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 תגובה מטעם התובעת להצעת בית המשפט

 
, בתום דיון שהתקיים בפניו, 17.7.2018( מיום בהתאם להחלטת בית המשפט )כב' השופטת ח' קלוגמן .1

כהצעה בהחלטתו, מתכבדת התובעת להעביר את התייחסותה לנוסח שהציע בית המשפט הנכבד 

 . מוסכמת מטעם הצדדיםלהודעה משותפת 

מראשית הפרשה הבהירו אנשי מכון מולד את העדפתם לפתור את חילוקי הדעות עם מר יאיר נתניהו  .2

מחוץ לכותלי בית המשפט. לאור זאת השתתפו נציגי מולד באופן פעיל בהליך הגישור, הליך שמר 

. 17.7.2018בדיון ביום תפת על פי הנחיית בית המשפט נתניהו חיבל בו, וכן הציגו נוסח להצהרה משו

הצעה זו לא זכתה למענה מצידו של מר נתניהו. על אף כל זאת גם כעת נכונים נציגי מולד להגיע לפתרון 

 מנע מהליכים משפטיים נוספים, על בסיס המתווה שהציע בית המשפט.ימוסכם ולה

באמירות מופשטות וכלליות.  עם זאת, כדי לממש את המטרה שהציב בית המשפט, לא ניתן להסתפק .3

מעוותות את האיננו יכולים לתת יד לאקוויוולנטיות מוסרית ומשפטית בין אמירות שקריות ומסיתות 

השיח הציבורי וחותרות תחת עצם היתכנותו של מרחב דמוקרטי, לבין פגיעה ברגשותיו של מאן דהוא, 

 חמורה ככל שתהיה.

ן משפטי. לעומת זאת, הכפשות שקריות שכל מטרתן פגיעה לדיועניין לדידנו, פגיעה ברגשות איננה  .4

בכבודו וצמצום יכולתו של קורבנן לפעול בזירה הציבורית הן במובהק עוולה מבחינה משפטית ועוול 

מבחינה מוסרית. במקרה זה, העוול זועק לשמיים נוכח היותו של המעוול אחד האנשים רבי הכוח 

, ובהמשך ע"י מקלדתו של של השקרים שיצאו תחת מקלדתווההשפעה במדינת ישראל ונוכח עוצמתם 

 .כוחו-בא

כוחו לאורך התהליך כולו ותחת הרושם -אף על פי כן, למרות היחס המחפיר שספגנו ממר נתניהו ובא .5

זוכים ליחס שווה מבית המשפט, אנו מסכימים להצעתו של בית אינם הכבד ששני הצדדים להתדיינות 

 המשפט לסיים את ההליך בהצהרה משותפת.

 בית המשפט, אנו מציעים את ההצהרה הבאה: בהתבסס על הנוסח שהציעלפיכך,  .6
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"מכון מולד ומר יאיר נתניהו מכירים בחשיבות השיח הציבורי בנושאים השנויים 
במחלוקת, כולל התייחסות לאנשים או גופים באופן ספציפי, ומאמצים את 
ההבנה ששיח כזה צריך להיעשות תוך שמירת כבודם של אנשים או גופים ותוך 

אור זאת, ולמרות חילוקי הדעות המהותיים ביניהם, מבקשים ל מחויבות לאמת.
 הצדדים להכיר במחויבותם ההדדית לטובתה של מדינת ישראל.

: "איננו רואים בפעילותו הציבורית של מר יאיר נתניהו מכון מולד מבקש להדגיש
עדות לבגידה בערכיה של מדינת ישראל, בחוקיה, או בעקרונותיה של הציונות. 
על אף שאנו מאמינים שפעילותו הציבורית של מר נתניהו מזיקה למדינת ישראל, 

ב מתוך אמונה כנה בצדקתה של בתום ל אנו מכירים בכך שמר יאיר נתניהו פועל
רגשותיו של מר נתניהו נפגעו במידה שמקדם. אנו מצטערים  המדיניות שהוא

נפל כזה באיזה ככל שדיוק -מהאיור שפירסמנו ומתחייבים לתקן כל אי
 מפרסומינו".

: "על אף שאינני מסכים עם ערכיו והצעותיו של מר יאיר נתניהו מבקש להדגיש
כיר בכך שפעילות המכון נובעת מדאגה כנה לשלומם וביטחונם מכון מולד, אני מ

על אף שאני מאמין שיישום  של אזרחי ישראל ומתוך מחויבות לערכי הציונות.
רעיונותיו של מכון מולד עלול להזיק למדינת ישראל, אני מכבד את מניעיהם 

מון הראויים של אנשי המכון. אני מתנצל על הפרסום השגוי בנוגע למקורות המי
 של מכון מולד".

ידה לעיל בסיס למו"מ נוסף, שממילא אינו נראה -יצוין כי התובעת אינה רואה בנוסח המוצע על .7

כאפשרות סבירה נוכח התנהלותם וסגנון התבטאותם של הנתבע וב"כ, אלא הצעה שככל שתאומץ 

 נפסע בנתיבי המשפט כמקובל. –תוכל להביא לסיום העניין, ואילו לא תאומץ 
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