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פתג תגנו?
פתח דבר

1. "במסגרת הראיון הטיחה הנתבעת בתובע בשידור את האפשרות כי "אתה
מבצע אונס שני במתלוננת שלכאורה כבר פגעת בה",.. הדברים מדברים בעד
העצמם מדובר בחיבור של המונח המשפטי של ראיות לכאורה יחד עם
השימוש במינוח "אונס שני", באופן המביא את המאזין להבין בהכרח כי
מתוך כתב התביעה של אותה פגיעה מדוברת בעבר היא אונס של ממש"." (

התובע).

2- "רק כדי לתת את הקונטקסט למאזינים מדובר בראיון רדיו עם יעל דן ב 2016
אישה בשם סבטלנה גורוצקי, שעבדה איתן במעונות התלוננה במשטרה על
הטרדה מינית כולל מעשים מגונים.,..האישה הזאת אומרת שאתה ביצעת
בת מעשים מגונים... הכל לכאורה, הכל לכאורה, לא אנסת. מעשים
מגונים...." ( מתוך דבריה של התובעת כפי שצוטטו בתמליל שהוגש על ידי

התובע לבית המשפט- כל ההדגשות שלנו. א.ב.ג)

3. בחרנו לפתוח את כתב הגנה זה, בציטוט מתוך תביעת
התובע, ומאידך מהדברים שנאמרו על ידי הנתבעת כפי

שטוען התובע לאור תמליל שהגיש.

4. התובע טוען כי הנתבעת האשימה אותו באונס, אך קריאה
של התמליל שצורף, מלמדת כי מעבר לכך שהתובע אינו מבין
מה משמעות המושג "אונס שני" הרי שהנתבעת שבה
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והסבירה לתובע כי המתלוננת נגדו האשימה אותו במעשים
מגונים והטרדה מינית ולא באונס.

5, אמנם התובע מכחיש גס טענות אלה וטוען כי למעשה הוגשה נגדו תלונה על
"הטרדה מינית מילולית ברף הנמוך ביותר הקלים'/ אך את האמת אין
להסתיר ואכן הוגשה גם הוגשה תלונה שכזאת ואדרבה דווקא תביעה זו נותנת
הזדמנות ופותחת פתח לפתוח את מה שנראה כסגירת תיק מכוונת מצד

המשטרה והתערבות פוליטית, אך ורק כדי לפגוע בראש הממשלה המכהן.

6. כתב התביעה הוגש תוך התעלמות מתכליתו של חוק איסור לשון הרע
התשכ"ה-1965 (להלן: "חוק איסור לשון הרע"), מההגנות השונות שמקנה
החוק, מהפסיקה הקיימת במדינת ישראל, ומעקרונות הדמוקרטיה כאשר
חופש הביטוי הוכר כציפור נפשה, מתוך ידיעה שגם כאשר התביעה תדחה

יהיה מדובר בעוד זמן רב, ובינתיים תצטרך הנתבעת לממן את הגנתה.

7. דא עקא, שכבר בשלב המקדמי, בשלב העובדתי, בשלב בו על התובע להניח
תשתית כל שהיא, מסתברת תביעת התובע כתביעה מופרכת וחסרת כל בסיס.

8. הנתבעת מתכבדת להגיש את כתב הגנה זה וכבר בפתחו נעיר כי היא כלל לא
התכוונה לטעון כי התובע אנס את המתלוננת נגדו, אולם בהחלט התכוונה
ער לספר ולא להשתילו את אותה תלונה שהתובע כל כך מבקש להקטין ולמז
ולהקל בה ראש. שהוגשה כנגדו ואשר למיטב ידיעת הנתבעת. תלונה זו הוגשה

בגין הטרדה מינית ומעשים מגונים.

9. התובע הינו "תובע סדרתי" שהגיש תביעות לשון הרע כנגד לא מעט אישים
בסביבת ראש הממשלה בנימין כתניהו, והדבר הגיע עד כדי כך שהיועץ
המשפטי לממשלה מר אביחי מכדלבליט הגיש בזמנו בקשה דחופה לבית
המשפט לעיכוב הליכים בחלק מתביעות אלו שלו, בתואנה של חשש ל"זיהום
החקירה" וחשש מפני חשיפת מסמכים שעלולים היו לשיטתו לפגוע בחקירת

אשת ראש הממשלה שרה נתניהו ובחקירות נוספות.

10. אכן התובע לא מעוניין שהתקשורת את התלונה נגדו קל וחומר תברר מה
נעשה בה ולאיזה יחס זכה התובע מאת גורמים במשטרה שהיו מעוניינים
לפגוע בראש הממשלה . אכן התובע ביקש להסתיר נושא זה מעיני הציבור
בישראל. אד את האמת איו להסתיר ותפקידה של תקשורת הוא לדווח
ולעסוק בנושאים כאלה, במיוחד לאור מעמדו של התובע. פעילותו הציבורית

והעניין הרב שבו ובמעשיו.

11. התובע טוען כי "נפגע" אך תעיד על "רצינות" התביעה גם העובדה כי על פי
הנטען הפרסום פורסם למעלה משישה חודשים לפני הגשת התביעה, וכתב
התביעה סובל משיהוי חמור כאשר בידוע הוא שאדם שנגרם לו נזק, לא ימתין

זמן כה רב על מנת לתבוע את נזקו.

12. יוער כי כתבים ואנשי תקשורת שונים כתבו כתבות ובהם פרסומים ופרטים
חמורים ומביכים אף יותר על פרטי ההטרדה המינית בה נחשד התובע, אך

משום מה, כנגדם לא הגיש התובע כל תביעת לשון הרע.
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13, לעניין זח גיתן לראות כתבה שכתב קלמן ליבסקינד ב"מעריב און ל<ין"

בתאריך 06/03/15 שכותרתה "העובדת שטועגת כי מני נפתלי הטריד אותה

עברה בהצלחה בדיקת פוליגרף", וכן כתבה שכתבה מירי עדן ב"ישראל

היום" בתאריך 18/02/16 שכותרתה ''מגי ידע שאתלונן, והלך למשטרה
לבקש חסיגות".(הכתבות מסומנות כנספחים א + ב).

14, כפי שיורחב להלן, כל מטרת התביעה היא השתקת הנתבעת ואנשי תקשורת

כמותה, שמביעים עמדות עקרוניות שלא מקובלות על מי שמכנה עצמו כ�

"מנהיג מחאת פתח תקווה" (ראו ס' 1 לכתב התביעה), כמו גם הפעלת לחץ על

הנתבעת שלא להמשיך ולעסוק בהאשמות החמורות בהן נחשד התובע, כפי
שיפורט להלן.

15. מי שמבקש להשתמש בזכות לחופש הביטוי, מי שמקפיד כל כך שיאפשרו לו

להביא את דברו, חייב להביו שאף הוא יכול להישאל שאלות קשות ועליו
. להפנים את הערד של "גאה דורש נאה מקיים"

16. מי שעורך הפגנות, מתראיין לתקשורת, מספק אייטמים, נמצא בקשר שוטף

עם כתבים, מותחביקורת נגד פוליטיקאים ואחרי חייב להביו שגם זכותם של

אנשים לשאול אותו שאלות קשות במיוחד כאלה המבוססות על נתונים שלא
ידועים לכלל הציבור.

17, מכל מקום לאור הדברים האמורים עד כה, נדמה שיכולנו לסייס את טענות

ההגנה ולעבור לדון בשאלת ההוצאות שנבקש להשית על התובע, כאשר

הנתבעת תבקש להטיל על התובע הוצאות לדוגמא בגיו הגשת תביעת סרק,
מופרכת, שאיו מאחוריה דבר וחצי דבר.

18. יחד עם זאת, לאור העובדה כי בכתב תביעתו של התובע עולות שאלות

עקרוניות (האם מותר להטיח ביקורת ובאיזה היקף - הגס שהתלם על שאלות

אלה כבר נחרש), ולאור העובדה שבכל מקרח לנתבעת מוקנות ההגנות השונות

בחוק איסור לשוו הרע ודיו התביעה להידחות. בכל מקרה מתכבדת הנתבעת

להגיש את כתב הגנתה ונצא למסענו בהצגת הצדדים, ברקע האמיתי להגשת
כתב תביעה זו ובמסגרת העובדתית הקצרה ביותר.

19. לאחר מכן נבקש לפרט על הזווית המשפטית ובראש ובראשונה בפרק המבקש

לדחות את התביעה על הסף, כאשר עסקינן בסוג תביעה שכל מהותה להרתיע

ולהלך אימים וליצור מנגנון השתקה של השיח הציבורי (בלעז ??\/.,81) ובדרך

הנכונה להתמודד אתה, בהמשך נעסוק גס בהגנות השונות שקמות לזכות

הנתבעת. בסופו של כתב הגנה זה, נתייחס ספציפית לכל סעיף וסעיף כפי
שמתחייב.

20. מעבר לכל לאלה הרי שיש להדגיש כי הנתבעת אמרה את הדברים תוך כדי

שבצעה את תפקידה ושידרה בגלי צה"ל - בגין זאת ולמען הזהירות בלבד,

מוגשת הודעת צד ג' נגד תחנת השידור הצבאית ומשרד הביטחון.

21. נצא למסענו לא לפני שנציין כי כל האמור בכתב התביעה מוכחש מכל וכל על

ידי הנתבעת למעט טענות ו/או עובדות אשר הנתבעת מודה בהן מפורשות
בכתב הגנה זה.
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22. כל הטענות בכתב הגנה זה, נטענות לחלופין ר/ או במצטבר ו/או בהשלמה,
בהתאם להדבק הדברים והקשרם ההגיוני.

23. אין באמור בכתב הגנה זה כדי להטיל על הנתבע את עול ההוכחה או נטל
הראיה מקום שאינם מוטלים עליו על פי דין.

הצדדים

24. התובע הינו מיוזמי וממובילי המחאה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו,

ומראשי המפגינים נגד היועץ המשפטי לממשלה בדרישה שיפתח בחקירות נגד
ראש הממשלה.

25. הנתבעת הינה פובליציסטית וסופרת, כותבת מאמרי דעה בעיתון ''ישראל

היומי/ כתבה בעבר טור קבוע באתר 110\1 ובאתר "מידה'/ הגישה תוכניות

ברדיו גלי ישראל וגגלי צה"ל, וכן השתתפה בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 20

וכן כותבת במגזין "נשים" ועובדת במחלקת הדיגיטל של "התאגיד".

26. בתקופה האמורה (וגס היום) שידרה הנתבעת כאמור בגלי צה"ל תוכנית

אקטואלית שעסקה בענייני היום. יש לציין כי בין גלי צה"ל לנתבעת קיים

"הסבם יועץ" במהלכו שידרה הנתבעת בגלי צה"ל בתקופה האמורה ותחת
זאת קיבלה שכר מגלי צה"ל.

27. בכתיבתה ותוכניותיח מביעה הנתבעת עמדות לאומיות, תמיכה בראש
הממשלה נתניהו - עמדות שהן לצנינים בעיני התובע.

הרקע האמיתי של פתב התניעה

28. ביום 09/10/17 הגישו הנתבעת ומגיש בשם דודי ורטהיים (להלן: "המגישים")
את תוכניתו של אראל סגל בתחנת הרדיו גלי צה"ל.

29. ערב התוכנית עדכן עורך התוכנית דאז נתנאל דרשן לנתבעת כי בין
המרואיינים שיעלו יהיה מר נפתלי שיתראיין בשידור חי.

30, מטבע הדברים ביקשו הנתבעת והמגיש הנוסף לעסוק בתוכנית בין השאר

בנושא תלונה על הטרדה מינית הכוללת מעשים מגונים, שהוגשה כנגד התובע

במשטרה ע"י אשה בשם סבטלנה גורודצקי שעבדה בעבר תחתיו בבית ראש
הממשלה.

31. יודגש, כי מדובר היה במקרה בו המתלוננת עברה בדיקת פוליגרף ונמצאה

דוברת אמת מוחלטת, ואף על פי כן הקפידה הנתבעת לציין מספר פעמים

במהלך הריאיון, שמדובר גחשדות לבאורה. כך הדגיש גם דודי ורטהיימ,
המגיש הנוסף שנטל חלק בריאיון.

32. במהלך הריאיון הקשתה הנתבעת על התובע כיצד יתכן שעברה תקופה כל כך

ארוכה מאז הוגשה התלונה כנגדו, והוא טען שלא היתה כל הטרדה ושהוא

יגיש תביעה כנגד המתלוננת, ואף על פי כן עד היום לא עשה זאת.
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33. מנגד טען התובע כי עבר בדיקת פוליגרף ויצא דובר אמת, והנתבעת היא זו
שמשקרת, עוד טען כי מה שיוחס לו היא הטרדה מילולית בלבד וכלשונו :" רק

/ מילולי בלבד ונגיעה קלה בגב"." מילולי

34. הנתבעת אמרה ש"המשטרה פשוט קוברת את התיק הזה, ואין לו תהודה
ציבורית; ושהאשה עברה "אוגס שני" בתקשורת וגם בהתנהלות המשטרה'/
כולל האשמות של אראל מרגלית שאולי קיבלה כספים מגורמים פוליטיים

כדי להפליל אותו.

35. כל בר דעת שמאזין לריאיון, מבין שהנתבעת התכוונה בדבריה לכך
שהתקשורת והמשטרה מטילים ספק באמינותה של המתלוננת, חוקרים
אותה ללא הרגישות המתבקשת במצבה, וגורמים לכך שהדברים צפים מחדש
בזכרונה ומעלים פעם נוספת את הטראומה שחוותה במקרה הפגיעה המקורי,

והיא מרגישה בכמעין "אונס שני".

36, ניכר במהלך הראיון כי התובע חש אי נעימות רב כל אימת שהזכירה הנתבעת
את התלונה נגדו, התובע טען כי הנתבעת עושה לו רצח אופי וכי הנתבעת

נשלחה על ידי מאן דהוא

אונס שני

37. להבנת משמעות המושג "אונס שני" יש להבין כי "אונס שני" אינו מחייב
 ..ראשון, הביטוי "אונס שני" חל על כל סוגי הטרדות מיניות

קיומו של אונס
מהו נפגעות נשים.

38. מן המפורסמות הן שהמונח ''אונס שני" אינו מתאר מעשה פיזי של אונס, אלא
כוונתו תיאור מטאפורי של רגשות שעלולים לצוף אצל נפגעת מינית בתקופה

מאוחרת יותר.

39. "אונס שני" הוא מושג המתאר את ההתמודדות הקשה עמה המתלוננת על
פגיעה מינית צריכה להתמודד עס מערכות החוק (משטרה, בית המשפט),
התקשורת, והחברה, שחוקרים אותה ללא רגישות, מטילים ספק באמינותה

ופוגעים בה, גס אם לא במתכוון.

40. בוודאי שאין הכוונה למעשה פלילי - אקט פיזי של אונס, אלא לתחושה הקשה
ולטראומה שחווה פעם נוספת אישה שהותקפה מינית, זאת בעקבות חוסר
רגישות והתחשבות במה שעברה, עת היתה קרבן לאונס, והצפת הטראומה

מחדש.

41. ברור לכל כי הנתבעת בדבריה לא התכוונה להאשים את התובע באונס פיזי

של המתלוננת, דבר זה עולה גם בבירור מהמשפטים השונים שנאמרו על ידי
הנתבעת במהלך הראיון כולו.

42. הנתבעת אמרה ''האשה הזאת חוותה מה שאף מתלוננת בארץ לא חוותה
לפניה, הרבה בגלל שאתה חשוד בהתעללות שלה, זו הטענה שלי. והיא
הטענה שלי לגבי התקשורת, והיא הטענה שלי לגבי המשטרה, והיא הטענה

שלי לגבי הפרקליטות...",
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1̂? 103 ביום  אף דבריה של הנתבעת בריאיון לשי גולדשטיין ולאה לב ברדיו 4
.43

, המוזכרים ע"י התובע בכתב התביעה מחזקים טענה זו. 15/10/17

44. הנתבעת הסבירה שם את אמירותיה כ "פליטת פת מצערת של ביטוי
פמיניסטי.,.". כלומר, הנתבעת הסבירה בפירוש שמדובר היה בביטוי
פמיניסטי. אכן, המונח "אונס שניי' כמוסבר לעיל, הוטבע והושרש בידי נשים
פמיניסטיות, והפך על ידן למטבע לשון בתיאור הסבל החווה נפגעת, בעקבות

יחס לא הולם מהסביבה והפיכת הקורבנות לאשמות.

45. להשלמת התמונה ייעל כי הנתבעת אינה מגדירה את עצמה כחלק מהקהילה
הפמניסטית ויש לה ביקורת על קהילה זאת ומכאן הצער שבשימוש בביטוי

הרדיקלי.

הלופת המכתבים

46. ביום 15.10.17 שלח התובע מכתב לנתבעת ולמנהל גלי צה"ל בו הוא דורש
להביע התנצלות בשידור בשל הדברים שאמרה הנתבעת במהלך הראיון עימו
וטען כי." מדיבר בדברי בלע, שמטרתם אהת היא להשחירו בפני ציבור
המאזינים לבזותו לפגוע בשמו הטוב, להוציא את דיבתו לרעה ולהופכו ללעג
וקלס בפי הבריות, כל זאת כאשר המראיינת אף מסבירה קודם לכן כי

לשיטתה מגי נפתלי דואג לדימויו הציבורי ושמו הטוב".
. מצ"ב המכתב מסומן באות ג'

47. ביום 6.12.17 השיבה היועצת המשפטית לגלי צה"ל עו"ד מאיה בלומנפלד

לתובע כי :" בענייננו הציגה המראיינת בפני מרשך טענות שנשמעו
בתקשורת ביחס להטרדה מינית לכאורה מצד מרשל כלפי עובדת במעון ראש
הממשלה. המראיינת הקפידה לאורך כל הראיון לציין כי כל החשדות נגד
מרשן הנבדקים בימים אלה במשטרה בעקבות הגשת התלונה, הם חשדות

לכאורה, כך הדגיש גם המגיש הנוסף שנטל חלק בראיון - דוד ורטהיימ".

בהמשך המכתב הזכירה היועצת המשפטית כי אכן הנתבעת הטילה ספק .48

באמירותיו של התובע כאילו המתלוננת נשלחה על ידי גורס בכיר, ואף
הסבירה על המושג "אונס שני".

49. לאור כל אלה הודיעה היועצת המשפטית כי אין בכוונת גלי צה"ל להעתר

לדרישה לפרסום התנצלות וכי למעשה גלי צה"ל מגנה על האמירות ועל
שדריה.

. מצ"ב מכתבה של היועצת המשפטית מסומן באות די

אחריות גלי צה"ל

50. למרות כל האמור במכתבה של היועצת המשפטית והעובדה כי הפנה את

מכתבו גס למפקד גלי צה"ל, בחר התובע לתבוע רק את הנתבעת ולהימנע
מתביעת גלי צה"ל ו/ או משרד הביטחון,
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51* יצויין כי הריאיון נשוא תביעה זו נערך ע"י הנתבעת במהלך עבודתה עבור גלי
צה"ל משרד הביטחון.

52.כאמור ביו הנתבעת לביו גלי צה"ל הסכם יועץ:הנתבעת משמשת כמגישת
תוכניות בגלי צה"ל החל משנת 2017 .

53. הנתבעת מילאה את תפקידה נאמנה ערכה ריאיונות שתים באופן מקצועי,
והתוכניות אותן היא הגישה (ומגישה עד היום) הינן בעלות ''רייטינג" גבוה.

54, אף הריאיון נשוא תביעה זו עם התובע, בוצע על ידה באופן מקצועי וללא כל
דופי בתיפקודה.

55. תעיד על כך אף תגובתה של היועצת המשפטית לגלי צה"ל עוה"ד מאיה
בלומנפלד, לפנייתו של ב"כ התובע אליה בנושא.

56.בתגובתה ציינה עוה"ד בלומנפלד כי "ריאיון עיתונאי גועד בין היתר, לעמת
את המרואיין עם טעגות שוגות, ומטבע הדברים הוא עשוי גם להעמידו במצב

של אי נוחות".

57. בהמשך מכתבה חזרה עו"ד בלומנפלד על כך שהנתבעת הציגה בפני התובע

טענות שנשמעו בתקשורת כנגדו והדגישה מספר פעמים במהלך השידור
שמדובר בחשדות לכאורה, היא אף הסבירה את השימוש המטאפורי במונח
"אונס שני" שרק נועד לתאר את תחושותיחן של נשים המתלוננות על פגיעה

מינית, ואת התהליך המורכב וההתמודדות שעוברות נשים אלו.

58. היועצת המשפטית של גלי צה"ל לא ראתה פגם בהתנהלות הנתבעת וחתמה

את תגובתה בכך שכתבה שהיא לא תאה מקום להיעתר לדרישת התובע
לפרסם התנצלות ביחס לדברים שנאמרו על ידי הנתבעת בשידור.

59, יודגש כי מיד לאחר שקיבלה הנתבעת את כתב התביעה שהוגש כנגדה ע"י

התובע, פנתה בנושא אל האחראים עליה בגלי צה"ל והם הדגישו בפניה שהם

מגבים אותה ועומדים מאחוריה בכל הדרוש לה. היות והדברים בגינם הוגשה
התביעה כנגדה נאמרו על ידה במהלד השידור עבורם.

60. התובעת שוחחה על כך ישירות עם מפקד גלי צה"ל מר שמעון אלקבץ ואף הוא

אמר לה שהוא עומד מאחוריה ויגבה אותה בהתגוננותה כלפי התביעה ובכל

מקרה הדברים נאמרו במהלך שידור בגלי צה"ל ותחנת השידור לא רואה כל

פסול בדברים שנאמרו מתוקף תפקידה כשדרנית של התחנה העוסקת
בראיונות שונים.

61. יחד עם זאת נכון לשלב זה, הנתבעת נאלצת להתגונן בגפה, ייתכן וזו הייתה

מטרת התובע בכך שהגיש תביעה רק נגד התובעת ולא נגד גלי צה"ל ומכל
מקום יחד עם כתב הגנה זה מצורפת הודעת צד ג'.

62. לא למותר לציין, כי התנהלותה של הנתבעת ואופן ביצוע עבודתה לכל אורך

הריאיון עם הנתבע היתה מקצועית וראויה, לא נפל כל פגם באופן בו ראיינה
את התובע ובשאלות שהציגה בפניו, וכל מעשיה נעשו בתום לב מוחלט.
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63. עובדת היותה של הנתבעת שדרנית ותיקה ומקצועית, אשר מבצעת את
תפקידה ללא כל מורא וללא כל חשש מהתנכלות עתידית מגורמים שעלולים
להרגיש נפגעים מחשיפת האמת בנוגע אליהם בקיום ריאיון עימה, כדוגמת

התובע, היא שגרמה כנראה לתובע להגיש כנגדה תביעה זו.

הזווית המשפטית

בקשה לסילוק על הסף

64. הנתבעת תטען כי בהתאם לתקנה 100(2) לתקנות סדר הדין האזרחי
התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") יש לסלק את התביעה על הסף מחמת

היותה טורדנית ו/או קנטרנית.

65, מדובר בתביעה שכל מטרתה להלך על הנתבעת אימים מתוך מטרה להרתיעה.

66. ענייננו הוא בכוח שניתן לתובע להתעמר ולהרתיע מבקרים ומעוררי דיון
ציבורי, באמצעות תביעות חסרות יסוד ובסיס ראייתי שבנוסף מפוקפקות
וגבוליות על פניהן, שתוצאתן, אם לא כוונתן, היא יציר אפקט מצנן על חופש

הביטוי, ועל דיון ציבורי ביקורתי בשאלות תורניות וחברתיות.

67. במהלך השנים אנו עדים לתופעה הולכת ומתגברת של תובעים המגישים
תביעות לשון הרע, שעל פניהן, חן חסרות תוחלת ושעתידות, ככל שאינן
מכוונות, להרתיע דוברים מקרב הציבור הרחב מלהשתתף וליצור ויכוח
ציבורי. בנסיבות העניין ברור כי תביעה זו היא טורדנית מהסוג האמור. על כן

נבקש כטענת הגנה מקדמית לסלק את התביעה על הסף.

; 6$, כבר נפסק לא אחת כי

"באיזון זה בין הערך האישי והציבורי לשם טוב לבין
הערך האישי והציבורי לחופש הביטוי יש ליתן משקל
מיוחד לערך בדבר חופש הביטוי. בעיקר <ש ליתו משקל
מיוחד זה בל הנוגע לחופש הביטוי לענייני הציבור
ולגופים ולאנשים הנושאים משרות ציבוריות, או שהמ
בתפקידים שלציבור עניין בהם. הטעם לכך הוא כפול:
ראשית, בשל חשיבותו הרבה של חופש הביטוי; כתנאי
חיוני למשטר דמוקרטי. חופש הביטוי מאפשר החלפה
של דעות, המאפשרת מצדה עיצוב של ההשקפות
הפוליטיות המעצבות את המשטר. "רק בדרך זו הוא יוכל
ליצור לעצמו דעה עצמאית ככל האפשר על אותן שאלות
העומדות ברומו של עולם החברה והמדינה, שההכרעה
עליהן נתונה בסופו של דבר בידיו, ובתוקף זכותו לבחור
את מוסדות המדינה" (עא 214/89 אריה אבנרי ני אברהם

שפירא, פ"ד מג(3) 840}.

חופש הביטוי
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70. ניהול התביעה שלפנינו מאיים להטיל סכנה ממשית על השיח הציבורי

ולמעשה על כל אדס המבקש לשאול שאלות על אדם במעמד ציבורי ודאי אדם

שמקיים מחאה פוליטית ומשתמש בזכותו לחופש ביטוי (שזה דבר לגיטימי
בפני עצמו!).

71. התובע יזם מחאה פוליטית על מכת להביא לפיטורי של ראש הממשלה, זו

כמובן זכותו אך גס זכות התקשורת להביע ספקות באשר לכוונותיו של התובע
וטוהר מעשיו.

71. יתרה מכל אלה, כנגד התובע הוגשה למיטב ידיעת הנתבעת

תלונה בגין מעשה מגונה והטרדה מינית - במיוחד כאשר

המדובר בדמות ציבורית אין לאפשר השתקה של תלונה זו
והסתרתה בחדרי חדרים.

73. זאת ועוד, הנתבעת טוענת כי גופים שונים בתקשורת הישראלית בחרו

להשתיק עניינו של התובע רק בשל היותו "אגסי ביבי" ומי שנתפס כמסוגל

לפגוע בראש הממשלה פגיעה ציבורית. התובע סבר כי הנתבעת היא עיתונאית

בסגנון אלה שיוותרו לו, ישכחו שהוגשה נגדו תלונה, וכן הלאה - אך לצערו

גילה שהנתבעת אינה אחת מכתבות החצר שמסקרות את: "רוח פתח תקווה".

74. נקבע לא אחת, כי יש ליתן הגנה לחופש הביטוי הפוליטי והציבורי, ועיון בדין

הישראלי מלמד כי יישום נכון של האיזון בין הגנה זו לבין זכויות ואינטרסים
אחרים, צריך להביא לסילוק התביעה על הסף.

75. בית המשפט עמד לא אחת על כך כי:

"שיג-ושיח חופשי בנושאים פוליטיים וציבוריים מצוי
בלב*ליבו של חופש הביטוי. "דעות והשקפות בתוך כל
חברה הן תמיד שונות ומגוונות; בחברה חופשית � השוני

הוא גלוי; בחברה טוטליטרית - השוני הוא מוסווה
ומוסתר. חילופי הדעות, הליבון של ההשקפות, הוויכוח
הציבורי, הרצון לדעת וללמד ולשכנע, כל אלה הם כלים

חיוניים העומדים לרשות כל דעה, כל השקפה וכל אמונה
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בחברה חופשית" (דברי הנשיא שמגר בע"ב 2/8$,
3 ניימן גי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת-
עשרה; אבנרי ני יו"ר ועדת הבחירות לכנסת האחת-
278). בחברה חופשית - אחדות עשרה, פ"ד לט(2) 225,
הדעות היא נטל, כפייתה של השקפה אחת יחידה -
שומטת את בסיס החופש מתחת רגליה של החברה.
האחדה אינה אחידות, השקט אינו חופש והדומיה אינה
הרמוניה, האחדה כפויה של הדעות השונות "כמוה
כדומיית בית הקברות" (כדברי
} השופט 8011^130, בפרשת .1)8 6*1)81 11118§¥11 {¥25

3 .ע .1110)8 /0 1̂1 (̂6, 319 11.8. 624, 640-641

(1943)). המטיל מגבלה על הביטוי חייב הסבר.
"במדינה חופשית נדרשת סיבה כדי להטיל איסור ולא
כדי להעניק היתר. יש צורך בהצבעה על טעמים כבדי
משקל, הנוגעים לערכים חשובים אחרים, ורק אז תישקל
הגבלתו של חופש הביטוי" (רע"א 10320/03 בן גביר ני

דנקנר (2006) להלן: "פרשת בן גביר").

76. לא יכול להיות ספק כי הפרסומים שבמוקד התביעה הם מקרה מובהק ביותר
של ביטוי בעניינים ציבוריים שהוכרו כראויים להגנה מרבית, וכלשון

הפסיקה:

"לא ניתן לסבור כי הציבור אכן יכול לגבש לו דעות על
בסיס שיח ציבורי פתוח ומפרה ולא ניתן לסבור כי
הציבור יכול להפעיל פיקוח וביקורת אפקטיביים על
רשויות השלטון. ובלא כל אלה, לא ייכון משטר דמוקרטי
של ממש" (ע"א 10280/03 קורן ני ארגוב (2006), בג"ץ
6218/93 עו"ד דייר כהן ני לשכת עורכי הדין, פ"ד מט (2)

.((1995) 549 ,529

77. השיח הציבורי היכו קריטי לגיבוש הדעות הציבוריות ולהשתתפות של יחידים
בהליך הדמוקרטי וכפי שנקבע בפרשת בן גביר:

"מכאן החירות העומדת לכל אדם להביע באורח חופשי
את התרעומת שבליבו... את דעתו בעניינים שעל סדר
היום, אפילו יהיו אלה דעות קיצוניות ומכעיסות ואפילו

ינוסחו בלשון צורמת ומקוממת...".

78. דא עקא, בשנים האחרונות החלו להתגבר מנגנונים וטקטיקות שונות
להשתקת חופש הביטוי בעניינים ציבוריים באופן של הגשת תביעות סרק

(??\,,81), כאשר התביעה דנן היא דוגמא בולטת לתביעות השתקה שהגשתן
מתעצמת בעשורים האחרונים ברחבי העולם ולאחרונה גם בישראל.
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התעצמות התופעה על הגשת תביעות כגה אלה

̂י!!^ 0* 1111631 £163161 3 י1)1163 116* 10 £1111 3 01 811011"

^1*1611(1111611 1 6X^16881011 
0311 

803106 1̂  
יי1>1116§11113 6(1

23 8.¥.]א[ 1726,736,590)2 .118€\נ 6155ח13110\1.¥ 1011)001)

649, 656 (1992) ,111(1§6,1 €0131)6113

79. בית המשפט הנכבד מתבקש לסלק את התביעה על הסף כאשר מדובר במהלך

̂.$1 שכל מהותה להרתיע ולהלך  תביעה המכונה בלעז ??
 של

אסטרטגי
אימים וליצור מנגנון השתקה של השיח הציבורי.

81̂ היא תביעה או איום בתביעה כתגובה להתבטאות במסגרת שיח ?? .80

ציבורי, שמטרתה להטיל אפקט מצנן על הנתבע ועל אחרים - להרתיע אותם

מלדבר, לכתוב, להגיב, ולא כל שכן להשתתף בשיח ציבורי.

8̂ וזאת על סמך 81. המלומדים 011311 ו'� §תת? טבעו לראשונה את המתח ??\

מחקר אמפירי מקיף שביצעו בתחום זה. הס החלו במחקרם לאחר שזיהו

מספר הולך וגדל של פעילי סביבה שנתבעו בתביעות ענק אזרחיות, וכך תוארה
התופעה על ידם:

"7116 8111(1̂ £0111111 11131 81̂ 0116 ץ£ 1)1116 2116 8??\

01 1*§1111וק 10 ,1116ק1118 631ו0111ק ,0ו1(3111ן 3 0£ 16)81

311 316 ץ7£0 .'\<16\ 0£ 011118ק §08111קק0 16¥6111ק

ק1ז31161 311 -1613316) 110(111ק "1>31126יץ11ק" 10 1

11111131 6131 6̂ 011 3  ̂

81̂ 6ת0 6 
8מ113 10 3 1ז1011

118̂) 01111031ק ,111311€ק 16£31 ,316י\11ק 3 11110 1116

מ8111£11 ,116311011)11[3€1 § 1)0111 ?0111111 30(1 1881168 10

6§£601) "16)81 011161 1116 0£ £§13ח3'\1)1183> 1116

?1111§ 311(1 ?611610̂ 1̂ 1€§811316" ,311מ€3 6 811118י\\3

ת3110ק311161? 11€(111? 81ת31§^ 8 (8^̂ ??)"12

3180 866 ,939(1997-1992)937 .116¥ .,0111ק6§1)611

"811316§10 1<3\̂ 111311€? 81ת31§^ 811118

:(506(1988) 161118(101? 800131 35 "18ז3110<ז311101?

8̂ 8̂ 01י1 1)8116 §0611111 -??^ 6314111§ 0111
(1996.?.1611ק11ז3י1)

̂<81, ומתריעה ?? 
 התפשטות תופעת ה-

$1. מאז מתעדת הספרות המשפטית את

: מפני הדרת קולות חשובים מהשיח הדמוקרטי

"81^̂ ??8 131§61 6X3611̂  
1116 1̂ 111(1 0£

10€13€ח16) 1ז3110ק311101ק  ̂ (1661118 688611113 1 
10 

118
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61̂ 3113011 0* 6118*11163* 11 י<¥3< 11118 111 .1¥31י\8111 11

1131)1111)̂ 116י1 .1881168 110(111^ 011 0111 §ת6310ל(8 01? 

1111101316 1681111 18 11131 1116 ?16£ (161)316 8666883 1̂

מומ0110ת111 6י\6€11??6 1116 £01 י<11631111 3 0£ §

1161110613 6̂  111 81106(3 311(1 81161166(1" (\¥6118 , ,1.^

"£x8̂ §מ0111ק  0£ 1186 31מ3110ת161מ1: 8??
1116

0111163 3113 1886111(1 1688קק811 10 ??\.^81 .11.8 1

(1998)457 .3.^1 קוז€01 & 1י11!1 .ק76111 12 ייו6661ק8

83. אפקט ההרתעה וההשתקה מושג על ידי הסטת הוויכוח מהזירה הציבורית אל זו

המשפטית, שבה נמצא אדם מן הישוב בעמדת נחיתות מול התובע.

81̂ מוגשת בעיקר על מנת להלך אימים ולהשתיק, קל וחומר מקום תביעת ?1\
בו מדובר בבעל דין דל באמצעים כספיים ואשר לא עומדת מאחוריו סוללה של

עורכי דיו.

84. כך תביעה זו מוגשת תוך מגמה ברורה כי הנתבעת תישאר לה לבדה מול התובע

והוא אף ויתר על זכותו לתבוע את ה"כיס העמוק יותר" משמע גלי צה"ל / משרד
הביטחון, ללמדך על כוונותיו של התובע לגרוס הוצאות מיותרות לנתבעת.

תביעות ??4.,81 / לשוו הרע מאיימות על הדמוקרטיה בישראל

85. ההוצאות המשפטיות הכבדות הכרוכות בהגנה בגין תביעה מסוג זה כמו גם הלחץ

הנפשי הקשח בו נתון הנתבע, האנרגיה והזמן שנגזלים מאותו נתבע, יש בהם כדי

לעשות את שלהם והשפעתן של אותן תביעות ניכרת (חאלד גנאים, מרדכי

קרמניצר, בועז שנור "לשון הרע- הדין תמצוי והרצוי" (המכון לדמוקרטיה

(2005) 255 וכן יובל אלבשן, זרים במשפט, הוצאת הקיבוץ המאוחד (2005) 77,
א< סלנט "העני והעשיר בעיגי החוק" הפרקליט יז (תשכ"א 9,313}).

86. כמובן ששימוש בסכומים דמיוניים מופרכים ומנופחים מהווה גם הוא חלק

מההרתעה והגדלת הלחץ שבו הנתבע נתון ובמובן הזה ככל שהסכום גבוה יותר
(כבענייננו) כך גם גדל אלמנט הפחד, והחשש של הנתבע.

87. לאור כל אלה, האינטרס הציבורי החשוב הקיים בעידוד השתתפות ציבורית נפגע,

חופש הביטוי נפגע, והדמוקרטיה הישראלית נהרסת. כל זאת כתוצאה מאותה
ההרתעה.

88. יודגש כי זיהויה של התביעה כתביעת ??\^^8 אינו מותנה בהוכחה של כוונה

להשתיק ולהרתיע. אכן, פעמים רבות ניתן ללמוד על הכוונה האסטרטגית

: השילוב של תביעה מפוקפקת אך לא חסרת להפעיל אפקט מצנן מנסיבות העניין

יסוד לחלוטין מבחינת העילה, ביחד עם סכום מופרך, וההקשר של מאבק ציבורי

- כל אלה יכולים ללמד על כך שמטרת הגשת התביעה אינה לזכות בה בסופו של

דבר, אלא להרתיע את הנתבע. ואולם, התוצאה היא החשיבה, ולא כווגת התובע,

שממילא קשה מאד להוכיחה. כך נקבע בארה"ב וגס בישראל שיקולי מדיניות

וניסיון החיים מביאים את בתי המשפט להסתפק במבחן התוצאה, שעה שהם

: שיקולים דוגמת אלה מבקשים למגר תופעה פסולה החותרת תחת ערכי יסוד

שהנחו את הפסיקה לעניין הפליה פסולה יפים גם להפעלת מבחן התוצאה
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8̂ (לעניין מבחן התוצאה ח למשל: בג"ץ במקרה של תביעה הנחזית כ ??^

.((1198) 654 2671/98 שדולת הנשים גי שר הרווחה פ"ד נב (3) 630,

89. כאשר תביעות לשון הרע בעקבות התבטאויות בשיג ושיח ציבורי הופכות לתופעה

רווחת - וזה השלב שבו אנו נמצאים בישראל, האפקט המצטבר הוא חמור

שבעתיים. בקרב הציבור מתגבשת הכרה שמסוכן להשתתף בוויכוח ציבורי,

שמסוכן מאד ליזום ולהוביל ויכוח ודיון ציבורי, או שיש להשתתף בוויכוח

בזהירות, בדחילו ורחימו. אפקט מצנן זה פוגע באינטרס הכללי של זרימת מידע

והחלפת דעות בעניינים ציבוריים, החיונית כל כך לחיים דמוקרטיים.

3<צד יש לשמור על הדמוקרטיה ולהגיב לתביעות סרק מהסוג האמור

90. ברי כי לאור התגברות התופעה יש צורך במנגנונים להתגברות עליה. ואכן, בזירה

המשפטית, ניתן לראות כי בפרשיות העוסקות בתביעות מהסוג האמור, בתי

המשפט התייחסו לתופעה זו וכיסו למגרה, כך לדוגמא בפרשת מקדוגלד'ס קבע

בית הדין האירופי לזכויות אדם, כי בריטניה הפרה את זכויות שני פעילים של

ארגון גרינפיס בכך שלא דאגה לייצוג משפטי הולם, והוגשה נגדם תביעת

411,££ כאשר בית הדין חייב את בריטניה בהוצאות על הנזק הלא ממוני שנגרם

להם כתוצאה מהמצוקה הנפשית שנקלעו אליה כתוצאה מניהול משפט הדיבה.

91. הליך של סילוק על הסף נועד לסיים את המשפט בלא אשר ידון בית המשפט בכל

השאלות השנויות במחלוקת (ע"א 316/56 קרמש ני דבי, פ"ד יא 1336 (1957)

1341) ולהביא לפתרון יעיל וזריז במיוחד בתביעות אלה שכל מטרתן היא להלך
אימים על הנתבע.

92. דומה שקשה לחלוק על כך שהתוכנית נשוא התובענה עסקה בנושאים ציבוריים

חשובים (הגס שפרשנותו המעוותת של התובע מוכחשת), ובכל מקרה תפקידה

של תקשורת היא לעסוק בנושאים כגון דא, גס אם הס אינם נעימים לאוזנו של
התובע.

93. מנהיג מחאה, מי שמנסה לבנות את עצמו כאביר זכויות, כאשר לפתע מתגלים

בעניינו גילויים שונים העשויים להציג את דמותו האמיתית, אינו יכול לבוא
ולטעון כי העיסוק בו אינו חוקי.

94. קל וחומר בן בנו של קל וחומר שכל ההגנות בחוק איסור לשון הרע התשכ"ה -

1965 מגנות על הנתבעת ומאפשרות דחייתה של התביעה על הסף שהרי כבר

מקריאת הדברים ניתן ללמוד כי מדובר במקרה השייך לקטגוריה המובהקת

ביותר של תביעות ??^81: התביעה הוגשה בעקבות פרסום שנעשה באמצעות

תכנית רדיו ציבורית המיועדת לוויכוחים ציבוריים ומשתפת אנשי תקשורת מכל
רחבי הקשת הפוליטית.

95. בענייננו, האפקט המצנן מטבע הדברים עלול להיות מוטל במעגלים רחביס יותר

של משתתפים בוויכוח הציבורי - ונדמה כי מטרת תביעה זו היא בין היתר ללמד

שדרנים וכתבים שאל להם להטיח ביקורת באנשי מחאת פתח תקווה פן יבולע
להם...
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96. לשיטה אחרונה, התביעה שבפני בית המשפט הנכבד, הינה תביעת ??\.,81
קלאסית שכן כל מטרת התביעה היא להרתיע, להפחיד, ולהשתיק ביקורת נגד

התובע.

דחיית התביעה לגופה

97. ראש וראשון יש לדחות את התביעה היות שכאמור התובעת אמרה במהלך
הריאיון במפורש כי הנתבעת התלוננה במשטרה בגין מעשים של הטרדה מינית

ומעשים מגונים, ולא אונס.

98. הדברים מתעצמים שעה שגס לאחר שהתובע שואל את הנתבעת האס היא אכן
מדברת על אונס, הנתבעת עונה כמובן שהתובע לא אנס לפי החשד אלא ביצע

מעשים מגונים והכל לכאורה !

99. אמנם התובע טוען בכתב התביעה כי כלל לא נטען נגדו שהוא ביצע מעשים מגונים
והמדובר בהטרדה מינית מילולית ברף הנמוד. אך במהלך התביעה נבקש את
חומרי החקירה מהתיק המשטרתי ונוכיח כי התובע אינו אומר אמת לבית

המשפט!

100. אגב, גס אם אכן היה מדובר "בהטרדה מינית מילולית ברף הנמוך" (ולא היא
!), הרי שגס אז זכותה של הנתבעת הייתה לשאול שאלות, וגם אז ודאי שחלות

ההגנות השונות על הנתבעת במיוחד בנסיבות המתוארות ולאור העובדה כי
הדברים נאמרו במסגרת תפקידה, אלא שבכל מקרה הנתבעת עומדת על כך
שהתלונה נגד התובע לא הוגשה בגין הטרדה מינית מילולית בלבד, וודאי ודאי

לא ברף הנמוך.

, הוא מונח שהשתרש בציבור, 101. ומעל לכל אלה, כאמור לעיל המונח "אונס שני"

מונח ידוע כהגדרה להאשמת המתלוננת והפיכת הקורבן לאשס. מהאזנה לריאיון
ניתן ללמוד כי התובע הפך גם הפך את המתלוננת נגדו לאשמה, בכך שבין היתר
טען שהמתלוננת היא אישה לא נורמטיבית, שמישהו שלח אותה להתלונן על
דברים שלא היו ושהיא קיבלה כסף עבור התלונה, והתובע למעשה עונה לכלל

הקריטריונים לביצוע "אונס שני".

102. בהערת אגב נציין, כי מהאזנה לריאיון ניתן ללמוד כי עיקר הטענות של

הנתבעת בדבר "אונס שני" הן כלפי התנהלות המשטרה והתקשורת כך שלא ברור
מניין התובע שאב את הפירוש כי הנתבעת אמרה שהוא ביצע אונס במתלוננת.

, החליט פרקליט המדינה 103. זה המקום לציין כי בסופו של יום בתאריך 06/12/17

שי ניצן לסגור את התיק שנפתח כנגד התובע על ההטרדה מינית מחוסר ראיות
מספיקות. לאחר פרסום ההחלטה הגיב התובע בטוויטר וכתב כי יערער כדי
. לא למותר לציין שעד היום לא עשה "שהתיק השקרי ייסגר מחוסר אשמה"

זאת...

104. כמו כן, התובע איים בזמנו כי יגיש תביעת דיבה כנגד המתלוננת על כך
שהאשימה אותו בהאשמות שווא, אך גם זאת כמובן לא עשה.
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105. למען הזהירות, באס לא תתקבל הטענה כי יש לדחות את התביעה מטעמים

שהוזכרו לעיל הרי שלכתבעת עומדות ההגנות השונות שבחוק איסור לשון הרע.

106. בנושא זח ובראש ובראשונה תטען הנתבעת כי לפרסום נשוא כתב תביעה

עומדת הגנת אמת בפרסום - סעיף 14 לחוק - כאשר כל מה שנאמר בפרסום הוא
אמת, ולא יכולה לחיות מחלוקת כי יש בפרסומים עניין ציבורי.

107. המדובר כאמור בתוכנית אקטואליה, העיסוק היה בנושא ציבורי ובדמות

ציבורית וכל מה שנאמר על ידי הנתבעת במהלך חראיוו הוא אמת לאמיתה י

108. זאת ועוד, עומדת לנתבעת גס ההגנה הקבועה בסעיף 15 לחוק על כל סעיפיו

(5)15 (4)15 (3)15 ,(2)15 , הקטנים ובין היתר ההגנות הקבועות בסעיפים 15(1)
.(10)15 (8)15 ,(6)15

109. כאמור הנתבעת היא אשת תקשורת, משדרת בגלי צה"ל (וכותבת גס במקומות

אחרים), חייתה עליה חובה מוסרית וחברתית לשאול את השאלות. השאלות היו

בבחינת הבעת דעה על התנהגות התובע, ובכל מקרה חובתה של תקשורת לשאול
שאלות גס אס הן אינן נעימות לתובע.

110. הנתבעת תוסיף ותטען כי טענת חתום לב זועקת ומהדהדת במיוחד בשעה

שהתובע עולה על בריקדות וטוען כי התלונה נגדו לא הייתה על אונס אלא על

הטרדה מינית ולמעשה גם על מעשה מגונה - אין ספק שגם מדבריו של התובע
קמה ועולה הגנת התום לב.

111. כמו כן, אין קשר סיבתי בין האירוע לבין הנזק המוכחש .

112. הסכום הנטען הוא מופרך, מוגזם ודמיוני.

113. לחלופין ורק מחמת הזהירות, תטען הנתבעת, כי אס וככל שייקבע כי אכן

נפלה במי מאמירותיה משום עוולת לשון הרע, וככל שלא תימצא בגדרי ההגנות

הקבועות בדין, תטען כי יש להקל ולהתחשב בכל פיצוי שייקבע לטובת התובעים,
מן הטעמים שלהלן:

א. באמירות לא היה כי אס חזרה על מה שכבר נאמר.

ב. הנתבעת הייתה משוכנעת באמיתות אמירותיה ושאלותיה.

ג. הנתבעת הבהירה את עצמה שוב ושוב ושוב במהלך הראיון וגם לאחריו.

התייחסות ספציפית לטענות שבכתב התביעה

114. האמור בסעיף 1 מוכחש בשל האופן שבו הוא נוסח ומחמת חוסר ידיעה באשר
לפרטים שונים שהנתבע טוען להם.
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115. האמור בסעיפים 2-3 לכתב התביעה אינו מוכחש.

116. האמור בסעיף 4 לכתב התביעה מוכחש באופן שבו הוא מנוסח. מבלי לגרוע

מכלליות ההכחשה, הנתבעת אכן אמרה כי ישנה אפשרות שהתובע מבצע "אונס

שני" במתלוננת, אך התובע בתביעתו זו מכסה להוציא את הדברים מהקשרם

כאשר כאמור לעיל הנתבעת הדגישה לכל אורך הריאיון כי הטענה כלפי התובע
היא לא טענת אונס אלא הטרדה מינית, לכאורה.

117. האמור בסעיף 5 לכתב התביעה מוכחש מכל וכל. במועד בו נאמרו הדברים

תיק החקירה היה פתוח, וכן מדובר היה בתלונה על הטרדה מינית ממש כולל

מעשים מגונים. בנוסף, על פי הפרסומים התלונה לא נסגרה מחוסר אשמה אלא

מהעדר ראיות מספיקות להעמדה לדין עוד בעניין זה נציין, כי כתב התביעה

סותר את האמור בריאיון, שכן בריאיון התובע דיבר גס על נגיעות בגב ואילו

בתביעה מדבר התובע על חשד להטרדה מינית מילולית בלבד...

118. כמו כן, ההקשר בו נאמרו הדברים ע"י הנתבעת והמשפטים הנוספים שאמרה

מיד לאחר מכן בהם ציינה שטעכתה מופנית כלפי התקשורת, המשטרה

והפרקליטות, מוכיחים שהתכוונה למשמעות המטאפורית של המונח "אונקי

שני" במטבע הלשון המקובל בפיהן של נשיס פמיניסטיות, ולא למעשה פיזי של

אונס, כפי שמנסה התובע להציג ולהטעות את בית המשפט.

119. האמור בסעיף 6 לכתב התביעה מוכחש, כמו גם פרשנותו של התובע לדברים

שמוכחשת מכל וכל. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה, אמנם חלק מהמילים

המצוטטות נאמרו, אך ההקשר שהתובע מנסה להגניב כאילו הנתבעת האשימה

את התובע באונס הוא מגוחך ושקרי וכל בר דעת הקורא את התמליל שהוגש על

ידי התובע - והנתבעת שומרת על זכותה להביא תמליל משלה- מבין שהנתבעת
כלל לא האשימה את התובע באונס.

120. האמור בסעיף 7 לכתב התביעה מוכחש מכל וכל. לא חייתה לנתבעת כל כוונה

לבזות את התובע ו/או לפגוע בשמו הטוב. הנתבעת מילאה את חובתה המקצועית

והעלתה בפני התובע שאלות שמצופה מכל מראיין לשאול אותן, במיוחד במדינה
דמוקרטית.

121. האמור בסעיף 8 לכתב התביעה מוכחש באפן שהוא מנוסח וטומן בחובו שוב

, כמו גם פרשנות שגויה של התובע לדברים. מבלי לגרוע חוסר הבנה של התובע

מכלליות ההכחשה, כמצוין לעיל, הנתבעת אכן אמרה בריאיון כי מדובר בפליטת

פה מצערת של ביטוי פמיניסטי, אך דבריה אלו של הנתבעת רק מחזקים את

טענתה כי לא הייתה בדבריה כל כוונה להאשים את התובע באונס אלא רק

להצטער על שימוש בביטוי הרדיקלי "אונס שני" שכמובן שאין משמעו אונס
פיזי.

122. האמור בסעיף 9 לכתב התביעה אינו מוכחש.

123. האמור בסעיף 10 לכתב התביעה מוכחש באופן שבו הוא מנוסח. מבלי לגרוע

מכלליות ההכחשה, הנתבעת לא מכחישה שביום 06/12/17 נכתבה לב"כ התובע
תגובת גלי צה"ל.
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124. האמור בסעיף 11 לכתב התביעה מוכחש מכל וכל. הדברים אינם מדברים כלל
בעד עצמם. מכיסוח הסעיף, מצטייר הרושם כאילו התובע לא קרא את תגובת גלי
צהל בה נכתב במפורש כי המוכח "אונס שני" הוא מטאפורה כפוצה וכי לא נמצא

מקום להיעתר לדרישת ההתכצלות.

125. אשר לדרישת התובע שהכתבעת תוכיח כי היא לא ביצעה עוולת לשון הרע,
דרישה זו מלמדת יותר מכל על כתב התביעה שהתובע הגיש: התובע למעשה
מודה כי אין לו ראיות לתביעתו אך מכסה להפיל את נטל הראיה על הנתבעת..
אמור מעתה� "כל אדם רשע אלא אנז יוכיח אחרת" - אכן שיטה מתאימה

להתנהלותו של התובע.

: לנתבעת 126. יודגש שוב, הצער על הדברים הוא על עצם השימוש בביטוי הרדיקלי
יש משנה סדורה בנושא זח והיא תציג זאת בבית המשפט ואולם גס במהלך
הראיון נשוא כתב התביעה ואף בראיון בתוכנית שי ודרור שהתובע מצטט ממנה,
התעקשה הנתבעת והסבירה כי התלונה נפתחה באשר להטרדה מינית ולא אונס.

127. האמור בסעיף 12 לכתב התביעה מוכחש מכל וכל. מבלי לגרוע מכלליות
ההכחשה, הנתבעת פעלה כחוק ובמסגרת תפקידה ועל התובע להפנים מה
תפקידה של התקשורת - אכן התובע התרגל לתקשורת מלטפת, לא שואלת
שאלות, תקשורת אשר הופכת אותו לאליל רק בשל התחושה כי התובע עשוי
לפגוע בראש הממשלה אולם תפקידה של התקשורת לשאול שאלות ודאי אדם

שנפתחה נגדו תלונה בגין הטרדה מינית.

128. יצו�יין כי אף עו"ד מאיה בלומנפלד, היועצת המשפטית לגלי צה"ל ציינה

במכתבה אל ב"כ התובע כי זו תפקידה של הנתבעת . בכל מקרה כמפורט לעיל,
לתחנת גלי צה"ל ישנה אחריות מלאה על הדברים שנאמרו כמהלך עבודתה של

הנתבעת ובמסגרת אחריות התחנה.

129. האמור בסעיף 13 לכתב התביעה מוכחש. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה, דוד

ורטהיים שהיה שותף להגשת הריאיון עם הנתבעת לא ניסה למתן את אמירותיה

של הנתבעת, אלא הסביר אף הוא שהשימוש בביטוי של "אונס שני" הוא ביטוי,
ואין כאן כל כוונה למשמעות של אונס פיזי. חבל שהתובע (שוב) מטעה את בית

המשפט הנכבד.

130. האמור בסעיף 14 לכתב התביעה מוכחש והנתבעת תחזור על כל האמור לעיל.

131. האמור בסעיף 15 לכתב התביעה מוכחש. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה, הרי

שכאמור לעיל הנתבעת הדגישה לכל אורך הריאיון שהתובע לא נחשד באונס
והתלונה היא על מעשים מגונים והטרדה מינית.

132. האמור בסעיפים 16-20 לכתב התביעה מוכחש והנתבעת תחזור על כל האמור
לעיל.

133. האמור בסעיף 21 לכתב התביעה מוכחש באופן חלקי. הסמכות העניינית אינה

מוכחשת. הסמכות המקומית מוכחשת ולא ברור מהיכן שאב התובע את
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הסמכות המקומית. ככל הידוע לנתבעת, לביהמ"ש הנכבד אין סמכות מקומית
לדון בתביעה.

134. האמור בסעיף 22 לכתב התביעה מוכחש והנתבעת תחזור על כל האמור לעיל.

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט לדחות את התביעה על הסף

ולחלופין לגופה ולחייב את התובע בהוצאות משפט ובשכר טרחת עו"ד בתוספת
מע"מ כחוק ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

ד� איתמר בן גביר̂/

ב"כ הנתבעת
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סו01לנה גוחדצקי נמצאת בשבועות האחרונים בסערת רגשות נדולה. "זהו, לא יכולתי להמשיך
לשתוק", אמרה לי בפנ'שה הראשונה שלנו. הטלפונים הבלתי פוסקים של מני נ9תלי והניסיונות של1

לגרור א1תה בניגוד לרצונה אל המלחמה האישית שהוא מנהל, החזירו א!תה שנת"ם וקצת אחורה.
"אני מרגישה שאני ככר לא אותה אישה חלשה שהייתי, כשעבדתי עם מני במעון ראש הממשלה",

הסבירה.

ערד שרה מרק01ץ, שמלווה את נורודצקי כבר למעלה מעשור על רקע סיפור אישי ומשפחתי קשה
שלה, פנתה אלי לפני שבועיים והציעה שניפגש. שלוש פעמים ישבנ! מאז. כמה שעות של שיחה.

גורודצקי, כיום כבת 50, היא אישה עדינה ותת דיבור, שמאז עלתה לארץ לפני 25 שנה נלחמת בקושי
כדי לפרנס את ארבעת ילדיה, עוברת ממקום עבודה אחד למשנהו. היא ביקשה לספר על הכל.

על העבודה בכמה סיבובים עם בני הזוג נתניהו, על החסודות המינ'1ת של מני נפתלי ששימש אב

הביתבמע1ן ראש הממשלה, על הדיבורים המלוכלכים שלו, שחשה נבוכה כשנתבקשה לחזור עליהם,
על ההצעות המגומת, על הידיים ששלח לעברה. קודם עברה שלב של התלבסות 1התחבס1ת עם

ילדיה 1עם ערד מרקוביץ. כשהחל'סה לדבר פתחה את הלב, בטוחה בעצמה ובצעד שהיא ע1שה. גם
כשהצעתי לה להיבדק בפ1ל'גרף, לא היססה לרגע.

"אני תובע את ראש הממשלה11
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"לפני יותר מחודש, אחרי בערן שנתיים שלא היה לי שום קשר אית1, מני התקשר אליי; היא משחזרת.
י"את לא תאה םלוויזיה? את לא קוראת עיתונים? אני ת1בע את ראש הממשלה1. הוא אמר לי שהניע

הזמן שהם ישלמו ושאני צריכה להצטרף לתביעה שלו, כי גם בי משפחת נתנ'הו פגעה. הוא אמר לי:
יהם לא שילמ! לך, מניע לך פיצויים1. אמרתי לו יאתה טועה, שילמו לי כל מה שהיו צריכים לשלם, 1אף
אחד לא פגע ביי. הוא סיפר לי שהוא דיבר עם עוד עובדים שרוצים לתבוע והתחיל להסריד אותי בעוד

ועח� 0לפונים".

זה לא לג'ס'מי שהוא תובע ומנסה להציע לך להצטרף? שאלתי. "זה לגיטימי בהתחלה, אבל כשהוא
שומע שאין ל' ענ"ן ומתחיל ללח1ץ בכוח זה כבר לא לגיטימי. הוא הפעיל עלי לחץ. הוא הטריד אותי בלי
הפסקה בטלפונים. הוא אמר ל' שאנחנו צריכים לתבוע את נתניחו כדי שהוא לא "בחר שוב. הוא צלצל

המ1ן פעמים ואמר שאני חייבת לפטש את עורכת הדין שלו, כדי שהיא תספר לי כמה כסף אני יכולה
אנחנו צריכות להיפגש1. להרוויח מתביעה מו. יום אחד עורכת הדין בעצמה צלצלה אלי ואמרה לי '

הסברתי לה את מה שכבר הסברתי למג* קודם, שאין לי מה להיפגש איתה, 0 אין לי שום ענ"ן
להשתתף בתביעה הזאת, כי אף אחד לא עשה לי שום דבר רע. אחרי בערך חצי שעה צלצלה אלי נם

העוזרת שלה. ינעמי אמרה לי לקבוע איתך פגישה דחוףי.

"התשתי שיש פח משהו לא בסדר. אם הייתה לי בעיה, הייתי הולכת לעורך דין בעצמי. אני לא צריכה
ללכת לפגוש את העורכת דין של מני כדי שתסביר לי מה אפשר להרוויח מתביעה שאני לא צריכה
אבחנו חייבים להיפגש1. לא רציתי. זה בכלל להגיש. אחרי כמה זמן קיבלתי עוד פעם טלפון ממני: י

הלחיץ א1תי מאוד הטלפונים האלה שלו. כשהייתי אומרת לו שאין לי שום דבר נגד בני הזוג נתניהו, הוא
היה אומר לי שוב יאבל הם פנעו בך והם השפילו אותך1. כאילו הוא מכניס לי דברים לפה. אולי הוא

הקליט וניסה להוציא ממני משהו".

1 1 י
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אחרי סדרה שר שיח1ת, מספרת גורודצקי, הרגישה שהיא חייבת לאזור עוז ולפרוק את מה שיושב
אצלה עמוק בפנים כל כך הרבה זמן. "בפעם הבאה שהוא צלצל אמרתי לו יאתה 'ודע שה"ת לא בסדר
איתי. אתה הנודדת אותי ואם תמשיך לעשות מה שאתה עושה לי עכשיו, אני א9רסם את זח ואתלונןייי.

איך הוא הגיב?

"הוא אמר לי שאני יכולה ללכת למשםרה אבל שאף אחד שם לא יאמין לי. עניתי ל1 שמספיק שה1א
יודע את האמת. ואז, אחרי יום או יומיים, אני שומעת פתאום בתקשורת שה1א הלך למשטרה מיוזמתו
כדי למסור עדות וביקש חסינות, כדי שלא יוכלו להעמיד אותו לדין על דברים שהוא עשה כשהוא עבד

במעון ראש הממשלה. היה לי ברור שזו התגובה שלו לשיחה שלנו. שהוא החליט להקדים תרופה
למכה".

לבד בק1מת המגורים

גורודצקי התחילה לעבוד עם בני הזוג נתניהו בביתם הפרטי ברחוב עזה ב'חשל'ם כמע0 במקרה. זה
היה בשנת 2006, אחרי שעבדה תקופת מה בנן ילדים, והתקשתה להתמודד עם המשכורת שמפעם
לפעם איחרה להגיע. "אני מפרנסת יחידה ולא יכולתי להחזיק ככה", היא מספרת. "יום אחד הבן שלי

ראה מודעה בעיתון, שמחפשים עובדת למשק בית, והציע לי לנסות להתקשר".

סווסלנה לא ידעה מי עומד מאחורי המודעה, אבל אחרי ראיון עם מזכירתו של נתניהו ופגישה נוספת
עם שרה, התקבלה. "ישבנו אצלם במרפסת", היא נזכרת, "והיא אמרה לי שמה שהכי חשוב לה זה

שיהיה בבית שקס ושלווה ושאף אחד לא יפנע בילדים. הייתי מניעה מ1קדם, מכינה אתחת בוקר
וע1זרת לילדים להתארגן לבית הספר. אחר כך, כשהבית היה מתרוקן, הייתי מכבסת, מנקה ומבשלת
ארוחת צהר"ם לקראת החזרה שלהם מהלימודים. הייתי בקשר מא1ד קחב עם אבנר ועם יאיר. הייתי

מבשלת במטבח ויאיר היה יושב איתי המון. ה1א ילד טוב. הוא אמר לי פעם שלא הייתה להם עוד ע1!רת
כמוני. הוא אמן ונם אני אמנית, אז היה לנו הרבה על מה לדבר. הוא היה אוהב לצייר, הוא למד בבית

ספרלאמנויותיי.

לפני חודש, כשהתרא"נה ברדיו ואמרה מילים טובות על היחס שקיבלה בבית נתניהו, היא מספרת,
טלפן יאיר להודות לה. "זה היה אחרי שלא דיברתי איתם במשך זמן ארוך מאודי, היא מוסיפה.

אחר' כשנה שר עבודה בבית נתניהו, כשהחלה לסבול מבעיות גב, החליטה לעזוב את העבודה (ללכת
ללמוד צורפות. שנתיים ומשהו עברו, נתניהו נבחר לראש הממשלה, ועם הכניסה למע1ן הרשמי ברחוב

בלפור הגיע הטלפון. "צלצל! אלי, אמרו לי שצריכים עובדים, 1שאל1 אם אני חצה לחזור לעבוד איתם.
הייתי אז באמצע הק1רס, אבל בבית ראש הממשלה אמרו לי שאין להם בעיה עם זה. זה היה מצחיק.

הייתי מניעה מהלימודים כל פעם עם המזוודה של הצורפות ועושה הרבה עבודה לאנשי הביטחון. היה
אז צוות מצומצם במעון. עשיתי כביסה, ניה1ץ, ניקיונות, הכל. לפעמים, אם ה'ה צריך, נם הגשתי אוכל

כשהיו באים אזרחים.



"עבדתי ככה בערך שנה ואז החל0תי לעזוב בשביל הילד שלי. הוא מתעמל ברמה נב1הה, ובירושלים
לא מצאנו מאמנים טובים, רק כמרכז, אז לא הייתה בחרה אלא לעבור לתל אביב. אמרתי לעצמי שאני

לא מיציתי את החלומות שלי בחיים, ואני לא מוכנה שזה יקרה נם לו".

בהמשך, כששמואל בן ארצי, אביה של שרה נתניהו, עבר לנור עם בני הזונ במעון ראש הממשלה,
הניעה שוב הקריאה לעזרה. ייסלפנו ואמרו לי שיש בעיה עם המטפלת שלו וביקשו ממני לסייע להם

עד שיביאו מםפלת חדשה", היא משחזרת. �יזה הגיע בזמן סוב, כי באותה תקופה לא הייתה לי עבודה,
חוץ מזה שהכרתי אותו והוא א'ש טוב שמאוד אהבתי והערכתי. עבדת' א'תו אולי חודש ואז הביאו

עובדת חדשה. עשיתי לה חפיפה ועזבתי. מני נפתלי 0ען אחר כך שקיבלתי כסף מהמדינה למרות
שסיפלתי באבא של שרה, אבל זה לא היה נכון. קיבלתי את כל הכסף מבני הזונ נתניהו אישית. כשמני

צלצל אלי לא מזמן אמרתי לו יאתה סועה, קיבלתי צ'ק מנתניהו אישית, אחרי שספרנו את השעות
שעבדתי. מאוד קל לבדוק את זה. אם אתה תטען את זה במשפט אתה תפסידי. הוא אמר לי יאבל

המשכורת שלך ה"תה גבוהה1. אמרתי לו �נכון, 0 היו לי שם הרבה שעות נו0פ1ת"י.

מתישהו בשנת 2011 ה"תה הפעם האחרונה שחזרה אל המעון. זה היה כשעבדה בתל אביב
כמסגרת חברת כוח האדם שהעסיקה נם את הע1בד'ם במעון ראש הממשלה, ונקראה להחליף ע1בדת

שחלתה ועזבה. "מני היה כבר אב הבית, הכרתי אותו קצת עוד מהתקופה הק1דמת הקצרה שהייתי
שםיי, היא מספרת. "עבדתי בעיקר בקומת המגורים, הקומה השנייה במעון. יש שם חדרי שינה,

אמבטיות, סלון ופינת אוכל ועשיתי שם את כל עבודות הבית. היינו שלוש עובדות שהיה לנו אישור
להיכנס לקומה של בני הזוג נתניהו. היה צריך לזה סיווג יותר נבוה, וכמובן שנם למני היה אישור כזה.

"רוב הזמן כשעבדתי שם הייתי לבד בק1מה. ראש הממשלה היה 'ורד בבוקר למסה, שרה ה"תה יוצאת
לעבודה, יאיר היה הולך לצבא, אבנר לבית הספר, ואני הייתי נשארת לעבוד. לפעמים מני היה עולה

למעלה, ואז היו המצבים שבהם ה"נו נמצאים שם שנינו לבד. בהתחלה הוא התחיל להתעניין ולשאול
מה המצב שלי ומה איתי, מבחינה משפחתית כאילו, וסיפרתי לו שאני חיה לבד עם הילדים. הוא היה
מתלונן על האישה שלו, שהוא רב איתה והיא לא מקשיבה לו, והיא שומעת רק לאמא שלה. הוא היה
אומר לי שאני אישה טובה ומתחיל לדבר איתי בצורה שלא נעים לי להניד אותה. אלה לא מילים שאני

משתמשת בהן",

ואיך הנבת כשהוא אמר לך את 7ה בפעם הראשזנה?

"פשוט הייתי בהלם. לא הבנתי איך הוא מרשה לעצמו. נם לא האמנתי איך הוא לא מפחד ואיך הוא
עושה את זה כשאנחנו בבית ראש הממשלה, בקומת המנודים של ראש הממשלה".

זה היה רח�פעמי?

"ממש לא. במצבים שהיינו לבד הוא היה חוזר על המילים האלה ועל הדיבור הזה, ולי זה ממש הפריע.
מתי שלא היה אף אחד לידי הוא היה מתחיל. לפעמים זה קרה בחדר הכביסה, כשהוא בא לתת לי
חומרים וניצל את זה שאנחנו לבד, ולפעמים זה ה'ה בחדר השינה של בני הזונ נתניהו. בהתחלה

הסברתי לו שזה לא מתאים. ניסיתי להניד לו שכדאי לו להשלים עם אשתו. שיעשה שלום ב'ת. אמרתי
לו שזה מפריע לי שהוא מדבר אלי ככה. הוא לא הניב למילים שלי. היו נם מקרים שהוא שלח 'דיים
לנגוע בנוף שלי, שהוא ניסה ללטף. ה"תי מזיזה לו את היד ואומרת לו שזה לא לעניין. הייתי מנסה

̂ורורו לרד להחרחד; חתרו לרוחו* חערוח ו



י-י "-י 11—1 1 ̂יו "*. ?_ 11_1_ #_1 י *_?<.  11.1. 11_1 , ו !
.ו ו וון / ? ?  ?

"הדברים האלה קח הרבה פעמים כשה"נו לבד בקומה של המגורים. אחר כך, כשה"נו בקומה
התחתונה, איפה שהיו עוד אנשים, הוא ה'ה מעמיד פנים כמעט כאילו שהוא לא מכיר אותי. בלי חיוכים,

בלי דיבורים, מתרחק".

בדיקת הפוליגרף

ביום ראשון השבוע עברה 0וו0לנה נורודצקי בדיקת פוליגרף. הבודק, ו'קסור כהן, איש "המ0[ הישראלי
לפולינרף", הוא מהמובילים בתחום בישראל. בעבר שימש כראש אגף חקירות בשב"כ וב9וליגרף הוא

מתמחה ככר קרוב ל�50 שנה. שלוש שאלות הוא שאל את נורודצקי. "האם זה נכון שלפני שלושה
שבועות, בשיחה טלפונית עם מני נפתלי, אמרת לו שתגל' שהטריד אותך מינית?"; "האם זה נכון שמני
נפתלי אמר לך מספר פעמים שאת אישה 0ובה ומניע לך זין סוב?"; "האם זה נכון שהרחקת את ידו של

זה לא מתאים ולא שייף?". מני נפתלי מגופך, באומרך י

גורודצקי השיבה בחיוב על כל השאלות. הבדיקה קבעה כי "בתוצאות המבדקים אובחנו סימנים
פיזיולוגיים המצביעים על אמירת אמת בכל השאלות הנ"ל".

ביום רביעי בצהר"ם שלחת' אל מני נפתלי מס9ר שאלות לתגובתו. כמה שעות אחר כך מצאו השאלות
הללו את דרכן אל חדשות ערוץ 2.

בניסיון לקעקע את הסענות של טרודצקי לפני שהן תתפרסמנה כאן, ב"מעריב�סופהשבועיי, הוצף
הסיפור הזה בחדשות 2, כדי להסיל בו ספק ולצייר אותו כסוג של עלילה, עוד עלילה, נגד נפתל'.

המדהים הוא שנפתלי היה היחיד שבערוץ 2 סרחו לדבר א'תו לפני הפרסום כדי לשמוע ממנו שרודפים
אותו. עם סווםלנה נורודצקי, שטוענת להטרדה המינית, לא סרחו אפילו לדבר.

"פחדתי ממנו"שאלתי אותה מדוע לא סיפרה על ההטרדות למישהו כשזה קרה.

יינם בגלל שהתביישתי ונם בגלל שפחדתי לאבד את העבודה. באותה תקופה מני היה עובד מוערך.
ראש הממשלה אהב אותו והוא עדיין נחשב אז עובד סוב. הוא ה'ה אחראי עלי והיה חותם על שעות
העבודה שלי. הייתי תלויה בו. אם הייתי אומרת שהוא לא כסדר והוא היה אומר שאני לא בסדר, היה
סיס' סוב שאותי היו מוציאים מהעבודה ולא אותו. אני מפרנסת יחידה, יש לי ארבעה ילדים ופחדתי

מאוד על העבודה שלי.

"פחדתי נם ממני. הוא גבר צעיר וחזק. ידעתי שתהיה לי בעיה להוכיח את זה. אני מניחה שאם הוא
היה הולך יותר רחוק לא הייתי שותקת. היום אני מרגישה יותר מבוגרת ויותר חזקה ממה שהייתי אז.

היום 'ותר קל לי. אני נם חושבת שאנשים כמוהו "דעו שהניע הזמן שיתייחסו אל נשים בכבוד".

מני נפתלי בחר שלא להגיב.
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נזעולה. כל מילה. ברק, לנד יש ל13 ע0ק עם דביל שגל ראש ממשלה פועזנ! ג1רר רק מילה אחד נ
/ש, אתך. המבזגר מעריצי נתכיהו מעריצים גם קופת שרצים על גבומפהד ג ר, את 
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הדבר שלקחתי נ<נא[ - ערוץ 2 הציפו את הסיפור לפני כדי להציג אותו כעלילת. בחדשות 2 מעדיפים שאישה מ0כנר. תעבור הטרדות מיניות ואולי
אפילו אונס, כל עוד 1ה "תרום לאגינדה שלהם להפלה נתניהו.
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(' "מני ידע שאתלונן, והלן למשטרה לבקש חסינות̂/
סבטלנה גורודצקי, עובדת מעון רה"מ שהתלוננה נגד מני נפתלי בגין הטרדה מינית; "זה

לא רק המאבק שלי - זה המאבק של כל הנשים"

• מירי עדן
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"פחדתי להתלונן כי הוא היה הממונה עלי". מני נפתלי

צילום

אורן בן חקון

"קראתי על ההתעללות בבת ה�13 וזה כאב לי. אני צריכה להיות חזקה גם בשבילה, גס בשביל
נשים צעירות, גם בשביל נערות. זה לא רק המאבק שלי. זה המאבק של כל הנשים" - כך אמרה

, אשר עבדה בבית ראש הממשלה והתלוננה אתמול ל"ישראל היום" סבטלנה גורודצקי (51)
במשטרה על הטרדה מינית מצידו של מני נפתלי. אתמול חשף קלמן ליבסקינד ב"מעריב" כי אף

שעברו תשעה חודשים מאז התלונה, המשטרה נמנעה מלחקור את הפרשה .

"הוא הטריד אותי כמה פעמים. פחדתי להתלונן כי הוא היה הממונה עלי והוא זה שהיה חותם על
שעות העבודה. אני חד'הורית, אמא לארבעה ולא יכולתי להרשות לעצמי לאבד את הפרנסה. אני

מתפלאת על כל אלה שאומרים 'למה היא לא דיברה?', 'למה היא לא סיפרה?'. למיל איך הייתי
?" מפרנסת אחר כך? מי היה עוזר לי אס הייתי מפוטרת? הם.

4הצעות מעולות לביטוח רכב תוך דקות



"כשכבר אמרתי למני שאתלונן, הוא עכוז: 'מי יאמין לך? את יותר מבוגרת'. הייתי ממש בהלם.
איך אדם יכול להתנהג ככה? למה הוא חשב שלי לא מגיע יחס של כבוד? הוא כאמת חשב שזה מה

שאישה 'צריכה"?*

בעדינות ובקול שקט היא מסבירה: "הייתי חסרת אונים. זה לא צריך להיות ככה, שאנשים
נשארים בלי עזרה. עזבתי את מעון ראש הממשלה לפני שמני תבע אותם. עברנו לתל אביב כדי

שבני הצעיר יוכל להתאמן אצל מאמן ממש טוב (הבן חבר נבחרת ישראל בהתעמלות קרקע, מ"ע).
פתאום מכי יצר איתי קשר וממש ניסה להכניס לי מילים לפה ו'להזכירי לי שלא שילמו לי ושמגיע
לי עוד כסף ממעון ראש הממשלה על העבודה שלי שם. אמרתי לו שזה לא נכון וששילמו לי הכל.

הוא המשיך להתקשר וללחוץ שאבוא לפגישה עם עורכת הדין שלו. הוא ממש עבר את הגבול
כשלחץ ולחץ שאצטרף לתביעה שלו נגד מעון ראש הממשלה. בסוף אמרתי לו שאס הוא כל כך

רוצה שאספר מה היה, אז אספר הכל, כולל מה שהוא עשה ואמר. בערך יום אחר כך הוא ביקש
במשטרה חסינות. לי היה ברור למה - הוא לא רצה שיחקרו אותו על זה, כי הוא יודע שזו אמת."
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אישור על הגשת התלונה, 6.5.2015

"סיפרתי לילדים - זה היה מאוד מביך וכואב"
עניין ההטרדות כחשף ב"מעריב" במארס אשתקד. לפכי הפרסום אספה סבטלנה את ילדיה.

"סיפרתי באופן כללי, כי זה מאוד מביך וכואב. הם הבינו. רציתי שישמעו ממני לפכי שיקראו



בעיתון'/ היא מספרת בגילוי לב. לאחר הפרסום, בחודש מאי, זומנה למשטרה כדי להתלונן
ולמסור עדות. בגמר חקירה שארכה כשעתיים נאמר לח כי תזומן לעימות עם נפתלי. עד היום לא
זומנה. עוד נאמר לה שאסור לה לדבר על החקירה. "הבנתי שאסור לדבר אז לא דיברתי. בגלל זה

גם לא פניתי לארגוני סיוע. כי איך אני לכולה לספר על ההטרדות בלי שאולי אספר עוד דברים ?

"החלטתי לדבר אחרי ששמעתי את מני מכחיש שהטריד מינית. חוצפה ממש י אני לא משקרת!
נשים שחושבים שמותר להם לא לכבד אישה ולהטריד כשאני קוראת בעיתונים על כל מיני א

אותה, זה ממש ממש מפריע לי. החלטתי להיאבק גם בשביל האחרות, שעדיין אין להן כוח - כמו
שלל לא היה קודם. צריך שתהיה פה תרבות אחרת, שמכבדת נשים. מני מערבב דברים 'גדוליסי -

עס הדברים שהוא עשה לי. אין קשר בין שני הדברים ."

סבטלנה, ששניים מבניה אחרי צבא ושניים בצבא (הצעיר התגייס לפני שבוע£, עידכנה אותם בדבר
החלטתה. כשהיא מדברת עליהם, קולה הרך מחייך ומתרכך עוד יותר.

י'לא לחקור 9 חודשים - זה לקבור את החקירה"
עורכת הדין והטוענת הרבנית שרה מרקוביץ', המייצגת את סבטלנה, הביעה את פליאתה על

שהמשטרה לא זימנה עד היום את מרשתה לעימות או להמשך חקירה. "מניסיוני זה מאוד לא
מקובל", אמרה ל"ישראל היום'/ "הטענה כאילו זה שמר נפתלי הטריד את מרשתי קשור

לתלונותיו לגבי תנאי העסקתו, הזויה", היא קובעת. "לא לחקור עניין כזה במשך תשעה חודשים
זה פשוט לקבור את החקירה. התקשרתי למשטרה לאחרונה, כמקובל בתיקים מסוג זה, כדי לברר

מה קורה עם התיק. החוקרת והחוקר הבכיר ממנה התקשו אפילו לזכור את שמה של מרשתי,
המתלוננת. זאת ועוד, העובדה שאותו חוקר - רפ"ק ארנון חגיגי - חוקר את מר נפתלי במתלונן

בעניין מעון ראש הממשלה, ואז אמור לחקור אותו כחשוד בפרשייה של הטרדה מינית, היא בלתי
סבירה. הוא הרי 'צריך' את עדותו של מר נפתלי בתיק אחד, אז איך יוכל לחקור אותו ביסודיות -

כחשוד - בתיק אחר! איך ולמה השאירו את חקירת שתי הפרשות בידי אותו קצין? לכל הפחות
צריך היה קצין שונה לחקור כל פרשה כנפרד ומוטב היה לו כל חקירה היתה מתבצעת בתחנת

משטרה נפרדת ."

לדברי עו"ד מרקובלץ/ יש ימים שהיא זוכרת במיוחד. "סבטלנה התקשרה אלי נסערת ביותר
(אנחנו מכי רות מתיק אזרחי שבו ייצגתי אותה) ביום שלקחתי את האוטו לטסט. היא סיפרה
שמר נפתלי אמר לה שהיא מבוגרת ואף אחד לא יאמין לה שהוא הטריד אותה. ואז הוא הלך

לבקש חסינות במשטרה. למה? מה היה לו להסתיר? הסיפור פורסם ב'מעריב' לפני שנה. למה הוא
לא תבע אז את סבטלנה על הוצאת דיבה? זה לא כזה כבוד גדול שכותבים עליך שהטרדת מינית,

לאל למה כבר אז, כשפורסם שסבטלנה הלכה לפוליגרף ביוזמת 'מעריב' ונמצאה דוברת אמת, הוא
לא הלך לפוליגרף? למה רק מחר (כפי שטען אתמול שיעשה, בראיון בגלי צה"ל, מ"ע '(

"אולי הוא צודק בטענותיו בבית הדין לעבודה ואולי לא, וזה לא מעניין אותי. יש להבין שמרשתל
אינה דוברת עברית רהוטה. היא רק מסרה עדות ותלונה. לא היא קבעה מה יירשם בטופס

התלונה. מי שהגדיר את התלונה הוא אותו רפ"ק חגיגי, והוא זה שהגדיר את התלונה כ'הטרדח
והתנכלות מינית'. אני לא מתפלאת על מר נפתלי, שטוען שלא הלו דברים מעולם. וכל מה יגיד? אני
כן תמהה על ארגוני הסיוע לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית על שאחרי הפרסום ב'מעריבי לפני שנה -

איש מהם לא פנה לסבטלנה כדי להציע לה עזרה. אוזן קשבת, מקום לשפוך את הלב. ואנחנו
מדברים על מוטרדת מינית, קשת יום, מוחלשת, שהעזה להתלונן ואף להיחשף בשמה! עד כדי כך
היא בטוחה במה שהיא אומרת! גס היום איש מהם לא פנה אליה. לעומת זאת, קראתי על מקרים

אחרים שבהם נשים מוטרדות הסתפקו בכתיבת סטטוסים על הטרדה מינית וזעקתם של
הארגונים החשובים הללו נשמעה בקול רם וברור, תוך שהם מדגישים את חשיבות התמיכה

במוטרדות ובחקירת האמת. למה לסבטלנה מגיע יחס אחר" י

פנינו לאיגוד מרכזי נפגעי תקיפה מינית מספר פעמים כדי לדעת אס ואיך ילוו את סבטלנה
במאבקה. עד לכתיבת שורות אלה התייחסות האיגוד טרם נמסרה.

אגב, מני נפתלי עצמו התראללן אתמול בגל"צ, וסללם במה שנשמע כאלום כלפי ראש הממשלה
בנימין נתניהו. "הוא גורם לי להוציא את כל החומרים, הוא גורס לי שהממשלה שלו תיפול", אמר

נפתלי ליעל דן.
• ? •

אין יכולה המשטרה להתעלם מתלונה על הטרדה מיגיתל
// איציק סבן



בעיצומן של חקירות ובדיקות יזומות של טענות נשים כנגד אישים מפורסמים על הטרדות מיניות,
מבלי שהנשים בחרו אפילו להגיש תלונה במשטרה, ובעוד בכירי המשטרה קוראים לנשים שחוו

הטרדות מיניות להתייצב במשטרה ולהגיש תלונה, אותה משטרה מתעלמת כתשעה חודשים
מתלונה בגין חשד להטרדה מינית שהגישה אישה כנגד מני נפתלי, אב הבית לשעבר במעון ראש

הממשלה.

אתמול פורסם ב"מעריב" כי סבטלנה גורודצקי, עובדת לשעבר במעון ראש הממשלה, הגישה לפני
כתשעה חודשים תלונה רשמית נגד נפתלי במהלך עדות שנגבתה ממכה בפרשת מעונות ראש

הממשלה. גורודצקי טוענת כי אף שחלפו ככר תשעה חודשים מאז הגשת התלונה, שוס דבר לא
קרה.

נודע כי הסיבה לכך שהתלונה לא נחקרת היא שביחידת להב 433 בחרו להפקיד הן את חקירת
המעונות של ראש הממשלה והן את חקירת החשד לביצוע עבירות מין מצידו של נפתלי בידיו של

אותו צוות חקירה. ההחלטה, גנך נטען, יצרה סיטואציה בלתי אפשרית שבה הצוות שמסתייע
בנפתלי לצורך איסוף הראיות נגד רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, אמור לחקור את נפתלי

באזהרה כחשוד בפרשת החשד להטרדה מינית. "מקובל לעשות הפרדה בין יחידות", אמר אתמול
" מקור משטרתי והוסיף כי "זח נשמע לא טוב, אלא אס כן יש סיבה שמצדיקה זאת .

יצוין כי בחודש מארס 2015 נחשף כי באחת הקלטות שמסר נפתלי למשטרה, הוא נשמע מטריד
לכאורה את גורודצקי בעת ששוחח עימה. באחת השיחות, נטען, הטיחה בו גורודצקי כי הטריד

אותה מינית בכמה הזדמנויות בקומת המגורים בכית ראש הממשלה בירושלים.

מהמשטרה נמסר כי "הנושא מוכר והטיפול בו עודנו מתנהל, כך שמטבע הדברים לא נתייחס
לפרטים אודותיו. החלטות מתקבלות משיקולים ענייניים ומקצועיים על ידי הגורמים המוסמכים

במשטרה ובתיאום מלא עם הפרקליטות ככל שנדרש."

עם זאת, בערוץ 2 דווח אמש כי במשטרה החליטו להחליף את צוות החקירה ולהעביר את התיק
לטיפולו של צוות אחר ביחידה הארצית לחקירות הונאה, שאינו קשור לפרשת מעונות רה"מ. על

בסיס מידע זה, ניתן להעריך כי נפתלי יוזמן בקרוב לחקירה בנושא.
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1 לכבץד לכבוד

גב'גלית דיסטלאטנריאן מץ שמעון אלקבץ-מפקד -
צח"ל גלי צרו"ל בלי

ן7לאהיב-יפו ולאביב-יפו

הגדיו! דרישה להתנצלות גשייךיד,

;  )£ ץזז; מר מני גג'תלג ויי יג* מתכבד ע^כות אל<כמ בעגיץ שבגזון כילקמי�
נשם

^ 1 ביוס17.ס!.9 התקיימראיוץרדיופוניעסמנ<נגוזליבמסגרת הרגוג�גיתאיאלסג"ל

^שי היגשה בא\תו היום על קול גני גלית דיסטל אטברואל (לתלו; יעלית אטבריאן]
̂ימ. יחד עס בעיש בשם דודי ורטה ?

̂י נפתל< את האפשרות כי ''אתה מבצע 2, במחלך הראיון חטליזחגלית א0גל<אן�כבנ

או1ס שני בסתלזננת שלבאגרה כבר 0ג?גת בח...".

זת שומעת מח את אוכזרתי'י ג, כתגוגח, אמר לה מני נ0תל< בונדחטח, בין היתר י'אוגסנ̂ 

וחשובינח העידית של גלית אטנריאן הייתה *<ן. כ\, כך לחלוטין1' וזאת חוד שמגי
ג5תלי חוור על שאלתו בחדהסת "אלגס ז"

+. דברים אלח גלו^י קגתקגלינז על הדעת.

5. םז�לבר בדגרי� בלע כנגד מגי נםתליל שמב\רתס אחה והיא לו:שינירל גג3י ציכור

הגגאץינימ, לב!ץו1ו, לפג<ע גשמו 0טוב, להוציא דיגתו רעת ולהפכו ללעג ולקלס נקי

1 וזכריה; 0̂ זאת, כאשר חטוא<<ניג אף מסבירה קודם לגן כי לשיטתה מני נפוגלי

נ^?וד דואג לדיכטייוח^גגורי ושטו הטוב.

\ 6. ני1גולהזהשלנל<תאטבר0י1ואת הבימה ויזשר ניתנה לה על ידיגליצרז"ל ככדי לעשות

החלל\חמחהירהחגנטילה אחריות שלא גדין, בתכיית כהמרב*יההי�א שימוש ציגי,

הן עליח וחן על בלי צח"ל שעד לכחיכת שורות אלח טרם גקטה נגדה בגעדים
מאליהנ1. משמעת<לס נגהב'?שי0

אטבריאו ב ג0110{? בתכנית 7 אגי לא די-כל אלת, חיו© הגוקדהתראיילךןגלית

הבוקר שלשיגולדשטיין 1יחד ע0 ל>*רל לב) ושם הסבירה אסיר*ת*ה אלה כ"פליטז?

̂<י?י_טי" [חהדנשוהי כולן לא בניקור- ל.א). כמו כן התייחסה טח מצעךו< של נ<<^< 1

שס נס לטענתה (חבלתי נכונה) בעבר לפיח ובתח בשני פרסי סקיר *מ0 שאיננו ;כון]
נוזורדן טולסת בראיון במסגרת...". כ"

ווו וו ̂.י-י זיו וווייץר " -11111.1-- ו ו ¤*1̂א^^ 11  ̂זץ1ו̂ך ̂^ע ^̂ ̂י ̂ף^ **̂  ̂.̂ ̂י1 ̂ל* ̂̂?1ק5!!^3 |^ל
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8. דברים אלה מדברימ בעד עצטם ומחווים הודייה י&יל גנט* מטעמה גלגלית אטכריאד
כי הלבריס לא היו צריכלס לחיאמר ובעניין זח די 0^כיג<א ברטטא.

9. אץ צורך לוקכביר מלליס כי וק-זוזויות על חנזק הרב ש1רמו מעשיה של בלית אטגריא(
חלה ר< עלית כאופן אישי והן על גלי צה"ל שאפשרו לחלעשות כן בשידירחי בתחיה.

̂לוו1מן י�וכתב 10. לאור0ל0אמ1�רלעילהגכ0מול1:קשים,מ<ליתאטמ�י̂תקריא1חת
̂רז שיאושר על יזי מגי {פתלי. 1^?מצעותי, בתוך? <מיקםחיום. בנ. ו

1
1

* 11. ככל שלא תעשו כן, אמליץ למ;י גפחלי כשטיח טענווז.יו בפני בית המשפט,

•'
12. למען הסדר הטוב וחסרה הספק, הריני להודיעכם <:< ככל שח דברים יגיעו לבות

המשפט הר� שוגביעתי שלמני נפתלי תכיל גט רכיב כסגיאשר אמליץ לו שלא ל\ותר
̂ו הו�נגצלותגס תיטמע. א&י על^

13, איו באמור כבגבתבי זח םש'ינז ויתור כלשהו על כל טע;ה ו/או עילה ו/או זכות שעמדו
למגי גפוגלי קודם לכן.

בכבוד ךנ,

אסל עו"דלוליק

,̂  ., - - ^
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\ ,̂ צט1 "גנ* לישראל— ^^ 
^/ ̂ -̂ מג* זית וז0י7ל<ט יע*גפ*< תז-אש* 

*נ\ די1ק<קז7, 3(0ואג<מ ו11שת*ו1<
ק�&י: 55*6'1*£-נס
ניק?י�; 2*6*9*03-5
נ©;' י<ל< י 65'1-57סי-ס9<>01
יח� כססק� ונשע"רו
$ בדצמבר 20:7

*יו"ך**<קיקירא<*סל

חניין - רא<יו ש?1*3ח <ל<* ד<סטל עמ מי מ3< 01תלי ג*9 באיק13י3ר ?1ס2
.717̂ •'לו- 7י*?י 15 ג>*ק5י

̂י ברכבות לחש יכך י ̂ן טעטיגין ' יגי [ מטגבלעובקריםרכיןן^ועברלל^מו^ ולאחר בחי

ג, במכתבך טענת כ^ בבקתלך רא<ון שקיימוז 11 קגה1יה גלק? ד^יזל אטמ�לא^ ע0 0ר'*יך נ1'ל< )נרז"ל, השחירה

̂ות גזנ?< ה0?3 גפגיצ<ביך חנגאויגינ! וגיד שחסיחנו בו כי ביצע בםתליומ! "0<ם שנ<". המגי�-*וז 

^, רזמדובר בר^ק�ץ רריוימייי, אקיר במחנהו' גגמראייינת עימ11ת >*ג םרי*ז עם טענות שו5ות להטרדת מיג<ת

̂ ע*7ע!א< נוע". ב<ן-היתז�, עעמדנ אוי תמרזאי'ין עט <\עטת  טג#1ו, 0'1וי מייסג* לג:י נז בו?ק*הי1*. ךאיו
^^

'6וגוה, ול^קבע וגדברימ ח1א וגש�ןי 1ם ̂�זעטיזץ במצנ של א�1 גויחזת

כאייח מאד  6^?וד 0ענות *80מקז כינק^זדת ב<חס *קטידת לגיגית ̂י
 בגנ<

4. לענייננו. הצי<ח הסראייט!
̂זן ראי* תטמשלח. מרשך כלפ.י שכל�ת במ

3. ת0רו?"נת חקגי'וג?, לאורך כל חייאילן, לגיץ גי <^ רז1�)שדות כינד טר^ך. שגבדקי0 ניטים אזלה

במשטרת, בעקביה הג̂�ת תתלןגח, הםחקידות ל07סדה, כ/- חדנ'/ו גס ח&גיש חנגטף שנטל תלקי כראיט
• י�וד וי�קותייט.

4. בתנובה לטענות קדשו י.1תאשםזת שחשסלע גשיוור מז0יחםנתלובט7, אשר לפ<ז1ן: בורט בגיד שיחד אי!

̂חר! ע<נ=ו חמץללןלית על מנת עיוו תפליל אוונו כט<16שרח, י/טילה וזב ראני;? ספק גגרסדגז� וחבי^גז תכ

ש&רשל לא ג*על כדי לברר מי הוא אותו טר0 בכ<ד ומת0 מניעט. בשלב וח חעיי'ה הסגישח. 7י ק<*0ג1*

̂י< <\ה1* גנג01נאונ<ז סזי נטת'לוג^ )'ול0<ודח ט:ו פגע 1ח, )<0^ד

יתיחן* של כשיק רכות 7, יובהי� 1; חג^קגיי ''אן:ס (*גי" ה<ט מטאפורה <£וצמ, שייעדת לת>זד את דנח̂נ

/4< חתחלוגטת על 0ג*עה טיגיזנ, ואת חתחלין הטירזלג וחינוגטידזח שע\בדווי גש<ט אלו, א<> המגיש דוד

י^< לרטחי<סחז�נגק\נ3!י/לוו'רלאנז]�1;יסתברט:י0וי.

ה10אוט*ק, לא נםצ>1הנקומ להיעתר לדרישונכס עוט7גטכנןרט*ס אד;(ז  8 בעול חאקזוי, ולאחר /6חע0�ת<
^

^ לקיסם יגיזז;צ/.י1�ת כיחס לדבז�גם ש<אמו�ו.

הביטתון >*�גלי*רזי< 0ק.איןגאמור נ&טתבנ זח כדילסגוח:אה ט"-�וגיי�^רינח, משיז . לסעויוטרהקי 9/  ^

̂מט לטעון טעטונ גדספוח בגדון געןיתרת.גג1ל:(אח. וןכוונינבודמים הללו או םי מט

̂/* מ*<£/ ג<ונגנקגלד גו
תיו'?3ת הבגשפנ^^/ לג<* 1גה"<
טחל'קד* ח*י>טץ/< ותי*ק<קת
̂י01*ו^ ^. י(  ( 

סייז^^^ ה&ו^ך̂ל

כ'למ''ק

... ^^1 ̂�זזיייוי*מ*̂י^ט^0̂8 ̂^ר1וי^ 77̂ :
~;7ז

̂^רל7י ^̂ ר




