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 מטעם התובעתתשובה כתב 
 

, מתכבדת התובעת להגיש לבית 1984-לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד 61בהתאם לתקנה  .1

 .את תשובתה לכתב ההגנה של הנתבעהמשפט הנכבד 

 

 כתב אישום נגד ארגוני שמאל ונגד הדמוקרטיה בישראל –כתב ההגנה 

והאלימות המילולית ההתלהמות תובעת מסתייגת מהגסות, ייאמר כי ה בראשית הדברים .2

המאפיינות את כתב ההגנה, על לשונו ורוחו. אין בכוונתה של התובעת לרדת לרמתו של הנתבע )או 

כתב ההגנה כמסמך ״מטונף״, . לו הייתה עושה כן, כי אז הייתה התובעת מגדירה את כוחו(-בא

ההגנה, אף לשיטתו של הנתבע אין כל מניעה לעשות לכתב  45ולאחר מכן טוענת כי בהתאם לסעיף 

מאפיינים את כתב המונח המשמש כמטאפורה ״לגסות ולאלימות המילולית״ כן, מאחר שזהו 

 ההגנה בכללותו. 

, מופרך ונטול ביסוס עובדתי "כתב אישום"מעין למעשה הלכה המסמך המתקרא ״כתב הגנה״ הוא  .3

קונספירציה בינלאומית, נגד ארגונים ומפלגות מצידה שנהגה בידי מוח הטובל בתיאוריות בדבר 

ואף נגד אחד הארגונים  ;קרנות ומפלגות מחו״ל ,נגד ארגונים ;השמאלי של המפה הפוליטית

האיחוד האירופי. כך עולה, בין היתר, מן הדברים, כי  –המדינתיים הבינלאומיים הגדולים בעולם 

 31 סעיף) הפועלים ללא הרף כנגד מדינת ישראל״, רשת ארגונים עולמית״ארגון מולד הוא חלק מ

״כמעט מן המפורסמות שהתובעת הינה ארגון שמאלני קיצוני, הממומן על ידי ההגנה(;  לכתב

ההגנה(; היא חלק  לכתב 13 סעיף) גורמים זרים החותרים תחת קיומה של מדינת ישראל״

 לכתב 41 סעיף) חדשה לישראל״של הארגונים הנתמכים כספית על ידי הקרן ה ה[מערכת הסבוכה״]מ

״כל מטרתם הינה פגיעה במדינת ישראל. מקורות המימון שלו הם ארגונים או אנשים ההגנה( ש
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ההגנה( )ההדגשות  לכתב 30 סעיף) ״החותרים תחת אושיות המדינה ומנסים לפגוע בה בכל מחיר

 ד״ב(. -י״י ו –אינן במקור 

הדמוקרטיה המשטר הישראלי ונגד המופנה  "כתב אישום"אין דרך להבין מסמך זה אלא גם כ .4

לגיטימציה של פעילות פוליטית הכוללת גיוס דעת קהל אופוזיציונית. זאת -תוך דה ,הישראלית

״התובעת אינה פועלת ב״ספרה הציבורית״ אלא בספרה הפוליטית ומטרותיה הן לאור הטענות, כי 

שם לו טי לחלוטין, אשר מדובר איפוא בארגון פולי״ההגנה(; כי  לכתב 51 סעיף) פוליטיות מובהקות״

 לכתב 19 סעיף) למטרה להשיב את השלטון לשמאל ולהפיל את הממשלה הנבחרת בכל מחיר״

ההגנה(, וכי  לכתב 29 סעיף) ״ניהול קמפיין כנגד תקציב המדינה״ההגנה( ובין היתר באמצעות 

מדת ; כי השימוש בכינוי ״הקרן להש״]ארגון מולד[ קורא שוב ושוב להחלפת ראש הממשלה״

( נובע בין היתר, 8ת/-ו 4נספחים ת/לכתב התביעה ו 22-19ישראל״ על ידי הנתבע )וראו: סעיפים 

; לכתב ההגנה( 40-ו( 1)27 )סעיפים ״״למחאת האוהלים״ שהייתה פוליטית מעיקרה״בשל תרומתה 

״דעותיה  –ולבסוף, כי מפלגה רשומה כחוק ושנציגיה משרתים את ציבור הבוחרים בכנסת 

 ההגנה(.   לכתב 23 סעיף) יה של מפלגה זו, הן מן המפורסמות ומיותר לפרטן״ומטרות

לכתב ההגנה הכחיש את האמור  43ולאחר כל המסכת הזאת הנתבע אף הגדיש את הסאה, ובסעיף  .5

בורי שיטתי שמטרתו להציג י״חלק ממסע תעמולה צלכתב התביעה, דהיינו, כי מדובר ב 34בסעיף 

התובעת, לגישת . לגיטימית, ואת המזוהים עמה כבוגדים ואויב העם״-קבוצה שלמה בישראל כבלתי

זאת כי הפרסומים נשואי התביעה דנא מהווים חלק ממסע תעמולה ציבורי זה, אלא שאף אך לא 

כתב ההגנה בכללותו הוא חלק ממסע תעמולה זה, שמקומו בתעמולת בחירות ולא בכתב טענות 

 . רלוונטיות לתביעה דנא אין להם כלהמוגש לבית המשפט הנכבד, ו

בין "הוא מציין כי באמצעות כתב ההגנה,  , בין היתרשמנהל הנתבעמסע התעמולה השקרי במסגרת  .6

היא , שמטרתם המוצהרת אנשים וגופים רבים ב["ד-י ו"]הכוונה לתובעת, יחבריו של הארגון 

יהם מושאיה של ההצהרה מתבקש לדעת, התובעת . (לכתב ההגנה 17סעיף ) "הכחדת מדינת ישראל

מטרתם "החברים בתובעת, ש "האנשים והגופים הרבים"מיהם  הזו. והמופרכתהמקוממת 

 "?היא הכחדת מדינת ישראל המוצהרת

 35-ו 33, דבקה גם בטענות אחרות של הנתבע. כך, בסעיפים נראההמופרכות של דברי הבלע, כך  .7

לכתב  25-ו 22, 18מחוסר ידיעה( את האמור בסעיפים  –לכתב ההגנה מכחיש התובע )בין היתר 

ות. הכיצד זה הנתבע התביעה, היינו, כי פרסומי הדיבה זכו למאות ״חיבובים״, ״שיתופים״ ותגוב

מכחיש ״מחוסר ידיעה״ מידע שכל בעל חשבון ברשת ״פייסבוק״ יכול לראותו, ובוודאי מי שפרסם 

 הנתבע עצמו?     –את הפרסומים הללו 

, עד כי מתעורר גם משנטענו בכתב ההגנה טענות עובדתיות גרידא, אלה הוצגו באופן שגוי ומסולף .8

. כך, מנכ״לית הרושם שמחבר כתב ההגנה אדיש לחלוטין להבחנה המקובלת בין אמת לשקר

מר כך, לכתב ההגנה(;  20סעיף כפי שנטען במר מיכאל מנקין )התובעת היא גב׳ ליאת שלזינגר, ולא 

״התובעת אינה הטענה כי ו; (לכתב ההגנה 5כפי שנטען בסעיף )אברום בורג איננו מייסד הארגון 

תובעת הלכתב ההגנה( אינה עומדת במבחן המציאות, שכן  14)סעיף  משמשת כלל כמכון מחקר״

מלומדים על אודות ובהם גם מאמרים , , מחקרים מעמיקים במגוון תחומיםספרי עיוןמפרסמת 
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ובכלכלה,  יושבים שניים מחתני פרס ישראל בפילוסופיה, ובוועד המנהל של התובעת סבו של הנתבע

פרטים אלה היו ניתנים לאימות בנקל באמצעות אתר . נשיא האקדמיה הלאומית למדעים לשעברו

עליו נשען שתיות עסקינן, הרי שהסילוף המרכזי, האינטרנט של התובעת. אולם ככל שבטענות עובד

רובו של כתב ההגנה, הוא כי התובעת מקבלת תמיכה כספית מהקרן החדשה לישראל. טענה זו 

כי התובעת  2.8.2017יום נטענה בחוסר תום לב, שכן הנתבע עצמו פרסם בדף הפייסבוק שלו עוד ב

 ויתרה על תמיכה כספית מן הקרן. 

 מכתב ההגנה עולה כי לנתבע לא עומדות כל הגנות

נשוב אל מושכלות היסוד של דיני לשון הרע. הנתבע הוציא לשון הרע נגד התובעת בשלושה פרסומי  .9

דיבה שונים מתוך רצון להפוך אותה מטרה לשנאה, לבוז וללעג בעיני הציבור; להטיל דופי באופייה 

תובעת פעלה באופן המנוגד למטרותיה הציבוריות; ובמהימנותה של התובעת על ידי טענות כי ה

לפגוע בערכים אותה מנסה התובעת לקדם; להשפיל את התובעת ולעשותה מטרה לשנאה ולבוז; וכן 

 לפגוע במשלח ידה של התובעת. 

)ביטוי שחוזר על עצמו בכל שלושת  ״ממומנת על ידי הקרן להשמדת ישראל״הטענה, כי התובעת  .10

הוצאת דיבה מובהקת. ראשית ייאמר, כי חלקים ניכרים מהציבור  פרסומי הדיבה( מהווה

שמשתייך לקוראיו, עוקביו ותומכיו של הנתבע אכן מאמינים בקיומה של ״קרן להשמדת ישראל״, 

וכי זרוע ״הקרן״ בישראל מממנת את התובעת. שנית, על מנת שתעמוד לנתבע הגנה של ״הבעת 

רשת שוקן בע״מ נ׳  4534/02)וראו בעניין: ע״א  התובעת הבעת דעה עלדעה״ הרי שזו צריכה להיות 

. משכך, השימוש החוזר והנשנה בביטוי זה אינו יכול ((2004) 571, 558( 3, פ״ד נח)הרציקוביץ׳

 לחסות תחת הגנה של ״הבעת דעה״. 

״ממומנת על ואם חלילה המטרה של הפיכת התובעת למושא לשנאה, בוז ולעג בדברים, כי התובעת  .11

לא הייתה ברורה דיה לקורא הסביר, הנתבע המחיש היטב את מטרתו  קרן להשמדת ישראל״ידי ה

 משל למחלה קטלנית המאכלת את גוף האדם. –״ גרורותיהםבביטוי ״חברי הקרן להשמדת ישראל ו

הוא לשון הרע באופן מובהק, וזאת דווקא משום שלשיטת  ״עמוד מטונף״אף השימוש בביטוי  .21

ב ההגנה( אין מדובר במשמעות המילה כפשוטה אלא ב״שימוש מטאפורי״. לכת 45הנתבע )בסעיף 

 בן גביר נ׳ דנקנר 10520/03רע״א -לפסק דינה ב 10וכדברי כב׳ השופטת א׳ פרוקצ׳יה בפס׳ 

הביטויים "מלוכלך" ו"קטן" שנתווספו להתבטאויותיו של ״(: ״עניין בן גביר״( )להלן: 12.11.2006)

 .״מימד של פגיעה וביזוי לדברים שהוטחו כנגדוהמשיב כלפי המבקש הוסיפו 

ציונות הם מושגים הניתנים לפירושים שונים. -לכתב ההגנה, ציונות ואנטי 42אכן, כנאמר בסעיף  .13

ואולם גם לפירושים אלה ישנם גבולות והם אינם נתונים ליחסיות מוחלטת, שבה אין משמעות לאף 

כו של המונח. נשוב ונציין, כי בטענת הנתבע מילה וכל מונח יכול להכיל בה בעת גם את היפו

ציוני״ אין שמץ של אמת, וכל תכליתה להשחיר את פניה של התובעת, -שהתובעת היא ״ארגון אנטי

ליצור לה דימוי של גוף הפועל נגד קיומה של מדינת ישראל )טענה המקבלת משנה תוקף בעיניו של 

ת מקבלת מימון מ״הקרן להשמדת ישראל״(, קורא סביר לאור הטענה האחרת של הנתבע, כי התובע

ומהווה, הלכה למעשה ארגון אויב לישראל. התובעת היא ארגון ציוני למהדרין. כל פעולותיה הן 
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פעולות שעניינן קידומו, פיתוחו ושגשוגו של רעיון הציוני ולכן אין כל אפשרות להגדיר אותה כארגון 

 ועה.ציוני, והגדרתה ככזו היא בגדר השמצה פר-אנטי

הנתבע מוזמן לעיין בספריית הפרסומים המחקריים של התובעת, ולהתרשם בעצמו מעוצמתו של  .14

פירסמה התובעת את  2013בשנת  ך,כ הרעיון הציוני העומד כנר לרגלי כלל פעילותה של התובעת.

 אשר לתפיסת הציונות. בעל עמדתו של המכון ללמוד , שממנו אפשר "ציונות שוויונית"הספר 

, שמואל פרידמן נ׳ שמואל סגל, עו״ד 30/72ע״א -ו דבריו של כב׳ השופט מ׳ עציוני בניפים לעניינ .15

 : 232, 225( 2פ״ד כז)

יב העם" גם אם בהיותו נער השתייך קום להגדיר את המשיב כ"אוא היה מל"
לברית הנוער הקומוניסטי. לא הוכחה שום פעולה מצדו נגד העם, לא בהיותו 
לוחם בספרד, לא בהיותו באנגליה ובאוסטריה בזמן מלחמת העולם השניה 
ולאחריה, ובפרט לא מאוחר יותר, כאשר שב ארצה והתגייס לצבא. העובדה 

הוא אחד מראשי תנועת "העולם הזה" המיוצגת בכנסת ואשר היא  שהמשיב
אשר יהיו, אינה נותנת צידוק  תנועה חוקית לכל הדעות. יהיו השקפותיה

למתנגדיה הפוליטיים, כגון המערער, לכנות את המשיב שהוא, כאמור, 
מפעיליה, בשם "אוייב העם". אנו חיים במדינה דמוקרטית שחופש הדיבור 

בה הוא אחד מיסודותיה. אזרחי המדינה משתייכים למפלגות וההתארגנות 
שונות, והשקפותיהם בענייני האומה שונות לעתים מן הקצה אל הקצה, ומה 
 לנו כי נבכר מפלגה אחת על פני רעותה וניתן את ידינו להשמצות כגון זו של

 .״יב העם"!כינוי ריב פוליטי בשם הגנאי "או

ועד עדת  698/77ונות )רדיקליות( או שנאת ישראל, ראו גם: ע״א ציונות, קיצ-לעניין ייחוס אנטי .16

, הוצאת מודיעין בע״מ נ׳ ספירו 259/89(; ע״א 1978) 183( 2, פ״ד לב)הספרדים בירושלים נ׳ ארנון

 לפסק דינה של כב׳ השופטת א׳ פרוקצ׳יה. 9, פס׳ בן גביר עניין(; 1992) 48( 3פ״ד מו)

נאצות מן הטיעונים לגופו של עניין, מתבהר כי כלל לא ברור משבוררים את המוץ מן התבן ואת ה .17

מהן טענותיו המשפטיות של ב״כ הנתבע. מה שנחזה כטענות משפטיות מופרח לחלל האוויר ללא 

התייחסות מפורשת לכל אחד מן המופעים של לשון הרע נשואי התביעה דנא. ככל שאלה אמורות 

 . הרי שאין בהן כל הגנה –לשמש כטענות הגנה 

דין בחלק מטענותיה של התובעת -מכל הטעמים המפורטים לעיל, ולאחר שהנתבע הודה הודאת בעל .18

בכתב ההגנה שלו, הרי שהתובעת תוכיח בבית המשפט כי הנתבע עוול עוולה של לשון הרע כלפיה, כי 

 לא עומדת לו כל הגנה שבדין, וכי יש לחייבו בדין.

 

 2018בינואר  1היום, 
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