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בתב הגנה

1. בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את התביעה על הסף, תוך חיוב התובעת בהוצאות ובשכר
טרחת עו"ד מטעם הנתבע.

2. למרבה הצער, תביעה זו נגינה נדרשת הגשת כתב ההגנה- הינה אות קלון לדמותו ולתדמיתו של
ערוץ 10, ממש כך.

אי מבוא

3. נדירים מאוד הס המקרים שבהם מגיש כלי תקשורת מגיש תביעת לשון הרע, כנגד כלי תקשורת
אחר. נדירים אף יותר הם המקרים שבהם כלי תקשורת תובע עיתונאי יחיד, באופן אישי, ללא

צירוף גוף התקשורת המעסיק אותו, בבחינת יראה הוזהרתי!

4. המקרה נשוא תיק זה בולט אף יותר בחריגותו, היות שהתביעה הוגשה ללא כל עילה לערוץ 10,
ודאי שלא לפי חוק איסור לשון הרע, בו מנסה ערוץ 10 לתלות את יהבו.

5. מדובר לכל היותר בהבעת דעה 'פר- אקסלנס', כפי שהופיעה בטור דעה שפרסם הנתבע (להלן
ייקרא: "ציפורי"), בעיתון "גלובס".

6. התובעת שתיקרא להלן "ערוץ 10", בחרה במקרה זה להתפשט לגמרי מערכיה, להם היא מטיפה
מדי יום, לציבור צופיה ולראשי הממשל והמשק" ערכים של חופש ביטוי וחופש הבעת הדעה,



ובחרה להגיש תביעת לשון הרע אישית כנגד העיתונאי ציפורי, כאחרונת בעלי הממון הבריונים,

מגישי תביעות ההרתעה- קק813.

7. לערוץ 10 לא נגרם כל נזק, כשם שלחברת "רשת" לא נגרס כל נזק. ערוץ 10 הגדיל לעשות כאשר
צירף 2 פיצויים סטטוטוריים ללא הוכחת נזק, באופן מלאכותי שלא כדיך, ועל מנת לנסות ו'לנפחי

את סכום התביעה. אוי לערוץ 10 שכך בחר להתנהל, והדברים יובאו בהרחבה בהליך המשפטי.

ב- התנהלותו הכלכלית של עריץ 10- מאופיינת בעלגילי חובות ותתחייבויות-

8. ערוץ 10 התובע, נפגע יסטטוטורית' עד לכדי ניפוח מיותר של סכום התביעה, ועד לכדי הגשת
תביעה אישית כנגד ציפורי- וזאת בגין העלאת שאלה לגיטימית- שמא ייתכן שמשרד האוצר

יגלגל את ההלוואה הנדיבה שקיבל "עד אחרית הימים".

9. נדמה כי נשכחו מערוץ 10 לפחות שני 'חילוצים* קודמים, שלהם זכה מאותו משרד האוצר.

10. כידוע, מאז הקמתו, פועל ערוץ 10 "בצל איומי סגירה'/ ופעם אחר פעם נחלץ בסיוע ממשלתי,
: כאמור בערך המופיע ב"ויקיפדיה" תחת השם ערוץ 10 (ההדגשות הוספו- הח"מ)

10.1 "החל משנת 2007 נשמע! באמצעי התקשורת איומים רבים על כוונה לסגור את הערוץ. אלו

באו הן מצד הרשות השנייה לטל!ויזיה ולרדיו והן מצד בעלי הערוץ. איומים אלה נבעו

מההפסד הכספי אשר ה0ב תפעול הערוץ לבעליו.

2009 הודיע מנכ''ל ערוץ 10 כי קופת הער!ץ תספ'ק לח1דש ימים, !לאחר מכן, 10.2 באמצע יולי ,

אם לא יהיה שינוי במצב, יפסיק הערוץ את פעילותו. ב 14-בי!ל' 2009 אף נערכה הפגנה של

עובדי הערוץ מול משכן הכנסת בירושלים במחאה על כוונת הסגירה של הערוץ. לבסוף

הוחלט שלא לסגור את הערוץ. היה זה לאחר שמשרדי האוצר והתקשורת הגיעו להסכם עם

הנהלת הערוץ. לפיו ידחה החזר מרבית החובות ל- 2012. חובות אלה מוערכים ב-35

מליון ש"ח.

10.3 ב 23-באוקטובר ,התקבלה החלטה ברש1ת השנייה לצאת למכרז חדש על הערוץ. בינואר

2010 החליטה מועצת הרשות השנייה על הארכת זיכי1ן הערוץ� הארכת הזיכיון נעשתה

במסגרת תנאים שנקבעו ופורט! בחוק, לפיהם על הזכיין להשלים את החומרים שצגר

בהוצאות על תוכן במהלך שנ!ת הזיכיון, וכן את החוסרים בתשלום דמי הזיכיון והתמלוגים.

2011 עקב פרסומים מכפישים נגד רון לאודר כאיל! הפעיל לחצים פסולים על 10.4 בספטמבר ,

אנשי ערוץ 10 להתנצל על דברי כזב שפרסמו בכתבה ששודרה על איש העסקים שלדון

והתפטרות של מספר בכיר'ם בג'ן הפרשה, החליט לאודר להפסיק את הזרמת אדלסון .

הכספים למימון הערוץ



עדת הכלכלה של הכנסת דחתה את ההצעה לאפשר פריסת תשלומי 2011 ו 10.5 בדצמבר ,
, בחב של 8 בעד 5-1 נגד. בעקבות ההחלטה, הודיע מנכ"ל ערוץ 10 החובות של ערוץ 10
/ם הקמתו. על , כי "הערוץ '1חשך ב-27 בינואר 2012", 10 שנים בדיוק מי מר יוסי !רשבסקי

אף שאיום הסגירה עדיין קיים; הוצע לערוץ 100 להמיר את חובותיו למחויבויות תוכן.
, הוחלט לב0!ף כי הערוץ יקבל זיכיון עד ל- 2013, ואיום הסגירה חמישה ימים טרם סגירתו

הוסר מעליו. ההצעה להמרת החובות לתוכן נדחתה לבסוף בהצבעה בכנסת. בשל האיום
הממשי לסגירת הערוץ הוקפאו מספר הפקות של הערוץ."

2012 איומי הסגירה שבו לערוץ, כאשר סיום הזיכיון לפי ההסכם היה אמור 10.6 "בדצמבר ,
להגיע ב - 1 בינואר 2013. לבסוף הערוץ הסכים לחתום על הסכם פריסת החובות כלפי
, על המדינה וכלפי גופים נוספים. בנוסף להלוואה שהמדינה תגיש לערש בסך 65 מיליון ש"ח

מ3ת לסגור את החובות. בנוסף לכך, הערוץ התחייב להעביר את פעילותו למרחב ירושלים,

ולשלם עבור ההארכה שניתנה לו. במסגרת ההסכם, התאפשר לערוץ להמשיך לשדר עד ל-

1 בינואר ,2014 כשינוסח הסכם מח!דש להחלפת הזכ"נות ברישיון קבע או הארכת זכ"נות

הערוץ. כמו כן, דברי ההסכם היו אמורים לבוא לכדי הצעת חוק ,אך הצעה זו נתקלה

בסחבת בשל פגרת הבחירות של הכנסת. לאחר מאבק ממושך והגשת מכתבי הפזורים

לעובדי החברה, החליט ראש הממשלה בנימין נתניהו לתת ליו"ר הכנסת בזמנו .ראובן

לכ03 את מליאת הכנסת 1את !עדת הכספים לישיבת חיתם לצורך העברת הח1ק ב- ריבלין ,

20בדצמבר .2012 ההצעה עברה בקריאה ראשונה ברוב מוחלט של 33 נוכחים, ובקריאה
השנייה והשלישית ברוב של 11 נ!כחים. "

10.7 ב 28-בדצמבר 2014 הוחשכו מסכי העתץ מן השעה 22:30 עד לבוקר המחרת, במחאה על

סגירתו שהייתה צפויה להתממש ב 31-בדצמבר 2014 בשל אי-עמידה בתנאים

היועץ המשפטי , הרגולטור"ם. לטענת משרד האוצר. בהתערבותו שליהודה וינשט'ץ
כ" לאור לממשלה .התקבלה בס1פו של דבר החלטה, ביומה האחחן של השנה האזרחית ,

כך שהקביעה לגבי יוארך זיכיון הערוץ לחצי שנה נוספת מועדן הקחב של הבחירות לכנסת ,

גורלו העתיד1 של הערוץ תהיה בידיו של שר התקשורת נתניהו.

10.8 ב 28-במאי 2015 נודע כ1 קבוצת 0£^ רכשה את המניות של ער1ץ 10

11. כלומר, לאחר שערוץ 10 לא עמד בהתחייבויותיו הכספיות בשנת 2009, הסכים משרד האוצר
לדחות, לגלגל, את מרבית חובותיו שעמדו על סך של כ- 35 מליון ¤, לשכת 2012. אולם גס בשנת
2012 לא עמד ערוץ 10 בהתחייבויותיו שגדלו והעצימו, ושוב נחלצה מדינת ישראל לעזרתו של
ערוץ 10 באמצעות פריסת רגלגול' חובות, שישולמו גס בסיוע של הלוואה נדיבה בסך של 65 מליון

.¤

12. נכון לדו"חות הכספיים של מדינת ישראל ליום 31.12.15, רשומה ההלוואה בספרים בסך של 30
מליוו ¤. זהו הנתון הפומבי היחיד הקייס, מתוך הדוחות הכספיים המפרסמים. כידוע, התובעת



כחברה פרטית, אינה מפרסמת דו"חות ציבוריים ולכן אי אפשר לשאוב שוס כתוך אחר על

ההלוואה מכל מקור פומבי אחר.

13. הביקורת שהובעה בטור הדעה, הופנתה כמובן אל משרד האוצר, אשר מתיר את גלגול ההלוואות,
פעולה ממנה נהנות המפלגות, וכך גם נהנה מאוד ערוץ 10. אין בטור דיבה על ערוץ 10, אלא לכל
היותר ביקורת לגבי התנהלותו הציבורית של משרד האוצר, באופן� ניהול החובות כלפי מדינת

ישראל.

ג- התיחסות אל סעיפי בתב התביעת-

14. האמור בסעיף 1 לכתב התביעה מוכחש, בהיותו חלקי בלבד, וייטען-

14.1 כידוע היטב לערוץ 10, ציפורי הוא גם סגן עורך העיתון "גלובס".

14.2 שם טור הדעה שכותב ציפורי נקרא "גילוי נאות''.

15. מוכחש האמור בסעיפים 2, 3, לכתב התביעה וייטען-

15.1 אכן הכתבה עסקה בהלוואות המפלגות מהמדינה, כאשר המספרים המופיעים בה
לקוחים מדו"ח מבקר המדינה.

15.2 לא נכתב בכתבה שהלוואות המפלגות "לא הוחזרו", אלא נכתבו הפרטים הבאים לגביהם
לא יכולה להיות מחלוקת -.

15.2.01 מדובר בהלוואות על חשבון הציבור.

15.2.02 מטרתן להפחית תלות במערכת הבנקאית והן יוצרות תלות במשרד האוצר.

15.2.03 עוד נכתב כי "להלוואות כאלה יש נטיח מאוד מגונה להתגלגל ולהתגלגל, עד

אחרית הימים, בלי שאי פעם יפרעו אותן במלואן."

15.3 לפיכך ייטען כי בנקודה וו תואמות אותן הלוואות להתנהלותו של ערוץ 10, שבשנת 2012
המשיך לגלגל את חובותיו משנת 2009.

15.4 ההלוואה שקיבל ערוץ 10 בשנת 2012 בסך של 65 מליון ¤ לשם פרעון חובותיו
המגולגלים, הינה כמעט כגובה כל הלוואות המפלגות יחדיו, היא גבוהה מהלוואת כל
/ וגבוהה מהלוואות / אחת ממפלגות - ש"ס, הבית היהודי, ישראל ביתנו ומרצ- פי 3 

מפלגות יש עתיד, העבודה, דגל התורה ותקומה- פי 10! '

15.5 סכום הלוואת ערוץ 10 הינו יותר ממחצית מהסכום הכולל של ההלוואות הללו והוא

עומד כאמור נכון לסוף 2015 על סך של 30 מליון ¤



15.6 לא נכתב בטור כי הלוואת ערוץ 10 אינה מוחזרת.

15.7 מוכחשת מכל וכל הטענה לזדון, אשר צריכה להיתמך בפרטים. לא זו אף זו, לא רק
הלוואת ערוץ 10 הוזכרה, אלא גם הלוואת זכיינית ערוץ 2, חברת "רשת", העומדת על
סכום נמוך בחצי מזו של ערוץ 10, ירק' על 15 מליון ¤. לא מיותר לציין כי מחברת

"רשת" לא התקבלה כל טענה כנגד הפרסום בטור.

16. מוכחש האמור בסעיף 4 לכתב התביעה, בשל חוסר ידיעה והיעדר רלוונטיות לטור נשוא התביעה.

17. מוכחש האמור בסעיף 5 לכתב התביעה וייטען-

17.1 ציפורי לא "ציין את האפשרות" שסופן של הלוואות ערוץ 10 ורשת יהיה כהלוואות
: "יגלגלו את המפלגות, אלא כתב בצורה הפשוטה ביותר, על דרך התהיה, האם גס להן

ההלוואות הנדיבות האלה עד אחרית הימיסל"

17.2 אין המדובר במקרה זה בצורך בבסיס עובדתי, ואם נדרש אותו בסיס- הרי שמה מתאים
יותר מאשר גלגול חובות העבר של ערוץ 10 ל

18. מוכחש האמור בסעיפים 6- 8 לכתב התביעה, אשר ראוי היה שלא ייכתבו כלל, וייטען-

18.1 אין המדובר כלל בפרסום לשון הרע על ערוץ 10. ודאי שאין המדובר ב"לשון הרע בוטה
וחמורה". לערוץ 10 כלל לא עומדת עילת תביעה כנגד ציפורי.

18.2 מדובר בהבעת דעה לגיטימית ונחוצה. הבעת דעה זו התייחסה לאופן ניהול משרד האוצר
את ההלוואות שנתן.

18.3 ודאי שאין בדברים לשון הרע על ערוץ 10, אשר בעצמו מפורסם בגלגול חובותיו.

18.4 לחילופין בלבד, הרי שעומדות לציפורי ההגנות הקבועות בחוק איסור לשון הרע,
התשכ"ה- 1965 (להלן: "החוק").

19. אלפי (אולי עשרות אלפי) כתבות, ביקורות ודעות חמורות וגרועות הרבה יותר מאלו שנאמרו ע"י
ציפורי - נכתבו ונאמרו בעניינו של ערוץ 10, תחת ההגנה הניתנת במדינת ישראל לחופש הביטוי
והבעת הדעה. הסיבה בגינה הוגשה תביעה דווקא כנגד הנתבע בתביעה כאן אינה מובנת כלל

ועיקר.

20. מוכחש האמור בסעיף 9 לכתב התביעה, בהיותו חלקי, כאמור בפתיח כתב ההגנה.

21. האמור בסעיף 10 לכתב התביעה אינו מוכחש.

22. האמור בסעיף 11 לכתב התביעה אינו מוכחש.



23. מוכחש האמור בסעיף 12 לכתב התביעה, וייטען-
ציפורי ביקר את התנהלות האוצר אשר מאפשרת את גלגול ההלוואות, ואשר 'חילץ' באמצעות
החשב הכללי וכספי ציבור את ערוץ 10 בשנת 2012 ואפשרו לו לגלגל את חובותיו משנת 2009, תוך

מתן הלוואה בגובה סך כל ההלוואות שקיבלו המפלגות.

24. מוכחש האמור בסעיף 13 לכתב התביעה וייטען"

24.1 ציפורי לא ישרבב' לשווא את ערוץ 10 ואת חברת רשת. שני גופיס אלו קיבלו הלוואות
נדיבות על חשבון קופת הציבור, כאשר לגבי ערוץ 10 מדובר בגלגול חובותיו

והתחייבויותיו משנת 2009, אשר לא כובדו על ידי ערוץ 10.

24.2 בהתאם לספרים הרשמיים המפורסמים של מדינת ישראל- סך ההלוואה לסוף שנת 2015
עומדת על סך של 30 מליון ש"ח. זהו הנתון הפומבי היחיד הקיים.

24.3 ציפורי העלה את השאלה האס גם לערוץ 10 ולרשת ימשיך משרד האוצר לגלגל הלוואות.
מדובר בשאלה לגיטימית ונדרשת בנסיבות העניין בהן ממילא גלגלו לערוץ 10 את

התחייבויותיו משנת 2009, אל שנת 2012.

24.4 הביקורת במקרה זה הופנתה עלפי משרד האוצר ומדינת ישראל.

25. מוכחש האמור בסעיפים 14- 17 לכתב התביעה, וייטען-

25.1 מוכחשת פרשנות ערוץ 10 לפרסום, המדבר בעד עצמו.

25.2 כאמור לעיל, כלל הטור ביקורת על משרד האוצר ומדינת ישראל ביחס לגלגול הלוואות
המפלגות. הועלתה אף השאלה הלגיטימית שמא יגולגלו גס הלוואות ערוץ 10 וחברת

רשת.

25.3 לא נכתב ולא הוזכר בטור העובדה שאין זו הפעם הראשונה שבה ערוץ 10 מגלגל את

התחייבויותיו.

26. מוכחש האמור בסעיפים 18- 19 לכתב התביעה ופרשנות ערוץ 10 לטור, וייטען"

26.1 לא נכתב ולא נטען כי הלוואת ערוץ 10 אינה משולמת כסדרה.

26.2 לא נכתב ולא נטען כי לא הועמדו ערבויות מתאימות להלוואה.

17. מוכחש האמור בסעיפים 20 - 24 לכתב התביעה, וייטען-



27.1 האמור בסעיפים אלו ובכתב התביעה מהווה אות קלון על התנהלותו של ערוץ 10, אשר
עברו דווקא מלמד על שמיטת חובות וגלגולם. הטור כלל אף ביקורת על התנהלות משרד

האוצר.

27.2 בטור לא הופיעה הטענה כי ערוץ 10 לא יעמוד בהחזרי ההלוואה שנטל, אלא הובעה
הביקורת שמא יאפשר משרד האוצר את גלגול הלוואות כספי הציבור שניתנו לערוץ 10

ורשת.

27.3 ביקורת זו בעינה עומדת, ואין לה כל קשר עם קיומן של ערבויות בגובה מספק אס לאו.

28. מוכחש האמור בסעיפים 25-26 לכתב התביעה ופרשנות ערוץ 10 לפרסום, וייטען-

28.1 לא נכתב כי ערוץ 10 לא החזיר הלוואה, אלא נשאל אם יתירו לו ולחברת רשת לגלגל
הלוואות.

28.2 אין המדובר בשאלה רטורית, אולם רק הזמן ילמד שמא שוב יגלגל ערוץ 10 את חובותיו,

על חשבון הציבור ובמקרה זה, על חשבון הלוואת עתק שקיבל ממדינת ישראל.

29. מוכחש האמור בסעיף 27 לכתב התביעה. מדובר בטענה המצריכה פרטים ואשר אלו לא הועלו.

30. האמור בסעיף 28 לכתב התביעה אינו מוכחש, וייטען-

30.1 ניתן היה לבצע עדכון של סכום ההלוואה גם במסגרת המו"מ.

30.2 שיקוליו של ערוץ 10 בהגשת תביעה זו הינמ תמוהים, ומעוררים תהיות לגבי שיקול הדעת
שהופעל לשם הגשתה.

31. מוכחש האמור בסעיפים 29 - 36 לכתב התביעה וייטען-

31.1 הפרסום בוצע על בסיס הספרים הרשמיים של מדינת ישראל לסוף שנת 2015, וכך גם
הובהר בטור.

31.2 פרשנותו של הפרסום מלמדת על כך שעסקינן בהבעת דעה ברורה וחד משמעית, ואוי לו
לערוץ 10 הטוען אחרת.

31.3 ציפורי לא צריך היה לבקש את תגובת ערוץ 10 או רשת לפרסום, משום שהוא עסק באופן
ניהול התחייבויות כלפי משרד האוצר ומשוס שלא היתה בו כל דיבה על ערוץ 10.

31.4 בנוסף ומכיוון שמדובר בטור דעה אישית ובשאלה לגיטימית שהועלתה, אין ולא היה
מקום לבקש את תגובתו של ערוץ 10. העובדה שציפורי לא ביקש תגובה של ערוץ 10
קודם לפרסום, אינה שוללת את תום ליבו בנסיבות העניו, שכן מדובר בטור של דעה



אישית, ובטור כזה לא מקובל לבקש תגובה של נשוא הפרסום (כב' הש' חגי ברנר, בת. א

(ת"א) 23592-07 שרעף אסף ני לשכת עורכי הדיו בישראל. פורסם ב''נבו'י).

32. ציפורי יטען כי לערוץ 10 איו עילה כנגדו לפי חוק איסור לשוו הרע, תשב"הי1965 ומדובר
בתביעת השתקה 'פר אקסלנס'. חמורה ומביכה העובדה כי מדובר בתביעת השתקה מבית יוצר

של כלי תקשורת, המציג עצמו כלוחם חופש ביטוי ודעה.

33. לחילופיו, מובהר כי לציפורי עומדות ההגנות הקבועות בחוק איסור לשון הרע, ובכלל זה ההגנות
הבאות:

; הגנה זו 33.1 הגנת אמת הפרסום, שכן שהדבר שפורסם היה אמת והיה בפרסום עניו ציבורי
לא תישלל בשל כך בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש.
סכום הלוואה מופיע בספרי מדינת ישראל הרשמיים בסך של 30 מליון ¤ נכון לסוף 2015

וכך הוצגו הדברים.

33.2 הגנת תום הלב והגנת הבעת הדעה, בסעיף 15 לחוק על סעיפי המשנה שבו, ובכלל זה =

33.2.01 הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד רשמי או ציבורי, בשירות
ציבורי או בקשר לעניין ציבורי, או על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע

במידה שהם נתגלו באותה התנהגות.

33.2.02 הפרסומים מוגנים בהיותם הגעת דעה וביקורת לגיטימית, במסגרת טור דעה,

33.2.03 על ציפורי חלה חובה מוסרית או חברתית לעשות את הפרסום נשוא התביעה,
ולהביע ביקורת לגבי אופן ניהול הלוואות המדינה.

33.2.04 ציפורי עשה את הפרסום באחת הנסיבות האמורות בהגנות תום הלב והפרסום
לא חרג מתחום הסביר באותן נסיבות.

33.2.05 לציפורי עומדת חזקת תום הלב בסעיף 16 (א) לחוק. הפרסום לא הרג מהסביר
בנסיבות העניין.

33.3 כן מוכחש נסיונו המלאכותי של ערוץ 10 'לנפח' את סכום התביעה בדרך של צירוף שני
פיצויים סטטוטורייס, וזאת בניגוד להוראת סעיף 7 א (ד) לחוק איסור לשון הרע,
והפסיקה בנושא. התנהלות מופרכת זו של ערוץ 10 מלמדת על כך שהחשיבות היא בעצם

הגשת התביעה, ולא חלילה בניהולה.

34. מוכחש האמור בסעיף 37 לכתב התביעה, וייטען-

34.1 מדובר בעילת סרק, נטולת עילת תביעה. עסקינן בתביעת השתקה, אשר בית המשפט
הנכבד יתבקש לדחותה וזאת לאחר שיבוצעו הליכים מקדמיים בין הצדדים.



34.2 מוכחשת מכל וכל זכותו של ערוץ 10 לקבלת פיצוי מכל סוג מציפורי, במסגרת התביעה
האישית כנגדו.

34.3 מוכחשת זכותו של ערוץ 10 לקבלת תיקון והבהרה, לאור העובדה שהוצע לערוץ 10
לפרסום עדכון של מצב ההלוואה.

35. מוכחש האמור בפרק "ז. סוף דבר" ובסעיפים 34- 36 לכתב התביעה, וייטען�-

35.1 לא מוכחשת סמכותו של בית המשפט הנכבד בתל אביב.

35.2 ציפורי יבקש לנהל הליכי גילוי מסמכים בתיק זה ככל הנדרש לשס ניהולו.

35.3 בית המשפט הגכבד יתבקש לפסוק במקרו? זה הוצאות מוגדלות כנגד ערוץ 10, בגין
הגשת תביעת השתקה אישית כנגד עיתונאי, בגין שאלה לגיטימית שבטור דעה. מצעי
לראות את לוהט חופש הביטוי, ערוץ 10, מתנהל כאחרון בעלי הממון מגישי תביעות

הסרק.

36. לאור כל האמור מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את התביעה, ולחייב את ערוץ 10 בהוצאות
המשפט בצירוף שכ"ט עו"ד ומע"מ, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד תשלומם

בפועל.
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̂���-'^ורען אשכולי- יהלום, עו"ד/ יורם מושקט, עוי'ד
משרד עו"ד מושקט ושות' /
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