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 הגנה שכנגדכתב 
 

להגיש שכנגד -הנתבעת, מתכבדת 1984-לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד 55בהתאם לתקנה  .1

 שכנגד בתובענה דנא.-שכנגד לכתב התביעהכתב ההגנה את לבית המשפט הנכבד 

 

 הקדמה א. 

בראשיתם של דברים, תבקש התובעת לציין, כי התביעה שכנגד לא הוגשה בחלל ריק, אלא מהווה   .1

שמנהל התובע שכנגד במטרה להשתיק כל ביקורת ציבורית  SLAPPעוד נדבך במסע תביעות 

 לגיטימית על התנהלותו. 

״די בעיון בתוכן הפרסומים הכוזבים של הנתבע, כל ללמדנו על שנאתו העזה 
בניסיונו שהוא אינו בוחל באמצעים על כך ו כלפי התובע ומשפחתווהיוקדת 
תוך שהאמת  ראש הממשלה ורעייתובתוך כך לפגוע את התובע וב להשפיל

  (הח"מ)ההדגשות אינן במקור,  .כלל אינה מעניינת אותו״

כתב התביעה שכנגד, מופיע בכתב תביעה ל 6הזהה כמעט מילה במילה לאמור בסעיף ציטוט זה,  .2

 יפו. -שהגיש התובע שכנגד בתיק המתברר בימים אלה בבית משפט השלום הנכבד בתל אביב

מופיעים בהליך העיקרי  שכנגד-שכנגד בתביעתה של הנתבעת-והנה, גם בכתב ההגנה שהגיש התובע .3

)סעיף  רצונה העז לפגוע בנתבע ולמעשה בראש הממשלה, בכל מחיר״״מעיד על הציטוטים הבאים: 

וכי  ״מדובר בפרסומים מכפישים ופוגעים, שנועדו להעליב ולבזות את הנתבע״לכתב ההגנה(;  15

לכתב  16)סעיף  ״כוונת התובעת בפרסומים אלה הייתה פגיעה בראש הממשלה באמצעות בנו״
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״נועד לפגוע בראש ל הנתבעת שכנגד היא פועלת באופן שההגנה(; וכן כי לצורך מימוש מטרותיה ש

 לכתב ההגנה(.  24)סעיף  הממשלה ובני משפחתו״

יד, במעין -ת אלה עשויות היו להיות בעלות משקל כלשהו, אלמלא נאמרו כלאחראמירו .4

אוטומטיזם, כמלבוש הנתפר בקונפקציה, בכל הזדמנות, בין שהן רלוונטיות וענייניות ובין שהן לא. 

ין בין ביקורת עניינית המופנית כלפיו, כלפי דברים שאמר חשכנגד כלל אינו מב-התובעלא שא

וכלפי אורחות התנהגותו, לבין מהלכים בשדה הפוליטי שעניינם סיום כהונתו של אביו כראש 

 –שכנגד, עליו ליהנות מחסינות מלאה מפני ביקורת כלשהי -. לשיטתו של התובעממשלת ישראל

שכנגד, מטרתה ״לפגוע -כאשר היא מופנית כלפי התובעבאשר כל ביקורת ציבורית באשר היא, 

 בראש הממשלה באמצעות בנו״. 

אינו אוחז במשרה ציבורית, ולכן שלא כמו אביו, ניתן היה להניח כי הוא זכאי שכנגד -אכן, התובע .5

גד העיד על עצמו וכי אף שכנ-מסוימת של הגנת הפרטיות; במאמר מוסגר ייאמר כי התובע למידה

אביו, ראש הממשלה, העיד עליו, כי הוא פועל לסייע בידו בזירה הפוליטית, ומשכך אף את ההנחה 

שכנגד בוחר לחיות את חייו על חשבון הקופה -התובעש, דא עקאהתיאורטית שלעיל יש לסייג; 

להתגורר במעון הרשמי שכנגד -בוחר התובע ,שנים. כך 26אף שמדובר באדם בגיר שגילו  ,הציבורית

ולהיסמך , שבו מתגוררים הוריו מתוקף כהונתו של אביו כראש הממשלה ,של ראש ממשלת ישראל

נהנה  ,כךו. על שולחנו של אביו, שמתוקף תפקידו זכאי למימון המחייה על חשבון הקופה הציבורית

. הקופה הציבוריתן ל חשבווכל זאת ע –מאבטחים כן של נהג ורכב צמוד והתובע שכנגד מליווי של 

  .שירות הביטחון הכלליהמלצת בניגוד ל יש לציין,זאת, 

שכנגד ביקש לייצר מעין "הדדיות" -שכנגד מוליכה למסקנה, כי התובע-קריאה בכתב התביעה .6

-שכנגד נגדו, תונח גם תביעה-מלאכותית, כך שלצד תביעתה הצודקת והמבוססת של הנתבעת

שכנגד תהיה הנתבעת. אלא שברצונו כי רב לייצר -שכנגד, שבה הוא ישמש בתפקיד התובע והנתבעת

כוחו המלומד( עובדה פשוטה, -שכנגד )או מבא-מלאכותית, נשתכחה מהתובע את אותה "הדדיות"

שכנגד -טריוויאלית, אך לא חסרת חשיבות: כי תביעה המוגשת לבית המשפט, ואפילו זו תביעה

על עובדות, על  –במסגרת תיק המתנהל בבית המשפט, צריכה להיות מבוססת על אדנים מוצקים 

וטענות שבדין, המוליכות לתוצאה של חיוב משפטי. את כל אלה עילת תביעה, על טענות שבעובדה 

שכנגד. נותר רק הנייר, ובו רצף מילים ומשפטים )וכן תמונה הנטועה -לא ניתן למצוא בכתב התביעה

דין, אך אין בהם כדי לבסס ולו ראשיתה של -בעיבורו( הנחזים להיראות כמסמך משפטי, כתב בית

תית של "הדדיות" כביכול. נייר זה איננו מכבד את כותבו, אך עין מלאכו-תביעה, אלא רק מראית

אנו את מלאכתנו נעשה: נפרוט את הטענות הנכללות בו בפרוטרוט, ונדון בהן, במידה שמתאפשר 

 דיון רציונלי בהן, אחת לאחת.

 

 הפרסום איננו בגדר לשון הרע ב. 

את תביעתו לפני בית המשפט שכנגד אינו מפרט, כפי שמצופה היה מכל אדם המביא -כתב התביעה .7

ידו. קרי, היכן היא אותה -בכלל, ובתביעת לשון הרע בפרט, כיצד בדיוק נעוולה העוולה הנטענת על

שכנגד בחר שלא לפרט אילו מבין הפרטים -התובע "לשון הרע" שלטענתו מקופלת בפרסום הנטען.

עובדות מוסכמות שעליהן שכנגד מהווה לשון הרע, ואילו מהווים -הנכללים בפרסומה של הנתבעת
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שכנגד הוא מסמך פגום כבר מנקודת המוצא, -כתב התביעהמשכך, אין ולא יכול להיות חולק. 

שכנגד באופן -שכנגד יתקן את כתב התביעה-, מבלי שהתובעשאינו יכול להוות בסיס להליך משפטי

שפט הנכבד שכנגד, יתבקש בית המ-במתכונתו זו של כתב התביעה בגין מה יצא קצפו.המבהיר 

 שכנגד.-להורות על סילוקה על הסף של התביעה

. שכנגד-שכנגד לנתבעת-י לשון הרע אותה מייחס התובעלא ברור מה שכנגד-מכתב התביעהואכן,  .8

 2״פרסום כוזב״ )סעיף עליו רסמה יפ שכנגד-כי הנתבעתשכנגד היא -טענתו הראשונה של התובע

היא כי אותו פרסום ״לווה בתמונה  שכנגד-טענתו השנייה של התובע .שכנגד(-לכתב התביעה

שכנגד מסכם ב״כ -לכתב התביעה 8שכנגד(. בסעיף -לכתב התביעה 3)סעיף  מכפישה ומבישה״

שכנגד ומהווה ״לשון -״הוציא את דיבתו של התובע :שכנגד-את עילת התביעה שכנגד-התובע

 הרע״״. אמר ולא יסף.  

דבר אמת  .עילה של לשון הרעכשלעצמה אינה מצמיחה פרסום הוא כוזב שלפיה טענה הראשית,  .9

יכול לעלות כדי לשון הרע, ואילו דבר שקר יכול לא לכלול לשון הרע כלל. נדמיין מצב בו התובע הוא 

מכאן, שעל מנת שהפרסום  בעל שיער כהה ואילו בפרסום ״הכוזב״ נטען כי הוא בעל שיער בהיר.

 1965-לחוק איסור לשון הרע, התשכ״ה 1הקבועים בסעיף מבחנים יהווה ״לשון הרע״ עליו לעמוד ב

הוצאת עיתון הארץ נ׳  723/74)ע״א  ( תהא לפי המבחן האובייקטיבי״חוק איסור לשון הרע״)להלן: 

 (.עניין חברת החשמל״", להלן: 293 ,281 ,(2, פ״ד לא)חברת החשמל לישראל

נדרש התובע לפרט את , בפרט רעבגין לשון העניין, ו בכלשתקום עילת תביעה על מנת שנית,  .10

לתקנות סדר הדין האזרחי,  71-ו( 5)9 נות״העובדות העיקריות המהוות את עילת התובענה״ )תק

 (. ״תקנות סדר הדין האזרחי״, להלן: 1984-התשמ״ד

 :(25.11.2014) רום נ׳ זאבי 8845/12דברי כב׳ השופט נ׳ הנדל בע״א יפים לעניין זה  .11

מתנהלת על פי הכללים המפורטים שקבע המחוקק, ״זירת התביעה האזרחית 
ובהתאם לפירושם בפסיקה. ]...[ הנטל להוכחת התביעה מוטל על התובע. 
נטל זה כולל הצגת התשתית העובדתית הנדרשת. ]...[ לצד הזכות של התובע 
לתבוע, עומדת הזכות של הנתבע להתגונן. ביסוד כללי הדיון בהליך האזרחי 

)ההדגשה  להציג בפני מה על הנתבע להתגונן״ –ע ניצבת הדרישה מהתוב
 ד״ב(.-אינה במקור, י״י ו

. יש לסלקה על הסףכאמור, ו שכנגד אין כל עילת תביעה-רק מן האמור לעיל עולה, כי לתובע .12

פרטים נוספים ולפרט כדבעי  שכנגד ליתן-, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות לתובעבלבד לחלופין

לתקנות סדר  65, זאת על פי תקנה את טענותיו ללשון הרע הנובעת מן הפרסום באמצעות תצהיר

לה, יתאפשר שיידרשו פרטים נוספים, ככל , כי על כך שכנגד-הנתבעתתעמוד . כמו כן, הדין האזרחי

 .הצורךככל שיעלה שכנגד -ההגנהמשיוגשו פרטים אלה, לתקן את כתב 

את לבזות  המטרכל שכנגד כי בפרסום לא הייתה -הנתבעתתטען למעלה מן הצורך, ל אף האמור וע .13

 כי היא שכנגד-אם טענתו של התובע. לובשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים שכנגד -התובע

ם אותו ללעג מיההתנהגות, המעשים או התכונות המתוארים בפרסום הם משפילים, מבזים או ש כל

 להלן(. שיפורט )כפי  , ותו לאמתארים את המציאותהפרסומים האמורים הרי ש –

״שבה מוצג התובע שכנגד בבגדי ליצן עם כתר שכנגד מתוארת תמונה -לכתב התביעה 3בסעיף ועוד.  .14

-לכתב התביעה 2)כמצוטט אף בסעיף שכנגד -התביעה. דא עקא, כותרת הפרסום נושא לראשו״
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שכנגד -אותה בחר התובעשהתלבושת, . שלא ידעתם על יורש העצר״״חמישה דברים שכנגד( היא 

אמנותי של ז׳אנר אופייניים לבני אצולה בהבגדי שרד הלכה למעשה היא ״בגדי ליצן״, לפרש כ

כאל ״יורש  שכנגד-. בהתייחסות אל התובעבאמנות הקלאסיתובני משפחותיהם שליטים  דיוקנאות

, נוכח שהיא בגדר הבעת דעה סאטירה לגיטימיתב מדוברעצר״ אין כל ביזוי או השפלה אלא 

 .שכנגד, ובני משפחתו-הסממנים המונארכיים שאימצו לעצמם ראש הממשלה, אביו של התובע

ע״א -כב׳ הנשיא א׳ ברק בלעניין היותה של סאטירה צורך ביטוי לגיטימית ומוגנת, יפים דבריו של  .15

בוטה ועוקצנית,  ״בהיותה צורת ביטוי: 568, 558(, 3, פ״ד נח)רשת שוקן נ׳ הרציקוביץ 4534/02

  .להתריס ולעתים אף להתסיס על מנת ליצור דיון ציבורי״נועדה לעורר פרובוקציה, 

נשמעות מזה מספר שנים, לעשייה פוליטית שכנגד להיכנס -התובעשל על כוונתו הערכות  .יתרה מכך .16

  .בין היתר מצד חברי מפלגת הליכוד

  :שכנגד-לכתב ההגנה 25נספח ו 24נספח ראו לעניין זה  

, כשלושה חודשים לאחר הפרסום נושא התובענה דנא, הודיע התובע שכנגד כי 25.10.2017רק ביום  .17

 .לפעילות בזירה הפוליטיתאין בכוונתו לפנות 

  שכנגד-לכתב ההגנה 27ונספח  26ראו לעניין זה: נספח 

ציבורית או אחרת, בעסקו, במשלח  – פגוע במשרתול הייתה לא הפרסום מטרת – זו נקודה לסיכום .18

ציבורית  –לו מהסיבה שלמיטב ידיעת הנתבעת שכנגד, לתובע שכנגד אין משרה ו –ידו או במקצועו 

 . עסק, משלח יד או מקצועכל שכנגד -לתובעאין לו או אחרת, 

 

 הפרסום אמתנהנה מהגנת הפרסום  ג. 

לכתב התביעה שכנגד קובע כי הפרסום נושא התובענה דנא הוא  2ב״כ התובע שכנגד קבע בסעיף  .19

 אמר ולא יסף.  – ״האמת כלל אינה מעניינת אותה״קבע כי  6, ואילו בסעיף ״פרסום כוזב״

כל העובדות המתוארות בפרסום תוארו בעבר בכתבות עיתונאיות בכלי שכנגד תטען, כי הנתבעת  .20

מכאן שהן בנוגע לפרסום בכללותו, והן בנוגע בישראל, ואין עליהן מחלוקת.  זייםהתקשורת המרכ

 14לכל עובדה שאיננה בגדר הבעת דעה בפרסום דנא, עומדת לה הגנת אמת בפרסום מכוח סעיף 

 לחוק איסור לשון הרע, והכל כמפורט להלן.  

ואולם הנוסח שצורף . שכנגד-לכתב התביעה 1ת/נספח כ ףהפרסום נושא התביעה צוריתרה מכך,  .21

שכנגד )היא התובעת בתובענה -הנתבעתשל  לכתב התביעה 2ת/ נספחצורף כשאיננו הנוסח המלא )

  הנוסח המלא כולל פסקה נוספת כדלקמן: .(העיקרית(

כתבתה  ,RllYUbb/yl.ttb//:phth להרחבה: כתבתו של שוקי שדה בדה מרקר״
כתבתו של בן כספית , RllYUbb/yl.ttb/p:pyth של איילת רוזן מאקו

חשיפתו של רביב דרוקר בחדשות , RllYUbb/yl.ttb/R:p/th במעריב
10 RllYUbb/yl.ttb/b//:th״. 

  5נספח "מצורפת ומסומנת  2.12.2016כתבתו של שוקי שדה בעיתון דה מרקר מיום" 

http://bit.ly/2vUYRyR
http://bit.ly/2uKui0q
http://bit.ly/2hdOv9W
http://bit.ly/2waZL9W״
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  7"נספח מצורפת ומסומנת  29.1.2014כתבתה של איילת רוזן באתר מאקו מיום"  

  9"נספח מצורפת ומסומנת  24.5.2016כתבתו של בן כספית בעיתון מעריב מיום"  

 29מצורפת )בתקליטור( ומסומנת נספח  14.11.2016מיום  10בערוץ  כתבתו של רביב דרוקר" 

השמטה זו של פסקה המבהירה לכל קורא, כי הדברים שנכתבו בפרסום מעוגנים בפרסומים  .22

 .  שכנגד-חוסר תום לב מצד התובעעיתונאיים חוזרים ונשנים, עולה כדי 

לחוק איסור  14ה מהגנת סעיף שכנגד תטען כי כל המידע שהופיע בפרסום מטעמה, נהנ-הנתבעת .23

-לשון הרע, וכי יש בפרסום משום עניין ציבורי. העניין הציבורי בפרסום נובע הן מהעובדה שהתובע

שכנגד מקיים את אורחות חייו על חשבון הקופה הציבורית, באופן שאינו מחויב המציאות; והן 

 ביו, ראש הממשלה.שכנגד השפיע בהקשרים שונים על החלטות שקיבל א-מהעובדה שהתובע

שכנגד לא טרח לפרט את העובדות הנכללות בפרסום, שלטענתו הן אינן אמת, ואף -אף שהתובע .24

שכנגד על הסף, להלן נפרט את עיקרי -שמחדלו זה מהווה עילה מספקת לסילוקה של התביעה

 בפרסום, ואת העיגונים המרובים לעובדות אלה:  העובדות המפורטות

 ;(שכנגד-לכתב ההגנה 3, נספח 2נספח  ראולפרנסתו ) שכנגד אינו עובד-התובע (א)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה 3, נספח 1ראו נספח שכנגד מתגורר בבית הוריו )-התובע (ב)

 29, ונספח 7, נספח 5, נספח 4, נספח 3ראו נספח שכנגד זוכה לאבטחה אישית צמודה )-התובע (ג)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה

, 6, נספח 5, נספח 4, נספח 3ראו נספח וכן נהג )שכנגד זוכה לקבל רכב ממשלתי צמוד -התובע (ד)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה 32, נספח 29, נספח 7נספח 

, 4, נספח 3ראו נספח שכנגד משולמות מקופת הציבור )-הוצאות האבטחה והמחיה של התובע (ה)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה 5נספח 

ראו אבטחה צמודה )זוהי הפעם הראשונה שבה ילדיו הבגירים של ראש ממשלה זוכים לקבל  (ו)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה 29, נספח 5נספח 

שכנגד זוכה לאבטחה צמודה גם כשהוא יוצא לבלות בלילות במסעדות, פאבים ובתים -התובע (ז)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה 32, נספח 7, נספח 6ראו נספח פרטיים )

, ובעלי שכנגד זכה לאבטחה צמודה גם כשיצא לבלות במועדון ה"וולנברג" בירושלים-התובע (ח)

 7ראו נספח המקום קיבלו הודעה מקדימה להגעתו, כדי שיאשרו כניסה של מאבטח חמוש )

 (;שכנגד-לכתב ההגנה

ראו שכנגד )-אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה איננו מפרסם את עלות אבטחתו של התובע (ט)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה 5נספח 

מיליון שקל בשנה  37סך של  חברת "מיקוד" שזכתה במכרז לאבטחת אישים מקבלת מהמדינה (י)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה 8ראו נספח )
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 8ראו נספח מיליון שקלים ) 1.1בסך של  2010עלות אבטחתו של כל שר בממשלה נאמדה בשנת  (יא)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה

לכתב  29, נספח 9ראו נספח חופשת סקי באספן, קולורדו ) 2016שכנגד בילה בשנת -התובע (יב)

 (;שכנגד-ההגנה

שכנגד הייתה הנסיעה היקרה ביותר בתולדות היחידה לאבטחת אישים -של התובע חופשה זו (יג)

-לכתב ההגנה 9ראו נספח במשרד ראש הממשלה, למעט נסיעות של ראש הממשלה עצמו )

 (;שכנגד

 29ראו נספח שכנגד השתכן במהלך חופשתו באחוזתו המפוארת של ג'יימס פאקר )-התובע (יד)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה

 (;שכנגד-לכתב ההגנה 29ראו נספח שכנגד לבין ג'יימס פאקר יש קשר מיוחד )-בין התובע (טו)

 5, נספח 2ראו נספח שכנגד על אביו הולכת ומתחזקת בשנים האחרונות )-השפעתו של התובע (טז)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה

שכנגד שיכנע את אביו לשנות את דעתו בעניין אלאור אזריה, ולהתקשר לאביו של -התובע (יז)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה 5ראו נספח יה )אזר

 30, נספח 5ראו נספח שכנגד הוא שעמד מאחורי הצעת החוק הקרויה "חוק המואזין" )-התובע (יח)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה

 10הייתה כה חריפה, עד שערוץ  10תגובת משרד ראש הממשלה לפרסום בעניין זה בערוץ  (יט)

 (;גדשכנ-לכתב ההגנה 31ראו נספח החליט להימנע מלשדרה )

, 5ראו נספח שכנגד הביא ללשכת ראש הממשלה את ידידו מהשירות הצבאי, טופז לוק )-התובע (כ)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה 13, נספח 12, נספח 11, נספח 10נספח 

ראו טופז לוק הוא זה שכתב/צילם את סרטון "הערבים נוהרים לקלפיות" של ראש הממשלה ) (כא)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה 10, נספח 5נספח 

לכתב  5, נספח 3ראו נספח שכנגד הביא ללשכת ראש הממשלה את יונתן אוריך )-עהתוב (כב)

 (;שכנגד-ההגנה

, נספח 15, נספח 14ראו נספח " )1000ניצב בלב החקירה הפלילית הקרויה "תיק ג'יימס פאקר  (כג)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה 23

בתל אביב, וכן ביץ' -שכנגד התגורר במשך כמה שבועות בדירתו של פאקר בבניין רויאל-התובע (כד)

התאכסן במלונו של פאקר בניו יורק, הוטס לחו"ל לחופשות על חשבונו של פאקר והוטס 

 (;שכנגד-לכתב ההגנה 32, נספח 29, נספח 6ראו נספח במטוסו הפרטי של פאקר )

המדינה שכרה במשך כמה שבועות חדר סמוך ביץ', -שכנגד התאכסן בבניין רויאל-בעת שהתובע (כה)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה 29ראו נספח חיו )במלון, עבור מאבט
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, נספח 16, נספח 7, נספח 5ראו נספח )שכנגד מזוהות עם הימין הקיצוני -עמדותיו של התובע (כו)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה 28, נספח 22, נספח 21, נספח 20, נספח 19, נספח 18, נספח 17

" ובו מילות נאצה כלפי הציבור שכנגד "פוסט" ברשת "פייסבוק-העלה התובע 2011בשנת  (כז)

 (;שכנגד-לכתב ההגנה 16, נספח 7ראו נספח הערבי, וקריאה לחרם על בתי העסק שלהם  )

בשנים האחרונות נעשו פרסומים עיתונאיים רבים על אודות אורחות חייו ודרכי עינינו הרואות,  .25

את העובדות ים פרסומים אלה, בהצטברם ובהצטלבם יחד, מבסס שכנגד. -התנהלותו של התובע

 שכנגד.-נשוא הפרסום שעשתה הנתבעת

 

 הפרסום הוא בעל עניין ציבורי ד. 

עניין ציבורי. וכדברי כב׳ השופט )כתוארו יש פרסום בשכנגד היא כי -הגנה נוספת שעומדת לנתבעת .26

חברה כלפי  שמעו״אנו דנים כאמור בדברים שהו: (296)בעמ׳  חברת החשמלאז( מ׳ שמגר בעניין 

 (. הח"מ)ההדגשה אינה במקור,  ...״הכרוכים בשימוש בכספיהבנושאים ועובדה,  ממשלתית

שכנגד, שימוש -לפרסום הוא בשימוש החריג בכספי ציבור על ידי התובע 2-ו 1עניינם של סעיפים  .27

אין לו תקדים ואין לו אח ורע בהיקפיו. אף שכאמור, התובע שכנגד אינו נושא במשרה ציבורית ש

 2-ו 1, אינו נושא במשרה כלשהי(, העובדות המפורטות בסעיפים שכנגד-הנתבעתטב ידיעת )וכן, למי

שכנגד ומן המשאבים הציבוריים העומדים -לפרסום נובעות ממשרתו הציבורית של אביו של התובע

 סוגיית השימוש בכספי ציבור הינה עניין ציבורי ראשון במעלה. לרשותו. 

שכנגד, והשפעתן של דעות אלה על מי שהוא -בדעותיו של התובע לפרסום 5-ו 3עניינם של סעיפים  .28

ראש הממשלה. כן עוסקים סעיפים אלה באיוש  –המושא המובהק ביותר לעניינו של הציבור 

ובהשפעתם של המאיישים , שכנגד-בהמלצת התובע משרות בסביבתו הקרובה של ראש הממשלה

מבוסס על כתבתו של כתב  5ידו. סעיף  המסרים המקודמים על משרות אלה על ראש הממשלה ועל

כי אכן בשם התובע שכנגד, עו״ד דוד שמרון  ודהה הבש, 24.6.2011עיתון הארץ אורי בלאו מיום 

 פרסם דברים אלה. 

  16מצורפת ומסומנת "נספח  24.6.2011כתבתו של אורי בלאו באתר הארץ מיום" 

במובנו המובהק ביותר, שכן בגין המעשים לפרסום מהווים עניין ציבורי  4-ו 2עניינם של סעיפים  .29

, ״1000המתוארים בסעיפים אלה, בין היתר, מתנהלת כיום חקירה משטרתית, המכונה ״פרשה 

דיווח כתב הארץ  29.11.2017על ידי ראש הממשלה ומשפחתו. ביום בחשד לקבלת טובות הנאה 

 .יהושע )ג׳וש( בריינר, כי נגבתה עדות ממר ג׳יימס פאקר בפרשה זו

  23"נספח מצורפת  29.11.2017כתבתו של יהושע )ג׳וש( בריינר באתר הארץ מיום" 

קיומו של עניין ציבורי אינו מותנה שהיותו של נושא הפרסום נושא משרה ציבורית. כדברי ודוק.  .30

״בגדר דמות ציבורית (: 120המלומד ז׳ סגל בספרו ״חופש העיתונות: בין מיתוס למציאות״ )בעמ׳ 

, בעמדה חברתית כזו אשר יש בה כדי למקד בו התענינות מכוח הכרעתו שלומצא, ייחשב מי שנ

. ]...[ דמויות כאלה, אשר בהשפעה של אותה דמות על עניניה של החברהציבורית טבעית שיסודה 
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 , נקל לראות את הסכמתן לוויתור על מידה של פרטיות״בחרו מרצונן לעמוד מול פני הציבור

 י״ וד״ב(. )ההדגשות אינן במקור, 

 

 נעשה בתום לבהפרסום  . ה

( לחוק איסור לשון הרע. יצוין, 4)15הנתבעת שכנגד תטען, כי עומדת לה הגנת תום הלב מכוח סעיף  .31

לאור הסוגיות  הפרסום מוצדק עצםהפרסום הוא אמת, כפי שפורט בפרק ג׳ לעיל. שנית,  תוכןכי 

הציבוריות שעל הפרק, ובהן שימוש בכספי ציבור והחשדות הפליליים לקבלת טובות הנאה, וכן 

 מעמדו של התובע שכנגד כאישיות ציבורית אף שאינו נושא משרה ציבורית. 

 

 ״העיתונות האחראית״הפרסום נהנה מהגנת  ו. 

חלקם אף שנאיים חוזרים ונשנים, תטען, כי משפרסומה התבסס על פרסומים עיתו שכנגד-הנתבעת .32

( 2)15לפי סעיף  האחראית״ העיתונות״הגנת הרי שעומדת לה הביאו לפתיחה בחקירה פלילית, 

  . לחוק איסור לשון הרע

דנ״א -ההלכה בדבר הגנת ״העיתונות האחראית״ נקבעה בפסק דינו של כב׳ הנשיא א׳ גרוניס ב .33

 (:18.9.2014) פלוני נ׳ ד״ר אילנה דיין אורבך 2121/12

לחוק היא תולדה של נורמה  (2)15בסעיף החובה "לעשות פרסום" כאמור ״
המצדיקה את הפרסום, על רקע יחסים ומידע מסוג מסוים. למעשה, נראה כי 
ההרחבה שנעשתה בפסק הדין ביחס לחובה שבכוחה לזכות פרסומים 

לחוק, מקורה בעיקר בשינוי שחל בנורמה  (2)15סעיף עיתונאיים בהגנה לפי 
הכללית. בכך ניתן ביטוי לתפיסות העדכניות בשיטתנו ביחס לאיזון הראוי 

ראוי לשוב בין הערכים והאינטרסים המתנגשים במקרים מעין אלה. 
ולהדגיש, כי הקמת חובת פרסום כאמור אינה בגדר הטלת נטל על המפרסם, 

מעמידה לו הגנה מפני אחריות בגין לשון ההפך הוא הנכון. ההכרה בחובה זו 
 ]...[  .הרע

אחת הפונקציות החשובות של כלי התקשורת השונים היא חשיפתם של 
אירועים ועובדות שאינם גלויים לעיני כל ואשר מצריכים לעיתים עבודת 
תחקיר. פרסומים מסוג זה מסתמכים לא פעם על מקורות שאינם פומביים 

בהם תועלת ייחודית לשיח הציבורי. זהו פועלה או רשמיים ועשויה להיות 
של העיתונות החוקרת. ]...[ דיווח כזה מוביל לא פעם לחשיפת מידע המצריך 
טיפול משפטי, משמעתי, אתי או אחר בידי הרשויות המוסמכות לכך. בשונה 

אין די בהבאת המידע לידי , לטעמי עתון הארץ הראשוןמכפי שנקבע בעניין 
, על מנת שיוכל ראוי כי המידע יובא גם לידיעת הציבורהרשויות, ולרוב 

לגבש עמדה ביחס אליו ולכלכל את צעדיו בהתאם. הדבר אף מהווה תנאי 
הכרחי לשם התפתחותו של "שוק דעות" חופשי, הנחוץ לתפקודה התקין של 
הדמוקרטיה. בנוסף, לא פעם טמונה חשיבות רבה דווקא בהיבט הציבורי של 

 לטיפולן של הרשויות או כתחליף לו״וזאת כהשלמה  אירועים מסוימים,
, ההדגשות אינן במקור, לפסק דינו של כב׳ הנשיא א׳ גרוניס 53-51)פסקאות 

 (.הח"מ
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כשם שלפרסומים העיתונאיים המקוריים, שבהם הופיעו כל אותן עובדות שצוטטו בהמשך בפרסום  .34

גד, נוכח העובדה שהיא מביאה את שכנ-שכנגד, עומדת ההגנה האמורה, כך גם לנתבעת-של הנתבעת

 אותם פרטים תוך הפניה לפרסומים המקוריים, עומדת אותה ההגנה. 

 

 תובע אינו נהנה משם טובה . ז

-שכנגד תטען כי בפרסום האמור לא יכולה להיות גלומה כל פגיעה בשמו הטוב של התובע-הנתבעת .35

שכנגד לשורת -. לעניין זה תפנה הנתבעתשכנגד, שכן הוא כלל אינו נהנה משם טוב; נהפוך הוא

שכנגד יצא למרחוק כמי שאינו בוחל באמירות -פרסומים, המלמדים על כך ששמעו של התובע

יותר רחוקה קשה לחשוב על דוגמה שיער, הממיטות קלון עליו ועל סביבתו. -שערורייתיות, מסמרות

  .אדם הנהנה משם טובלשכנגד -מן התובע

 

 וה פגיעה בפרטיותהפרסום אינו מהו . ח

בפרסומים  –מבוסס על מידע שהתפרסם בעבר ברשות הרבים שכנגד -התביעההפרסום נושא  .36

עיתונאיים רבים מספור; וכן על ידי התובע שכנגד בעצמו ברשת החברתית פייסבוק, באופן 

הפרסום, על כל מרכיביו המאפשר לכל בעל פרופיל ברשת החברתית לצפות בתוכן. משכך, 

לחוק  2אחד מן המבחנים הקבועים לפגיעה בפרטיות לפי סעיף ולו באינו עומד אף , העובדתיים

 . 1981-הגנת הפרטיות, תשמ״א

 

 שכנגד-התייחסות פרטנית לסעיפי התביעה ט. 

-שכנגד לא ביצעה כל עוולה כלפי התובע-מוכחש. הנתבעת –שכנגד -לכתב התביעה 1האמור בסעיף  .37

 שכנגד; נהפוך הוא. 

 שכנגד.-מוכחש. לא נעשה כל פרסום כוזב ביחס לתובע –שכנגד -לתביעה 2האמור בסעיף  .38

 מוכחש. התמונה שליוותה את הפרסום אינה מכפישה ומבישה.  –שכנגד -לתביעה 3האמור בסעיף  .39

שכנגד אינו זכאי לכל פיצוי בגין הפרסום, שאין -מוכחש. התובע –שכנגד -לתביעה 4האמור בסעיף  .40

 כלפיו. בו כל עוולה 

 אינו מוכחש אך כלל אינו רלוונטי לענייננו.  –שכנגד -לתביעה 5האמור בסעיף  .41

שכנגד אין כל יחס רגשי, כזה או אחר, כלפי -מוכחש. לנתבעת –שכנגד -לתביעה 6האמור בסעיף  .42

שכנגד, שעמל כה קשה בבקשותיו הקודמות לאיין כל מרכיב של -שכנגד. מוזר הדבר שהתובע-התובע

, משל מדובר ביישות שכנגד שהיא תאגיד, מייחס לה כאן רגשות אנושיים-"אנושיות" מהנתבעת

 משפטית בשר ודם.

 שכנגד לא קמה ולו עילת תביעה אחת.-מוכחש. לתובע –שכנגד -לתביעה 7האמור בסעיף  .43
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שכנגד כמלוא -שכנגד לא עוולה נגד התובע-מוכחש. הנתבעת –שכנגד -לתביעה 8האמור בסעיף  .44

 הנימה.

שכנגד אינו נהנה מהגנת הפרטיות בהקשר -מוכחש. התובע –שכנגד -לתביעה 9האמור בסעיף  .45

 לפרסום הרלוונטי. 

שכנגד, אף לא מכוח -מוכחש. לא נעשתה כל עוולה כלפי התובע –שכנגד -לתביעה 10האמור בסעיף  .46

שכנגד כטענות בעלמא, בלא כל ביסוס, כדברים -פקודת הנזיקין. דברים אלה נטענים בתביעה

 . טענות אווירה ותו לא. הקלוטים מן האוויר

שכנגד. ובוודאי שלא -ולה כלפי התובעמוכחש. לא נעשתה כל עו –שכנגד -לתביעה 11האמור בסעיף  .47

 עוולה חוקתית.

שכנגד; -שכנגד אינה חבה כל פיצוי לתובע-מוכחש. הנתבעת –שכנגד -לתביעה 12האמור בסעיף  .48

 ההיפך הוא הנכון.

 

 י. סוף דבר

שכנגד נגד -שכנגד של התובע-על יסוד המקובץ לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את תביעתו .49

 על קרבה ועל כרעיה.שכנגד, -הנתבעת

שכנגד וכן -שכנגד בתשלום הוצאות הנתבעת-עוד מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את התובע .50

 בתשלום שכר טרחת עו"ד בתוספת מע"מ כדין. 

 

 

 
 

 2018בינואר  17היום, 
 

 

         

  

 עו"ד דורון ברקת     עו"ד יובל יועז




