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 פתח דבר   א.

שלה.  פייסבוקהנתבעת בעמוד ה , שפרסמהפרסום שקרי, בדוי וכוזב מתחילתו ועד סופובעניינה של תביעה זו  .1

ביצע מעשה מגונה התובע בעודה נערה, ת, בפרסום זה העלילה הנתבעת על התובע עלילת בדים, שלפיה בתמצי

 כלפיה. התובעת כינתה את התובע "סוטה", והוסיפה וטענה כי "הרס את חייה".

עלילת דם של ממש. ובשקרים גסים.  . מדובר בבדותותלא היו דברים מעולםאין שחר לדברים. יאמר מיד:  .2

סטי שהמציאה ממוחה הקודח לא התרחש הסיפור הפנטוממילא הנתבעת, זוכר כל היכרות עם נו התובע אי

 .מעולם

עשתה לה כנפיים והתפשטה ברשת  –שכאמור, אין לה כל אחיזה במציאות  –והנה, האשמה חריפה ופוגענית זו  .3

 777-תגובות ו 2,200", "לייקים 1,500, עד למועד הגשת התביעה, האינטרנט. לפוסט שפורסם בפייסבוק נרשמו

 שיתופים. 

פרסומים נרחבים אלה בוצעו שעה שהתובע, רא"ל )במיל'(, מתמודד בימים אלה בבחירות לא רק זאת;  .4

כלי התקשורת המרכזיים, לתפקיד ראש הממשלה. לפיכך, כראש רשימת "כחול לבן"  21-לכנסת ההכלליות 

כמו גם העיתונים הנפוצים  דורות החדשות המרכזיות,במה שבו על הפרסום ,11וערוץ  13, ערוץ 2ובהם ערוץ 

 ובכך הגדילו את תפוצתו.בישראל, 

 למותר לציין כי פרסום שקרי זה גרם וגורם לתובע לנזקים כבדים ביותר.  .5

פנה התובע לנתבעת בכתב, ודרש ממנה להסיר את הפרסום הפוגעני. ואולם, לא רק שהנתבעת לא נוכח כל אלה,  .6

 היא אף העלתה בחשבון הפייסבוק שלה פרסומים נוספים, שקריים אף הם. –ניאותה לעשות כן 
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חומרה יתרה להתנהגות מינית שאינה נאותה,  מייחסהתובע ויובהר, כפי שהובהר גם לנתבעת בפנייה בכתב:  .7

וסבור שיש להתייחס במלוא הרצינות לטענות מסוג זה. דווקא בשל כך, הפרסומים הכוזבים שהופצו הם 

כי התובע מבקש להודיע יחד עם זאת, . משכך נאלץ התובע להגיש את התביעה שבכותרת. תריובחמורים 

לאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות למטרה ציבורית, כגון כל סכום שייפסק לטובתו בתביעה זו  לתרוםבכוונתו 

 תקיפה מינית בישראל )ע"ר(.ולנפגעי 

 כך בתמצית, ועתה בהרחבה. .8

 הצדדים    ב.

ין גנץ, שימש כראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל, והשתחרר משירות צבאי בדרגת מר בנימ ,התובע .9

גנץ, בין היתר, על יחידת  ארבעה עשורים, פיקד רא"ל )במיל'(קרוב לבמהלך שירותו בצה"ל, לאורך רא"ל. 

ואב לארבעה שלדג, חטיבת הצנחנים, אוגדת איו"ש, פיקוד הצפון, זרוע היבשה ועוד. רא"ל )במיל'( גנץ נשוי 

התובע מתמודד בימים אלה בראש רשימת "כחול לבן" לתפקיד ראש הממשלה במסגרת הבחירות ילדים. 

 .9.4.2019הצפויות להיערך ביום  21-לכנסת ההכלליות 

". לחשבון Navarone Jacobsהיא בעלת חשבון הפייסבוק ", 1962ילידת שנת נאווה ג'ייקובס,  ,הנתבעת .10

 . )רובם התווספו לאחר ובעקבות הפרסום הכוזב נושא תביעה זו( קביםעו 2,404הפייסבוק שלה 

 העובדות הדרושות לעניין  ג. 

 זו, נביא בקצרה את הרקע הדרוש לעניין. תובענהקודם שנתייחס לפרסום הכוזב העומד במוקד  .11

", כלשון מרגשת"פורסמה בעמוד הפייסבוק של העיתון "ידיעות אחרונות" ידיעה על אודות הפתעה  5.7.2016ביום  .12

כרמטכ"ל, לחייל ששירת כנהגו: התובע המתין עם רכבו ליד הקריה, הסיע את אז שערך התובע, שכיהן  הידיעה,

התובעת הגיבה לידיעה זו באומרה: "בוגר הכפר הירוק לבקו"ם, וגזר איתו בחגיגיות את תעודת החוגר שלו.  נהגו

 :הח"מ[ –,רק מדהימימ היו שם..." ]השגיאות במקור 

 

, ציינה הנתבעת כי "הכפר הירוק התקופה 26.10.2015להשלמת התמונה יצוין, כי בפוסט שהעלתה הנתבעת ביום  .13

 הח"מ[. –הכי יפה שלי אי פעם !" ]השגיאות במקור 
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שלה פוסט בלשון זו:  ייסבוקפההעלתה התובעת בחשבון , 30.12.2018ביום על אף המחמאות שהרעיפה על התובע,  .14

ת מהכפר הירוק. שבני גנץ היה מתפשט ומראה להם את ה...זה הזמן לדבר !!!פדופיל, הוא לא "אם יש פה בנו

 מ[:הח" –מלאך והוא עשה דברים מחלאים בכפר הירוק, בתור נער!" ]השגיאות במקור 

 

השיבה  ולכךאייל בוחניק. מר בוחניק הפנה לתובעת שאלה: "את למדת איתו?". בשם משתמש פרסום זה הגיב ל .15

 מ[:הח" –" ]השגיאות במקור שמעתי סיפורים! ,הוא יותר גדול ממני בהרבהועת: "למדתי בכפר הירוק התוב

 

לחפש רפש ו"מידע" על אודות התובע, עם לכולי עלמא, בניסיון התובעת פנתה  לפני שבועות ספוריםהנה כי כן:  .16

דה בכפר הירוק )בדומה לתובע(, . לשאלה אם היא למדה עם תובע, הגיבה כי היא למקשר לאמת –ובעיקר בלי  –

הודתה עולה, איפוא, כי הנתבעת האחרון "גדול ממנה בהרבה". כי , ואודות התובעעל "שמעה סיפורים" כי היא 

)"הוא יותר גדול ממני  מעולם לא פגשה אותוכי , ו)"שמעתי סיפורים"( כי היא אינה מכירה את התובע

 .הכפר הירוק  –שניהם למדו באותו התיכון ; והקשר היחיד ביניהם היא העובדה שבהרבה"(

אינה נמנית עם תומכיו של התובע.  ניתן להניח, ברמה גבוהה של ודאות, כי הנתבעתוזה המקום לציין:  .17

. על כך ניתן ללמוד, ם יריביו הפוליטיים של התובעהנתבעת, כך העידה על עצמה, רואה עצמה משויכת ומזוהה ע

 שפרסמה בעמוד הפייסבוק שלה: 30.4.2017לשם הדוגמה בלבד, מפוסט מיום 
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הנתבעת, בסמוך לפרסום הכוזב והשקרי אודות התובע, ביקשה מ"אנשי מהימין" להפיץ את לא זו אף זו;  .18

 פרסומיה השקריים:

 

בנסיבות . התובעעל לספר בדיות  לא שעה לתחינותיהואיש מסע הדיג של הנתבעת נכשל נראה שבכל מקרה,  .19

אודות על  "לפני מספר שבועות הודיעה כי היא "שמעה סיפוריםאך אותה נתבעת ש –עת אלה, החליטה הנתב

 את הפרסום השקרי נושא תובענה זו. 27.2.2019לפרסם ביום  – התובע והודתה כי אינה מכירה אותו

 לתובענה זו. 1כנספח מצורף  27.2.2019הפרסום השקרי מיום 

התובע ביצע מעשה  – לפני יותר מארבעים שניםקרי,  –14באותו פרסום, מספרת הנתבעת כי כשהייתה בת  .20

 מגונה כלפיה. באותו פוסט כינתה התובעת את התובע "סוטה", והוסיפה וטענה כי "הרס את חייה".

 .לא היו דברים מעולם .עלילת דם מוחלטת .מדובר בפרסומים כוזבים ושקריים .אין שחר לדברים: ייאמר באחת .21

ליד, לא  ברבים אין כל אחיזה במציאות. לא לבדיות שפרסמה הנתבעת :בהירנ, ולמען יהיו הדברים ברורים .22

, מעשים חמורים, לביצוע רסן עסקינן בהאשמה פרועה, משולחתבקירוב, לא קצת ולא מעט. כלום ושום דבר. 

 לשון הרע ברף הגבוה ביותר, שקשה לדמיין חמורות ממנה. שאין לה דבר וחצי דבר עם האמת. זוהי 

הדעת נותנת כי הנתבעת פעלה בשליחות או בסיוע גורמים פוליטיים פיכך, נכתבו דברים )חמורים( אלה? מדוע, ל .23

 בעלי עניין להכפיש ולבזות את התובע. על כך יעידו הדברים הבאים: 

יותר בטענות למעשים )כוזבים( מלפני  ,כאמור ,ראשית, עיתוי הפרסום בהקשר זה אומר דרשני. מדובר -

, 21-שבועות ספורים בטרם מועד הבחירות לכנסת ה –וטענות אלה מועלות אך עתה , מארבעים שנים

במסגרתן מתמודד התובע על ראשות הממשלה, וזאת מול מר בנימין נתניהו, שהנתבעת העידה כבר בריש 

 גלי על תמיכתה הבלתי מסויגת בו.

ות ציבורית ניכרת, זה מספר בתפקידים בכירים, בעלי בולט משמשמן הראוי להזכיר, כי התובע  בהקשר זה

במשך לספק כל הסבר מניח את הדעת לכבישת טענות הכזב של הנתבעת  ניתןעשורים. בנסיבות אלה, לא 

ודוקו;  , לבד מהיותם של הדברים דברי בלע אשר נועדו לקדם אג'נדה זו או אחרת.למעלה מארבעה עשורים

דד התובע לתפקיד הרמטכ"ל. האם אז לא סברה מדוע לא העלתה הנתבעת טענות אלו עת, למשל, התמו

 הנתבעת כי יש למנוע ממנו לשמש בתפקיד מהבכירים בישראל?
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לפני פרסומה הצפוי של החלטת היועץ המשפטי לממשלה בתיקי  יממה אחתשנית, הדברים פורסמו  -

, והדברים "4000"-" ו2000", "1000החקירות של ראש הממשלה המכהן, בנימין נתניהו, בתיקים המכונים "

 מדברים בעד עצמם.

, פרסומים קודמים של הנתבעת זיהו אותה כמשויכת למחנה פוליטי יריב לתובע. הנתבעת זכאית שלישית -

באמצעות פרסום מעשיות  להכמובן לדעותיה, אלא שאין היא רשאית לקדם את האג'נדה הפוליטית ש

 כוזבות על אודות התובע.

קוראיה בוך לפרסום נושא תובענה זה, לפניו ואחריו, הפצירה הנתבעת , וכפי שצוין קודם לכן, בסמרביעית -

 עוקביה המשתייכים למחנה הפוליטי היריב, להפיץ את שקריה.בו

מלמדת כי כתיבתה  –כוזב הפרסום הלפני ואחרי  –, בחינה של פרסומים אחרים של הנתבעת חמישית -

ת מקפידה להצמיד פסיק )","( למילה מתאפיינת בשגיאות כתיב, חוזרות וקבועות. כך למשל, התובע

, )"!!!"( דיר בסימני קריאההעוקבת, בניגוד לכללי השפה העברית. בנוסף, נוהגת הנתבעת לעשות שימוש ת

 להלן מספר דוגמאות בלתי ממצות, מלבד הפוסטים שצורפו לעיל:וכן הלאה.  ("..."שלוש נקודות )

 

 

 

מדובר בטקסט . מכאן המסקנה הברורה כי נושא תובענה זוכל אלה נעדרים, ובמופגן, מהפרסום הכוזב 

 .שעובד ובושל על ידי גורם חיצוני בעל עניין

לפרסום הכוזב,  עובר, על פי פרסומים בתקשורת, גורמים פוליטיים בכירים עמדו בקשר עם הנתבעת שישית -

וברה של אישיות על פי פרסומים אלה, ד להפצתו בקרב עיתונאים וגורמים אחרים.ואף פעלו לאחריו 

או גורמים אחרים בקרבת אותה  –פוליטית היה ער לטענות הנתבעת קודם לפרסומן, ולאחר מכן הוא 

 סייעו לנתבעת לפרסם את "סיפורה". –אישיות פוליטית 

 לתובענה זו. 2כנספח העתק דיווחים אודות מעורבות גורמים פוליטיים בעניין מצורף 
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כי אינה מכירה את התובע, וכי בסך הכל "שמעה סיפורים" אודותיו.  ההודתהנתבעת , וחשוב מכל: שביעית -

וישאל השואל: מדוע שתבחר הנתבעת להעלות טענות כזב, במועד זה, מלבד ניסיון לפגוע פוליטית בתובע, 

 והדברים ברורים. העומד בראש המחנה הפוליטי היריב?

פי פעמים, וגרר עשרות אלפי תגובות. לא זו כאמור מעלה, הפרסום הכוזב זכה לתהודה רבה, שותף מאות ואל .24

אף זו; דיווחים על אודות הפרסום הכוזב הופיעו בכלי תקשורת מרכזיים, לרבות מהדורות החדשות בערוצי 

  היומיים, עמודי פייסבוק מרכזיים ועוד. הטלוויזיה, העיתונים

 לתובענה זו. 3כנספח  דוגמאות לדיווחים אודות הפרסום הכוזב, בטלוויזיה ובעיתונות, מצורפים

יש גם לזכור, כי אנו מצויים בעיצומה של תקופת בחירות. לראשונה מזה שנים רבות, התובע ורשימתו מעמידים  .25

התובע זוכה לתהודה רבה, לא  בענייןאלטרנטיבה שלטונית אמיתית לשלטון הנוכחי. בנסיבות אלה, כל פרסום 

 .על אף שלא היו דברים מעולם –ת כל שכן פרסום מסוג זה, המייחס לו עבירה פלילי

נוכח החומרה הרבה של הדברים, והתהודה הניכרת אשר זכה אותו פרסום, פנה התובע בו ביום לנתבעת ודרש  .26

 ממנה להסיר את הפרסום הכוזב.

 לתובענה זו. 4כנספח מצורפת  27.2.2019הפנייה לנתבעת מיום 

לידיה, עובדה הנלמדת מכך שהיא פרסמה אותו בעמוד הנתבעת לא השיבה לתובע, וזאת על אף שמכתב זה הגיע  .27

 הפייסבוק שלה:

 

יתרה מכך: חרף העובדה שמדובר כאמור בפרסומים כוזבים בכל מובן, הנתבעת הוסיפה לחזור על עיקרי  .28

 הדברים, גם לאחר הפנייה בכתב מטעם התובע. 

 ה זו.לתובענ 5כנספח דוגמאות לפרסומים נוספים לאחר הפרסום הכוזב מצורפים 

לאחר שגולשים רבים הטילו ספק באמיתות הדברים, ועימתו את הנתבעת עם אמירותיה הקודמות כמצוטט כך,  .29

חזרה על טענותיה שבו  ,וידיאולהעלות לחשבון הפייסבוק שלה  מצאה התובעת –לעיל, הסותרות את גרסתה 

]אני[ לא מאמינה שאדם כי " ,נשמעה אומרת, בין היתראף  . בווידאו זה התובעתוהתעקשה שהבדיה היא אמת

ובתפוצה רחבה , ארצייםלכלי תקשורת הנתבעת התראיינה  . בהמשךכזה מסוגל אפילו לשבת בממשלת ישראל"
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 –את הפגיעה החמירה התנהלות זו של התובעת כפי שיובהר להלן,  המסולפים והשקריים. חזרה על דבריה

 שנגרמה ממילא לתובע. –הקשה 

 .עה זומוגשת תבי אלהבנסיבות  .30

 עילות התביעה תמצית   ד.

"( קובע, כי לשון הרע היא דבר חוק איסור לשון הרע)להלן: " 1965-לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1סעיף  .31

  –שפרסומו עלול 

 ( להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצידם;1")

 המיוחסים לו;( לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות, תכונות 2)  

 ( לפגוע באדם, במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו". 3)  

כדי לשון הרע כאמור. עולות, ובמובהק,  –שאין בהן ולו קצה של אמת  –בעניין התובע  תשל הנתבע האמירותי .32

בכוונת מכוון ובחוסר תום  –וכל זאת . וידובמשלח  ו; ופוגעות בו; מבזות אותאמירות אלו משפילות את התובע

  לב גמור.

נסיבות העניין מלמדות כי . כפי שכבר צוין, העובדות שתוארו לעילעל חוסר תום הלב בענייננו מעידה היטב  .33

שנעזרה בגורם בעל עניין; פרסמה את הפרסום הכוזב לאחר היא פוליטית; אג'נדה הנתבעת פעלה לקדם 

הגדילה עשות ופרסמה פרסומים בה מן הדברים גם לאחר פנייה כתובה, ואף  ולבסוף, היא סירבה לחזור

 מכפישים נוספים.

א)ג( 7בסעיף  , כהגדרת מונח זהועל רקע הקשר הדברים, ברי כי דברי הנתבע נאמרו ב"כוונה לפגוע"משכך,  .34

 איסור לשון הרע.לחוק 

 הנזק והסעדים. ה

הולמים נסיבות מחמירות המצדיקות פסיקת פיצויים  שורתכעולה מכתב תביעה זה, במקרה זה מתקיימות  .35

 .התובעלטובת 

חריפותה; לעוצמת הדיבה ול( 2); תהחמורים של הנתבע המעשיל( 1)כך, יש ליתן במקרה זה משקל לכל אלה:  .36

ולהימנעות ( 5); הנתבעת( לפרסומים החוזרים ונשנים בעניין זה מצד 4( לפרסום הרחב שלו זכו הדברים; )3)

 ., גם לאחר פנייה כתובה שנערכה אליהמן הדברים הלחזור במהנתבעת 

, כאשר אין בהן שהושמע על ידי הנתבעת טענות מסוג זה בעניין שיעור הנזק ראוי לציין גם את המובן מאליו: .37

בהן כדי לפגוע, להשפיל ולבזות בכל אדם המואשם בביצוע אמת, עולות כדי לשון הרע מן החמורות שישנן. יש 

 ר.מעשים כאמו

הידיעות על אודות דברי הכזב של הנתבעת פורסמו בכלי תקשורת מרכזיים, ובהבלטה יתרה.  לא רק זאת; .38

כאמור לעיל, אנו מצויים בתקופת בחירות, שבה מתמודד התובע לתפקיד החשוב של ראש ממשלת ישראל. 

ות ומשולחות רסן, שאין לא כל שכן ידיעה שעוסקת בטענות פרוע –בנסיבות כאמור, כל ידיעה על אודות התובע 

 זוכות לפרסום נרחב. –בהן אבק של אמת, המאשימות אותו במעשים מיניים חמורים 
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לפיכך, הפרסום הכוזב של הנתבעת הוביל לפגיעה קשה בשמו הטוב של התובע, אשר במשך עשורים רבים פעל  .39

פרסום הכוזב השפיל וביזה את ה. רבבלשירות הציבור בישראל, לא אחת תוך סיכון חייו, מבלי שמעולם דבק בו 

 לו.פגע במשלח ידו ובמוניטין ש ואף התובע,

, בגין בקש בית המשפט הנכבד לפסוק לתובעמת, ועל כן ולהיפרע מלוא נזקי מבקש ויחד עם זאת, התובע אינ .40

 .ש"ח 500,000של  –מתון  –, סך הפגיעות האמורות

לאיגוד מרכזי למטרה ציבורית, כגון  פסק לטובתובכוונת התובע לתרום כל סכום שיי בפתח הדברים, כמצוין .41

  תקיפה מינית )ע"ר(.ולנפגעי הסיוע לנפגעות 

סכום זה משקף את ש"ח.  141,000פיצוי בסך  ת המשפט הנכבד לפסוק לטובת התובעיתבקש בי לחלופין בלבד, .42

, כאמור ש"ח( 100,000) א)ב( לחוק איסור לשון הרע שעניינו פיצוי ללא הוכחת נזק7כפל הסכום הקבוע בסעיף 

 א)ה( לחוק.7א)ג( לחוק זה, בהצמדה לשיעור עליית המדד כאמור בסעיף 7בסעיף 

יתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק לטובת התובע את הפיצוי הסטטוטורי ללא הוכחת נזק לחלופי חילופין,  .43

 ש"ח. 70,500א)ב( לחוק איסור לשון הרע בהצמדה לשיעור עליית המדד, קרי סך של 7הקבוע בסעיף 

בהוצאות תביעה זו, לרבות שכר טרחת  תבנוסף לאמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבע .44

 עורך דין ומע"מ כדין. 

 לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה זו. .45
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28.02.201912:16בר פלג והארץ

אנשי לשכתה של מירי רגב היו בקשר עם האשה
שטענה כי גנץ הטריד אותה מינית

בלשכת רגב אישרו בתגובה לפרסום באתר וואלה כי נאוה ג'ייקובס פנתה לעוזרת של רגב בעניין
טענותיה נגד גנץ וזו תיווכה בינה לבין כתבת חדשות. רגב: "לא דיברתי עם נאוה מעולם". כחול

לבן: הפרסום מחייב חקירה פלילית מיידית

אנשי לשכתה של שרת התרבות מירי רגב היו בקשר עם האשה שטענה כי בני גנץ הטריד אותה
מינית וסייעו לה לפנות לתקשורת - כך דווח הבוקר (חמישי) באתר וואלה. בלשכתה של רגב אישרו כי
האשה, נאוה ג'ייקובס, פנתה לעוזרת של רגב, שתיווכה בינה לבין כלי תקשורת, אך הדגישו כי לשרה

אין קשר לעניין. מפלגת כחול לבן קראה בתגובה לפתוח בחקירה פלילית בנושא.
רגב עצמה אמרה היום, "אני המומה מהצביעות של התקשורת, ארגוני הנשים ובני גנץ. פונה אשה

לפני חודש למשרד שלי אתם רוצים שאנתק לה את הטלפון, אבל כשפונים לשלי יחימוביץ זה בסדר.
לא דיברתי עם נאוה בחיים שלי".

בפנייה לג'ייקובס הוסיפה רגב, "אני מחזקת אותך על האומץ שלך לספר את מה שחווית. אם היה
מדובר במישהו מהימין כולם היו קופצים עם כותרות. אני מצפה מבני גנץ יעמוד מול נאוה ויתנצל, או

יגיד מה שקרה שם".
אתמול פרסמה ג'ייקובס, תושבת ניו יורק, בעמוד הפייסבוק שלה פוסט שבו טענה כי גנץ חשף בפניה

את איבר מינו כשלמד לצדה בכפר הירוק, כשהיתה בת 14. בפוסט כתבה ג'ייקובס כי גנץ פתח את
מכנסיו וחשף את איבר מינו בצורה מאיימת. כשניסתה לברוח, לדבריה, הוא חסם את דרכה, עד

שחברו הגיע למקום ומשך אותו. היא הוסיפה כי חבר נוסף שלמד בכפר הירוק סיפר לה שגנץ חשף
את עצמו באותה התקופה גם בפני אחותו הצעירה כשהיתה בת שבע.

מלשכתה של רגב נמסר בתגובה לפרסום בוואלה: "לפני כחודש נעשתה פנייה מצדה של ג'ייקובס
לעוזרת של השרה, אותה פגשה באקראי בניו יורק. ג'ייקובס לא היתה בקשר עם עוזרת השרה עד
לפני חודש, עת ביקשה לשוחח עם השרה רגב בנושא אישי הנוגע להטרדה מינית. השרה רגב לא

שוחחה איתה והשיבה באמצעות העוזרת שלה, כי עם כל הצער והכאב שבדבר היא מציעה לה לפנות
בתלונה לרשויות החוק. ג'ייקובס ביקשה מעוזרת השרה שתחבר אליה עיתונאית מחדשות 12 כדי
לשטוח באוזניה את סיפורה האישי וכך היה. העוזרת והדובר ביצעו את החיבור לכתבת החדשות,

ומכאן השיח והטיפול בסוגייה נעשה באופן ישיר בין הכתבת לג'ייקובס בלבד". בתגובה, הדגישו
בלשכה כי "אין לשרה רגב ולצוות לשכתה כל קשר אישי עם הגברת ג'ייקובס". לפי וואלה, גם ג'ייקובס
אישרה את הדברים ומסרה כי היא אינה מכירה כלל את השרה רגב ומעולם לא פנתה אליה, אלא רק

אל עובדת לשכתה.
ממפלגת כחול לבן נמסר בתגובה: "חשיפת הקשר בין לשכת מירי רגב לתלונת השווא של נאוה

גייקובס מחייבת חקירה פלילית מיידית. יום אחרי השימוש בדמם של חללי צה"ל לצרכי קמפיין נתניהו,
מתבהרת עלילת דם נוספת העושה שימוש בקורבנות הטרדה מינית כדי לטפול תלונת שווא תוך ניצול
המתלוננת. גורמי האכיפה מחויבים לשים קו אדום בוהק מול עיניהם של רגב ושותפיה ולהעמידם לדין
אם יתברר שהיו שותפים לעלילה. אי אפשר יהיה לטעון שוב שזו טעות של עורכים - יש כאן שיטה של

נתניהו-רגב שאין בה שום גבול ושום דבר קדוש למעט הישרדותם הפוליטית. אנחנו מאמינים שהציבור
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יוכיח להם שנמאס כבר משיטת נתניהו-רגב". אתמול אמרו במפלגתו של גנץ כי "מדובר בשקר
מוחלט, עלילה חסרת שחר. ההסתה הפוליטית חצתה גבולות והאירוע מטופל ברמה המשפטית".

ג'ייקובס התראיינה הבוקר בגלי צה"ל וסיפרה: "הייתי ילדה בת 14 כשהוא הגיע משום מקום לרפת
והוריד את המכנסיים שלו. היה לו מבט של חיה, כאילו נכנס בו עוד גוף". היא ציינה כי היא "בטוחה

שהוא תקף בנות נוספות" והוסיפה: "אני הקורבן פה. אני צריכה לתבוע אותו, לא הוא אותי". 
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טל שלו
Zיום חמישי, 28 בפברואר 2019, 10:25

לשכת מירי ר�ב הייתה מעורבת בפרסום טענות
ההטרדה המינית נגד גנץ

תגובה בפייסבוק של דובר שרת התרבות חשפה כי אנשי לשכתה ידעו על פרסומה של נאווה ג'ייקובס
בדבר הטרדה מצד גנץ בגיל 14. בלשכה אישרו כי סייעו לג'ייקובס להגיע לתקשורת כדי לפרסם את

סיפורה, אך הכחישו כל קשר אישי עמה. כחול לבן: "עלילת דם נוספת מבית נתניהו-רגב"
תגיות: בני גנץ, כחול לבן, בחירות, מירי רגב, הליכוד m

עריכה: שניר דבוש

עוד באותו נושא

אישה האשימה את גנץ בהטרדה; כחול לבן: "הסתה פוליטית"

Q

טל שלו
כל העדכונים והפרשנויות לקראת בחירות 2019

sבחירות 2019
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ברקע הטענות של מפלגת "כחול לבן" ל"הסתה פוליטית", לוואלה! NEWS נודע כי אנשי לשכתה של שרת
התרבות והספורט מירי רגב היו בקשר בחודש האחרון עם נאווה רון ג'ייקובס, ישראלית המתגוררת בניו

יורק שהעלתה אתמול פוסט בפייסבוק שבו נטען כי גנץ הטריד אותה מינית בהיותה בת 14. אלו אף סייעו
לה להגיע לתקשורת כדי שתפרסם את סיפורה.

ב-31 בינואר - לפני כמעט כחודש - דוברה של השרה רגב, אלי סבתי, כתב תגובה לפוסט של חוסן
לישראל בפייסבוק. "אגב: ממש בקרוב, מי חשף את איבר מינו מול בנות בכפר הירוק?", כתב. התגובה

לפוסט נכתבה כמעט כחודש לפני פרסום טענותיה של ג'ייקובס כלפי גנץ, ומעידה על כך שידע על הדברים
לפני פרסומם.

בתגובה לפניית וואלה! NEWS נמסר מלשכתה של רגב כי "אין לשרה רגב ולצוות לשכתה כל קשר אישי
עם הגברת ג'ייקובס". עם זאת, התגובה מאשרת מעורבות של אנשי הלשכה של רגב וסיוע לג'ייקובס ליצור

קשר עם התקשורת כדי לפרסם את סיפורה.

 :NEWS !בחירות 2019 - סיקור מיוחד בוואלה
"לא נשב עם נתניהו תחת כתב אישום": נחשף דף המסרים של כחול לבן 

הסוף לתעמולה אנונימית: מפלגות יחויבו להזדהות בפרסומות ברשת 
מנאום הצ'חצ'חים ועד ל"ערבים הנוהרים": רגעי השפל במערכות הבחירות בישראל

לכתבה  sבחירות 2019
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וכך לשון התגובה: "לפני כחודש נעשתה פנייה מצידה של נאווה ג'ייקובס לעוזרת של השרה, אותה
פגשה באקראי בניו יורק. ג'ייקובס לא הייתה בקשר עם עוזרת השרה עד לפני חודש, עת ביקשה
לשוחח עם השרה רגב בנושא אישי הנוגע להטרדה מינית. השרה רגב לא שוחחה איתה והשיבה

באמצעות העוזרת שלה, כי עם כל הצער והכאב שבדבר היא מציעה לה לפנות בתלונה לרשויות החוק.
ג'ייקובס ביקשה מעוזרת השרה שתחבר אליה עיתונאית מחדשות 12 כדי לשטוח באוזניה את סיפורה

האישי וכך היה. העוזרת והדובר ביצעו את החיבור לכתבת החדשות, ומכאן השיח והטיפול בסוגייה נעשה

תגובתו של סבתי לפוסט של חוסן לישראל (צילום מסך מפייסבוק)

sבחירות 2019
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באופן ישיר בין הכתבת לג'ייקובס בלבד". ג'ייקובס אישרה את הדברים בשיחה עם וואלה! NEWS וטענה
כי היא אינה מכירה בכלל את השרה רגב ומעולם לא פנתה אליה, אלא רק אל עובדת לשכתה. יצוין כי

בסופו של דבר, המפגש העיתונאי לא הגיע לידי תחקיר או פרסום עיתונאי, ובסופו של דבר המקרה נחשף
ברשתות החברתיות.

ג'ייקובס העלתה אתמול בבוקר פוסט בפייסבוק שבו תיארה כיצד גנץ הטריד אותה מינית כשהייתה בת
14 בפנימיית הכפר הירוק, שם אכן למד. "זה קרה יום אחד ברפת, במקום שהכי אהבתי להיות בו בין

בעלי החיים בכפר. בני גנץ הגיח לעברי והיה לו מבט מפחיד נורא. הוה היה גבר מגודל מהבוגרים שבכפר.
הוא התקרב מולי במבט מבהיל, פתח את מכנסיו וחשף את איבר מינו כלפיי בצורה שהרגשתי שאני

בסכנה", כתבה.

בהמשך אף העלתה סרטון שבו סיפרה בדמעות על המקרה ועל חוויית החשיפה הקשה. במפלגת כחול
לבן אמרו ש"מדובר בשקר מוחלט" ורמזו כי מי שעומד מאחורי הפרסום הוא הליכוד. "אמש זו הייתה

עלילת דם על קבריהם של חללי צה"ל הקדושים, והערב זו עלילה חסרת שחר שטופלים על בני גנץ ועל
ימיו בכפר הירוק בשנות ה-70. ההסתה הפוליטית חצתה גבולות. האירוע מטופל ברמה המשפטית",

נמסר מכחול לבן. בליכוד מסרו בתגובה לדברים כי "הליכוד אינו קשור לפרסום המדובר על בני גנץ
ברשתות החברתיות".

מלבד הפוסט של הדובר של רגב, בעמוד הפייסבוק של ג'ייקובס ישנם כמה סרטוני וידיאו שהיא צילמה
באירוע ה-70 למדינת ישראל שרגב ארגנה בכיכר טיימס שבניו יורק ביוני האחרון. בסרטונים היא

נראית קרובה מאוד ומיודדת עם חברים בצוות של רגב, שעומדים בנפרד מהקהל הרחב שהגיע
לאירוע. בלשכת השרה אמרו כי "צילומי הסרטונים לא נעשו מאחורי הקלעים, כיוון שלא היה מתחם כזה.
כמו עשרות אלפי החוגגים בטיימס סקוור, שתיעדו במצלמותיהם את האירוע והנעשה מסביב, ייתכן כי גם

נאווה יעקבס צילמה התרחשויות מאותו ערב היסטורי. אין לשרה רגב ולצוות לשכתה כל קשר אישי עם
הגברת ג'ייקובס ואנו מבקשים לחזק אותה על האומץ שאזרה כדי לחשוף את סיפורה האישי והכואב".

עוד נמסר מלשכת רגב כי "במקום לעסוק במהות התלונה והטענות הקשות שמעלה אישה שנחשפה
בשמה ובתמונתה וסיפרה את סיפורה האישי בכאב, יש מי שמחפש את דרך הגעת הסיפור לתקשורת.
דווקא הדרך שבה הסיפור יצא לעולם מלמדת יותר מכול על האותנטיות של הפונה ועל סערת הרגשות

"אין לשרה רגב ולצוות לשכתה כל קשר אישי עם הגברת ג'ייקובס". רגב (צילום: אלכס קולומויסקי)

sבחירות 2019
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jdi1234 rשתף

שהיא מצויה בה. חבל שגנץ מתגולל על האישה ומאיים עליה בתביעות משפטיות. לו הדברים היו
מתרחשים בצד אחר של המפה הפוליטית, לבטח הדברים היו זוכים להד וסיקור תקשורתי אחר. היכן

ארגוני הנשים, העיתונאיות, חברות הכנסת מהשמאל שהן תמיד הראשונות להשמיע את קולן בתלונות על
הטרדות מיניות? איפה מירב מיכאלי, שלי יחימוביץ' ומיקי חיימוביץ', מדוע קולן לא נשמע?".

ממפלגת כחול לבן נמסר בתגובה: "חשיפת הקשר בין לשכת מירי רגב לתלונת השווא של נאוה גייקובס
מחייבת חקירה פלילית מידית. יום אחרי השימוש בדמם של חללי צה"ל לצרכי קמפיין נתניהו, מתבהרת
עלילת דם נוספת העושה שימוש בקורבנות הטרדה מינית כדי לטפול תלונת שווא תוך ניצול המתלוננת.  

גורמי האכיפה מחויבים לשים קו אדום בוהק מול עיניהם של רגב ושותפיה ולהעמידם לדין אם יתברר שהיו
שותפים לעלילה. אי אפשר יהיה לטעון שוב שזו טעות של עורכים - יש כאן שיטה של נתניהו-רגב שאין בה
שום גבול ושום דבר קדוש למעט הישרדותם הפוליטית. אנחנו מאמינים שהציבור יוכיח להם שנמאס כבר

משיטת נתניהו-רגב".

(עדכון ראשון: 09:14)

לקריאת כל התגובות

Q
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לחץ כאן לינק לקובץ:

חדשות הערב תוכנית:

27/02/2019 תאריך:

20:10:22 שעה:

קשת 12 רשת:

דפנה ליאל, כתבת הכנסת: אישה טוענת
בפוסט בפייסבוק שבני גנץ הטריד אותה

כותרת:

דני קושמרו : בעיצומה של מערכת הבחירות הבוקר סערה

ברשתות החברתיות, פוסט של אישה בפייסבוק שטוענת שבני גנץ

הטריד אותה מינית לפני ארבעים שנה. דפנה ליאל, זה הפוסט

ואת שוחחת עם האישה.

דפנה ליאל : כן, תראה היום בשעה אחת עשרה בבוקר עולה

פוסט של אישה שגרה  בארצות הברית ובו היא מגוללת סיפור

על הטרדה מינית שאירע, כפי שאמרת, לפני כארבעים שנה כשהיא

לטענתה בת ארבע עשרה והוא בערך בן שבע עשרה. כך היא

מספרת: הערב כבר הודעה רשמית של האנשים של גנץ שהם

אומרים: שקר מוחלט, אמש הייתה זו עלילת דם על קבריהם של

חללי צה"ל הקדושים והערב זו עלילה חסרת שחר שטופלים על

בני גנץ ועל ימיו בכפר הירוק בשנות השבעים". והם מוסיפים

"ההסתה הפוליטית חצתה גבולות, האירוע מטופל ברמה המשפטית".

9052276
מתוך 2 עמוד 1
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בליכוד ממהרים להגיב ואומרים "הליכוד אינו קשור לפרסום

המדובר של בני גנץ ברשתות החברתיות". ובעקבות ההודעה הזאת

של בני גנץ אנחנו גם התקשרנו לאותה אישה, שמה נאוה

ג'ייקובס, היא גרה בארצות הברית וזה מה שהיה לה לומר על

ההודעה שהוציא הערב גנץ.

איך את מתייחסת לזה?

נאוה ג'ייקובס : זה ממש לא עלילת דם, זה סיפור אמיתי וזה

סיפור כואב מאוד. אין לי פה שום אינטרס, אני לא מכירה אף

אחד. אני גרה באמריקה, החשיפה הזאת לא מוצאת חן בעיני,

היא אפילו, אבל עשיתי אותה רק למען האמת.

דפנה ליאל :  ואת אומרת שלא עומד מאחורי זה אף גורם

פוליטי.

נאוה ג'ייקובס :  אף גורם, את מי אני מכירה? מה לי

ולפוליטיקה? אני גרה בארצות הברית ואנשים לא חושבים שאני

יצאתי עם השם שלי, עם הפנים שלי.

דני קושמרו : כן, השיחה עם כתבת הפוסט נגד בני גנץ.

9052276
מתוך 2 עמוד 2
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לחץ כאן לינק לקובץ:

חדשות 20 תוכנית:

27/02/2019 תאריך:

20:14:10 שעה:

ערוץ 20 רשת:

במפלגת כחול לבן מכחישים את הטענות
של המתלוננת נגד בני גנץ.

כותרת:

אמיר איבגי : והנה מה שמסעיר את הרשתות החברתיות היום.

בשעות האחרונות התפרסם בפייסבוק פוסט שכתבה ישראלית

שמתגוררת בארה"ב ובו טענות קשות נגד בני גנץ, יו"ר כחול לבן,

שלטענתה הטריד אותה מינית. על פי דבריה של המתלוננת בפוסט

האירוע הזה שכתבה, התרחש לפני כ- 40 שנה שהיתה בת 14

ולמדה בכפר הירוק, כאשר בני גנץ היה נער. בחודשים האחרונים

העלתה המתלוננת פוסטים בהם ביקשה מעוקביה לשלוח לה

סיפורים אודות מעשיו לכאורה של גנץ בכפר הירוק, הבוקר כאמור

פורסם הפוסט הזה ובשעות האחרונות הוא מעורר תגובות נסערות

ברשתות החברתיות. ממפלגת כחול לבן נמסר בתגובה "מדובר

בשקר מוחלט. אמש היתה זו עלילת דם על קבריהם של חללי

צה"ל הקדושים, הערב זו עלילה חסר שחר שטופלים על בני גנץ

ועל ימיו בכפר הירוק בשנות ה- 70. ההסתה הפוליטית חצתה

9052291
מתוך 2 עמוד 1
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גבולות, האירוע מטופל ברמה המשפטית", כך תגובת כחול לבן.

9052291
מתוך 2 עמוד 2
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לחץ כאן לינק לקובץ:

המהדורה המרכזית תוכנית:

27/02/2019 תאריך:

20:08:00 שעה:

רשת 13 רשת:

ליאור קינן: פוסט על הטרדה מינית נגד
בני גנץ: אשה פרסמה פוסט כי הוטרדה

כותרת:

תמר איש שלום  : מכאן לסערת הפוסט נגד בני  גנץ . אשה

טוענת שגנץ חשף את אבר מינו לפניה כשהם היו תלמידים

בפנימיית הכפר הירוק לפני ארבעים שנה  . גנץ עצמו טוען הערב

, הפוסט שקרי מאחורי האשה עומדים גורמים פוליטיים  שרוצים

לפגוע בי . עם הפרטים ליאור קינן  .

 ליאור קינן :   אחרי כמה שעות של שיח סוער ברשתות

החברתיות במפלגת כולנו מאשימים הערב כי עלילה  פוליטית היא

שעומדת מאחורי פוסט שישראלית  שמתגוררת בניו יורק נגד בני

גנץ . האשה נאוה ג'ייקובס כתבה הבוקר  הייתי בת ארבע עשרה

בערך נערה בגיל ההתבגרות ,- ילדה צעירה בכפר הירוק זה קרה

יום אחד  ברפת , בני גנץ הגיח לעברי והיה לו מבט מפחיד

נורא , הוא פתח את מכנסיו וחשף את אבר מינו  כלפי בצורה

שהרגשתי שאני בסכנה  .  קפאתי על מקומי וגם אם הייתי

9052283
מתוך 4 עמוד 1

25

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=9052283&CID=110482


רוצה  לברוח הוא חסם לי את הדרך , הוא הרס לי את החיים

. ראוי לומר שאין הוכחה לדברים שמתארת הכותבת ולא הצלחנו

למצוא עדויות שתומכות בטענתה , בתגובה רישמית מסרו בכחול

לבן מדובר בשקר מוחלט , אמש זו הייתה עלילת דם על

קבריהם של  חללי צה"ל הקדושים והערב זו עלילה -  שחר

שטופלים על בני גנץ ועל ימיו  בכפר הירוק בשנות השבעים .

ההסתה הפוליטית חצתה גבולות , האירוע מטופל ברמה המשפטית

.

הנה דברים שאמרה היום  כותבת הפוסט למערכת תכניתו של

אמנון לוי  .

נאוה  ג'ייקובס : בפוסט אמיתי לחלוטין וזהו זה מה יש.  זה

לא פוסט שקל לכתוב אותו , אתם צריכי םלהבין את זה, זה לא

פוסט שקל לכתוב אותו , אני  אדם עם רגש עם חיים  ,  ואני

יצאתי ככה .  זה לא דבר קל נכון  מה קרה ? זה דבר רציני

להיות ראש הממשלה נכון ?  זה דבר רציני מאוד  . זה לא

יכול לשבת במגירה דבר כזה חשוב לך מהמדינה  שלך לא ?

ליאור קינן :  כמה מהגולשים היפנו היום את תשומת הלב

לפוסט שפרסמה אותה אשה לפני כחודשיים שבו קראה לנשים

שחוו  מקרה כפי שהיא מתארת ליצור איתה קשר , אז הגיבה ,

למדתי בכפר הירוק ושמעתי סיפורים הוא גדול ממני בהרבה . גנץ

כאמור  מכחיש בתוקף את הטענות , במכתב שנשלח לכותבת

9052283
מתוך 4 עמוד 2
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מטעם עורכי דין נכתב "אין שחר לדברים  מדובר בפרסומים

כוזבים  ושקריים לא היו דברים מעולם" . עוד הוסיפו , "מועד

העלאת הטענות הכוזבות שבועות ספורים  טרם מועד הבחירות

לכנסת ה- 21 מראה בברור כי מאחורי  פרסומיך הכוזבים

עומדים גורמים פוליטיים  בעלי אינטרס להזיק ולפגוע במרשנו  ".

 נאוה ג'ייקובס : הסיפור שלי הוא סיפור אמיתי לחלוטין  אני

קוראת את התגובות שלכם בפייס , נשים שכותבות לי  בצורה כל

כך מגעילה , אין לכם ילדים ? אין לי פה מה להרוויח אני גרה

בארצות הברית , אני חשפתי את עצמי  רק כדי לצאת עם

האמת החוצה  .  כי אני אוהבת  את מדינת ישראל  ולא

מאמינה שאדם כזה מסוגל אפילו לשבת בממשלת ישראל .

תמר איש שלום : ספי עובדיה , בני גנץ מאשים - גורמים

פוליטיים  עומדים מאחורי פוסט שיקרי  זו תגובתו הערב הזה .

תגובת הליכוד .

ספי עובדיה : כן ברור שהוא מכוון לליכוד הוא מדבר על  על

ידם והוא נחוש לטפל  בה בדרכים משפטיות  הליכוד מגיב

באופן לקוני "בני גנץ לא הזכיר את מפלגת הליכוד  אבל דיבר

על יריבים פוליטיים כשהכוונה  באמת למפלגת השלטון" . הליכוד

מגיב כך .  "הליכוד אינו  קשור לפרסום המדובר על בני גנץ

ברשתות החברתיות " ,  בעצם הקרב הזה מן הסתם עוד ימשיך

להתפתח גם בהמשך  ככל שהמתלוננת תוסיף ותספר  את

9052283
מתוך 4 עמוד 3
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גירסתה  ואולי תעשה דברים נוספים  .

תמר איש שלום : ספי תודה רבה  .

9052283
מתוך 4 עמוד 4
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כל הכ�בותבחירות 2019 //

jdi1362 rשתף

מערכת וואלה! חדשות
Zיום רביעי, 27 בפברואר 2019, 19:40

אישה האשימה את גנץ בהטרדה; כחול לבן: "הסתה
פוליטית"

גולשת בפייסבוק האשימה את הרמטכ"ל לשעבר בהטרדה מינית, בעת שהיו השניים נערים בכפר
הירוק. מרשימתו נמסר כי "מדובר בשקר מחולט, עלילה חסרת שחר שטופלים על גנץ. האירוע

מטופל ברמה המשפטית". הליכוד: איננו קשורים לפרסום המדובר"
תגיות: בני גנץ m

צילום: שי מכלוף, ניידת מזמור, עריכה: איתי עמרם

עוד באותו נושא

ליברמן: "אין סיכוי שאני מצטרף לשום ממשלה בראשות
בני גנץ"

Q

לכתבה 
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רשימת "כחול לבן" הגיבה הערב (רביעי) לפוסט שהופץ מוקדם יותר בפייסבוק, ובו טענה גולשת כי
הוטרדה מינית על ידי בני גנץ בצעירותה, בעת שהשניים היו נערים בכפר הירוק. הגולשת, נאווה ג'ייקובס,
טענה כי כשהייתה בת 14 גנץ חשף בפניה את איבר מינו עש שחברו הרחיק אותו מהמקום. לדבריה, אחד

מחבריה סיפר לה על מקרה דומה שהתרחש אף הוא במוסד הלימודי הכפר הירוק באותן שנים.

מכחול לבן נמסר כי "מדובר בשקר מוחלט. אמש זו הייתה עלילת דם על קבריהם של חללי צה"ל
הקדושים, והערב זו עלילה חסרת שחר שטופלים על בני גנץ ועל ימיו בכפר הירוק בשנות ה-70. ההסתה

הפוליטית חצתה גבולות. האירוע מטופל ברמה המשפטית". מהליכוד נמסר כי המפלגה איננה קשור
לפרסום המדובר על בני גנץ ברשתות החברתיות.

 :NEWS !עוד בוואלה
ליברמן: "אין סיכוי שאני מצטרף לשום ממשלה בראשות בני גנץ" 

"לא נשב עם נתניהו תחת כתב אישום": נחשף דף המסרים של כחול לבן 
נתניהו במוסקבה: "הוצאת האיראנים מסוריה - יעד מוצהר של רוסיה"

בדבריהם, התייחסו בכחול לבן לסרטון הליכוד ששודר אמש במסגרת שידורי התעמולה של הליכוד
ממצודת זאב, "הליכוד טי.וי", שעורר סערה נרחבת. בסרטון שתוקף את ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ,

נכתב כי "גנץ זה שמאל, ושמאל זה מסוכן", זאת על רקע צילומי בית קברות צבאי.

לקריאת כל התגובות

"מדובר בשקר מוחלט". גנץ (צילום: רויטרס)

Q
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אשה טענה כי גנץ חשף מולה את איבר מינו כשהיו
בתיכון; כחול לבן: "זו הסתה פוליטית"

נאוה ג'ייקובס כתבה בעמוד הפייסבוק שלה כי גנץ פתח את מכנסיו כשלמדו בכפר הירוק, לפני
40 שנה. במפלגתו של הרמטכ"ל לשעבר אמרו כי האירוע מטופל ברמה המשפטית. בליכוד

הכחישו קשר לפרסום

אשה טענה היום (חמישי) בעמוד הפייסבוק שלה כי יו"ר כחול לבן בני גנץ חשף בפניה את איבר מינו
כשלמד לצדה בכפר הירוק, כשהיתה בת 14. במפלגת כחול-לבן מסרו הערב כי מדובר בהסתה

פוליטית וכי הפוסט מצוי בטיפול משפטי. מהליכוד נמסר כי המפלגה "אינה קשורה לפרסום המדובר
על בני גנץ ברשתות החברתיות".

בפוסט כתבה נאוה ג'ייקובס, תושבת ניו יורק, כי גנץ פתח את מכנסיו וחשף את איבר מינו בצורה
מאיימת. כשניסתה לברוח, לדבריה, הוא חסם את דרכה, עד שחברו הגיע למקום ומשך אותו. היא
הוסיפה כי חבר נוסף שלמד בכפר הירוק סיפר לה שגנץ חשף את עצמו באותה התקופה גם בפני

אחותו הצעירה כשהיתה בת שבע.
ב"כחול-לבן" מסרו הערב: "מדובר בשקר מוחלט. אמש זו היתה עלילת דם על קבריהם של חללי צה"ל

הקדושים, והערב זו עלילה חסרת שחר שטופלים על בני גנץ ועל ימיו בכפר הירוק בשנות ה-70.
ההסתה הפוליטית חצתה גבולות. האירוע מטופל ברמה המשפטית".
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 2019, בפברואר 27                                       :לכבוד

Navarone Jacobs                                                                     !דחוף 

 בפייסבוקפרסומיך הכוזבים והשקריים  הנדון:

 

 , כדלקמן:אליך פונה יהרינבשם מרשנו, רא"ל )במיל'( בני גנץ, 

בימים האחרונים פרסמת מספר פרסומים בפרופיל הפייסבוק שלך בעניינו של מרשנו, הובא לידיעתנו כי  .1

 . לפני יותר מארבעים שניםשבוצעו לטענתך את מייחסת לו מעשים  הםוב

הדברים  .לא היו דברים מעולם .בפרסומים כוזבים ושקרייםמדובר  .אין שחר לדברים :ייאמר באחת .2

למען  , האישיים והמקצועיים, פעלאדם ערכי וישר דרך, שלאורך כל חייו –אודות מרשנו על שפרסמת 

 הם בעלי חומרה יתרה. – מדינת ישראל

ן שככלל להגיב לדברייך, נוכח העובדה שמדובר בבדיות ללא כל אחיזה במציאות, התלבט מרשנו אם  .3

 הפצת ידיעות כזב. תוך לזכות בתשומת לב תקשורתית,  דומה כי אין מדובר אלא בניסיון

, וזאת 21-מועד הבחירות לכנסת ה שבועות ספורים טרם – ות(זבוהכ)טענות המועד העלאת יחד עם זאת,  .4

כי מאחורי  מראה בבירור – יותר מארבעה עשוריםביחס לאירועים כוזבים שאירעו כביכול לפני 

 בעלי אינטרס להזיק ולפגוע במרשנו. פרסומייך הכוזבים עומדים גורמים פוליטיים

בהינתן פרסומייך בפרופיל  תממניעים פוליטיים, מתחזק –בכלל ובפרט עתה  –הטענות הועלו ש המסקנה .5

ם והדבריאותם שקרים.  להפיץ את", כדברייך, לעזור לך אנשי הימין"הפייסבוק, ובפרט קריאתך ל

הופכים לברורים אף יותר בשל כך שפרסומייך הכוזבים זכו להד ברשתות החברתיות, והופצו על ידי 

 גורמים פוליטיים המזוהים עם יריביו הפוליטיים של מרשנו. מדובר במעשה שלא יעשה.

בות מדובר בטענות כוזלא כל שכן כאשר לא ישלים עם ניסיון ציני ושפל לפגוע בשמו הטוב,  מר גנץנבהיר:  .6

 לחלוטין. 

ויודגש: מרשנו מייחס חומרה יתרה להתנהגות מינית שאינה נאותה, וסבור שיש להתייחס במלוא  .7

 .הרצינות לטענות מסוג זה. ודווקא בשל כך, פרסומי הכזב שהפצת חמורים ביותר

אשר על כן, הנך נדרשת להוריד באופן מיידי את הפרסומים הכוזבים שפרסמת עד כה בעניינו של  .8

מרשנו, ולהימנע מפרסומים נוספים באותם העניינים. ככל שתמשיכי בהפצת דברי הבלע הכוזבים 

 והשקריים בנוגע למרשנו, יפעל הוא כדי למצות את זכויותיו בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו.
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 .נוטענות מרשממצה את מכלול האמור לעיל אינו  .9
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