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כתב תשובה

בהתאם לתקגה 61 לתקגות סדי הדין האזיחי, תשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות"), מתכבד
בזאת התובע להגיש כתב תשובה מטעמו.

פתח דבי:

1. כל טענות ההגנה של הנתבעת, שנטענו בסתירה לאמור בכתב התביעה, מוכחשות בזאת.

2. אין באי התייחסות לטענה כלשהי מטענות הנתבעת בכתב הגנתה במסגרת כתב תשובה
זה, משום הסכמת התובע לטענה מטענות אלו ויש לראותן כמוכחשות אף אם לא ניתנה

לגביה תשובה במסגרת כתב תשובה זה.

3. כתב תשובה זה יפרט אס כן בתשובה למספר טענות הנתבעת בכתב הגנתה.
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התביעה אינה תביעת השתקה;

4. בכאב ובצער פסע התובע לבית המשפט בתיק זה.

5. מובן וברור היה לתובע כי עליו לבחון ולעמוד בכללים של העדר תביעת השתקה.

6. כללים שכזכור לנו טרם נכתבו והם מתעצבים יום ביומו בפסיקתנו.

7. התובע בחן והקפיד לעמוד בעקרונות, כפי שנוסחו על ידי האגודה לזכויות האזרח במסמך
מאיר העיניים "משפטי דיבה כאיום על חופש הדיבור".

8. העקרונות הללו החשובים עד למאוד, אינם סלסלת דובדבנים שמתוכה בוחר לו הנתבע
כרצונו כדי לסלק התביעה.

9. העקרונות הללו, שאינם רשימה סגורה כמובן, מתקיימים רק בהיווצרותם של כולם
יחדיו. די באי תוקפו של עקרון אחד כדי להסיר מעל התביעה את הניסיון להעלימה

מהעולם בטרם דיון.

10. זה לאחרונה קבע כבוד השופט עמית ברע''א 1688/18 סרנה ני בנימין ושלה נתניהו •.

אך , 31) עשויה להיות ראויה לדיון עקרוני תביעות השתקה" (?̂? "גם הסוגיה של "
מקובלת עליי המסקנה כי המקרה דנא אינו המקרה המתאים לפיתוח דוקטרינת תוצרת

51 מעוררת 4̂1*1 , הארץ. אבן, תביעה המוגשת על ידי ראש הממשלה כנגד אדם פרטי
חשש אינהרנטי לתביעת השתקה, נוכח פערי הכוחות בין הצדדים. אלא שבמקרה דנן,
נחה דעתי כי התביעה שבפנינו חסרה חלק מהמאפיינים הקלאסיים של תביעת
לצד השתקה, כמו עילת תביעה חסרת יסוד או גבולית או סכום תביעה מופרך. זאת,

נימוקים נוספים עליהם עמדו הערכאות ...'?''

11. התביעה לפנינו חסרה לחלוטין ארבעה מאפיינים קלאסיים המנויים בדו"ח האגודה:

א. סכום התביעה.

ב. תביעה חסרת יסוד, גבולית או זניחה.

ג. סירוב התובע לקבל התנצלות או תיקון.

ד. אופי מכתבי ההתראה והאיום.

12. התובע סובר כי היא אף חסרה מאפיין קלאסי נוסף והוא =

אפקט מצנן - הרתעה.

13. שכן לגישת התובע אין למנוע ואסור למנוע מהנתבעת לפעול במרחב הציבורי ולהביא
תפיסתה ודעתה ולהיאבק עליה.

14. מטרתה של התביעה אינה חלילה לאסור על הנתבעת להמשיך ולפעול למען עמדותיה.
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15. כל שבאה התביעה בלית ברירה מוחלט להשיג, הוא תיקונם של הדברים, הבהרתם
הראויה והתנצלותה הרלוונטית של הנתבעת בקשר לאסור בפרסומים.

16. מדובר בתביעה בסכום הנמוך ביותר שניתן להגיש בנסיבות העניין לנזק סטטוטורי בנוגע
למספר פרסומים שנעשו.

17. התביעה אינה חסרת סיכוי ועילתה אינה זניחה, למקרא כתב ההגנה עולה כי אפילו
הנתבעת סבורה שאסור לכנות את התובע בכינויים שכונה בפרסום הראשון.

18. בפוסט הפרטי שהעלתה ובגינו נתבעה אף לעגה לתובע, והציגה בחצי פה במסווה של
התנצלות שיש בה יותר ביזוי את הדברים הבאים:

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

19. כל ניסיונות התובע לקבל את התנצלותה לגבי או את הבהרתה לגבי הפרסומים המבזים
עלו בתוהו.

20. גם היום ובכל רגע, מוכן התובע בשמחה לקבל התנצלות והבהרה ראויה ונכונה שאין בה
לדכא הנתבעת ואין בה להטיל עליה אימה לגבי פעילותה החברתית.

21. אין מדובר באמירה סתמית כדרך אגב של נערה פתיה.

22. הנתבעת בחרה במיומנות דבריה, ויש בהם כדי להטיל על התובע לא רק כאב ותסכול אלא
למעשה להדירו מכל מרחב ציבורי.

23. כאמור, בלית ברירה הוגשה תביעה זו.

24. גם אופי מכתב ההתראה מלמד על העדר המאפיינים הקלאסיים, ולכן הכוונה מלהשתיק
את הנתבעת.

25. מכתב ההתראה הארוך והמפורט לא דרש תשלום כסף כלל.

26. תביעות השתקה נולדו בעולם שבו הציבור הרחב החל להשתתף בשיח פומבי שפעם היה
נחלת תקשורת מקצועית בלבד.

27. בהעדר ידע והבנה לגבי מהלכי העולם יכול שאדם תמים יוכה אימה ממכתבים של עורכי
דין בעלי שם עליהם מתנוססים דרישות לתשלום סכומי כסף מופרכים שאינם בהשגתו.

28. אלא שהנתבעת בפנינו לא נדרשה לתשלום ולא לחדול מעשיה ובטח לא מפעילותה
הציבורית חברתית.

29. היא נדרשה לעשות סדר.

30. כתב הגנתה של הנתבעת הוא זה שמנצל את מקומו להשתלחות פרועה בתובע, תוך כדי
העלאת אירועים כאלה ואחרים מעברו, בניסיון לגרום לו להסיר את תביעתו.
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31. בכך חזרה על דפוס פעולתה, כפי שבאה לידי ביטוי בין הפרסום הראשון ובין הפרסום
השני, תוך שהיא מסרבת לתקן ולהבהיר, שלא לומר להתנצל, ומעמיקה את הפגיעה ללא

צורך.

32. הגשת התביעה הנוכחית נבעה מכך שהנתבעת לא רק חצתה את הגבול בפרסומיה, אלא
נמנעה מכל דרך מלתקן דבריה והמשיכה להשתלח ולהתנשא על התובע.

33. התובע אכן כיהן בעברו בתפקידים בכירים במערכת הציבורית, אולם מאידך הנתבעת
אינה אדם חלש ומסכן, אלא משמשת כיו"ר תא סטודנטים באוניברסיטת תל אביב,
פעילה חברתית ומנהיגת מחאה כנגד התובע כאשר עד לאירועים נשוא התביעה דנן לא

הייתה בין הצדדים כל היכרות מוקדמת (ולא היה לתובע כל עניין בכזו).

34. שמו של התובע אינו הפקר.

35. דברי הבלע של הנתבעת, בליווי מוטיבים חוזרים של המילים "עבריין מין", מלווים בלהט
וזדון, ומשנמנעה הנתבעת מלתקן מעשיה לא נותרה ברירה אלא לאלצה לבוא בפני בית

המשפט הנכבד.

36. זה מזמן למדנו שמי שאין לו דין ואינו מכבד את הדין, אין דרך אלא מלהציבו בפני דיין.

התייחסות לסעיפי כתב ההגנה?

37. כאמור לעיל התביעה נולדה בלית ברירה, ומשכלו כל הקיצין להביא את הנתבעת לעמוד
מול התנהגותה ולחייב אותה לבחור האם בכוונתה להמשיך ולהשתלח וללעוג לתובע או

להתנצל על האמרה שהיא עצמה אינה טוענת לחוקיותה במסגרת כתב ההגנה.

ת", כמופיע בסעיף 1 לכתב 38. על כן תביעה זו הינה הכל למעט "להליך אימים על סטודנטי
ההגנה.

39. הנתבעת בוחרת לחיות בריבוי עולמות, כשבכל פעם היא במופע המשרת את גחמתה.
הנתבעת אינה סטודנטית חלושה והתובע אינו בשום מעמד של שררה בקשר אליה.

40. הנתבעת בוחרת בציניות את עמדתה הרגעית לשם שירות תפיסתה לגבי הרוע והטוב
בעולמנו.

41. אלא שהיא אינה מקבלת ואינה מכילה על עצמה שום כלל מכללים אלו.

42. הנתבעת מתחמקת ומטשטשת את העובדות על מנת לייצר כוח לרעיון שאותו החליטה
לשרת (המבורך לכשעצמו), תוך ששמו של התובע ושלוות נפשו משמשים אותה כחומר

גלם להסקת הקטר האידאולוגי עליו הכריזה.

43. הנתבעת לא הותירה ולא מותירה ברירה, אלא לנהל את ההליך ולגרום לעוד כאב לצדדים
ולביטולו של זמן שיפוטי לשווא.



44. כך היא מעלה שלל טענות בשם חופש הדיבור מחד, אך אינה מודה בפרסום הראשון
ומבקשת לנשוף קר וחם יחדיו.

45. הנתבעת מבקשת לטעון ביחס לעולם מדומיין שהיא יודעת היטב שלא מתקיים כלל, כך
לדוגמא בסעיף 1 ג' לכתב ההגנה מבקשת הנתבעת להציג את התובע כאילו הוא זועם על

החלטת האוניברסיטה ומשתלח בה החלושה והתמימה.

46. בעולמה של הנתבעת יש דיון בין התובע לאוניברסיטה שהיא צופה בו מהצד.

47. אלא שאין כזה עולם, הנהלת האוניברסיטה לא החליטה כגחמתה של הנתבעת ואין בינה
ובין התובע מחלוקת.

48. הנתבעת לא הייתה רשאית לכתוב להנהלת האוניברסיטה את שכתבה ולא היתה רשאית
לכנות את התובע כפי שכינתה. הוסף לזה שהנהלת האוניברסיטה לא קיבלה שום החלטה

כנגד התובע וראה עד כמה מופרך האמור בסעיף 1 ג' לכתב ההגנה.

49. לעניין סעיף 1 ד' ממשיכה הנתבעת בטכניקה של ניסיון להוציא ממובנו כל נתון רלוונטי
לדיון. בוודאי שאין מחלוקת שהתובע הורשע במה שהורשע, המחלוקת היא שהנתבעת

יודעת ידוע היטב שאסור היה לה לכנותו כפי שכינתה אותו.

50. זו התהום.

51. על כן, האמור בסעיף 1 ה' הינו היפוכו של ההיגיון. לו היתה הנתבעת מציינת את הרשעתו
של התובע, לא היה בכך דבר ואף לא היה בכך שום חידוש למי שחי במדינתו בעשר השנים

האחרונות.

52. הנתבעת התעקשה ומתעקשת לכנותו "עבריין מין", ולהעביר את התובע לקטגוריה של מי
שיש להיאבק בנוכחותו במרחב הציבורי.

53. זאת היא עושה באופן שהיא מבקשת להטיל עליו אחריות פילוסופית מוסרית ולהתנער
מכול חובה תרבותית החלה עליה - שלא לומר משפטית.

54. על כן להבנתה, כעולה מסעיף 1 ו', המעשה שהתובע הורשע בגינו לא יתיישן לעולם,
זאת על אף שהחוק מבהיר במדויק שאלות אלו.

55. החוקים אינם רלוונטיים כשהם ניצבים לצד שאינו על דעתה של התובעת.

56. התובע ישוב ויטען, כי בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א - 1981
ולהלכה הפסוקה, כאשר עוסקים באדם שהורשע, משהתיישנה העבירה שהתובע הורשע
בביצועה, שוב אין עניין ציבורי בפרסום דבר ההרשעה (ראה פסק דינו של כב' השופט
; ת"א 172/89 פלוני ני הכתב סולברג בת"א 7374/02 כהן נ' אולמרט (פורסם ב"נבו")

.(409 ,407 אלמוני, פ"מ, תשנ"ד (ב), 397,

57. אלא שלא רק החוקים נמוגים ביחס לתובע, גם השפה העברית.



58. כעולה מסעיף 1 ז' לכתב ההגנה, הנתבעת ילא ניסחה" את המכתב נשוא הפרסום
הראשון.

59. הנתבעת מבקשת לטעון לגבי חלקה בפרסום הראשון שלל טענות, שמכולן עולה שהיא בין
מפרסמי הפרסום בין אם:

א. בין אם הייתה בין החברות שסייעו לנסח המכתב, כמופיע בסעיף 4.

ב. בין אם הועבר לעיונה, כמופיע בסעיף 5 לכתב ההגנה.

ג. בין אם כאמור בסעיף 15 •.

הנתבעת לא מנסה להסתתר, הנתבעת היא אכן היו"ר בפועל של התא" "
(החתום על המכתב)

ה. בין אם כמופיע בסעיף 23 לכתב ההגנה:

נה מנהיגה אלא פעלה מול הגורמים הרלוונטים" "הנתבעתאי

ו. בין אם כמופיע בסעיף 30 ב' לכתב ההגנה:

זמנית,בפועל של התא" הנתבעת מעורבת בנושא המכתב מעצם היותה היו"ר, ז. "

ח. ובין אם כמופיע בסעיף 1 ז' לכתב ההגנה:

סחה את המכתב נספח 1 לכתב התביעה, והיא קיבלה אותו, הנתבעת לא ני "
ות חברות לתא אשר בקשו כי באמצעות המייל, כשהוא ערוך ומנוסח על ידי סטודנטי
תא הסטודנטים יפעל בשמם להגשת מחאתם והעברת המכתב למכותבים. הנתבעת
לא ערכה שום שינוי בתוכן המכתב, היא לא שלחה אותו למכותבים ולא לאמצעי

התקשורת".

60. התובע יטען כי הנתבעת פרסמה את המכתב כהגדרת החוק, ולפעולותיה הטכניות אין
משמעות.

61. מצער לראות שהנתבעת נמלטת מכל הסכמה משפטית שהיא פרסמה את הפרסום
הראשון, ובמקביל ללא היסוס דורשת זכויות של לוחם צדק ומעטה הגנה של חופש

הדיבור.

62. נדמה כי במקום רצף הביטויים ושלל הדימויים בכתב ההגנה, שכולם כאחד יביאו לכדי
מסקנה שהנתבעת פרסמה את הפרסום הראשון, יכלה הנתבעת לקצר פרק זה של סאגת

הייסורים ולהודות בפרסום בפה מלא.

63. מאידך, יכלה הנתבעת לכפור בפרסום, למשוך ידה מהתגרה ולחדול לעסוק בניסוח
מטאפורות לגבי התובע.

64. הנתבעת יכלה לציין כי המכתב לא נשלח לא מטעמה, לא על דעתה ואין לה חלק בו.

65. במקרה שכזה היה ההליך בפנינו קצר להפליא.
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66. אלא שהנתבעת ממשיכה לאחוז מכל הבא ליד, היא מבקשת להתעמת עם התובע, לנתח
פסקי הדין, תוך שהיא מסבירה למה התכוון בית המשפט השלום והמחוזי ולהטיף לו
לקח ומוסר, ומבקשת מבית המשפט לקבוע שהיא לא פרסמה את המכתב כלל ולכן אין

עליה אחריות.

67. כתב התביעה מייחס לנתבעת עוולות בשלושה מקטעים:

א. פרסום המכתב.

ב. רצף רעיונות בכלי תקשורת שונים לגבי חשיבות המכתב ונחיצותו.

ג. פרסום שני בפייסבוק האישי שלה המלעיג והמשמיץ את התובע.

68. האמור בסעיף 1 ח' אינו אמת וחוזר על הדפוס של השלכת כל רפש על התובע. למקרא
הכרעת הדין אליה מפנה הנתבעת בסעיף זה, ניתן ללמוד על הוצאתו של כל נתון

מהקשרו.

69. בית המשפט הנכבד בהכרעת הדין הביא אמירה כללית וחשובה לגבי מעמד התקשורת
בתיקים שבלב העניין והשיח הציבורי.

70. אין ולא הייתה באמירה זו אפילו רמיזה לגבי התובע או לגבי איזה שימוש שלו בתקשורת
במשפטו.

71. הנתבעת היא זו שצהלות השמחה שלה מרוחות על כל פיסקה בכתבי בי דין אלו ועל כל
שביב מגע עם התקשורת.

72. האמור בסעיף 1ט' לכתב ההגנה ססגוני מבחינה לשונית ומרתק מבחינה זאולוגית, אך
מותיר את הנטל כולו בנקודה זו על הנתבעת ועל כן יתייחס אליו כתב תשובה זה אך

בקצרה.

73. הנה שוב הנתבעת מלעיגה ומנצלת הבמה למרר נפשו של התובע ומניחה שאין לה מה
להפסיד כלל, בעוד התובע מסכן את הדבר היחיד שנותר לו בחיי היום יום ברחוב הפתוח

ובמגעו עם בני אדם שלו לומר פרנסתו.

74. לעניין סעיף 4 לכתב ההגנה, יצוין כי מדובר בקורס בחירה, שכשמו כן הוא. אין חובת
התייצבות לקורס זה, בטח ובטח לאף סטודנטית בקמפוס, וכל המלל לגבי הקושי של

מאן דהוא להתייצב בכיתה בה התובע מרצה הינו מסכה מוסווית היטב.

75. הנתבעת מבקשת להדיר את התובע מכל כניסה לקמפוס מרחב ציבורי, ולהשמיד כל
אפשרות לאינטרקציה בינו לבין אחרים.

76. לעניין סעיף 6, שבו גורסת הנתבעת שרק "עיינה" במכתב הפרסום הראשון, יאמר ששוב
יש בכך התחכמות שאין מאחוריה דבר.

77. כמות המנסחים המעיינים והשותפים ליצירה של פרסום אינה רלוונטית. כעולה מכתב
ההגנה עצמו, הנתבעת הייתה בין מפרסמי המכתב ולמצער הבכירה בגוף העומד מאחוריו.
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78. הנתבעת אינה מתנערת מן הפרסום למעשה, אלא מבקשת לעצמה מעמד חדש של מי
שאינו המפרסם אבל בעל הזכות להגן על הפרסום.

79. לאור הכתוב בכתב ההגנה ובמיוחד בסעיף 5 לו, יטען התובע כי הנתבעת מושתקת מכל
טענת הגנה בקשר לחוקיות הפרסום.

80. אדם אינו יכול לנשוף קר וחם, ונחקר בחקירת רצח אינו יכול לטעון גם לאליבי וגם להגנה
עצמית.

81. משבחרה הנתבעת בדרך הגנתה העקלקלה, אין ולא יכולים לעמוד לה ההגנות שקבע
המחוקק בקשר לפרסום כוזב.

82. לעניין סעיף 6, יושב כי העובדות שידועות לציבור והעובדות שקבע בית המשפט מייצרות
את המצב החוקי האוסר על הנתבעת לכנות את התובע "עבריין מין".

83. האוניברסיטה לא צריכה לקחת בחשבון שום עובדה שאינה נכונה.

84. האמור בסעיף 7 אינו נכון, והתובע לא הפעיל שום קשרים בעולמות התקשורת.

85. הנתבעת הרבתה להתראיין, ובכלל נראה שהיא מלאת סיפוק מתשומת הלב לה היא זוכה.

86. האמור בסעיף 8 לכתב ההגנה אינו נכון.

87. מעניין להיווכח שהתקשורת עמוסה בציטוטים מכתב ההגנה.

88. האמור בסעיף 9 אינו נכון, למצער הוא גם מתנשא ומנצל את חולשתו הבסיסית של
התובע בהליך שכזה.

89. האמור בסעיף 11 מעצים את הדפוס שאחריו מבקשת הנתבעת להסתתר ומכוחו למרר
חיי התובע. הנתבעת זכאית לדעתה וזכאית לפעול כהבנתה בכל נושא חברתי. הנתבעת לא

יכולה לכנות את התובע בכינויים שכינתה.

90. כל שנדרשה ונתבקשה הוא להבהיר הדרוש הבהרה.

91. דעתה של הנתבעת לגבי מי הוא עבריין מין אינה בעלת מעמד ביחס לקביעות בית
המשפט.

92. בפרסום הראשון נכתב:

"בנוסף העסקה של עבריין מין ע"י האוניברסיטה מהווה עמדה ברורה של תמיכה
ב תומכת בעברייני מין באדם זה, ועלולה להעביר לציבור מסר שאוניברסיטה תל אבי

מורשעים ומעודדת הצבתם בעמדות סמכות..."

93. עד עתה מסרבת הנתבעת להבהיר ולהעמיד הדברים על דיוקם וגורמת להאמרת הכאב
אצל התובע ולהכבדת ההוצאות הנדרשות לשם קבלת אותה הבהרה פשוטה.

94. לו היתה הנתבעת מנסחת את מכתבה כמו שניסחה את סעיף 15 לכתב ההגנה, אולי ניתן
היה להימנע מתביעה זו.

8



אדם שהורשע 95. אלא שהנתבעת במודע מטשטשת בין המונח ועבריין מין" לבין המונח "
בעבירת מין", תוך שהיא מתעלמת מדברי בית המשפט השלום והעליון.

96. הנתבעת עצמה אינה עומדת על "זכותה" לכנות את התובע בכינוי משפיל זה, היא
מבקשת לטעון בדרכה כי את הכינוי יש לראות ''בהקשר הנכון".

97. לא הנתבעת קובעת את ההקשר הנכון ולא היא משכללת מושגים ומילים.

אדם שהורשע בעבירת מין" שכן אז 98. הנתבעת ידעה ידוע היטב מדוע לא להשתמש במונח "
היה עליה לקבל את המשך הנתונים של ההרשעה כמוסכמים על השיח, שכן הורשע לפני

10 שנים ונקבע כי לא יוטל קלון על המעשה שעל פי החוק התיישן.

99. לכל מובן שלו היה המכתב מנוסח באותו האופן בשימוש במונחים לא כוזבים לא היה לו
אפקט מרעיש.

100. כי אז היה הקטע דלעיל מנוסח כך:

אדם שהורשע בעבירת מין ע"י האוניברסיטה מהווה עמדה ברורה ""בנוסף העסקה של
ב תומכת בבני של תמיכה באדם זה,ועלולה להעביר לציבור מסר שאוניברסיטת תל אבי

אדם שהורשעו בעבירת מין ומעודדת הצבתם בעמדות סמכות..."

101. נתונים אלו לא נוחים לאג'נדה אותה מבקשת הנתבעת לקדם ועל כן היא כלאה את
התובע בהגדרה של "עבריין מין". הגדרה שמשמעותה על דעת כולנו היא אחרת לגמרי,

ובעלת משמעות שונה לחלוטין בעת קבלת אדם לעבודה.

102. התובע יצביע על כך שהנתבעת יודעת ידוע היטב ומבינה שהיחס ל"עברייני מין" הינו
כוללני ללא קשר ממש לדמות שמאחורי ההגדרה בעוד היחס לאדם שהורשע בעבירת מין
הינו נקודתי רלוונטי למערך שכלולים שלם של נסיבות זמן משך יחס ואין קץ שיקולים

שבני תרבות שוקלים בעת שהם מנהלים את החברה וחיי הציבור שלהם.

103. לעניין סעיף 18, יאמר כי הפרסום השני בפייסבוק היה פוגעני עוד יותר ונועד להטיל על
התובע אימה ולהרחיקו מהמרחב הציבורי.

104. הנתבעת לא מסתירה רמיזות ארסיות אלו וממשיכה להתקלס בתובע על שהעז לפנות
לבית המשפט.

105. לעניין סעיף 18, יאמר כי מספר הטלפון נתבקש והושג על ידי ב"כ של התובע באמצעים
. גלויים וזמינים לכל אדם, לצורך העברת המכתב

106. לעניין סעיף 19, יאמר כי לנתבעת עמדו אין סוף אפשרויות להביע מחאתה, אלא שהיא
ביקשה לייצר מציאות כוזבת ולהטיל מכוחה על התובע גזר של גלות מחברת בני האדם.

107. לעניין סעיף 21, יאמר באיפוק רב, כלום סבורה הנתבעת כי העובדה שאדם נשוי פעמיים
יש בה כדאי להצביע על מוניטין מפוקפק מצידו.

108. לעניין סעיף 25, יאמר שהתיק הפלילי מדבר בעד עצמו ואת עצמו.

 י
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109. לעניין סעיף 30, יוער בקצרה כי לו היה המכתב מנוסח כפי שכתב ההגנה מנסה להציג
/ היה המכתב מבטא את העובדה כי התובע עבר עבירת מין בעברי בסעיף 30 ו' לו, כי "

כתב התביעה אחר, אם בכלל.

110. כך גם לגבי סעיף 32 ב'.

111. לגבי סעיף 36, יאמר כי הציטוט אינו מתייחס לתובע כלל אלא לתקשורת.

112. לעניין סעיף 37, הנתבעת לא מכתיבה לבתי המשפט מדוע פעלו ומדוע בחרו שלא להטיל
קלון ואינה מפרשת אותם וכך אף התובע.

113. העובדה היחידה שרלוונטית היא שבית המשפט קבע שבמעשיו של התובע לא נפל קלון.

114. לעניין האמור בסעיף 38, יאמר כי הנתבעת מבקשת לטשטש המונח ומבקשת להקנות לו
משמעות אחרת.

115. היא מפרסמת ומזעיקה את הציבור ביחס למונח אחד וטוענת בעצם שפרסם מונח אחר.

116. לעניין סעיף 39, יאמר כי בין הזכות לסבור שאין למנות את התובע למרצה היום, בין
השאר כי לפני 10 שנים לא חזר לתפקידו כשר משפטים אלא מונה למ"מ ראש הממשלה,

ובין הזכות לפרסם דברים שאינם נכונים ובניגוד לחוק, קיים הבדל ניכר.

117. התובע וב"כ בכלל לא מתווכחים ולא טוענים נגד זכותה של הנתבעת לחשוב לגבי כל מינוי
במדינה, אלא שאין לה שום זכות ומוטלת עליה חובה שלא לפגוע לשווא ובהעדר תשתית

עובדתית וחוקתית.

118. לגבי האמור בסעיף 40, יאמר כי הנתבעת לא הציגה חששות כלפי אדם שעבר עבירת מין,
אלא דרישה שלא להעסיק כלל עבריין מין ובמשתמע להרחיקו מהקמפוס.

119. כזכור, עובדת היותו של הקורס קורס בחירה בכלל לא קיבלה משקל בהצגתם של
הדברים.
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תשובה בפן העובדתי לגרסת הנתבעת בכתב הגנתה.

120. להשלמת התמונה, התובע יציג לבית המשפט את העובדות כהווייתן החל מראשיתם של
אירועים אלה.

121. בתאריך 27.5.18, נודע לתובע, באמצעות פרופ' שיין, שקבוצת סטודנטיות פנתה
לאוניברסיטת תל אביב וגי מכתבן האמור הועבר לערוץ 10.

122. זאת מבלי שימלאו את חובתן שבדין וישלחו עותק מאותו מכתב לתובע.

123. במאמר מוסגר יצוין, שאותן סטודנטיות פנו בדרישה שהתובע לא ילמד, ופנייה זו נדחתה
על ידי פרופ' שיין, הדיקנית והרקטור של האוניברסיטה.

124. ב-30.5.18 צלצל אל התובע כתב לענייני החינוך של ערוץ 10 וידע אותו לגבי פרטי המכתב.

125. הכתב ביקש את תגובתו, אלא שאותו מכתב כאמור מעולם לא הגיע לידיו של התובע.
לבקשתו, נשלח לתובע אותו מכתב על ידי אותו כתב, וכך נודע לו עליו.

126. באותו הערב פנתה אליו כתבת הארץ לחינוך, ולבקשתה ובתגובה לאותו מכתב של
הסטודנטיות, הוא הגיב אליו.

127. ב- 31.5.18 פנה ערוץ 10 לתובע וביקש שישתתף בתוכנית הבוקר, אן התובע סירב לכן.

128. באותה שיחה נודע לתובע שאחת הסטודנטיות התראיינה בטלוויזיה. בעקבות כך ולאחר
שכנועים רבים מצדם, הסכים התובע להגיב טלפונית בלבד, ובתנאי שאותה סטודנטית

לא תהיה באולפן.

129. למרות אותה הבטחה, אותה סטודנטית כן נכחה באולפן ובחרה להתעמת עם התובע
בעצמה.

130. באותו היום של 31.5.18, אותן סטודנטיות ובראשן הנתבעת, המשיכו להתראיין לעוד
ראיונות נוספים ורבים.

131. בתגובה לכך ורק ובעיקר כדי לשמור על שמו הטוב, התראיין התובע בתוכנית "כאן" של
שלום קיטל.

132. התובע היה אמור להתראיין בתוכנית ממילא בגושאים מדיניים; ולבקשת המערכת
הסכים להשיב לשאלות גם בנושא זה.

133. על אף פניות ובקשות רבות מגורמים שונים, סירב התובע להתראיין ואף סירב לשלוח
מישהו במקומו, בניגוד לנתבעת וחברות התא.

134. הנתבעת המשיכה בשלה והגיעה לשיאים חדשים עת המשיכה והטילה רפש.

135. בין אם הנתבעת בעצמה ובין אם בידיעתה, החל מסע הכפשה רשתית כנגד התובע
(שיימינג).
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136. כנגד התובע נכתב מאמר של יובל אלבשן, והתובע כתב מאמר בתגובה ולשם הגנה על
שמו הטוב.

137. כך גם להרבה מאמרים אחרים ונוספים - בחר שלא להגיב התובע.

138. ויובהר, כל פרסומיו באמצעי התקשורת היו בתגובה למאמרים או דברים אשר הופנו
אליו, והתובע מעולם לא רצה מעצמו שאלו יתפרסמו.

139. טענות הנתבעת כי התובע דאג לפרסם בתקשורת, ובכלל זה את כתב התביעה, הן חסרות
כל בסיס.

140. יש לזכור כי הנתבעת וחברותיה לתא הן אלו שערכו קמפיין שלם כנגד התובע, והן
הראשונות אשר פנו לתקשורת ומיוזמתן בלבד.

141. אם כן, כתב התביעה נכתב מאחר ו"הגיעו מים עד נפש".

142. הנתבעת טוענת כי עומדות לה טענות הגנה טובות על פי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה -
1965, אלא שבחרה שלא לפרטן כלל.

143. נוכח הוראות 85 ו- 86 לתקנות, וההלכות הפסוקות בנדון, כפי שנפסקו, בין היתר, בע"א
3021/11 הרטבי בורשטיין-בסון ושות/ משרד עו"ד ואח' נ' הפטריארכיה היוונית
אותודוכסית של ירושלים (פורסם בנבו, ניתן ביום 19.12.12), ובע"א 78/88 בועז גנור נ'
יוסף פורת, פ"ד מד(4) 305, לפיהן, אין די בהכחשה כללית ועל ההכחשה להיות מפורשת,
מפורטת ובלתי - מתחמקת, הרי שבמצב דברים זה, דין טענות אלה ובכלל כלל הטענות
המפורטות בכתב התביעה, אשר לא הוכחשו בכתב ההגנה, בצורה ברורה, מפורשת

ומפורטת - ואלה רבות ומהותיות - כדין טענות מוכחות.

144. לסיום, ברור ומובן לכל כי לכל אדם הזכות לשם טוב, ואף מי שלא נהנה משם טוב, אין
בכך כדי להוות הכשר להוצאת לשון הרע.

145. לעניין זה יפים דבריו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אהרון ברק, בע"א
214/89 אבנרי נ' שפירע, פד"י מג' (3) 840 בעמ' 856, כדלקמן:

"כבוד האדם ושמו הטוב חשובים לאדם כחיים עצמם. הם יקרים לו לרוב יותר מכל נכס
אחר".

146. גם בפרשת רשת שוקן כתב כב' השופט ריבלין בע"מ 4534/02 רשת שוקן בע"מ נ' אילון
הרשקוביץ פד"י נח(3) 553, כי:

, הנרכש ב של אדם - המוניטין שצבר לעצמו במהלך חייו - הוא נכס מקניינו "שמו הטו
לעיתים בעמל רב ולאורך זמן. הוא מהווה ביטוי חשוב לכבודו של האדם: הן כבוד במובן

והן ז10ז110, לאמור - ההוקרה וההכרה הנובעים ממעמדו בחברה אליה הוא משתייך,

כבוד במובן 4181111$לאמור - להימנות על בני הקהילה, ובכך להגשים את עצמו ולעצב
את אישיותו".



לסימם;

147. גם עתה וגם עכשיו ועל אף האמרת הכאב והרחבת ההוצאות, מוכן התובע לקבל את
התנצלותה וההבהרות הנדרשות של הנתבעת וישמח שכל צד ילך לדרכו.

148. אין באמירה זו לא חולשה ולא חוזקה, אלא אמת יציבה בה אוחז התובע החל מפתיחתה
של פרשה זו.

149. לנתבעת בהחלט יש זכויות ואין עליה חובה לפעול בשום דרך לטובת הנתבעת.

150. במקום שיש בו זכויות מחויבות להיות בו חובות.

151. החובה היחידה עליה מבקש התובע להתעקש בקשר לנתבעת קשורה בחובתה לדייק
לאמת ולא לנצל ולטשטש בין מוצגים.

152. בנסיבות אלה, כתב ההגנה אינו מציג כל הגנה ראויה וממשית למעשיה של הנתבעת.

153. אשר על כן, לאור האמור והמפורט בכתב התביעה ובכתב תשובה זה, בית המשפט הנכבד
מתבקש בזאת להעניק לתובע את הסעדים המפורטים בכתב התביעה.

ליאור אפשטיין, עו"ד
ב"כ התובע




