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כתב תביעה
התובע אשר יהא מיוצג כנ"ל מתכבד להגיש כתב תביעה זה מטעמו.

כל הטענות העובדתיות בכתב תביעה זה הנן מצטברות ואילו כל הטענות המשפטיות הנן חלופיות
או מצטברות לפי הקשרם הטקסטואלי והקונטקסטואלי של הדברים.

1. התובע שימש בעברו כאב הבית במעון ראש ממשלת ישראל ונודע בציבור כמי שתבע,
וזכה, בפיצויים בגין העסקתו הפוגענית במעון ראש הממשלה כאמור. כמו כן, התובע

מוכר בציבור כמי שיזם את הפגנות המחאה מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה
בדרישה למצות את חקירות ראש הממשלה ולאחר שהיה אחד ממנהיגי "מחאת

רוטשילד" (כינוי שניתן לסידרת הפגנות האלפים מידי מוצ"ש בשדרות רוטשילד בעיר תל
אביב) הוא עתה מנהיג מחאת פתח תקווה. התובע ידוע כמתנגד עיקש, כמו מעט אחרים,

לראש הממשלה ולהתנהלותו האישית והציבורית.

2. הנתבעת הנה סופרת, פובליציסטית ואשת תקשורת המזוהה עם הצד הימני של המפה
הפוליטית. במסגרת תפקידה כאשת תקשורת הגישה הנתבעת בגלי צה"ל את תכנית

הרדיו אראל סג"ל (להלן: "תכנית הרדיו") כאשר יחד עימה מגיש נוסף.

3. ביום 9.10.17 במסגרת תכנית הרדיו אותה הגישה הנתבעת יחד עם מר דודי ורטהיים
רואיין התובע (להלן: "הראיון").

4. במסגרת הראיון הטיחה הנתבעת בתובע, בשידור, את האפשרות כי "אתה מבצע אונס
שני במתלוננת שלכאורה כבר פגעת בה...".

הדברים מדברים בעד עצמם, מדובר בחיבור של המונח המשפטי של ראיות לכאורה יחד
עם השימוש במינוח "אונס שני" באופן המביא את המאזין להבין, בהכרח, כי אותה

פגיעה מדוברת בעבר, גס היא אונס של ממש.

5. כוונתה של הנתבעת הייתה לתיק חקירה אשר נפתח, ונסגר בלא כלים. כנגד התובע בגין
חשד להטרדה מינית מילולית ברף הנמוך ביותר הקייס.

יצויין כי אמירותיה של הנתבעת נאמרו מבלי לציין את הקשרן ואיפשרו למאזינים לחשוב
כי אכן דובר חלילה על אונס קודם אותו ביצע התובע באישה אחרת.



ותשובתה המיידית של גלית אטבריאן הייתה "כן, בך, כן לחלוטין" וזאת תוך שמני נפתלי6. בתגובה, אמר לה מני נפתלי בתדהמה, בין היתר "אונס ל את שומעת מה את אימרת ?"
חוזר על שאלתו בתדהמה "אונס ?" ריאת שומעת מה את אומרת ?"

7. מדובר בדברי בלע כנגד התובע שמטרתם אחת ויחידה והיא להשחירו בפני ציבור
המאזינים, לבזותו, לפגוע בשמו הטוב, להוציא דיבתו רעה ולהפכו ללעג ולקלס בפי

הבריות; כל זאת, כאשר המראיינת אף מסבירה קודם לכן כי לשיטתה מני נפתלי מאוד
דואג לדימויו הציבורי ושמו הטוב.

1/^¥ בתכנית הבוקר 8. אם לא די בכל אלה, ביום 15.10.17 בבוקר התראיינה הנתבעת ב 103
של שי גולדשטיין (יחד עם לאה לב) ושם הסבירה אמירותיה אלה כ"פליטת פה מצערת

של ביטוי פמיניסטי". כמו כן התייחסה שם גם לטענתה (הבלתי נכונה) בעבר לפיה זכתה
בשני פרסי ספיר (מה שאיננו נכון) כ"בחורה פולטת בראיון במסגרת."" (ההדגשות כולן

ל.א). לא במקור-

...העתק תמלילי היאיונות יצ"ג ומסומן א'

...העתק דיסק שמע של הראיון מסומן א1י

...העתק תצהירה של המתמללת גגי גלית צרפתי יצ"ב ומסומן א2י

9. ביום 15.10.17 שיגר הח"מ מכתב שמוען הן לנתבעת והן לגלי צה"ל.

10. ביום 6.12.17 התקבלה במשרדו של הח"מ תגובת גלי צה"ל המדברת בעד עצמה.

...העתק מכתבו של הח"מ רצ"ב ומסומן בי

...העתק תשובת גלי צה"ל רצ"ב ומסומן גי

11. דברים אלה מדברים בעד עצמם ומהווים הודיית בעל דין של ממש מטעמה של הנתבעת
כי הדברים אותם הטיחה הנתבעת בתובע במסגרת הראיון בתכנית לא היו צריכים

להיאמר על ידה. כמו כן לאור כך הרי שמן הראוי כי בית המשפט יהפוך את נטל הראייה
בתיק דנן ויטיל על הנתבעת להוכיח כי לא ביצעה בתובע עוולה של לשון הרע.

12. ניצולה זה של הנתבעת את הבימה אשר ניתנה לה על ידי גלי צה"ל בכדי לעשות שימוש
ציני, שלא כדין, בתכנית כה מרכזית היא החלטה מחפירה המטילה אחריות הן עליה והן
על גלי צה"ל שעד לכתיבת שורות אלה טרם נקטה נגדה בצעדים משמעתיים מתבקשים

מאליהם כנגדה.

13. כפי שניתן לראות מתמליל הראיון, גם ניסיונו של המגיש העמית מר ורטהיים למתן את
אמירותיה לא ממש צלחו והתמליל מדבר בעד עצמו.

הטיעון המשפטי:

14. התובע יטען כי הביטויים הפוגעניים נועדו כדי לבזותו, להשפילו בעיני הבריות ולעשותו
מטרה לשנאה, בוז ולעג מצידן של הבריות ומהווים שניהם יחד וכל אחד מהם לחוד לשון

הרע כאמור בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה- 1965 (להלן: "החוק").

15. התובע יטען כי הביטוי הפוגעני של הנתבעת נגדו נועד לבזותו בשל מעשים, אותם לא טען
איש כי עשה, המיוחסים לו באותם ביטויים פוגעניים.



16. התובע יטען כי הנתבעת בחרה מילותיה בקפידה ותוך זדו( כאשר בחרה לעשות שימוש
דווקא בניסוח הנזכר לעיל וזאת על מנת להשיג את מירב עוצמת הפגיעה בתובע והכל

כאמור כדי לשרת בצורה הטובה ביותר את מטרתה הזדונית.

17. התובע יטען כי הנתבעת פרסמה את דברי לשון הרע, בכד שאמרה את הדברים בשידור
בגלי צה"ל.

18. התובע יטען כי התנהגות הנתבעת מהווה הן עוולה אזרחית והן עבירה פלילית כפי הקבוע
בסעיפים 6-7 לחוק.

19. התובע יטען כי מדובר בפרסום שנעשה בזדון במטרה להכפיש את התובע משום שזה אינו
בדעתה של הנתבעת בכל הקשור לעמדותיו הציבוריות המוכרות או לכל הפחות פירסמה

את הדברים בעצימת עיניים בכל הקשור לנזקים הקשים שנגרמים לתובע מדבריה.

20. התובע יטען כי הוא זכאי לתשלום פיצויים על סך 100,000 ¤ בגין כל אתת מארבע
הפעמים שהעלתה הנתבעת המילה אונס במהלך הראיון כך שבסך הכל הוא זכאי לקבל
מהנתבעת פיצויים בסך כולל שלא יפחת מ 400,000 ¤ במצטבר כפי הקבוע בסעיף 7א.
לחוק. ברם לצרכי אגרה העמיד התובע את תביעתו על סך צנוע של 100,000 ¤ בלבד.

21. לבית משפט זה הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה זו.

22. לאור כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבעת לדין ולחייבה לשלם
לתובע סך של 100,000 ¤ פיצויים בגין מעשיו ועל כך אף להוסיף הוצאות משפט.

עו"ד לוליק אסל

ב"ב התובע
-̂ ^
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שיחה ביו גלית ודוד גל"צ לביו מני נפתלי 2

תאריד 9/10/17 3

4

5

גלית דיסטל אטבריאו: אפרופו עבריין ואפרופו ככה הזכרת בתחילת 6

הראיון את התיקים שיש נגדך וכר, 7

מני נפתלי: כן, 8

גלית דיסטל אטבריאו: אני רוצה להשמיע לך קטע קטן מ- 2016 לרענן את 9

זיכרונך לגבי משהו, 10

מני נפתלי: או קיי, 11

גלית דיסטל אטבריאו: ונמשיך משם... 12

גלית דיסטל אטבריאו: שידור בגל"צ עם יעל דן. 13

14

00:15:1 שידור בגל"צ 15

מני נפתלי: מאה אחוז, אני מתחייב לך עכשיו בשידור שמחר תהיה תוצאה 16

, אני רציתי לעשות את זה מזמן, אני אתבע אותה או 17 של פוליגרף

קיי, 18

גלית דיסטל אטבריאו: אין לי מושג אני רק שואלת, 19

, וודאי. 20 מני נפתלי: או קיי, בסדר. אני אתבע אותה, אבל חבל היא תפסיד

סיום 21

22

גלית דיסטל אטבריאו: רק כדי לתת את הקונטקסט למאזינים, מדובר 23

בראיון עם יעל דן ב-2016 אישה בשם סבטלנה גורוצקי שעבדה 24
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איתן במעונות, התלוננה במשטרה על הטרדה מינית, כולל 1

מעשים מגונים, בשלב הזה אתם תשעה חודשים אחרי פתיחת 2

התיק במשטרה, בינתיים לא נעשה עימות בינך לבינה. היא עברה 3

בדיקת פוליגרף.. 4

מני נפתלי: תשעה חודשים, הרבה יותר. 5

אטבריאו: כן, כן. לא בשלב ההוא. בשלב של הריאיון ההוא, 6 דיסטל גלית

היא עוברת בדיקת פוליגרף ונמצאת דוברת אמת מוחלטת. יעל דן 7

שואלת אותך למה אתה לא עובר בדיקות פוליגרף ואתה אומר לה 8

מחר אני הולך לעבור בדיקה כזו. עברו כבר כמעט שנתיים מאז, 9

עברת? 10

מני נפתלי: כן, ברור. 11

גלית דיסטל אטבריאו: עברת בדיקת פוליגרף? 12

מני נפתלי; איזה שאלה, 13

1רטהיים:שמה היו תוצאותיה? 14 ד1ד

, דרך אגב עזוב, אם אתם 15 , דובר אמת. לא הייתה הטרדה מני נפתלי: תוצאה

כבר באמת מגיעים להטרדה המינית, אז אני אסביר בפירוש, היה 16

, המשטרה הבינה בלהב שלא הייתה הטרדה 17 עימות במשטרה

18 ... מינית. הם ראו את

פתוחל 19 אטבריאו: התיק עדיין דיסטל גלית

מני נפתלי; בסדר, נו אז זה גם נוגע ליועץ המשפטי לממשלה, 20

אטבריאו; מני, אני תוהה ביני לבין עצמי, מה לאישה בת 51 21 דיסטל גלית

אישה עגונה, אימא ל-4 ילדים, שבעלה כבר 18 שנה.. 22

מני נפתלי; למה את אומרת אישה עגונה/הגונה ואימא לילידים.. 23

24 ... דיסטלאטבריאו: כי בעלה גלית
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מני נפתלי: איך את מכירה את האישה? 1

גלית דיסטל אטבריאו: שניה, בוא מני, בוא ננשום. עד עכשיו התנהל וויכוח 2

דיון סביר ותרבותי בוא נמשיך את הקו הזה. 3

4 . מני נפתלי: אני לא, אני לא

גלית דיסטל אטבריאו: אני פשוט רוצה שהמאזינים, כדי שהמאזינים ככה 5

יכנסו ל.. 6

ורטהיים:הוא התכוונה אישה לכאורה נורמטיבית,- הלאה בוא נתקדם. 7 דוד

לכאורה, למה אי אפשר לקבוע את זה חד משמעית. 8

9 .. גלית דיסטל אטבריאו: לא, אני מתכוונת אישה

מני נפתלי: למה את אומרת שהיא נורמטיבית אם אף פעם לא ראו את 10

פרצופה. 11

גלית דיסטל אטבריאו: אישה מוחלשת, עגונה 18 שנה. מחכה לגט בעלה 12

, אתה רושם לה את השעות בתלוש המשכורת?- נכון? 13 יושב בכלא

- למה שאישה כזאת תמציא המצאה מופרכת ברמה פלילית? 14

, להקלטה הראשונה בינינו, ואני אפנה 15 מני נפתלי: אז אני אפנה אותך ליוטיוב

אותך לעורכת דין שלי שסבטלנה נפגשה איתה, כי היא רצתה 16

לתבוע את שרה נתניהו והיא בפרוש אומרת את הדברים שאת 17

רוצה לשמוע. בטח לא ממני תשמעי אותם, ממקור ראשון, 18

מסבטלנה. ואת יכולה לשמוע את שרה נתניהו אומרת שאני 19

הטרדתי את העובדת הזאת במיטה של ראש הממשלה, שזה שקר 20

מוחלט. כי סבטלנה בעצמה אומרת שאמרתי לה משפט לא יפה, 21

היא אומרת שנגעתי לח בגב. אבל עזבי... אנחנו באמת.. 22

גלית דיסטל אטבריאו: לא הבנתי, 23

מני נפתלי: אני מאמין, י 24
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אטבריאו: אני לא הבכתי מה אתה אומר לי עכשיו, למה אני 1 דיסטל גלית

חוזרת על השאלה אולי לא הייתי ברורה. למה אישה בת 51 2

שמגדלת לבד 4 ילדים שתלויה בך בתלוש המשכורת הולכת 3

וממציאה שקר פלילי שכזה, למה? 4

מני נפתלי: אז אני אסביר לך, קודם כל יש חקירה בנושא בחנו את זה, בדקו 5

את זה ראו.. 6

גלית דיסטל אטבריאו: זה נכון שאותו חוק במשטרה שגבה ממך עדויות על 7

שרה נתניהו גם חקר אותך על ההטרדה הזו? 8

מני נפתלי: החוקר הזה דרך אגב הוא כבר עזב את להב, 9

10 ... גלית דיסטל אטבריאו: אני שואלת האם זה היה נכון

מני נפתלי: בגלל הדברים האלה, אבל זה לא נכון 11

גלית ךיסטל אטבריאו: לא, אני רק שואלת האם חודשים רבים, 12

מני נפתלי: הדברים האלה לא לרדיו, 13

גלית דיסטל אטבריאו: אני חושבת שזה מאוד לרדיו, כאישה אני חושבת 14

שזה הכי לרדיו, יש לי פה שני תסריטים או שהאישה הזאת עברה 15

אונס שני בתקשורת וגם בהתנהלות מול המשטרה, כי עורכת הדין 16

, עורכת הדין שלה שרה מרקוביץ, 17 שלה אומרת את זה כל הזמן

המשטרה פשוט קוברת את התיק הזה, ואין לו תהודה ציבורית, 18

אז או שהיא עוברת אונס שני כולל האשמות של אראל מרגלית 19

שאולי היא קיבלה כספים מגורמים פוליטיים כדי להפליל אותך, 20

וזה שאלה שאני חושבת שכולנו צריכים לקבל תשובה עליה. נכון? 21

אתה מסכים איתי? 22

מני נפתלי: אני מבחינתי.. 23
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שיחה בין גלית ודוד לבין מני נפתלי

תוכנית רדיו גל"צ

גלית דיסטל אטבריאו: או שהיא משקרת ואז איפה אתה מני נפתלי, 1

האישה הזו אומרת שאתה ביצעת בה מעשים מגונים, איפה 2

אתה?- איפה אתה? 3

מני נפתלי: אז אני אומר בבקשה, עברתי פוליגרף ביקשו אני שעבור פוליגרף 4

הגעתי אפילו לעימות, עשיתי כל מה שצריך. מבחינתי אס חשובים 5

שיש פה הרשעה בבקשה בואו לבית משפט, מה הבעיה. 6

גלית דיסטל אטבריאו: איפה פורסמו תוצאות הפוליגרף?- איפה פרסמת 7

אותם, איפה עברת את הפוליגרף:. 8

מני נפתלי; תיכנסי במקו, בתוכנית המקור העבירו אותי פוליגרף. 9

גלית דיסטל אטבריאו: או קיי, ותביעת דיבה, הגשת? 10

11 ... מני נפתלי: למה את נחרצת כאילו

גלית דיסטל אטבריאו: לא, אני שואלת האס הגשת, פשוט אמרת שהגשת 12

תביעת דיבה.. 13

מני נפתלי: למה הגישה הזאת כאילו מישהו שלח אותך איכשהו להוציא אותי 14

בתקשורת משהו לא בסדר. 15

16 .. גלית דיסטל אטבריאו: חס ושלום, חס ושלוטם. אני פשוט רוצה

17 ... מני נפתלי: את

מדברים ביחד 04140 לא ניתן לתמלל 18

גלית דיסטל אטבריאו: יש פה כל כך הרבה שאלות לגבי סבטלנה גורוצקי 19

שלאף אחד אין תשובה? 20

מני נפתלי: לי יש שאלות, נשמה לי יש שאלות, אני כל הזמן פונה לזה ואומר 21

שלא חיה דבר כזה, ובבקשה.. 22

גלית דיסטל אטבריאו: למה אתה לא תובע אותה דיבה? 23

מני נפתלי: גם זה יגיע, חכי. 24
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הזמנה 034-18
שיחה בין גלית רדוד לבין מני נפתלי

תוכנית רדיו גל"צ

גלית דיסטל אטבריאו: לא, לא, מני בוא. אתה הבטחת רשמית בגלי צהל 1

ב-2016 תחילת 2016 שמחר אתה תובע דיבה. עכשיו, אני רואה 2

את הפרופיל התקשרותי שלך אתה חרד לשמך הטוב, אתה כל כך 3

חרד לשמך הטוב. והנה באה אישה ואומרת באופן מוצהר 4

במשטרה, הבן אדם הזה ביצע בי מעשים מגונים ואתה שותק, זה 5

לא מסתדר לי עם הפרופיל שלך, לא מסתדר. איך אתה שותק? 6

מני נפתלי: קודם כל היא לא אומרת שביצעתי בה מעשים מגונים, תדייקי. 7

גלית דיסטל אטבריאו: חשדות הם מעשים מגונים, 8

מני נפתלי: לא, לא. לא. 9

גלית דיסטל אטבריאו: זה לא רק מילולי.. 10

מני נפתלי: לא, אז את לא יודעת את ממציאה. תקשיב, רק מילולי, מילולי 11

מלולי בלבד ונגיעה קלה בגב. 12

אטבריאו: לכאורה, הכול לכאורה. 13 דיסטל גלית

מני נפתלי: אני אומר לך מה היה בעימות המשטרתי. עכשיו תקשיבי טוב מה 4ו

אני אומר לך, זה שאת עושה לי רצח אופי ברדיו, 15

גלית דיסטל אטבריאו: חס וחלילה, אני מדברת איתך עובדות, לא 6 ו

תחושות... 17

מני נפתלי: לא, את מעלה עכשיו.... זה לא עובדות, לא, את לא מכירה את 18

העובדות בכלל. 19

גלית דיסטל אטבריאו: אני מכירה את העובדות ועוד איך. 20

מני נפתלי: אני לא יפגע באישה הזאת מעבר למה שאני יכול לפגוע בה, אני 21

יכול להגיד עליה דברים רעים אני לא אגיד עליה דברים רעים, 22

האישה הזאת כרגע.. 23
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הזמנה 034-18
שיחה בין גלית ודוד לבין מני נפתלי

תוכנית רדיו גל"צ

דיסטלאטבריאו: אתה לא עונה לי מה האינטרס שלה, ואתה לא 1 גלית

עונה לי למה אתה לא תובע אותה דיבה, אני לא מכירה בן אדם 2

שיקבל כזה דבר על הראש... 3

מני נפתלי: אני לא יכול לתבוע את כל העולם נשמה, אני לא יכול להיות כל 4

היום בבתי משפט. אז אני אומר לך בפירוש שהאישה הזאת היא 5

תיתבע דיבה , ויגלו מי שלח אותה, 6

אטבריאו: יגלו מי שלח אותהל 7 דיסטל גלית

מדברים ביחד דק 06:19:3 8

דיסטלאטבריאו: מי שלח אותה? 9 גלית

מני נפתלי: מי ששלח אות, 10

דיסטלאטבריאו: מי ששלח אותה. זאת אומרת תן לי רגע לעשות 11 גלית

12 .. סדר בעניינים

מני נפתלי: אני עניתי לגבי את יודעת אני בכלל עניתי לגבי הפגנות איך הגעת.. 13

ניראה לי שמישהו שלח אותך. לדבר על הטרדה מינית שלא 14

הייתה ותפתחי גוגל 15

אטבריאו: דיברנו הרבה מאוד, על מה שקורה על ההפגנות אני 16 דיסטל גלית

חושבת שבן אדם שנשלח.. 17

מני נפתלי: תפתחי גוגל ואם יש לך ספקות לגבי אז בבקשה... 18

אטבריאו: מני, מני, בן אדם שנשלח מלמד.. 19 דיסטל גלית

מני נפתלי: לא, השיחה בינינו הסתיימה. תקשיב את יכולה.. 20

גלית דיסטל אטבריאו: לא, אבל אני חושבת.... אתה מתחמק כרגעז 21

מני נפתלי: אני לא מתחמק ובטח לא ממך ואת יכולה לבדוק את הנתונים. 22

אנשים טובים 23

24 , אטבריאו: אז אנשים טובים דיסטל גלית
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הזמנה 034-18
שיחה בין גלית רדוד לבין מני נפתלי

תוכנית רדיו גל"צ

מני נפתלי: אף אחד לא שולח אותי 1

אטבריאו; שניה, תן לי להשלים משפט מני. 2 דיסטל גלית

3 .. מני נפתלי: אף אחד לא שולח אותי, אני מגיע להפגנות

גלית דיסטל אטבריאו: בוא נירגע שדנינו, תן לי להשלים משפט ותענה לי 4

עליו, אנשים טובים שולחים אותך להרצות בפני ילדיהם בבתי 5

הספר כסמל נגד מלחמה בשחיתות, ואני שואלת אותך כרגע בן 6

אדם שכרגע עדיין מרחפת מעל ראשו לכאורה, חשדות לא קלים 7

על הטרדה מינית, שאיכשהו זה חמק מעיני התקשורת, הציבור 8

בקושי.. 9

מני נפתלי: להפך... 10

גלית דיסטל אטבריאו: התיק עדיין פתוח, 11

מני נפתלי: גם גנבתי אוכל וגנבתי חמגשיות 12

13 .., גלית דיסטל אטבריאו: לא, לא, עזוב נאי רק רוצה לדעת על סבטלנה

מני נפתלי: אולי אני יתאבד מה את אומרת? 14

אטבריאו: חס ושלום. 15 דיסטל גלית

מני נפתלי: אולי, בגלל שמרחפת עלי שמועה. סליחה עם כל הכבוד לך/ה 16

אטבריאו: מני נפתלי, אל תתאבד רק תענה, 17 דיסטל גלית

מני נפתלי: לא, את אומרת, אז אולי אני אשאר בבית ואני לא אצא מהבית, 18

זה מה שאת אומרת לי. 19

אטבריאו: לא, אני רק מסנה להבין שלוש שאלות, יש המון 20 דיסטל גלית

אנשים שרוצים את התשובות לשאלות האלה כבר שנים ממך ולא 21

מקבלים. 22

מני נפתלי: מי הליכודניקים, רוצים את התשובות האלה, 23

גלית דיסטל אטבריאו: כן, מיליוני אנשים ליכודניקים, 24
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שיחה בין גלית רדוד לבין מני נפתלי

תוכנית רדיו גל"צ

, רגע חניה 1 ורטתיים:אני חייב רגע, אם אפשר בכל זאת ד1ד

מדברים ביחד דק 08101- מקשה את תמליל הקטע 2

קרין: רגע, דיברתם עשר דקות בכל זאת להשחיל רגע מילה, 3

גלית דיסטל אטבריאן: יש שלוש שאלות שאני רוצה תשובה עליהם, 4

דוד ורטהיים: שאלת כבר עשר דקות, תני לי אני מנסה פשוט להבין דבר אחד, 5

, גם אם מישהו שלח 6 גם אם הכול נכון ואני באמת חייב להגיד

אותה ולא שלח אותה, מה זה רלוונטי מני, היא שואלת אותך 7

שאלות והיא רוצה לקבל תשובות, מה זה משנה מה הסיבות. 8

גלית דיסטל אטבריאו: יש לי שלו שאלות א- מי שלח אותה, מי שלח אותה 9

מני נפתלי? 10

מני נפתלי; אנחנו נברר את זה יש בית משפט, יש משטרה, ואנחנו נגלה. מה 11

עוד, מה השאלה השנייה שלך? 12

גלית דיסטל אטבריאו: לא, אני רק רוצה להמשיך את השאלה הזו ואז 13

נעבור לשאלה השנייה, אתה .. 14

מני נפתלי: מה, איך הגעת להטרדה מינית פתאום. 15

גלית דיסטל אטבריאו: שניה, שניה, אתה חמגישית חמגשית, שיפוד, 16

שיפוד, רביול, רביול בודק, ופה יש לך השערה שכנראה מישהו 17

פוליטית די בכיר נותן כסף לאישה כדי להפיל אותך על הטרדה 18

מינית, ואתה שותק? 19

מני נפתלי: תקשיב טוב, 20

גלית דיסטל אטבריאו: איך זה יכול להיות? 21

מני נפתלי: תקשיבי, 22

גלית דיסטל אטבריאו: איך זה יכול להיות? 23

מני נפתלי: :אז אני אסביר לך, 24
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שיחה בין גלית רדוד לבין מני נפתלי

תוכנית רדיו גל"צ

דיטטלאטבריאו? כן, אני מקשיבה 1 גלית

מני נפתלי: אז אני אסביר, מכיוון שלא רואים את הדברים שחור על גבי לבן, 2

הדברים יחקרו ואת הראשונה שתקבלי את התשובה הזאת שלא 3

היה כלום. 4

אטבריאו: הדברים... שנים אתה חוזר על אותן מנטרות שנים. 5 דיסטל גלית

! מני נפתלי: רגע, אני עונה לך, כל מי שהיה במשטרה בלהב אמר בפירוש, מני 6

בחיים לא הטריד מינית, ומני עבד אתנו. אבל את יכולה לדבר עד 7

מחר. 8

אטבריאו: אתה לא עונה לי מני. אתה לא עונה לי. אני חוזרת 9 דיסטל גלית

על השאלה, כנראה , כנראה שיש גורם בכיר, ככה אתה אמרת 10

עכשיו, שיש גורס בכיר ששילם לאישה כדי שתפליל אותך, אתה 11

יודע מה זה יכול לגרום לגורם הבכיר הזה אם זה ייתפסל- הוא 12

ישב בכלא שלושים שנה. אתה נטפל לחמגשיות, יש לך פה בוננזה, 13

איך לא הלכת על זה, או שאתה מבצע אונס שני במתלוננת ב 14

לכאורה שכבר פגעת בה, אחד משתי האפשרויות. 15

מני נפתלי: אונס? את שומעת מה את אומרת ואת שדרנית רדיו? 16

גלית דיסטל אטבריאו: כן, כן. לחלוטין, אני את מה שקרה לסבטלנה 17

, מלחמתה היא מלחמתי. 18 גורוצקי

מני נפתלי: כן, 19

גלית דיטטל אטבריאו? האישה הזאת חוותה מה שאף מתלוננת בארץ לא 20

חוותה לפניה, הרבה בגלל שאתה חשוד בהתעללות שלה, זו 21

הטענה שלי. והיא הטענה שלי לגבי התקשורת, והיא הטענה שלי 22

לגבי המשטרה, והיא הטענה שלי לגבי הפרקליטות, והגיע הזמן 23

שמישהו יציב את הסיפור הזה על השולחן. 24
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שיחה בין גלית רדוד לבין מני נפתלי

תוכנית רדיו גל"צ

מני נפתלי: או קיי, אני מוכן אני מחכה. 1

, עכשיו אני חייב לשאול, שניה מני, אני רוצה 2 ורטהיים:או קיי, הצבת אותו ד1ד

פשוט להבין גלית ממך מי במשטרה קובר את הסיפור הזה, כי גם 3

, קריאות איך? 4 את קוראת כאן קריאות איך

גלית דיסטל אטבריאו: אני לא יודעת מי החליט שאותו חוקר שחוקר את 5

מני נפתלי, לגבי השחיתויות של שרה נתניהו חוקר אותו גם על 6

ההטרדה, אותו בן אדם, חקר. 7

מני נפתלי; תתקשרי ללהב, הם יגידו לך בדיוק איפה התיק עומד, יש לי עורכי 8

דין שמטפלים בזה, ובבקשה בואי, נגיע להחלטה, אין בעיה נגיע 9

לבית משפט מה שצריך. 10

גלית דיסטל אטבריאו: אני בדקתי עם הפרקליטות היא אמרה שהתיק 11

עדיין פתוח. 12

מני נפתלי! הא, בדקת גס? 13

גלית דיסטל אטבריאו: בוודאי, כן. 14

ל גם לבדוק ולשאול את מני נפתלי 15 ? (10:47: מני נפתלי: אז בדקת. מישהו (5

היום בבוקר מה קורה עם התיק, אני יכול לשלוח עורך דין.. 16

ורטהיים:רגע. אני לא מבין זה לא שאלה לגיטימית? מני, כאחד שמאמין 17 דוד

בקיומן ובצדקת דרך ההפגנות, 18

מני נפתלי: בצורה שהיא עשתה את זה, ובשאלות שהיא שאלה, ובמה שהיא 19

עשתה כרגע, יש פה משהו מכוון. 20

ורטהיים:ברור. יש פה משהו מכוון, הרצון להבין את האמת. 21 דוד

מני נפתלי: יש פה משהו מכוון מבחינתה.. 22

גלית דיסטל אטבריאו; יש פה משהו מאוד מכוון, מאוד מכוון. אתה צודק, 23

מני. מאוד מכוון, כאישה פמיניסטית אני רוצה להבין איך 24

11
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מתלוננת בישראל של 2017, עוברת אונס שני ע"י התקשורת 1

לכאורה כמובן, הכול לכאורה כמובן. ואיך אתה יוצא .. אתה יודע 2

אני לא מכירה הרבה אנשים.. 3

מני נפתלי: אונס, תגידי את שומעת מה את אומרת? 4

גלית דיסטל אטבריאו: אונס שני, כן, כן. 5

מני נפתלי; אונס שני, סליחה. אונס שני, מישהו אנס אותה, סליחה? 6

גלית דיסטל אטבריאו: שמאשימים אותה, 7

מני נפתלי: רגע, את אומרת שאני אנסתי אותה, 8

גלית דיסטל אטבריאו: הכול לכאורה, הכול לכאורה. לא אנסת מעשים 9

מגונים.. 10

לא. לא. הוא גם לא אנס אותה לכאורה ולא לכאורה, זה לא 11 ורטהיים: דוד

אופציה בכלל, בואו נפחית את הדיון. 12

גלית דיסטל אטבריאו: לא, לא. אתה לא תסיט את הדיון, זה לא יעזור לך 13

המניפולציה הזאת. 14

, אין כאן שום, 15 1רטהיים:לא. השימוש בביטוי של האונס שני, הוא ביטוי דוד

אני חושב, תרשי לי לפרש אותך, 16

מדברים ביחד דק 12:03 17

ורטתיים:אני לא חושב שהייתה לה כוונה, או שיש כוונה למישהו להגיד 18 דוד

שהיה אונס. 19

גלית דיסטל אטבריאו! אז אני אדייק את עצמי, מני נפתלי. 20

מני נפתלי: מה מישהו הבטיח לך תפקיד מסוים? 21

גלית דיסטל אטבריאו: אני אדייק את עצמי מני נפתלי, החשדות נגדך הן 22

עבירות מעשים מגונים והטרדה, או קיי, דייקתי את עצמי, אני 23

24 . מתנצלת. חשדות הכול לכאורה. אני עדיין אל מבינה.
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תוכנית רדיו גלי'צ

מני נפתלי: אני סיימתי לדבר איתך, תודה רבה לך. 1

גלית דיסטל אטבריאו: על לא דבר. 2

ורטהיים:טוב, מאחר ואנחנו.... ניראה לי שאנחנו נסיים פה גם את השיחה 3 דוד

כי דיי מיצינו.. 4

גלית דיסטל אטבריאו: הוא כבר מזמן לא בקו. 5

ורטהיים;הא, הוא כבר ירד מהקו, או קיי. 6 דוד

גלית דיסטל אטבריאו: הוא מזמן לא על הקו. 7

דוד ורטהיים:טוב. אני חייב פשוט להביך ממך משהו, כי ראית לא הפרעתי לך 8

בשיחה, היה לך חשוב להבין את הקייס הזה, 9

גלית דיסטל אטבריאו: נכון, 10

לןייס שלך, ואני פשוט מנסה להבין מה הקשר בין הסיפור הזה 11 ורטהי<ם: ד1ד

לבין סיפור ההפגנות? 12

גלית דיסטל אטבריאו: שום קשר" 13

ורטהיים:מה הרלוונטיות, כי אני אגיד לך למה, לי זה נשמע מהצד הקרוב 14 דוד

אליך כאן כאילו שאת מנסה להטיל דופי או לערער על 15

הלגיטימציה שלו כמי שמוביל קו מאוד תקיף נגד לשכת ראש 16

הממשלה, בגלל שיש נגדו תיק פתוח להטרדה מינית, אני מרשה 17

לעמי להגיד מהדרגה הנמוכה ביותר ככל הניראה, כי מדובר כאן 18

באמירות. 19

גלית דיסטל אטבריאו: לא, לא.. 20

לא. שנינו לא יודעים. 21 ורטהיים: ?וד

גלית דיסטל אטבריאו: לא, אני יודעת... החשדות... 22

אבל מה הקשרל 23 ורטהיים: דוד
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תוכנית רדיו גל"צ

גלית דיסטל אטבריאו; התיק שנפתח החשדות של המשטרה זה גם מעשים 1

מגונים זה לא רק הטרדה מילולית, זה אחד. שתיים - תקשיב, 2

ן בעידן שבו מי שנזכרת על הטרדה מינית מלפני עשרים שנה וזה 3
פותח את הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, 4

ורטהיים:אז מה את אומרת, שיש כאן קשר חובק עולם ותקשורת לקבור 5 דוד
ו

את הסיפור של מני נפתלי כדי להפיל את ממשלת ישראל, כי זה 6

נשמע מופרח בערך כמו הקביעה ההפוכה. 7
ו

גלית דיסטל אטבריאו; ורטהיים, עובדות. בוא נדבר עובדות. אחד - התיק 8

הזה פתוח כבר שנים, הציבור הישראלי לא מכיר את השם 9

סבטלנה גורוצקי, איך זה יכול להיות, יש פה אנומליה 10

תקשורתית, יושבים פרשנים בערוצים המרכזיים וקוראים למני 11

נפתלי בזמן שהתיק הזה פתוח, בן אדם ישר ואמיץ, לאיזה עוד 12

מתלוננת בארץ יש את היחס המשפיל הזה. ב- עולה אראל 13

מרגלית פוליטיקאי, ואומר לי פה בגל"צ בשידור, האישה הזו 14

קיבלה כסף כדי להתלונן, זאת אומרת שכל מה שהארגונים 15

לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית ובצדק מתרעמים עליהם, שזה 16

לקחת מתלונן ולהעביר אותו את החוויה הזו שוב ולהשפיל אותו, 17

הפכו אותה לזונה, סליחה. מישהי שמקבלת כסף כדי להתלונן. 18

אני לא יודע, איך הפכו אותה לזונה אם לא דיברו עליה? 19 דוד ורטהיים;

גלית דיסטל אטגריאו; הכול לכאורה. אותו חוקר, חוקר גם את מני נפתלי 20

על הפרשיות של שרה נתניהו וחוקר אותו גם על ההטרדה המינית, 21

זה נשמע לך הגיוני? 22

14
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כו, זה נשמע לי הגיוני בהנחה ויש כמות מוגבלת של חוקרים, כן. 1 ורטהיי0: דוד

אבל רגע מאלצים אותי כאן לצאת לתשדירים, נצא לתשדירים 2

ונחזור עוד דקה להמשך הדיון. 3

תשדירים 14:46:4 4

גלית דיסטל אגבריאן ודוד ורטהיים. 5

טוב, אז אראל בחופש ואנחנו כאן במקומו, תחליף דל בדמות 6 דוד ורטהיים:

גלית דיסטל ואנוכי. 7

גלית דיטטל אטבריאו: אני הדלה במשוואה הזאת. 8

דוד ורטהיים: לא. אני הדל, את התוכנית. מה שכן, רק כדי לסגור את הדיון 9

הקודם, כי לא סגרנו אותו טוב, תראי אני אגיד לך משהו, 10

השאלות ששאלת קודם את מני, בגלל זה גם לא התערבתי 11

בשיחה, הן שאלות לגיטימיות, הן עובדות בפני עצמן הן 12

לגיטימיות. אני אגיד לך מה הפריע לי, ואני חושב שבן אדם 13

שמוביל משהו או מתפרסם השאלות מגיעות לפתחו והוא צריך 14

לענות עליהן וכן הלאה, ואין ספק שהוא התחמק, ועשית לו סוג 15

של בית ספר. אבל אני חייב להגיד שכל המנגינה של הדבר הזה 16

.. שוב היא לא מבוססת 17 נשמעת לי רע משתי סיבות, א� יש הרגשה

והיא הרגשה שלי, שלא רק שאין קשר בין סיפור ההפגנות לסיפור 18

ההטרדה , יש כאן מנגנון מצד הימין של דה לגיטימציה לבן אדם 19

שעושה ומצליח להקים קול מחאה, קול מחאה שגם מביא בסוף 20

לכתבי אישום וכן הלאה, ולהפגנות, ויועץ המשפטי ויש הרגשה 21

שעושים לו דה לגיטימציה בכוח. זאת אומרת, 22

גלית דיסטל אטבריאו: בכוח? 23
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כו, בכוח. כי אני לא יודע שוב גם אני וגס את לא יודעים בדיוק 1 ורטהיים: דוד

מה החשדות ולמה זה, העובדה היא שלא נסגר תיק, העובדה היא 2

שאין כתב אישום ואין אפילו האשמות ברורות, וגם אני חייב 3

להגיד מההכרות איתן גלית, שכל הזעקה הפמיניסטית הזאת 4

שפתאום נשמעת ממך וכן הלאה.. 5

גלית דיסטל אטבריאו: לא, או קיי, תן לי לענות. 6

ורטתיים:כאילו פתאום זה הסיפור הקורבנות והפמיניזםל 7 דוד

גלית דיסטל אטבריאו: שני דברים, מאז ומתמיד עשיתי הפרדה בין 8

החמלה לקורבנות לבין הייצוג שלהם, והטענה שלי תמיד הייתה 9

בנות צאו להתלונן לכו למשטרה ותגישו תלונה, שיימינג זאת לא 10

הדרך, אלה שכן עשו את זה תמיד, תמיד קיבלו ממני תמיכה 11

מלאה כי זו דרך לא קלה בכלל, אני רק חושבת שהיא הכרחית 12

והיא מחויבת. פה יש לך מתלוננת שעשתה את כל הדרך, הלכה 13

למשטרה עברה פוליגרף ועדיין הדיבור עליה גם בתקשורת וגם 14

ברחוב הוא איום ונורא. עכשיו, עזוב אותי ממני נפתלי, ועזוב 15

אותי מההפגנות, ועזוב אותי.. 16

... גלית אני אגיד לך, 17 לא. אני אגיד לך 1רטהיים: דוד

גלית דיסטל אטבריאו: אני אומרת כאישה. 18

מדברים ביחד 17:02 19

לא אני אומר.. 20 1רטהיים; דוד

גלית דיסטל אטבריאו; לא, שאלת שאלה ארוכה ואתה לא נותן לי לענות. 21

דוד ורטהיים: צודקת. דברי. 22
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ן
גלית דיסטל אטבריאן; אני חושב שהסיפור הזה הוא מחריד הוא איום 1

ונורא, ושהחברה הישראלית חייבת לסבטלנה גורוצקי התנצלות 2

ענקית. 3

אני רק רוצה להגיד, אני רק רוצה להגיד ששר התקשורת איוב 4 ורטהיים: דוד

קרא אתנו על הקו כדי שלא יברח לנו איוב אתה אתנו ורק רגע, 5

תסיימי את המשפט גלית. 6

אטבריאו: סיימתי. 7 דיסטל : גלית

! דיד ורטהיים:או קיי. היה לי להגיד עוד משהו בנושא, אבל נכבד את כבוד השר 8
הקו. 9 על שאתנו

ן 10

סיום הקלטה 11

12

13

14

17



הזמנה 034-18
שיחה בין שי וגלית לבין

תוכנית רדיו שי ולאה רדיו 103
1

הזמנה 034-18 1

שיחה ביו שי ולאה לגלית 2

3

4

שי גולדשטיין: הלו בוקר טוב, גליתל 5

גלית דיסטל אטבריאו: הלו, כן. 6

שי גולדשטיין: גלית דיסטלל 7

גלית דיסטל אטבדיאו: נכון, 8

, זה שי גולדשטיין ואיתי לאה לב, 9 שי גולדשטיין: אהלן מה נשמע

לאה: אהלן 10

שי גולדשטיין: אנחנו כמובן בשידור" 11

גלית דיסטל אטנריאו: כן שי. 12

שי גולדשטיין: מזמן לא דיברנו, 13

גלית דיסטל אטבריאו: מעולם לא דיברנו. 14

15 .. .... פרסי שי גולדשטין: מאז פרשת

לאה: ספיר. 16

שי גולדשטיין? ספיר, זוכרת את הפרשה הזאת? 17

גלית דיסטל אטבריאו: אויי אויי, (00:23:6 לא ברור) בחורה פולטת 18

בראיון במסגרת, 19

שי גולדשטיין: :לא, אבל אנחנו.. 20

גלית דיסטל אטבריאו: לא, רגע, העלתה את זה, או שאני מבהירה או 21

שאנחנו מסיימים עכשיו. 22

שי גולדשטין: אנחנו לא רוצים לדבר על זה אבל, יש לי עניין אחר... 23

1
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תוכנית רדיו שי ולאה רדיו 103
2

גלית דיסטל אטבריאו: אבל אני רוצה, כי העלת את זה. אז אני יאמר 1

משפט ברשותך, 2

שי גולדשטיין: :טוב. 3

גלית דיסטל אטבריאו: או שאתה מנתק. תבחר מה אתה בוחר? 4

שי גולדשטיין: לא תמשיכי, . 5

גלית דיסטל אטבריאו: יפה, בזמן ראיון בגלי צהל כשמישהי שואלת אותי 6

אבל מה את ומה כתבת אי פעם בחיים שלך, ואני עונה לך שני 7

ספרים שני פרסי ספיר במקום במסגרת פרס ספיר, הדבר הזה.. 8

וההתייחסות הרשמית שלי אי פעם לפרס ספיר הייתה בפייסבוק, 9

לא זכיתי בפרס... 10

שי גולדשטין; או קי. הפרשה הזאת... 11

גלית דיסטל אטבריאו: אז הפרשה הזו מאחורינו, יפה. 12

לאה: היא מאחורינו. 13

שי גולדשטיין; מאחורינו בוא נעבור, הפרשה הזאת סגורה הבנו למה 14

התכוונת אבל בואי נעבור לפרשה השנייה, למה התכוונת 15

כשקראת למני נפתלי אנס, בואי נשמע את זה בבקשה, 16

01:15:8 שידור הקטע המדובר, 17

גלית דיסטל אטבריאו; או שאתה מבצע אונס שני במתלוננת שלכאורה 18

כבר פגעת בה. - אחד משתי האופציות תבחר. 19

מני נפתלי: אונס, את שומעת מה את אומרת, ואת שדרנית רדיו? 20

גלית דיסטל אטבריאו: כן, כן, לחלוטין. 21

סיום קטע משודר. 22

שי גולדשטיין; נו, האשמת באונס הבן אדם אפילו לא כאשם, אני לא יודע 23

, במה הוא נאשם? 24

2
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לאה; הטרדה מינית. 1

שי גולדשטיין; איך הקפצת אותו לאונס, שני, אונס שני? 2

גלית דיסטל אט^ריאו: הטרדה מינית. 3

שי גולדשטיין: אונס שני מה קרה עם האונס הראשון קודם כל? 4

גלית דיסטל אטנריאו: תראה כמה אנרגיה וכמה וואוו " כמה אמפטיה, 5

שי גולדשטיין; אנרגיה, 6

7 .. גלית דיסטל אטגריאו: לא, אבל שי שאלת אז אני עתה, כרגע, אני

שי גולדשטיין; את רוצה לשמוע מה זה אנרגיה? 8

גלית דיסטל אטנריאו; אז אתה לא נותן לי לענות?- כרגע אתה נורא כועס 9

על מישהי שבאה והעמידה אחרי שלוש שנים של תלונה פתוחה, 10

אישה בת 52 עגונה, עגונה. מגדלת ארבעה ילדים, שהיא לא 11

עובדת במעונות ראש הממשלה, היא הולכת ושובתת מול בית 12

המשפט, כדי שבעלה ייתן לה גט, ואף אחד לא שואל את מני 13

נפתלי אף שאלה נוקבת על הדבר הזה. 14

שי גולדשטיין; אבל למה... 15

גלית דיסטל אטגריאן; אתה שומע את זה, 16

שי גולדשטיין: אבל הוא לא חשוד באונס, גברת, את יכולה להאשים בך 17

אדם בשני מקרי אונס? 18

, אתה הרי לא אידיוט, וגם 19 גלית דיסטל אטגריאו: אבל שי, אבל הרי שי

המאזינים אינם אידיוטים, כולם יודעים כשאמרתי אונס שני זה 20

הייתה פליטת פה מצערת של ביטוי פמיניסטי של נשים שעוברות 21

התעללות מינית או מעשים מגונים, שזו העבירה שמני נפתלי 22

מיוחס כלפיה, ואחרי זה בתקשורת קוראים להן זונה, מי קורא 23

להן ככה. 24

3
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שי גולדשטייו: מה זה קשור. 1

לאה; מההל 2

.. סליחה, סליחה 3 שי גולדשטיין: :אף אחד לא קורא לה זונח, מי קורא

איפה בתקשורת קוראים" 4

גלית דיסטל אטבריאו: אני אשמח לענות 5

שי גולדשטיין: איפה בתקשורת קוראים למישהי שנאנסה זונה. 6

גלית דיסטל אטבריאו: אז אני יענה לך, אראל מרגלית עולה אצלי לשידור 7

לפני שנה וחצי, ואומר בגלי צהל האישה הזו קיבלה כסף קיבלה 8

כסף כדי להפיל את מני נפתלי, תראה לי עוד מוטרדת אחת 9

בארץ... 10

שי גולדשטיין: מה זה קשור? 11

גלית דיסטל אטבריאו: תראה לי אחת בארץ הזו? 12

שי גולדשטיין: כדי להפליל את מני נפתלי. 13

גלית דיסטל אטבריאו: מה זה היא לא שתה, סליחה. 14

שי גולדשטיין: מה זה קשור לזונה, 15

לאה: אבל זה לא נחשב לזונה. זה לא שהוא אומר שהיא קיבלה כסף 16

כדי לשכב איתו, היא קיבלה כסף כדי.. 17

גלית דיסטל אטבריאו: תקשיבו אני יודעת, התקשרתם כדי לעשות 18

, שי 19 דאחקות על הימנית, התבלבלתם בכתובת, שי

שי גולדשטייו: תיראי, ברחת כרגיל למפלטו של הנבל, ולהגיד ימנית, כי 20

את אומרת ימנית. מה שה קשור לימנית. 21

גלית דיסטל אטבריאו: אני אגיד לכם למה, 22

שי גולדשטייו: :מה זה קשור לימנית, למה כל פעם, מה זה קשור לימנית, 23

ואם שמאלנית הייתה מאשימה את מני נפתלי שהוא אשם באונס 24

4
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כשהוא לא שם באונס אז לא היינו מתקשרים אליה כי היא 1

שמאלנית. 2

גליתדיסטלאטבריאו; אני יכולה לענות על זה? 3

שי גולדשטיין? כן, 4

אטבריאו: יפה, תסביר לי אתה איך במדינה, בחורה 5 דיסטל גלית

שנזכרת... הייתה איזושהי הטרדה מינית, מלפני 20 שנה על ידי 6

זמר זה פותח כותרת ראשית, כותרת ראשית בידיעות אחרונות, 7

ואישה בת 52 מעשים מגונים, היא לא ניגשה למשטרה, 8

המשטרה ביקשה ממנה להגיע, היא נאשמת בזה שהיא קיבלה 9

כסף ? י פוליטיקאים מאשימים אותה, יושבים פרשנים בטלוויזיה 10

ואומרים עליה, 11

שי גולדשטיין; אבל מה זה קשור, 12

לאה; מצד שני אבל כל מי שאומר משהו נגד כאילו הממשלה הוא 13

כאילו קיבל על זה את השכר וכאילו מישהו מממן אותו, הקרן 14

החדשה וזה" זה תמיד יהיה שם, 15

אטבריאו: לא אני בכלל לא נופלת למקומות האלה, סליחה 16 דיסטל גלית

הזה, 17 מהז'אנר לא אני

לאה: מזתומרתל 18

אטבריאו: אני לא מהז'אכר הקרן החדשה פה, והקרן החדשה 19 דיסטל גלית

שם. 20

21 .. לאה; לא, אף אחד לא מהז'אנר

22 .. אטבריאן: הסיפור עם סבטלנה דיסטל גלית

5
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, את אלופה בלמשוך את השיחה למקום 1 שי גולדשטיין: את יודעת מה

שלא עליו רצינו לדבר, אבל בואי נשמע רגע דברים חמורים שאת 2

אמרת, 3

05:04:2 השמעת שידור 4

גלית דיסטל אטבריאו: איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות? 5

מני נפתלי: אז אני אסביר לך. 6

סיום 7

שי גולדשטיין: איך זה יכול להיות שהאשמת אותו באונסי 8

גלית דיסטל אטבריאו: אני לא מבינה מה קורה פה עכשיו. 9

לאת: הגענו לאזור הדמדומים של הרדיו, גלית את מוזמנת לנתק את 10

השיחה. תודה רבה לך הבוקר הזה. 11

12 .... גלית דיסטל אטבריאו: רק מילה אחת, חברה סבטלנה גורוצקי לבד

, ההמלצה שלנו בעקבות פרשת הפרס ופרשת 13 שי גולדשטיין: תגידי

האונס, לחשוב לפני שמדברים. 14

גלית דיסטל אטבריאו: ההמלצה שלי שי, היא לא להתגייס בגלל אמצעים 15

16 ... פוליטיים נגד

שי גולדשטיין: טוב, זהו. 17

18

סיום הקלטה 19

20

21

22

23

6
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הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזאת בכתב כדלקמן: �אני הח"מ, גלית צרפתי ת.ז 24409708, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהידז צפוי לעונשים
1

משפט וכו'. עבודה עם משרדי חקירות, עורכי דין, חבתת ביטוח, בתי משפט "ועוד, מטעם חברת1. הנני משמשת משנת 2012 כמתמללת, בפענלח ותמלול דיסקים, קלטות סתר וקלטות של כנסים, בתי
פרוטוקול שירותי משרד (1992) נע''מ.

עובדת כמתמללת, הזמנת 034-18 , תמלול 1 הקלטות עפ"י הזמנת עו"ד לול<ק אסל, המצ"כ לתצהירי2. הריני להצהיר, כי קובץ התמלול הרשום אצל חברת פרוטוקול שירותי משרד 1993 בע"מ, אצלה אני
גגספח א', נערך על-לדי וחינו תמלול מדויק ונכין של 2 השיחות המוקלטות גקובץ.

הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין� תצהירי זה, כשהוא חתום על ידי,3. אנ< נותנת תצהירי זה במקום עדות בבית המשפט ואני מצהירה בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין
כדין עדות בשבועה שנתתי בבית. המשפט.

הנני מצהירה ני השם דלעיל הוא שמי, החתימה שלמטה היא חתימתי, וכי #וכן תצהירי זה אמת.

גליתצרפו*<

איש1ו*

(? חתמה גלית צרפתי המוכרת לי אישית על )}<2)י אני הה"מ, עו"ד ניסו כספי מאשר בזה כי ביום /
תצהירה זה לאחר שהזהרתיה כי עלית להצהיר את האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם

לא תעשה כן.

( 
מסן בס**, עי''ד

^ 
?0024ץ * 

15690.̂ X0 ^ ^^^^^^  ̂ חותמת
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15.10.17
מ.ל.ב

לכבוד לכבוד
גב' גלית דיסטל אטבריאן מר שמעון אלקבץ- מפקד

גלי צה"ל גלי צה"ל
תל אביב- יפו תל אביב- יפו

ג.א.נ.,

הנדון: דרישה להתנצלות בשידור

בשם שולחי מר מני נפתלי הריני מתכבד לפנות אליכם בעניין שבנדון כדלקמן:

1. ביום 9.10.17 התקיים ראיון רדיופוני עם מני נפתלי במסגרת התוכנית אראל סג"ל
אשר הוגשה באותו היום על ידי גב' גלית דיסטל אטבריאן (להלן: "גלית אטבריאן)

יחד עם מגיש בשם דודי ורטהיים.

2. במהלך הראיון הטיחה גלית אטבריאן במני נפתלי את האפשרות כי "אתה מבצע
אונס שני במתלוננת שלכאורה כבר פגעת בה...".

3. בתגובה, אמר לה מני נפתלי בתדהמה, בין היתר "אונס? את שומעת מה את אומרת?"
ותשובתה המיידית של גלית אטבריאן הייתה "כן, כן, כן לחלוטין" וזאת תוך שמני

נפתלי חוזר על שאלתו בתדהמה "אונס ?"

4. דברים אלה בלתי מתקבלים על הדעת.

5. מדובר בדברי בלע כנגד מני נפתלי שמטרתם אחת והיא להשחירו בפני ציבור
המאזינים, לבזותו, לפגוע בשמו הטוב, להוציא דיבתו רעה ולהפכו ללעג ולקלס בפי

הבריות; כל זאת, כאשר המראיינת אף מסבירה קודם לכן כי לשיטתה מני נפתלי
מאוד דואג לדימויו הציבורי ושמו הטוב.

6. ניצולה זה של גלית אטבריאן את הבימה אשר ניתנה לה על ידי גלי צה"ל בכדי לעשות
שימוש ציני, שלא כדין, בתכנית כה מרכזית היא החלטה מחפירה המטילה אחריות

הן עליה והן על גלי צה"ל שעד לכתיבת שורות אלה טרם נקטה נגדה בצעדים
משמעתיים מתבקשים מאליהם.

7. אם לא די בכל אלה, היום בבוקר התראיינה גלית אטבריאן ב 1103/\ה בתכנית
הבוקר של שי גולדשטיין (יחד עם לאה לב) ושם הסבירה אמירותיה אלה כ"פליטת

פה מצערת של ביטוי פמיניסטי" (ההדגשות כולן לא במקור- ל.א). כמו כן התייחסה
שם גם לטענתה (הבלתי נכונה) בעבר לפיה זכתה בשני פרסי ספיר (מה שאיננו נכון)

כ"בחורה פולטת בראיון במסגרת...".
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8. דברים אלה מדברים בעד עצמם ומחווים הודייה של ממש מטעמה של גלית אטבריאן
כי הדברים לא היו צריכים להיאמר ובעניין זה די לחכימא ברמיזא.

9. אין צורך להכביר מילים כי האחריות על הנזק הרב שגרמו מעשיה של גלית אטבריאן
חלה הן עליה באופן אישי והן על גלי צה"ל שאפשרו לה לעשות כן בשידור חי בתחנה.

10. לאור כל האמור לעיל הנכם מתבקשים כי גלית אטבריאן תקריא התנצלות מן הכתב
בנוסח שיאושר על ידי מני נפתלי, באמצעותי, בתוך 7 ימים מהיום.

11. ככל שלא תעשו כן, אמליץ למני נפתלי לשטוח טענותיו בפני בית המשפט.

12. למען הסדר הטוב והסרת הספק, הריני להודיעכם כי ככל שהדברים יגיעו לבית
המשפט הרי שתביעתו של מני נפתלי תכילגם רכיב כספי אשר אמליץ לו שלא לוותר

עליו אפילו התנצלותכם תישמע.

13. אין באמור במכתבי זה משום ויתור כלשהו על כל טענה ו/או עילה ו/או זכות שעמדו
למני נפתלי קודם לכן.

בכבוד רב,

עו"ד לוליק אסל
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עו"ד לןלי# *שראל אסל
(03-5173090 (באמצעות פקס' 1

שלן -- 0<ום 13 גאוקטימי 017;הנדון � רא*ת שערנה גלית ריססל עם מי מנ< נפתלי 19-3א<קטיבר 2017
1. מכתבך שבסימוכין הועבר לטיפולי ולאחר בחינת טענותיך, הריני מתכבדת להשיבך.

המגישה את שמו הטוב בפני ציבור המאזינים תוך שהטיחו! בו כי ביצע במתלוננת 'יאוגס שני".2. במכתבך טענת כי במהלך ראיון שקיימו? המגלשה גלית �דיס1 י1< אטבריאן עס טרשך בגלי צה"ל, השחירה
מצדו, אשר פורסמו לפני £ בתקשורת. ראיון עיתונאי נועי�, בין-היתר, לעמת את המרואיין עם טענות3. המדובר בראיון רדיופוני, אשר במהלכו המראיינת עיטתה את מרשך עם טענות שונות להטרדה מינית

שונות, ומטבע הדברים הוא עשוי גם להעמידו במצב של אי נוחות.
4, בענייננו, הציגה המראיינת בפגי מרשך טענות שנשמעו בתקשורת ביחס להטרדה מינית ליאורה מצד

מרשך כלפי עובדת במעין ראש הממשלה,
במשטרה, בעקבות הגשת חתלוגח, הם חשי<ת לכאורה. כך הדגיש גס המגיש חםסף שגטל חלק בראיון3. המראיינת הקפידה, לאורך כל חריאילן, לציין כי כל החשדות כנגד פנרשך, שנבדקים בימים אלה

- דוד ורטהיים.
המתלוננת על מנינ שזו תפליל אותו במשטרה, הטילה חכ ראיינת ספק בגרסתו והביעה תמיהה על כך6. גתנובה לטענות מרשל וההאשמות שהשמיע בשידור כלפי המתלוננת, אשר לפיהו, גיר0 בכיר שיחד את
שטרשך לא פועל כדי לברר מי הוא אותו גודם בכיר ומחם ממעיו. בשלב זח העירה המגישה, כי ק"מת

אפשרית שהוא מגצעאונס טני ב8תלוגנונ שלקאויה בבר 0געבת.
המתלוננות על פגיעה מינית, ואת התהליך המורכב ותחר&ודדות שעוברלת גשים אלו. אף המגיש דוד7. יובהר כי הביטוי "אונס שני'י הינו מטאפורה נפוצה, שניעדה לתאר את תחושותיה?1 של נשים רבות

ורטהיים הדגיש במהלך הריאיון כי מדובר בביטוי.
8. בשל האמיר, ולאחר שהעברתי את תלונתכס לגורמים המ-�באימים, לא נמצא מקום להיעתר לדרישתכס

לפרסם התנצלות ביחס לדברים שנאמרו,
9. למעו הסר הספק, אלן באמור במכתבי זה כדי למצות את טיעוגי המדינה, משרד הביטחון או גלי צה'יל,

וזכות הגורמים הללו או מי מטעמק לטעון טענות נוספור בנדון נשמרת במלואה,

/ ך גגרכהנ 

ג*חלקת ה**עיץ^< והחקיקהי*ילעציג המשפטי^/ לגל< צה"לעי"ד מ^*</ גלומנפלך
< הצבאית ' ^ ( 

^^ '̂̂ י*פ1*קלי?\
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טופס 1
(תקנה 7א(ב))

מדינת ישראל
 -£.—^י 1

1

בית משפט ח //)/̂  ב 0/ ) 1 ל*. תאריך

טופס 1 - פתיחת הליך אזרח*
, התשמ"ד-1984> (לפי תקנה 7 א(ב) לתקנ1ת סדר הדין האזרחי

סמן במשבצת המתאימה:

1. המסמך המוגש

0 תובענה עיקרית ? ערעור ? הודעה לצד ג1 ? תביעה שכנגד ם בקשה בכתב

"'"י-"י ;?^:;
העיקרי

? ם בקשה ? בקשה ם בקשה ? הגבלים ? הטרדה ם המרצת ם המרצת ם ועדת ם חוזה
אבעיה לאישור לפי חוק לתשלום עסקיים מאיימת וצו פתיחה פתיחה ערר אחיד

עיקול להגבה על תכוף הגנה בוררות
עדים,

תשס"ט- ה
 2008י

? חיקור ם ניהול ם ערעור ם ערעור ם ערעור ? ערעור ם ערעור ם ערעור ? ערעור 0 ערעור
דין א�ןרחי רכושם של אזרחי בחירות על בית דין על בית די] על בית דין על בית דין לפי חוק על החלטת

בעדרים או למשמעת משמעתי משמעתי משמעתי ח"לים ועדה
לשכת שנספו עובדי של רשויות של שבויים של

מקומי1ת מדינה עורכי הדין במערכה
(תגמולים
ושיקום),
התש"י-

21950 

? ערעור ? ערעור ? ערעור ם ערעור ? ערר על ? עתירות ? פירוקים ם פשיטת ם רש1ת ? רשות
מיסים נוער על החלטת שונה פי חוק אסירים רגל ערעור ערעור על

אזרחי רשם בית אזרח' המים, אזרחי החלטת
המשפט התשי"ט- רשם

31959 ההוצאה
 לפועל

? רשות ? ^[תיק ם תיק ם תיק ם תביעת לתובענה
ערעור על שכירות אזרחי אזרחי אזרחי בוררות ייצוגית

תביעות בסדר דין בסדר דין
קטנות מהיר מקוצר

2. (א) סוג תיק בהליך אזרו1י

1 ס"ח התשס"ט, ענד 96,

2 ס"ח התש"י, ענד 162.

3 ם"ח התשי"ט, ענד 169.

ט' 106 (מהדורה ראשונה)



(ב) סוג תיק בהליר משפחה

�? [�? 1 ם אכיפת 1 ? בקשה 1 ם 1 ? היתר 1 ם יישוב ? ערעור ? ערעור ? רשות
א.מןץ אפוטרופסות פ0ק חוץ לאישור הסרדה נישואין 0כ0וך משפחה על החלטת ערעור

עיקול מאיימת רשם משפחה
 וצו הגנה

ם שינוי ? תביעת ? קביעת ם התרת ? תיק ם תיק ם תביעת ם תיק ? ערעור
שם בוררות גיל נישואין ה0כם משפחה נזקקות עזבונות משפחה

אימוץ

.3

^ סכום התביעה (בתביעות כספיות בלבד):
[ < (/ <  000^0/ (/17/ח 

.4

? סוג ענ"ן (יש למלא בהתאם להודעת מנהל בתי המשפט לפי תקנה 7א(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי,
התשמ"ד- 1984 גפי שמתפרסמת ברשומות מזמן לזמן)4:

^/\/111 ץ; 1}^ (באפשרותך לבחור יותר מסוג עניין אחד ̂י 0 /̂ ̂י ץ
באותו התיק, והאגרה שתש 1לם היא האגרה הגבוהה ביותר) |

5. בעלי הדץ- פרטי מגיש התובענה (די בציון פרטי בעל הדין הראשון) ? קטין ם חסוי

שם (פרטי ומשפחה/חברה/מוסד) 1 מספר זהות/ מספר ח"פ 1 מספר טלפון כתובת

| | 0^0 /<^ ע&^י ף̂ 
* בהתאם לתקנה 7א(ו) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אם אין בידי מגיש התובענה "מספר זהות" כהגדרתו בתקנות האמורות,

עליו לפרט את הטוגמים לכך. לפיכך, אם אי) ברשותך מספר זהות, נא פרט:__

די בציון פרטי הנתבע הראשון) ם קטין ם ח0וי 6. פרטי בעל-דין שכנגד̂ 

שם (פרטי ומשפת ה/חברה/מוסד) מספר זה1ת/ מספר ח"פ מספר טלפון כתובת

בענ"ן עיזבון המנוח (בתיק' עזבונות בלבד) מספר זהות תאריך פטירה

7. אחר:

5 בהתאם לתקנה 9(2) לתקנות סדר הזיו האזרחי, התשמ'ד-1984, פרטי הנתבע ימולאו עד כמה שניתן לבררם.



ם הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה בהתאם לתקנות בתי המשפט (אגרות), התש0"ז-62007 או
ת), התש3"ו-71995. תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרו

8. פרט בקשות שנפתחו לפני פתיחת ההליך הנוכחי:

^̂ ^̂  ̂ ^̂  
̂'וט-ורתיק —~—̂~ מספר תיק 

9. פרט* בא כוח (אם מגיש התובענה מיוצג)
שם עורך הדין (שם פרטי ושם שם משרד עורך הדין —, מספר רשיון מספר פקס מספר טלפון

^ )̂ רג̂ו 2 |<?1[^ף35^| } 3 2 י 7  / (#< / / ך1 <* י6 /) [ / *"—
אני מצהיר כי ידוע לי ש0עיף 4 ל0ופ0 זה משמש, בין היתר. לצורך שומת אגרת בית משפ0

ואני מתחייב כי אין התובענה כוללת 0וגי עניין שלא פורטו ב0ע*ף 4 לטופס זה.

תאריך חתימה

6 ק''ת התשס"ז, עמי 720.

תשנ"ו, עמי 8, 7 ק"ת ה




