
בבית משפט השלום ת.א.
בתל אביב - יפו

התובע.- חיים רמון ת.ז. 008699993
ע"י ב"כ עוה"ד ליאור אפשטיין ו/או מאיר אבו

ו/או טלי יוסף
דרך מנחם בגין 55, ת"א 67138

: 5650000 -03 פקס: 03-5650001 טל'
דוא''ל: ות00,¥ן1£-11€@106)0£

-נגד-

הנתבעת; הדר שגיא ת.ז. 203577689
מרחוב מבצע קדש 11, הוד השרון 4530811

היע מהות התביעה -. לשון

- 75,000 ¤; צווי עשה : כספי הסעדים הנתבעים

כתב תביעה

התובע, אשר יהא מיוצג על ידי ב"כ עוה"ד כמפורט לעיל, מתכבד להגיש לבית המשפט הנכבד את
כתב תביעתו, כדלקמן ?.

א. כל טענות כתב תביעה זה נטענות לחלופין ו/או במצטבר ו/או על דרך ההשלמה, הכל על פי
הקשר הדברים והדבקם.

ב. כל הנספחים המצורפים לכתב תביעה זה, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

ג. כל ההדגשות בכתב תביעה זה שייכות לח"מ, אלא אס כן נאמר אחרת.
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א. כללי

1. עניינה של תביעה זו ברצח אופי של התובע ע"י הנתבעת, אשר עושה שימוש ציני בשיח
הציבורי וברשתות החברתיות, תוך התהדרות בתפקידה כיו''ר ומייצגת קבוצת סטודנטים
שמטרתה תמיכה וקידום של נשים באוניברסיטת תל אביב, באופן שלמעשה היא שמה לה
למטרה לבוא חשבון ולנצל מעמדו התקשורתי של התובע ואחרים לשם פרסום עצמי,
באמצעות השמצות נבזיות במיוחד, ברף הגבוה ביותר, הרומסות את שמו הטוב של התובע
עד עפר, בפרסומי לשון הרע קיצוניים במיוחד, והכל תוך שהיא מסווה מעשיה בחזות של

מאבק חברתי.

2. הנתבעת במודע ובכוונה ביקשה לפגוע בתובע, להכאיב לו, להטיל עליו חרם ונידוי
חברתיים, והכל תוך הפרכת אמירות זדוניות ומחושבות היטב.

3. הנתבעת ביזתה את התובע, הלבינה את פניו ברבים בהיקף נרחב - תוך שהיא משתמשת
בגישה הקלה שלה לאמצעי התקשורת, בהיותה פעילה חברתית, במספר פרסומים,
שבאמצעותם פגעה קשות בשמו של התובע, ותוך שנמנעה מהתובע יכולתו האמתית

להתגונן מפני האשמות שווא אלה המופצות לכל עבר.

4. הנתבעת אף הוסיפה והכפישה את התובע בדף הפייסבוק שלה, תוך שהיא מגבירה עוד
יותר את העוצמה וההיקף של הפגיעה בתובע ובכך מנסה לסחוף עמה עוד ועוד אנשים.

5. כפי שיובהר להלן, פרסומים מכפישים, שקריים ונטולי אחריות אלו, המשסים את שמו של
התובע, נעשים ביחס ל"אירועים" עלומים מלפני שנים ארוכות ביותר, הם אלימות

מילולית של ממש, שאין להסכים איתה, ומשוליס פשוטו כמשמעו לשפיכת דמו של אדם.

6. ומן הכלל אל הפרט.

ב. הרקע העובדתי

ב.1 הצדדים לתביעה

7. התובע, יליד 1950, נשוי ואב לשני ילדים, אדם הגון, אשר רכש לו שם ומוניטין כאיש
ציבור ישראלי.

8. במהלך שנים רבות כיהן התובע בתפקידים בכירים במערכת הציבורית, בין כחבר כנסת,
בין כשר בממשלת ישראל ובין כיושב ראש ההסתדרות. לאחר פרישתו מהכנסת, שימש

כיו"ר קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב.

9. הנתבעת משמשת יו"ר תא הסטודנטים "תל אביביות" באוניברסיטת תל אביב, פעילה
חברתית ומנהיגת מחאה כנגד העסקתו של התובע במוסד האקדמי.

10. כידוע לכל אדם במדינת ישראל, גזר הדין בעניינו של התובע ניתן ביום 29.3.07 והוא
הורשע בבית משפט השלום בעבירה של מעשה מגונה, נסיבות הרשעתו החריגות והנדירות

הובהרו היטב בפסק הדין ההוא.

11. עוד קבע פסק הדין, כי אין לראות במעשיו של התובע קלון.
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12. בעקבות הקביעות הללו ולאחר פסק הדין המרשיע, מונה התובע לשר בממשלת ישראל
וממלא מקום ראש הממשלה, ומאז ועד היום שימש במגוון תפקידים ציבוריים.

13. עתירות שהוגשו כנגד המינוי אז נדחו, תוך שבית המשפט העליון חוזר על הנסיבות המאוד
נדירות של המקרה בגינו הורשע התובע.

ב.2 הפרסומים

14. התובע נקלע לחלום בלהות עם פרסומיה של הנתבעת.

15. ביום 23.05.18 פרסמה הנתבעת, ביחד עם חברותיה הנעלמות, בעט טבולה בזדון, מכתב
רצוף שקרים ובלע אותו מיענה לראש בית הספר למדע המדינה, פרופ' יוסי שיין ודיקאן

הפקולטה למדעי החברה, פרופ' תמי רונן.

16. מבלי לקבל את תגובת התובע וללא ידיעתו, מיהרה והפיצה את המכתב המבזה ברשתות
החברתיות ובכלי התקשורת.

א;. רצ"ב המכתב לכתב תביעה זה ומסומן - נספח

17. הכל במסגרת התנהגות שבסיסה זדון קר, ומבלי שטרחה לקבל תגובתו של התובע ותוך
שהוא נחשף למכתב דרך התקשורת והרשתות החברתיות.

ב". טת תל אבי ם באוניברסי התאלקידום נשי 18. מכתב זה חתמה בשם גוף נעלם "

19. במכתב זה ביקשה לשים רף חדש וגבוה לאמירה כי הנייר סובל הכל, ובחרה למזוג
בשורותיו הספורות של מכתב בלע וזדון, כזבים, שקרים ובעיקר אמירות שידוע לה היטב
שהינן אמירות כזב, מתוכננות היטב, כדי לייצר נזק בל ישוער, להכאיב ללא צורך, ולבזות
את התובע ברבים, עד כדי לייצר מיאוס ושאט נפש כלפיו, לרמוס את כבודו ולהרחיקו

מהחברה.

: 20. כך בחרה להציב בחלק הראשון של מכתבה את האמירה

צוע מעש ה מגונה ללא - הסכמה בקצינה שעבדה תחתיו " "רמון הורשע ב - 2007 בבי

21. זאת על אף שידוע לה היטב, ולכל קורא חדשות משנת 2007 ואילך, כי הקצינה לא "עבדה
תחתיו", והיא הייתה מזכירתו של האלוף גדי שמני במשרד ראש הממשלה. יתר על כן, כל
הקורא את הכרעת הדין נחשף מיד לקביעה כי הקצינה למעשה לא הכירה את התובע וכי

זו הפעם הראשונה ששוחחו.

22. באופן מנוגד לכל הקשר עובדתי, ביקשה הנתבעת להציג את התובע כמי שפגע בכפופה לו
וכמי שמנצל שררתו לביצוע עבירות, כל זאת על מנת לשרת מאבק תודעתי שלהבנתה שום

כלל לא חשוב מלבדו.

23. בנסיבות אלה, ביקשה לייצר כלפי התובע אווירה ציבורית של שאט נפש ולהביא למיאוס
ציבורי כלפיו ולהרחיקו מכל מגע עם אנשים צעירים.
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24. על כן, בחרה במכתבה זה להתעלם ולהעלים לחלוטין את קביעתו של בית המשפט הנכבד
בעת גזר הדין, בה נאמר ?.

בות ק זה הגענו לידי מסקנה, כי הנסי "מן הכלל אל הפרט: בעניינו של הנאשם בתי
רה משום קלון. עה כי יש בעבי קות את הקבי רה אינן מצדי צוע העבי הכוללות של בי

חה חסרת טעם,במצב המעשה החד פעמי והבלתי מתוכנן בוצעע"י הנאשם בעקבות שי
ות ונפסק מייד". נפשי של אדישות. המעשה נמשך 3י2 שני

25. חמור מכך, ולצורך מימוש כוונותיה לפגוע פגיעה קשה ומכאיבה בתובע, בחרה בעזות מצח
ותוך ידיעה כי הדברים אינם נכונים לכתוב:

כה טה מהווה עמדה ברורה של תמי בנוסף, העסקה של עבריין מין ע"י האוניברסי "
באדם זה..."

26. בית משפט השלום שדן בעינינו של התובע היה חד, החלטי וברור בסעיף 6 לגזר הדין וקבע:

רה ומהותה ב העבי "טי

ה נקודתי וחד פעמי, שאיו בו רה, מוסכם עמנו, כי הארוע הי בכל הנוגע לנסיבות העבי
ני. המעשה עצמו אינו כדי להעיד שעסקינן בעבריין מין או במי שדבק בו דפוס עבריי
א שמדובר בארוע בלתי רות מסוג זה והתרשמותם הי מצוי ברף העליון של עבי
בקלה ם שהלקח נלמד וכי הנאשם ייזהר מכאן ולהבא " ם ובטוחי מתוכנן. אנו סמוכי

כבחמורה". (ההדגשות שלי ל.א)

27. בעת כתיבת המכתב, ידעה הנתבעת היטב, כי שתי ערכאות שונות פסקו וקבעו כי אין
לכנות את התובע "עבריין מין" וכי מעשיו, למעשה מעשהו הנקודתי והרגעי, לא מצביעים
ולא מאפשרים לראות בהתנהגותו התנהגות סדרתית ואין ולא ניתן לכנותו כ"עבריין מין".
28. במכתבה התעלמה הנתבעת לחלוטין ואולי ביקשה להעלים, את שפסקה כב' השופטת

ארבל בבג"ץ 5853/07, על אף היותה בדעת מיעוט, בשאלת משמעותה של ההרשעה אז:

רות המין. מדובר באירוע שאכן ה ברף התחתון שלעבי רה המצוי חה"כרמון הורשע בעבי "
נה בות, הגם שההרשעה הי ות ספורות. במכלול הנסי נראה חד פעמי, נקודתי, ונמשך שני
כי אין לראות בו עבריין מין. שיקולים ת משפט השלום, רת מין, סבורה גם אני, כבי בעבי
עה כי לא דבק כ רמון ועל הקבי כרת על העונש שנגזר על חה" אלה השפיעו השפעה ני

במעשה קלון."

29. במכתבה, ביקשה הנתבעת להתהדר בפסקי הדין שניתנו בנדון, אך רק באותם שברי
חלקים שמשרתים את כוונתה לפגוע ולהכאיב לתובע ולייצר לו נזקים חברתיים וכלכליים

בלתי נתפסים.
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30. על כן, התעלמה והעלימה ממכתבה את פסיקתה של כבוד השופטת פרוקצ'יה, שהובילה
את דעת הרוב בבג"ץ, וכבר אז לפני שנים הרבה ובסמוך להכרעת הדין פסקה בקשר

למינויו של התובע כשר בממשלת ישראל ומשנה לראש הממשלה, כדלקמן:

ת המשפט נתפס הן על ידי בי לווה לו, כ רמון,על אף הפסול הי רה של ח" מעשה העבי "
בהליך הפלילי, והן על ידי הגורם הממנה כבשל נקודתי שאינו משקף דופי מוסרי
ת ת. הוא נתפס כביטוי לחולשה אנושי ב את פסילתו לכהונה ציבורי מובנה, המחיי
כות ת בהלי גות מובני ע על חרי וחדות, אשר אינו מצבי ות מי בות נקודתי ת, פרי נסי רגעי
ע על אי ם היו להצבי סת עולם מושרשת פסולה, אשר עשויי ובהתנהגות, או על תפי

ת לשמש בתפקיד ציבורי". התאמה שורשי

31. לכל ידוע ממה גרועה מחצית האמת, בעניין זה בחרה הנתבעת להתהדר בנוצות שאינן
ולהציג באופן מנותק מהעובדות תיאוריות משלה, אותן ביקשה להכתיר כחלק מפסקי

הדין.
32. האם באמת ניתן להאמין כי להבנתה ולתפיסתה מי שבית המשפט העליון אמר עליו
דברים אלו בקשר למינוי כשר ומשנה לראש הממשלה לפני 12 שנים, לא יכול להיות היום

מרצה אורח בחוג למדעי המדינה.
33. אין זה אלא שביקשה לקרוע חלקים מפסקי הדין, להעלים את העיקר שבהם, כדי להטיל
אימה על מוסדות האוניברסיטה ולהביא נזק מכאיב ומיותר לתובע, תוך ביושו והכלמתו

ברבים.
34. כאילו לא די בכך, הרי שההרשעה בגין המקרה המיוחס במכתבה התיישנה זה מכבר.

35. סעיף 14 (א) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-0£2^ קובע מפורשות:

ום פסק הדין או ההחלטה ם 6 עד 9 אם עברו מי פי דע לפי סעי "14(א)לא יימסר מי
שנות): התקופות המפורטות להלן (בחוק זה - תקופת ההתיי

(1) אם הוטל מאסר עד שנה אחת - התקופה שהוטלה ועוד שבע שנים;"

36. כפי שהיה ידוע היטב לנתבעת, גזר הדין בעניינו של התובע ניתן ביום 29.3.07 ולא הוטל
עליו מאסר כלשהו, ועל כן התיישן עניינו זה מכבר עוד ביום 28.3.14.

37. על אף כל האמור ועל אף שחוק המרשם הפלילי מפורשות קובע בסעיף 19 (א) כדלקמן �.

ה זכאי ובא בחשבון בין שיקוליו של מי שהי התיישנה לא י דע על הרשעה ש "19(א) מי
לולא ההתיישנות." לקבלו אי

38. דרשה הנתבעת שלא להעסיק את התובע כמרצה, תוך ידיעה שמקבלי ההחלטות בנדון
מנועים על פי החוק להביא בחשבון הרשעה שהתיישנה.
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39. לכן, על אף שהנתבעת ידעה ידוע היטב כי המוסד האוניברסיטאי המבקש להעסיק את
התובע אינו רשאי על פי החוק להביא בחשבון כלל הרשעה שהתיישנה, ואף אינו רשאי
לקבל פרטיה מן המרשם, ועל אף שידעה שלא רק שההרשעה התיישנה, קביעתן של שתי
ערכאות, הן השלום והן בית המשפט העליון בעת הדיון בבג''ץ, הייתה נחרצת ונפסק כי אין
לראות בתובע עבריין מין ואין לראות במינוי לשר וכמשנה לראש הממשלה בסמוך לפסק

הדין כמעשה לא סביר שעל בית המשפט לבטלו.
40. הנתבעת ידעה שנפסק שאין קלון במעשיו של התובע, ידעה שנפסק שאין לכנותו עבריין
מין, וידעה שההרשעה התיישנה ואין ולא ניתן להביא אותה בחשבון בעת שקילת העסקתו.
41. הנתבעת בחרה לעשות דין לעצמה, ובשם רעיון לכאורה חברתי בחרה להפר ברגל גסה את
הזכויות שהחוק מעניק לתובע, ואת החובות המוטלות עליה, תוך שמכתבה מעלים את

העובדות ומתעלם מהחוק במפגיע.
42. אין להכתיר את מעשיה אלא במעשי זדון מחושבים ומתוכננים.

43. עוד ידעה הנתבעת היטב כי ארגונים חברתיים שונים, ביקשו לתקוף את החלטת בית
המשפט, שקבע שאין קלון במעשיו וכי התובע אשר יכול היה, כבר לפני 12 שנה, לכהן

כממלא מקום ראש הממשלה.
44. העתירה לדיון נוסף בפני בג"ץ כנגד מינויו של התובע כשר בממשלת ישראל נדחתה,

והכרעת בג"ץ בעניינו עומדת על כנה.
45. בעת דחייתה, חזר בית המשפט העליון על שנאמר לעייפה בנושא וחיזק הכרעתה של כב'

השופטת ארבל:

ה ברף התחתון של רה המצוי מה כי אמנם רמון הורשע בעבי השופטת ארבל הטעי "
אין לראות בו עבריין מין". וכי " ן, רות המי עבי

46. כל זה לא עניין אותה באופן אישי כלל, והנתבעת בחרה להמשיך ולהדהד את לשון הרע
המכוון והמושחז לצורך העמקת הפצע והכאב בליבו של התובע.

47. לא רק שהוסיפה פשע על פשע ורצון להכאיב על רצון להכאיב, אלא שהמשיכה בדרכה זאת
לאחר פרסום המכתב.

48. כך עשתה בראיונות טלוויזיה, חמושה בכזב ובחיוך מתנשא, ובהצהרות על חוסר פחד
ודבקות באין מטרה.

49. ביום 31.5.18, במסגרת תכנית הטלוויזיה "בוקר אור", בשידורי הטלוויזיה של ערוץ 10,
שידורי ''רשת", פרסמה הנתבעת בין היתר את הדברים הבאים =

"...חיים רמון הוא לא אדם מסכן, הוא כבר עמד על במות, הוא כבר קיבל את ההכרה
ה ות שזה הי ה שלו. יכול להי ם אותו עבור כתם מאוד מכוער בהיסטורי שלו ואנחנו זוכרי
ום חיים א שהי צה את עונשו,העובדה המוגמרת הי הוא כבר רי ות ש יכול להי חד פעמי,
עה בנשים... ם מאוד מאתי שליליים בחברה שלנו של פגי צגת דברי רמון הוא דמות שמיי

רת מין. אי לכך ובהתאם ב, עבריין מין הוא מי שהורשע בעבי ם נגי ...לצרכים משפטיי
מוגדר כעבריין מין." רצה ואם לא, ם רמון בין אם י חיי לזאת,
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50. חלק מפרסומים מכפישים אלו אף הועלו לאתרים רשמיים כגון פייסבוק ואף שותפו
באתרים נוספים, ברשתות החברתיות והפכו לשיחת היום תוך ששמו של התובע נרמס עד

עפר שוב ושוב.

: רצ"ב קישור לראיון הרלוונטי מתוכנית הטלוויזיה, מיום 31.5.18

̂י\//:5ק^11/ 1608/195418142)1^/101.10^30ו/00111.^00כן1500.¥^ 127242 1

51. הנתבעת לא הסתפקה בפרסומים המכפישים כנגד התובע בכלי התקשורת וברשתות
ונות" וכי הוא מהלך עליה ועל חברות החברתיות, ובחרה לפרסם כי התובע מתנהג "בברי

תא הסטודנטים אימים.
:13, פרסמה הנתבעת בדף הפייסבוק שלה, הפתוח לציבור: 52. כך, ביום 1.6.18 בשעה 28

11̂", בין היתר את הדברים המכפישים הבאים ?. 10̂ 118̂ 01
"

ני בהתנהגותך, הכל סוב. השופטים בתיק קבעו שאין דפוס עבריי "

הן, בלי גרוש על הנשמה, ות בשנות ה20 לחיי אז בוא תסביר, מה קבוצה של סטודנטי
נות לך תיתחת! ת בהתנדבות מלאה, מעניי ות חברתי שמגלות אחרי

אוג אתה פונה למחוזות בה לד למה במקום להסביר יפה שזה מאחוריך ואין לנו שום סי
ההפחדה וההשתקה ולמה,למען השם,אתה מבקש את מספר הטלפון שלי ממפיק

ת טלווזיה?" תוכני

ת בות במתנה לחשוש מפניך ומפני ההתנהלות המאפיונרי מה זה אם לא הענקת סי
שלך.1"

53. מצ"ב לכתב תביעה זה העתק הפוסט המשמיץ האמור ומסומן - נספח בי.

54. כידוע, כיום פוסט שזוכה לחשיפה ציבורית ברשת הפייסבוק ניתן לשתפו ולהגיב לו
בקלות.

55. לשיא נוסף הגיעה הנתבעת עת ייחסה לתובע התנהלות מאפיונרית.
56. התנהגות של איש מאפייה הינה התנהלות לא חוקית סדרתית, במסגרת חיי פשע ובוז
לחוק וכבודו של האדם, זאת ביקשה לייחס לתובע, שעד האירוע הנדון וממנו ועד היום לא

דבק רבב בהתנהגותו, והוא הקדיש חייו לעשייה ציבורית ולתרומה לקהילה.
57. התובע ניסה להבהיר לנתבעת כי טעתה כאשר פירשה לא נכון את החוק, וכי היא גורמת
נזק בלתי נתפס, מיותר ומכאיב לשווא, אלא שהנתבעת המשיכה להטיח רפש כמי שטרפו

הוכרע בפניו.
58. התובע ניסה להעמיד את הנתבעת על טעותה ולהעביר לה את הנתונים כדי שתוכל
להתעשת ולהעמיד את הדברים על דיוקם, אלא שמסיבה לא ברורה, לא פרופורציונאלית

וללא שום צורך, בחרה הנתבעת להשתלח בתובע בשפת ביבים ובאמירות מבזות.
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59. ועוד כתבה הנתבעת בפרסום הפוסט האמור =

ק עלינו, ם להפיל את התי אקים מנסי תבין, נפגענו מספיק. ראינו יותר מידיי אגו-מני "
ות ולא הם הנצלנים. ני כאילו אנחנו הפתיי

כנראה אני כה את החכמה שלו, חי בסרט שאם אני מערי לא באלי עוד בן 50+ בקמפוס,
גם מתה שימשמש אותי ."

60. הנתבעת הטיחה בתובע דברי ביב וחרפות שבן תרבות מתקשה להבין אמירתם, באופן כה
קר ומחושב ותוך ניצול מעמדה ושימוש באמצעים הטכנולוגיים.

61. כאילו לא די מכל האמור, אף בחרה להשתעשע עם רגשותיו ולהמשיך להכאיב וללגלג עת
פרסמה:

אז רת מין, "אני מצטערת אם נפגעת שקראנו לך "עבריין מין". אתה פשוט מורשע בעבי
זה כאילו,מתבקש.

טה כוח שלנו הוא לא מולך, אלא מול הנהלת האוניברסי תמשיך הלאה בחייך. הוי
ש מתעלמת מאיתנו ורומסת את כבודנו ."

62. הטון הבריוני אינו תואם את רוח ההתנצלות שביקשה הנתבעת לפרסם בעצמה בפוסט
האמור, ואין זה אלא ניסיון נואל להמשיך וללעוג לתובע בניגוד לכל סדר, חוק, כבוד אנושי

ואנושיות בכלל.
63. בריונות היא בריונות, ולגמרי לא משנה החזות של היושב מאחורי המקלדת, המרשה

לעצמו להתעלם מכל חובה אנושית של דיוק ואמת, וגם של צדק.
64. עוד בחרה הנתבעת להגביה את גלי הלעג וכתבה בפוסט האמור:

ות ככה." ב להי ם, אתה הקש ששבר את גב הנאקה. אבל זה לא חיי אני מצטערת חיי "

65. משכך, פנה התובע ביום 14.6.18 אל הנתבעת, במכתב התראה טרם הליך משפטי,
במסגרתו דרש ממנה לצמצם נזקיו ולתקן העוול שנגרם לו, ולשלוח מכתב בשמה ובשם

ה"תא" אותו מייצגת, לנמענים במכתב נספח א', נוסף על הודעת התנצלות.
66. העתק מכתבו של ב''כ התובע לנתבעת מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן - נס9ח ג;.

67. אל אף שהמכתב הועבר לידיעתה הנתבעת בחרה שלא להגיב בכלל.
68. משלא פעלה הנתבעת לעשות כן, אין לתובע אלא לעמוד על מיצוי זכויותיו ועל שמו הטוב,

שלא דבק בו רבב לפני ואחרי המקרה הנדון.

69. ומכאן התביעה.
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ג. טענות התובע

70. התובע, אדם הגון, אמין, מוכשר ומקצועי, אשר במהלך שנים רבות כיהן בתפקידים
בכירים במערכת הציבורית ותרם רבות לקהילה, הפך באחת, לאדם בזוי, אשר כבודו ושמו

הטוב נרמסו.

71. אין לו לאדם, אלא את שמו.
72. על אחת כמה וכמה, שעה שמדובר באדם שלמרות שקבע בית המשפט כי אין במעשיו

משום קלון, שילם את חובו לחברה ונשא בעונשו.
73. כמו כן, מאז המקרה האמור חלפו 12 שנים בהן התנהגותו הייתה ללא רבב, ופניו מועדות
כדי לתרום לחברה, בין היתר באופן בו נתבקש להרצות בפני המוסד האקדמי אוניברסיטת

תל אביב, בסוגיות חשובות וביניהן אחריות ולקיחת החלטות.
74. אין צורך לשלוט ברזי העולם כדי לדעת שהפרסומים כאמור סותמים את הגולל בפני

התובע וכורתים באחת את מטה לחמו.
75. מאז אותו אירוע ולאחריו בית המשפט העליון קבע כי התובע יכול להתמנות לתפקידים
ציבוריים בכירים או למעשה הבכירים ביותר, והוא אף חזר לפעילות ציבורית, הוא שימש
כמשנה לראש הממשלה, חבר כנסת ויו"ר מועצת קדימה, ולמעשה התובע הוא זה שפרש

מרצונו שלו.
76. הנתבעת גזרה עליו, במחיר פרסומיה השקריים והשפלים, לחזור שנים אחורה ולכתת

רגליו כדי לבנות את שמו הטוב מחדש.

77. אין זה אלא שהמטרה מקדשת את האמצעים.
78. הנתבעת עשתה כבתוך שלה ותוך שימוש במסווה של פעילות חברתית למען קידום הנשים
באוניברסיטת תל אביב, תוך ניצול ציני ומחושב למטרותיה, גרמה לעוול וכאב שהיו מנת

חלקו של התובע, שרק הזמן יאפשר לבחנם ולהבין את גודלם.

: 79. כפי שנאמר בדעות ז', ג'

רות נפרעין מן האדם בעולם הזה ואין לו ייאמרו חכמים: שלש עבי
כות דמים, ולשון ות ושפי חלק לעולם הבא, עבודת כוכבים וגלוי ערי
הרע כנגד כולם. ועתי אמרו חכמים: כל המספר בלשון הרע כאילו
קר... ועוד אמרו חכמים: שלשה לשון הרע הורגת, כופר בעי

האומרו והמקבלו וזה שאומר עליו".

80. אין חולק, כי כל אחד מהפרסומים הכוזבים והחמורים, מהווים כל אחד מהם פרסום לשון
הרע חמור ביותר כלפי התובע, כקבוע בסעיף 1(1), 1(2) ו -1(3) לחוק איסור לשון הרע,
: "החוק") - שעה שהם היו עלולים להשפיל את התובע בעיני תשכ"ה - 1965 (להלן
; לבזותו בשל מעשים, התנהגות או הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם
; לפגוע במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, תכונות המיוחסים לו

במשלח ידו או במקצועו, ואף עשו כן בפועל, וכקבוע בחוק =
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א דבר שפרסומו עלול - " 1. לשון הרע הי
ות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז (1 )להשפיל אדם בעיני הברי

ג מצדם; או ללע
ם לו; ם, התנהגות או תכונות המיוחסי (2) לבזות אדם בשל מעשי
ת ואם משרה אחרת, (3) לפגוע באדם במשרתו,אם משרה ציבורי

בעסקו,במשלח ידו או במקצועו;
דתו, מקום מגוריו, מינו או (4) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו,

נית; נטייתו המי
חיד או תאגיד". אדם" -י בסעיף זה "

81. כלל פרסומים אלו הציגו את התובע כעבריין מין, עבריין סדרתי מסוכן, כפוגע מינית וכמי
שמבצע מעשים מגונים בנשים, ועוד.

82. הנתבעת ביקשה לקבץ כנגד התובע כל מי שמתנגד "לתרבות האונס" כאילו התובע עצמו
תומך בהתנהגות פסולה כדרך חיים.

83. פרסומים אלו ביזו את התובע והפכו אותו ללעג ולקלס בעיני הציבור הרחב, בקרב חבריו,
בקרב כל מי שנחשף או שמע על הפרסומים הכוזבים, ולמצער, היו עלולים לעשות כן.

84. התובע יטען, כי הוצאת לשון הרע ע''י הנתבעת נעשתה בכוונת מכוון להוציא דיבתו רעה,
לפגוע בו, ולייחס לו עובדות בלתי נכונות, המטילות בו דופי משמעותי.

85. עוד יובהר, כי בשים לב לכך שהתובע הוא אושיה מפורסמת, חומרת הפרסומים
המכפישים מקבלת משנה תוקף, באשר הס מהווים ניסיון חמור להטיל צל כבד על טוהר
מידותיו של התובע ולגרום לו לפגיעה בפרנסתו, בשים לב להקפדה הרבה הנהוגה ביחס

להטרדות מיניות בתקשורת.

86. כידוע, הנזק שנגרם לאיש ציבור, מתוקף היותו כזה, עקב פרסום לשון הרע נגדו, רב הרבה
יותר, מנזק שנגרם לאדם פרטי, הידוע ומוכר בחוגו המצומצם בלבד.

.33 ראה ת''א 22515/85^9 ני אבנרי ואח/ פ"מ תש''ן (ג) 9,

87. יודגש עוד, כי תחושת ההשפלה שחש התובע עקב הפרסומים הרבים גרמה לו לצער ולסבל
רב. פרסומים אלו פשטו להם "כאש בשדה קוצים" בכל מקום אפשרי, רמסו עד דק את

שמו של התובע אשר נבנה בעמל רב.

88. התובע סבל וסובל מבושת פנים, מעוגמת נפש ומכאב וסבל עצומים כתוצאה מהפרסומים
האיומים שמדירים שינה מעיניו ומקשים עליו לתפקד.

89. כידוע, בהתאם להלכה הפסוקה, אף כשעוסקים באדם שהורשע, משנתיישנה העבירה
שהתובע הורשע בביצועה, שוב אין עניין ציבורי בפרסום דבר ההרשעה בהתאם לחוק

המרשם הפלילי, וקל וחומר בענייננו.

; ראה פסק דינו של כב' השופט סולברג בת''א 7374/02 כהן ני אולמאט (פורסם ב"נבו")
.409 ,407 , פ"מ, תשנ"ד (ב), 397, ת"א 172/89 פלוני ני הכתב אלמוני
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90. הנתבעת נושאת באחריות כמפרסמת בהתאם לסעיף 2(א) לחוק - פרסום, לעניין לשון הרע
; - בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור דמות, תנועה, צליל ו3ל אמצעי אחר
ובהתאם לסעיף 2(ב)(1) לחוק - אם הייתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם

או לאדם אחר זולת הנפגע.

91. הנתבעת אף נושאת באחריות בהתאם לסעיף 11(א) לחוק, לפיו פורסמה לשון הרע באמצעי
תקשורת, ישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל לשון הרע, האדם שתביא את דברי לשון

הרע לאמצעי התקשורת תרם בכד לפרסומו.

92. כן, עולים מעשי הנתבעת כדי שקר במפגיע, כאמור בסעיף 58 (א) לפקודת הנזיקין [נוסח
: חדש]

(א) שקר מפגיע הוא פרסום תודעה כוזבת בזדון, בין בעל פה "
ובין בדרך אחרת, בנוגע לעסקו של אדם, למשלח ידו, למקצועו,
ם או לטובין שלו או לזכות קניין שלו; אך לא ייפרע אדם פיצויי

בעד פרסום כזה,אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון".

93. אין זאת אלא כי דמו של התובע מותר בעיניה של הנתבעת, ונותנת היא לעצמה רשות כפי
מאווייה להשפיל את התובע, לבזותו ולשימו ללעג בעיני הבריות.

94. הנתבעת באמירותיה הפרה כל ערך אנושי של יושר ואמת, וניצלה הבמה, תפקידה ועצם
היותה פעילה חברתית לאמירות אשר נפשו של כל בן תרבות מזדעזעת לשומען.

95. הוצאת לשון הרע נגד התובע, מביא באופן ישיר לפגיעה בפרנסתו ובשבירת מטה לחמו.

96. חומרה יתרה יש למצוא בעובדה, כי הדברים פורסמו מבלי לקבל רשותו של התובע וללא
ניסיון לברר את העובדות לאשורן, דבר אשר יש בו כדי להעיד על צפונות ליבה של

הנתבעת.

97. הנתבעת ידעה ידוע היטב כי אמירותיה אינן נחשפות לתובע בטרם הפרסום וכי הוא לא
יכול להגיב עליהן.

98. הנתבעת שמה לה למטרה לפגוע בשמו הטוב של התובע, ופרסום הידיעות נעשה שלא בתום
לב, והדעת נותנת כי עמדה מאחוריה כוונה לפגוע בתובע, פעולה המהווה אף עבירה פלילית

בהתאם לאמור בסעיף 7 לחוק.

99. יתרה מזו, פרסום ידיעות אלה עולה כדי פגיעה בכבודו, בפרטיותו ובצנעת חייו של התובע,
בניגוד לאמור בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

: 100. סעיף 17 (א) לחוק איסור לשון הרע נוקט בזו הלשון

"17 (א). פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת לא תעמוד הגנת
תום לב לעורכו,למי שהחליט בפועל על הפרסום או לאחראי על
ם, דרש ממנו אותו אמצעי תקשורת אם הנפגע, או אחד הנפגעי
קון או הכחשה מצד הנפגע ולא פרסם את התיקון או לפרסם תי
ההכחשה בכותרת מתאימה במקום, במידה, בהבלטה ובדרך
שבת פורסמה אותה לשון הרע, ותוך זמן סביר מקבלת הדרישה
תה חתומה בידי הנפגע, שהתיקון או שה הי ובלבד שהדרי
ה בהם משום לשון הרע או תוכן בלתי חוקי אחר ההכחשה לא הי

בות". ואורכם לא חרג מתחום הסביר בנסי
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ך. סמכות וסעדים
101. לבית המשפט הנכבד סמכות עניינית לדון בתביעה דנן, מפאת הסעדים הנתבעים בה.

102. הסמכות המקומית - נוכח מקום ביצוע העוולה (חלק מהפרסומים היו ממוענים
לאוניברסיטת תל אביב, וחלק מהפרסומים שודרו באולפני הטלוויזיה במחוז תל אביב)
ולחלופין או במצטבר זאת, שחלק אחר מהפרסומים המכפישים פורסמו בפייסבוק, ועל כן
לאור מקום מושבו של התובע בתל אביב, ניתן להגיש את התביעה בבית משפט נכבד זה,

בהתאם לתקנה 3(א2) לתקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשע"ו - 2016.
103. בגין כל אחד מהפרסומים שפרסמה הנתבעת יתבע התובע ללא הוכחת נזק, שעה שכל
פרסום עומד בפני עצמו, ושעה שאין חולק שכוונתה של הנתבעת הייתה לפגוע בתובע,
וזאת בהתאם לסעיף 7א(ג) לחוק איסור לשון הרע. לחלופין בלבד, בהתאם לסעיף 7א(ב)

לחוק.
104. לחלופין, נתבע נזק לא ממוני (כאב וסבל) שנגרם לתובע ב"מסלול הפסיקתי", כתוצאה
מהפרסומים ו/או כפיצוי בגין נזק כללי אשר לבית המשפט הנכבד סמכות לקבעו על פי

אומדנא.
ראה סעיף 81 לפסק הדין בע"א 7426/14 פלונית ני אורי דניאל (פורסם ב"נבו").

105. לצרכי אגרה, התובע מעמיד את סך תביעתו על 75,000 ¤ בלבד.
106. אשר על פו, מתבקש בית המשפט הנככד לפסוק כדלקמן:

107. להורות לנתבעת לשלוח מכתב בשם הנתבעת ובשם ה"תא" לנמענים של מכתבן נספח א',
בו יודע כדלקמן:

ום ם מכל האמור במכתבנו מי הננו להודיעכם כי אנו חוזרי "מכובדי,לאחר עיון ובחינה,
28.03.01 ומבקשים אתכם לראותו כאילו לא נשלח מעולם".

108. ככל שבית המשפט הנכבד ימצא כי בסמכותו הדבר - להורות לנתבעת לפרסם הודעת
התנצלות המקובלת על התובע;

109. לחדול מכל פרסום מכפיש ו/או מעוול כלפי התובע, כמופר בכתב תביעה זה, בין
בטלוויזיה, בין ברשת החברתית ובין בכל אמצעי אחר.

110. לשלם לתובע פיצוי כולל בסך של 75,000 ¤ בלבד, כפיצוי כללי ו/או בגין עוגמת הנפש,
הכאב והסבל שנגרמו לו ו/או כנזק כללי ו/או כפיצוי סטטוטורי, כשסכום זה נושא ריבית
והצמדה כדין, מיום הגשת תביעה זו ועד ליום התשלום המלא בפועל - זאת למרות
שהפגיעה בו עקב הפרסום האמור מוערכת על ידי התובע בסכום גבוה הרבה יותר, והתובע

; שומר על זכותו לתקן את סכום התביעה
111. לשלם לתובע את הוצאות המשפט, לרבות שכ"ט עו"ד ובתוספת מע"מ כדין.

ליאור אפשטיין, עו"ד י
מ.ר. 15058

ב"כ התובע
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נספח 1
העתק מכתב הנתבעת מיום 23.05.2018
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נספח 2
העתק הפוסט המשמיץ מיום 1.06.2018
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לכבוד - מבלי לפגוע בזכויות -
הדר שגיא

רחוב חושן 2,
שערי תקווה, 4481000 - בדואר רשום -

ג.נ.,

̂ומים מבזים והוצאת לשת הרע בזדוו הנדת: 5רק

בשם מרשנו, מר חיים רמון, הננו לפנות אליך כדלקמן:

1. ביום 23.05.18 פרסמתן, את וחברותיך הנעלמות, בעט טבולה בזדון, מכתב רצוף שקרים
ובלע, אותו מיענתן לראש בית הספר למדע המדינה, פרופ' יוסי שיין, ודיקאן הפקולטה

למדעי החברה, פרופ' תמי רונן.
2. אם לא די בכך, ללא תגובה וללא ידיעתו של מרשנו, מיהרתן והפצתן את המכתב המבזה,

ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת.

רצ"ב למכתבי זה מכתב הכזב והבלע ומסומן א/

1 . 
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3. הכל במסגרת התנהגות שבסיסה זדון קר, ומבלי שטרחתן לקבל תגובתו של מרשנו, ותוך
שהוא נחשף למכתב דרך התקשורת והרשתות החברתיות.

. טת תל אביבי7 ם באוניברסי דום נשי התאלקי 4. מכתבכן זה חתמתן בשם גוף נעלם "
5. במכתב זה ביקשתן לשים רף חדש וגבוה לאמירה כי הנייר סובל הכל, ובחרתן למזוג
בשורותיו הספורות של מכתב בלע וזדון זה כזבים, שקרים, ובעיקר אמירות שידוע לכן היטב
שתינן אמירות כזב, מתוכננות היטב, כדי לייצר נזק בל ישוער, להכאיב ללא צורך, ולבזות את
מרשנו בשער בת רבים, עד כדי לייצר מיאוס ושאט נפש כלפיו, לרמוס את כבודו ולהרחיקו

מהחברה.
6. בחרתן להציב בחלק הראשון של מכתבכן את האמירה:

נה שעבדה תחתיו" " ...הורשע ב2007 בביצוע מעשה מגתת ללא הסכמה בקצי

7. זאת על אף שידוע לכן היטב, ולכל קורא חדשות משנת 2007 ואילך, כי הקצינה לא "עבדה
תחתיו", היא חייתה מזכירתו של האלוף גדי שמני במשרד ראש הממשלה. יתר על כן, כל
הקורא את הכרעת הדין נחשף מיד לקביעה כי הקצינה למעשה לא הכירה את מרשנו וכי זו

הפעם הראשונה ששוחחו.
8. באופן מנוגד לכל הקשר עובדתי, ביקשתן להציג את מרשנו כמי שפגע בכפופה לו וכמי שמנצל
שררתו לביצוע עבירות, לא לשווא ניתקתן בזדון ממערך העובדות, כל זאת עשיתן כדי לשרת

מאבק תודעתי, שלהבנתכן שום כלל לא חשוב מלבדו.
9. מסיבותיכן אלו, ביקשתן לייצר כלפי מרשנו אווירה ציבורית של שאט נפש ולהביא למיאוס

ציבורי כלפיו ולהרחיקו מכל מגע עם אנשים צעירים.
10. על כן, בחרתן במכתבכן להתעלם ולהעלים לחלוטין את קביעתו של בית המשפט הנכבד בעת

גזר הדין, בה נאמר�

בות ק זה הגענו לידי מסקנה, כי הנסי "מן הכלל אל הפרט: בעניינו של הנאשם בתי
רה משום קלון. עה, כי יש בעבי קות את הקבי רה אינן מצדי הכוללות של ביצוע העבי

חה חסרת טעם, במצב המעשה החד פעמי והבלתי מתוכנן בוצעע"י הנאשם בעקבות שי
ות ונפסק מייד" נפשי של אדישות. המעשה נמשך 2-3 שני

11. עוד ידוע לכן היטב, כי ההרשעה בגין המקרה המיוחס במכתבכן התיישנה זה מכבר.

מ"א-1981 קובע מפורשות = ם,תש 12. סעיף 14 (א) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבי

ום פסק הדין או ההחלטה ם 6 עד 9 אם עברו מי פי דע לפי סעי "14(א) לא יימסר מי
שנות): התקופות המפורטות להלן (בחוק זה - תקופת ההתיי

אם הוטל מאסר עד שנה אחת - התקופה שהוטלה ועתי שבע שנים;" (1)
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13. כידוע לכן היטב, גזר הדין בעניינו של מרשנו ניתן ביום 29.3.07 ולא הוטל עליו מאסר כלשהו,
על כן התיישן עניינו זה מכבר עוד ביום 28.3.14.

14. על אף כל האמור ועל אף שחוק המרשם הפלילי קובע מפורשות בסעיף 19 (א), כדלקמן:

ה זכאי הי ובא בחשבון בין שיקוליו של מי ש שנה לא י דע על הרשעת שהתיי ". (א) מי
לולא ההתיישנות." לקבלו אי

15. דרשתן במכתבכן שלא להעסיק את מרשנו כמרצה, תוך ידיעה שמקבלי ההחלטות בנדון
מנועים על פי החוק להביא בחשבון הרשעה שהתיישנה.

16. חמור מכל, ולצורך מימוש כוונותיכם לפגוע פגיעה קשה ומכאיבה במרשנו, בחרתן בעזות
מצח ותוך ידיעה כי הדברים אינם נכונים לכתוב:

כה באדם טה מהווה עמדה ברורה של תמי "בנוסף העסקה של עבריין מיו ע"י האוניברסי
זה".

17. בית משפט השלום שדן בעינינו של מרשנו היה חד, החלטי וברור בסעיף 6 לגזר הדין וקבע:

רה ומהותה ב העבי "טי

ה נקודתי וחד פעמי, שאין בו כדי רה, מוסכם עמנו, כי הארועהי בות העבי בכל הנוגע לנסי
ני. המעשה עצמו אינו מצוי ברף להעיד שעסקינן בעבריין מין או במי שדבק בו דפוס עבריי
א שמדובר בארוע בלתי מתוכנן. אנו סמוכים רות מסוג זה (התרשמותנו הי העליון של עבי

בקלה כבחמורה". ם שהלקח נלמד וכי הנאשם ייזהר מכאן ולהבא " ובטוחי

18. בעת כתיבת המכתב, ידעתן ידוע היטב, כי שתי ערכאות שונות פסקו וקבעו כי אין לכנות את
מרשנו "עבריו מיו'' וכי מעשיו, למעשה מעשהו הנקודתי והרגעי, לא מצביעים ולא מאפשרים

לראות בהתנהגותו התנהגות סדרתית ואין ולא ניתן לכנותו כ"עבריין מין".
19. במכתבכן התעלמתן לחלוטין ואולי ביקשתן להעלים, את שפסקה כבוד השופטת עדנה ארבל

בבג"ץ 5853/07, על אף היותה בדעת מיעוט, בשאלת משמעותה של ההרשעה אז:

רוע שאכן רות המין. מדובר באי ה ברף התחתון של עבי רה המצוי כ רמון הורשע בעבי חה" "
נה בות, הגם שההרשעה הי ות ספורות. במכלול הנסי תמשך שני נראה חד פעמי, נקודתי,
ם, כי איו לראות בו עבריין מיו. שיקולים ת משפט השלו רת מין, סבורה גם אני, כבי בעבי
עה כי לא דבק כ רמון ועל הקבי כרת על העונש שנגזר על חה" אלה השפיעו השפעה ני

במעשה קלון."

20. במכתבכן ביקשתן להתהדר בפסקי הדין שניתנו בנדון, אך רק באותם שברי חלקים
שמשרתים את כוונתכם לפגוע ולהכאיב למרשנו.
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21. על כן, התעלמת והעלמת ממכתבכן את פסיקתה של כבוד השופטת פרוקצ'יה, שהובילה את
דעת הרוב בבג"ץ, וכבר אז לפני שנים הרבה ובסמוך להכרעת הדין פסקה בקשר למינוי של

מרשנו כשר בממשלת ישראל ומשנה לראש הממשלה, כדלקמן •.

ת המשפט לווה לו, נתפס הן על ידי בי כ רמון,על אף הפסול הני רה של ח" מעשה העבי "
והן על ידי הגורם הממנה כבשל נקודתי שאינו משקף דופי מוסרי מובנה, בהליך הפלילי,
ת, פרי ת רגעי ת. הוא נתפס כביטוי לחולשה אנושי ב את פסילתו לכהונה ציבורי המחיי
כות ובהתנהגות, או על ת בהלי גות מובני וחדות, אשר אינו מצביע על חרי בות נקודתיות מי נסי
ת לשמש ם היו להצביע על אי התאמה שורשי שרשת פסולה, אשר עשויי סת עולם מו תפי

בתפקיד ציבורי".

22. לכל ידוע ממה גרועה מחצית האמת, בעניין זה לקחתן לעצמכן חופש להתהדר בנוצות שאינן
ולהציג באופן מנותק מהעובדות תיאוריות משלכן, אותן ביקשת להכתיר כחלק מפסקי הדין.
23. האם באמת ניתן להאמין כי להבנתכן ולתפיסתכן מי שבית המשפט העליון אמר עליו דברים
אלו בקשר למינוי כשר ומשנה לראש הממשלה לפני 12 שנים, לא יכול להיות היום מרצה

אורח בחוג למדעי המדינה.
24. אין זה אלא שביקשתן לקרוע חלקים מפסקי הדין, להעלים את העיקר שבהם, כדי להטיל
אימה על מוסדות האוניברסיטה ולהביא נזק מכאיב ומיותר למרשנו, תוך ביושו והכלמתו

ברבים.
25. לכן, על אף שידעתן ידוע היטב כי המוסד האוניברסיטאי המבקש להעסיק את מרשנו אינו
רשאי על פי החוק להביא בחשבון כלל הרשעה שהתיישנה, ואף אינו רשאי לקבל פרטיה מן
המרשם, ועל אף שידעתן שלא רק שההרשעה התיישנה, קביעתן של שתי ערכאות הן השלום
והן בעת הדיון בבג"ץ, הייתה נחרצת ונפסק כי אין לראות במרשנו עבריין מין ואין לראות
במינוי לשר וכמשנה לראש הממשלה בסמוך לפסק הדין כמעשה לא סביר שעל בית המשפט

לבטלו.
26. ידעתן שנפסק שאין קלון במעשיו, ידעתן שנפסק שאין לכנותו עבריין מין, וידעתן שההרשעה

התיישנה ואין ולא ניתן להביא אותה בחשבון בעת שקילת העסקתו.
27. בחרתן לעשות דין לעצמכן, ובשם רעיון לכאורה חברתי בחרתן להפר ברגל גסה את הזכויות
שהחוק מעניק למרשנו, ואת החובות המוטלות עליכן, תוך שמכתבכן מעלים את העובדות

ומתעלם מהחוק במפגיע.
28. אין להכתיר את מעשיכן אלא במעשי זדון מחושבים ומתוכננים.

29. עוד ידעתן היטב כי ארגונים חברתיים שונים, ביקשו לתקוף את החלטת בית המשפט העליון
שקבע שאין קלון במעשיו וכי מרשנו אשר יכול היה, כבר לפני 12 שנה, לכהן כממלא מקום

ראש הממשלה.
30. הבקשה לדיון נוסף בפני בג"ץ בשאלת הקלון נדחתה, והכרעת בג"ץ בעינינו עומדת על תילה.
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31. בעת דחיית הבקשה, חזר בית המשפט העליון על שנאמר לעייפה בנושא וחיזק הכרעתה של
כבוד השופטת ארבל:

רות ה ברף התחתון של עבי מה כי אמנם רמון הורשע בעבירה המצוי ופטת ארבל הטעי "הש
וכי "אין לראות בו עבריין מין". ן, המי

32. כל זה לא עניין אותך באופן אישי כלל, ובחרת להמשיך ולהדהד את לשון הרע המכוון
והמושחז לצורך העמקת הפצע והכאב בליבו של מרשנו.

33. לא רק שהוספת פשע על פשע ורצון להכאיב על רצון להכאיב, אלא שהמשכת בדרכך זאת
לאחר פרסום המכתב.

34. כך עשית בראיונות טלוויזיה, חמושה בכזב ובחיוך מתנשא, ובהצהרות על חוסר פחד ודבקות
באין מטרה מצדך.

35. גם כשנתחוור לך כי פעלת בניגוד לכל חוק ובאופן בריוני ומתנשא כנגד מרשנו, בחרת
להמשיך להתראיין בכלי התקשורת וברשתות החברתיות ולפרסם כי מרשנו מתנהג

ונות" וכי הוא מהלך עליך ועל חברות התא אימים. "בברי
36. וכך פרסמת בפוסט בפייסבוק ביום 1.6.18 •.

ני בהתנהגותך, הכל טוב. ק קבען שאין דפוס עבריי ם בתי " השופטי

ות בשנות ה20 לחייהן, בלי גרוש על הנשמה, אז בוא תסביר, מה קבוצה של סטודנטי
ינות לך תיתחתו ת בהתנדבות מלאה,מעני ות חברתי שמגלות אחרי

בה לדאוג אתה פונה למחוזות פה שזה מאחוריך ואין לנו שום סי למה במקום להסביר י
ת אתה מבקש את מספר הטלפון שלי ממפיק תוכני ההפחדה וההשתקה ולמה,למען השם,

טלווזיה? "

ת שלך ו בות במתנה לחשוש מפניך ומפני ההתנהלות המאפיונרי מה זה אם לא הענקת סי

37. לשיאך הגעת עת ייחסת למרשנו התנהלות מאפיונרית, התנהגות של איש מאפייה הינה
התנהלות לא חוקית סדרתית במסגרת חיי פשע ובוז לחוק וכבודו של האדם, זאת ביקשת
לייחס למרשנו, שעד האירוע הנדון וממנו ועד היום לא דבק רבב בהתנהגותו, והוא הקדיש

חייו לעשייה ציבורית ולתרומה לקהילה.
38. על איזה מחוזות הפחדה והשתקה בדיוק חשבת בפרסום זהי

39. האם ניסיונותיו הכנים של מרשנו להבהיר לך שטעית, שפירשת לא נכון את החוק, וכי את
גורמת נזק בלתי נתפס, מיותר ומכאיב לשווא, הביאו אותך להמשיך ולהטיח רפש כמי

שטרפו הוכרע בפניו.
40. האס הניסיון להעמיד אותך על טעותך ולהעביר לך את הנתונים כדי שתוכלי להתעשת

ולהעמיד הדברים על דיוקם מצדיק השתלחות נוספת מצדך.
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41. הנך מוזמנת לרשום בפניך, כי מרשי ימצה זכויותיו כדין ועל פי החוק, בניגוד למאפיונרים
ואחרים העושים דין לעצמם.

42. ועוד כתבת בפרסום בפוסט האמור =

ק עלינו, ם להפיל את התי אקים מנסי תבין, נפגענו מספיק. ראינו יותר מידיי אגוימני "
ת ולא הם הנצלנים. כאילו אנחנו הפתייניו

כה את החכמה שלו,כנראה אני גם חי בסרט שאם אני מערי לא באלי עוד בן 50+ בקמפוס,
מתה ש ימשמש אותי ."

43. מה בדיוק עשה מרשנו שזיכה אותו לשפת ביבים שכזו מצדך, איזה ערך תרבותי קשור לשיח
שכזה.

44. כאילו לא די מכל האמור, אף בחרת להשתעשע עם רגשותיו של מרשנו ולהמשיך ולהכאיב
וללגלג עת פרסמת:

ן, אז זה רת מי אני מצטערתאם נפגעת שקראנו לך "עבריין מין". אתה פשוט מורשע בעבי "
כאילו, מתבקש.

טה כוח שלנו הוא לא מולך, אלא מול הנהלת האוניברסי תמשיך הלאה בחייך. הוי
ש מתעלמת מאיתנו ורומסת את כבודנו ."

45. האם זה האופן שסברת להתנצל, ואולי החלטת להמשיך וללעוג למרשנו. בעוד את מנדבת לו
את האינפורמציה שכדאי לו להמשיך הלאה.

46. הטון הבריוני אינו תואם את רוח ההתנצלות שביקשת לפרסם מטעם עצמך ובטרם פנה אליך
מרשנו אפילו.

47. אין זח אלא שהתבלבלו אצלך מושגים מאוד בסיסיים לגבי סדר, חוק, כבוד אנושי ואנושיות
בכלל.

48. בריונות היא בריונות, ולגמרי לא משנה החזות של היושב מאחורי המקלדת, המרשה לעצמו
להתעלם מכל חובה אנושית של דיוק ואמת, וכפי שנוכיח אס נדרש להוכיח בתיק זה, גם של

צדק.
49. עוד בחרת להגביה את גלי הלעג וכתבת בפוסט:

ות ככה. " ב להי ם, אתה הקש ששבר את גב הנאקה. אבל זה לא חיי " אני מצטערת חיי

הפוסט המשמיץ האמור רצ"ב למכתבי זה ומסומן בי.
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50. על כן, הנך נדרשת בזאת לפעול באופן הבא לשם תיקונה של העוולה הנוראה שגרמת למרשנו.

א. הנך נדרשת לשלוח מכתב בשמך ובשם ה"תא" לנמענים של מכתבכן נספח א'' בו יודע
כדלקמן �.

ום ם מכל האמור במכתבנו מי נה הננו להודיעכם כי אנו חוזרי "מכובדי לאחר עיון ובחי
ם אתכם לראותו כאילו לא נשלח מעולם" 28.03.01 ומבקשי

ב. הנך נדרשת לפרסם הודעת התנצלות המקובלת על מרשנו.

51. במידה ולא תעשי כן, מיום קבלת מכתב זה, יעמוד מרשנו על זכויותיו ועל שמו הטוב, שלא
דבק בו רבב לפני ואחרי המקרה הנדון, שבגינו שילם חובו במלואו לחברה.

52. אין באמור כדי למצות את מלוא טענות מרשנו או לפגוע במי מהן.

בכבוד רב

ליאור אפשטיין, עו"ד

כ0£>י£יר 0(02$"\
ליאור אפשטיין, ען"ד

ס"ר 15058
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לכבוד:
ראש בית הספר 'למדע המדינה, ברוב' יוסי שיין
דקאן הפקולטה למדעי החברה, פחפ' תמי מנן

הנדון; העסקתו של חיים תזון באוניברסיטה בשנת הלימודים הבאה
שלום רב,

לאחרונה הגיע לידיעתנו שבשנת הלימודים הבאה שר המשפטים לשעבר, חיים ומון, יעביר קורס
באוניברסיטת תל-אביב, בחוג למדע המדינה.

דמון הורשע ב-2007 בביצוע מעשה מגונה ללא-הסכמה בקצינה שעבדה תחתיו. בהכרעת הדין קבעו
השופטים כי "הנאשם לא דבק באמירת אמת, ניסה להסיט את האש ממנו והלאה, המעיט וצמצם את מעשיו

ואת אחריותו''. כמו כן, ציינו השופטים כי "המתלוננת הייתה מושא להכפשותמצד גורמים ישונים שלא
הכירו את העובדות כהוויתן", וש"מצערת העובדה, שהנאשם בחר לפגוע פגיעה בלתי הוג נת במתלוננת

לצורך ניהול הגנתו" (פ 5461/05).
אנו, סטודנטיות באוניברסיטה וחברות תא "תל-^ביביות", התא לקידום נשים באוניברסיטת תל-אביב,

מבקשות למחות על ההחלטה להעסיק אדם שהורשע בעבירת מין. לא ייתכן שמי שהורשע במעשה מגונה
באישה צעירה, ואף הכפיש את שמה כחלק ממסע מתוקשר שליווה את התיק המשפטי נגדו, ילמד כעת

נשים צעירות, סטודנטיות באוניברסיטה,
בנוסף, העסקה של עבריין מין ע"י האוניברסיטה; מהווה עמדה ברורה של תמיכה באדם זה, ועלולה להעביר

לציבור את המסר שאוגיברסיטת תל-אביב תומכת בעברייני מין מורשעים ומעודדת את הצבתם בעמדות
סמכות - ומכך שהאוניברסיטה אינה מתנגדת לעבירות מין ככלל.
נבקש כי העסקתו של חיים רמון בשנת הלימודים הבאה תבוטל.

בברכה,
תל-אביביות

התא לקידום נשים באוניברסיטת תל-אביב
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הופיע כ©�סט בפייסבוק של הדר שגיא ג-1 ביוני, בשעה 13:28

מכתב פתוח לחיים רמון:

אז נישקת קצינה בניגוד לרצונה לפני 12 שנה, נשפטת, שילמת את חובך לחברה בחוות סוסים טיפולית.
אתה אדם מקסים שהחברה הישראלית תלתה בו ים תקוות ופשעת.

השופטים בתיק קבעו שאין דפוס עברייני בהתנהגותך, הכל טוב.
אז בוא תסביר, מה קבוצה של סטודנטיות בשנות ה20 לחייהן, בלי גרוש על הנשמה, שמגלות אחריות

חברתית בהתנדבות מלאה, מעניינות לך תיתחת?
למה במקום להסביר יפה שזה מאחוריך ואין לנו שום סיבה לדאוג אתה פונה למחוזות ההפחדה וההשתקה

ולמה, למען השם, אתה מבקש את מספר הטלפון שלי ממפיק תוכנית טלווזיה?
מה זה אם לא הענקת סיבות במתנה לחשוש מפניך ומפני ההתנהלות המאפיונרית שלך?

אני מצטערת אם נפגעת שקראנו לך "עבריין מין". אתה פשוט מורשע בעבירת מין, אז זה כאילו,
מתבקש.

תמשיך הלאה בחייך. הויכוח שלנו הוא לא מולך, אלא מול הנהלת האוניברסיטה שמתעלמת מאיתנו
ורומסת את כבודנו.

תבין, נפגענו מספיק. ראינו יותר מידיי אגו-מניאקים מנסים להפיל את התיק עלינו, כאילו אנחנו
הפתייניות ולא הם הנצלנים.

לא בא לי עוד בן 50+ בקמפוס, חי בסרט שאם אני מעריכה את החכמה שלו, כנראה אני גם מתה
שימשמש אותי.

תתבעו אותי דיבה. לא איכפת לי. תתבעו אותי עד שלא תישאר לי ברירה אלא לקשור את עצמי באזיקים
לשער ולגסוס על מדרגות האוניברסיטה. אולי זה מה שצריך לקרות בשביל שתתעוררו.

רק מי שלא חשש מפגיעה מעולם יכול לחשוב שאנחנו עושות מהלכים כאלה בשביל פרסום או כוח.
אבל לא יוצא לנו מזה כלום. לא מעמד, לא כסף ולא כוח. רק כאב לב מתמשך של חוסר אונים מול

מערכת אטומה.
אני מצטערת חיים, אתה הקש ששבר את גב הנאקה. אבל זה לא חייב להיות ככה.

מזמינה אותך להתחיל שיח חדש, כזה שלוקח אחריות ומכיר בחששות שלנו. כזה שמפציר באוניברסיטת
תל אביב להקשיב לקולות העולים מהשטח. כזה שמוחל על כבודו ומהווה דוגמא לפוגעים נוספים שרוצים

להשתלב בקהילה ואז אולי, נוכל לשתף פעולה במקום להיות משני צידי המתרס.

שלך,
נינגיה שלא מפחדת להתלכלך אבל בסך הכל רוצה שקט.

הדר שגיא.



מאיל -ליאור משרד עורכי ךץ
• יפוי כה

אני החתומ/ח מטה ח יים רמץ. ת.ז 008699993 ממנה בזה את ב"כ עוה"ד ליאור אפשטיין ו/או מאיר אבו ו ו/או גיא אהרון ו/או טלי
יוסף ו/או רן תגר ממשרד מאיר- ליאור עו'יד מרחוב דרך מנחם בגין 55, קומה 5, תל אביב טל' � 5650000 - 03 פקס: 5650001 - 03

(כולם יחד וכל אחד לחוד) להיות באי כוחי בעניין יובל עופר ואחי בקשר עם הוצאת לשון הרע אוניברסיטת תל אביב.
מבלי לפגוע בכלליות המינוי חנ''ל יהיה בא כחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאות, כולן או מקצתן, הכל בקשר

לעניין חנ"ל ולכל הנובע ממנו כדלקמן:
הודעה, טענה, השגה, ערר, תובענה או הליך אחר הנוגע או הנובע מההליך הנ"ל, ללא יוצא מן הכלל. כמו כן להודות ו/או לכפור1. לחתום על ולהגיש בשמי כל תביעה או תביעה שכנגד ו/או כל בקשה, הגנה, התנגדות, בקשה למתן רשות ערעור, ערעור, דיון נוסף,

י י�2. להזמין עדים, למנות מומחים, ולעשות כל הפעולות לפי תקנות סדרי הדין הקיימים כיום ושיהיו קיימים בעתיד, או לבצע כלבשמי בכתב אישום במשפטים פלילים בנוכחותי או בהעדרי. שתחול על התביעה או על המשפט חנ"ל. : ? . 4. לבקש ולקבל חוות דעת רפואית על מצב בריאותי ו/או שיקומי מכל רופא או מוסד שבדק אותי או כל חוות דעת אחרת הנוגעתהקשורות והנובעות מהעניין חנ"ל. ,":3. לחתום ולשלוח התראות מכל סוג, לדרוש הכרזת פשיטת רגל, ו/או פירוק גוף משפטי מכל סוג שהוא ולעשות את כל הפעולותפעולות בתוקף כל חוק או פרוצדורה אחרת שחלה או
7. להתפשר בכל עניין הנוגע או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שיקול דעתו של בא כחי ולחתום על פשרה כזו בבית המשפט או6. למסור כל עניין; הנוגע או הנובע מהעניין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוררות כפי שגא כחי ימצא לנכון ולמועיל.ממשלתיים והזן אחרים, עד לדרגתם האחרונה. י5. להופיע בשמי ולייצגני בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל בתי המשפט, בתי דין למיניהם או רשויות ומוסדות אחרים, הןלעניין הנ"ל.

9. להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה או צו, לדרוש צווי מכירה, עיקולים ו/או פקודות מאסר ולעשות כל הפעולות המותרות על פיובמקומי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כחי ימצא לנכון ולמתאים.8. לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל עניין. מהעניינים חנ"ל לרבות הוצאות בית משפט ושכר טרחת עו"ד. לקבל בשמימחוצה לו.
11. להופיע בשמי ולייצגני בעניין הנ"ל בפני רשם המקרקעין, לשכת רישום המקרקעין, שלטונות המס, עיריות ומועצות מקומיות,10. לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל כפי שבא כחי ימצא לנכון בכל עניין הנובע מהעניין הנ"ל.חוק ההוצאה לפועל ו/או התקנות על פיו.

או מסמך אחר בקשר לרישום גוף משפטי, לטפל ברישומו או מחיקתו שלכל גוף.משפטי ולטפל בכל דבר הנוגע לו ולבצע כל פעולה- 12.. להופיע בשמי ולייצגני בעניין הנ"ל בפני רשם החברות, רשם השותפויות ורשם האגודות השיתופיות, לחתום במקומי על כל בקשהלחתום בשמי ובמקומי כל מסמך שאני רשאי לקבלו על פי דין.
ממאגר המידע של רשות הרישוי ו/או ממשרד התחבולה, לחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה, הצהרה ומסמכים אחרים למיניהם13. להופיע בשמי ולייצגני בעניין הנ"ל בפני רשות הרישוי ו/או משרד התחבורה, לקבל מידע שאני רשאי לקבלו על פי דין בשמי י .בקשר לאותו גוף משפטי.

14. לטפל בשמי בכל הקשור לרישום פטנטים, סימני מסחר וכל זכויות אחרות המוכרות על פי חוק, להופיע בשמי ולייצגני בפני כלולקבל בשמי ובמקומי כל מסמך שאני רשאי לקבלו על פי דין.
רשם או רשות המטפל בעניין כזה.

15. לחתום בשמי על קובלנות פליליות למיניהן וכן על דרישות עפ"י חוק אסור לשון הרע, תשכ"ח - 1965.
16. להופיע בשמי ולייצגני בכל תביעה ייצוגית על פי תקנות סדר הדין ועל פי כל חוק.

17. לחתום בשמי על יפויי כח בלתי חוזרים.
19. להעביר את הסמכויות שבייפוי כח זה, כולן או מקצתן, לעו''ד אחר עם זכות העברה לאחרים, למנות ולפטר עו"ד ולמנות אחרים18. למנות כל עורך דין לשמש במקומו בכל משא ומתן משפטי לפי ייפוי כח זח.

במקומם.
20. לנהל אןגעניני הנ''ל פי ראות עיניו ובאופן שימצא לנכון ולמועיל בקשר עם עניני הנ"ל.

21. הנני מאשר את מעשי בא כחי או מעשי ממלאי מקומו בתוקף ייפוי כח זה מראש.
הכתוב דלעיל ביחיד יכלול את הרבים ולהפך.

ולראיה באנו על החתום, יום 3 חודש 6 לשנת 2018
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