
בבית המשפט השלום ת.א.
בתל אניב-יפי

געניין

ערוץ 10 החדש בע"מ, ח.פ. 513024760

על ידי ב''כ עורכי הדין פישר בכר חן תל אוריון ושות'
מרחוב דניאל פריש 3, תל אביב

; פקסימיליה: 03,6944211 התיבעת 03.6944249 ?. טלפון

- - נגד
אלי צפורי

על ידי ב"כ י. מושקט, משרד עורכי דין
, תל אביב 6579614 מרחוב יהודה הלוי 85

; פקסימיליה: 03.5609882 טלפון: 03.5662038
הנתבע

כתב תביעה
מהות התביעה: לשון הרע, דרישת פרסום תיקון והבהרה

סכום התביעה: 200,000 שקלים חדשים (פיצוי סטטוטוו�י)

א, פתח דבר

1. עניינה של תובענה זר בפרסום בעיתון הכלכלי גלובס ובאתר האינטרנט שלו, במסגרת טורו של
הנתבע, מר אלי צפורי, אשר פורסם ביום 26.10,2016.

2. בטור האמור הובאה ביקורת על הלוואות שונות שנטלו מפלגות פוליטיות מהמדינה, ואשר בסופו

של יום לא הוחזרו.

3. אלא מאי! אל פרסום זה, בחר הנתבע - בזדון - לשרבב גם הלוואה אחרת ושונה בתכלית: הלוואה
שנטל ערוץ 10, ממשרד האוצר, לצורך מימון דמי הרישיון לרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.

4. ברם, הלוואה זו, שערכה נכון להיום עומד על 23 מיליון ש"ח {בניגוד לסכום השגוי שפורסם על ידי
הנתבע), הולכת ונפרעת בהתאם להוראות הסכם ההלוואה שנערך בין ממשלת ישראל לבין ערוץ 10
מיום 30.12.2012. לצורך הבטחת החזרתה, אף ערוץ 10, בהתאם להוראות הסכם ההלוואה,

בטוחות בגובה סכום ההלוואה.

5. חרף האמור, וללא כל ביסוס עובדתי, קישר הנתבע בין שתי ההלוואות, תוך שהוא מגדיל עשות
ומציין את האפשרות כי סופה של ההלוואה שנטל ערוץ 10 (ואשר נפרעת בהתאם להסכם), יהא

כסופן של אותן הלוואות שנטלו המפלגות השונות (ולא הוחזרו).
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6. מדובר בלשון הרע בוטה וחמורה, כמשמעותה בחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק
איסור לשון הרע"},

7. חזקה כי אילו העובדות היו נבדקות על ידי הנתבע עובר לפרסום - בין אם על ידי בקשת וקבלת
תגובת ערוץ 10 לדברים, דבר המתחייב על פי דין ולא נעשה, ובין אם באמצעות בדיקה מינימלית של
הדברים למול החשב הכללי במשרד האוצר, או בכל דרך אחרת - הייתה מתבררת לנתבע התמונה
העובדתית לאשורה, והוא היה נמנע מפרסום דברים פוגעג"ם ומבזים אלו, אשר אין בהם שמץ של

אמת.

8. משפתחנו בדברים אלה, נעבור להתייחס לדברים כפי סדרם,

ב. הצדדים

9. התובעת, חברת ערוץ 10 החדש בע"מ (להלן: "ערוץ 10'י), הינה החברה בעלת הרישיון לשידורי
הטלוויזיה במסגרת ערוץ 10.

10. הנתבע, מר אלי צפורי (להלן� י'צפורי'י), איש תקשורת, המשמש כסגן עורך העיתון הכלכלי ץ .01
(להלן; "גלובס"). לצפורי טור בענייני דיומא שונים המפורסם בעיתון גלובס.

ג* הפרסום נשוא תביעה זו

11. ביום 26.10.2016 פורסם בעיתון גלובס טור של צפורי שכותרתו "מגלגלים הלוואות לנצח". הטור
הועלה גס לאתר האינטרנט של גלובס ועד למועד הגשת תביעה זו, נגיש לכולי עלמא ברשת

האינטרנט (להלן: "הפרסום").

12. במסגרת פרסום זה, סקר צפורי הלוואות שונות שקיבלו מפלגות פוליטיות מהמדינה במהלך השנים,
תוך שהוא מציין כי לאותן הלוואות שנטלו המפלגות, נטייה שלא להיות מוחזרות בסופו של יום. כך

: צוין, בין היתר, בפרסום

"ייתכן שהמבקר אופטימי וייתכן שלא, אבל להלוואות כאלה יש נטייה
מאור מגונה להתגלגל ולהתגלגל ולהתגלגל. עד אחרית הימים, בלי

שאי פעם יפרעו אותן במלואן.

הלוואות על הקרח? את זה המבקר לבטח יבדוק בדוחות הבאים שלו
על מימון המפלגות בכנסת".

[ההדגשותאינן כמקור - הח"מ].

13. בהמשך הפרסום, ועל אף העובדה לפיה הפרסום עסק בהלוואות אשר ניטלו על ידי מפלגות
פוליטיות שונות, בחר >נפורי לשרבב גם את ערוץ 10 לפרסום. כך פורסם בכל הנוגע לערוץ 10 >

"הה הזמן להזכיר עוד שתי "מפלגות'' שקיבלו הלוואות לזמן ארוך
מהאוצר: האחת היא מפלגת ערוץ 10 והשנייה היא מפלגת רשת, אחת
מזכייניות ערוץ 2, שהחובות שלהן לזמן ארוך רשומים בספרי ממשלת
ישראל בערך של 30 מיליון שקל ו - 15 מיליון שקל בהתאמה. מעניין
אם גם לשתי "המפלגות" הללו יגלגלו את ההלוואות הנדיבות האלה

." עד אחרית הימים



3

העתק מהפרסום מיום 26,10-2016, מצ"ב, מסומן נספח 1 ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב
נספח 1

ההגנה.

14. וכן, במסגרת פרסום זה קשר צפורי בין ההלוואות של המפלגות השונות - אשר כלשונו באותו
הפרסום להן "יש נטייה מאוד מגונה להתגלגל ולהתגלגל ולהתגלגל, עד אחרית הימים, בלי שאי פעם יפרעו
אותן במלואן" - לבין אותה הלוואה שקיבל ערוץ 10 מהמדינה, באמצעות משרד האוצר, לצורך

תשלום דמי הרישיון לרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.

; 15, הקישור ויצירת החיבור בין שני סוגי ההלוואות - ההלוואות שנטלו המפלגות ולא הוחזרו מחד
וההלוואה שנטל ערוץ (ומוחזרת) מאידך - ברור מהפרסום עצמו.

16, למען ייוותר כל ספק אצל הקוראים, חידד והבהיר זאת מפורשות צפורי בפרסום עצמו, תוך שהוא
בוחר לכנות את ערוץ 10 - "מפלגת ערוץ 10".

17- במסגרת הפרסום נטען, למעשה, כי ערוץ 10 יגלגל את ההלוואה שנטל ולא יעמוד בהחזריה, כפי
שנוהגות המפלגות הנזכרות בפרסום בנוגע להלוואות שניטלו על ידיהן.

18, זאת נעשה, חרף העובדה הברורה - עובדה אותה הנתבע כלל לא טרח לברר לפני הפרסום - כי
ההלוואה שנטל ערוץ 10 נפרעת כסדרה וכי, בהתאם להסכם ההלוואה, העמיד ערוץ 10 בטוחות

בגובה מלוא סכום ההלוואה לשם הבטחת ההחזר,

19. ויוטעם, למרות התקופות הקשות שידע ערוץ 10 מבחינה כלכלית, תשלומי ההלוואה הזו נפרעים
כסדרן.

ד. הפרסום מהווה לשון הרע כלפי ערוץ 10 ונעשה מתוך כוונה לפגוע

20. הטענה לפיה ערוץ 10 לא יעמוד בהחזרי הלוואה שנטל, תוך השוואה להלוואות שנטלו מפלגות
פוליטיות שונות ולא הוחזרו, עולה כדי לשון הרע חמורה כלפי ערוץ 10.

21, בפרסום זה יש כדי להשפיל את ערוץ 10 בעיני הציבור; לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם
; ולפגוע במקצוע, לבזותו בשל מעשים והתנהגות שיוחסו לו

22. על כן, אין מחלוקת כי הפרסום מהווה לשון הרע כמשמעותו בחוק איסור לשון הרע,

23. יפים לעניינו הדברים שנקבעו בע"א 723/74 הוצאת עיתון הארץ בע"מ נ' חברת חשמל בע"מ, פי'ד
לא(2) 281 (להלן: 'יעניין הוצ*;ת הארץ"), ועודם רלוונטיים:

"הווה אומר, המובן הטבעי והרגיל של המילים יימצא לעתים
במובן המילולי כפשוטו ולעתים במסקנות מביו השורות. אל
המובן הטבעי והרגיל של מילים אין להגיע תוך גידודן ומתוקן
מהקשרן אלא נהפוך הוא, יש לראותן על רקעו הכללי בו הובאו

ובהקשר הדברים בו פורסמו".

24. כן ראו ע"א 5653/98 פלוס נ' חלוץ, פ"ד נה(5) 865:

"ככלל, על מנת לקבוע את משמעותו של פרסום בעיני האדם
הסביר יש להביא בחשבון גם את ההקשר העגייני שבו נאמרו, או

נכתבו, הדברים מעוררי המחלוקת''.
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25. ייאמר, למען הספר ספק, כי אין בכך שהחיבור ויצירת ההקשר בין אי-החזרת ההלוואות אשר ניטלו
על ידי מפלגות פוליטיות לבין אי-החזרת ההלוואה שנטל ערוץ 10, נעשה על דרך שאלה או תהייה

כדי להפחית, כהוא זה, מעצם העובדה כי מדובר בלשון הרע חמורה.

26. בתי המשפט עמדו על כך שהצגת לשון הרע אפשרית גם בצורת הצגת טענות או שאילת שאלות,
כאשר המשמעות של השאלה או התהייה עולה כדי קביעה פוזיטיבית בדבר באשר למצב עובדתי.

ראו ת.אץ 22815/85 נוף נ' אבגרי, פ"מ תש"ן(ג) 9;

"לדעתי, נוסח שאלה זו, והגדרתה בכותרת מודגשת לכל רוחב
העמוד, מצביע על אינואנדו של שאלה רטורית. אכן, שאלה, אולם
נרמז ממנה לקוראים, כי וו המסקנה אליה היה מגיע העיתון עצמו,

ואליה הס מוזמנים להגיע".

, מטרתו היתה לפגוע. 27. ודוק, הפרסום דנא, בכל הנוגע לערוץ 10

28. לשלמות התמונה העובדתית יצוין, כי לאחר הפרסום, הוחלפו תכתובות בין באי כוח הצדדים בקשר
לפרסום, ואף נוהל משא ומתן לסיום המחלוקות בפשרה, אשר לא צלח.

9.11.2016 ,7.11.2016 , העתק מתכתובות שהוחלפו בין הצדדים, מימים 26.10-2016
נספח 2

מצי'ב, מסומן נספח 2 ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב התביעה.

ה.לנתבע לא קמות ההגנות על פי דין

29. על אף שנטל ההוכחה מוטל על הנתבע, ייאמר כבר עתה כי הפרסום אינו חוסה תחת ההגנות

הקיימות בדיך.

30. ראשית, לא היה כל בסיס עובדתי לפרסם כי ההלוואה שנטל ערוץ 10 לא תוחזר, ועל כן לא יכולה
לעמוד הגנת אמת בפרסום. כמפורט בהרחבה לעיל, ההלוואה שנטל ערוץ 10 ממשרד האוצר, שערכה
נכון להיום חינו 23 מיליון ש"ח (בניגוד לסכום השגוי שפורסם), הולכת ונפרעת כסדרה, בהתאם

להוראות הסכם ההלוואה בין ממשלת ישראל לבין ערוץ 10, מיום 30.12.2012.

31. אין, אם כן, לפרסום על מה לסמוך מן הבחינה העובדתית.

32. יצוין, כי בירור עובדתי מינימלי - בין אל מול החשב הכללי במשרד האוצר ובין בכל דרך אחרת -
היה מגלה זאת בנקל. אין צורך להכביר מילים, על כך שבדיקה עובדתית מהווה חובה עיתוגאית

בסיסית, לה חטא הנתבע באופן בוטה.

, וזאת בניגוד 33. שנית, על אף שמדובר בהתייחסות עובדתית, הנתבע לא פנה בבקשה תגובה אל ערוץ 10
להוראות הדין וכללי האתיקה העיתונאית. גם לעובדה זו משמעות בקשר לתום ליבו של הנתבע.

?34, שלישית, ההתייחסות לערוץ 10 אינה יכולה לחסות תחת הגנת 'הבעת דעה1, שכן זו מבוססת על
אדנים עובדתיים- בתי המשפט קבעו כי תחת הבעת דעה יחסו רק עניינים בהם מוצגת דעה
מובהקת, ולא בקביעת עובדה, וודאי עובדה שאינה נכונה, כבענייננו (ראו ע"א 323/98 שרון נ'

בנזימן, פ"ד נו(3) 245).



5

35. בעניין הוצאת הארץ הנזכר לעיל, נקבע כי מקוס בו כפרסום הכולל טענה משמיצה, המנוסחת כדעה,
לא יצויינו העובדות עליהן אותו דעה מסתמכת, אזי תהיה ההתייחסות לדעה כאל קביעת עובדה,

והגנת הבעת הדעה לא תחול עליה.

36, רביעית. בהתאם לסעיף 16(ב|(2) לחוק איסור לשון הרע, חזקה על הפרסום כי הוא נעשה בחוסר
תום לב,

ו, הסעדים המבוקשים

37. על יסוד האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן לדין את הנתבע, לקבל את התובענה במלואה
וליתן בידי ערוץ 10 את הסעדיס המפורטים, כדלקמן י

33.1. לחייב את הנתבע לשלס לערוץ 10 פיצוי טטטוטורי, ללא הוכחת נזק, בסך 200,000 שקלים
חדשים, בגין כל אחד מהפרסומים, הראשון בעיתון גלובס והשני באתר האינטרנט, שנעשו
בזדון, וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד מועד התשלום
בפועל (ראו רע"א 2015/15 פלבסק< נ' תגרות מקור הפורמייקה בע"מ (פורסם בנבו, מיום

; ((4.8.2016

, 33.2, לחייב את הנתבעים לפרסם תיקון והבהרה, באופן ובמיקום שבו פורסם הפרסום המקורי
במסגרתם יוצגו העובדות לאשורן, בין היתר בכל הנוגע לכך שערוץ 10 עומד בהחזר ההלוואה
כסדרה וכי הוא העמיד בטוחות בהתאם להסכם ההלוואה, ומשכך, לא היה מקום לפרסם את

הדברים כפי שפורסמו.

ז. סוף דבר

34, לבית המשפט הנכבד נתונה סמכות עניינית ומקומית לדון בתובענה, בין היתר לאור מהותה, סכומה,
הסעדיס המבוקשים במסגרתה, ותפוצת הפרסום שנעשה על ידי הנתבע.

35. אשר על כן מתבקש בית הנכבד לזמן את הנתבע לדין, ליתן את הסעדיס שהתבקשו נגדו, ולחייבו,
בסעדים המבוקשים, כאשר לסכום הפיצוי כמפורט מעלה, יצורפו הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי

דין בצירוף מע"מ כחוק.

36, כל האמור והנטען בכתב תביעה זה נאמר ו/או נטען באופן מצטבר, משלים ו/או חלופי לכל טענה ו/או
עובדה הכלולה בו, בין אם נאמר הדבר במפורש ובין אס לאו, הכל בהתאם לתוכן הדברים, הדבקם

והקשרם.

עיינדי נוימן, עו"ד יסמין רובין, עו'י'זי�^
פישר בכר חן וול אוריון ושות'
באי כוח ערוץ 10 החדש בע"מ

תל אביב: היום, 11 בדצמבר, 2016.
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26 אוקטובר, 2016

לכבוד
מר חנ1 גולן מר איתן מדמון מר אלי ציפורי

גלובס" עורך החדשות וסגן עורך יי מנכ"ל יי גלובס עורך ראשי יי

שלום רב,

הנדון: דרישה לפר10ם הבהרה והתנצלות בגין הוצאת לשון הרע

ני פונה אליך כדלהלן: בשם ער1'ן 10 החדש בע"מ הרי
מגלגלים הלוואות לנצח". .1 ביום 20.10.2016 פרסם מר אלי ציפורי מאמר שכ1תרתו "

2. המאמר ע0ק ב"גלגול הלוואות" אשר קבלן המפלגות מאוצר המדינה, כאשר הוא מכוון לכך
שהלוואות אלו לא "פרעו לעולם.

3. מבין ההלוואות "המתגלגלות", בחר מר ציפורי לציין הלוואה שקיבל ערוץ 10 מהמדינה,
באמצעות משרד האוצר (הכספים נועדו לתשלום דמי זיכיון לרשות שנייה טלוויזיה ורדיו}.

מעניין אם לשתי ה"מפלגות" הלל1 'גלגלו תוך שהוא משווה את הערוץ ל"מפלגהיי ומוסיף - "
את הלוואות הנדיבות האלה עד אחרית הימים (הלוואה שנ"ה ניתנה לשידורי רשת}.

עיתונות 4 אמירות אלה מהוות לשון הרע ואף לא יוכלו לחסות בהגנת תום הלב המוענקת ל"
אחראית" שכן מר ציפורי לא בדק את תנאי ההלוואה ואף לא טרח לפנות לערוץ לקבלת

תגובתו.

5. לו מר ציפורי היה פ1נה, מבעוד מועד, ומקבל את נתוני ההלוואה יש להניח שהיה נמנע
מכתיבת אמירות1! הבוטות.

6. על מנת שתוכל לבחון את העובדות האמיתיות להלן נתוני ההלוואה:

ביום 30.12.12 נחתם ה0כם הלוואה בין ערוץ 10 החדש לבין מדינת ישראל באמצעות
משרד האוצר על פיו קיבל הערוץ הלוואה בסכום של 57 מיליון 101. לתקופה של 72 חודשים.

ההלוואה צמודה למדד ונושאת ריבית בשיעור של ם/5.250 לשנה

י ערבויות בנקאיות ובסוחות נוסקות. ההלוואה הובטחה עי

310.00.11ח3י] נ71" 077-6101000, פק0 101137^-077ערוץ 10 רח' דרך הו11לום 53, גבעתיים 5345433



0
ממועד קבלת ההלוואה ועד היום פורע הערוץ את התשלומים בהתאם ללוח הסילוקץ שנקבע

, וזאת, גם בעתות מצוקה כאשר עתידו לא היה ברור. בהסכם

עד כה שולם ע"ח הקרן סכום של 34 מיליון ¤.

ובנוסף, עוד 8 מיליון ¤ ריבית.
, עומדת יתרת ההלוואה על 0כום של 23 מיליון ¤ וכנגד סכום זה מצויות, בידי המדינה כיום

ערבויות בנקאיות בסכום של 27 מיליון ¤.

7. הנכם נדרשים לפרסם הבהרה והתנצלות מיד בסמוך לקבלת מכתבנו זה.

מכתב זה איננו מהווה ו7ג1בת ער!ץ 10 ולפיכך אבקשך שלא לעשות בו שימוש במסגרת

העיתון.

בכבוד רב,

דבור?? קמחי. עו"ד
סמנכ"ל רגולציה וייעוץ משפטי

עותק:
מר יוסי ורשבסקי - מנכ"ל ערוץ 10 החדש

310.00.11ר31ח טלי 077-6101000, סקס 077-4101137ערש 10 רח' דרך השלום 53, גבעתיים 5345433
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מושקט, משרד עורכ< דין י. 
10£5יד01 £41¥ ,1י\323£ט1£ .¥

; 
#ן5ש*1 מושקט <ורס, עו''ד -יי"* )0'"*

̂ו 1**1ז*11'\*רילך טירה, עו''ד יי*0* .*,קוו51ו£101קאשכזלי אור<ין, עו''ד ?*<•* ,1"י1#* *£ט*>1 -'יח* ,י801*מ$¥*11*:!ו5�ד*ויז811אברי!ס מנחם עי"ד •'*"* ,"011£^ט שפינט סיראי שרון, ערד" "

7.11.16 ;  תאריך
לכבוד

גב' דבורה קמחי, עו''ד

ערוץ 10
 מבלי לפגוע בזכויותרח' דרך השלום 53, גבעתיים

בפקס: 077-6101137

ח. נ.,

הגדץ: מ3תנ ער1\ 10 החדש 3>7'מ א9 י'גלינס"

מרשינו, עיתון גלובס, הכותב והעורך, ביקשו אותנו להשיב על מכתגך, כדלקמן -

:, לא יכולה להיות מחלוקת על כך שערוץ 10 קיבל הלוואה ארוכת טווח, אשר רשומה בדו"חות הכספיים
של מדינת ישראל ליום 31.12.15 - כסך של 30 מליון ¤.

2. בטור "מלוי נאות" לא נכתב כי ההלוואה אינה משולקת, או כי ערוץ 10 החדש לא יעמוד בתשלומי
ההלוואה, אלא נכתנ ?. "מעניין גם אם לשתי ה"מפלגות" הללו יגלגלו את ההלוואות הנדיבות האלו! עד

אחרית הימים".

3. מדובר בהבעת דעה לגיטימית וסכט�ח, וכלולה גה גם כיקורת ציבורית לגבי התנהלות משרד האוצר,
בכל הקשור לאופן ניהול הלוואות ארוכות טווח לגופים ציבוריים ואחרים.

4. במכתבכם נכתב כי ההלוואה שמדת נכון להיום על סך של 23 מליון 81! והיא מגובה בערבויות בסך 17
מליון ¤. נתוך זה איגו מופיע בדו''חוה הכספיים של האוצר, או בכל ד1"ח גלוי אחר. במידה ותבקשו כי
נתון זה יפורסם כתגובה מטעם ערוץ 10 תחדש או כעדכון לטקסט המופיע בטור "גילוי נאות'',

נבקשכם להעביר אלינו אה הנתונים כאמור, מגובים באסמכתאות המתאימות.

. בכבוד רב ובב''ח^י-,

/  \̂ אוריין אשכולי, עו"ד י^

̂ם>י,£ ?0 '1"1£1^נ)3 *<*,.! ;?"? ו -1)0 >ו;1!וו*£1)1ו ם\\/

תל -אביב, רחי יהודה הלוי ,85 מיקוד 4ו65796 /
85/יזע\;^£�ד ̂ס[1!£1^ 11̂ ^כו0ך)?21.ק-5!/\=1 4ו796;'.6
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מבלי לפגוע בזכויות

לכבוד 9 בנובמבר, 2016
, עו-�ד גבי א.ירייו אשכולי

י. מושקט, משרד עורכי דין
רח1 יהודת תלוי $5

תל אביב. 6579614 3אמצעוו? פקסימיליה ודואר רשומ

שלום רב,

הנדון: טורו של אלי ציפורי כעיתיו גלובס שכותרתו "מגלגלים הלולאות לנצח" מיום 21.10.2016
סימוכין ו מכתב ערוץ 10 מלומ 26,10,2016 ן מכתביכם מי5ם £^

ישם מרשתנו, חברת ערוץ 10 החדש בע"מ, ובהמשך להתכתבויות שבסימוכין, הרינו לשוב ולפנות אליכס

בעניין שבכותרת. כדלקמן^

1. כפי שפורט בהרחבה במכתבה של מרשתנו מיום 26.10,2016, בטורו של מר אלי ציפורי, עילוי דעתי.

/ אשר פורסם בעידמץ עלובסי ובאתר האינטרנט ביום שכותרתו "מגלגלים הלוואות לנצח1

26.10,2016, נערכה השוואה, על ידי מר ציפורי. בין ההלוואה שקיבלה מרשתכו מהמדינה, באמצעות

משרד האוצר, לצורך תשלום דמי הזיכיון לרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, לבין הלוואות אחרות

שקיבלו מפלגות שונות מהמדינה כאשר להלוואות אלו, כך לשיטתו של מר ציפורי, "נטייה מאוד מגונה

להתגלגל ולהתגלגל ולהתגלגל, עד אחרית הימים, בלי שאי פע2 יפרעו אותן במלואן". וכך פורסם בהקשרה של

מרשהמ?

תח לער1ץ 10 ררשת - "מעניין אס ו:ם לשתי ה'ימפלגות" הללו 1הכו
הח"מ] יגלגלו את ההלוואות הנדיבות האלה עד אחרית הימים".

(להלן: "הפרסומי').

נ. פרסום זה המתייחס אל ההלוואה אותה נטלה מרשתנו, תוך התייחסות לכך שייתכן וזו תבוטל כמות

ההלוואות האחיות שנזכרו בכרסום, מהווה לשת הרע בוטה וחמורה כלפי מדשתגי, אשר נעשה

, תוך הפרה גסה של שורת דינים, ובכללם חיק איסור לשון הרע, בכווגת מכוין לפגוע במרשתנו
התשכ"ה-1965.

3 בניגוד לנטען כמכתבבס, רפרסוס בנוגע לםרשתנו אינו יכול לחסות תחת "הבעת דעה לגיטימית

וסבירה" (סעיף 3 למכתבכם), שכן בניגוד להלכה הקובעת כי הבעת הדעה צריכה להסתמך על עובדות

מוצלוות ונכונות, אין אלי, בכל הכבוד, נסיבות המקרה דכאן.



:

4. ודוק, ההלוואה שיסלח מרשתכו ממשרד האוצר הולכת ונפרעת ובמדויק בהתאם להוראות הסכם
הבעת דעה לגיטימית" נטענת, אינה נסמכו! על מאוס מן הבחינה ההלוואה. לפיכך, אותה ??

העובדתית,

5, חמור מכך, על אף שייתן היה לברר את העובדות האמורות בנקל עובר לפרסומן, הדבר כלל לא נעשה

על ידי מר ציפורי.

חזקה כי אילו הע.י0�ות היו נבדקות עובר לפרסומו - בין אם על ידי קבלת תגובה ממרשךננו (כמתחייב
על 2י דין) אשר היהה מעמידה דברים על דיוקם, בין אס באמצעות בדיקה פשוטה מול החשב הכללי
ובין אם בכל דרך אחרת - היתה מוצגת בפני מרשיכם התמונה העובדתית לאשורה, והם היו נמנעים

מלפרסם את הדכרים הפיגעניים בנוגע למרשתנו,

, ובכלל כך למר אלי ציפורי אישית. כל הגנה על , ברי כי לא יכולה לעמוד להם 6. משלא פעלו כך מרשיכם

פי דין.

7. נוכח כל האמור לעיל, ועל מנת להקטין את נזקיה של מרשתנו, נבקש את םרשיכם לפעול כדלקמן

. ובאופן מיידי

1 7, להסיר את הפרסום הפוגעני בנוגע למרשתנו מן הטור האמור, פרסום אשר עודנו מפורסם

באתר האינטרנט המופעל על ידי מרשיכס!

7.2. לדאוג לפרסם תיקון עובדתי, בסמוך לפרסום ובאופן ובהיקף שווים לו, אשר יבהיר כי

מרשתנו פרעה ועודנה פורעת את ההלוואה שנטלה מהמדינה בהתאם להוראות הסכס

ההלוואה וכי אין כל קשר בין הלוואה זו להלוואות שנזכרו בטור האמור.

3. למען הסדר הטוב נבהיר, כי מרשתנו לא תהסס לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה על

מנת לאכוף את זכויותיה החוקיות.

9. אין באמור לעיל כדי למצות את טענות מרשתנו או משוס ויתור על טענה מטענותיה.

-,ב5בוד רב,

עיילה נו/מן, עו"ד
פישר בכר חן וול אוריון רשותי

�;:_'_.;
עו"ד דבורה קמחי, סמנכ"ל רגולציה וייעוץ משפטי, ערוץ 10 החדש בע"מ

1
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 מזמנ
י(8:אביב, 014^57^

'טלוס ר;,

יתון <ל1בט שג1תי1!ו יימנלנ^ם ווילוואית ל^יזיי- נניים 21.10.2016 הנייי- ג"יו ^י< אלי ציפויי ̂נ

;? 11 ;̂ ם5!ביכםטייק6 , 11 קיט טכחג;ו1ייץ11!0יים�;11; 0נ.4;

̂ס מרשה;ו, ו!מ�ו; עךוץ ;1 היזו^ בע"מ, ום�:ג!ו1וך לןהתכיזבוייו! י^בםיי!וכ<ן, הריני יו .י0! ילגנוינ י1-,1יכנ; ג"
̂ו. גענ"י שנפוחרת, נז�לזל

י כפי 1?12רט ))1< -ןק; בניכינ^חז 11, =ר1תני גוייכ 014;.13 יט יט!י�5 £ י נ!!� אלי סיפורי, *:ליי 1

, ̂שו� פורקס י 3*נ 'גליגגד וב>�:ז!ר האינטרנט כ<\ת ̂וו1 לנגה" ?1-;וי;1,נ: "םנלגנ�ב וז<15

ולמדינה, * וזנו̂  *201"6,1י, -ערכה יזשו�ואה, ע<ל ידימר ניפירי, ניל ה1ז<ייי;1ז שקימיח מו̂'

£•*,— יזאוגר, 'לצ�רך יזשקס :�טי ו1ויכ<ון לרשית תשניית לנו*וי1יה ורדיו, גגץ הגואות אחיור.

̂יטיו' מהמדינה *שי להלוואות > 1* ק� לש"שתו 111'; מר **2ורי, -:0ייל7 7115!- פטנה שקייקי סטלגרת 

̂ בטלתןן". וי!- כ\ר7זג1 ביזיזשרר! 541 לו�.-זגלני דל71י^לנל ויחתגלגל, 3- >!מרית 00101 בלי ש1!י קין י:.-ק- 8 ,
מרשיננ:

̂ זי�^לז. - ̂י"; 1?ם גט י^תי ו*0דו "̂ה 50"ה 1יג* ¥<1�̂י ק "מ
7'ח"!*י1 יגקיו א1? ו�ז1ז5!וא1ה ולנ7'טת ה;61ז עד 1-זחו�<ה �יםיס"

(לוולן- '-תי'יקיםי-;

ש"תגן �<; "י9י ̂-  זה ה^דנייןיז ו)י;חהלת^ת אותה נטלה סר^ונ^, !11ך ז7י7ייז?1וד5 לבך

 פרסים

.:

̂נוכר! נפרסום, מ51ווז; *ו1ו] חר'1 בוסה יחמודה נלפי מישיגני, >יזת י-;שה י ן!!5וואו,1 האו�ותונ 

, 75יך חכרה ג0ת של 0יןייל דיניק, דיכללפ חוק איסור ?.לשון תרע, בדוונת מכוון לפגווי !;3זיש--ננו

'ה-1965. חו:שג:!

3 בייגוד 1)018 במכתנכט, הנו�סים נני:^ לנ7רי*ו;נ1 0<!1 י^ול טי1 ,0 !יר1ת -.'הנעי: דעח לגינ"^-ת

̂ ,מ הדעה צרי(:וז לחסתכיך על עובי'ית וסבירה" ;סעיף נ י!ו'(;תיכ:נ!£. שכן נ1ינוו יוהלקי הקובעת ;י >

ונות, .^מ :נויי1ךנ הט^רחדכ111. ?ונקוו: יננ




