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  :פתח דברא. 
  

") בג"צ הצוללות(להלן: "שכל כולה נולדה בשל בג"צ  תביעת השתקה קלאסיתבעסקינן  .1

בדרישה כי משטרת  ")רוה"מ(להלן: " הממשלה מר בנימין נתניהושהגיש הנתבע כנגד ראש 

רוה"מ בגין מעורבותו לכאורה בפרשה הנחקרת על ידי משטרת ישראל תפתח בחקירה כנגד 

ישראל ונוגעת לרכישת צוללות ממספנות בגרמניה תוך תשלום שוחד (על פי החשד) לגורמים 

 ").3000פרשה "; "פרשת הצוללות"שונים בהם פקידי ממשל ואנשי צבא בישראל (להלן: 

כנגד אביו של התובע ראש הממשלה בנימין  הצוללות ץבג"את הליך הנתבע  הגישאלמלא  .2

, תביעה זו לא הייתה באה כלל אל העולם כפי שעולה מבין השורות של כתב התביעה נתניהו

 עצמו.

הייתה לתקוף את לא את שמו הטוב תובע מר יאיר נתניהו, אלא כל כוונתו  עם הגשת התביעה  .3

הנתבע, שהינו פעיל חברתי ופוליטי המוכר כאחד מהבולטים בפעילות כנגד רוה"מ, וזאת על 

מלפעול ולבקר את מנת להפעיל על הנתבע לחץ אישי פוליטי ותקשורתי על מנת שיירתע 

 רוה"מ וגורמים אחרים.

פט הנכבד. מראש יודגש כי תביעה זו אין לה מקום באכסניה המכובדת של בית בית המש .4

מדובר בתביעה שנולדה בחטא ואשר מטרתה היא לגרור ויכוח פוליטי סוער ולגיטימי אל בין 

 כתלי בית המשפט הנכבד.

 שמעון עשור נ' היועץ המשפטי לממשלה 5947/93בג"ץ בעבר קבע כבר בית המשפט הנכבד ב .5

  כי: )16.02.1994(פורסם בנבו, 

בוה לצדק כדי שישמש כזירה להתגוששויות ש להבהיר כי אין לנצל את בית המשפט הגי"

והתמודדויות פוליטיות, ומי שפונה לבית המשפט חייב לעשות כן תוך גילוי כל הנתונים, 

 "היינו תוך פעולה בתום לב ובידיים נקיות

משפט הנכבד התכוון בדיוק לסוג זה של תביעות שכל מטרתן הינו ניגוח פוליטי של יריב הבית  .6

  מו הטוב של אדם.פוליטי ולא שמירת ש

 

  :הצדדים להליךב. 

"), הנו בנו של ראש הממשלה נתניהו ומי שמוזכר התובעהתובע, מר יאיר נתניהו (להלן: " .7

לא אחת בתקשורת כגורם המופקד (באופן לא רשמי) על ניהול המדיה החברתית של ראש 

 הממשלה מר בנימין נתניהו.
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פעיל במפלגת העבודה, פעיל חברתי אשר מזה "), הנו הנתבעהנתבע, מר אייבי בנימין (להלן: " .8

למאבקים שנים עוסק בפעילויות התנדבות ועזרה לזולת, וכן בפעילות פוליטית הקשורה 

חברתיים וציבוריים, צדק חברתי ומלחמה בשחיתות. הנתבע הנו ממובילי ההפגנות בפתח 

 .ן נתניהותקוה נגד השחיתות הציבורית ופועל לאכיפת החוק כנגד ראש הממשלה בנימי

הנתבע, שגדל בשכונת מצוקה, הצליח לשלב בחייו הבוגרים הצלחה אקדמית, ייסד את אגודת  .9

הסטודנטים במכללת רמת גן ושימש סגן יושב ראש האגודה, במקביל עסק ועוסק כל העת 

בפעילות חברתית ובכלל זה הקים ומשמש יושב ראש בהתנדבות של צעירי רוטרי "רוטראקט 

שנה במעון לנשים מוכות בתל אביב. יוזם מאות פעולות  15 –מתנדב מזה כ דרום תל אביב". 

התנדבות למען הקהילה ובין היתר חלוקת מזון לנזקקים בחגים. סגן יושב ראש וחבר "שולחן 

" תל אביב והמרכז (ארגון התנדבות בינלאומי). מנהל פרויקט שיפוץ ושדרוג מעון 5עגול 

סע לשלום" עם ילדים יהודים ערבים ואירופים לאוטיסטים בחולון. ראש משלחת "מ

בהשתתפות נשיא אוסטריה במסגרת ארגון שולחן עגול הבינלאומי במטרה לקרב בין יהודים 

  לערבים.

 

 :עובדות המקרהג. 

הדלפת ענק של מיליוני מסמכים חושפת כיצד ראשי מדינות, מתפרסמת  2016באפריל  .10

ילותם הפיננסית הענפה מסתירים את פע מקורביהם, פושעים וידוענים מנהלים ולעתים

 "). מסמכי פנמה(להלן: " במקלטי מס

מנהיגי מדינות בעבר ובהווה בחברות שכאלו,  12מגלים בין היתר החזקות של  מסמכי פנמה .11

לצד יותר ממאה פוליטיקאים ואישי ציבור וגם מקורבים להם. כך נחשף כיצד מקורביו של 

בחשאי לא פחות משני מיליארד דולר דרך בנקים  נשיא רוסיה ולדימיר פוטין העבירו

 וחברות שנרשמו במקומות אלה.

חברות וכן אישים ישראלים בולטים יותר או פחות עלו כחלק מהחשיפה של  600לפחות  .12

  מסמכי פנמה.

  

מתוך אתר עיתון "הארץ" בנוגע לקשר הישראלי של  2016אפריל  3העתק כתבה מיום 

  " לכתב ההגנה.א נספח"מצורף ומסומן כ "מסמכי פנמה"
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בין האישים הישראלים ששמם עלה בקשר ל"מסמכי פנמה" בלט בין היתר שמו של הפרקליט  .13

 הידוע ומי שמשמש שנים ארוכות פרקליטו של ראש הממשלה, עו"ד יעקב ויינרוט.

גרר מטבע הדברים חרושת של שמועות ותהיות האם במסגרת  פרסום "מסמכי פנמה" .14

בייט של מסמכים), בדיקה שארכה זמן רב, יעלו גם שמות - טרה 2.6הבדיקה של המסמכים (

 של גורמי ממשל ופוליטיקה ישראלים במסגרת הבדיקה.

שאלה זו קיבלה משנה תוקף, כאשר בוצעו חיתוכים שונים במנוע החיפוש של פרויקט  .15

ע בעניין. כך עשו רבים בהם הנתבע, במיוחד לאור , בניסיון לדלות מיד1"מסמכי פנמה"

עובדה ששמו של אחד מפרקליטי ראש הממשלה עלה בהקשר למסמכי פנמה והדבר עורר ה

 סקרנות.

, שם המשפחה של ראש הממשלה מר בנימין Nitaiכך למשל, כאשר בדק הנתבע את השם  .16

נתניהו בתקופה בה היגר מר נתניהו לארה"ב והתגורר בה, גילה הנתבע כי קיימת חברה 

. לאור NITAI INVESTMENTSסמכי פנמה" בשם הנמצאת במאגר שהודלף במסגרת "מ

  העובדה שמדובר בשם יוצא דופן, הדבר משך בנסיבות העניין את תשומת ליבו של הנתבע.

  

מתוך מנוע החיפוש של פרויקט "מסמכי  NITAI INVESTMENTSהעתק המידע אודות 

  " לכתב ההגנה". נספח בפנמה" מצורף ומסומן כ"

 

וע החיפוש הייתה לשם "שימרון" שם בא כוחו ובן דודו של בדיקה נוספת שבצע הנתבע במנ .17

יתפרסם כי הוא מעורב לכאורה בפרשת שחיתות גדולה בהקשר  שבדיעבדראש הממשלה 

הנתבע חשב שאם עלה שמו של פרקלחט אחד ייתכן וגם פרקליט אחר ל"פרשת הצוללות". 

של ראש הממשלה מר שימרון משמש מזה שנים איש סודו יהיה מעורב בפרשת מסמכי פנמה. 

בנימין נתניהו והוזכר גם יחד עם שותפו עו"ד יצחק מולכו כמי שניהלו עבור ראש הממשלה 

מר בנימין נתניהו חשבון נאמנות אליו זרמו כספים שונים ובין היתר כספים שקיבל ראש 

הממשלה מר נתניהו מעבריין בינלאומי בשם ארנו מימרן בזמן שנתניהו לקח פסק זמן 

 יקה.מהפוליט

במסגרת הפרשה טען העבריין ארנו מימרן, שהורשע בפרשה שכונתה באירופה "העוקץ של  .18

המאה" כי העביר לראש הממשלה, אז אזרח פרטי, בנימין נתניהו סכום של מיליון יורו. 

                                                           
  https://offshoreleaks.icij.orgקישור למנוע החיפוש של הפרויקט נמצא בכתובת  1
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מאוחר יותר שינה את גרסתו וטען כי מדובר בסכומים נמוכים יותר שבין מאות אלפים 

 לעשרות אלפי יורו.

שימרון, אשר בעליו הם עו"ד יצחק מולכו אשר מונה על ידי ראש -ברר כי משרד מולכועוד הת .19

הממשלה נתניהו לשמש שליח מיוחד של ישראל בעולם ודוד שימרון בן דודו יועצו ואיש סודו 

  של ראש הממשלה שימשו גם יועצים משפטיים של העבריין הבינלאומי מימרן.

  

מימרן עם עורכי הדין מולכו שימרון מצורף ומסומן  העתק כתבה אודות קשרי העבריין ארנו

  " לכתב ההגנה.נספח גכ"

 

  . SHIMRON LIMITEDבבדיקה שביצע הנתבע לשם שימרון עלה שמה של חברה בשם  .20

  

  " לכתב ההגנה.נספח דמצורף ומסומן כ" SHIMRON LIMITEDהעתק חיפוש בנוגע חברת 

 

ות בתקשורת אודות העובדה שראש התפרסמו ידיע 2014לכך מצטרפת העובדה שבינואר  .21

הממשלה מר בנימין נתניהו החזיק חשבון במקלט מס באי ג'רזי, וכי בחשבון זה הוחזקו על פי 

הדבר מוכיח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו השתמש  החשד סכומי כסף גבוהים.

  .ואולי אף משתמש כיום במקלטי מס כשיטה

  

" נספח היהו במקלט מס מצורף ומסומן כ"העתק הידיעה אודות החשבון שהחזיק מר נתנ

  לכתב ההגנה.

 

ובכלי  ,מתפרסמת כתבה בגלובס, חודש לפני פרסום הפוסט נשוא התביעה, 2016יולי  8ביום  .22

הקושרת את החשדות הנחקרים נגד ראש הממשלה מר בנימין אחרים,  ממוסדיםתקשורת 

  בקנה מידה גדול.  הלבנת כספיםנתניהו לנושא 

  

  .לכתב ההגנהנספח ו" בגלובס מצורף ומסומן כ" 20016יולי  8יום העתק הכתבה מ
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מתפרסמת ידיעה באתר יום לפני פרסום הפוסט נשוא התביעה,  29, 2016יולי  9ביום  .23

האינטרנט "כיכר השבת" ובה נטען כי ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ייחקר בקשר 

  .הלבנת כספיםלפרשייה של 

  

בת בנוגע לחקירת נתניהו בחשד להלבנת כספים מצורף ומסומן העתק הידיעה מאתר כיכר הש

  " לכתב ההגנה.זנספח כ"

 

, נתקל הנתבע במספר פרסומים במדיה החברתית בהם נטען כנגד התובע, כי 2016במהלך קיץ  .24

") דרכון דיפלומטי בשם אחר, וכי המוסדהוא קיבל מהמוסד לתפקידים מיוחדים (להלן: "

יצא התובע לחו"ל מספר פעמים ובצע מהלכים פיננסים עבור  באמצעות שימוש בדרכון זה

 רוה"מ.

התפרסמה ידיעה בבלוג החדשות של הבלוגר האמריקאי ריצ'ארד  2016יולי  16בתאריך  .25

 Netanyahu and Son Investigatedסילברסטיין "תיקון עולם". כותרת הידיעה הייתה: 

for Using False Passport, Money Laundering Via Panama Account  ובתרגום)

חפשי: נתניהו ובנו נחקרים ב(חשד) לשימוש בדרכון מזויף והלבנת כספים דרך חשבון 

 בפנמה).

בידיעה מתייחס הבלוגר למקורות אשר מצטטים דווחים שפורסמו ברשתות חברתיות  .26

ואשר לפיהן משתמש הנתבע בדרכון דיפלומטי/מזויף  בישראל ואשר מהימנותן אינה ברורה

   שר משמש אותו להלבנת כספים של אביו, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו.א

  

  " לכתב ההגנה.חנספח העתק הפוסט מתוך בלוג "תיקון עולם" מצורף ומסומן כ"

 

דוד  עו"ד פרסום ברוח הדברים התפרסם למשל בבלוג הנקרא "ארץ נעדרת" של בלוגר בשם .27

  תר:אשר כתב בין הי , בכיר ברשות המיסים לשעבר,לוי

 אנשים עם אביו שקיים הפגישות הוא האחד נושאים בשני תתמקד נתניהו יאיר חקירת"

 מיליוני עשרות של עתק בסכומי כספיות העברות השני והנושא הבחירות ביום שונים

 נתניהו יאיר טענת .העולם ברחבי מס במקלטי יאיר של ולחשבונותי בוצעו אשר ויורו דולרים

 מצא שהוא כך על סייבר מחברות קיבל אשר תיווך עמלות יםמהוו ל"הנ שהסכומים הינה

  ."הזדון תוכנות"ל קונים להן
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פוסט זה מצטרף לפוסט קודם שפרסם עו"ד דוד לוי ובו תיאר הנ"ל בפירוט את נושא הנפקת 

דרכון לתובע, הבלדרות וחשבונות הבנק הסודיים אותם קשר לפרשת מסמכי פנמה. ככל 

נן, מיהר עו"ד דוד לוי ומחק את הפוסט, שהיה פוסט ויראלי,  הנראה בעטייה דל התביעה ד

  מהבלוג שלו.

  

" טנספח מצורף ומסומן כ" 2016אוגוסט  10העתק הפרסום מתוך בלוג "ארץ נעדרת" מיום 

  לכתב ההגנה. 

 

בעקבות גל הפרסומים ברשתות החברתיות אודות החשד כי הנתבע משתמש בדרכון  .28

 . מליאת הכנסתורבותו בעניינים כספיים, עלה הנושא גם בדיפלומטי ו/או מזויף כחלק ממע

, חודש עובר לפרסום שהעלה הנתבע לפייסבוק, 2016יולי  18בדיון שנערך בכנסת ביום  .29

התבקש ראש הממשלה לענות לשאלה שנשאלה על ידי חברת הכנסת מ"המחנה הציוני", יעל 

וש לכאורה שעשה התובע שימאודות  כהן פארן ששאלה את ראש הממשלה בנוגע לידיעות 

פורסם כי נבדק חשד שנעשה שימוש פארן שאלה את ראש הממשלה: "-בדרכון. ח"כ כהן

בדרכון עם שם בדוי שהנפיק המוסד עבור הבן שלך, יאיר נתניהו , לפתיחת חשבון בנק 

בפנמה שאליו הוזרמו מאות אלפי דולרים. ברצוני לשאול אותך האם אכן הונפק דרכון עם 

בנך יאיר נתניהו, כמו גם באילו מצבים, ולמי, אזרחים יכולים לפנות להנפיק שם בדוי ל

". ראש הממשלה הגיב בביטול ?דרכון עם שם בדוי? בנוסף, כיצד הדבר משפיע על תפקודך

  ".אוויר חם – לדברים וכדרכו אמר כי "אין כלום כי לא היה כלום

  

מצורף ראש הממשלה  אתפארן בכנסת -ששאלה ח"כ כהן לההעתק כתבה בנוגע לשא

  לכתב ההגנה." ינספח ומסומן כ"

 

באותו יום, ולמרות תשובתו של ראש הממשלה, עלה נושא הדרכון גם בישיבה של הכנסת.  .30

, שלא במהלך דיון במליאה עלה לדוכן הכנסת חבר הכנסת אראל מרגלית מהמחנה הציוני

ונשא נאום  פארן, -הסתפק בתגובתו הכללית והסתמית של ראש הממשלה לשאלת ח"כ כהן

  חריף כנגד ראש הממשלה ובין היתר:

ומי שאין לו אלוהים, יכול לעשות הכל. על פי מקורות זרים, אתה עושה הכל, אין לך "

עולם תחתון יקראו לזה עוד מעט. לפי אותם פרסומים זרים, -דרכון-אלוהים. פרשת הון

ת. תוכל בבקשה ראש הסיבות אשר בגינן מתנהלת נגדך חקירת משטרה הן מאוד חמורו
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הממשלה, לומר לנו, האם יש אמת בפרסום, האם הוצע דרכון לבן משפחתך תחת שם 

אחר? האם השם מופיע בפרשת פנמה? האם נכון שהוזרמו לשם כספים זרים? האם יש 

  "?אמת

  

העתק מדווח אודות דברים חריפים שנשא ח"כ אראל מרגלית מעל דוכן הכנסת מצורך 

  לכתב ההגנה." אינספח ומסומן כ"

 

התפרסמה ידיעה עשרה ימים בטרם פורסם הפוסט נשוא התביעה, , 2016אוגוסט  8ביום  .31

 9, וצוטטה בהרחבה בעיתון "הארץ" ביום 10בחדשות ערוץ ובין היתר  בתקשורת הממוסדת

המשטרה עומדת לחקור את התובע בשל חשד למעורבותו ולפיה  2016אוגוסט 

כספים  – כספים מאנשי עסקים ובעלי הוןבפרשיית שחיתות הנוגעת לקבלת 

 שיועדו לאביו, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו.

אם הועברו כספים מאנשי עסקים בחו"ל ליאיר המשטרה בודקת על פי הדיווח,  .32

, ששימשו לכאורה לצורכיהם נתניהו ולרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו

קים, בעיקר מארה"ב, הועברו האישיים. במשטרה מבררים אם כספי תרומות של אנשי העס

  באופן שיטתי לשניים כדי לממן את אורח חייהם.

  

 2016אוגוסט  9העתק הכתבה אודות החשדות כנגד התובע שפורסמה בעיתון "הארץ" ביום 

  לכתב ההגנה. "בינספח מצורף ומסומן כ"

 

בעקבות גל הפרסומים, ואמונתו של הנתבע כי צירוף הידיעות והכתבות בנושא, החל  .33

מחשבונותיו של ראש הממשלה במקלט מס, דרך הכספים שקיבל מגורמים שונים בהם 

לדיון בכנסת, כמו גם העובדה  קים ביותר בחו"ל, וכלה בעובדה שפרשת הדרכון עלתהמפוקפ

דו של ראש הממשלה ו/או הנתבע לא עלתה שום הודעה שיש בה כדי להרתיע אנשים שמצ

סביבתו הקרובה לא התובע ואף לא מצב עובדתי לפיו מלכתוב ו/או לעסוק בעניין זה, נוצר 

בניגוד למקרים אחרים היא אינה מנסה לטענות ובפומבי אינה מתייחסת של ראש הממשלה 

 למנוע את פרסום החשדות כנגד התובע.

זאת ועוד, מכיוון שאחת הטענות הייתה כי התובע קיבל דרכון דיפלומטי מהמוסד, הרי די  .34

המוסד כי מדובר בדבר שקר על מנת לסמן ולהזהיר כל בר דעת  היה בהודעה לקונית מצד
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שלא לחזור על הפרסום, אולם כאמור מלבד הכחשות (והרי איש לא מצפה להודאה בנסיבות 

למעט תגובתו ת מטעם התובע בנוגע לחשדות כלפיו אלה) לא פורסמה שום הכחשה פומבי

 הממשלה בדיון שנערך במליאת הכנסת.המתחמקת של ראש 

קיימת פרשה פלילית הנוגעת לתובע ולשימוש אפשרי רקע זה, ומתוך אמונה כי אכן  על .35

שעשה בדרכון כלשהו ו/או מעורבות בהלבנת כספים, פרסם הנתבע פוסט דעה על הפרשה 

  בדף הפייסבוק שלו ובו נכתב בין היתר:

ו יום אחד קרא ביבי לראש המוסד ומבקש דרכון בשם בדוי לבן שלו יאיר נתניהו, כמ"

  למרגלים, בנימוק בטחוני, לשמור על הבן ההולל המסתובב בעולם, שתהיה לו זהות בדויה.

  עד כאן הכול קצת הזוי אבל נניח שזה גם קצת הגיוני.

מסתבר עקב דליפת מסמכי פנמה, שיאיר נתניהו הצעיר שבקושי הרוויח משהו בחייו, כבר 

  עשיר גדול.

דרכון מטעמי ביטחון, הפך להיות תרגיל אותו  433לפי החשדות הנחקרים כרגע בלהב 

הונאה של משפחת נתניהו להעלמות מיסים, הלבנת הון, וקבלת תשלומים מכל מיני בעלי 

  אינטרס שרצו לשמן את ראש ממשלת ישראל בשוחד ותרומות אסורות.....

לרוע המזל של שרה וביבי הדלפת "מסמכי פנמה" גילו לרשויות החוק שאותו שם בדוי 

וסד ליאיר הקטן, הוא זה שמחזיק על פי החשד חשבונות של מיליוני דולרים שנתנו במ

  ואירו במקלט המס העולמי של השמנה והסלתה"

  

" גנספח ימצורף ומסומן כ" 2016אוגוסט  18העתק הפוסט המלא שפרסם הנתבע ביום 

  לכתב ההגנה.

 

חבה במקומות חזרה על דברים שפורסמו בהרבסך הכול יודגש, כי הפוסט האמור, שהינו  .36

י הרשת החברתית, לא זכה לתגובה מצד התובע ו/או מי מטעמו באחרים בתקשורת וברח

 .נה לאחר פרסום הפוסט נשוא התביעהאחר שהגיש הנתבע את בג"צ הצוללות שאלא רק ל

מתפרסמת כתבה מאת העיתונאי רביב דרוקר אודות העובדה  2016נובמבר  29ביום  .37

טובות הנאה בדמות חופשות יוקרה שמומנו על ידי  שהתובע קיבל במספר הזדמנויות

המיליארדר האוסטרלי השנוי במחלוקת ג'יימס פאקר, מקורבו של ראש הממשלה מר 

בנימין נתניהו ומי שנחשד כמי שנתן טובות הנאה אסורות לכאורה לראש המוסד יוסי כהן 

  בזמן שהנ"ל שימש ראש המועצה הלאומית לביטחון.
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אודות טובות ההנאה שקיבל התובע מהמיליארדר  2016נובמבר  29העתק הכתבה מיום 

  לכתב ההגנה. "דנספח יפאקר מצורף ומסומן כ"

 

, 2017ינואר  18ביום חודשים ארוכים לאחר שפרסם הנתבע את הפוסט המדובר פייסבוק,  .38

התובע עומד להיחקר שוב במשטרה וכי  , לפיה2התפרסמה ידיעה בחדשות ערוץ 

, מקורבו של ובע קיבל מתנות מהמיליארדר ארנון מילצ'ןמתבסס חשד לפיו הת

ראש הממשלה בנימין נתניהו ומי שחשוד שנתן שוחד במאות אלפי שקלים לראש הממשלה 

  בדרכים שונות.

  

 "טונספח מצורף ומסומן כ" 2העתק הידיעה בנוגע לחשדות כנגד התובע מאתר חדשות ערוץ 

  לכתב ההגנה.

 

תובע חשוד כמי שקיבל מתנות ידיעה לפיה ה התפרסמה 2017ינואר  28ביום  .39

  אחרים מלבד המיליארדר ארנון מילצ'ן. ודברי ערך מארבעה אנשי עסקים

  

" לכתב זטנספח העתק הכתבה אודות החשדות הנוספים כנגד התובע מצורף ומסומן כ"

  ההגנה.

 

למעשה, כבר שנה טרם פרסום הפוסט נשוא התביעה ומרגע פרסום הפוסט ועד היום,  .40

בשחיתות מצד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו חשדות  ודותפרסמות ידיעות שונות אמת

חשדות אלה לא , ונכון לרגע כתיבת שורות אלו ואודות מעורבותו הלכאורית של התובע

 . הוזמו

הגיש הנתבע מכתב אזהרה ליועמ"ש, לפרקליט המדינה, וכן לראש  2017יולי  4ביום  .41

 יוסי כהן ועדכן כי בכוונתו להגיש בג"ץ בנושא הצוללות.הממשלה באמצעות בא כוחו עו"ד 

מגיש הנתבע  2017יולי  27בתאריך שלח התובע מכתב נוסף ובעקבותיו,  2017יולי  14ביום  .42

בג"ץ באמצעות ב"כ עו"ד יובל יועז ועו"ד דורון ברקת בבקשה להורות ליועץ המשפטי 

, פרשיית 300לפרשייה לממשלה לחקור את ראש הממשלה מר בנימין נתניהו בקשר 

 ).6087/17בג"ץ הצוללות (ראה 
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מכתב עו"ד יובל יועז, שייצג את הנתבע בבג"ץ הצוללות , נשלח ל2017אוגוסט  13ביום  .43

") ממשרדו של ב"כ התובע ובו נטען כי הפרסום שפרסם הנתבע מכתב ההתראה(להלן: "

ינו פרסום כוזב , שנה טרם שליחת מכתב ההתראה, ה2016אוגוסט  18בפייסבוק ביום 

  לשיטתו של התובע והנתבע נדרש להסירו לאלתר.

  

  לכתב ההגנה.נספח יז" מתורף ומסומן כ" 2017אוגוסט  13העתק מכתב ההתראה מיום 

 

לעו"ד דוד לוי, אותו פנה הנתבע שנפל על הנתבע כרעם ביום בהיר, קבלת המכתב,  עוד בערב .44

יהם התבסס הפוסט נשוא התביעה, ושהיה אחד המקורות עלמכיר מהפעילות החברתית, 

וביקש לדעת האם האחרון עומד מאחורי פרסומיו בנוגע למעורבות התובע בפרשת הלבנת 

ההון ומסמכי פנה ומהם מקורותיו. עו"ד לוי ציין כי עומד מאחורי הפרסומים אולם אינו 

ע לגבי ליבו של הנתבהעלו ספק בתשובותיו של עו"ד לוי  יכול לחשוף את מקורותיו לנתבע.

מידת אמינותן (יובהר, כי על אף שהידיעות התפרסמו בכלי תקשורת שונים, קשריו וזמינותו 

 של לוי הובילו את הנתבע ליצור עמו קשר מיידי).

כי הוא אינו  ב"כ התובעהודיע להתובע,  לב"כ מיילהנתבע  שלח, 2017אוגוסט  14ביום  .45

ר העובדה שעלה בליבו ספק בדבר נכונות , וכן הציע כי ימחק לאור טענות התובע, ולאומיוצג

הדברים שכתב. עוד הציע הנתבע כי ימחק לאלתר את הפוסט האמור ויפרסם התנצלות בזו 

 *התנצלות מלאה ומכל הלב* הלשון:

לפני כשנה . כי ככה צריך לנהוג איש אמת ,אני מתנצל בשמחה ומעומק ליבי

ואביו ראש  נגד יאיר נתניהו פירסמתי פוסט בפייסבוק שכלל טענות  17.8.16 ביום 

כי יתכן שהסתמכתי  הסתבר לי לאחר פנייה שקיבלתי מהשניים .הממשלה בנימין נתניהו

על פרסום שמעולם לא הוכח והמקור העיקרי לפרסום, איתו בדקתי את הדברים, לא יודע 

 .הפרסום הזה ככל הנראה היה שיקרית: לכן, כאיש אמת מסקנתי אח .אפילו להוכיח אותו

ני מתנצל בפני יאיר נתניהו ואביו ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ומצטער על הנזק א

לבקשתם  .אמשיך להשמיע דברי אמת בעתיד .ועוגמת הנפש שפרסום מיותר זה גרם להם

   .נמחק 17.8.16הפוסט מיום  ובהסכמה הענינית *והצודקת*

 

שרד עו"ד יוסי כהן, ב"כ קיבל הנתבע הודעת טקסט מעו"ד מחרז ממ 2017אוגוסט  15ביום  .46

שעות ויתנצל בנוסח  48התובע אשר דרש כי הנתבע יימחק את הפוסט נשוא התביעה תוך 
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בתוספת ₪  2000מדויק שהוכתב על ידי ב"כ התובע וכן ישלם לב"כ התובע שכר טרחה בסך 

 מע"מ על מנת שלא תוגש נגדו תביעה בבית משפט.

שלח הנתבע מייל למשרד ב"כ התובע ובו הסביר מדוע יש לדאוג  2017אוגוסט  15בערב  .47

למחיקת הפוסט מבעוד מועד וזאת מתוך חשש כי בשל יישום "היום לפני" בפייסבוק הפוסט 

הנתבע חשב לתומו כי יקבל תשובה מב"כ יצוץ ביום השנה לכל אלה ששיתפו את הפוסט. 

 ומחק את הפוסט באופן חד צדדי.מיהר  תגובה לא הגיעה והנתבע התובע אולם

לגולשים אחרים ") האזהרה(להלן: "זאת ועוד, הנתבע פרסם בדף הפייסבוק שלו אזהרה  .48

  להימנע מפרסום הסיפור אודות התובע וזאת בשל החשש כי מדובר בסיפור בלתי מבוסס.

  

  לכתב ההגנה. "חנספח יק האזהרה שפרסם הנתבע בפייסבוק מצורף ומסומן כ"תהע

 

התקשרה מזכירה ממשרד ב"כ התובע והודיעה לנתבע כי נוסח  2017אוגוסט  16ביום  .49

ההתנצלות ששלח אינו מקובל על התובע. הנתבע ביקש לשוחח בעניין עם ב"כ התובע, 

והמזכירה הבטיחה להעביר את המסר. בפועל, איש ממשרדו של ב"כ התובע לא חזר אל 

 לתומו כי התובע ויתר על טענותיו.  הנתבע והנתבע חשב

לאחר שהמדינה הגישה בהמשך לבג"ץ הצוללות שהגיש הנתבע, ובמהלך ההליך המשפטי,  .50

את תגובתה לבקשה, הגישו ב"כ של הנתבע בקשה לבית המשפט העליון הנכבד להשיב 

 לתגובתה של המדינה. 

בע בקשר הדוק ולדעתו של הנתיום לאחר הגשת הבקשה לבית המשפט העליון הנכבד,  .51

יובהר כי  הגיש התובע את כתב התביעה בתיק שבכותרת כנגד הנתבע.לבג"ץ הצוללות. 

ומבלי שאיש פנה או  2הנתבע לא ידע על הגשת התביעה ולמד עליה מפרסום בחדשות ערוץ 

 עדכן אותו קודם לכן. 

  ד. טיעונים משפטיים:

  

 כות מקומיתסמ יש מחוק את התביעה או להעבירה בשל חוסר –טענת סף 

הנתבע הגיש בהזדמנות הראשונה בקשה למחוק את התביעה או להעבירה לבית המשפט  .52

 הוא בית המשפט השלום הנכבד בפתח תקוה. –המוסמך 

 בקשה מפורטת וכן תגובת התובע הוגשו לבית המשפט הנכבד. .53
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מיוצג  יובהר, כי כבר בפנייתו הראשונה של הנתבע לב"כ התובע, ציין הנתבע כי אין הואעוד  .54

ועז שייצג את הנתבע בתיק לעו"ד י מכתב ההתראהועל כן לא הייתה סיבה להמציא את 

הצוללות, ובכל מקרה מרגע שעו"ד יועז הודיע לב"כ התובע כי אינו מייצג בתיק היה על ב"כ 

 התובע להתקשר אל הנתבע או לשלוח אליו מייל ולבדוק עמו היכן מתגורר. 

למחוק את התביעה בשל חוסר סמכות או להעבירה  בית המשפט הנכבד מתבקש אם כן .55

  לבית המשפט המוסמך בפתח תקוה.

  

 :התובע נקט בשיהוי קיצוני העולה כדי חוסר תום לב –טענת סף 

 יש לדחות את התביעה על הסף בשל שיהוי קיצוני בהגשתה. .56

פוליטי ואגב בג"ץ הצוללות - התובע הגיש את התביעה שבכותרת כחלק ממאבק משפטי .57

 ש הנתבע כנגד אביו של התובע ראש הממשלה מר בנימין נתניהו.שהגי

, כשנה טרם שנשלח 2016אוגוסט  17כאמור, הפוסט עליו מתבססת תביעה זו התפרסם ביום  .58

 .בא כוח הנתבעמכתב ההתראה מב"כ התובע ל

הטענות והדיווחים אודות החשדות כנגד התובע בעניין הדרכון המזויף/דיפלומטי ומעורבותו  .59

ורית בפרשת הלבנת הון בוודאי הגיעו לאזניו של התובע, כיוון שכאמור טענות אלה הלכא

 2016יולי  18עלו והדהדו במספר דיונים שנערכו במליאת הכנסת ובמיוחד בדיון שנערך ביום 

 י לכתב ההגנה).פארן (ראה נספח - ובו נשאלה השאלה מטעם ח"כ יעל כהן

שמו הטוב (לשיטתו) ברחבי הרשת, אולם הוא  לתובע היה זמן רב לבחון האם וכיצד נפגע .60

בחר לשתוק ולא פנה אל הנתבע בסמוך לפרסום הדברים (אותם הנתבע רק הדהד כאמור) 

 על מנת להזהיר אותו כי מדובר לכאורה בפרסום אסור.

ויובהר, התובע הינו אדם צעיר אשר על פי פרסומים שלא הוכחשו מעורב בפעילות ראש  .61

את ההסברה של ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ברשת הממשלה ולמעשה מנהל 

 החברתית.

בעיתון  2016דצמבר  2לעניין זה ראוי להביא למשל דברים שנכתבו אודות התובע ביום  .62

  מארקר. שם נכתב לגבי התובע:-הכלכלי דה

דעתו בנושאים שונים כאשר הוא שוהה בחיק  זה כבר די ידוע שנתניהו משנה את" "

"מה שאנשים לא מודעים אליו הוא ההשפעה  ע", אומר אותו מקור,משפחתו בסוף השבו

האדם הכי חזק במדינה. הוא הרבה יותר  ההולכת וגוברת של יאיר. הוא בדרך להיות

כפי שהיה  18, הוא כבר לא ילד בן  25נתניהו הצעיר,  דומיננטי ממה שאנשים חושבים".



14  
 

חיים כחייל וסטודנט, והחילופים  השנייה. הוא צבר ניסיון כאשר אביו התחיל את כהונתו

בשנים האחרונות אנשי אמון לא מצליחים להחזיק מעמד  התכופים בלשכת נתניהו, שם

לו להיכנס לוואקום במצב שבו הוא, כבן משפחה, תמיד  לאורך זמן משמעותי, מאפשרים

ההשפעה הגוברת של יאיר קפצה מדרגה במערכת הבחירות  קרוב לאוזנו של אביו.

ועד סוף  -הקמפיין הליכוד פיגר בסקרים אחרי המחנה הציוני  כאשר במשך האחרונה,

הבחירות היה באוויר ריח של מהפך. בזכות בליץ ראיונות בתקשורת  השבוע האחרון שלפני

ברשתות החברתיות, שחלקה שנויה במחלוקת עד היום ("הערבים  ותעמולה מסיבית

מנדטים.  30רה על פיה ולהביא לליכוד הצליח נתניהו להפוך את הקע נוהרים לקלפיות"),

לפעילות שלו ושל משפחתו, ובכלל זה לבנו  במידה רבה את הניצחון נתניהו האב מייחס

 ."יאיר

כלומר, לתובע יכולת מרשימה לכאורה בכל הקשור לרשתות חברתיות ולהעברת וקבלת  .63

 עיניו?מסרים ברשתות החברתיות. הייתכן כי מידע כה רגיש ובעייתי לשיטתו חמק מ

התובע השתהה ולא עשה דבר בנוגע לפרסום האמור, אלא רק כאשר נדמה היה לו כי  .64

 הפרסום הנ"ל יכול לשמש אותו כקלף נגד הנתבע.

השיהוי הקיצוני הוביל הן לכך שתפוצת הפוסט עם הזמן, ככל שהדברים שנכתבו אינם אמת  .65

 באופן קיצוני. לשיטתו של התובע, תלך ותתרחב, והן לכך שמצבו של הנתבע השתנה

לא הרי פוסט שקיבל מספר קטן של שיתופים והתייחסויות כהרי פוסט ששותף והופץ  .66

 לאורך שנה שלמה.

התובע עצמו מודה למעשה, בבחינת הודאת בעל דין, כי מעשיו ופרסומיו של הנתבע מוכרים  .67

 לכתב התביעה כי "בשנים 10לו וכי הוא עוקב אחריהם. כך למשל טוען התובע בסעיף 

 לעיתים הגובלים כזב ולפרסומי ,רבות להכפשות משפחתו ובני התובע נחשפו ,האחרונות

 הכפשה קמפיין בראש העומד ,הללו הגורמים מן אחד .שונים גורמים מצד בהסתה מסוכנת

 ושלטון הממשלה ראש להפלת להוביל במטרה ,משפחתו התובע ובני כנגד תקדים חסר

 .הנתבע הוא ,הליכוד

רורים האלה לא יכול התובע לטעון כי דווקא פרסום אשר נוגע בו אישית לאור הדברים הב .68

 ואשר לשיטתו מסב לו נזק ועוגמת נפש רבים חמק ממנו.

שלושה יסודות מרכיבים את בית המשפט הנכבד התייחס לא אחת לשאלת השיהוי וקבע כי  .69

ן החוק, באם השיהוי: שיהוי סובייקטיבי, שיהוי אובייקטיבי ומידת הפגיעה בעיקרון שלטו

 ).678) 1, פ"ד מב(גת-אסולין נ' ראש עיריית קרית 170/87תתקבל טענת השיהוי (בג"ץ 
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ובשאלה האם חלוף הזמן מלמד כי ויתר  תובעמתמקד בהתנהגות ה היסוד הסובייקטיבי .70

. במקרה דנן ברור כי התנהגותו של התובע שלא פנה לאיש מהגורמים שפרסמו על זכויותיו

ן וכספי פנמה, והעובדה כי חלף זמן רב מאוד במונחי הרשת החברתית אודות פרשת הדרכו

(שנה של פרסום היא נצח במונחי הרשת) כדי ללמוד כי הלכה למעשה זנח התובע את 

טענותיו והחליט לשוב ולהעלותן רק בהקשר הפוליטי ובשל העתירה לבג"ץ שהגיש הנתבע 

 (כפי שיפורט בהמשך).

רסים ראויים לפגיעה באינטתביעה הביא השיהוי בהגשת הבוחן האם  היסוד האובייקטיבי .71

לו היה התובע פועל בדרך כלשהי, בין אם  –. במקרה זה התשובה ברורה של צדדים שלישיים

באמצעות פרסום ברשתות החברתיות (התובע פעיל בפייסבוק תחת השם "יאיר הון") או 

הינה לשיטתו פרסום לשון  בכל דרך אחרת ומודיע כי פרסום פרשת הדרכון וחשבונות פנמה

הרע, כי אז הנתבע לא היה מעתיק את הדברים שנכתבו אודות התובע. אולם לא רק 

שהתובע המתין למעלה משנה בעניין זה, הוא גם החליט לפעול כנגד גורם ספציפי שלא 

 אותה וזאת כאמור מסיבות שאינן מן העניין.  הדהדהמציא את הידיעה אלא רק 

התובע פועל בדרך כלשהי בעניין הדיווחים אודותיו, הייתה נמנעת זאת ועוד, לו היה  .72

מהנתבע הבושה וחמור מכך הפגיעה האפשרית באמינותו ובאמינות הדברים שהוא מפרסם 

 ברשת החברתית. 

 –הנתבע הוא פעיל חברתי ופוליטי אשר כמו התובע, שמו הטוב ואמינותו חשובים לו ביותר  .73

ובבוא העת, כאשר הנסיבות נוחות  –ע ולשכמותו התובע הניח למעשה מלכודת לנתב

 מבחינת התובע הוא מנסה ללכוד במלכודת זו את טרפו קרי את יריבו הפוליטי.

אם תתקבל טענת השיהוי. במקרה  בחומרת הפגיעה בשלטון החוקעניינו  היסוד השלישי .74

קא דנן לא רק שלא תהיה כל פגיעה בשלטון החוק אם תתקבל טענת השיהוי, אלא שדוו

יהיה פה תמריץ אשר יביא לחיזוק שלטון החוק. מדובר בתמריץ לנפגעים פוטנציאליים 

לפעול מהר ככל שניתן ותוך מזעור הנזקים על מנת לעצור (במקרה זה פרסום דבר שנתפס 

על ידי התובע כפרסום לשון הרע") ובכך יתממש טוב יותר העיקרון של "אכיפה אזרחית 

 אפקטיבית". 

מבלי לדחות  דנן על כנה  שאם יותיר בית המשפט הנכבד את התביעה קיים חשש ממשי .75

יווצר תקדים מסוכן שבו "נפגע" פוטנציאלי ימתין עם תביעתו  –אותה בשל השיהוי הקיצוני 

לשעת הכושר על מנת להשתמש בה כקרדום נגד יריב פוטנציאלי ואגב כך ניטל העוקץ 

 לשון הרע.מהבסיס החוקי שעליו מושתת העיקרון של תביעת 
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הוכח כי התובע השתהה שיהוי סובייקטיבי ואובייקטיבי וכי דחיית  –לסיכום פרק זה  .76

ובע לא רק שלא תפגע בשלטון החוק התהתביעה על רקע השיהוי הקיצוני שנגרם בעטיו של 

  אלא אף תחזק אותו ועל כן יש לדחות את התביעה על הסף.

  

 :קנטרנית ופוליטיתיש למחוק את התביעה בהיותה תביעה  -טענת סף 

כפי שכבר הוזכר, תביעה זו מוגשת לא רק בשיהוי קיצוני אלא גם בסמיכות זמנים מטרידה  .77

 לבג"ץ שמגיש הנתבע כנגד אביו של התובע ראש הממשלה מר בנימין נתניהו.

ראש הממשלה מר להגדיר את בבג"ץ הצוללות דרש הנתבע (בתיק זה) בין היתר כי יש  .78

ולזמנו לחקירה באזהרה, כחלק מהחקירה הפלילית בפרשה המכונה כחשוד  בנימין נתניהו

כמו כן התבקש בית . רשת רכש צוללות וכלי שיט מגרמניה", הידועה בציבור כפ3000"תיק 

המשפט להורות למשיבים להניח בפני הציבור "את עמדתם המקצועית המבוססת על 

ה והחקירה הפלילית התשתית הראייתית והעובדתית שנאספה במסגרת הבדיקה המקדימ

מר ', בשאלה מהם החשדות הקיימים ככל שקיימים, בעניינו של 3000בפרשה הידועה כ'תיק 

וק המבססות חשדות אלה ידי רשויות אכיפת הח-, ומהי עוצמת הראיות שנאספו עלנתניהו

 ."בעניינו

כאמור, זמן קצר לאחר הגשת הבג"ץ החלה כנראה בדיקה או חקירה של התובע ו/או של  .79

אביו של התובע ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ו/או של כל גורם אחר הקשור בהם כנגד 

 הנתבע.

לכתב ההגנה? כתב התביעה בא ומציג  69כיצד אנו יודעים על הבדיקה המתוארת בסעיף  .80

 הצצה אליה.

עסקינן בנתבע אשר מתמיד במשך זמן רב  כך למשל נכתב בפתח כתב התביעה: " .81

בפרט ובמשפחת נתניהו בכלל ולרמוס את שמה  ביים לפגוע בתובעבניסיונותיו האובססי

ובעיקר, ביצע הנתבע שימוש  הטוב בפומבי, מתוך זדון ורשעות לשמה, כאשר בין היתר

נתניהו  ציני ואכזרי במעמדם הרם של הורי התובע, תוך שהוא מפרסם כנגד משפחת

 לכתב התביעה). 4סעיף " (כזבים, במטרה להסית את הציבור כנגדה, להשפילה ולבזותה

כמי שעומד בראש המאבק נגד  נתבעמוצג הלכתב התביעה  10בסעיף כפי שכבר הוזכר,  .82

בשנים האחרונות, נחשפו התובע ובני משפחתו להכפשות רבות, התובע ומשפחתו: "

מסוכנת מצד גורמים שונים. אחד מן הגורמים  ולפרסומי כזב הגובלים לעיתים בהסתה
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ובני משפחתו, במטרה  מפיין הכפשה חסר תקדים כנגד התובעהעומד בראש קהללו, 

 . "להוביל להפלת ראש הממשלה ושלטון הליכוד, הוא הנתבע

על מנת לבסס את הטענה כי מדובר בתביעה שהינה ניגוח פוליטי ולא תביעת לשון הרע  .83

לכתב התביעה מצטט לכאורה פוסט שפרסם הנתבע ובו  12"קלאסית" בא התובע ובסעיף 

שנים שלטון איומות ה"הישג" הנורא  20אין לנתניהו הישגים כמעט בשום תחום.  : "נכתב

 ".מכל שהוא מצליח לפלג את העם! הכל למען הישרדותו הפוליטית

התובע אינו מודאג למעשה משמו הטוב או מפגיעה לכאורית בין אם הייתה ובין אם היא  .84

ה. התובע "מגלה" למעשה לבית מושא דמיונו בעקבות הפרסום הספציפי אשר בבסיס התביע

לכתב התביעה.  14לכולי עלמא את מניעיו האמיתיים בתביעה זו בסעיף והמשפט הנכבד 

לפרסומי הנתבע שיתופים רבים, כמו גם תגובות ו"לייקים". התובע "מתלונן" וקובע כי "

כך, נחשף הציבור הרחב להסתה של הנתבע כלפי התובע ובני משפחתו, לדברי הכזב שלו 

 "..) השזורים בפרסומיםג.ב.י –השגיאות במקור לפיהם ולגינויים וההכפשותה מכוערות (כ

הנה כי כן, לא מדובר בתביעת לשון הרע. מדובר בתביעה שהוגשה אגב בג"ץ הצוללות ואשר  .85

כל תכליתה היא להיות כלי שרת פוליטי בידי התובע ויותר מכך בידי ראש הממשלה מר 

אשר נתפס בסביבתם (ובצדק לא מבוטל) כאחד מגורמי בנימין נתניהו כנגד גורם 

 שפעה על השיח הציבורי הנוגע לראש הממשלה.ההאופוזיציה המשמעותיים אשר לו 

בית המשפט  אלא שהתובע טועה בהליך. שדה הקרב הפוליטי, אל לו להתקיים בין כתליו של .86

נתבע, אשר בשנה הנכבד. ככל שהתובע או מי ממקורביו חושבים כי יש להיאבק פוליטית ב

החולפת לא רק שהגיש בג"ץ כנגד ראש הממשלה אלא הוא פעיל במסגרות שונות פוליטיות 

וחברתיות שתכליתן להביא לשינוי שלטוני בישראל, הרי שעל התובע לקיים מאבק זה בזירה 

 הפוליטית תקשורתית.

של התובע יודע היטב שגם ללא תביעת השתקה זו נמצא הנתבע תחת בליץ תקשורתי  .87

אשר  20גורמים שונים ובהם כלי תקשורת המזוהים פוליטית עם הימין ובהם ערוץ 

 ."דואגים" להכפיש את הנתבע באופן קבוע

היא למעשה  לפעול נגד הנתבע פוליטית תוך שימוש בהליך המשפטי דנןמתן רשות לתובע  .88

 פתח להפיכת בית המשפט הנכבד לזירת התגוששות פוליטית תחת כסות של הליך משפטי. 

פוליטית, וכי -בית המשפט אינו הזירה המתאימה להתגוששות אידיאולוגיתיש לזכור כי  .89

 .ההליך המשפטי אינו תרופה לכל מכאוב

מונים מדף חלק מכלי התקשורת האלטרנטיביים, תפוצתם ועוצמתם גדולה בעשרות  .90

והבלוגר עו"ד דוד  הפייסבוק של הנתבע (כך למשל בעניינו של הבלוגר ריצ'ארד סילברסטיין
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). אם כך, כיצד זה שהתובע לא מצא לנכון לתבוע גורמים אלה אלא רק את הנתבע וגם לוי

הנתבע נתפס כאיום  –התשובה ברורה זה רק לאחר שהגיש נגד רוה"מ בג"ץ? 

ובכלל זה שימוש במערכת  - מנת לנטרלוים כשרים" על ליטי וככזה "כל האמצעפו

 המשפט ככלי פוליטי.

על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות על הסף ניסיון נואל זה של התובע לעשות בבית  .91

  פוליטי ולדחות את תביעתו על הסף. המשפט הנכבד שימוש

  

  :התובע עושה שימוש לרעה בהליך המשפטי –טענת סף 

 

הגשת תובענה זו, יש משום שימוש לרעה בהליכי משפט מצד התובע. כי ב ןהנתבע יטע .92

, אלא בפוסטהתובע, לאורך כל כתב התביעה, אינו מכחיש את העובדות, לפרטיהן, שהועלו 

הדברים שנכתבו (על ידי אחרים כביכול של  םבוחר בהצגת אמירות כלליות בלבד על נפסדות

מדוע בחר לתבוע את הנתבע בעוד  –ת מתעלם מהשאלה הבסיסיו )והנתבע רק הדהד אותם

וכי התפוצה הרחבה של הפרשה הגיעה  הוא מקור המידע הזההוא יודע כי לא הנתבע 

 ממוסדים, בלוגרים מוכרים ופוליטיקאים תקשורתו כלי בעקבות שאלות נוקבות שהציפ

  . בעניינו כפי שפורט בפרק העובדתי

שהוא טוען ל"רדיפה אישית", כביכול, תחת זאת, בחר התובע להגיש את התובענה דנן תוך  .93

תה ולא נבראה, כפי שכל קורא סביר יכול להיווכח, ולא מהין להכחיש כי כל גורם ישלא הי

שתיקתו של התובע נוכח האשמות התקשורת והרשתות חיצוני אחר היה מפרש את 

 החברתיות כסוג של הודאה שבשתיקה.

ניחא. אלא שהתובע  –הרבים והמגוונים לו היה התובע מתייחס לשתיקתו לנוכח הפרסומים  .94

מסתיר מבית המשפט את העובדה כי למעשה תביעה זו היא תולדה של פוסט זניח יחסית 

בוודאי בהשוואה לשטף המידע שהתפרסם בקשר לתובע וכי התובע או מי מטעמו לא עשו 

 למעשה דבר בעניין.

הוא נחקר מספר  –הכחיש התובע לא יכול להכחיש את העובדות כי למעשה אין לתובע מה ל .95

פעמים בקשר לפרשיות שחיתות חמורות ולכן השאלה האם החקירה נסובה סביב מעשיו עם 

 דרכון או ללא דרכון היא שולית ובלתי חשובה.

שמו הטוב של התובע לא נפגע ולא יכול היה להיפגע מפרסומים אלה. שמו הטוב של התובע  .96

הוא אכן נחקר כעד בקשר לפרשיות  נפגע למרבה הצער מהעובדה ש"בעולם האמיתי"
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שחיתות המיוחסות לאביו ראש הממשלה מר בנימין נתניהו לאמו הגברת שרה נתניהו 

ולבעלי ממון שונים הנמצאים איתם בקשר ואשר על פי החשד הרעיפו מתנות אסורות ואולי 

 אף שוחד על הוריו ואלי גם על התובע עצמו. 

בתביעת שווא ושימוש פסול בהליכי משפט ובית  על כן לא היה לתביעה זו מקום, מדובר .97

 המשפט הנכבד מתבקש בנסיבות אלה לדחות את התביעה על הסף. 

לחוק איסור לשון  )4(15הפרסום נשוא התביעה חוסה תחת הגנת סעיף  –טענה 

 :הרע

יטען הנתבע כי הפרסום נשוא  –במידה וטענות הסף של הנתבע לא יתקבלו ולמען הזהירות  .98

 ").החוק(להלן: " 1965- חוסה תחת הגנת חוק איסור לשון הרע, התשכ"התביעה זו 

לחוק נקבע כי במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע, תהיה זו הגנה טובה אם  15בסעיף  .99

ולענייננו נפנה לסעיף קטן  –הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת מהנסיבות 

הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, פרסום היה המוגדרת ההגנה לפיה:  ,) בו4(

רשמי או ציבורי, בשירות ציבורי או בקשר לענין ציבורי, או על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו 

 ;של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות

ראשית יש לבחון האם התובע נופל תחת ההגדרה של בעל תפקיד רשמי  .100

 .ו/או ציבורי

ו הציבוריים של הנתבע ניתן ללמוד מכתב ההגנה עצמו. התובע מעיד לגבי תפקידו ומעמד .101

 של שמו הפוליטית ירהזב כי ,הוא גלוי סוד "לכתב התביעה ומציין כי:  5על עצמו בסעיף 

 בדיוק זאת ואת להפריד ביניהם יכולת ללא בזה זה שלובים הציבור כנבחר וכהונתו אדם

 בתובע על שימוש תוך השנאה ומלאי ביםהכוז ,המרושעים בפרסומיו הנתבע לנצל מנסה

(א) לכתב התביעה שם טוען 7"....וכן בהמשך כתב התביעה בסעיף משפחתו בבני לפגוע מנת

 ,משפחתו ובני התובע כלפי הנתבע של הבלע דברי של ההרסני הפוטנציאל התובע כי "

 לפגוע רהבמט באמצעים כאמור בוחל שאינו ,הנתבע מטרתו של בדיוק ווו - לחלוטין ברור

 ".משפחתו ובבני בתובע

התובע עצמו מעיד כי הוא מתייחס אל עצמו, ואל פרסומיו של הנתבע כלפיו כפרסומים  .102

הנובעים ממעמדו הציבורי (והמשפחתי) של התובע. אין ולא עלתה בכתב התביעה טענה כי 

, מדובר בפרסומים כלפי אדם פרטי, וככל שתעלה טענה כבושה כי התובע הינו אדם פרטי

 הרי שדין הטענה להידחות.
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כאמור, התובע משמש הלכה למעשה האורים והתומים של ראש הממשלה בכל הקשור  .103

 למדיה חברתית. 

התובע מעורב בפעילות פוליטית ואחרת של ראש הממשלה. כך קרה כאשר היה התובע  .104

סטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים, הרי שחודשיים טרם הבחירות לכנסת הוא נעדר 

 מהאוניברסיטה ופעל למען בחירת אביו.

התובע מהלך זה שנים מלווה בשומרי ראש חמושים על חשבון המדינה. באופן אבסורדי,  .105

אפילו במהלך שירותו הצבאי ליוו אותו שומרי ראש חמושים בתוך הבסיס הצבאי בו שירת 

 במרכז הארץ, וזאת על חשבון משלם המיסים.

טישמית בדף הפייסבוק אותו הוא מנהל ובה נראה לאחרונה פרסם התובע קריקטורה אנ .106

המיליארדר היהודי ג'ורג' סורוס במעין שרשרת אבולוציונית/פוליטית שבה משתתפים אנשי 

לטאה, וכן יריבים פוליטיים דוגמת עו"ד אלדד יניב והפעיל החברתי ואב הבית לשעבר 

לצרף את  שלאמטעמים מובנים בחר הנתבע במעון ראש הממשלה מר מני נפתלי. 

בשולי הדברים יעיר . העתק הקריקטורה המבחילה שפרסם התובע לכתב ההגנה

 הנתבע כי ייתכן ופרסום הקריקטורה יש בה כשי להקים הליך משפטי כנגד התובע.

קריקטורה זו קיבלה הדים בכל העולם כולל גינויים מטעם הליגה היהודית נגד השמצה  .107

ארה"ב מזה. מכאן אנו למדים על מעמדו ותפקידו מזה וברכות מטעם גורמים ניאו נאציים ב

 הציבורי הבלתי רשמי של התובע. 

לזאת יש להוסיף דברים שכתב העיתונאי רביב דרוקר בטור בעיתון הכלכלי דה מארקר  .108

אודות התובע. דרוקר כתב בנוגע לחופשות היוקרה שקיבל התובע מהמיליארדר ג'יימס 

יר נתניהו מפאקר, לפעמים לא לבד, והלילות שלוש חופשות הפאר שקיבל יאפאקר כי: "

 בביתו של

 פאקר בתל אביב שוות ביחד כמה עשרות אלפי שקלים לפחות. אולי יותר. ביאכטה של

 פאקר, הכלל הוא שאף אחד לא משלם. החברים יורדים באיביזה או באיטליה, חוגגים,

 הרבה מאוד כסףחוזרים, הכול על חשבון פאקר. האחוזה באספן וחופשת סקי שם שווה 

 ובטח כמה לילות במלון המפואר בניו יורק. השאלה היחידה היא למה פאקר נותן את זה

  ."ליאיר והאם היה נותן את זה אם אבא של יאיר לא היה ראש ממשלת ישראל

באירוע של תנועת הליכוד שהתקיים במהלך יום השואה הבינלאומי התקיימו בחירות  .109

מועמדים וחברי כנסת מכהנים של הליכוד. בין  לבחינת מצבם של –מקדימות דמה 

מארגני הליכודיאדה, המפגש השנתי של פעילי הליכוד, הציבו את המתמודדים בלט התובע. 
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המועמדים שיעמדו במוקד המפגש  ברשימת המועמדים בפריימריז , התובע,יאיר נתניהו

מונתו של יאיר השנה. המארגנים פרסמו את המודעה לקראת המפגש השנתי, בו התנוססה ת

ככל הידוע לנתבע, לא נשמעה כל מחאה ".  733נתניהו בלווי הכיתוב "ליאיר נתניהו הצבע 

  או טרוניה מצד התובע בשל המהלך הנזכר לעיל.

  

 "יטנספח העתק כתבה אודות מועמדות הדמה של התובע בליכודיאדה מצורף ומסומן כ"

  לכתב ההגנה.

 

וכאמור אין ספק ואפילו על פי שיטתו של התובע ככל שהתובע הינו אכן דמות ציבורית,  .110

הרי שההגנה שניתנת לשמו הטוב של איש ציבור היא הגנה עצמו הוא דמות ציבורית, 

 .בעלת משקל פחות מהאדם הרגיל

זה ולהוסיף ולקבוע  סטנדרט"ניתן להרחיב יפים לעניין זה דבריו של בית המשפט הנכבד  .111

נחלש גם כאשר מדובר בדמות ציבורית אשר לה כי המשקל שיש להעניק לזכות לשם טוב 

  נגישות רבה לכלי התקשורת, ואשר נמצאת במרכזו של פולמוס ציבורי "

 .מאגר נבו) - 570, 558) 3רשת שוקן בע"מ נ' אילון לוני הרציקוביץ', פ"ד נח( 4534/02(עא 

ורית כי הינו דמות ציבעצמו, כפי שתואר לעיל, אין חולק, אפילו לשיטתו של התובע  .112

 הנמצאת במרכזו של פולמוס ציבורי ופוליטי חריף. 

מקורות אחרים  והדהדבהינתן כי הנתבע לא בדה את הפוסט מליבו אלא בסך הכל אסף  .113

אשר כתבו אודות פרשיות הנוגעות לתובע, וככל שהתובע לא פנה אל איש מהגורמים 

רי שלנתבע היה את שפרסמו מידע זה לפני ואף אחרי הפרסום בדף הפייסבוק של הנתבע, ה

היסוד להניח כי מדובר בפרסום אמת וכי לאור רצף הפרשיות הנוגעות לאביו של התובע 

הרי שקיים חשש כי התובע אכן מעורב או לכל הפחות חשוד כמי שמעורב בפרשיות 

 פליליות. 

אודות תום ליבו של הנתבע אפשר ללמוד דווקא מהפנייה שביצע התובע בשיהוי ניכר  .114

א כוחו. משהתחוור לנתבע כי התובע טוען שהדברים שפורסמו ושהוא ציטט ובאמצעות ב

בדף הפייסבוק ייתכן ואינם אמת, מיהר הנתבע לנסות ולאמת ובשלב שני מחק ללא תנאים 

ואף הגדיל לעשות ופרסם פוסט ובו  המדובר, שלח התנצלות כנה, מוקדמים את הפוסט

 כיוון שקיים חשש כי מדובר בבדיה. אזהרה חמורה לגולשים שלא להדהד את המידע הזה

יובהר, כי למעשה לא ברור עד כה האם הדברים שפורסמו ונדונו בכנסת אודות התובע  .115

הינם בדיה. יש לשים לב כי ניתן היה להפריך את הדברים בקלות על ידי אמירה חדה 
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  ופשוטה של ראש המוסד בעניין, אולם באופן תמוה המוסד מעולם לא התייחס לפרשה. 

  

  

  

"אמת  – 14 הפרסום נשוא התביעה חוסה תחת הגנת סעיף –טענה 

  :בפרסום"

 

במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה לחוק קובע כי  14סעיף  .116

שהדבר שפורסם היה אמת והיה בפרסום ענין ציבורי; הגנה זו לא תישלל בשל כך בלבד 

 יעה של ממששלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאין בו פג

למעשה מספר אתרים ברשת הדהד הנתבע לא פרסם סיפור ממוחו הקודח. הנתבע  .117

חשד ואשר הצביעו על  בתקשורת הממוסדתהחברתית וכן דיווחים שהתפרסמו בהרחבה 

 מעורבותו של התובע בפרשיות שחיתות בהן נחקר אביו ראש הממשלה מר בנימין נתניהו.ל

זו והוא אינו מציג תמונה עובדתית שלמה בפני בית  התובע אינו בא נקי כפיים בתביעתו .118

גם אם התובע אינו מעורב בפעילות באופן המשפט הנכבד, כפי שראוי מבעל דין לעשות. 

שמתואר בדיווחים אותם העתיק ופרסם הנתבע, הרי שהתובע מסתיר מבית המשפט שהוא 

 לה ממש.נחקר וייתכן כי הוא מעורב בפעילות פלילית חמורה הנחקרת בימים א

השאלה הנשאלת במקרה דנן אינה האם הנתבע פרסם מידע מלא ומדויק כנגד התובע או  .119

האם המידע שפרסם  15כל אדם אחר. השאלה שיש לשאול אגב ההגנה המוענקת בסעיף 

הנתבע הינו לשון הרע והאם כאשר הנתבע פרסם את המידע הוא עשה זאת בתום לב ותחת 

 רה זה הינה חיובית באופן מוחלט.). התשובה במק4הגנת סעיף קטן (

כאשר מדובר בביקורת כלפי איש ציבור, הרי שברור לחלוטין כי כל עוד פורסם מידע אשר  .120

י גם אם בשולי הדיווח קיימת טעות, הרי שיש לראות במידע שפורסם תיש בו בסיס עובד

 אמת.

ומהצד  ודוק, הרי במערך הכוחות כאשר מצד אחד נמצאת דמות ציבורית דוגמת התובע .121

השני אזרחים הפעילים ברשת החברתית ומציפים מידע ממנו הם ניזונים באמצעות הרשת 

לא ניתן לצפות כי הסטנדרט הנדרש ממי  –החברתית מחד ומאידך מהתקשורת הממוסדת 

שכותב בפייסבוק יהיה אותו סטנדרט של כלי תקשורת שמעסיק תחקירנים כתבים 

ואכן, במקרה זה אין  –מלהוציא לשון הרע על חברו  ועורכים. הציפייה היא כי אדם יימנע



23  
 

התובע נחקר בפרשות שחיתות, פורסם כי הוא קיבל טובות הנאה בסכומים  –לשון הרע 

גבוהים מבעלי הון ועל כן הפרסום שנעשה אינו לשון הרע ובוודאי שלא פגע בו בדרך כלשהי 

 ביחס למכלול הפרסומים האחרים ברשת.

התובע השתמש בדרכון זר למעשיו הינה שאלה שולית (הגם  במקרה דנן, השאלה האם .122

 וייתכן והתשובה לשאלה זו הינה חיובית).

בפועל, התובע נחקר על ידי המשטרה בחשד למעורבות או לידיעה בנוגע לעבירות לכאורה  .123

 עובדה זו אין עליה חולק ולו משום שהתובע נחקר בעניינים שונים מספר פעמים. –שבוצעו 

(תוך לקיחה  נתח את הטקסט שפרסם הנתבע בקונטקסט הנכון ובאופן הבאעל כן יש ל .124

בחשבון כי הדברים הינם הדהוד של מידע שפורסם במקומות שונים ברשת החברתית 

  :ובתקשורת הממוסדת)

יום אחד קורא ביבי לראש המוסד ומבקש דרכון בשם בדוי לבן שלו יאיר נתניהו, כמו "

על הבן ההולל המסתובב בעולם, שתהיה לו זהות  למרגלים, בנימוק בטחוני, לשמור

  "בדויה

קטע הפתיחה של הפוסט אינו המצאה של הנתבע. מדובר במידע שהתפרסם במקומות 

בעמוד פייסבוק של  2016יולי  13ביום שונים ובוורסיות שונות. כך למשל התפרסם 

תובע הראשי מדינה דמיונית ושמה לארשי, גילה ההעיתונאי אורי ברייטמן סיפור על "

הבנק הזרים של ריאי, בן ראש הממשלה. בתרחיש  תנועות כספיות חשודות בחשבונות

מליוני דולרים זורמים לידיו של הבחור הצעיר,  הדמיוני שלפנינו, נחרד התובע לגלות

  ".עם מאבטח אישי שאינו עובד למחייתו ומרבה לטייל בעולם

  

  לכתב ההגנה. "נספח ככ"מצורף ומסומן  2016יולי  13העתק הפוסט מיום 

  

 V15התפרסם פוסט אחר בדף הפייסבוק של איתמר ויצמן, מראשי ארגון  2016יולי  15ביום 

סיפור לשבת: ראש ממשלה של מדינה במזרח התיכון ביקש משירותי הביטחון  בו נכתב: "

המדינה, בצעד חריג מאוד, להנפיק לבנו היקר דרכון בשם פיקטיבי, מחשש לביטחונו  של

נסיעות לחו״ל. אחרי זמן מה מתגלה שהשם הפיקטיבי רשום במסמכי פנמה  בזמן

לשמצה. אותו ראש ממשלה זומן לחקירה באזהרה ביחד עם בנו (האמיתי, לא  הידועים

  "בחשד להלבנת הון של מיליוני דולרים הפיקטיבי)
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  . לכתב ההגנה" אנספח כמצורף ומסומן כ" 2016יולי  15העתק הפוסט מיום 

 

מתפרסמת ידיעה באתר הסקופים המזוהה עם הימין "רוטר". הדווח  2017יולי  17ום בי .125

הבלוגר ריצ'ארד ומצטט כך: " מתאר פוסט שפורסם אצל הבלוגר ריצ'ארד סילברסטיין

סילברסטיין: נבדק חשד לשימוש בדרכון של יאיר נתניהו עבור חשבון בנק בפנמה 

טוען: נבדק חשד שנעשה שימוש בדרכון ריצ'ארד סילברסטיין מהבלוג "תיקון עולם" 

שהנפיק המוסד עבור יאיר נתניהו מסיבות ביטחוניות, לפתיחת חשבון בנק בפנמה אליו 

  "הוזרמו מאות אלפי דולרים

  

לכתב " בנספח כמצורף ומסומן כ" 2016יולי  17העתק שרשור הידיעה באתר רוטר מיום 

  .ההגנה

 

חשש כי בע לחו"ל וביצוע מעשים פליליים והד לידיעות אודות נסיעות לכאורה של התו .126

מערכת הביטחון מודעת אולי לפעילות בלתי חוקית בה מעורבים ראש הממשלה ובני 

יולי  17ניתן למצוא במאמר שמפרסם העיתונאי אמיר אורן בעיתון "הארץ" ביום  משפחתו

לממשלה להורות שהמאבטחים יישאלו גם אם היו עדים  על היועץ המשפטי. "2016

  ."ובני משפחתה עבירות פליליות של האישיות המאובטחתל

  

מצורף ומסומן  2016יולי  17העתק מאמרו של העיתונאי אמיר אורן בעיתון "הארץ" מיום 

  .הגנהלכתב ה "גנספח ככ"

 

מעיתון "הארץ" צייץ ברשת החברתית טוויטר  ") בלאו(להלן: " עיתונאי נוסף, אורי בלאו .127

אודות התובע והשימוש שעשה התובע בשמות בדויים.  והזכיר כי בעבר פרסם תחקיר

לחייל יאיר נתניהו יש פרסם העיתונאי בלאו תחקיר תחת הכותרת: " 2011יוני  24בתאריך 

עד לאחרונה, השתמש  ". במסגרת התחקיר גילה בלאו כי "דעות פוליטיות וגם דף פייסבוק

ים שינה את שם הפרופיל נתניהו ברשת הפייסבוק בשם "ג'סי נתן". לפני חודשים ספור

כתוצאה מכך, הפרסומים  .(yair netan) ""יאיר נתן -לכינוי הקרוב יותר לשמו האמיתי 

שעלו לרשת תחת השם ג'סי נתן מופיעים בשמו החדש. בתמונת הפרופיל נראה נתניהו 

חברים, ודף הפייסבוק שלו נראה כמו של  500-בחליפה, יוצא ממכונית שרד. יש לו קרוב ל

מבני גילו: הערות על "האח הגדול", תמונות ממסיבות, "לייק" לבר רפאלי. אבל לא  רבים
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כל צעיר יכול להתהדר בתמונות בבית הלבן לצד נשיא ארצות הברית לשעבר ביל קלינטון, 

עם ראש ממשלת איטליה סילביו ברלוסקוני, עם הזמרות מדונה וריהאנה ושחקנים כמו יו 

  ".ג'קמן ובן סטילר

  

  לכתב ההגנה. "כדנספח מצורף ומסומן כ" 2016יולי  17יוץ בטוויטר מיום העתק הצ

  

" לכתב הנספח כמצורף ומסומן כ" 2011יוני  24העתק הכתבה מאת אורי בלאו מיום 

  ההגנה. 

 

, כחודש לפני הפרסום נשוא התביעה, מתפרסמת ידיעה בעיתון 2016יולי  19ביום  .128

גד התובע וכנגד אמו הגב' שרה נתניהו בחשד "הארץ" וממנה עולה כי מתקיימת חקירה כנ

  כי קיבלו כספים באופן בלתי חוקי מבעלי הון המקורבים לראש הממשלה מר בנימין נתניהו.

  

נספח מצורף ומסומן כ" 2016יולי  19העתק הכתבה אודות החקירה כנגד התובע ואמו מיום 

 לכתב ההגנה.  "וכ

 

ת אשר אינן מוכחשות, או שהן מוכחשות הנה כי כן, מצד אחד מתפרסמות ידיעות שונו .129

 באופן כללי אולם אף צעד לא ננקט כנגד מי מהגורמים שעוסקים בפרשה. 

שהרי מדובר בנקיטת צעדים ביטחוניים  –האם התובע קיבל דרכון תחת שם אחר? ייתכן  .130

בהקשר לבנו של ראש הממשלה. האם התובע הינו צעיר הולל? כפי שכבר תואר בהרחבה 

בנספח יד לכתב ההגנה, הרי שהתיאור "צעיר הולל אינו חוטא לאמת. האם  ובין היתר

התובע היה מעורב במהלכים פליליים? על פי הידוע בשלב זה חשד כזה קיים והתובע זומן 

מספר פעמים לחקירות משטרה אשר תוכנן אינו ידוע אולם ידוע כי מדובר במספר חקירות 

התובע לא נקט ככל הידוע לנתבע  –עסקים הנוגעות גם לקבלת כספים ומתנות מאנשי 

 בצעדים משפטיים כלשהם כנגד מי שפרסם בתקשורת הממוסדת חשדות אלה.

ווחים שנפוצו והוא יבהמשך הפוסט, מזהיר הנתבע את הקוראים ומגלה חשדנות כלפי הד .131

". אבל נניח שזה גם קצת הגיוני ל קצת הזויועד כאן הככותב למעשה את עמדתו האישית: "

ספק כי הנתבע עצמו מזהיר את קוראיו כי המידע שהופץ עד כה בתקשורת ואשר  אין

והוא עצמו  –מצוטט על ידו בראש הפוסט הינו מידע שיש להתייחס אליו בחשדנות רבה 

 ".נניח שזה גם קצת הגיונימתייחס למידע זה בספקנות וכותב בצורה ברורה "
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סמכי פנמה, שיאיר נתניהו מסתבר עקב דליפת מבהמשך הפוסט כותב הנתבע כי " .132

הצעיר שבקושי הרוויח משהו בחייו, כבר עשיר גדול. לפי החשדות הנחקרים כרגע בלהב 

תרגיל הונאה של משפחת נתניהו להעלמות  תאותו דרכון מטעמי ביטחון, הפך להיו 433

מיסים, הלבנת הון וקבלת תשלומים מכל מיני בעלי אינטרס, שרצו לשמן את ראש 

 בשוחד ותרומות אסורות"... ממשלת ישראל

יר אינה בגדר לשון הרע, הרי שעובדתית אין כלפי מאן דהו כי הוא עש הטענהאם נניח ש .133

חולק כי משפחת נתניהו מסובכת מזה זמן רב בחקירות וחשדות חמורים ובכלל זה חשד כי 

ות אביו של התובע ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ורעייתו הגברת שרה נתניהו קיבלו טוב

הנאה ומתנות בשווי מאות אלפי שקלים בין היתר מאיש העסקים ארנון מילצ'ן. אין ככל 

הידוע חולק כי מילצ'ן העניק לראש הממשלה, רעייתו ואולי גם התובע מתנות וטובות 

הנאה. אין גם מחלוקת לגבי העובדה לפיה ראש הממשלה התערב לטובת מילצ'ן אל מול 

ת לויזה של מילצ'ן בארה"ב ועל פי החשד גם בנושאים הממשל האמריקאי בסוגיה הנוגע

 .10עים לשוק התקשורת בישראל לאור בעלותו בערוץ גהנו

פרשה אחרת הנחקרת היא פרשה שבה הוקלט ראש הממשלה נתניהו משוחח עם מו"ל  .134

העיתון ידיעות אחרונות כאשר השניים מנסים לכאורה לחלק ביניהם את שוק העיתונות 

זה להיות הסדר כובל האסור על פי חוק, וכן עלו בעניין זה חשדות למתן המודפסת במה שנח

 וקבלת שוחד.

פרשת הספינות כאשר שר  –פרשייה נוספת הנחקרת היא פרשת הצוללות וספיח שלה  .135

הביטחון לשעבר רא"ל במיל' משה בוגי יעלון מעלה טענות קשות כנגד ראש הממשלה מר 

של ראש הממשלה על רקע העובדה שבן דודו ואיש בנימין נתניהו בחשד למעורבות אסורה 

 סודו ייצג את המספנה בגרמניה.

 ברקע נמצא גם הגילוי שראש הממשלה נתניהו החזיק חשבון בנק במקלוט מס באיי גרזי. .136

על כן, כאשר כותב הנתבע על תרגילי הונאה, הלבנת הון וחשד לשחיתות הוא למעשה  .137

תו הלגיטימית בנוגע למצבה המשפטי של מנתח את הדיווחים בתקשורת ומביע את דע

 12יודגש כי ראש הממשלה מר בנימים נתניהו מעורב עד כה בלפחות  משפחת התובע.

 חקירות פליליות שונות כולל פרשת עמדי, פרשת בראון חברון וכו'.

אודות חקירה שמתנהלת כנגד  2017לעניין זה ראוי לציין ידיעה שהתפרסמה בספטמבר  .138

ניהל חשבונות ברומניה לראש הממשלה ואשר נוגעת לחשדות כי הנ"ל  עורך דין המקורב

רוצה לומר כי התחושה בקרב חלקים בציבור היא כי סביבתו  – מבלי לדווח עליהן לרשויות

  הקרובה של ראש הממשלה הינה סביבה מושחתת.
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אודות חקירת עו"ד המקורב לראש הממשלה מצורף ומסומן  2017העתק הידיעה מספטמבר 

  " לכתב ההגנה. חנספח ככ"

 

תחושה זו של סביבה מושחתת התעצמה על רקע העובדה כי גורמים רבים בסביבת ראש  .139

הממשלה נחשדו וחלקם אף הורשעו בעבירות שונות ובכלל זה הגב' פרח לרנר שהייתה 

יועצת קרובה לראש הממשלה בלשכת ראש הממשלה, נתן אשל שמקורב עד היום לראש 

ר הסתבך בפרשה של הטרדות מיניות בלשכת ראש הממשלה, גיל הממשלה ורעייתו ואש

שפר שהיה ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה נתניהו ונחקר בחשד לאונס, ארי הארו שהיה 

ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו ונחקר בחשדות שונים ובין היתר במעורבות בהלבנת 

ל ראש הממשלה לראשות הון הקשור לראש הממשלה נתניהו, אבריאל בר יוסף, מועמדו ש

המל"ל אשר נחקר כיום בחשד לקבלת שוחד במסגרת הדיונים בוועדת יצוא הגז וכן בפרשת 

הצוללות, יוסי כהן, ראש המוסד שמונה על ידי נתניהו ואשר נחשד בקבלת טובות הנאה 

 מהמיליארדר ג'יימס פאקר מקורבו של ראש הממשלה.

תו כי מדובר בסביבה מושחתת זה להאשים את הנתבע על עמדתו, תחושתו או דע .140

אבסורד. אין המדובר בתחושות בטן אלא בצירוף אירועים אומלל ומטריד, ורק טבעי הוא 

שאדם במעמדו של הנתבע, פעיל חברתי ופוליטי באופוזיציה לראש הממשלה, יכתוב ויציף 

 את הדברים. 

וע את עלבונו או ולא על מנת לתב –תביעה זו באה אל העולם על מנת להשתיק את הנתבע  .141

שמו הטוב של התובע. עובדה זו נלמדת הן מתוכן התביעה, הן מהשיהוי הרב בהגשתה והן 

פוצה רחבה אשר לא הגישו נגד אביו תמהעובדה שהתובע לא פעל כנגד גורמים אחרים בעלי 

 בג"ץ. 

לא ברור על מה ולמה מלין התובע. הדברים שנכתבו בקשר אליו דווחו בהרחבה  .142

ודווקא לגביהם הזהיר הנתבע כי לו עצמו הם לא נשמעים  –רשתות החברתיות בתקשורת וב

 אמינים כלל.

בבחינת הדברים שכתב הנתבע ניתן להגיע למסקנה ברורה כי הנתבע כתב דברי אמת. אכן  .143

 התובע מעורב לכאורה בפרשיות פליליות ואף נחקר עליהן במשטרה. 

ט העליון הנכבד בנושא ההפגנות בפתח יפים לעניין זה דברים שקבע לאחרונה בית המשפ .144

ביקורת על רשויות המדינה ועל אישי ציבור תקוה אולם הן נכונות לא פחות למקרה דנן: "

היא נשמת אפה של הדמוקרטיה ואין לך רשות או איש ציבור במדינה דמוקרטית 
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החסינים מביקורת...לחופש הביקורת בהקשר זה עשוי להיות ערך ממרק ומחטא 

" (בג"ץ לביקורת והחשש מפניה יוצרים מנגנונים טבעיים ובריאים של זהירותוהחשיפה 

 ואח'). התנועה לאיכות השלטון בישראל ואח' נ' משטרת ישראל 6536/17

ניתן לעמוד בעיבורה של עיר או לפרסם פוסט לעוקביך  –קיימות דרכים שונות להפגין  .145

וקבלת טובות הנאה. אם בית כנגד מה שנראה כשיטה פסולה של שוחד  תבפייסבוק ולמחו

תהיה  למחות ולבקר, הרי שישראל לא –המשפט הנכבד יימנע מהציבור להביע את דעתו 

יותר דמוקרטיה. הדברים נכונים במיוחד כאשר מתברר כי החשדות הכלליים שהדהדו 

בפוסט נשוא התביעה הובילו יחד עם פרסומים אחרים לחקירת התובע במשטרת ישראל 

 לכאורה בעבירות קשות של שוחד הלבנת הון וקבלת טובות הנאה. בחשד למעורבות 

לחוק ובית המשפט הנכבד מתבקש  14מסעיף  תההגנה הנובע עומדת מכאן שלנתבע .146

 לדחות את עתירת התובע.

א נקף אצבע ולא עשה דבר כנגד הפרסום נשוא התביעה באופן תובע לה –טענה 

 :המעיד כי טענותיו לגבי פגישה משוללות יסוד

דים על כך ואדישותו של התובע בנוגע לפרסום נשוא התביעה מעיד כאלף עחדליו מ .147

 ן אמת.טענותיו על פגיעה כלשהי בו או בשמו הטוב אינשתביעתו משוללת יסוד ו

דתית, התובע מתרעם על פרסום שנעשה ברשת החברתית שתואר במסכת העובכפי  .148

 פייסבוק ואשר לטענתו הינה בגדר לשון הרע וגרמה לו פגיעה.

אלה מצופה מכל אדם שנפגע פגיעה קשה, לעשות כל שלאל ידו על מנת לעצור בנסיבות  .149

 ולמזער את הנזק והפגיעה הנובעים מהוצאת לשון הרע.

שבבחינת התנהלותו או שמא יש לומר אי התנהלותו של התובע ניתן ללמוד כי אלא  .150

 כלים שיש בידיו.התובע לא ראה בפרסום בעיה ולא עשה דבר על מנת לעצור את הפרסום ב

המפורסמות הוא כי לרשת החברתית פייסבוק יש כלי אשר מאפשר לדווח על דבר מן  .151

 קת שיש בו פגיעה הסתה וכו'.פרסום שנוי במחלו

דווח על "בצורה פשוטה על ידי לחיצה על לחצן של אדם יכול לפנות לחברת פייסבוק כל  .152

 ולהביא לתשומת לב פייסבוק כי קיימת בעיה בפרסום. "הפוסט

 ,אגבשמצוי ברזי הרשת החברתית כפי שפורט לעיל יודע לעשות זאת. כמו התובע, מי  .153

ם הקריקטורה האנטישמית על ידי התובע, נמחק בסופו של יום דף הפייסבוק בפרשת פרסו

 האמור.
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ולא לפני או אחרי הגשת  2016עם פרסום הפוסט בקיץ לא  –שהתובע לא עשה דבר אלא  .154

 התביעה דנן.

לא את שמו הטוב כי  –התובע לא רצה כלל ועיקר להעלים את הפוסט המדובר למעשה  .155

 מחפש התובע כי אם את ראשו של הנתבע.

 לא נקף אצבע, לא ניסה להסיר את הפוסט, ומכאן נין ללמוד כי עצם הגשתהתובע  .156

לב קיצוני ועל כן מתבקש בית המשפט הנכבד התביעה נעשתה בנסיבות של חוסר תום 

 לדחות את התביעה. 

  התייחסות פרטנית לכתב התביעה: ה.

מובהר להסרת ספק כי אי התייחסות לסעיף כלשהו בכתב התביעה אינו מהווה הסכמה 

 .או לנטען בו לתוכנו

 אינן מוכחשים ככל שזהו המצב המשפטי.  1-2סעיפים  .157

אין המדובר בתביעת לשון הרע אלא במהלך כפי שפירט הנתבע,  –מוכחש  3סעיף  .158

ע. עוד מבהיר הנתבע כי אין לו פוליטי של השתקה ש"מתחפש" לתביעת לשון הר

וליד באופן טבעי מחנות כוונה להלבין פניו של איש ברבים אולם שדה ה"מערכה" הפוליטי מ

וכל  –ניצים. הנתבע כאיש אופוזיציה רואה בתפקידו כמוכיח בשער אבן יסוד בדמוקרטיה 

ניסיון להשתיקו בין אם על ידי תביעת השתקה או בכל דרך אחרת פירושה ניסיון בוטה 

 לפגיעה בדמוקרטיה ובחופש הביטוי.

ישראל הינו בעל יכולת להשפיל עצם הטענה לפיה אזרח ב –לכתב התביעה מוכחש  4סעיף  .159

ולבזות את משפחת ראש הממשלה מעידה על תפיסה מעוותת של המציאות. זאת ועוד, 

האם אכן מדובר  –למקרא הסעיפים ניתן להתבלבל לגבי זהות התובע ומהות התביעה 

בתביעת לשון הרע של התובע או שמא התובע נשלח "לסגור חשבונות" עם מי שמותח 

 , ראש הממשלה בבחינת "יראו ויראו". ביקורת על אביו

ראשית, התובע מתבלבל בנוגע למעמד הביקורת במדינה  –לכתב התביעה מוכחש  5סעיף  .160

דמוקרטית. תפקידה של הביקורת ושל האופוזיציה כמי שמניעה את הביקורת לשלטון 

להציף ולזעוק במקרה בהם מתגלה צל צלו של חשד לשחיתות או פלילים. למרבה הצער, 

שנים האחרונות אנו עדים לאפילה מוחלטת בכל הקשור לנורמות בקרב הגורמים הבכירים ב

ביותר בשלטון. תהיה זו מלאכה קלה מאוד לשלטון לנסות ולרמוס כל מוכיח בשער תוך 
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שימוש פסול ונלוז של הליך משפטי לגיטימי במקום בו מדובר למעשה בהתגוששות פוליטית 

 ונורמטיבית הכרחית.

רבים הם הדיווחים והסימנים אשר מעידים כי יש  –כתב התביעה מוכחש ל 6סעיף  .161

והאירועים המוארים אותם ציטט והדהד הנתבע אכן התרחשו. התובע, מלבד לכתוב 

הכחשה רפה יותר או פחות לא הביא סימוכין המפריכים את המידע הרב שנאסף על ידי 

ה. יחד עם זאת יש להדגיש כי בלוגרים ועיתונאים ואשר מובא בהרחבה בנספחי כתב ההגנ

מתוך כבוד ויושר אישי, עם הפנייה שנעשתה לנתבע הוא התנצל הסיר את הפוסט ואף 

 קיימת מחלוקת על העובדות.אולי הזהיר אחרים לבל ידווחו על הנושא לאור ההבנה כי 

הטענה בדבר "הפוטנציאל ההרסני" של דברי הנתבע  –(א) לכתב התביעה מוכחש 7סעיף  .162

כחת. לאורך למעלה משנה התפרסמו ידיעות דומות לידיעה שציטט הנתבע. מקוממת ומגו

התובע, שמוגדר כמי שמנהל את התקשורת ברשתות החברתיות עבור אביו ראש הממשלה, 

נתקל מן הסתם הן בפוסט שפרסם הנתבע והן בפוסטים וידיעות אחרות מהתקשורת 

בעניין, הוא לא הזהיר ולא פנה, הוא לא צייץ, הוא לא כתב פוסט  –הממוסדת ולא עשה דבר 

ככל הידוע לנתבע לאיש אלא לנתבע עצמו וזאת בניסיון לפגוע בנתבע על רקע בג"ץ הצוללות. 

 לא כך מתנהג אדם שלדבריו עומדים מולו דברים כה הרסניים ומסוכנים.

ככל שידוע לנתבע כל הדברים שפרסם  –(ב) לכתב התביעה מוכחש מחוסר ידיעה 7סעיף  .163

(ב) מוכיח למעשה כי מדובר בתביעת השתקה שמטרתה 7פלים בגדר לשון הרע. סעיף אינם נו

היא להניא את הנתבע ואחרים ממתוח ביקורת על התובע ומשפחתו. ככל שהתובע או מי 

ממקורביו יחליטו להגיש נגדו תביעת לשון הרע נוספת, שומר הנתבע את זכותו לטעון 

 לשיהוי.

 ככל שהדבר תואם את המצב המשפטי העובדתי.אינם מוכחשים  9 –ו  8סעיפים  .164

מחוסר ידיעה. יחד עם זאת הנתבע מאשר כי הוא פועל  –מוכחש בחלקו  10סעיף  .165

כאופוזיציה לראש הממשלה נתניהו לשלטון הליכוד. הנתבע הינו פעיל בולט במפלגת 

זי העבודה, בעל רקורד מוכח של פעילות ציבורית וחברתית, וככל שהנתבע יהיה גורם מרכ

בהפלת שלטון הליכוד וראש הממשלה נתניהו בדרכים דמוקרטיות הרי שהוא גאה שנפלה 

 בחיקו המשימה. 

התובע טועה בכנותו את הביקורת הקשה שמטיח  –לכתב התביעה מוכחש  11סעיף  .166

"פרסומים בזויים". מדובר בביקורת לגיטימית. פרסום בזוי ניתן הנתבע בראש הממשלה 

 בי העולם.חאנטישמיות שבהן משתבחים ניאו נאצים בר לכנות הפצת קריקטורות
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לכתב התביעה אינו מוכחש ככל שהוא משקף נאמנה את הפוסט המצוטט. בעניין  12סעיף  .167

זה יובהר כי רבים בישראל רואים בראש הממשלה גורם מפלג. לעניין זה ניתן להזכיר את 

כח מה זה להיות הלחישה הארסית שלחש באוזני הרב כדורי המנוח לפיהם "השמאל ש

)  יהודים" או את האמירה שפרסם ראש הממשלה נתניהו ביום הבחירות (המיוחסת לתובע

הממשלה מרבה בנאומים שיש בהם משום הפלגנות ראש ולפיה הערבים נוהרים לקלפיות. 

אכן יש ציבור בישראל ובכלל זה הנתבע הרואים בראש הממשלה גורם הסכסוך וההסתה. 

 שיעור בסיסי באזרחות. –לגיטימית ומותרת במשטר דמוקרטי  דעה מדובר בהבעת –מפלג 

הנתבע חלוק פוליטית  –הנתבע לא חש שנאה  –לכתב התביעה מוכחש  13יף סע .168

ואידיאולוגית עם ראש הממשלה. התפיסה לפיה הנתבע מונע מרגשות שנאה מעידה על 

עיוות תפיסתי מצד התובע שאולי מתקשה להתמודד עם העובדה שאביו הינה דמות 

עיתים מזומנות אף לביקורת קשה ול –פוליטית מרכזית וככזו היא נתונה לביקורת ציבורית 

הניסיון להדביק לנתבע רגשות שנאה ובכך לבסס טענה מופרכת לפיה הנתבע נוהג וחריפה. 

ובכל מקרה ככל שראש הממשלה  –לפרסם דברי שקר נגד ראש הממשלה הינם דברי הבל 

חושב כי הנתבע או כל אדם הוציאו דיבתו הרי שהוא מוזמן לתבוע את שמו הטוב בבית 

 שפט הנכבד כפי שאכן עשה ראש הממשלה בפרשת העיתונאי יגאל סרנה.המ

 –אכן, לנתבע עוקבים רבים ברשתות החברתיות  –לכתב התביעה מוכחש בחלקו  14סעיף  .169

אולם כאמור אין המדובר בהסתה כי אם בהבעת דעה לגיטימית. התובע מתבלבל כנראה 

עמד על המרפסת בכיכר ציון  זכור בעבר אירוע בו מנהיג פוליטי –בהבנה מהי הסתה 

בירושלים בעוד ההמון המוסת זועק כנגד ראש ממשלה מכהן כי הוא בוגד וכי יש לגרש אותו 

אכן זוהי הסתה. להציף חשדות כבדים ותרעומת על רצף של אירועים החשודים  –בדם ואש 

י חוק כאירועים פליליים תוך דרישה ממערכת החוק לנקוט בצעדי האכיפה הנתונים לה על פ

 זו אינה הסתה אלא דמוקרטיה. –

התובע ומשפחתו פועלים באופן חסר תום לב כאשר הם  –לכתב התביעה מוכחש  15סעיף  .170

הדבר מעיד כאלף עדים כי מטרת התביעה דנו הינה השתקה  –מאיימים בתביעות עתידיות 

ביר ותו לאו. לו חשו התובע ומשפחתו כי אכן מדובר בלשון הרע, הרי שמצופה מאדם ס

ר סביב התובע ומשפחתו "גדוד" לפעול ללא דיחוי על מנת לעצור את הפגיעה, קל וחומר כאש

 השש אלי קרב.מטעמם רכי דין עושל 

הנתבע אינו יודע כיצד ומתי נחשף התובע  –לכתב התביעה מוכחש בחלקו  16סעיף  .171

לפרסום נשוא התביעה. יחד עם זאת הנתבע מתקשה לקבל את הסתירה בין המצג שמניח 

ובע בפני בית המשפט הנכבד לפיו מתקיים מעקב מדוקדק כלפי הנתבע אשר לשיטתו של הת
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מסית כנגד התובע ומשפחתו מזה זמן רב" ומצד שני לקבל את גרסת התובע כי רק התובע "

לאחרונה ורק בעיתוי בו הנתבע הגיש בג"ץ כנגד ראש הממשלה או אז צצה ועלתה לה 

 ספיק על מנת לתבוע את עלבונו בבית המשפט הנכבדהפרשייה הנוכחית והתובע חש פגוע מ

 . בנוגע לפוסט שפורסם לפני יותר משנה

לא פלא, כי כאשר מעיינים בתגובה המקדמית שהגיש ראש הממשלה נתניהו לבית  .172

המשפט העליון הנכבד במסגרת בג"ץ הצוללות, ניתן לראות זהות כמעט מוחלטת בתוכן 

הינו ניגוח  הדבר מדגיש את הטענה כי מדובר פה בתביעה שבסיסה –ובנספחים לתביעה דנן 

  פוליטי ולא תביעה המבוססת על הוצאת לשון הרע כפי שטוען התובע.

  

 "חנספח כהעתק התגובה המקדמית שהוגשה במסגרת בג"ץ הצוללות מצורף ומסומן כ"

  לכתב ההגנה.

 

אולם  –יובהר כי הנתבע לא קיבל את נוסח ההתנצלות המוצע  –אינו מוכחש  17סעיף  .173

והעובדה שתביעה זו הדווקני בו פועל התובע בעניין זה  ןאופחיבר נוסח התנצלות משלו. ה

הן מעידה מ, "בתוספת מע ₪ 2000כ התובע "לדה אולי בשל סירובו של הנתבע לשלם לבנו

וכסף  להשפלה אלאכי לא להתנצלות ציפה התובע על חוסר תום לב קיצוני מצד התובע והן 

 .ביד

הנתבע לא ניסה להתחכם ולמעשה במהלך המשא ומתן שהתנהל בין  –מוכחש  18סעיף  .174

הקשר באופן ים נותק מסובשלב  –באי כוחו של התובע לנתבע שלא היה מיוצג באותה עת 

חד צדדי וביוזמת באי כוחו של התובע, כאשר הנתבע פועל בתום לב מוחלט, ועל אף הנתק 

וכעבור מספר שבועות גילה הנתבע  –מוחק את הפוסט המדובר ומזהיר אחרים בעניין 

 בתקשורת כי התובע הגיש נגדו תביעת לשון הרע בבית המשפט הנכבד. 

אין המדובר בלשון הרע והתובע אינו זכאי  –ה לכתב התביע 19הנתבע מכחיש את סעיף  .175

לפיצוי כלשהו. למען הזהירות יטען הנתבע כי ככל שמסיבה כלשהי יחליט בית המשפט 

הנכבד לחייבו בדין הרי שיש לחייב את הנתבע בסכום סמלי בלבד לאור השיהוי ולאור 

עים העובדה שהתובע לא פעל בשום דרך סבירה על מנת לעצור את הדיווחים הנוג

 למעורבותו בפלילים. 

לא הוכחה כל כוונה לפגוע בתובע ובוודאי ששקלול המצב  – 20הנתבע מכחיש את סעיף  .176

העובדתי בו במשך למעלה משנה מדווחים כלי תקשורת שונים דווחים זהים או דומים, 



33  
 

כלי תקשורת בעלי תפוצה רחבה הינם והתובע לא עשה דבר בעניין זאת הגם שחלקם 

 מהפוסט של הנתבע מעידים כי מדובר בטענה מצוצה מהאצבע.  בעשרות מונים

  .21-30הנתבע מכחיש את סעיף  .177

 

 סיכום:  .ו

 מגלה כל עילת כתב התביעה אינו, לעילא ולעילא, כי הנתבע הגנה זה, פירט בכתב .178

  .אין כל לשון הרע כנגד התובע פוסט שפרסם בפייסבוקוכי ב דותביעה כנג

מידע בעניינו של לגורם שהפיץ  הבהגינות ובתום לב, פנ פעל יש לזכור כי הנתבע .179

וכי הנתבע פרסם את שפרסם על סמך מארג אדיר של מידע וכתבות שחלקן , התובע

באופן התפרסמו במדיה הממוסדת וחלקן על ידי בלוגרים ידועים ורשתות חברתיות ו

  שחורג מהמצופה מאדם סביר.

השונות הנוגעות ת ולחקירבנושא דנן, התקיים יסוד העניין הציבורי החשוב, הנוגע  .180

לפרסם את  , אשר חייב מוסרית את הנתבעיש עניין חשוב לציבור ןבהמשפחת נתניהו, ל

 .עוקביונושא לידיעת ולהביא את ה הפוסט

  ל לפי העניין.ובכתב הגנה זה נטענות לחילופין ו/או במצטבר, הכ טענות הנתבע .181

 .בה במפורש בכתב הגנה זה, תחשב כמוכחשת הדלא הו כל טענה שהנתבע .182

שעול זה או  את עול ההוכחה או את נטל הראיה בכל מקום ועל עצמ מקבל הנתבעאין  .183

גוד יעל פי דין, ושום דבר הכלול בכתב הגנה זה לא יתפרש בנ יונטל זה אינו מוטל על

 לכך.

פעל בכנות מלאה כאשר התנצל וכן פנה אל חבריו בפייסבוק והזהיר מפני הנתבע  .184

וזאת  שימוש במידע שלגביו הסתבר לו כי יש מחלוקת וסימן שאלה לגבי אמינותו

בהתעלם מהעובדה שבסיסו, הדיווח אמת וחקירות התובע המרובות במשטרה מעידות 

 ורה מוחלטת.על כך בצ

ציני המונע מסגירת חשבונות פוליטית ותוך ניצול  נוקט בהליך משפטי מיותר,התובע  .185

 השיטה המשפטית בצורה שיש לדחות על הסף. 

להורות על מחיקת התביעה או על העברתה לבית המשפט בית המשפט הנכבד מתבקש  .186

 הוא בית המשפט הנכבד בפתח תקוה. –בעל הסמכות המקומית 

 ף בשל שיהוי קיצוני בהגשתה. בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את התביעה על הס .187

ומתוך  תירה בשל היותה קנטרנית ופוליטיתבית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את הע .188

 שאסור לאפשר לבית המשפט להפוך לזירה להתגוששות פוליטית. ןהעיקרו

 בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את התביעה בשל שימוש לרעה בהליכי משפט. .189
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לנתבע מכוח סעיף  עומדתת את התביעה לאור ההגנה הבית המשפט הנכבד מתבקש לדחו .190

הוכיח באופן מוחלט כי פעל בתום לב מלא, כי לא הייתה לו כל כוונה נתבע ה ) לחוק.4(15

שלאל ידו על מנת לעצור את  של הנתבע וכי עם פניית התובע עשה כל להוציא את דיבתו

הפצת הפוסט המדובר ואזהרת חבריו לבל יפיצו את המידע טרם שתתברר סוגיית 

עשה דבר, אף לא את המינימום המצופה מאדם סביר על לעומת זאת לא נתבע ה מהימנותו.

 מנת למנוע או למזער את אותה פגיעה לכאורית שהוא טוען לגביה. 

הנכבד מתבקש לדחות את העתירה לאור ההגנה השמורה לנתבע מכוח סעיף בית המשפט  .191

סיבות מלמד כי הדברים שפורסמו מייצגים באופן אמיתי את המציאות. הנכלול מ לחוק. 14

לילית והוא נחקר על מעורבותו הלכאורית מספר אכן חשוד כמי שמעורב בפעילות פהתובע 

אין חולק כי בפועל  –כון או חשבונות פנמה היא שאלת לוואי הדרשאלת פעמים במשטרה. 

ל, אין חולק כי מתנהלות מספר חקירות "משפחת נתניהו החזיקה חשבון/ות במקלט מס בחו

 הו עומדים בפני הגשת כתבי אישוםו ואולי גם ראש הממשלה נתניחמורות וכי הגב' נתניה

כן אין ספק י הפרסום היה אמת ועל הוא על וכי התובע מעורב על פי החשד בפעילות זו. 

 לחוק. 14חוסה תחת ההגנה של סעיף 

לחייב את התובע בהוצאות אם כן לדחות את התביעה ובית המשפט הנכבד מתבקש  .192

 משפט ושכר טרחת עורך דין ראויים לאור הנסיבות.

  

  

________________  
  גונן בן יצחק, עו"ד

  ב"כ הנתבע
 

 




