובראשם המשחקים האולימפיים. האמריקנית 180

עובר לפרסום דברי לשון הרע החמורים, שבגינם מוגש כתב תביעה זה, שימש התובע אף כנשיא
"שידורי קשת".

2. הנתבעת מס1 1 (להלן "הנתבעת-קוטלר") הנה אשת טלוויזיה ומגישת חדשות ישראלית, ומזה
שנים רבות היא עובדת ומגישה תכניות בערוצי 10.

3. הנתבעת מסי 2 (להלן ייהנתבעת�ליבנה") הנה עיתונאית ובעלת טור בעיתון "הארך.

4. במודע או שלא במודע, חברו הנתבעת-קוטלר והנתבעת-ליבנה יחדיו, וי'בכוחות משותפים" הפכו
את חייו של התובע מן הקצה אל הקצה והסבו לו מקים כבדים, חלקם בלתי ניתנים לתיקון.

השתיים - תחילה הנתבעת-קוטלר ומייד לאחריה הנתבעת-ליבנה - פרסמו דברי לשון הרע
מזעזעים אודות התובע, אישיות ציבורית, הטיחו בו, בפומבי, האשמות (שווא), פרסמו אודותיו,
בפומבי, השמצות חסרות שחר, לעתים ביצעו מניפולציות של המציאות, ייחסו לו, בפומבי, ביצוע
עבירות מין והתנהלות מכוערת, והציגו אותו, בציבור, כעבריין מין סדרתי, כרמאי וכאדם שלילי (כל

הדברים, שפרסמו שתי הנתבעות ושיצוטטו להלן, יכונו להלן, ביחד, "הדברים המכפישים1').
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1̂ צובר תאוצה בעולם והאשמות חמורות אודות עבירות 16X00 את אלה עשו האתיים בעוד פרויקט
מין, מן העבר הרחוק, שהתבצעו על-פי הטענות על-ידי ידוענים ובעלי כוח ושררה, התפרסמו
חדשות לבקרים ברחבי העולם, וגם בישראל, ויום אחד לאחר פיצול "ערו^ 2" לערוצים 12 ו-13

(ערו^ 10 זכה לאפיק 14).

את אלה עשו הנתבעות, ככל הנראה, על-מנת "לתפוס טרמפ1' על פרויקט 16700א, לטובתן
האישית, ולתובע לא נותר אלא לקוות, שהמציאות המדומה, אודותיה הן פרסמו, לא הפכה

במוחותיהן (ובציבור) למציאות של ממש.

פרסומי הנתבעת-קוטלר

5. ביום 2.11.17 פרסמה הנתבעת-קו0לר, במסגרת המהדורה המרכזית של ערו^ 10, דברי לשון הרע
חמורים אודות התובע, ובהם:

כשהתפוצצה כל פרשת הוליווד הזאת, אני מודה שהתגובה הראשונה, י
האינסטינקטיבית שלי הייתה יטוב, מה זו ההתחסדות הזאת? הרי כל מי
שרצתה לעשות קריירה בהוליווד ידעה שמחיר הקריירה שלה עובר דרך
המיטה. איפה הייתן שלושים, ארבעים, חמי [...] האינסטינקט הראשוני
שלי היה להגיד 'למה עכשיו? איפה הייתם עד עכשיו? למה אתם לא

מדברות? מה כל הצביעות הזאת?',
ואז נזכרתי במשהו שאני לא מדברת עליו 25 שנה, והאמת שזה נורא
מחר, כי בעודי יושבת ומדברת אתך עכשיו, כבר שלוש דקות הדופק שלי
גבוה, קשה לי לנשום, אה, נורא מחר, נורא מחר, כי אני לא רגשנית

ואולפנים בטח לא מרגשים אותי כבר 25 שנה.
אבל מה שאני עומדת להגיד לך עכשיו קשה, ולכן זה קשה לכל כך

הרבה נשים לצאת בסיפור הזה.
עכשיו, אצלי זה לא היה הטרדה מינית. זו הייתה פשוט 'הצעה מגונה*.
הייתי בחורה צעירה, שהגיעה ל'חדשות 2י בשנת 94/ על המדוכה הצעה
להגיש את תכנית הבוקר של יערוץ 2י אז, בתחילת דרכו, אלכס גלעדי
הוא מנכ"ל יקשת', הוא מקבל אותי לריאיון, הריאיון עובר בהצלחה, תיק
העבודות שלי מוצא חן בעיניו, ואז אני מקבלת טלפון כמה שעות אחר
כך, ואלכס גלעדי מזמין אותי לארוחת ערב. וכשאני מנסה להתחמק
ואומרת לו שאולי צהריים, דווקא הוא מבהיר לי §לא, לא, ארוחת ערב
וגם תפני את הערבי. ואז אני אומרת לו זמר גלעדי, מאוד מחמיא לי
שאתה רוצה להזמין אותי לארוחת ערב, אבל אתה יודע שאני אמממ...
נשואה?1, ואז הוא מסביר לי, הוא אומר לי ימה זה קשור?! את לא יודעת
איך מתקדמים בטלוויזיה בהוליווד?1. אמממ... ואז עניתי לו שאני יודעת
וכנראה אני לא אתקדם ככה בחיים לשום מקום, כי אני לא מתכוונת

לאכול אתו ארוחת ערב. והשאר היסטוריה.
עכשיו, אם אני מעלה דופק עכשיו, כשאני מספרת לר את זה, וראיינתי
עשרות נשים, שהוטרדו, קיבלו הצעות מגונות, או הותקפו, אז אני
מודיעה לר יגוזה לא פשוט. בכלל לא פשוט. וכשאני שואלת את עצמי
למה לא דיברתי על זה 25 שנה?! אז התשובה היחידה, שיש לי לתת לר,
זה שגם עכשיו, גם אז, ולמרות כל ההשלכות של דבר, שהיו יכולות
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להיות לווידוי בזה לפני עשר שנים? כשהייתי מספיק חזקה ומפורסמת
ומוכרת, ולא היה שום חשש לקריירה שלי, יש בזה משהו צהוב, רכילאי,
לא נחמד, ובגלל זה לא אמרתי כלום, אבל הנה, הגיע הזמן להגיד, אולי
מאוחר מדי, ואני רק יכולה להצטער, שלא היה לי האומ^ להגיד את זה
לפני 15 שנה, אולי הייתי חוסכת כמה עגמות נפש לכמה נשים אחרות,
שבאו לבקש עבודה ב'שידורי קשת"' (דברי לשון הרע החמורים דלעיל יכונו

להלך "הדברים המכפישים של קוטלר").

תקליטור ובו סרטון של הריאיון, אשר בו פרסמה הנתבעת-קוטלר את הדברים המכפילים של
קוטלר, וכן תמליל של הדברים המכפילים של קוטלר, מצורפים לכתב התביעה כחלק בלתי נפרד

א/2י'. י' הימנו ומסומנים י'א/1" ו-

6. במסגרת הדברים המכפילים של קוטלר פרסמה הנתבעת-קוטלר אודות התובע, בין היתר, כאילו
הוא:

א. ניסה לנצל יחסי מרות, על-מנת להביא את הנתבעת-קוטלר אל מיטתו;
ב. ניסה לנצל את מעמדו הרם ואת תפקידו הבכיר, על-מנת להביא את הנתבעת-קוטלר למיטתו;

ג. ניסה לגרום לנתבעת לבגוד בבעלה;
ד. עשה לו שיטה להכניס למיטתו בחורות צעירות, וביקשו לקבל עבודה ב"שק�ורי קשת";

ה. אדם שהסב עגמת נפש לנשים אחרות, שבאו לבקש עבודה ביישידורי קשת";
ו. אדם שניצל נשים צעירות למען סיפוק מיני;

ז. אדם שיש להגן על נשים מפניו.

פרסומי הנתבעת-ליבנה

7. ביום 5.11.17 פרסמה הנתבעת-ליבנה, בעיתון "הארך ובאתר האינטרנט של עיתון "הארך, דברי
לשון הרע חמורים אודות התובע, ובהם:

הכותרת: ייאלבס גלעדי חשף בפניי את איבר מינו ואמר לי: ידברי אליו"1:

כותרת המשנה: "בשגלעדי, אז איש מפתח ביקשתי הציע שניפגש מחו7 למשרד עדייו
האמנתי שמדובר בהצעת עבודה. כשהוא ירד בחלוק משי, התמונה התבהרה, צעקתי
עליו שיסגור את החלוק ויזמיו לי מונית. ימה, כבר?י, שאל הנהג שידע כנראה מה קורה

בווילה":

הכתבה-עצמה:

"התלבטתי קצת לפני שהחלטתי לכתוב את הדברים הבאים. אבל אז
הגיע המאמר של איתי שטרן בעיתון זה, על כך שבקשת לא מתייצבים
כראוי מאחורי אושרת קוטלר ולא מגנים את אלכס גלעדי שניסח
, כלומר דרר המיטה. והחלטתי להסביר לה יאיר מתקדמים בהוליווד1
שכבר מזמן הגיע הזמן. אני משוכנעת שאין אף אדם סביר שמפקפק
בנכונות דבריה של אושרת קוטלר. אני מקווה שאיו איש שאיננו נגעל
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מהתנהגותו של מי שהיה אז איש מפתח בקשת. אייקוו תקשורתי שהשתו
עלה לו לראש עד כדי כר שלא רק דימה לעצמו שהוא מפיק מהוליווד.

אלא גם האמיו שהוא אמור להתנהג כאחד כזה,
לא והדברים שקוטלר מספרת חדשים לי. הצטערתי מאוד שזה קרה גם
לה. אבל אני יודעת, מגור ראשוו כמו שאומרים, שכך אכו התנהג גלעדי,
ואני יכולה רק להעריך את קוטלר על כך שניסתה לשים קץ לסיפור
שנמשר שנים רבות והיה ידוע לרבים וטובים שהעדיפו למלא את פיהם
מים. אם משום שהתנהגו באורח דומה לגלעדי ואם משום שידעו יאיר

מתקדמים בחוליות�."
האמת, גם אני ניסיתי, בתמימותי, לשים סוף לסיפור הזה. זה היה לפני
18 שנים וחצי, בחודש מארס של שנת 1999, בתוכנית ימבט נשיי שהיתה
תוכנית פמיניסטית בהגדרתה ובייעודה והנחתה אותה העיתונאית
והבמאית אורנה בן דור. זו היתה תוכנית מיוחדת לרגל יום האשה. בחדר
האיפור סיפרתי לבו דור ולחברותיי לפאנל מה קרה לי עם אלכס גלעדי
כמה ימים קודם לכו. 'אז תדברי על זה בשידור1, אמרה בן דור, יאבל
בשום אופן אל תגידי את שמל. שאלתי מדוע לא, ובן דור נימקה זאת
בעניינים משפטיים. כך מצאתי את עצמי מספרת במשך דקות ארוכות

על מפגשי עם מי שכיניתי יאיל תקשורת מזדקן ורב סנטרים.'
חמישה ימים לאחר שידורה של התוכנית כתב עליה יורם ברונובסקי
בעיתון זה כך: "כל אחת מן הנשים תרמה אנקדוטה נאה לדיוקן הזה
(דיוקן הגבר הישראלי — נ"ל), אך דומה שהמעשה שהיה בפיה של נרי
ליבנה, הכותבת בעיתון זה, היה המרתק מכולם, אולי גם החידתי
מכולם. ליבנה, עיתונאית ואשת מצודדת (איני מכיר אותה אישית, ושופט
על פי ההופעה בטלוויזיה בלבד), סיפרה איך התמנה זה לא כבר על ידי
איל תקשורת ישראלי נודע לארוחה. שם הוא הציג אותה לפני חבריו
(ינרי ליבנה, הארץ1, אמר, לדבריה השנונים, כמי שאומר ייואב טוקר,
פריזי), ואחר כך גרר אותה לביתו, שהיא נתנה סימנים בסגנונו ואף
בריהוטו. שם, בבית, מק7 שעה קלה, הוא פתח את מכנסיו, הוציא
מתוכם מה שהיה לו להוציא, ואמר לעיתונאית. המצטיינת בראיונות
כהאי לישנא: יעכשיו דברי אתוי ורמז לעבר איברו הנכוו לראיון. אגב,

המראיינת הנודעת לא מצאה בו עניין1.

הסיפור עם גלעדי התחיל בקטע שכתבתי במדור שהיה פעם במוסף
וקראו לו ימלח הארץ1. הנושא היה חונטת ותיקי ערוץ 1, ה'אולד בויז1 כפי
שכיניתי אותם, והאופן שבו הם מגבים זה את זה. יומיים לאחר
שהתפרסם הקטע התקשרה אליי מזכירתו של גלעדי, אז בעל מניות
בקשת ודמות מרכזית בחברה, ואמרה שהוא רוצה לדבר איתי. האמת,
התרגשתי. הנה, הנה, אמרתי לעצמי, מזדמנת לי כאן תוכנית טלוויזיה.
גלעדי שאל אותי מתי אוכל לפגוש אותו משום שהוא רוצה להציע לי
משהו שיעניין אותי. הוא הציע שניפגש מחו* למשרד, כדי לשמור על
דיסקרטיות בנוגע להצעה, שעדיין האמנתי בתום לב שהיא הצעת

עבודה. הוא הציע שניפגש לדרינק ואחר כך נלך לארוחת ערב.
בשש או שבע בערב נפגשנו בבית קפה שהתגלה כמקום המפגש של
ההוךשלטוךעיתון. ימה תשתי/ שאל אותי גלעדי ואני הזמנתי דיאט
קולה. הוא הציג אותי בפני אנשים שידעתי שאני אמורה להכיר, כאילו
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אבי הרכש החדש שלו. לאחר מכן הוזמנתי על ידי גלעדי להצטרף אליו
את/ה ואל הנהג לנסיעה למסעדת 'מול ים'. גם שם חזרה תרגולת ה'
מכיר/ה את נרי ליבנה... הארץ?1. הרגשתי כמו בת טובים שמוצגת
בחברה. השעה היתה שמונה וחצי, גלעדי אמר שבאחד הערוצים
משודרת תוכנית אקטואליה חדשה שהוא חייב לראות וביקש שאצטרף
אליו לנסיעה לביתו. לא ראיתי שום סיבה לסרב. הגענו לביתו, הוא
הציע לי לשתות. ביקשתי דיאט קולה. הוא הושיב אותי על ספה מול קיר
מרובה מסכים, אמר שהוא הולך 'להתרענן1 ועלה אל הקומה השנייה

בגרם המדרגות המפותל עם מעקה הברונזה.
כשירד משם, הוא לבש חלוק משי שאותו תיארתי בתוכנית כחלוק
בסגנון פוקח הירש במערכוו של גדי יגיל. מתחת לחלוק הוא לבש
חולצה מכופתרת עד הצוואר וגופייה לבנה. משום מה החליט לפרוש
לפתע את שולי החלוק, חשף את עצמו בפני ואמר לי ידברי אליו1. זה לא
היה המיקרופון שרציתי, כמובו. צעקתי עליו שיסגור מהר את החלוק
וביקשתי שיזמין לי מונית. ימה את הולכת לעשות עכשיו?1, הוא שאל.
אמרתי לו שאני הולכת לפגוש את כל החברות הפמיניסטיות שלי,
ולספר להן בדיוק מה הוא עשה. הוא לחץ על איזשהו מספר בחייגן
האוטומטי ואמר לי שהנהג שלו מחכה לי בחוץ. ימה, כבר?/ שאל אותי
הנהג, שידע כנראה בדיוק מה קורה שם בווילה. יבדרר כלל זה לוקח

כמה שעות".1
התגובות לשידור היו מהממות. נדהמתי לגלות שכל מי שהיה אז מעורה
בברנז'ה התל אביבית ידע בדיוק במי מדובר. אולי בגלל יכולת התיאור
שלי, אבל סביר יותר להניח שמשום שכולם ידעו מי מתנהג כרי ברגע
שהסתיים השידור התקשר אליי עורכי דאז אודי אשרי ושאל אותי ימה
עשית אצל אלכס גלעדי?/ גם ברונובסקי זיהה אותו, וגם עליו נאסר
לפרסם את שמו. וכך כתב אז: יהחידה בעינה עומדת, ואילו אני אחד
האילים בני החוג הצר הייתי תובע מן העיתונאית לגלות את השם, כדי
שלא יהיה כאן מקרה של חטא היחיד שכל העדה לוקה בגללו'. אז הנה,
יורם, גיליתי. ומה קרה לאלכס גלעדי? כלום, כפי שלא קורה לו כלום
עכשיו, לאחר שסיפרה קונ1לר את מה שסיפרה." (ההדגמות הוספו.

הדברים דלעיל יכונו "הדברים המכפישים הראשונים").

העתק הכתבה האמורה (ותדפיכו ברור וקל יותר לקריאה שלה) מצורף לכתב התביעה, כחלק
בלתי נפרד הימנו, ומסומן י'ב".

עד לסמוך למועד הגשת כתב התביעה, זכתה הכתבה האמורה ל-303 תגובות ול-1,624 שיתופים
י'. פייסבוק ביי

8. הנתבעת-ליבנה לא הסתפקה בפרסום הדברים המכפילים הראשונים, והוסיפה ופרסמה, למחרת,
, בין היתר, את דברי אורלי וגיא" שבערוץ 10 ביום 6.11.17, בריאיון בהעניקה במסגרת התכנית "

לשון הרע החמורים דלהלן:

"התקשרה אליי מזכירתו, התקשרה מישהי שאמרה ימדברת מזכירתו של
אלכס גלעדי'. אמרתי לה זתחזרי אליי בבקשה בעוד כמה דקות'.
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התקשרתי לעורך שלי דאז [...] אמרתי לו ימי זה אלכס גלעדי1. הוא אמר
לי ימאוד חשוב ביקשתי. תפגשי אתל. אחרי כמה דקות התקשר אלכס
גלעדי, אההה, ואמר לי, הוא רצה לדבר אתי על משהו שכתבתי על
חובטת הוותיקים ומקימי רשות השידור, שסידרו תכנית לאשתו של דן
שילון, זה היה הקטע ב'מלח הארץ1, הוא אמר לי שהוא מהחובטה,
התחלתי להגיב, הוא אמר לי יתשמעי, זה משא הרבה יותר ארוך, ובכלל
יש לי הצעה מאוד טובה, שאני רוצה להציע לר. אני מציע שניפגש1.
אמרתי ' אני יכולה לבוא למשרד שלך'. הוא אמר לי 'לא, זה מאוד
דיסקרטי1. בחיי שחשבתי שאני הולכת להחליף את המגישה הראשית.
למרות שלא הייתי אז בלונדינית. אה, וככה זה זז, ואז בסוף קבענו שבוע
או שבועיים אחרי זה [...] פגישה בבית קפה בתל-אביב, שקראו לו 'קפה
תל אביב' או 'קפה רוז', היו לו שני שמות. הגעתי לשם. הוא ישב שם
בחליפת שלושת חלקים, הדור וזה, הציג אותי לפני כל מיני אנשים,
שהייתי צריכה להכיר מאיזשהוא מקום, כולם בכירי משק או עיתונות,
אבל לא אנשים שהכרתי [...] והגענו לימול ים1 [...] עד עכשיו לגיטימי.
הזמנתי את כל התפריט. הוא ביקש מהמלצר את זהרגילי, שהיה סלט
ירוק [...] ואז הוא אמר לי 'תשמעי, תעשי לי טובה, מתחילה תכנית
ואבי חייב לראות אותה. אם לא אקטואליה', אני לא זוכרת באיזה ערוןן, י
אכפת לך, תבואי אליי הבייתה. עוד לא דיברנו על מה שרצינו לדבר.
נראה את ההתחלה של התכנית ואני אחזיר אותך1. נסעתי אתו אי שם
לערבות אפקה או נאות אפקה אחד מהמקומות המוכרים האלה שבגוש
דן, נכנסנו לבית, היה ש0 חדר מאוד יפה בזה עם מסכים מסכים מסכים
כמו באולפן טלוויזיה, הוא הושיב אותי על הספה. שאל אותי אם אני
רוצה לשתות משהו, אמרתי ידיאט קולה/ אמר לי 'אני רק עולה
להתרענוי. טוב... הוא ירד משום�מה עם חלוק כזה בדוגמת פייזלי? חלוק
של יו הפנר כזה. מתחת לחלוק הוא לא הוריד את החולצה ואת העניבה.
כנראה כדי שהסנטרים לא יפלו. אבל הרגליים היו חשופות, אההה.
ואמממ... אז הוא פתח את החלוק ואמר לי... אה, לפני זה היה קטע,
שהוא רצה שאני אגע בגופיה שלו, אמרתי לו ילמה?1, הוא אמר לי 'את,
את צריכה להבין איזה כותנה זאת, זאת כותנה שוויצרית. כל הלבנים
שלי בתפרים מכותבה שוויצרית. ואבי אומרת לו 'תגיד, יש שדות כותבת
בשוויו?'. עד היום אבי לא יודעת. מה זה יכותנה שוויצרית1? [...] רגע,
הוא עוד לא פתח את החלוק. ואז הוא פתח... המילים יכותנה שוויצרית...
ו*ודו שלו. ואז הוא פתח את החתול. חלוק. ואמר לי כנראה זה ה�^ס̂ 
ידברי אליוי. אל מה שנראה לו כמו מיקרופון ולי לא נראה כמו מיקרופון.

ובטח לא המיקרופון שרציתי. ואז אמרתי יתסגור מהר את החלוק ותזמין
לי מונית עכשיו1. הוא אמר לי 'מה את הולכת לעשות?1. אמרתי לו יאני
הולכת להיפגש עם כל החברות הפמיניסטיות שלי', והמצאתי שמות של
כמה חברות, שאף פעם לא היו חברות שלי, אבל היו פמיניסטיות כאלה
מפחידות, מרב מיכאלי, עירית לינור, שלי יחימוביץ וזה, וולספר להם מה
אתה עשית1. ואז הוא לחץ על מספר בחייגן המהיר שלו, ואמר לי 'הנהג
מחכה לך1. נכנסתי למונית. הנהג אמר לי זמה. כבר?! בדרר כלל זה
לוקח הרבה יותר זמןי. ואז הבנתי שאני חלק ממאגר ושהנהג יודע מה
קורה [...] הוא כו עבד ביקשתי. או שהוא התחזה לאדם שעובד ביקשתי
וכולם קיבלו את ההתחזות. אני לא יודעת [...] מאוד עצבנה אותי
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האתיקה של יקשת1 מול הסיפור של אושרת קוטלר, שאיו לי ספק שבל
מילה בו אמת [...] זה מאח� עצבן אותי, ואז החלטתי שאבי צריכה גם
לחזק את הסיפור שלה [...] שאלתי אותו במה המדובר, הוא אמר לי יאני
חייב ללכת הבייתה. נדבר כשנהיה אצלי בבית/ עכשיו, אני לא... אני
פשוט לא תפסתי את עצמי [...] זה היה לי כל כר ברור שהמדובר על
פגישת עבודה [...] אני לא שידרתי לו את המסר. אני לא אמרתי לו יאנא

." עלה למעלה, עבור לחלוק פיהלי ממשי

המראיין: "פגשת אותו מאז?"

הנתבעת-ליבנה: י'לא [...] אני ממש לא מוכנה שיגידו שאושרת קוטלר
משקרת, תה מה שמתחילים לבנות ביקשת1 [...] הוא לא חכר. בטח שהוא
לא זוכר. הוא עשה את זה כל כר הרבה פעמים, למה שהוא יזכור דווקא
אותה?" (ההדגמות הוספו. הדברים דלעיל יכונו להלן "הדברים המכפישים

בערוץ 10").

תקליטור ועליו הפרסום דלעיל, וכן תמליל של דברי הנתבעת-ליבנה מצורפים לכתב התביעה
כחלק בלתי נפרד הימנו, ומסומנים "ג/1" ו-"ג/2".

9. הסרטון ובו הדברים המכפילים בערו^ 10 פורסם באתרי אינטרנט שונים, לרבות באתר 8£ו71ו¥01,
בדף הפייסבוק של התכנית "אורלי וגיא" ובאתר האינטרנט של עיתון "הארך, וצפו בו עיירות

אלפי גוללים.

10. האשמותיה החמורות של הנתבעת-ליבנה כלפי התובע פורסמו - כפי שניתן היה לצפות שיקרה -
בכל אמצעי התקשורת בישראל, בעיתונים, באתרי אינטרנט וכל, וכן באמצעי תקשורת ובאתרי

̂ ליבראל, וכך הן הגיעו לידיעתם של לפחות מאות אלפי אנשים. אינטרנט אף מחו

11. גם בפרסום הדברים המכפילים בערו^ 10 לא ראתה הנתבעת-ליבנה די, והיא המשיכה לפרסם
דברי לשון הרע חמורים אודות התובע.

12. כך, למשל, ביום 7.11.17 פרסמה הנתבעת-ליבנה, בסרטון שפורסם באתר האינטרנט של עיתון
"הארך ובאתר 6£(11ו¥01, דברי לשון הרע חמורים (ומזעזעים) נוספים אודות התובע, ובהם:

י'ביום ראשון החלטתי לחשוף את פרשת ההטרדה המינית שעברתי על-
ידי אלכס גלעדי, כיום נשיא יקשת1, מאז שעשיתי כך, השמיים התחילו
לרעוד. נמאס לי כבר מהתופעה הזו של אנשים, שחושבים שמגיע להם
הכול. כי הטרדה מינית אין לה בעצם שום קשר לסקס. אין לה שום קשר
למשיכה [...] יש לזה קשר לכותנות, לאלימות, ולזילות מוחלטת לערכה
של האישה. זו תופעה, שקורית לגברים, שהשתו עלה להם לראש, או
שהם היו אלילי טלוויזיה פעם. און שלקחו להם את המסך, ואז הם נהיים
דודו טופז, או שלא לקחו להם את המסר, ואז הם נהיים אלכס גלעדי. גם
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לו הייתי יוצאת אתו לדייט והוא היה הזלר אתי אליו הבייתה ועושה את
מה שהוא עושה. כלומר. חושף את עצמו ואומר לי לדבר אל המקום
ההוא, גם אז זה היה לא לגיטימי. זו הייתה הטרדה מינית חמורה, שלא
לדבר על לא נעימה. הייתי אמורה ממש בזמן הזה להיות מרואיינת
לתכנית, שקוראים לה 'המהדורה/ שמשודרת בירכתי וגם ביקשתי, בו
זמנית [...] רבע שעה לפני שהייתה אמורה להגיע המונית, קיבלתי 15^5
'מצטערים, אבל החלטנו לדון בתופעה בצורה יותר נרחבת/ שפירושו
בעברית בלי אלכס גלעדי. אלא אם כן הם התכוונו למובן השני של
תופעה יותר נרחבת, תופעת כל המטרידים, שזוכים לגדולה ביקשתי [...].
הדבר היחיד, שמותר ליקשתי לעשות. זה לפטר אותה מעמדתו כנשיא
יקשת1. לאור העובדה. שהוא מתנהג ככה במשר שנים. לאור העובדה.
שהיום קיבלתי ארבעה טלפונים מנשים שהוטרדו עליידו. אבל לא הרשו

לי לחשוף את שמו. אני חושבת שזה מה שצריר לעשות.
הדרך היחידה להילחם בהטרדות המיניות היא חשיפת המטרידים [...]
כוחנו בחשיפתנו. ואין לכן מה לפחד. ואל תרגישו אשמות. זה שעשו לכן
" (ההדגשות הוספו. את זה זה לא באשמתכן, זה בכלל שהם הארות

הדברים דלעיל יכונו להלן "הדברים המכפישים שבסרטוןיי).

תקליטור ועליו הפרסום דלעיל, וכן תמליל של הדברים המכפישים שבסרטון מצורפים לכתב
התביעה כחלק בלתי נפרד הימנו, ומסומנים "ד/1יי ו-"ד/2".

13. בדברים המכפישים הראשונים, בדברים המכפישים בערו/* 10 ובדברים המכפישים שבסרטון
(כולם ביחד יכונו להלן "הדברים המכפישים של ליבנה") פרסמה הנתבעת-ליבנה אודות

התובע, בין היתר, כאילו הוא:

א. גרר אותה לדירתו בתואנת שווא;
ב. הטריד אותה מינית;

ג. חשף בפניה את איבר מינו;
ד. ביצע בפניה מעשה מגונה;

ה. ניצל יחסי מרות, על-מנת להביאה למיטתו;
ו. רימה אותה;

ז. נקם בה בכך שלאחר שלא נענתה לו, ביטל את השתתפותה בתכנית טלוויזיה;
ח. חושב שמגיע לו הכול;

ט. אדם שהשתן עלה לו לראש;
י. מטריד מינית סדרתי, במשך שנים רבות;
יא. היה ידוע ברבים כמטריד מינית סדרתי;

יב. נהג לנצל יחסי מרות על-מנת להביא למיטתו נשים רבות;
יג. מתנהג כמו אותם מפיקים הוליוודיים, שפרשות ההטרדות המיניות שלהן נחשפו

לאחרונה במסגרת פרויקט 16100*1;
יד. הציע לנתבעת-קוטלר הצעה מגונה;

טו. ניסה לנצל את יחסי המרות שלו מול הנתבעת-קוטלר, על-מנת להביאה למיטתו;
טז. ביצע את כל שייחסה לו הנתבעת-קוטלר;

יז. הטריד מינית לפחות עוד 4 נשים אנונימיות, שפנו אל הנתבעת-ליבנה לאחר
שנחשפה ברבים.
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טענות נוספות

1̂*ק - ומייד עם 14. הדברים המכפילים פורסמו על-ידי הנתבעות בשעות של צפיית שיא - 1£^דד 1£
פרסומם הם הגיעו לידיעתם של מאות אלפי צופים.

כמו כן, כבר בעת פרסומם של הדברים המכפילים, היה ידוע לנתבעות, כי אלה יישארו לנצח
נצחים, וכי כל המעוניין יוכל לצפות בהם באתר האינטרנט, אשר בו נאמרים ומוצעים לצפייה

בידורי המהדורה המרכזית של ערו^ 10, ובאתרי אינטרנט נוספים, לרבות 7116£ ו01ץ ועוד.

כך אכן קרה.
הדברים המכפישים ניתנים לצפייה באתרי אינטרנט שונים, וניתן לשער, שגם בעת הגשת כתב

התביעה, צופים גולשים כאלה ואחרים בדברים המכפישים.

כך, למשל, גולשים שונים העלו את הסרטונים לאתר 8£עד (]0\, ובמועד ניסוחו של כתב תביעה
זה עמד מספר הגולשים, אשר צפו בסרטונים ובהם הדברים המכפישים, באתר 8£ו1ז ו01ץ, על

עשרות אלפים.

15. כל אחד מן הדברים המכפישים, שפורסמו על-ידי הנתבעות, אודות התובע, ושפורטו לעיל, בין
בדרך של ציטוט ובין בדרך אחרת, הנו דבר, שפרסומו עלול להשפיל אדם בעיני הבריות, לעשותו
מטרה לשנאה, לבוז וללעג מצדם, לבזותו בשל מעשים, התנהגות או תכונות, המיוחסים לו, ולפגוע

בו, במשרתו, בעסקו, במשלח-ידו ובמקצועו.

16. כל אחד מן הדברים המכפישים, שפורסמו על-ידי הנתבעות, אודות התובע, ושפורטו לעיל, בין אם
בדרך של ציטוט ובין בדרך אחרת, הנו דבר, שפרסומו היה עלול להשפיל את התובע בעיני
הבריות, לעשותו מטרה לשנאה, לבוז וללעג מצדם, לבזותו בשל המעשים, ההתנהגות והתכונות,
שיוחסו לו, במפורש או במשתמע, על-ידי הנתבעות, ולפגוע בו, לרבות ביכולתו לתפקד כראוי

בגדר תפקידיו הבכירים.

פרסום הדברים המכפישים אף היה עלול, ועודנו עלול, להסב לתובע נזקים כספיים כבדים,
המגיעים לכדי מיליוני שקלים חדשים.

17. כל אחת מן הנתבעות עשתה את הפרסומים מתוך כוונה לפגוע בתובע.

18. למעלה מן הצורך, בלי לקבל עליו נטל כלשהו, שאינו מוטל עליו מכוח הדין, ורק למען שלמות
התמונה, יטען התובע כדלהלן:

א. הדברים המכפישים לא היו אמת.

אדרבא, המדובר היה בהשמצות גסות, פראיות וחסרות שחר;
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ב. לא היה כל עניין ציבורי בפרסומם של הדברים, וזאת בין אם מפאת זאת, שהם אינם אמת, בין
אם מפאת זאת, שעל-פי טענת הנתבעות, הם התרחבו לפני שנים רבות עד מאוד, ובין אם

מפאת זאת, והמדובר ברכילות זולה;

ג. הנתבעות עשו את הפרסומים שלא בתום-לב;

ד. בנסיבות העניין, הפרסומים שעשו הנתבעות חרגו מתחום הסביר;

ה. בעת עשיית הפרסומים לא האמינה אף אחת מך הנתבעות באמיתותם;

ו. סרם עשיית הפרסומים לא נקטו הנתבעות אמצעים סבירים, על-מנת להיווכח אם אמת הם אם
לאו;

ז. בעשיית הפרסומים נתכוונה כל אחת מן הנתבעות לפגוע במידה גדולה משהייתה סבירה
להגנת ערך כלשהו, ככל שהיה בכוונתה להגן על ערך כזה.

19. פרסום הדברים המכפישים אכן הסב לתובע נזקים משמעותיים, הן מקים כספיים והן כאלה אשר
אינם ביתנים להערכה בכסף.

בין היתר, מצא עצמו התובע נאל7 ליתן הסברים לגורמים רמי-מעלה כאלה ואחרים, בישראל
ובחיל, ובעקבות הפרסום דלעיל נגרמה לו בושת-פנים גדולה עד מאוד.

בעקבות פרסום הדברים המכפישים גאלץ התובע לפנות את תפקידו כנשיא "שידורי קשתי/ על כל
הכרוך בכך, הן מבחינה כספית והן מבחינות אחרות, וחייו אינם עוד כפי שהיו קודם לפרסום

הדברים המכפישים.

חותמם של הדברים המכפישים ניכר עד עתה חך בתובע-עצמו, אשר אינו מצליח להתאושש
יי והמביט בתובע מפגיעתם הקשה של הדברים המכפישים, והן בציבור, הסבור ש"אין עשן בלי אש

באור שונה מזה, שבו הוא הביט בו עד לפרסום הדברים המכפישים.

ועוד: בעקבות פרסום הדברים המכפישים וכתוצאה ממנו, פורסמו אודות התובע, באמצעי
תקשורת שונים, דברים חמורים נוספים, אשר אך החמירו את הנזקים העצומים, שנגרמו לתובע

כתוצאה מפרסום הדברים המכפישים,

כמו כן, בעקבות פרסום הדברים המכפישים היה על התובע להוציא הוצאות כספיות נכבדות
ביותר, לרבות בקשר עם עמידה על שמו, ייצוגו המשפטי וכל.

20. החומרה הגדולה כל כך של דברי לשון הרע, שכל אחת מן הנתבעות פרסמה אודות התובע,
העובדה שהנתבעות פרסמו את כל הדברים המשמיצים בכוונה לפגוע בתובע, הקישור שערכו
1̂, מעמדו הציבורי של התובע, הן בישראל והן מחוצה לה, תפקידיו 16X00 הנתבעות לפרויקט
הציבוריים של התובע, העובדה שעל-פי הנתבעות-עצמן, הדברים החמורים, שהן ייחסו לתובע
(והמוכחשים) התרחשו לפני שנים רבות עד מאוד, וגורמים נוספים, מובילים לכך, שהתובע זכאי
לפיצויים בסכום נכבד מסכום התביעה, ולכך שאף ללא הוכחת נזק זכאי התובע לפיצויים בסכום

נכבד.
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21. הנתבעות אחראיות, ביחד ולחוד, למקים הכבדים, ונגרמו לתובע כתוצאה מן הפרסומים, שהן
עשו אודותיו. בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע מה חלקה של אחת מך הנתבעות באחריות

דלעיל.

22. לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה, וזאת בין היתר לאור מהות
התביעה וסכומה, לאור כתובת מגוריה של הנתבעת-ליבנה, ולאור זאת שאת הדברים המכפישים
פרסמו הנתבעות בשידורי טלוויזיה, שצולמו בתל-אביב ושנקלטו בכל רחבי ישראל, באתרי

אינטרנט ובעיתון, חכ/;פץ בכל רחבי ישראל.

23. אין לפרש טענה כלשהי, הנכללת בכתב התביעה, כוויתור, מצד התובע, על דיני הראיות ו/או
כהסכמה מצדו להיפוך נטל ההוכחה ו/או נטל הבאת הראיות.

24. אשר על כל אלה, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד:

א. לשלם לתובע פיצויים בשיעור 2,000,000 ¤;

ב. לפרסם תיקון של דברי לשון הרע החמורים, שפורסמו על-ידיהן, אודות התובע, או, לחלופין,
להורות על פרסום פסק הדין, כולו או מקצתו, וזאת על-חשבון הנתבעות, והכול - במקום,

במידה ובדרך, שייקבעו על-ידי בית המשפט הנכבד;

ג. לשלם לתובע את הוצאות המשפט, לרבות אגרת המשפט וכוי, וכן שכר-טרחת עורך-דין,
בשיעור ריאלי, בצירוף מעי'מ;

1-

ד. בתשלום ריבית מרבית כדין, שתושת על כל אחד ואחד מן החיובים דלעיל, וזאת החל ממועד
הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ן
י\ ^נ/2^^  י

 מ/לט

אפרתיאזולאי^ו"ד א
11 באי-כוח התובע ^ך



יי 4 / א *�



"1 (*
*

אייטם אשרת קוטלר ערוץ 10 1

2

אשרת קוטלר: 3

כשהתפוצצה כל פרשת הוליווד הזאת 4

אני מודה שהתגובה הראשונה 5

האינסטינקטיבית שלי ה"תה: 6

טוב, מה זה ההתחסדות הזאת? 7

הרי כל מי שרצתה לעש1ת קריירה בהוליווד 8

ידעה שמחיר הקריירה שלה עובר דרך המיטה. 9

איפה הייתם? 30, 40... 10

-זו באמת התגובה הראשונית שלך? 11

כן. כן, בי נשבעתי. 12

-הן היו צעירות וחסרות יכולת. 13

אז אני אומרת, 14

תכף תשמעי מה התגובה השנייה שלי. 15

האינסטינקט הראשוני היה להגיד: 16

"למה עכשיו? איפה הייתן עד עכשיו? 17

י'למה אתן לא מדברות? 18

מה כל הצביעות הזו"? 19

ואז מכרתי במשהו 20

שאני לא מדברת עליו 25 שנה, 21

והאמת שזה נורא מוזר, 22

כי בעודי יושבת ומדברת איתך עכשיו, 23

כבר שלוש דקות הדופק שלי גבוה, 24

קשה לי לנשום, 25

נורא מתר, נורא מוזר 26



כי אני לא רגשנית 27

(אולפנים בטח לא מרגשים אותי 28

כבר 25 שנה, 29

אבל מה שאני עומדת להגיד לך עכשיו קשה, 30

ולכן זה קשה לכל כך הרבה נשים 31

לצאת ב0יפ1ר הזה. 32

, אצלי זה לא היה הטרדה מינית, 33 עכשיו

זו הייתה פשוט הצעה מגונה. 34

הייתי בחורה צע'רה 35

שהגיעה לחדשות 2 בשנת 94,' 36

על המדוכה הצעה להגיש את תכנית הבוקר 37

של ערוץ 2 אז, בתחילת דרכו. 38

אלכ0 גלעדי הוא מנכ"ל "קשת," 39

הוא מקבל אותי לריאיון, 40

הריאיון עובר בהצלחה, 41

תיק העבודות שלי מוצא חן בעיניו 42

ואז אני מקבלת טלפון, כמה שעות אח"כ, 43

ואלכ0 גלעדי מזמין אותי לארוחת ערב, 44

וכשאני מנסה להתחמק 45

ואומרת ל1 שאולי צהריים דווקא, 46

הוא מבהיר לי; "לא, לא, 47

ארוחת ערב, וגם תפני את הערב," 48

ואז אני אומרת לו: "מר גלעדי, אני... 49

"מחמיא לי שאתה רוצה 50

להזמין אותי לארוחת ערב, 51

"אבל אתה יודע שאני נשואה"? 52



53

ואז הוא מסביר לי, 54

הוא אומר לי: "מה זה קשור? 55

"את לא יודעת איך מתקדמים 56

בטלוויזיה ,בהוליווד"ל 57

ואז עניתי לו שאני יודעת, 58

וכנראה שאני לא אתקדם ככה 59

בחיים לשום מקום, 60

כי אני לא מתכוונת 61

לאכול איתו ארוחת ערב, 62
ו

והשאר היסטוריה. 63

עכשיו, אם אני מעלה דופק עכשיו, 64

כשאני מספרת לך את זה, 65

וראיינתי עשרות נשים שהוטרדו, 66

קיבלו הצעות מגונות או הותקפו, 67

אז אני מודיעה לך שזה לא פשוט, 68

בכלל לא פשוט, 69

וכשאני שואלת את עצמי: 70

"למה לא דיברתי על זה 25 שנה"? 71

אז התשובה היחידה שיש לי לתת לך 72

זה שגם עכשיו, גם אז 73

ולמרות כל ההשלכות של דבר... 74

שה'ו יכולות להיות לווידוי כזה 75

לפני עשר שנים, 76

כשכבר הייתי מספיק חזקה 77

ומפורסמת ומוכרת, 78



ולא היה שום חשש לקריירה של', 79

, לא נחמד, 80 יש בזה משהו צהוב, רכילא'

ובגלל זה לא אמרתי כלום, 81

אבל הנה, הגיע הזמן להגיד, 82

ו אולי מאוחר מדי, 83

ואני רק יכולה להצטער שלא היה לי האומץ 84

להגיד את זה לפני 15 שנה. 85

אולי הייתי חוסכת כמה עגמות נפש 86

לכמה נשים אחרות 87

שבא! לבקש עבודה ב"שידזרי קשת." 88

89

90
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לקרוא ללא הגבלה, רק עט מינוי דיגיטלי בהארץ לנישה מלאה
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תרבות תקשורת

"1 "אלכס גלעדי חשף בפנ" את איבר מען ואמר לי: ידברי אליו
כשגלעדי, א7 א'ש מפתח ב"קשת", הצ'ע שניפגש מחוץ למשרד עד'ץ האמנתי שמדובר בהצעת עבודה. כשהוא ירד

יו שיסגור את החלוק ויזמין 7' מונית. "מה, כבר?", שאל הנהג שידע בח7ו7ן מש', התמונה התבהרה. צעקת' ע7י
כנראה מה קורה בווילה
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התחייבות

לקבלת ההטבה
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אלכס גלעדי, ב-2012 צילום: מוטי קמחי

התלבטתי קצת לפני שהחלטתי לנתוב את הדברים הבאים. אבל אז הניע המאמר של איתי ש0רן בעיתון זה, על כך שבקשת לא
מתייצבים כראוי מאחורי אושרת קונולר ולא מננים את אלכס נלעדי שניסה להסביר לה "איך מתקדמים בהוליווד", כלומר דרך המיסה.

והחלסתי שככר מזמן הניע הזמן. אני משוכנעת שאין אף אדם סביר שמפקפק בנכונות דבריה של אושרת קו0לר. אני מקווה שאין איש
שאיננו ננעל מהתנהגותו של מי שהיה א! איש מפתח בקשת, אייקון תקשורתי שהשתן עלה לו לראש עד כדי כך שלא רק דימה לעצמו

שהוא מפיק מהוליווד, אלא נם האמין שהוא אמור להתנהג כאחד מה.

לא שהדברים שקוטלר מספרת חדשים לי. הצטערת' מאוד שזה קרה נם לה. אבל אני יודעת, הנוף ראשון כמו שאומרים, שכך אכן התנהג
גלעד, ואני יכולה רק להעריך את קוסלר על כך שניסתה לשים קץ לסיפור שנמשן שנים רבות והיה יחע לרבים וס1בים שהעדיפו למלא

את פיהם מים. אם משום שהתנהגו באורח דומה לגלעדי ואם משום שידע! "איך מתקדמים בהוליווד".

 האמת, נם אני ניסיתי, בתמימותי, לשים סוף לסיפור הזה. זה היה לפני 18 שנים וחצי, בחודש מארס של שנת 1999, בתוכנית "מבט
\ נשייי שה'תה תוכנית פמיניסטית בהגדרתה ובייעודה והנחתה אותה העיתונאית והבמאית אורנה בן דור. זו היתה תוכנית מיוחדת לרנל יום

קז$ו1רו\ל1רר� האשה. בחדר האיפור סיפרתי לבן דור ולחברות" לפאנל מה קרה לי עם אלכס נלעדי כמה ימ'ם קודם לכן. "אז תדברי על זה בשידור;
?! אמרה בן דור, "אבל בשום אופן אל תנידי את שמו". שאלתי מדוע לא, ובן דור נ'מקה זאת בעניינים משפסי'ם. כך מצאתי את עצמי מספרת

??! עוו 1,1 ..
1 1 במשך דקות ארוכות על מפגשי עם חי שכיניתי "איל תקשורת מזדקן ורב סנטר'ם".

~\ חמושה ימים לאחר שידורה של התוכנית כתב עליה יורם בתנובסקי בעיתון זה כן�: "כל אחת מן הנשים תרמה אנקדוטה נאה לדיוקן הזה * * :רך*€
̂- (דיוקן הגבר הישראלי — נ"ל), אך חמה שהמעשה שהיה בפיה של נרי ליבנה, הכותבת בעית1ן זה, היה המרתק מכולם, אולי נם החידתי £^\/1
̂ד מכולם. לובנה, עיתונאית ואשה מצודדת (איני מכיר אותה אישית, ושופס על פי ההופעה בטלוויזיה בלבד), סיפרה איו הוזמנה זה לא ככר ? *ם#
, נודע לארוחה. שם הוא הצינ אותה לפני חבריו (ינרי ליבנה, הארץ1, אמר, לדבריה השנונים, כמי שאומר ''ואב גדנ�יפ | על ידי איל תקשורת ישראלי

טוקר, פריז1), ואחר כן נרר אותה לביתו, שהיא נתנה סימנים בסננונו ואף בריהוטו. שם, בבית, מקץ שעה קלה, הוא פתח את מכנסיו,
�~~~. ] הוציא מתוכם מה שהיה לו להוציא, ואמר לעיתונאית, המצטיינת ברא'וטת כהאי לישנא: יעכש'ו דברי אתו' ורמז לעבר איברו הנכון לראיון.

'�"" אנב, המראיינת הנודעת לא מצאה בו ענייך.

11111111̂ .כ, / ן עןך נתבות בנושא81111)1 ל7-31 .?

• מדודו טופז ועד אייר נולן: לא פלא ש"קשת" לא מביעה תמ'כה באושרת קוגולר 04.11.2017
1יינשט"ן 13.10.2017 *,בהאר*1בית. א!1 חיי • א1שרת קוטלר: אלכ0 גלעדי הציע לי לצאת אתו אחרי ראיון והבהיר שככה מתקדמים 02.11.2017 * • הצד שלהן: נשים בהוליווד מספחת על מפיק העל הארוו'

מ1נרו, ש'רלי טמפל ולמעשה כולן היתה רצוסה בהטרדות מיניות 15.10,2017 </ י יי • לארק ו"נשט"ן: הקריירה של מריל'ן

הסיפור עם נלעדי התחיל בקטע שכתבתי במדור שהיה פעם במוסף וקראו לו "מלח הארץ". הנושא היה חונטת ותיקי ערוץ 1, ה"אולד

^//:8כן}]ו1 '̂ 2/8 י ; 1.4569009-רח[11רח16ק./3!6€1וח/7ו1/93116!.331612.00ו1.



אלג0 גלעדי חשף בפנ'י את איבר מינו ואמר לי: �דבר* אליו�� - תקשורת - הארץ" 16.11.2017

זרה תרגולת ה"אתלה מכיתהאתנ ר ליבנה.. האחןל^תשתי כמו בת 'ם"נםשםח נסיעה למסעדת יימוי הצט^?7יהאלהנהנל 8̂^ל ^^1̂ ^
, גלעדי אמר שבאחד הערוצים משודרת תוכנית אקטואליה חדשה שהוא חייב לראות טובים שמוצגת בחברה. השעה היתרו שמונה וחצי

וביקש שאצטרף אליו לנסיעה לביתו. לא ראיתי שום סיבה לסרב. הנענו לביתו, הוא הציע לי לשתות. ביקשתי דיא0 ק1לה. הוא הושיב אותי
על ספה מול קיר מרובה מסכים, אמר שהוא הולך "להתרענן" ועלה אל הקומה השנייה בגרם המדרגות המ0ותל עם מעקה הברונזה.

̂^ __ פרסומת — 36̂מ)**(889 מ1^

כשירד משם, הוא לבש חלוק משי שאותו תיארתי בתוכנית כחלוק בסננון פוקח הירש במערכון של נדי יניל. מתחת לחלוק הוא לבש חולצה
מכופתרת עד הצוואר וגופייה לבנה. משום מה החליס לפרוש לפתע את שולי החלוק, חשף את עצמו בפני 1אמר לי "דברי אליו11. זה לא

היה המיקרופון שרציתי, כמובן. צעקתי עליו שיסגור מהר את החלוק וביקשתי שיזמין לי מ1נית. "מה את הולכת לעשות עכשיו?", הוא שאל.
אמרת' לו שאני הולכת לפנוש את כל החברות הפמינ'סנויות שלי, ולספר להן בדוק מה הוא עשה. הוא לחץ על איזשהו הספר בח"נן

האוטומטי ואמר לי שהנהנ שלו מחכה לי בחוץ. "מה, כבר?", שאל אותי הנהנ, שידע כנראה בדיוק מה קורה שם בחילה, "בדרך כלל זה
לוקח כמה שעותיי.

התגובות לשידור היו מהממות. נדהמתי לנלות שכל מי שהיה אז מעורה בברמ'ה התל אביבית ירע בדיוק במי מדובר. אולי בגלל יכולת
התיאור שלי, אכל סביר יותר להניח שמשום שכולם ידעו מ' מתנהג כך, כרנע שהסתיים השידור התקשר אליי עורכי דאז אודי אשרי ושאל

1נם עלי! נאסר לפרסם את שמ1. /כך כתב אז; "החידה בעינה ע01דת, 1איל1 אותי "מה עשית אצל אלכסעלעדי?�'. בם בחנובסקי זיהה א1ת1,
אני אחד האילים כני החונ הצר הייתי תובע מן העיתונאית לנלות את השם, כדי שלא יהיה כאן מקרה של ח0א היחיד שכל העדה לוקה

בגללו1'. אז הנה, 'ורם, גיליתי. ומה קרה לאלבס גלעדי? כלום, כפי שלא קורה לו כלום עכשיו, לאחר שסיפרה קוטלר את מה שסיפרה.

נלעדי מסר בתנובה: "דבריה של נרי נכונים בעיקרם. לא הייתי אז בתפקיד בקשת ולא מזכירתי התקשרה אליה אלא אני. מה שאנשים
^ מבוגרים עושים בחייהם, בבתיהם הפרטיים במסגרת מערכת יחסים אישית, זה עניינם הפרטי. באשר לטענותיה של אשרת קוטלר, בשנת

94י לא היתרו לקשת תוכנית בוקר ונם לא ב-95י כשעזבתי את תפקידי, כמנכי�ל קשת. לא ערכתי לה אודישן ואיני זוכר ששוחחנו, כפי
שציינה. בכל המקרים, לא ה*תה כוונה לפנוע ואם התנהגותי נרמה לעגמת נפש, אני מצטער מעומק ליבייי.

פר10מת: איך ס1טי] היה מתמח�ד עם המאבק על הגז?

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך *********

גירית נלריה נלחה דעות
מתלוננת נוספת ננד דסט'ן מד1דו טופז ועד א"ל נולן: לא לאחר הפיצול: חברת החדשות המטיף הנבוא' מהקיבוץ

הופמן: גם אות' הוא הטר'ד פלא ש"קשת" לא מב'עה תמ'בה של ערוצים 13-112 בראש טבלת
מ'נ'ת בא1שרת ק1ט7�ר תרייטענ

�""̂ וע!*!?�1?!"^- !!!!8!!!!^^ ייתי̂י י**1"

̂//:5ק11̂ו ! 1.4569009-תזג1!רח16ק./113)9רח/7ו0.11/93116ם.'60^33וז./1"
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̂ע1111111^ שש1...1::£ב ¤̂ ¤0ןןו _ו ע-ו ??— וו -? .1 ? ן0

18̂ ער1ץ 10 310ח3ח גל!בם 1
עשרות מופעים מהארץ קתות השתלחות: איה שני דיסקים מסתובבים הם דבר אוהבים המבורגרים? זו הקציצה

ומהעולם בפסטיבל גיא! תל הנופים המובילים בישראל מיושן. הצטרפו למהפכה עוד הבריאה ביותר עבורגם
אביב היום.

תנובות

הוסיפו תגובה

מהאחרונה לראשונה 7] פתח את כל התגובות

חד ך וכשאשה חושפת את שדיה ונשארת בתחתונ'ם"זה לא הטרדת???

1̂ ו נבר'ם"תתח'לו לפרסם שמטרידים א | 11.11.201719:18 !4 0 

70� 1 מה עם הנשים?
תמיר ן 11.11.201716:11 # 0 ?, 1 נ'ל

^4 @ג'ל:תמ'ר
קודם נל למד לכת1ב בלי שניאות | 23:58 12.11.2017 !*ז 0 ^ו 0

 י"" ~~ " ~

^/

ך-ך ך אם הוא שלף אותו מולה - א7 אפשר לטעון שה1א
אוראור ן 20:32 09.11.2017 !4 ס ?, 1

^ד ו' איזו סופרית אמיתית! (ל"ת)
0 |̂ פ"ח | 09.11.201715:03 # 0 

ם 7� 1 אפשר לשים ,קץ לכל ההטרדות המינ'1ת. בקלות! דרוש חן גבר אחד
1 1^ 2 #  . 09.11.201712:10 אץ גברים 1

 @אץ גברים
^

חמוד. ן 13.11.201700:00 # 0 ?, 0 לא

 @אין גברים
^

0 1̂ יוסי | 09.11.201715:03 # 0 

/ 7� 1 המניאק הקשיש

0 1̂ ד'ונםס | 09:35 08.11.2017 !^ 1 

 @ד'וגנו0
 ̂

? 

̂ו"\//:5ק11ו1 1.4569009-רחו11ווו16ק./6£113וח/12.00.11/9311617©ק33וץ./
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0 :̂ אוראור | 09.11.201719:18 !11 0 

ך 7" 1 איפה ההטרדה פה?
משפטן ) 15:25 07.11.2017 !# 1 0 4

 @מש3טן
^

̂ו 0 מה יש להבין. חשף או לאל | 08.11.201710:15 * 1 

ך/'רי 1 איכ0 גיעד< אדם חו7יה
נאוה | 07.11.201714:43 * 1 # 0

̂ ן למה כל "נשיא" מנפנף בזנבנב שלו? האם המוח שלו נמצא בקצה? (ל"ת) ח
09:28 07.11.2017 # 1 1̂ ם <- מער נפש 1

0^1 למה אתן מדברות רק עכשיו???
5 / גולנציק | 05:00 07.11.2017 111 1 0

167 אי7יס ג7*עדי
0 1̂ א0< ן 02:58 07.11.2017 !4 2 

^ ך האם גלעדי משקר באמר1 שלא ה"ה ל1 תפקיד בקשת?
̂ו 0 סובה | 06.11.201723:38 # 0 

5̂ ן כמה אפשר
דן | 22:31 06.11.2017 !* 3̂  4

̂ 1 נש'ם מפנרות /
2 :̂ מה הן מנסות להשינ כל הנשים האלה שעכשיו נזכרות להתלונן? | 21:27 06.11.2017 !*ז 1 

4 מה חצות יהשע ? ייירתיע� ש'כנס להם טוב טוב לראש שלא כדאי.  ̂ ;

דורה ן 08.11.201719:10 !4 1 ?> 0

 ניחוש פרוע: אולי... א1לי... להפסיק את 7ה ? שיפסיק! להתנהג ככה ?
^

ש.א. | 08.11.201719:05 !4 1 ?! 0

כ̂' 1 פשוט מזעזע....
̂ו 0 דל'ה | 20:14 06.11.2017 !^ 1 

ר^ ן' תלונ!ת על התנהגות בזויה
̂ו 0 הציוני | 06.11.201719:53 /4 1 

ך £ ך הוא אדם הזו' שתי על פלנטה אחרת כבר הרבה שנים (ל"ת)
0 1̂ קובי | 06.11.201719:32 !4 0 

̂ו 0 יי^^ ן לא מבינה מה יש לגברים הללו עם התרנגולת המרשה שלהם.לא מבינה (ל"ת) מ'רה | 06.11.201718:42 # 4 

 י טען את כל התגובות
^

1.4569009-וחנ111זו16ק./113)6וח/7'612.00-11/93116-]133ץ./"¥^//:5ק1]ו)



- הארץ" . 16.11.2017 - תקשורת אלג0 גלעדי חשף בפניי את איבר מינו ואמר לי: 'דברי אליך

לוא', אלכס, גבי, נזכור את כולכם אשכול אחרי ששת הימים: אם נמנע כך מגייסת המדינה את הפסיכולוגים ציור של דה וינצ'י נמכר בכ-450 מילי1]
(בתקווה שיצטרפו ע1ד הרבה יותר} מעזה מים הערבים יעזבו להשתקת קורבנות אונס דולר - סכום שיא במכירה פומבית

הרשמה לניחלטר
הירשמו עכשיו כדי לקבל עדכון יומי מאתר הארץ

הכנס אימ"ל

הרשמה

13 ברצוני יקבר ניוזלטחם, מירע שי11קי 1תטב1ת

עוד כתבות מומלצות

^
̂ןןןןןןןןן ̂ןון ̂ןןן י

0/0

̂;//:5קז1ו1 ̂./ו7 1-1.4569009זוג11רח16ק./113)0רח/7ו00.11/93118.!נ33161
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נפילתו של מוגאבה: לנחם החופש שהפך לסמל הדיכוי באפריקה גל גדות: כל צו1ת "וונדר וומן 2" תמך בהחלטה לפטר את המפיק
טרםונרד'אן | 0 12 המטריד רו'

איתמר והר ן

~ . — . 1 :� �1' ... �1.1;'*:̂ *:̂ -̂?*�̂ ץ�^̂ג
טוקיו הסמויה מן העץ: בנייני הבטון שהתיירים לא מכירים פ"רפוקס התחדש אבל האם הוא מספיק מהיר כדי לאיים /גל כרום?

אסתרונדברנ | 0 8 יאיר בחל, עודד ירון | >? 0 י

ו 11—תו 3̂88 י 1̂!898888§88 """ן]|}83|8|8̂68

̂^̂ן 3̂^̂ ^̂ 0^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ §^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¤ ^̂/¤ ^^¤/ ^¤ 3^¤ ^ ¤̂ ^^^ 1111., ו̂ 
̂//;5ג]11^ ̂ו ̂./ו ̂./13^6וח/7ו331812,00.11/93116 7/8 1.4569009-וחו11רח0



אלג0 גלעדי חשף בקני' את איבר מינו ואמר ל': ידבר' אליו1" - תקשורת - הארץ" 16.11.2017
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תרבות תקשורת

"אלכם גלעדי חשף בפניי את איבר מינו
ואמר לי: ידבר1 אליו"1

כשגלעדי, אז איש מפתת ב"קשת'י, הציע שניפגש מחוץ למשרד עדיין האמנתי שמד1בר
בהצעת עבודה. כשהוא ירד בחלוק משי, התמונה התבהרה. צעקתי עליו שיסגור את

החלוק ויזמין לי מונית. "מה, כבר?", שאל הנהג שידע כנראה מה קורה בווילה

19:28 05.11.2017עודכן ב: 22:07
נרי ליבנה

התראות במייל
שמור

וק ,._",_ . 0 תגובו ת1623שתף בפייסב

, ב-2012מוטי קמחי אלכ0 גלעדי

התלבטתי קצת לפני שהחלטתי לכתוב את הדברים הבאים. אבל אז הגיע המאמר של איתי

שטרן בעיתון זה. על כך שבקשת לא מתייצבים כראוי מאחורי אושרת ק1טלר ולא מגנים את

אלכס גלעדי שניסה להסביר לה "איך מתקדמים בהוליווד", כלומר דרך המיטה. והחלטתי

שכבר מזמן הגיע הזמן. אני משוכנעת שאין אף אדם סביר שמפקפק בנכונות דבריה של

אושרת קוטלר. אני מקווה שאין איש שאיננו נגעל מהתנהגותו של מי שהיה אז איש מפתח

בקשת, אייקון תקשורתי שהשתן עלה לו לראש עד כדי כך שלא רק דימה לעצמ! שהוא מפיק

מהוליווד, אלא גם האמ'ן שהוא אמור להתנהג כאחד כזה.

לא שהדברים שקוטלר מספרת חדשים לי. הצטערתי מא1ד שזה קרה גם לה. אבל אני יודעת,

, ואני יכולה רק להעריך את קוטלר על כך מגוף ראשון כמו שאומרים, שכך אכן התנהג גלעדי

שניסתה לשים קץ לסיפור שנמשך שנים רבות והיה יד1ע לרבים וטובים שהעדיפו למלא את

פיהם מים. אם משום שהתנהגו באורח דומה לגלעדי ואם משום שידעו "איך מתקדמים
בה1ליו1ד."



, , לשים סוף לסיפור הזה. זה היה לפני 18 שנים וחצי , בתמימותי האמת, גם אני ניסית1
, בתוכנית "מבט נשי" שה'תה תוכנית פמיניסטית בהגדרתה בחודש מארס של שנת 1999

ובייעודה והנחתה אותה העיתונאית והבמאית אורנה בן דור. זו היתה ת1כנית מיוחדת לרגל
יום האשה. בחדר האיפור סיפרתי לבן דור ולחברות11 לפאנל מה קרה לי עם אלכס גלעדי

, אמרה בן דור, "אבל בשום אופן אל תגידי כמה ימים קודם לכן. "אז תדברי על זה בשידורי'
את שמו". שאלתי מדוע לא, ובן דור נימקה זאת בעניינים משפטיים. כך מצאתי את עצמי

מספרת במשך דקות ארוכות על מפגשי עם מי שכיניתי "איל תקשורת מזדקן ורב סנטרים."

חמישה ימים לאחר שידורה של התוכנית כתב עליה יורם ברונובסקי בעיתון זה כך: "כל אחת
מן הנשים תרמה אנקדוטה נאה לדיוקן הזה (דיוקן הגבר הישראלי — נ"ל), אך דומה

שהמעשה שהיה בפיה של נרי ליבנה, הכותבת בעיתון זה, היה המרתק מכולם, אולי גם
החידתי מכולם. ליבנה, עיתונאית ואשה מצודדת (איני מכיר אותה אישית, ושופט על פי

, סיפרה איך הוזמנה זה לא כבר על ידי איל תקשורת ישראלי נודע ההופעה בטלוויזיה בלבד)
, כמי , אמר, לדבריה השנונים לארוחה. שם הוא הציג אותה לפני חבריו ('נרי ליבנה, הארץ'

), ואחר כך גרר אותה לביתו, שהיא נתנה סימנים בסגנונו ואף יואב טוקר, פריז1 שאומר י
בריהוטו. שם, בבית, מקץ שעה קלה, הוא פתח את מכנסיו, הוציא מתוכם מה שהיה ל1

עכשיו דברי אתו1 ורמז לעבר להוציא, זאמר לעיתונאית, המצטיינת בראיונות כהאי לישנא: י
איברו הנכון לראיון. אגב, המראיינת הנודעת לא מצאה בו עניין."

עוד כתבות בנושא ?

• מדודו טופז ועד א"ל גולו: לא פלא ש"קשת" לא מביעה תמיכה באושרת
הוטלר04.11.2017

• אושרת קוטלר: אלג0 גלעדי הציע לי לצאת אתו אחרי ראיון והבהיר שככה
מתקדמים02.11.2017

• הצד שלהן: נשים בהוליווד מספרות על מפיק העל הארווי
ו"נשטייו 13.10.2017 כתבה זאת זמינה למנויים בלבד

• לא רק ו"נשט"ן: הקריירה של מריליז מונרו, שירלי טמפל ולמעשה כולו היתה
רצופה בהטרדות מיניות 15.10.2017_כתבה זאת זמינה למנויים בלבד

הסיפור עם גלעדי התחיל בקטע שכתבתי במדור שהיה פעם במוסף וקראו לו "מלח הארץ".

הנושא היה חונטת ותיקי עחץ 1, ה"אולד בויז" כפי שכיניתי אותם, והאופן שבו הם מגבים זה

, אז בעל מניות את זה. יומיים לאחר שהתפרסם הקטע התקשרה אליי מזכירתו של גלעדי

, בקשת ודמות מרכזית בחברה, זאמרה שהוא רוצה לדבר איתי. האמת, התרגשתי. הנה

הנה, אמרתי לעצמי, מזדמנת לי כאן תוכנית טלוויזיה. גלעדי שאל אותי מתי אוכל לפגוש

אותו מש!ם שהוא רוצה להציע ל! משהו שיעניין אותי. הוא הציע שניפגש מחוץ למשרד, כדי



לשמור על דיסקרטיות בנוגע להצעה, שעדיין האמנתי בתום לב שהיא הצעת עבודה. הוא
הציע שניפגש לדרינק ואחר כך נלך לארוחת ערב.

בשש או שבע בערב נפגשנו בבית קפה שהתגלה כמקום המפגש של ההוךשלטון�ע'תון. "מה
תשתי", שאל אותי גלעדי ואני הזמנתי דיאט קולה. הוא הציג אותי בפני אנשים שידעתי שאני
אמורה להכיר, כאילו אני הרכש החדש שלו. לאחר מכן הוזמנת' על ידי גלעדי להצטרף אליו

ואל הנהג לנסיעה למסעדת "מול ים". גם שם חזרה תרגולת הי'את/ה מכ'ר/ה את נרי
, ל'בנה... הארץ?". הרגשתי כמו בת טענים שמוצגת בחברה. השעה היתה שמונה וחצי

גלעדי אמר שבאחד הערוצים משודרת תוכנית אקטואליה חדשה שהוא חייב לראות וביקש
שאצטרף אליו לנסיעה לביתו. לא ראית1 שום סיבה לסרב. הגענו לביתו, הוא הציע לי לשתות.

ביקשתי דיאט קולה. הוא הושיב אותי על ספה מול קיר מרובה מסכים, אמר שהוא הולך
עלה אל הקומה השנייה בגרם המדרגות המפותל עם מעקה הברונזה. "להתרענן'' ו

כשירד משם, הוא לבש חלוק משי שאותו תיארתי בתוכנית כחלוק בסגנון פוקה הירש
במערכון של גדי יגיל. מתחת לחלוק הוא לבש חולצה מכופתרת עד הצוואר וגופייה לבנה.

משום מה החליט לפרוש לפתע את שולי החלוק, חשף את עצמו בפני ואמר לי "דברי אליו".
זה לא היה המיקרופון שרציתי, כמובן. צעקתי עליו שיסגור מהר את החלוק וביקשתי שיזמין
ל1 מונ'ת. יימה את הולכת לעשות עכשיו?", הוא שאל. אמרתי לו שאני הולכת לפגוש את כל

החברות הפמיניסטיות שלי, ולספר להן בדיוק מה הוא עשה. הוא לחץ על איזשהו מספר
בחייגן האוטומטי ואמר לי שהנהג שלו מחכה לי בחוץ. "מה, כבר?", שאל אותי הנהג, שידע

כנראה בדיוק מה קורה שם בווילה, "בדרך כלל זה לוקח כמה שעות."

התגובות לשידור היו מהממות. נדהמתי לגלות שכל מי שהיה אז מעורה בברנז'ה התל
אביבית ידע בדיוק במי מדובר. אולי בגלל יכולת התיאור שלי, אבל סביר יותר להניח שמשום

שכולם ידעו מי מתנהג כך. ברגע שהסתיים השידור התקשר אליי עורכי דאז אוד1 אשרי ושאל
אותי "מה עשית אצל אלכס גלעד1?". גם ברונובסקי זיהה אותו, 1גם עליו נאסר לפרסם את

שמו. וכך כתב אז: "החידה בעינה עומדת, ואילו אני אחד האילים בני החוג הצר הייתי תובע
מן העיתונאית לגלות את השם, כדי שלא יהיה כאן מקרה של חטא היחיד שכל העדה לוקה

, בגללו". אז הנה, יורם, גיליתי. ומה קרה לאלכס גלעדי? כלום, כפי שלא קורה לו כלום עכשיו

לאחר שסיפרה קוטלר את מה שסיפרה.

גלעדי מסר בתגובה:"דבריה של נרי נכונים בעיקרם. לא הייתי אז בתפקיד בקשת ולא

מזכירתי התקשרה אליה אלא אני. מה שאנשים מבוגרים עושים בחייהם, בבתיהם הפרטיים

במסגרת מערכת יחסים אישית, זה עניינם הפרטי. באשר לטענותיה של אשרת ק1טלר,

, כמנכ"ל קשת. בשנת 94' לא היתה לקשת תוכנית בוקר וגם לא ב-95י כשעזבתי את תפקידי



לא ערכתי לה אודישן ואיני זוכר ששוחחנו, כפי שציינה. בכל המקרים, לא היתה כוונה לפג1ע
ואם התנהגותי גרמה לעגמת נפש, אני מצטער מעומק ליבי."
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215
והוא אמר לי: "אלכ0, סליחה, 216
217
"אבל זאת שיחה מז'נב," 218
219
220
ואלכ0 דיבר עם ז'נב, 221
222
223
שזה הוועד האולימפי, כנראה, 224
225
וכשהאיש הלך, שאלתי אותו: 226
227
228
"תגיד, זה מחזיק הפלאפונים שלך"? 229
230



231
אמר לי: "ראית איך אני מלביש אותו יפה"? 232
233
234
235 , את כל העובדים שלי
236
בבית בספרד, בבתים פה, בבית באנגליה 237
238
אני מלביש מאוד יפה. 239
240
גיא: 241
אגב, הערה קטבה, 242
243
גם ב"קשת" תקופה מסוימת 244
245
אנשים הוכרחו לבוא בחליפות ועניבות, 246
247
כל מיני מנהלי מחלקות, 248
249
250
הייתה תקופה כזו בקשת. 251
252
253
אבל לא אלכ0 קבה להם את זה. 254
255
נרי ליבנה: 256
257
בשלב הזה, אחרי שהוא כבר סיפר לי 258
259
260
שהוא ילד מילדי טהרן, 261
262
263
הגיע מחזיק הפלאפונים 264
265
266
והודיע לנו שהשולחן ב"מול ים" מוכן. 267
גיא: 268
269
מסעדת היוקרה הכי בתל אביב של אז. 270
271
נרי ליבנה: 272
�כן- 273
274
275
276 , נכנסנו למכונית של אלכס גלעדי



277
278
היה שם בר, הוא שאל אותי: "תשתי משהו"? 279
280
281
אמרתי לו: "דיאט קולה," 282
283
284
ובכל אופן החושים שלי קצת... 285
286
287
הגענו ל"מול ים," 288
289
290
הארץ"?1 291 "מימי, את מכירה את נרי ליבנה, י
292
293
מימי מוז0 וכאלה. 294
295
296
ממש הרגשתי כמו בת טובים שיוצאת בחברה. 297
גיא: 298
299
כל זה לגיטימי עד עכשיו. 300
נר* ליבנה: 301
302
303
עד עכשיו לגיטימי. הזמנתי את כל התפריט. 304
305
הוא ביקש מהמלצר את הרגיל, 306
307
308
שהיה סלט ירוק, 309
310
311
וזה שיא הקוליות 312
313
314
להזמין 0לט ירוק ב"מול ים", הרגיל. 315
316
317
ואז הוא אמר לי: "תשמעי, תעשי לי טובה, 318
319
"מתחילה תכנית אקטואליה," 320
321
322



אני לא זוכרת באיזה ערוץ, 323
324
325
"אני חייב לראות אותה, 326
327
"אם לא אכפת לך, תבוא1 איתי אליי הביתה, 328
329
330
"עוד לא דיברנו על מה שרצינו לדבר, 331
332
333
"נראה את ההתחלה של התכנית 334
335
336
"ואני אחזיר אותן�." -אוק". 337
338
339
נסעתי איתו א* שם לערבות אפקה 340
341
342
או נאות אפקה, אחד מהמקומות ה... 343
344
345
מוזרים האלה שבגוש דן, נכנסנו לבית, 346
347
348
היה שם חדר מאוד יפה כזה, 349
350
351
, מסכים, מסכים, 352 עם מסכים
353
354
כמו באולפן טלוויזיה, 355
356
357
הוא הושיב אותי על הספה, 358
359
360
361 , שאל אותי אם אני רוצה לשתות משהו
362
363
אמרתי: "דיאט קולה," 364
365
366
אמר: "אני רק עולה להתרענן. 367
368



369
טוב, הוא ירד משום מה עם חלוק כזה 370
371
372
, חלוק של יו הפנר כזה. 373 בדוגמת פייזלי
374
375
מתחת לחלוק 376
377
378
הוא לא הוריד את החולצה ואת העניבה, 379
380
כנראה כדי שהסנטרים לא יפלו, 381
382
אבל הרגליים היו חשופות 383
384
385
386 ... ואז הוא פתח את החלוק ואמר לי
387
אה, לפני זה היה קטע 388
389
390
שהוא רצה שאני אגע בגופייה שלו. 391
392
393
אמרתי לו: "למה"? 394
395
396
אמר לי: "את צריכה להבין איזו כותנה זאת. 397
398
"זאת כותנה שווייצרית. 399
400
401
"כל הלבנים שלי נתפרים מכותנה שווייצרית". 402
403
ואני אומרת לו: 404
405
406
"תגיד, יש שדות כותנה בשווייץ"? 407
408
409
עד היום אנ1 לא יודעת. 410
411
מה זו כותנה שווייצרית? 412
413
414



415
אורלי: 416
417
אבל רגע, לא הגבת כבר בשלב הזה ש... 418
419
נרי ליבנה: 420
421
לא, הוא עוד לא פתח את החלוק. 422
423
ואז הוא פתח... 424
425
המילים "כותנה שווייצרית," 426
427
428
כנראה זה ה"טרן און" שלו. -אוקי1. 429
430
431
ואז הוא פתח את החתול... 432
433
434
את החלוק. -חלוק. 435
436
גיא: 437
438
אנחנו בתכנית בוקר, 439
440
441
אז בואי נהיה לא כל כך פלסטיים בתיא1רים. 442
443
נרי ליבנה: 444
445
446 , ואמר לי: "דברי אליו
447
"מה שנראה לו כמו מיקרופון 448
449
450
"ולי לא נראה כמו מיקרופון 451
452
453
"ובטח לא המיקרופון שרציתי". 454
455
456
ואז אמרתי לו: "תסגור מהר את החלוק 457
458
459
"ותזמין לי מונית עכשיו". 460



461
462
הוא אמר לי: "מה את הולכת לעשות"? 463
464
465
אמרתי לו: "אני הולכת להיפגש 466
467
עם כל החברות הפמיניסטיות שלי," 468
469
והמצאתי שמות של כמה חברות 470
471
472
473 , שאף פעם לא היו חברות שלי
474
475
אבל היו פמיניסטיות כאלה מפחידות, 476
477
478
, עירית לינור, 479 נגיד מרב מיכאל1
480
481
שלי יחימוביץי וזה, 482
483
"ולספר להן מה אתה עשית". 484
485
486
ואז הוא לחץ על מספר בחייגן המהיר שלו 487
והוא אמר לי: "הנהג מחכה לך". 488
489
נכנסתי למונית, ונהג המונית אמר לי: 490
491
"מה, כבר? בד"כ זה לוקח הרבה יותר זמן". 492
493
494
ואז הבנתי שאני חלק ממאגר 495
496
?שהנהג יודע מה קורה, 497
498
499
ובאמת הלכתי, פגשתי את חברותיי 500
501
502
עידית שחורי, ענת ברזילי ושולה כץ 503
וסיפרתי להן את הכול, וחמישה ימים... 504
505
506



גיא: 507
עכשיו יש לנו כמה שאלות לשא1ל ברשותך. -כן. 508
509
510
ראשית, אלכ0 גלעדי מגיב... מודה בעובדות. 511
512
513
אבל יש כמה דברים שהוא לא מודה בהם. 514
515
516
למשל, הוא אומר: 517
518
"לא עבדתי ביקשת1 בתקופה הזו". 519
520
אני, אגב, בשעה האחרונה מנסה... 521
522
אני זוכר שהוא כן עבד ב"קשת" כמעט תמיד, 523
524
ה"תה תקופה באמת שהוא עזב ואז חזר כנשיא. 525
526
אני לא יודע, נראה תמוה 527
528
529
שהוא לא עבד ב"קשת" מתישהו... 530
531
נרי ליבנה: 532
533
הוא כן עבד ב"קשת." 534
גיא: 535
536
את טוענת שהוא כן עבד ב"קשת." 537
נרי ליבנה: 538
539
או שהוא התחזה לאדם שעובד ב"קשת" 540
541
וכולם קיבלו את ההתחזות, אני לא יודעת, 542
543
544
545 , עובדה שאודי אשרי
546
547
אדם שהבין משהו בתקשורת, אמר לי בעצמו. 548
549
550
אוקיי, איזו עוד שאלה יש לך? 551
552



גיא: 553
, אבל היא כן... 554 עכשיו, התגובה שלו
555
556
היא כוללת גם התנצלות בתוכה, א 557
558
559
זאת אומרת, הוא מכחיש את אושרת קוטלר, 560
561
562
אומר: "לא זכור לי הדבר הזה, 563
564
565
"אבל אני מתנצל גם בפני אושרת קוטלר," 566
567
זאת אומרת, התגובה שלו יחסית... 568
569
התגובה שאנחנו מכירים של הכחשה... 570
571
אורלי: 572
573
"לא ה"תה כוונה לפגוע, 574
575
"ואם התנהגותי גרמה לעגמת נפש, 576
577
"אני מצטער מעומק לב1". 578
גיא: 579
580
יש לך איזושהי טיפת הערכה לתגובה הזו? 581
582
נרי ליבנה: 583
584
לא. זו נראית ל1 תגובה שניסח אותה יחצן. 585
586
זו נראית לי תגובה קלאסית אמריקאית, אגב, 587
588
לא מז'נב, אלא מארה"ב. -כן. 589
590
591
חבל שהוא גם לא יצא מהארון 592
593
594
כמו קווין ספייסי באותה הזדמנות. 595
596
597
598



599
גיא: 600
את אומרת שזה ספין, הדבר הזה... 601
602
603
נרי ליבנה: 604
605
... זו תגובה... 606 ברור, גם מה גרמתי
607
608
קודם כול, אני לא מעוניינת 609
610
611
בחיסולו של אלכס גלעדי, 612
613
614
אני גם לא מרגישה מאוד פגועה. 615
616
617
אורלי: 618
אז מה את כן מעוניינת? 619
620
למה בעצם את מ0פרת את זה? 621
622
ברי ליבנה: 623
624
מאוד עצבנה אותי שתיקת "קשת" 625
626
627
מול הסיפור של אושרת קוטלר, 628
629
630
שאין לי ספק שכל מילה בו אמת, 631
632
633
שהרי אין לה מה להרוויח מלספר דבר כזה. 634
635
636
99 אחוז מהמקרים נשים אומרות אמת, 637
638
כי זה לא כזה ביג דיל. 639
640
641
זה מאוד עצבן אותי. 642
643
644



ואז החלטתי שאני צריכה 645
646
647
גם לחזק את הסיפור שלה. 648
649
650
גיא: . 651
אגב, תוך כדי השידור התקשרה בחורה 652
653
654
שטוענת שיש לה סיפור דומה עם אותו איש 655
656
והיא רוצה לדבר איתן. . 657
658
נרי ליבנה: 659
660
661
אין לי נחמות, 662
663
664
665 , פשוט הסיבה שזה לא היה כל כך טראומתי
666
זה היה מגעיל ולא נעים, 667
668
669
היא שהגבתי בזמן אמת. 670
671
מה זה "הגבתי בזמן אמת"? גם... 672
673
674
גם קמתי ואמרתי לו: "סגור את החלוק" 675
676
677
וגם הלכתי לתכנית ב"מבט נשי" 678
679
680
וסיפרתי את כל הסיפור, 681
682
683
אלא שאסרו עליי להגיד את השם. 684
685
686
אורלי: 687
אבל אני ח"בת... 688
689
גיא: 690



-עוד שאלה אחת יש לי. 691
692
693
694
ברי ליבנה: 695
טוב. 696
אורלי: 697
-לא, בבקשה. -לא, לא, שאל. 698
699
700
גיא: 701
לא, בקשר לתגובה שלו, כי בתגובה הוא אומר: 702
703
704
"נכון, קרה, אבל זכותו של בן אדם בביתו 705
706
707
"לעשות מה שהוא רוצה". 708
709
710
האם את מקבלת את זה או עצם העובדה 711
712
שהוא היה בתפקיד כלשהו ב"קשת," 713
714
זה לטענתך שולל את הדבר הזה? 715
716
717
נרי ליבנה: 718
אני מקבלת שזכותו של אדם בביתו 719
720
721
לעשות מה שהוא רוצה 722
723
724
בתנא1 שהבן אדם השני מסכים. 725
726
727
אורלי: 728
אבל את לא הסכמת והלכת, , 729
730
731
זה לא שהוא כפה... 732
733
734
נרי ליבנה: 735
אבל זה לא מנסים קודם כול ואז אומרים: 736



737
738
"אה, היא לא הסכימה", את יודעת. זה לא... 739
740
741
אולי זו תרגולת החיזור 742
743
744
המקובלת ברשות השידור, 745
746
747
בוותיקי רשות השידור. 748
749
750
לא אצל יעקב אחימאיר בשום פנים ואופן. 751
752
753
אבל אני חושבת שמשחק מקדים, אגב, 754
755
756
שהוא רומז פה על מערכת יחסים שאתה... 757
758
לא כולל בית קפה, ארוחה 759
760
761 . ואז התנפלות על מישהי
762
763
אורלי: 764
765
אבל אני חייבת לשאול אותך, תשמעי, 766
767
768
את לא היית ילדה צעירה ו... 769
770
771
נרי ליבנה: 772
לא, הייתי בת 44. 773
774
775
אורלי: 776
•פה, והכרת את העולם הזה וידעת... 777
778
אנחנו מדברים על לפני 18 שנה, 779
780
781
והיה ידוע, את כתבת בעצמך 782



783
784
על אותם גברתנים של רשות השידור שמנצלים. 785
786
787
הלכת איתו הביתה, כלומר, ולא אמרת לו: 788
789
790
, לפני שאנחנו עולים, 791 יקירי "
792
793
794
"מה אתה רוצה ממני? למה הבאת אותי לכאן"? 795
796
נרי ליבנה: 797
798
הוא ה0ביר 799
800
801
שה1א צריך לראות תכנית טלוויזיה. 802
803
804
אורלי: 805
לא, למה הוא הביא אותה לש'חה? 806
807
808
קרא לה? 809
810
811
נרי ליבנה: 812
למה הוא בכלל אני שאלתי אותו כל הזמן, 813
814
815
אבל הוא כל הזמן היה עסוק 816
817
818
819 ... בלהציג אותי לפני
820
821
גיא: 822
כל השיחה ב"מול ים," 823
824
825
כל התפריט שהזמנת לא יכולת לשאול אותו: 826
827
828



"מה אתה רוצה, אדוני"? 829
830
831
נרי ליבנה: 832
למה הוא בכלל שאלתי אותו במה מדובר, 833
834
835
הוא אמר לי: "אני חייב ללכת הביתה, 836
837
838
"נדבר כשנהיה אצלי בבית". 839
840
841
, אני לא... 842 עכשיו
843
844
845 , אני פשוט לא תפסתי את עצמי
846
847
מכיוון שהייתי בת 40 בעצם... 848
849
כמה זה, 18 שנים? 45. 850
851
אורלי: 852
, כן. 853 אני בת 45, תיזהרי
854
855
856
נרי ליבנה: 857
אימא לשלושה ילדים 858
859
ובעלה בן זוג טרי ול1הט. 860
861
לא... היה לי כל כך ברור 862
863
864
שמדובר בפגישת עבודה. אני לא... 865
866
867
לא יודעת, לא עלה על דעתי 868
869
870
שמישהו רוצה אותי לאיזה... 871
872
873
אורלי: 874



אני שוב, אני מנסה לייצג את הצד השני. 875
876
877
יכול להיות שהוא קלט ממך איזשהו מסר 878
879
880
שאם אתה באה אליו הביתה, 881
882
883
מותר לו לפתוח ולהציג את איבר מינו 884
885
886
כי זה מה שאת חושקת בו ורוצה? 887
888
889
ברי ליבנה: 890
אבל זה לא מסר מקובל, סליחה, זה לא... 891
892
893
מה זאת אומרת? אני לא שידרתי לו את המסר. 894
895
896
897 ... אני לא אמרתי לו: "אנא עלה למעלה"
898
גיא: 899
גם בדיאט קולה השני שהזמנת? 900
901
בדיאט קולה השני שהזמנת 902
903
לא הייתה שם איזו אמירה... סתם, סתם. 904
905
906
907
ברי ליבנה: 908
היה דיאט קולה שלישי גם. 909
910
גיא: 911
עבדת ב"קשת" מאז? 912
נרי ליבנה -לא. 913
914
915
גיא: 916
אף פעם? -לא. 917
נרי ליבנה: 918
אף פעם. 919
920



921
גיא: 922
פגשת אותו מאז? 923
נרי ליבנה: 924
-לא. - 925
גיא: אוקי1. 926
927
928
אורלי: 929
נקראת לתכניות של "קשת?" 930
931
932
גיא:זכית באולימפיאדה פעם? סתם. 933
934
נר* ליבנה: 935
לא זוכרת. -טוב. 936
937
938
אורלי: 939
את חושבת שזה קיים גם היום? 940
941
942
נרי ליבנה: 943
אין לי מושג. אני ממש... 944
945
946
אם יספרו לי, אני אאמין. 947
948
949
קודם כול, אני כבר ממש לא בגיל של... 950
אם כי כנראה שזה לא עובר אף פעם, 951
952
953
אבל אין לי מושג, 954
955
אני לא בתוך התעשייה הזאת. 956
957
אני מקווה שזה קיים פחות ופחות 958
959
מאז שיעל דיין, לפני 20 שנה, 960
961
אמנם זה היה אחרי שהיא חוקקה את החוק הזה 962
963
964
למניעת הטרדה מינית, 965
966



967
ן חשוב ממנו לדעתי. 968 חוק שא)
969
אני מקווה שככל שהמודעות תגבר, 970
971
972
אנשים לפחות יתחילו לפחד 973
974
לפני שהם עושים דברים כאלה. 975
976
977 , או לכבד או להבין שיש צד שני
978
979
שיש לו רגשות ותחושות. 980
981
982
אורלי: 983
כן, יקירי. איך אתה מ0כם? 984
985
986
גיא: 987
אני לא... את הסיפור של... 988
989
990
מכיוון שאני מכיר את נרי הרבה שנים, 991
992
את הסיפור הזה אני מכיר הרבה מאוד שנים. 993
994
995
אני הייתי בשוק כבר כשפרסמת אותו. 996
997
998
לא בשוק רע, אלא בהלם כי 7ה מטורף, 999

1000
כי זה הולך ונהיה מטורף, הדבר הזה, ו... 1001
1002
1003
ואולי הגיע הזמן, מה אני אגיד לך? 1004
1005
1006
אולי הגיע הזמן. -למה? 1007
1008
לא חיסול חשבונות, אלא לשים את הדברים... 1009
1010
1011
אורלי: 1012



לפתוח את החלוק המטאפור1 1013
1014
1015
של כל מי שעשה אי פעם משהו כזה. 1016
1017
1018
נר* ליבנה: 1019
כן, אבל אני גם ממש לא מוכנה 1020
1021
1022
שיגידו שאושרת קוטלר משקרת, 1023
1024
1025
שזה מה שמתחילים לבנות ב"קשת" 1026
1027
1028
1029
בכזה מין תיק כזה, 1030
1031
1032
הוא כן היה, לא הייתה תכנית בוקר, 1033
1034
1035
1036
כן הייתה תכנית בוקר, הוא לא זוכר... 1037
1038
1039
בטח שהוא לא זוכר. 1040
1041
1042
הוא עשה את זה כל כך הרבה פעמים. 1043
1044
1045
למה שהוא יזכור דווקא אותה? 1046
1047
1048
זה נורא מחמיא לי שאותי הוא זוכר. 1049
1050
1051
גיא: 1052
מי שעשה דבר כזה, 1053
1054
1055
אז אני מניח שזו התרגולת, כאילו. -כן. 1056
1057
1058



נרי, תודה רבה. -כן, תודה. 1059
1060
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^1116X1שירותי משוד מתקדמים בע"ל

 ̂ 1

•* 1 *_ 1 *2 תמלול הקלטת ווידאו *^>, 1  
- 1 \

4 קובץ בשם : נרי ליבנה

5

6

7 נרי ליבנה : ביום ראשון החלטתי לחשוף את פרשת ההטרה המינית שעברתי על ידי

עשיתי כך, השמיים התחילו לרעוד. , כיום נשיא "קשת". מאז ש 8 אלכ0 גלעדי

9 נמאס לי כבר מהתופעה הזאת של אנשים שחושבים שמגיע להם הכל, כי

, , ל0ק0. אין לה שום קשר למשיכה 10 הטרדה מינית אין לה שום קשר, בעצם

11 לא שאני לא אישה מושכת, כמובן, אבל אין לזה שום קשר. יש לזה קשר

12 לכוהנות, לאילמות ולזילות מוחלטת של ערכה של האישה. זו תופעה

, 13 שקורית לגברים שהשתן עלה להם לראש, או שהם היו אלילי טלוויזיה פעם

, או שלא לקחו להם את 14 או שלקחו להם את המסך ואז הם נהיים ד1דו ט!פז

. גם לו הייתי יוצאת אתו לדייט והוא היה 15 המסך ואז הם נהיים אלכ0 גלעדי

, כלומר חושף את עצמו 16 הולך איתי אליו הביתה ועושה את מה שהוא עושה

, (נדה בראשה) , גם אז זה היה לא לגיטימי 17 ואומר לי לדבר על המקום ההוא

, , שלא לדבר על לא נעימה. הייתי אמורה 18 זו הייתה הטרדה מינית חמורה

המהדורה" 19 בזמן הזה ממש, להיות מרואיינת לתכנית שקוראים לה "

, , נדנדו לי 20 שמשודרת ב"רשת" וגם ב"קשת" בו זמנית. כל הבוקר הציקו לי

, הסכמתי לבוא. רבע שעה לפני שהייתה יש לי כוח" " , כוח" אין לי . 21 אמרתי "

, אבל החלטנו לדון 22 אמורה להגיע המונית, קיבלתי 3מ\81: "מצטערים

, אלא , שפירושו בעברית "בלי אלכס גלעדי" 23 בתופעה בצורה יותר נרחבת"

24 אם כן הם התכוונו למובן השני של תופעה יותר נרחבת, תופעת כל

25 המטרידים שזוכים לגדולה בקשת. חמישה ימים או שישה ימים לאחר

*'","/.31116x 3וח.6 ? 0̂.11 וב 5 תל-א1יב1מל.ג072-211110*<£קס. 03-5715713 ? ט.1£0*3111£©1€6?01̂  דהי ניי̂ו



חירותי מ^רד מתקדמים בע"ל

1 שאושרת קוטלר אמרה מה שהיא אמרה, דרורית ורטה''ם, י/שב ראש

2 הדירקטוריון של קשת, הגיבה, אני נורא התרגשתי, הנה היא מגיבה, והיא

3 גם קראה לי "אחיותיי העיתונאיות" והיא אמרה שהיא מתכוונת לבוא

4 בדברים עם אלכס גלעדי, שבעיניי זה כמו להזמין למנהלת בית הספר את

5 ההורים עם הילד. אחר כך הבנתי שיש פה משהו לגמרי רקוב. מה זה

6 "לבוא בדברים"? הדבר היחיד שמותר ל"קשת" לעשות זה לפטר אותו

7 מעמדתו כנשיא "קשת" לאור העובדה שהוא מתנהג ככה במשך שנים, לא1ר

8 העובדה שהיום קיבלתי ארבעה טלפונים מנשים שהוטרדו על ידו אבל לא

9 הרשו לי לחשוף את שמן. אני חושבת שזה מה שצריך לעשות. הדרך

10 היחידה להילחם בהטרדות מיניות היא חשיפת המטרידים. מי שלא יכולה

תגיש תלונה. לא הלכה למשטרה? שתכתוב 11 להתנגד, שתלך למשטרה ו

12 פוסט נרחב בפייסבוק או באיזה שהוא מק1ם עם השם המפורש. כוחנו

, ואין לכן מה לפחד, ואל תרגישו אשמות. זה שעשו לכן את זה, 13 בחשיפתנו

14 זה לא באשמתכן. זה בגלל שהם חארות. בסדר הלקח?

15

16 - ההקלטה הסתיימה -

̂*ש3."ו""" רח* דרו#!נ!ב 5 תל-*וב>ב1 טל, 2111102�072*0ק03-5715725,0 ? ם.£0^*1£ו091^6ו1:0[*1ח.6 ? ו!.0



#1̂" א*!רת אקל* לג#ת ג^<וחי ̂נ ̂'ט  
 אג**1

̂יי* ת*1ז00831ו80#, ג^ ? *£*? אתע"ק'?� ̂ יג ^*5112

̂ ו46ע!^ת וע5א1ח. מלל ̂ בג ̂ וגגמ^ ̂ ב^ 3̂ 1 ̂ 81̂  ̂ ̂*-0תגג ר>8א?ו  ̂ ̂ק*  ג&לי ל*8ג"ן ג3לק#?נ תמימי 

1) לחח1מעלולו#י#^ת1^^תג^שג^
לע1�ער, עחמר<ג8$) ל1'# 38יף# חחי'*!/ 0עמ/ 01*#נ(1 או גל ן^ליך או*ו3גז<*ך אחי ו*טגע ל0ל*ר חגיי או

#200?0ם/ ללא יקצא 83'1^ל*

̂ם 980ד, א* ̂ו קי ̂יז  ג^טו ו
 קק*ם?ט

̂ ל9י ©ז̂ חוץ�  כל ג1פ^
 אין

̂חם# לנ^ות ג^קחזט, מ^ט�נ ק  ^ לח^

̂חק מו* משפטי, זלעפות טמ ו�גל, >1#  ̂ ו^'ות פ̂' ̂ח ופל ממתג: *1חי; לל?ר 3) להתום על ולשלןד! נמ^בי ר*תח
̂"ל. נמ*'15ך*ן או גע^פין. * ̂ 1*̂ אח קל ז�^ולמ? ןץקשמיזוונ 0<ו חטבוןות 3

3לק >19^ >^ וותת דש* אחוזת הטגעוו! בגבריו או 4) לגקש ולקבל 50ות דעת רפואיות גוכל רופא א4 ק1סך̂ 
#1קי£יןלענויןהג�ל.,

3̂* כל בוך<גושפ0,ט?י*דז למיניהם ל אחת מיזפעולנת ן?3*ל,1 ̂ו,̂  ̂גע?ן 1̂ך�,גם^1י1> 5) <המ^גג;3ל ו�וק
̂ ממ^לוו*שן-והן אחרים. ̂ם, ו ̂ 33ו$דמ* א1 1

̂ן האמור ל^<, 1לו?זו0 /*< ק1טר בוררים ̂קופיו, מחעג ̂גיין תגונע^ו \עובע, במישרין או ג 6) למ0זר לבגררות ^ 
ג=פיש0ו<1תיימצא לנמן ולהועיל,

̂ריז 0כי1 ג*גקיפץ# <פי 111̂^ ל<1< )?1 חק̂ו�בהם, והכל "לבץ בנן ̂ר גבל עב"ן המבע מ1ועגי*נים 61 ̂ז9  לר
פו^ה לו.^ ̂ר* כוו 22*ת88$$$̂  ̂וזט שלבאי-<^2ו, ולתתוםעל פיג *טקול ז

̂ם ןו^ל (לרמת הוצאות בית-מ'0914 ו^ר 0רחת ̂ן .נ0ץענ! או מל סכזם אחר�מ2ל /נ } ל1703 א1נ ס0ם חתביע̂ה
̂ ולתת קבלות ו'טו�זחרים, מ^שבאי<וחם ימצאו ל03ןולמתאים. ע1*ךומע"מ}, לקבלגשמבו כל^ג^זמךת

̂ שיקול"דעתם לשם הוצאה;ל3ועל של כל פסק-דץ אל החלטה או ט, לדרוש צחי מכלרה או ן לנקוט כג* צער על-<
1̂ והתקנת ̂ח1מז על�&י ח1ק ההח6*ח ל©על ר^טכי?�  מאסר זלע^ת 0(ז כל הפעזלגת 1

9ק1זזת
̂ כל ךך אחר. ו�ור'לגנטיות, 

̂ עניץ 1̂ר באי�מחט ימצאו לנכון ג ̂י? נ2ז בעקיפת} <נק1ט1^ל הפילות ולחתום עי כל מסבך א1 כתב< ללא 5#א מן הכלל, א הטמן מהעג"ו הליל 0?1 הקשמ� אייו. והכל *< ם7 במ

} לחתום על #יי-0ת ביתי יזהרש*
ר, 1̂ ?טת העברה לאהרים, ל0טת ולממת ̂רו יחעגיר יי3י<1ח זה, על כל חס&מיות&גז, או תלקמה!, ל/ט"ד̂  ̂ימצא לנכון גלמזע< בק' ̂ דאווגעיגיו, ובכלל לעשות >?ת מ! הצעדים  ̂ 1!ניל ל ̂שמ1 *ל3חל את עמ ̂ מעשי ממלאי המקום במוקף ייפר-כות ?ה.אחי  ̂ז מעליהם  ̂*ם מראקו > עם המשפט או עט עביי3י הנ"ל, 1הנ3ו מא
15̂ דלע*ל או מי \ז0$ד עג©, לא יהיו מוסממנ ̂?י�  

 לעיל ג^גד
 דלע^ל מוגבל לעגיז המפורט

̂ח ̂ו כתבי גי"דיו 0ע כל^סמך אחר עמינו, בשמגייפוי-י ןג ̂ 3חובת̂  לייצגו! ג^גמ? אחר כלשהו, נמשחים <א ישמ
או1םקו0ו<גק9ל כ0ל י8לא גיי©? איו 0הי1 גמ9זח¥# לשם כך. . .

.?**(!*̂ ̂ זלהי9ך, ל גיחיד תכלינה את י¥יג יש ד?^יג*

,20181 ̂ יט>̂̂  ̂ט, הח0 8 יתוז ̂ על הז *ת באו

א#כ0גלע1י /ל

ו



טופס 1
(תקנה 7א(ב))

 מדינת ישראל

בית המשפט השלום בתל-אביב � יפו תאריך 10.1.18

טופס 1 - פתיחת הליך אזרחי
(לפי תקנה 7 א(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984)

סמן במשבצת המתאימה:

1. המסמך המוגש
3<] תובענה עיקרית ? ערעור ם הודעה לצד גי ? תביעה שכנגד ם בקשה בכתב

המוגשת לפני
ם ערעור שכנגד פתיחת התיק

 העיקרי

. (א) סוגתיק בהליך אזרחי 2
ה 0 בקשה ? בקשה ? הגבלים ? הטרדה ם המרצת ? המרצת ם ועדת ? [ם"בקש

אבעיה לאישור לפי חוק לתשלום עסקיים מאיימת וצו פתיחה פתיחה ערר
עיקול להגנה על תכוף הגנה בוררות

עדים,
התשס"ט-
 2008 י

? חוזה ? חיקור ? ניהול ? ערעור ? ערעור ? ערעור ם ערעור ? ערעור ? ערעור
אח'ד דין אזרחי רכושם של אזרח' בחיחת על בית דין על בית דין על בית דין על ב'ת דין

נעדרים או למשמעת משמעתי משמעתי משמעתי
שבו'ים של רשויות של עובדי של לשכת
 מקומיות מדינה עורכי הדין

? ערעור ? ערעור ? ערעור ? ערעור ? ערעור ? ערעור ? ערר על ? עתירות ? פירוקים
לפי חוק על החלטת מיסים נוער על החלטת ש!נה פי חוק אסירים

חיילים ועדה אזרחי רשם בית אזרחי המים,
שנספו המשפט התשי"ט-

3 במערכה 1959
(תגמולים
ושיקום),
התש"י-

^ 
2 1950

ם פשיטת ם רשות ם רשות ם רשות ם שכירות ^ תיק 0 תיק ם תביעת ם תובענה
רגל ערעור ערעור על ערעור על אזרחי אזרחי בוררות ייצוגית

אזרחי החלטת תביעות בסדר דין
רשם קטנות מקוצר

ההוצאה
 | |לפועל | |_ |

, עמ' 98. 0"ח התשס"ט 1

, עמ' 162. 2 0"ח התש"י

3. 0"ח התשי"ט, עמי 169.

מסמך זה הופק ע"י מחולל הטפסים של אסקי - החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדיו בע"מ מועד עדכון אחרון � דצמבר 2016



 (ב) סיגתיק בהליו מ שפחה
ם ןם אכיפת 0 בקשה [? 0 היתר 0 יישוב 0 ערעור 0 ערעור ]  ?

אימוץ אפוטרופסות פסק חוץ לאישור ה0רדה נישואין סכסוך משפחה על החל0ת
עיקול מאיימת רשם

 וצו הגנה
? רש1ת ? שינוי ם תביעת ? קביעת ם התרת ? תיק ם תיק ם תביעת ? תיק
ערעור שם בוררות גיל נישואין הסכם משפחה נזקקות עזבונות

משפחה
ם ערעור

משפחה
אימוץ | | ] | ] |

.3

^ סכום התביעה (בתביעות כספיות בלבד):
2.000.000 ש"ח

.4

03 סוג עניץ (יש למלא בהתאם להודעת מנהל בתי המשפט לקי תקנה 7א(ג} לתקנות סדר הדין האזרחי,
התשמ"ד - 1984 כפי שמתפרסמת ברשומות מזמן לזמו)4:

146 ? לשון הרע (באפשרותך לבחור יותר מסוג עניין אחד באותו התיק, והאגרה שתשולם היא האגרה הגבוהה ביותר)

5. בעל1 הדין - פרטי מגיש התובענה (די בציון פרטי בעל הדין הראשון) ? קטין ? ח0וי

שם (פרטי ומשפחה/חברה/מוסד) מספר זהות/מספר ח"פ מספר טלפון כתובת
, רמת השרון אלכסנדר גלעדי ך 003400827 | |הנוטר 1

, אם אין בידי מגיש התובענה ''מספר זהות" כהגדרתו בתקנות * בהתאם לתקנה 7א(ו) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984
האמורות, עליו לפרט את הטעמים לכך. לפיכך, אם אין ברשותך מ0פר זהות, נא לפרט:

6. פרטי בעלי-דין שכנגד5 (די בציון פרטי הנתבע הראשון) ? קטין ? ח0וי

שם (פרטי ומשפחה/חברה/מוסד) מספר זהות/מספר ת"פ מספר טלפון כתובת

אושרת קוטלר ך_ 0110 3/76 הוד השרון
בעניין עיזבון המנוח (בתיקי עזבונות בלבד) מספר זהות תאריך פטירה

7. אחר:
ם הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה בהתאם לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז - 62007 או תקנות בית המשפט לעניני

משפחה (אגרות), התשנ"ו - 71995.

8. פרט בקשות שנפתחו לפני פתיחת ההליך הנוכחי:
מספר תיק שם התיק [תיאור

9. פרטי בא כוח (אם מגיש התובענה מיוצג)
שם עורך הדין (שם פרטי ושם משפחה) שם משרד עורך הדין |מ0פר רשיון |מ0פר פקס |מ0פר טלפון

036114080| 0361140811 1272 1 אמיר טיטונוביץ |טיטונוביץ, עו"ד 1

, התשמ"ד - 1984, פרטי הנתבע ימולאו עד כמה שניתן לבררם. 5 בהתאם לתקנה 9(2) לתקמת סדר הדין האזרחי

. ק"ת התשס"ז, עמי 720
, עמי 8. 7. ק"ת התשנ"ו

מסמך זה הופק ע"י מחולל הטפסים של אסקי - החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדיו בע"מ מועד עדכון אחרון: דצמבר 2016



אבי מצהיר כי ידוע לי שסעיף 4 לטופס זה משמש, בין היתר, לצורר שומת אגרת בית משפט ואני
מתחייב כי אין התובענה כוללת סוגי עניין שלא פורטו בסעיף 4 לטופס זך.
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