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כתב הגנה
הנתבעים אשר יהיו מיוצגים בהליך זה ע"י ב"כ ממשרד ליבליך-מוזר, כמפורט לעיל, מתכבדים להגיש

את כתב הגנתם כדלקמן :

פתח דבר

1. מהומה רבה על לא מאומה היא אמירה הולמת לתיאור תביעה זו.

2. אין בתביעה זו דבר. אלמלא היה התובע אדם שזמנו וממונו בשפע בידו, תביעה זו לא הייתה באה

לעולס, לא הייתה נכנסת בשערי בית המשפט ולא חייתה מגיעה לדיון בבית המשפט.

, פעולה עסקית אותה לא 3. מקריאת כתב התביעה עולה כי גם לו יוחסה לתובע, שהוא איש עסקים

ביצע או לא היה קשור אליה במישרין, איו בכד מאום, ובוודאי אין בכך דיבה או לשון הרע

: "החוק") ובוודאי אין בכך משום פגיעה כהגדרתו בחוק איסור לשון הרע התשכ"ה 1965 (להלן

המטילה אחריות על הנתבעים, ואין בפרסום כדי להטיל חובה לפצות את התובע.
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4. בניגוד לנטען בכתב התביעה, המבוסס על פרשנות "יצירתית" במיוחד של הפרסום, לא יוחס
לתובע דבר בעל ממד שלילי, בוודאי שלא יוחסה לו תרמית.

5. שמו של התובע אוזכר בהקשר של החברה הנזכרת בפרסום על ידי גורמים שהיו מעוניינים ליצור
זיקה ו/או קשר בין התובע והנושא. הנתבעים פרסמו את הדברים שנמסרו להם בתום לב, תוך
שהס סבורים שמדובר בפרטים מהימנים, היות ואותם גורמים נקבו בשמה של אישיות ששמה

נקשר לתובע.

6. לנתבעים יש עניין לפרסם ידיעות נכונות ומדויקות, ואין להם שוס סיבה או רצון לפרסם שם של
איש עסקים כזה או אחר בהקשר או בזיקה לחברה או עסקה שהוא אינו קשור אליה. משהסתבר
כי התובע אינו קשור לעסקה, הוסרה הידיעה מאתר כלכליסט, וזאת עוד ביום הפרסום עצמו.

7. פרסום ו/או אזכור שמו של איש עסקים כזה או אחר בהקשר של השקעה בחברה לגיטימית
העוסקת בנושא שלעולם העסקים יש בו עניין לגיטימי, אינו בגדר לשון הרע, גס אס נופל בפרסום

אי דיוק שאין לו משמעות פוגענית.

העובדות הרלוונטיות

ן מקור הפרסום בידיעה שהתפרסמה בקבוצת טלגרס של משקיעים בבלוקצ'יין, לפיה חברת

£01א: מזמינה משקיעים להשתתף בהנפקה של מטבע וירטואלי בה מעורבים מיכאל צ'רנוי

(התובע) ואילן בן דב (בעלי פרטנר לשעבר) :

} ?-?* *?-? ו

•ש לנו אפשרות להננס להנפקה של 6�י0ז1̂ו של
רנוי ואילן בן דוב כמשקיעים מוקדמים עם מיכאל צי

בטוקנים. 5̂ו בונוס של 1
ההליך כאיוזרי1ם ואין 110 >001_1-ארורי ההנפקה

הציבורית הטוקנים משתחררים ויום אחרי בדייכ).

האם וכמה מעוניין/ת להשקיע?
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• העתק צילום המסך מצ"ב - נספח אי
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9. הנתבעים ביקשו לאמת את האמור ביחס להשתתפות התובע ובן-דב בהנפקה, וקיבלו לכך אישור
מאת מנכ"ל החברה, אריק קליין, שנקב בשמו של אלישע בן�-תמר, שלמיטב ידיעת הנתבעים

שימש כמתורגמן ויועץ קרוב של התובע.

10. בהתכתבות עם מנכ"ל החברה קליין הוא אישר לנתבעים כי "אנחנו לא נוהגים לחשוף שמות של
משקיעים, אבל בין המשקיעים של הקבוצה נמנים אנשים שאכן מייצגים את מיכאל צרנוי

(אלישע בן תמר)"
••000חז061100 ?=? 15:45 4י44<^*

 ̂ +972 54-233-9931 4
. .* 11 1.1 ̂ -'1 1 |_7 1.1

אנחנו לא נוהגים לחשוף שמות של
משקיעים ... אבל בין המשקיעים של

הקבוצה נמנים אנשים שאכן מייצגים את
מיכאל צרנו1 (אלישע בן תמר}

0בבה
איך אתה ואילן מכירים

, אנדר" ישונסקי שאר השותפים הם אנוכי
שהוא אחד מהשותפים בקרן דה וינצי
ממוסקבה, עמיחי ענבר ואופיר גרטנר

אני ואילן חברים

אה םבבה

אני כבר שנים שלא מתג1רר בישראל ...

י השבוע כתבתי על דה וינצי

וגם כרגע אני לא בארץ

מנפיקים את החברה שלך?

+ [0] ^'
• העתק צילום המסך מצ"ב - נספח בי

11. עקב אי-הבנה שאין עמה שמץ זדון, צוין בידיעה בטעות כי צירנוי עצמו אישר את הדברים. לאחר
פניית התובע ולאחר שהכחיש את דבר האישור, בדקה הנתבעת 4, עורכת מדור שוק ההון
בכלכליסט, גבי סופי שולטן את הנתונים שהיו בידי הנתבעים, והתברר לה כי התובע לא אישר

באופן אישי את דבר מעורבותו בחברה.

12. בשלב זה הייתה הנתבעת 4 גבי שולטן משוכנעת בכך שגורם מטעם הנתבעים שוחח עם אלישע בן
תמר ביחס לאימות הפרטים, ובכלל זה בדבר מעורבותו של התובע, אך התברר לה בדיעבד כי לא
, נעשתה פניה ישירה מטעם הנתבעים לאלישע בן תמר, והוא לא מסר לטי מהנתבעים את הדברים
או אישר את דברי מנכ"ל החברה בדבר מעורבות התובע, וכי האישורים שבידי הנתבעים הם

ההודעה בקבוצת הטלגרס ודברי המנכ"ל קליין בלבד.
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13. בהמשך לפניית התובע ולנוכח הכחשתו את דבר מעורבותו בחברה, ולאחר שהתברר כי אין בידי
הנתבעים אישור ישיר מטעמו בדבר מעורבותו, פרסמו הנתבעים את תגובת התובע, לפיה הוא

אינו מעורב בחברה.
14. תגובת התובע הובאה במסגרת הידיעה באתו/ ופורסמה בהמשך לכך גס במהדורה המודפסת
של "כלכליסט". בתגובה הובהר כי התובע מכחיש מעורבות בעסקה ו/או בפעילות החברה, וכי

לא אישר את דבר מעורבותו בחברה, או את השימוש בשמו בהקשר של החברה :

תגובה: בהמשך לכתבה "הנפקת החברים של צ'רנוי, גרסת הבלוקצ'ייז": מיכאל
צ'רנוי מסר בתגובה ל"כלכליסט" כי הוא "מכחיש בכל תוקף כל מעורבות בחברת
£01א ו/או בפעילותה, בין במישרין ובין בעקיפין. צ'רנוי לא אישר ל"כלכליסט" או
לכל אהד אחר כי הוא מעורב באופן כלשהו בחברה ו/או בפעילותה. כל שימוש כשמו
ו/או של בת�זוגו כהקשר זה נעשה ללא אישור וללא ידיעה של מי מהם. אם לאלישע
בן�תמר מעורבות כלשהי בחברה, הרי שזאת מעורבות עצמאית לחלוטין. כמו כן, בן�

תמר אינו משמש כיועצו של צ'דנוי".

? העתק התגובה כפי שפורסמה במהדורה המודפסת מצ"ב- נספח גי
15. כהמשך לכך דרש התובע, באמצעות בא כוחו, את הסרת הידיעה מהאתר, וגם לדרישה זו נתנו

הנתבעים את הסכמתם, והידיעה אכן הוסרה בפועל עפ"י הסכמה.
16. בהסכם זה היה על העניין להסתיים, כמקובל, ואדם בעל מזג רגיל וסביר לא היה מגיש תביעה

בשל הפרסום גשוא התביעה אשר כאמור אין בו זדי! ואץ בו פגיעה.

; הטיעון המשפטי

17. בענייננו, אין בפרסום לשון הרע כלפי התובע, כמשמעות המונח בסעיף 1 לחוק איסור לשון הרע
התשכ"ה 1965 (להלן : "החוק"), ולפיכך הפרסום אינו עובר את המבחן הראשון לניתוח ביטוי
במסגרת עוולת לשון� הרע כפי שנקבע בהלכה מפורשות ע"י כבוד הנשיא אהרון ברק בעי'א

4534/02 רשת שוקן בע''נו ני הרציקוביץ :

"בשלב הראשון, יש לשלוף מתוך הביטוי את המשמעות העולה ממנו לפי אמות
המידה המקובלות על האדם הסביר, כלומר יש לפרש את הביטוי באופן

אובייקטיבי, בהתאם לנסיבות החיצוניות וללשון המשתמעת..."
וכן

"בעת ניתוח פרסום יש לעמת/ כשלב ראשון, על מובגו של הביטוי; על המשמעות
הטמונה בו. יש לשלוף מתוך הביטוי את פרשנותו הסבירה ולברר אם מדובר בביטוי

הגורם להשפלת אדם פלוני בעיני האדם הסביר
[...]

יש לייחס לגיטוי את המשמעות הסבירה של המילים לפי הקשרן תוך התחשבות
באופייה של הסוגה ובהתאם לתפיסות מקובלות של האדם הסביר. עם זאת כאשר
בית-המשפט גתקל בקושי פרשני, עליו להעדיף את הפרשנות שלפיה הביטוי איננו

לשון הרע.'1

18. המשמעות האובייקטיבית העולה מהדברים לפיהם איש עסקים מסוים השקיע בחברה כזו או
אחרת, אינה גורמת להשפלת אותו אדט בעיגי האדם הסביר, וזאת ללא קשר למידת דיוקם.
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19. דברים אלה עולים מקריאת כתב התביעה עצמו, שכן התובע נאלץ "לשדרג" את האמור ביחס
לחברה, באופן העולה עד כדי סילוף, וזאת על מנת ליצור לעצמו עילת תביעה מלאכותית, יש
, "פירמידה" ו"הונאה מאין, התובע נדרש לעשות שימוש בביטויים דוגמת "חברה קיקיונית"
, אינם עולים ממנה ואינם משתמעים, כל זאת כדי להחדיר ותרמית" שאינם קיימים בידיעה

לידיעה ממד שלילי, כביכול, בניסיון לבסס טענת לשון הרע במקום שזו אינה מתקיימת,

20, אין לקבל גישה זאת, ותביעה מסוג זה יש לדחות על הסף בהעדר עילה.
21, כל פרשנות אחרת תהיה מתיחה של הגדרת הביטוי לשון הרע כמובנו בחוק עד לבלי הכר, באופן

המנוגד לפרשנות המפורשת בפסיקה בכלל, ולחלכת הרציקוביץ בפרט.

22. מדובר בנושא שכלל לא היה אמור להגיע לכדי דיון בבית המשפט, כדברי הנשיא שמגר בע"א
334/89 מיכאלי נ' אלמךג .? "אין הכרח,, שכל עניין היכול להיות נדון בבית המשפט, אכן יידון

כאמור"
23. נראה שדרכו של התובע לביהמ"ש קלה וקצרה במיוחד, אך היותה של דרך קלה או קצרה אין

פירושה שיש לנקוט בה.
24. כנסיבות הליך זה, בהן לא הייתה כל פגיעה מלכתחילה, והטעות הנטענת תוקנה באופן מספק
ומוסכם, דהיינו - הסרת הידיעה ופרסום נרחב של תגובת ההבהרה מסעם התובע - לא היה מקרם

להמשך התנצחות בעניין זה, ולהעסיק את בית המשפט הנכבד בעניין.
25. הנתבעים יטענו כי הידיעה נשוא התביעה כלל לא הייתה בעלת פוטנציאל של פגיעה ממין או סוג

כלשהו בתובע.
26. להלן יתייחסו הנתבעים לטענות כתב התביעה כסדרן :

17. מוכחש האמור ב"פתח הדבר" (פרק אי לכתב התביעוז, אשר אינו מחולק לסעיפים).
מבלי לגרוע מההכחשה, יטענו הנתבעים כדלקמן :

27.1. אין מדובר בפרסום כוזב, אלא לכל היותר בטעות ובאי דיוק שנפלו בתום לב,

27.2. הטענה כי מדובר בפרסום שנעשה "בזדון" היא מגוחכת בנסיבות העניין, ואין לה יסוד.

27.3. אין בידיעה דבר המתייחס ל"חברה מפוקפקת" או לחברה שפעילותה ואמינותה מעוררים
"תהיות וסימני שאלה". ביטויים אלה אינם קיימים בידיעה ואינם עולים ממנה,

27.4. הביטויים הללו "הומצאו" על ידי התובע במיוחד, על מנת שיוכל לתקוף אותם בתביעת סרק.
עובדה זו מעידה על העדר יסוד אמיתי לתביעה הנדונה כאן.

27.5. הטענה לפיה התובע לא אישר לכלכליסט את דבר מעורבותו בחברה אינה מוכחשת לכשעצמה,
אך הנתבעים יטענו כי בנסיכות העניין אין הדבר מעלה או מוריד.

27.6. ידיעה על מעורבות של עשרות (או מאות) אנשי עסקים בחברות ומיזמים לגיטימיים אין בהט
לשון הרע, גם אם מתברר שלאנשי העסקים הללו אין חלק בעסקה שמדובר בה.

27,7. מוכחשת הטענה כאילו התובע נדרש "להתגונן" מפני "חשדות", כביכול, שכן אין בידיעה דבר
המעלה "חשדות" כלפי התובע. מדובר בטענת שווא שהתובע מעלה כדי ליצור תביעה יש מאין.

27.8. מוכחשת הטענה כאילו הידיעה כללה מידע "שקרי" ביחס לתובע, לנתבעים יש אינטרס עליון
לדווח לקוראיהם ידיעות מדויקות, אמינות ונכונות. פרסום מוטעה או שגוי לא רק שאינו

משרת את הנתבעים, אלא שהם הנפגעים העיקריים (ובמקרה זה היחידים) ממנו.

27.9. אולם, לא כל אי-דיוק עולה כדי שקר, ולא כל טעות עולה כדי פגיעה ואינה מולידה תביעת
לשון הרע.
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27.10.הנתבעים אינם "מזלזלים" בהשלכות הפרסומים שלהם, הנתבעים יטענו כי לא היו השלכות
כפי שהתובע טוען להן, במקרה ספציפי זה.

,מוכחשת הטענה כאילו הנתבעים או מי מהם יצרו "מצגים מטעים" ביחס לתובע ו/או 27.11
פעולותיו, וממילא כאמור הפרסום לא היה בעל פוטנציאל לגרום לתובע לנזק אי פגיעה

כלשהי.
27.גם אם התובע לא היה מעורב, כטענתו, בפעילות החברה, אין בכך מאום. הטענה כאילו .12
החברה הוצגה כבעלת פעילות מפוקפקת ואף "אפלה" היא שקרית, נראה כי התובע מגלה

רגישות יתר, ממניעים שאינם קשורים לידיעה זו.
27.13. מוכחשת הטענה כאילו הנתבעים ו/או מי מהם פעלו בזדון. הנתבעים פעלו בתום לב, ומקריאת
הידיעה ניכר שאץ כל יסוד לטענת ה"זדון" שבפרסום, ואין בפרסום שמץ של פגיעה בתובע,

28. האמור כסעיף 1 לכתב התביעה, בפרט ביחס לפעילותו העסקית הענפה של התובע, אינו מוכחש.
הנתבעים יטענו כי ביחס לתובע ו/או לפעילותו העסקית נעשו פרסומים מרובים, ומי שעוסק
בפעילויות שלציבור יש עניין בהם אינו יכול להלין על כך שנופלת טעות או אי דיוק באחד

מהפרסומים המרובים אודותיו.
29. האמור בסעיף 2 לכתב התביעה אינו מוכחש.

30. מוכחש האמור בסעיף 3 לכתב התביעה, ומוכחשת הטענה לפיה הפרסום היה "כוזב".

10-4 לכתב התביעה אינו מוכחש. 31. האמור בסעיפים 
32. מוכחשת הכותרת לפיה הפרסומים נשוא תביעה זו היו "כוזבים".

33. האמור בסעיף 11 לכתב התביעה אינו מוכחש. יצוין כי הכותרת שהתייחסה לתובע הייתה בגודל
הקטן ביותר בעמוד השער, וללא תמונה.

34. מוכחש האמור בסעיף 12 לכתב התביעה. העובדה ששמו של התובע נכלל בכותרת נבעה מכך
שהוא איש עסקים ששמו ידוע ואשר למיטב ידיעת הנתבעים באותה עת היה קשור לחברה.

35. האמור בסעיפים 13 ו- 14 לגתב התביעה אינו מוכחש.
36, מוכחש האמור בסעיף 15 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מההכחשה יטענו הנתבעים כי כל העולה

מהכותרת היא שהתובע מעורב בחברה חדשנית, בנושא חדשני שלציבור יש עניין בהתפתחותו.
37. האמור בסעיף 16 לכתב התביעה אינו מוכחש {לבד מההדגשה, אשר אינה במקור), הנתבעים
יטענו כי שמו של התובע אכן צוין בהקשר להנפקה בכותרת המשנה, לצד שמות של אנשי עסקים
נוספים ובהם יוחאי רייפלד יו"ר חברת פנגו ואילן בן-דב, לשעבר בעל השליטה בחברת "פרטנר1'.

38- מונחש האמור בסעיף 17 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מההכחשה יטענו הנתבעים כי בידיעה
נכללו שני צילומים (לצד איורי אינפוגרפיקה), אחד של התובע ובת זוגו, וכן צילום של אריק

קליין, מנכ"ל החברה.
39. האמור בסעיף 18 לכתב התביעה אינו מוכחש. יצוין כי צילום אריק קליין הופיע במהדורה

הדיגיטלית בגודל זרזה לצילום התובע ובת זוגו,
40. מוכחש האמור בסעיף 19 לגתב התביעה, ומוכחשת אחריות הנתבעים לתוצאות במנועי חיפוש

כאלה או אחרים, ובכלל זה 'עוגל",

41. מוכחש האמור בסעיף 20 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מההכחשה יטענו הנתבעים כי כאמור
בידיעה באפליקציית טלגרט אכן ניתן להעביר מידע באופן אנונימי, ובכלל זה מידע ביחס

להשקעות.
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42. האמור בסעיף 21 לכתב התביעה, ובכלל זה בדבר העובדה כי יומיים לאחר פרסום ההודעה על
מעורבות התובע ובן דוב היא עברה עריכה באופן ששמו של התובע (ושל בן-דוב) נמחק והוחלף

בשמו של המנכ"ל אריק קליין אינו מוכחש,
43. מוכחש האמור בסעיף 22 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מההכחשה יטענו הנתבעים כדלקמן :

,43. האמור בדבר מעורבותו של התובע לא הובא בהמשך ישיר לאמור בדבר מחיקת שמו, אלא 1
ברשימת המעורבים בחברה, לצד שמותיהם של יועצו של התובע אלישע בן תמר, מייסד

¥£51א1 אופיר גרטנר ויוי'ר פנגו יוחאי רייפלד.

43.2. הנתבעים יטענו כי מדובר ברשימה מכובדת, שאין כל פסול או פגיעה בהכללה של גורם כזה
או אחר, ובכלל זה התובע, בהקשר של השמות שצוינו בידיעה.

43.3. כאמור, התובע הוא איש עסקים ידוע ומרובה פרסומים, ובגדר מ< שלציבור יש בו עניין,
מסיבות שונות.

44. האמור בסעיף 23 לכתב התביעה אינו מוכחש.
; 45. מוכחש האמור בסעיף 24 לכתב התביעה- מבלי לגרוע מההכחשה יטענו הנתבעים כדלקמן

45.1. שאלת מעורבותו או אי-מעורבותו של התובע בחברה אין בה כדי לפגוע במוניטין העסקי
הנטען של התובע, וזאת מבלי להתייחס לאופי המוניטין של התובע.

45.2. מוכחשת בתוקף כל טענה בדבר זדון, בנסיבות העניין, מדובר בהתלהמות מצד התובע.

45.3. הטענה כי התובע לא שוחח באופן אישי עם הנתבעים ולא אישר באופן אישי את מעורבותו
בחכרה אינה מוכחשת.

46. מוכחש האמור בסעיף 25 לכתב התביעה,
47. מוכחש האמור בסעיף 26 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מחהכחשה יטענו הנתבעים כדלקמן ?.

47.1. הנתונים העובדתיים (והיבשים) ביחס לחברה - מקום רישומה ומקום משרדיה, ומועד
הקמתה - אינם כוללים דבר מהנטען על ידי התובע בהקשר זה, והם הובאו תחת הכותרת

, שעל עובדת היותה חברה חדשה אין מחלוקת. "? ̂ני�! "מי זאת -01

,47. אין בדברים כדי להטיל על פעילות החברה 'יצל כבד" (או צל בכלל) ואין בדברים כדי להציג 2
את החברה כ"מפוקפקת" או כחברה "שעסקיה גובלים בהונאה ובתרמית".

47.3. דברים אלה אינם נכללים בידיעה, ואינם משתמעים ממנה.

47.4. מדובר בפרשנות סובייקטיבית ו"יצירתית1' במיוחד של התובע, שאינה יכולה לשמש עילה
לתביעה, והעובדה שהתובע נדרש לסילוף של הטקסט מעידה לכשעצמה שאין בטקסט

המקורי כל פגיעה בתובע.

, למעט הציטוט מתוך הידיעה, אשר אינו מוכחש 48, מוכחש האמור בסעיף 27 לכתב התביעה
לכשעצמו - למעט ההדגשה. מבלי לגרוע מההכחשה יטענו הנתבעים כדלקמן ;

48.1. אין בציטוט האמור, הכולל בעיקר את דברי נציג החברה, כדי להוות דוגמא או "משל'1
לפרשנות המוטה של התובע את הטקסט, כמפורט בין היתר בסעיף 18 לכתב התביעה,

48.2. בין היתר יפנו הנתבעים לאמור בדבר התאגדות החברה בגיברלטר לאור היותה "המקום
היחיד עם רגולציה מלאה לגבי קריפטו" והייצוג על ידי "חסאנס, משרד עורכי הדין המוביל

באירופה לעניין".

49. הציטוט הנכלל בסעיף 28 לכתב התביעה, אינו מוכחש, הנתבעים יפנו לאמור בדבר העובדה
שהגרסה היאשונית של המוצר אכן אינה אמורה לפעול על הטכנולוגיה הנדונה. הא ותו לא.
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דברים אלה אין בהם כדי לשרת את האגינדה של התובע, כפי שהיא באה לידי ביטוי בכתב
התביעה. בהמשך הידיעה מובא ההסבר מטעם החברה לעניין זה, לפיה "הגרסה הראשונית" אכן
לא תפעל על טכנולוגיה של בלוקצ'יין, והמטבע הווירטואלי "יהפוך לשמיש רק כשתהיה קיימת
פלפורמה מבוססת בלוקצ'יין שתאפשר זאת'' ומובא מפי נציג החברה קליין ציטוט לפיו "קשה
לייצר אב-טיפוס שפועל על הבלוקצייין [,.,] בהמשך נעבוד על מוצר שעובד על הבלוקצ'יין ונשחרר

אב-טיפוס פעיל."
50, מוכחש האמור בסע<ף 29 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מההכחשה יטענו הנתבעים כדלקמן .-

50.1. הביטויים "בני מזל", "פירמידה" או גריפת רווחים "על חשבון המשקיעים האחרים'1 אינם
נכללים בידיעה, וגם בהקשר זה גולש התובע לפרשנות מוטה וסובייקטיבית שלא נועדה

אלא לבנות לעצמו תביעה יש מאין.
.50. אם לא די בכך, התובע מוסיף ומתנתק מהאמור כטקסט, ומפליג בטענות סרק ביחס 2
לפירמידות הנתפסות לטענתו בציבור כמנגנון של הונאה ותרמית. אין לדברים זכר בטקסט.
50.3. האמור בידיעה, לפיו המשקיעים הראשונים, המקורבים ליזמים, חס אכן המרווחים
העיקריים בהנפקות של מטבעות ווירטואליים, כדוגמה לעניין בו עוסקת הידיעה, הוא נכון

ביחס לתב המכריע של הנפקות מסוג זח.
50.4. לא ברורה הטענה של התובע, כאיש עסקים, לפיה מייחסים לו עשיית רווח כזה או אחר.

מכל מקום, דיבה ולשון הרע אין כאן�.
51. מוכחש האמור בסעיף 30 לכתב התביעה, ומוכחשת הטענה כאילו עולה מהידיעה שהחברה היא

"קיקיונית'', כביכול.
52. מוכחש האמור בסעיף 31 לכתב התביעה. מוכחש המוניטין הנטען של התובע.

53. מוכחש האמור בסעיף 32 לכתב התביעה.
54. האמור בסעיף 33 לכתב התביעה אינו מוכחש. התגובה הוספה לידיעה, עד להסרתה, בנוסח הבא
: "מטעם צ'רנוי נמסר בתגובה : "צירנוי מכחיש בכל תוקף כל מעורבות בחברה ו/או בפעילותה,
בין במישרין ובין בעקיפין. צ'רנוי לא אישר לכלכליסט או לכל אחד אחר כי הוא מעורב באופן
כלשהו בחבררח ו/או בפעילות החברה. כל שימוש בשמו של צ'רנוי ו/או בשם בת זוגו בהקשר זה
נעשה ללא אישורו וללא ידיעתו של מי מהם. אם לאלישע בן תמר מעורבות כלשהי בחברה, הרי

שזאת מעורבות עצמאית לחלוטין. כמו כן, אלישע בן תמר אינו משמש כיועצו של צירנוי."
55. מוכחש האמור בסעיף 34 לכתב התביעה ומיכחש האמור במכתב מטעם ב"כ התובע (נספח 5

לכתב התביעה). העובדה שהתובע דרש את הסרת הידיעה אינה מוכחשת.

56. האמור בסעיף 35 לכתב התבלעה אינו מוכחש. הנתבעים שומרים על זכותם לחקור את ב"כ
התובע עו"ד טרספוב בהקשר זה.

57. מוכחש האמור בסעיף 36 לכתב התביעה.

: ף 37 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מההכחשה יטענו הנתבעים כדלקמן 58. מוכחש האמור בסעי

58.1. כ"כ התובע אכן היה מכותב בטעות למייל ששלחה הנתבעת 3, העורכת גלית חמי.

58.2. אין במייל האמור דבר ממה שמנסה התובע לייחס לו, הנתבעת 3 אכן המליצה על הסרת
, בנסיבות העניין, ולאור טענות התובע בהקשר זה, גס היות והידיעה בכללה, בנושא הידיעה
מטבעות ווירטואליים אכן עשתה את שלה מבחינה עיתונאית. הא ותו לא. אמירה זו אינה

מתייחסת דווקא לתובע.
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58.3, ההמלצה על הסרת הידיעה, והסרתה בפועל, מלמדים את ההפך מהנטען בתביעה,
ומצביעים דווקא על העדר זדון מצד הנתבעים והעדר כל רצון לפגוע בתובע. עובדה זו עולה

ממעשי הנתבעים ופעולותיהם, להבדיל מהפרשנות המסולפת הנטענת בכתב התביעה.

59. מוכחש האמור בסעיף 38 לכתב התביעה.

60. מוכחש האמור בסעיף 39 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מההכחשה יטענו הנתבעים כדלקמן :

60.1. מוכחשת כל טענת "זדון�" בפרסום הידיעה או ב"חשיפת'י אותו זדון נטען (ומוכחש)
באמצעות "הסוד הגדול" שנגלה כביכול בהודעת הדואי'ל.

60.2- התובע ריאה צל הרים כהרים, באופן מכוון וסדרתי, על מנת להתאים את המציאות
הבנאלית למדי לתיאוריית הקונספירציה חסרת היסוד שרקם.

60.3. העובדה שהנתבעת 3 ביקשה למשוך את המייל אינה מוכחשת, והסיבה לכך היא כאמור
שמדובר במייל פנימי, שנשלח לב"כ התובע בשל טעות. גם מידת ההגינות מחייכת זאת.

60.4. הנתבעים שומרים על זכותם לחקור את ב"כ התובע עו"ד טרספוב בהקשר זה.

61. מוכחש האמור בסעיף 40 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מההכחשה יטענו הנתבעים כי האמור
בסעיף הוא פרשנות וספקולציה על האמור בידיעה, ואינו יכול לבסס עילת תכיעה-

62. מוכחש האמור בסעיפים 41 1- 42 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מההכחשה יטענו הנתבעים

כדלקמן :

62.1. הסרת הידיעה מהאתר נעשתה באופן קבוע, ולא לזמן מוגבל.

62.2. הכותרת בערוץ ה"טוויטר1' לא כללה את שמו של התובע או את תמונתו, וממילא מרגע

הסרת הידיעה לא ניתן היה להגיע אליה מערוץ הטוויטר. על אף זאת, ולמען הזהירות, נמחק
ה"ציוץ" מערוץ הטוויטר שלכלכליסט.

62.3. ההפניה לידיעה מעמוד הפייסבוק של כלכליסט הוסרה ונמחקה בהמשך להסרת הידיעה
עצמה, וממילא מרגע הסרת הידיעה לא ניתן היה להגיע אליה באמצעות עמוד הפייסבוק.

62.4. הטענה לפיה עלה בידי התובע למצוא גרסת ארכיון של הידיעה בגוגל, אינה מעלה ואינה

מורידה לעניין זה, שכן גם התובע טוען שהגרסה אותה איתר, לטענתו היא משובשת, כפי
שעולה גם מהנספח (נספח 9) אשר אינו מסמך קריא.

62.5. מכל מקום ולהסרת ספק, פעלו הנתבעים להסרת העותק המשובש מרשת האינטרנט, וגם
גרסה זו, שממילא אינה קריאה, אינה זמינה יותר ברשת.

* מצ"ב תדפיס עמיד האינטרנט ממנו הוסר עותק הידיעה - נטפח די
63. מוכחש האמור בסעיף 43 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מההחשה יטענו הנתבעים כי ממועד הסרת

הידיעה מהאתר ממילא אין גישה לידיעה מהרשתות החברתיות.

64. האמור בסעיף 44 לכתב התביעה ביחס לכך ששער המהדורה המודפסת עודו מופיע בארכיון

השערים אינו מוכחש. יצוין בהקשר זה כי מדובר בהיטפלות לזוטות. מדובר בכותרת קטנה בשער

סרוק ומוקטן בדף ארכיון, שאין בה כל אמירה ערכית, בוודאי לא שלילית ביחס לתובע. יצוין

עוד כי שער הארכיון המוקטן אינו עולה בתוצאות חיפוש במנועי חיפוש בהקשר לשמו של התובע.

65. האמור בסעיף 45 לכתב התביעה ביחס למכתב ב"כ הנתבעים אינו מוכחש. אכן הייתה הסכמה

בין הצדדים ביחס להורדת הידיעה מהאתר, והנתבעים פעלו על פיח, הנתבעים יטענו כי כאמור

במכתב זה, הם גילו רצון טוב ופעלו גס ע"מ שהידיעה לא תעלה כתוצאה שמורה (בזכרון מטמון)

של מנוע החיפוש גוגל. עוד יטענו הנתבעים כי בכך היה על הנושא להסתיים, כאמור לעיל.
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66. מוכחש האמור בסעיף 46 לכתב התביעה ובמכתב ב''כ התובע. עובדת שגור המכתב אינה
מוכחשת,

67, מוכחש האמור בשעיף 47 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מההכחשה יטענו הנתבעים כדלקמן .?
67.1. הפרסום אינו מהווה לשון הרע כהגדרתו בחוק ובפסיקה, ואף אינו עובר את המבחן הראשון

שנקבע לעניין זה על פי ההלכה ובפרשת הרציקוביץ הנ"ל.
67,2. עובדה זו עולה מהפרסום עצמו, וכן מהעובדה שהתובע נדרש ל"תוספות" ול"קישוטים"
חסרי שחר בכתב תביעתו, על מנת לנסות ולשוות לפרסום הניטרלי אופי פוגעני, כביכול,

ולבנות תביעה יש מאין.
68. מוכחש האמור בסעיף 48 לכתב התביעה, ומוכחשת הטענה בדבר גרימת נזק מסוג כלשהו לתובע

בהקשר של הפרסום.
69. מוכחש האמור בסעיף 49 לכתב התביעה. היות והטענות בכתב התביעה חוזרות על עצמן, יחזרו

הנתבעים על האמור בכתב הגנה זה.

70. מוכחש האמור בסעיף 50 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מההכחשה יטענו הנתבעים כי לא ניתן
להסתמך בתביעת לשון הרע על עוולת מסגרת נטענת - ומוכחשת - בהתאם לפקודת הנזיקין,
וזאת בהתקיים עוולה פרטיקולרית לפי חוק איסור לשון הרע - המוכחשת לכשעצמה - מכוחה

הוגשה תביעה זו.
71. מוכחש האמור בסעיפים 51 - 54 לכתב התביעה. היות והטענות בכתב התביעה חוזרות על עצמן,

יחזרו הנתבעים על האמור בכתב הגנה זה,

72. מוכחש האמור בסעיף 55 לכתב התביעה, ומוכחשת הפרת חובות אתיות ו/או תקנון האתיקה,
אשר ממילא אינס בגדר דין מחייב.

73. מוכחש האמור בסעיף 56 לכתב התביעה, וםוכחשת זכותו הנטענת של התובע לתקן� את כתב
התביעה. מוכחשת כל טענה לגרימת נזק ממין וסוג כלשהו בהקשר של הפרסום לתובע.

74. מוכחש האמור בסעיף 57 לכתג התביעה, על סעיפיו הקטנים. מבלי לגרוע מההכחשה יטענו
הנתבעים כדלקמן :

74.1. מוכחשת זכאותו של התובע לסעד כלשהו מהסעדיס המבוקשים בסעיף 57.1 - 57.4 לכתב
התביעה.

74.2. הסכום הנטען בסעיף 57.1 שהוא למעלה מפי עשרה מהסכום אותו ניתן לתבוע לפי סעיף 7
אי לחוק כפיצוי ללא הוכחת נזק הוא חסר יסוד ומופרן על פניו. מדובר בפרסום יחיד, גם

אם בוצע בפלטפורמות שונות (מודפסת ודיגיטלית) אשר חוסר לאחר זמן קצר כמיוחד.

74.3. ביחס לאמור בסעיף 57.3 יובהר כי הפרסום נשוא התביעה הוסר עוד קורם להגשת התביעה
מהאתרים הרלוונטיים, כאמור לעיל, ולפיכך הסעד הנדרש בהקשר זה מיותר.

74.4. מוכחשת בתוקף הטענה כאילו הפרסום היה "דיבתי".

75. האמור בסעיף 58 לכתב התביעה ביחס לסמכותו של ביהט"ש הנכבד, אינו מוכחש.

76. בנוסף לאמור לעיל יטענו הנתבעים כדלקמן :

77. אין לתובע כל עילת תביעה כנגד הנתבעים או מי מהם.

78. תביעה זו מבוססת על פרשנות "יצירתית" במיוחד לטקסט, כך שיתאים, בדיעבד, לטענות כתב
התביעה, שאין להן בסיס בטקסט עצמו.
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79. הנתבעים יטענו כי בנסיבות העניין, ובהקשר לנסיבות הפרסומים והבנת הציבור את הפרסום,
הוא לא חרג מן המקובל והסביר באותן נסיבות ואין בו לשון הרע או כל פגיעה אחרת בתובע,

ומכל מקום הנתבעים לא התכוונו לפגוע בתובע.

80. הפרסום אינו מהווה לשון הרע על התובע, כמשמעות המונח בדין ובהלכה ובהתאם למבחנים
שאומצו בפסיקת בית המשפט,

81, הפרסום מוגן על פי ההגנות שבחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה - 1965.

82. הפרסום נעשה בתום לב ולפיכך הוא מוגן על פי סעיף 15 לחוק איסור לשון הרע, על סעיפיו
הקטנים, ובכלל זה סעיף 15(1) וסעיף 15(6).

83. הנתבעים יטענו כי עומדות להם ההקלות לפי סעיף 19 לחוק איסור לשון הרע, על סעיפיו הקטנים.

84. הנתבעים יטענו כי שמו הטוב של התובע מוכחש, וכי המוניטין העסקי של התובע מפוקפק, בלשון
המעטה. התובע היה מעורב בפרשות רבות ובהליכים משפטיים שזכו לפרסום נרחב, ובמסגרתם
הופנו כלפי התובע טענות קשות, באופן שמביא לכך שאין בפרסום הענייני נשוא תביעה זו כדי

לפגוע בו באופן כלשהו.

85, לעניין אופיו והשם שיצא לתובע, הנתבעים שומרים על זכותם להביא טענות וראיות כמסגרת

הזכות הנתונה בסעיף 22 לחוק איסור לשון הרע, אם יידרש הדבר.

86. הנתבעים יטענו כי מדובר בתביעה סתמית, שאינה מגבשת עילת תביעה לפי חוק איסור לשון
הרע, עפ"י ההלכה הפסוקה ו/או עפ"י פקודת הנזיקין.

87, התובע לא הרים את הנטל ולא הראו כי קמה אחריות לנתבעים בשל הפרסום הנטען, ולא ניתן

לחייב בגין הפרסום נשוא תביעה זו את הנתבעים.

88. מדובר בפרסום יחיד, גס אס בוצע במספר פלטפורמות, והטענה כי מדובר במספר פרסומים
(זהים) נועדה "לנפח" את התביעה, שהיא מלכתחילה חסרת עילה של ממש.

89. לתובע לא כגרם כל נזק ממין וסוג כלשהו כתוצאה מהפרסום,

90. כל הטענות בכתב הגנה זה נטענות במצטבר ולחלופין (ביחס לטענות משפטיות), בהתאם להקשר

הדברים והדבקם.

91. כל הטענות בכתב התביעה מוכחשות, למעט אלה בהן הודו הנתבעים במפורש,

, ועל חיוב התובע 92. לאור האמור לעיל, מתבקש ביהמ"ש הנכבד להורות על דחיית התביעה

בהוצאות הנתבעים ובשכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק.

( ) 1ב£^^
ד���̂� ו'' מ<בי^וז^,עו^ד ירוןישלמי̂ל

/1̂י ב"כ הנתבעים

———יי



12

טבלת נספחים - כתג הגנה

נספח תיאור עמוד

א' צילום מסך | 13

בי צילום מסך 14

ן ג' העתק התגובה במהדורה המודפסת 15 ן

די 1 תדפיס עמוד אינטרנט 16
ו ו \
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נספח אי

'*- 655896וח *\©ח 1

לוויתניםבירח
יש לנו אפשרות להכנס להנפקה של 016>̂ו של

רנוי ואילן בן דוב כמשקיעים מוקדמים עם מיכאל צ'
&^ובסוקנים. של בונוס

ההליך באיתריום ואין ק0 >*00_1- אחרי ההנפקה
הציבורית הסוקנים משתחררים (יום אחרי בד"כ).

האם וכמה מעוניין/ת להשקיע?

? 0'ל58 (62) 1 איתריום
???????? ו

90/0 (10) 3 איתריום
? ו

? 796 (8) 5 איתריום ומעלה

י

ו

12106-91055 70163
[ >^ק 5:07 ***** 36*? +י
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נספח בי

*^> 440
 ̂ ••000 וזו061100 ?�' 15:45

$> +972 54-233-9931
,1 י 1 1 ̂| . . 1-1 י

אנחנו לא נוהגים לחשוף שמות של
משקיעים ... אבל בין המשקיעים של

הקבוצה נמנים אנשים שאכן מייצגים את
מיכאל צרנוי (אלישע בן תמר )

סבבה
איך אתה ואילן מכירים

, אנדריי ישונסקי שאר השותפים הם אנוכי
שהוא אחד מהשותפים בקרן דה וינצי
ממוסקבה, עמיחי ענבר ואופיר גרטנר

אני ואילן חברים

אה סבבה 1840^

אני כבר שנים שלא מתגורר בישראל ...

י שבוע כתבתי על דה וינצי ה

וגם כרגע אני לא בארץ

נפיקים את החברה שלך? מ

$ נ§] +
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