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פרוטוקול        

  1 

 2ואני כבר אומר, אנו לא קובעים עכשיו מסמרות האם כב' השופט י' עמית:  נפתח את הדיון 

 3  לא אומר שהכרענו בשאלה הזו. זה לייתן רשות ערעור, זה בהרכב שלושה אך

 4, אמקד את אדוני במה שאנו כמובן עו"ד ארדינסט אתן לאדוני לטעון כמיטב הבנתו ולכל צד

 5ברים שלושת הד האחראית, האם הצירוף שלרוצים לשאול. מאחר שאדוני הולך על העיתונות 

 6  בזה? יםהבאים שאני אומר לא פוגע

 7 העובדה שלא נאמר בשום מקום שזה מסיבת עיתונאים? .1

 8 הזמן הקצר לתגובה. .2

 9 היכרות מוקדמת.  .3

 10ההשמטה של השורה של היועצת המשפטית, שלעצמי אני לא חושב שזה הדבר. אם אנו  .4

 11 לוקחים את כל זה האם זה לא משמיט את הטענה של עיתונות אחראית? 
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  1 

 2אנו עוסקים היום בכתבה עיתונאית שבמסגרתה נחשפה קלטת שבה נשמע את עו"ד ארדינסט: 

 3והספורט מקיימת עם אנשי לשכתה  המשיבה שהיא פוליטיקאית בכירה מאוד, שרת התרבות

 4רסה שהיא לא אמת, שתוצג לתקשורת כדי לכסות על כשל משפטי וציבורי שעניינו העברת ג

 5ידי משרד ממשלתי לידי משרד הפרסום של רמי יהושע ללא מכרז תקציב של מליוני שקלים על 

 6  ובניגוד לנדרש על פי דין. 

 7מחוזי שהקלטת נחשפה אך ורק אין מחלוקת ועל כך לא הייתה מחלוקת בבית משפט שלום ו

 8אינטרס הציבורי המובהק להעמיד לתוכנה את הקלטת, לא מדובר בפרסום בעל אופי בשל ה

 9נות, מדובר בפרסומים שעוסקים בנבחרת ציבור ביחס למהלך שבוצע רכילותי, לא מדובר במציצ

 10במשרד בראשותה במסגרת תפקידה הציבורי בקשר לכספי ציבור ובאופן שמי ששומע את 

 11  הקלטת אני חושב שותף לתהיות שעולות. 

 12במסגרת הקלטת, השרה נוטלת חלק מרכזי ופעיל בדיון והשאלה שעולה היא איך לא היה מכרז? 

 13ייתה מעורבות כלפיהם כמתחייב על פי חוק וההוראות שמחייבות את משרדי איך לא ה

 14  הממשלה?

 15  איש מן המשתתפים לא מציע לתקן את הקשר הציבורי וזה לא עולה כאופציה. 

 16מה שנעשה זה חיפוש אחרי סיפור כיסוי שלא מתנגש עם המסמכים, לא עם הפרוטוקול ולא 

 17ת אותו סיפור ואפשר ללמוד על מעורבות של דברים אחרים ולכן לא יחזיק מים, מחפשים א

 18שרה שהוא עניין לא של הפרויקט עצמו שראוי וטוב, אלא בבחירת משרד הפרסום שיערוך את 

 19  הקמפיין שילווה את הפרויקט עימה, את פרטי הביצוע עושים אנשי המשרד שמטפלים בהם.

 20ה, עד כמה השרה תמיהה רבה מתעוררת ומתחבר שאלה של היכרות מוקדמת שראש ההרכב העל

 21ציג גרסה שאינה אמת ולשתף פעולה עם מהלך בעייתי ולה מוכנה לפעול בניגוד למה שנראה כדין

 22  כדי לראות שאותו תקציב פרסום יגיע דווקא לרמי יהושע. 

 23שתי ערכאות דלמטה קבעו שמדובר בפרסומים בעלי עניין ציבורי משמעותי ורב במיוחד, מ דובר 

 24  השלטון, היא זו שבכוחה לחשוף התנהלות שלטונית לא תקינה.  בחשיפת מאחורי הקלעים של

 25השופט עבאס אסי בבית המשפט השלום קבע על סמך העדויות שהפרסומים נעשו בתום לב 

 26  סובייקטיביים ללא כוונת זדון ובית משפט המחוזי לא התערב בקביעה זו. 

 27ההיכרות  שאלתלגבי שתי ערכאות קבעו שהקלטת אותנטית, הפער בין בימ"ש השלום למחוזי 

 28מתבטא  רהערעודיונית לערכאת  הלבין רמי יהושע, ההבדל בין ערכא המוקדמת שבין השרה

 29  בשאלת ההזדמנות להגיב וכך עניין ההיכרות המוקדמת בין השרה לבין יהושע. 

 30אני אצטט בעניין הזה מדברים של השופט עמית בפסק דין שניתן בעניין ג'נין ג'נין שאומר 

 31  מצטט.  השופט עמית,

 32עניין הציבורי הנרחב, חשיבות הפרסום ותום הלב הסובייקטיבי למרות שהפרסומים רות הלמ

 33הם אמת לכל הפחות ברובם המכריע, לרבות התחקיר בימ"ש המחוזי קיבל את הערעור, פרט 

 34אחד ספציפי שנכלל בחלק מהאישומים. במבחן התוצאה בגין פרסומים חשובים כמו אלה 

 35  וגופי תקשורת נענשו שחויבו בתשלום פיצויים בסכום מאד נכבד. המבקשים שעיתונאים 

 36וזי, העובדה שכספי ציבור בסכומי עתק הועברו ללא מכרז לאיש פרסום של חלשיטת בימ"ש המ

 37השרה שאין היכרות מוקדמת לבין היכרות מוקדמת היא שעושה את הה בדל, אני חולק על 
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 1חריג, ואתם יודעים כמה זה חריג שערכאת  קביעה זו ובתוך כך בימ"ש המחוזי התערב באופן

 2ערעור תתערב בממצא עובדתי ועלתה טענת השתק שיפוטי ששגויה ואתייחס, בהקשר הזה היא 

 3וזי נובעת משתי חשגויה זה לא דומה להשתק שיפוטי מה שנעשה שם, הכרעתו של בימ"ש המ

 4א ראוי להגנה תפיסות עקרוניות שגויות, טעות ראשונה שבין חשיבות למושא הפרסום, ל

 5רונית שניה ירו משום שזה איש ציבור, טעות עקהקשרים מסוימים החממיוחדות ואולי להיפך, ב

 6היא ריקון מתוכן של הלכת העיתונות, אין בכך שמבחני העזר שנקבעו על ידי השופט פוגלמן 

 7בערעור אילנה דיין נתפסו לצורך תכולת ההגנה והן לאופן ההוכחה של התחקיר העיתונאי. 

 8שעות  24תו תיקון שנעשה, עניין הזה אני מקדים את המאוחר, בימ"ש המחוזי לקח את אוב

 9שעות אחרי פרסום ראשון ובסמוך לאחר שהשרה  24רסום הראשון וזקף לחובתם, אחרי הפ

 10  אמרה אין לי היכרות מוקדמת. אחרי הפעם הראשונה לתגובה לגבי היכרות המוקדמת. 

 11התמקד בהיבט של הפרסום, הוא התעלם ממכלול  לתפיסות העקרוניות בימ"ש המחוזי

 12, תום הלב, דיווח והחשש וכאן הכרעתו של בימ"ש המחוזי מנוגדת ותםתיממאהפרסומים, 

 13  להלכות שיצאו בעניין לשון הרע. 

 14אזכיר, שורה תחתונה שסכומי עתק זרמו מכיסו של הציבור לכיסו של יהושע ללא מכרז, בניגוד 

 15  נות שלטונית. זה לב העניין, זה מוקד האינטרס הציבורי. לכל נוהל ואמת מידה של תקי

  16 

 17כב' השופט י' עמית:  השאלה היא, הרי אנחנו באמת נוהגים להסתכל על המכלול. נניח שיש 

 18שאלה ואני אשאל את חברך למה לא דרך הלשכת פרסום הממשלתית, יש שאלות. אבל האם 

 19ת מוקדמת אז יש כאן משהו שפעלו הסיפור הוא בלי ההיכרות המוקדמת? אם אין לי  היכרו

 20שלא על פי הנוהלים. אם יש לי היכרות מוקדמת יש לי שחיתות. השאלה אם אני יכול לעשות 

 21  עפרון כחול מבחינת הצופה. 

  22 

 23היו יחד  הם עו"ד ארדינסט: הסיפור הוא מביש גם בלי ההיכרות. אם היו שומעים את הקלטת,

 24שותף לקמפיין שהשרה הייתה קשורה אליו. אף בצופים, למדו באותה כיתה בבית ספר, היה 

 25  אחד לא אמר שהוא בן דוד שלה, ההיכרות המוקדמת יכולה להיות מקצועית. 

  26 

 27שיוצר את התחושה של שחיתות שלטונית, אדוני לא יכול  הדברכב' השופט נ' סולברג:  זה 

 28ר את הרושם להקל בדבר הזה. זה המוטיב המרכזי, אני שואל האם זה לא המוטיב המרכזי שיוצ

 29  השלילי?

  30 

 31  עו"ד ארדינסט: העבירו סכומי עתק ללא מכרז ובאופן לא תקין לחלוטין. 

 32  המשמעות היא שלכיסו של רמי יהושע הוזרמו מאות מליוני שקלים. 

  33 

 34  מליון היה מסגרת ובסוף מליון וחצי זה מה שהוצע.  2.5כב' השופט י' עמית:  

  35 

 36מהסכום הזה זה סכום  15%, ה15%הכלל היה  עו"ד ארדינסט: ייצגתי לא מעט משרדי פרסום

 37נכבד שזורע לכיסו, מי שקונה שטחים זה וודאי טובת הנאה דרמטית שבאמת אני יודע עד כמה 
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 1משרדי פרסום נאבקים על תקציבים יותר קטנים והולכים למצגות, מכינים ומשנים ועושים 

 2  היכרות מוקדמת.  הכל. ואז, אגיע לעניין של למה ספי עובדיה רשאי היה להניח שיש

  3 

 4  כב' השופט י' עמית:  כי לא הייתה תשובה על שלושת השאלות האחרונות. 

  5 

 6עו"ד ארדינסט: לא רק. אם כבודכם רוצים אגע בזה עכשיו. היו שתי מקורות שמר עובדיה ערך 

 7  תרשומות לגביהם. 

  8 

 9  כב' השופט י' עמית:  ראינו את התרשומות. 

  10 

 11והשתלבות יחד בחדר ודיבור, אנשים שמכירים אחד את  עו"ד ארדינסט: התנהגות של נגיעות

 12השני היכרות ארוכת שנים או לפחות מכירים אחד את השני. היה מקור שלישי שמסר את 

 13  הקלטת, שאישר את הדברים. אחד מהמקורות העיד על הקרבה של העניין. 

  14 

 15  כב' השופט ח' כבוב:  איך הסכמתם לאותו הסדר?

  16 

 17א היה שונה מבחינת השורה התחתונה שלו מאותה הודעת הבהרה עו"ד ארדינסט: אותו הסדר ל

 18שעות אחרי הפרסום הראשון, ברגע שאמרה אין לי הכירות מוקדמת אמרנו יש לנו חשדות  24

 19 3שאלות על  6בעניין הזה, בין החשדות כל המקורות שמניתי אני רוצה להוסיף, זה שנשלחות 

 20תנה תשובה, זה היה לפני עיוור תשים מכשול כי אין תשובה ובמהלך המשפט בכוונת מכוון לא ני

 21  שמו מכשול. 

  22 

 23  כב' השופט נ' סולברג:  אולי המכשול שמעמידים שעה וחצי למתן תשובה. 

  24 

 25עו"ד ארדינסט: הם הגיבו בתוך הפרק זמן הזה, רק לשלושת השאלות לא הגיבו. לגבי ה היכרות 

 26א הגיבו והכשילו בכוונה. בהנחה המוקדמת לא אמרו השרה עסוקה נבדוק ונחזור אליכם. הם ל

 27. היא לא 10שלא הייתה היכרות מוקדמת. אני מניח שהשרה לא ידעה איזה ראיות יש לערוץ 

 28אומרת אני צריכה עוד זמן, היא חוזרת עם תשובות לשאלות יותר מורכבות. מה יותר קל להגיד 

 29ושת המקורות האלה שיכניסו לה פתק והיא הייתה עונה אין לי היכרות מוקדמת. למה חוץ משל

 30שדי בהן לבסס את העיתונות האחראית והיה פחות מזה, חוץ משלושת המקורות האלה היו 

 31דברים נוספים, היה את ההתנהלות של השרה בישיבה, שרואים את ההתנהלות של השרה 

 32בישיבה קשה מי ששמוע את הקלטת ורואה את הכתבה שאין היכרות מוקדמת, לחלוטין זה 

 33נלחם בצורה כזו על זה שפרויקט מסוים יועבר לידיו של מישהו שהיא לא קשה להניח שאדם 

 34מכירה אותו בכלל, לא את הכישורים שלו. כל הדברים האלה, המקורות העדר התגובה 

 35  וההתנהלות שלה. 

 36הארץ נגד חברת חשמל. אומר הנשיא שמגר דאז,  723/74אפנה לפסק דין של הנשיא שמגר בע"א 

 37  מצטט. 
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 2מית:  זה ציטוט חשוב אבל אם כבר חברי שאל ומאחר ואנו מדברים על כלי כב' השופט י' ע

 3תקשורת באופן כללי, בימ"ש המחוזי ייחס לזה חשיבות. עיתונאי יכול לדגור על התחקיר שלו 

 4שבועיים שלושה חודש ואז נותן למוסר הכתבה שעתיים להגיב. אתם אמרתם ככה זה עובד. 

 5לך את  חייקתקשורת? לפעמים אתה חושש שמישהו השאלה למה צריך לעבוד ככה כלומר ב

 6הסקופ, אדוני אמר שאולי מישהו יכול לסכל את הסקופ. לא הבנתי כל כך וזה אחד הדברים 

 7שמרגיזים איש ציבור, מקבלים שאילתא ואז הכתב אומר נא תשובתך עד כך וכך, אישי ציבור 

 8העיתונאי זו התחושה, וכאן יש לא מרגישים שהם עובדים אצל עיתונאים, אנו לא עובדים אצל  

 9  דד ליין ואתם חושבים שזו דרכה של תקשורת, תפרט יותר. 

  10 

 11עו"ד ארדינסט: אענה, ראשית לא מצאתי ולו פסק דין אחד שבו נשללה הגנת העיתונות 

 12האחראית. למשל בעניין לפיד דווקא איש ציבור שמוקף מערך בוררות יכול להשיב בפניה 

 13מן הישוב, בעיקר כבודכם כאשר השאלה כאן הייתה מאד פשוטה, שמנוסחת בקלות מאשר אדם 

 14יש או לא. אם ישאלו אותי אם יש לי היכרות מוקדמת עם פלוני יקח לי שלוש שניות לאחר 

 15  שאאמץ את זכרוני ואחפש מאיזה מעגל אני מכיר אותו. 

 16י לפעמים נינה תגובה ולא נתבקשה אורכה, זה חייב להיות כך וזה לא רק בישראל כך, גם אות

 17מרגיז שמתקשר עיתונאי לשאול אותי משהו ונותן לי שעה להגיב ואני אומר אני לא עובד אצלך, 

 18כאן ניתנה תגובה, לא התבקשה אורכה. לא דוגרים על תחקיר, מנסים לאסוף עוד ראיות לכל 

 19מה שסובב את אותה פרשה, לגבי ההקשר של אותה פרשה, כל מה שיכול להפוך את הכתבה 

 20, ברגע שפונים בשאלה יש דרך לאנשי ציבור, בעיקר אשת ציבור שהייתה בעבר דוברת לאיכותית

 21צהל, אם אני מדליף את זה לכלי תקשורת אחר ודואג שזה יהיה בצורה נוחה שאפשר לחיות 

 22איתה בין כלי התקשורת יש תחרות מי יוצא ראשון, שאני נותן זמן להגיב, אני מקבל את הערתו 

 23מרגיז איש ציבור, מה אתה פונה אליי, אני לא עובד אצלך. זו דרכו של של אדוני שלפעמים זה 

 24עולם כאן במקרה הזה זה לא השפיע כהוא זה, אם היינו אומרים בסיטואציה אחרת ספי 

 25עובדיה פנה למערך הדוברות והתשובה שקיבל צריכים עוד זמן להגיב והוא סרב לעשות את זה 

 26שאלות של  3שאלות היותר מורכבות ניתנה תשובה לאז היינו בקייס שבו העניין רלוונטי, ל

 27היכרות אישית לא ניתנה תגובה ולא נתבקשה אורכה, עובדה שפתאום יוצאים ואומרים אין 

 28הכירות אישית. כנראה שעושים את הבדיקות שלהם, ואז יוצאים עם תגובה בהנחה שאין 

 29  מספיק ראיות כדי להפריך. 

 30ה אינה תנאי בלעדי, מצטט. בהלכת ג'מיל נקבע, בפסיקה של בריטניה נקבעה שזכות תגוב

 31מצטט. אותה תגובה לא פורסמה ובענייננו להבדיל, המשיבה הגיבה ודבריה הובאו במסגרת 

 32הכתבה ובתום המהדורה הובאה תגובת המשיבה וכאשר היא אמרה חד משמעית אין היכרות 

 33מתקן שאומר אנו חוזרים שעות יש פרסום לא שאומר אין לנו ראיות, פרסום  24מוקדמת כעבור 

 34  בנו מאמירה זו. 

  35 

 36כב' השופט נ' סולברג:  אני לא נוקט עמדה. אדוני אומר ספי עובדיה לא דגר על זה שבועיים 

 37שעות אולי כל  24שלושה אלא עבד על זה. השאלה אם פרק זמן של שעה וחצי, אם היו ממתינים 
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 1ם לא זמין. פרק זמן סביר כן גם התקלה הזו לא הייתה מתרחשת וזה לא רק איש ציבור, כל אד

 2  אנחנו בגילנו לא זוכרים כמו שאדוני זוכר, השאלה אם זה היה פרק זמן מספיק. 

 3אני עוד לא מגיע לאיש ציבור, לכל אדם שמטיחים, שואלים דבר כזה. השאלה אם שעה וחצי זה 

 4  מספיק?

  5 

 6  עו"ד ארדינסט: 

 7  שעות אנו מתקשים לדעת מה היה אם.  24אם היו ניתנות 

 8על השאלות לא היה ניתן מענה לפני שהיה מתברר איזה תשובה כדאי לתת. היה נעשה אותו 

 9אומרים לו אנו עומדים ב שזה אידיאלי ומשמח איש ציבור שפיצוץ מבוקר ולכן אני לא חוש

 10לפרסם דבר מסוים יש לך שעה וחצי לתגובה. הפרקטיקה שנוצרה זה לא משום שבזמנם של 

 11לים בתוך אילוצים שלפעמים מחייבים לאפשר זמן תגובה שהוא מוסה היה פרסום, הם פוע

 12  מדוד, וכאן לא נגרם שום נזק כתוצאה מזמן התגובה הלא ארוך שניתן למשיבה. 

 13  אני רוצה לומר דבר נוסף לגבי העיתונות אחראית, אנו לא מחפשים את העיתונאי המושלם. 

 14עמית בהקשרים אחרים,  ' השופט זו אפשר למצוא בדברי כב אנו בודקים בסוף וניצנים לגישה

 15קבע שיש אפשרות משית  בימ"שאנו מחפשים בסופו של דבר האם הייתה פה רשלנות או לא. 

 16שהפרסום הוא כן אמיתי, כך קבעה ערכאה מקורית בימ"ש הפך את זה והסתמך על החלטת 

 17ם היה דוקטרינה של השתק שיפוטי, אנו מחפשים עיתונאי שלא נוהג ברשלנות, אנו בודקים הא

 18טעויות בכלל בתי החולים בארץ. אני בודקים האם העיתונאי היה  2000רשלן, אני מניח שהיו 

 19רשלן וזו מהות הגנת העיתונות האחראית לא אותו צ'ק ליס. אנו בודקים האם מדובר בעיתונאי 

 20רשלן שעושה מלאכתו בצורה קלוקלת וכתוצאה מזה מייצר פרסום שהוא לא יכול להוכיח 

 21זה מה שאנו בודקים. אחרי שהסברתי למה זה ואיך זה אני חושב שצריך להסתכל שהוא אמת, 

 22על זה בתוך מכלול הדברים, האם כאשר מסתכלים על אופי הפרסום, שמסתכלים על זה שלא 

 23  ניתנה תשובה, האם שמסתכלים על המקורות ועל מה שיש בקלטת, העבודה העיתונאית 

 24  בעיניי לחלוטין לא. עשתה הייתה עבודה אפשר לומר רשלנית, שנ

 25בימ"ש לאחר שהגיע למסקנה שבית משפט המחוזי שנפלו פגמים בפרסום העצים את חשיבותם 

 26אית והפרספקטיבה השגויה הובילה כול לשלול את הגנת העיתונות האחרוקבע שכל אחד מהם י

 27להכרעה שגויה במקרה הקונקרטי וזה מתחבר להערתו של אב"ד למה אנו צריכים לתת רשות 

 28ור בתיק הזה, משום שהבעיה החמורה היא השלכות הרוחב של פסק הדין שיוצר אפקט צמא ערע

 29אין לתחקירים שחושפים התנהגות שלטונית פגומה. זה לא סוד שהעיתונות במשבר קשה, 

 30תביעות לשון הרע, יש רייטינג נהדר בריאליטי. הרבה יותר קל לראות בעיסוק בתקשורת 

 31כוש קוראים וצופים רבים ככל האפשר ולא לעסוק פעילות עסקית טהורה שמטרתה לר

 32  בפרסומים שמעוררים אי נחת והגופים השלטוניים שלא מעיקים על התקשורת.

 33דווקא בימים אלה, שהרשתות החברתיות מזינות את הציבור בחצץ מילולי שחלק ניכר ממנו, 

 34  כוזב, מניפולטיבי חשוב לתת לתקשורת למלא את התפקיד הציבורי החשוב שלה. 

 35כל אותם אינדיקטורים שמניתי, לעניין ההיכרות המוקדמת נגעתי בזה ואני חושב שתוצאה של 

 36שלושת המקורות, הקלטת, הבחירה לא לענות על השאלות ולא לבקש אורכה כל אלה מבססים 
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 1את המסקנה שאמירתו של ספי עובדיה שהביא להיכרות מוקדמת היא מסקנה מתבקשת ולכל 

 2  בסטנדרט של רשלנות. השאלות העקרוניות שטעונות הכרעה כאן.הפחות סבירה. וודאי לא 

  3 

 4כב' השופט י' עמית:  אדוני הציב אותם האם התנאים מצטברים. אני נכון להניח שהם לא 

 5  מצטברים. 

  6 

 7שלוש עו"ד ארדינסט: חשוב שזה ייאמר, באנגליה זה נאמר מפורשות. התנאים לא מצטברים, ה

 8יקף ההגנה על פרסומים שנוגעים לאישי ציבור שפועלם רעה השאלות העקרוניות שטעונות הכ

 9  . הציבוריבמישור 

 10אנו מכירים את הלכת ניו יורק טיימס צריך להוכיח זדון של המפרסם, כוונה למפרסם. באנגליה 

 11של אז רוטגרד לא הייתה מתפרסמת. היה מקור אנונימי שעד מותו אף אחד לא ידע מזה. זה 

 12  היה מאבק בארה"ב. 

  13 

 14  י' עמית:  אנו לא שם.  כב' השופט

 15  אתה עלול לחשוב על השלכות, אנו עלולים לקבל תחקיר שאולי התשובות נכונות. 

  16 

 17  עו"ד ארדינסט:

 18אנו לא שם, חשובה האמירה ויש אמירות לגבי המידה, אנו לא אומרים שצריך לאמץ את ניו 

 19א, יש אמירות יורק טיימס, אני חושב שבית משפט צריך לומר האם זה נסיבה לחומרא או לקול

 20לכל הכיוונים והעובדה שזה איש ציבור בפועלו הציבורי ואפשר לצטט את זה מדברים שכותב 

 21שלא יודעים האם זו נסיבה לקולא או לחומרא או נסיבה ניטרלית זו נקודה  שופט שלום שאומר

 22שהיא שלעצמה מצריכה את מתן רשות הערעור אומר השופט חסדיאל, מצטט. אני לא חושב 

 23את כבודכם בהלכה של בימ"ש שלום, זה כן מדגים את המבוכה של שופטי ערכאות  שאשכנע

 24הנמוכות. מצטט. אני חושב שאמירה זו של שופט בימ"ש שלום מראה למה צריך לצאת מבית 

 25משפט זה הלכה שאומרת כן, הגנה מוגברת לעיתונאי, העיתונות זקוקה לה כדי להגן, בלי הגנה 

 26וכח העולם המשתנה בורי, העיתונות והחולשה הכלכלית שלה נזו קשה לעשות את תפקידה הצי

 27  בורי שלה כי היא נתונה להתקפות וכולכם מכירים את זה היטב. היא גם חלשה במעמד הצי

 28רק בשבוע שעבר ניתן פסק דין בתביעת לשון הרע של נתניהו נגד אולמרט ושם בימ"ש חשב 

 29  , זו וודאי נסיבה שצריך לשקול אותה. שבגלל שנתניהו איש ציבור הפיצוי צריך להיות מופחת

 30אצלנו בימ"ש המחוזי לקח את זה לחומרא, אמר יש יציבות, גם הפיצוי יהיה גבוה היא אשת 

 31ציבור וגם זמן התגובה שצריך לתת לה יותר ארוך, מתעלם מזה שאין חבורה של דוברים סביבי 

 32בזמן אמיתי וודאי איש  ולאיש ציבור יש חבורה של דוברים ובמידה רבה יותר קל לו להגיב

 33ציבור כמו השרה שבקיא ויודע שאפשר לבקש אורכה ואפשר להתנהל עם פניה כזו שוודאי תמנע 

 34תקלה, השרה לא עשתה שום דבר כדי למנוע תקלה אם אכן הייתה תקלה וחייבים לקבוע ואין 

 35  לקבל את הגישה ההפוכה. 

  36 

 37  כב' השופט י' עמית:  אדוני רצה להגיע להשתק שיפוטי. 
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 1  עלה ביוזמתו. שבית משפט המחוזי ה, ני שתי טענות שזה לא עלה בכלליש לאדו

 2  זה לא עלה? 

  3 

 4עו"ד ארדינסט: זה לא עלה בערכאה המקורית ולא בערעור. אני רוצה לומר שתי מילים על 

 5השתק שיפוטי, זה כלל שאומר אתה לא יכול להעלות בהליך אחד טענה אחת כי זה נוח לך 

 6בהליך אחר לטעון טענה אחרת, אתה לא יכול להעלות טענה, הכלל אומר ולהרוויח ממנה ואז 

 7עיה שתעלה טענה ואז יסתבר שהיא אמת? מעדיפים מעדיפים לא לברר את האמת, ומה הבאנו 

 8לא לברר את העניין, שלא נדע מה האמת משום שחשוב לנו התנהלות דיונית, לא נאפשר לך 

 9הטענה ההפוכה ולכן, שאנו מסתכלים על  לטעון בהליך אחד א' ובהליך אחר בדיוק את

 10  המשמעות זו המשמעות ומשם נולד הכלל שאומר בסופו של דבר. 

  11 

 12  כב' השופט י' עמית:  ולענייננו? 

  13 

 14עו"ד ארדינסט: נוהל הליך עם רמי יהושע, היה הליך גישור והסדר פשרה שבית משפט המחוזי 

 15לא ראה את אותו הסדר ובאותה  לא ראה, במסגרת הסדר פשרה מבלי לפגוע בטענות הצדדים,

 16מסגרת התפרסם תיקון שבמהות שלו הוא לא שונה מהכתבה המתקנת שהייתה יום לאחר 

 17בהירים לא הייתה היכרות מוקדמת. מה לזה קורי ששם אומר ספי עובדיה, אנו מהפרסום המ

 18ה ? רק בגלל שבאותו זמן התנהל הליך זה מה שהופך את זה להשתק שיפוטי? משיפוטיולהשתק 

 19היה קורה אם הגישור בין יהושע למבקשים כאן היה מתנהל לפני שהוגשה תביעה? הוא לא 

 20מגיש תביעה שולח מכתב מאיים ונוצרת דינמיקה, מגיעים לאותה תוצאה. אין השתק שיפוטי, 

 21רק בגלל שברקע הדברים יש הליך שיפוטי זה הופך את זה. איך זה מתיישב עם הרציונל? 

 22ית משפט השלום ששמע ראיות, שמע את ספי עובדיה, את השרה, את התוצאה מאד חמורה, שב

 23  עוזר השרה וראה הכל, קבע כקביעה עובדתית שיש אפשרות סבירה שהייתה היכרות מוקדמת 

 24קביעה עובדתית, בימ"ש המחוזי הופך את הקביעה שלו לא משום שהוא מגיע לממצא אחר, כ

 25  הוא מעלה השתק שיפוטי. 

 26המשפט המחוזי יצא מנקודת הנחה שחל השתק שיפוטי ומכיוון שחל  יותר מזה, מכיוון שבית

 27עיתונות האחראית. פירסמת פרסום סום אינו אמת זה השליך על הגנת ההשתק שיפוטי הפר

 28הפרסום הזה לא אמת, משום שאמרת שהוא פרסום שלא אמת וזה השליך, אני מבקש ללכת 

 29אה מקורית לא נתנה לספי עובדיה צעד אחד אחורה, לבית משפט שלום שאומר כן בימ"ש ערכ

 30  להנות מההגנה. 

  31 

 32  כב' השופט י' עמית:  אנו חוזרים על הדברים. אדוני חייב לי עוד תשובה.  

 33פתחתי ונקבתי בשלושה דברים, אחד מהם היה האם לא היה צריך לומר שמדובר בהכנה 

 34  למסיבת עיתונאים.

  35 

 36  עו"ד ארדניסט: זה נאמר בכתבה. מצטט. 

  37 
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 1  עמית:  זה נאמר בתגובה. כב' השופט י' 

  2 

 3  קלדנית: רון 

  4 

 5הפרסום השישי, היא אומרת חד משמעית את שאמרה, מקריא. היא אומרת כי עו"ד ארדינסט: 

 6מי שהדליף את הקלטת עשה עמה חסד, מקריא.  ברור כי מדובר במסיבת עיתונאים. היתה 

 7אומרים המלים. אמירה שתוקנה ברור כי זה פליטת פה בשידור חי של מישהו שהחליף בין 

 8בניגוד לתיאור של המשיבים כאן לביהמ"ש המחוזי הם אומרים לו את שאומרים, מקריא. 

 9שנים מאז  8 –המשיבה, אנו טרחנו ועבדנו. ההגנה לא מהווה סכר פרוץ. בבדיקה שעשינו ב 

 10שנים היתה לזכותו  8מקרים משך  9 –מקרים. ב  26שהוכרה הלכת העיתונות היא חלה רק על 

 11תונאי. לומר כי השכל נפרץ וצריכים לצמצם את העיתונות זה ממש לא. מכל מה שקורה של העי

 12בעולם שמקיף אותנו היא נוהגת בצורה אחראית. היא יוצרת היררכיה. יש אפשרות לצופה 

 13האינטליגנטי להבין מה חשוב פחות או אמין יותר או פחות.  לדעתי העיתונות האחראית היא 

 14  שוב היא פתוחה ולא חוששת מכל מה שקורה סביבה. אשמח להגיש לכם זאת.בסיס לא פחות ח

  15 

 16  נבו.- כבוד השופט י' עמית:  זה מחקר שעשיתם בחיתוך ב

  17 

 18  עו"ד ארדינסט:  לא עשינו המחקר במעבדה.

  19 

 20  עו"ד איזנברג: אנו סבורים כי אין לכך שום משקל. 

  21 

 22ע של פוליטיקאים וזה פורץ גבולות עו"ד ארדינסט:  מגיש.  מה שפורץ גבולות בתביעות לשון הר

 23ויש לשים לזה סוף. תביעות לשון הרע שיש להם אפשרות להסדיר את הדברים בעיניהם בפרסום 

 24נגדי אפשר להגיב בנאום. כפי שאמר אז הנשיא שמגר אפשר לא להגיב ואפשר להגיב, הריצה 

 25ם יש את לביהמ"ש בתביעות לשון הרע שחלק מהן הן תביעות השתקה כי לא לכל מפרס

 26האמצעים להתגונן מול לשון הרע לעומת הפוליטיקאים שיכולים לממן זאת. לא לכולם יש. 

 27האפשרות של אמצעי התקשורת הוא דל חבל שישקיעו בזה לעורכי דין. זה גורם לסוג של 

 28צנזורה עצמית שהיא גרועה יותר מכל צנזורה אחרת. אני מכיר כל מיני גופים לא משום 

 29ב לא בגלל שחוששים שהוא לא אמת כי גם אם הוא נכון זה ירגיז את שהתחקיר הוא לא טו

 30אנשי העסקים או הפוליטיקאים כי מחר במשרד שישב בו יצר את צעדנו. למה לנו להתעסק עם 

 31זה. מזה אנו צריכים להימנע. אלו התוכניות הכי יקרות התחקירים של ערוצי התקשורת. 

 32את הדברים האחרים. אני מזמין את ביהמ"ש  רייטינג אין להם, זה זול יותר מאשר לעשות

 33  להעלות את הרף. לדעתי הגנת העיתונות האחראית צריכה לקבל את כל הכוח שמגיע לה.

  34 

 35  כבוד השופט י' עמית:  אנשי ציבור זה שם כולל, זה לא רק פוליטיקאים אלא גם עובדי ציבור.

  36 
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 1ורה הטרגי של פרשה. אין ספק עו"ד ארדינסט: סרן ר' הפך איש ציבור על כורחו. הוא היה גיב

 2כי במקרה זה כאשר מדובר על פוליטיקאי שהוא איש ציבור באנגליה גם מורה בבי"ס הוא איש 

 3ציבור. אצלנו זה ברמה הגבוה של נבחר ציבור אדם שיושב במקומות האלה. כאן אנו מדברים 

 4  לה. על שרה, שרה רבת כוח. לכן מן הראוי לתת לעיתונות את מרווח הנשימה שמגיע

  5 

 6עו"ד איזנברג: אפנה לתשובה. אחדד כמה נקודות. הדיון הזה שנערך כאן לפחות חלקו, מראה 

 7כמה כפי שאדוני אמר לא נדון אם תינתן רשות ערעור או לא, זה לא המקרה שיש לתת רשות 

 8ערעור. גם אם יש טענות לגבי יישום הדין. הפכנו את זה לדיון לראיות מה הוכח ומה לא, בזה 

 9ם. פסה"ד של ביהמ"ש המחוזי מנומק. הוא בדק את כל מה שהוא חשב שיש לבדוק. לא דני

 10ערכאת ערעור מטיבה לא בודקת כל נקודה אלא בודקת אם יש קשר, וזה מה שנעשה. פסה"ד 

 11מנומק ואין כל עילה להתערב בו. בוודאי לא בגלגול שלישי, זו הערת פתיחה. חברי הדגיש ואמר 

 12לעיתונות כזו, ויש לראות כמה מצבה של העיתונות קשה. אני רואה כי אין הרבה הכרעות באשר 

 13שנים לממן הליך מהכיס  7את זה בצד השני. בגלל הגנת העיתונות זה לא להגיש תביעה. מי יכול 

 14ערכאות לא כל אחד  יכול לעשות  3הפרטי. אין חברת ביטוח לעיתונאים לממן את ההליך הזה 

 15ריכים לעובר את טענת העיתונות האחראית. יש הרבה את זה, מעטים רק יכולים. גם הם צ

 16פחות תביעות דיבה בגלל זה.  זו עובדה אני חש את זה כל שבוע. הרבה מתייעצים איתי. גם לגבי 

 17הגב' רגב, מאות או אלפי כתבות מכפישות ומשמיצות פורסמו לגביה במהלך השנים. היא לא 

 18בוע? כי מה שנעשה כאן זו כתבה שטענה תבעה. מה שונה בתביעה זו למה כאן היא החליטה לת

 19בדיוק מה שביהמ"ש המחוזי כתב וזו באמת ההתרשמות שהיא היתה מעורבת בקנוניה פלילית, 

 20זו משמעות הכתבה. אני אמחיש את זה אולי מהעולם שלנו. שופט או בורר שטעה בפס"ד לטובת 

 21לגיטימי. אם כותבים צד כלשהו ופסק לו מליונים, טעה. יש מאמר ביקורת על טעות זו. זה 

 22הצד שהוא פסק לטובתו של צד שהיה מקורב לו, אחבר את זה למקרה שלנו, במאמר הזה ש

 23בוודאי שהוא היה מקורב שלו אלא ההיכרות היתה מההליך שהתנהל. זה מה שהיה כאן. בפעם 

 24  הראשונה שרגב ראתה את יהושוע.

  25 

 26. השאלה היא, וכאן אנו 15י בסע' . הוא אומר אנ14כבוד השופט י' עמית:  חברך לא אומר סע' 

 27נכנסים לרזולוציות שהן חשובות. שאלתי את חברך מה העניין של הכתבה אי כשירות או 

 28שחיתות. אדוני אומר שחיתות בגלל ההיכרות המוקדמת ולכן לא צריכים להפריד. ההיכרות 

 29. כאן כל שעזרתם להם בזה. עזרתם להם בשתיקהכיום לא קיימת הם טוענים כך. הטענה היא, 

 30דרכים: או לומר  3אחד מביא מעולמו האישי שלו את זה שמבקשים ממנו תגובה. אפשר לעשות 

 31שאלות לא נתתם  3שאלות נתתם תגובה ועל  3מיד או לבקש ארכה או וזה מה שעשיתם על 

 32תגובה, מה שמרים גבה בצד השני. זה נכון, שהיא כתבה הדוברת זה לא עשה רע למשיבה. היא 

 33לומר לא תפסתי את השרה היא בדיון. אני אומר לצד השני של השולחן אנשי ציבור  יכולה היתה

 34הם לפעמים אנשים עסוקים ולפעמים יש להם דברים אחרים דחופים יותר. זה למה צריך לתת 

 35יותר זמן גם לאיש ציבור אך זה לא מה שעשתה הדוברת. לא ביקשה ארכה לא אמרה כי השרה 

 36  בדיון.

  37 
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 1. אולי אין לי תשובה טובה 6תשובות מתוך  3ב:  מה יעשה עיתונאי שמקבל כבוד השופט ח' כבו

 2  שאלות הנוספות. 3 –ל 

  3 

 4עו"ד איזנברג: תלוי מה היה לפני זה. נוח להם לומר היכרות קודמת וזה ביטוי שאפשר "לשחק" 

 5בו. מקורבות זה לא ביטוי שאפשר לשחק. הוא גם אמר עליתי מדרגה למקורבות. מקורבות זו 

 6יכרות מוקדמת. אין מחלוקת כי כאשר הם שלחו את השאלות לא היתה להם ולו ראשית לא ה

 7ראיה לא למקורבות ולא היכרות שקדמה לפרוייקט. כאשר אין שום דבר אז שתיקה או אי 

 8תגובה לא יכולה ליצור יש מאין. אפנה לפס"ד ג'מיל שחברי היפנה אליו, וגם בעא של חברת 

 9שיא שמגר הפך את דעת המיעוט בדיון הנוסף. בשני הפסיקות חשמל שבדיון הנוסף התהפך הנ

 10הלוח היה מסד מוצק לגבי הטענה. אי התגובה אגב גם שם ניתן הרבה יותר זמן להגיב. היה 

 11סירוב להגיב לא חצי תגובה. אמרו כי יש לכם מסד מוצק וזה יכול לחזק אותו. אצלנו לא היה 

 12של המקורבות. זה פייק ניוז. התרשומות היו  שום דבר. אדון ספי עובדיה המציא את העניין

 13  לגבי ישיבת העבודה הראשונה. גם אותי מירי רגב חיבקה בפעם הראשונה שפגשה אותי.

  14 

 15  כבוד השופט י' עמית:  היתה תרשומת נושא.

  16 

 17עו"ד איזנברג: היו שתי תרשומות לגבי העבודה הראשונה. אבל לא היתה ראיה או קמצוץ ראיה 

 18  לא היה לפני ישיבות העבודה לפרוייקט.לקשר כלשהו שבאמת 

  19 

 20  שאלות אלו? 3כבוד השופט נ' סולברג: אז למה לא ביקשתם ארכה על 

  21 

 22עו"ד איזנברג: הלו"ז מפורט בפסה"ד של ביהמ"ש המחוזי לא אחזור על זה. אזכיר כי שאלות 

 23אלו היו גם שאלות לא תמות לב הם לא סיפרו את הסיפור. יש קלטת תיאום עדויות לגבי 

 24שעות. כאשר השרה נמצאת באירוע  3הכספים. פתאום אמרו כי יש עוד קלטת. כל זה בטווח של 

 25פוליטי  מנסים לדבר איתה ולהתכתב איתה. אי אפשר לתפעל אירוע כזה בזמן כזה. בינתיים 

 26היועץ שלה מאיר סויסה מגיע ממש לפני הכתבה עם העורך, הוא מצליח לדבר איתו. הוא אמר 

 27הם עשו כמיטב יכולתם אך זה היה מכוון. הוא משך שבועיים עשה תחקיר אמרתי לו שאין. 

 28עיתונאי, אך הוכחנו זאת כי לא היה תחקיר כזה. הוא קיבל קלטת ודף יומן זהו. זה התחקיר 

 29שהוא עשה משך שבועיים. כל התכתובות היו אחרי. הוא לא עשה שום תחקיר. הוא עשה את 

 30הבין כי הוא נפל. הוא ניסה לשפר עמדות ולא  התחקיר שלו אחרי שפורסמה הכתבה והוא

 31זו לא  הצליח. אי אפשר לעשות השלמה של טיעונים כאשר אין לך כלום ולא היה לו כלום. 

 32היכרות מוקדמת אלא מקורבות. כל האירוע הזה שמתואר בכתבה ואחזור לזה, כי ביהמ"ש 

 33גוון הפלילי, וזה נכון. המחוזי דיבר על המקורבות ואמר כי היא צבעה את כל שאר האירוע ב

 34מתי הוא טוען שהיה קשר בלתי אמצעי או מקורבות? זה תמיד מגיע בתגובה למשהו. הוא אמר 

 35כי משרד התרבות והספורט אמר כי זה הטוטו הביא את רמי יהושוע. אני אומר לכם כי היתה 

 36ה לא ביניהם היכרות ומקורבות. הטוטו הביא את רמי יהושוע הוא זה במכרז של הטוטו. ז

 37  שמביאים גורם פרטי שבמקרה מגיע למרכז התרבות והספורט.
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  1 

 2כבוד השופט י' עמית:  המשרד פנה לטוטו. בתחלה היה שהטוטו פנה למשרד זה לא נכון. נאמר 

 3שם זה לא מחזיק מים מבחינה משפטית. בגדול, משרדי הממשלה מסמנים דרך על אפם. יש לנו 

 4  א המשרד פנה לטוטו.כאן גורם נוסף הטוטו. לא הם התחננו אל

  5 

 6עו"ד איזנברג: כתבנו אם הכתבה היתה האם לפנות אליהם או לא, לא היתה מוגשת תביעה. זה 

 7לא הסיפור. ההכנה למסיבת העיתונאים היתה לפני השקת הפרוייקט הוא יצא לדרך. נסגר עם 

 8לק יהושוע עבר את הדירקטוריון של הטוטו ועבר את כל האישורים. לדעתי הוא גם קיבל ח

 9מהכסף לדעתי הוכחנו זאת בביהמ"ש קמא. במקרה זה השרה לא היתה מעורבת באופן אישי. 

 10לכן חשוב התיאור שמדובר בהכנה למסיבת עיתונאים כי הצופה שהוא רואה מה הוא רואה? 

 11מציגים לו את מירי רגב והמליונים. ואז איזה שהיא התייעצות מאחורי הקלעים קלטת סודית. 

 12בישיבה זו היו כולם כולל היועצת המשפטית שהיא יצרה את זה וגזרו  אנשים 4הם מציגים 

 13יועציה. כביכול איך אנו עכשיו עושים סיפור  3 –אותה החוצה. היתה התייעצות בין השרה ל 

 14כיסוי, זה לא היה. היתה הכנה למסיבת עיתונאים עם כל הגורמים עלו שם כל מיני שאלות ולא 

 15  רק על הנושא זה. 

  16 

 17  י' עמית:  היו נושאים נוספים. זה היה בסוף.כבוד השופט 

  18 

 19עו"ד איזנברג: בוודאי. היו נושאים שונים ודנו בכל. הצופה לא יודע זאת. הצופה חושב כי יש 

 20כאן קנוניה סודית. אחרי שהוא רואה את הכל אומרים לו אתה רוצה להבין למה כל זה קרה? כי 

 21לפנות ולא לצאת למכרז ולהעביר לו  יהושוע מקורב לשרה ואז הכל ברור. היא החליטה לא

 22כספים כי הוא מקורב שלה. קובע ביהמ"ש המחוזי וקובע, וכאן שאל חברי איזה משקל נותנים 

 23לנושא של איש ציבור, קבע  ביהמ"ש כי גם כך יש לשון הרע. דברים שלא היו ולא נבראו. בהליך 

 24  זה היא היתה במסיבת עיתונאים והפכו את זה לקונספירציה כזו. 

  25 

 26  לתצהירו של ספי עובדיה.  10כבוד השופט י' עמית:  אפנה לנספח 

  27 

 28עו"ד איזנברג: התוכן הוא לגבי ישיבות העבודה כבר לא משהו שקדם להן. אין להם שום ראיה 

 29בסופו של דבר הם תיקנו  לגבי היכרות כלשהי לפני ישיבות העבודה לפרוייקט זה מה שאמרתי. 

 30שה. מה שאותי מטריד, וזה עלה בנוגע להשתק השיפוטי ואף את זה כאשר הבינו כי הם נפלו ק

 31מעבר לזה, הם תיקנו את זה בכתבות ובהתנצלות ליהושוע. הם אמרו זאת בצורה ברורה. איך 

 32לסע' לשון הרע אם אין תיקון אי  17קטיבי. אפנה לסע' יאפשר לטעון כי התיקון שלו היה פ

 33ם באים לטענה של הגנת תום הלב, והם אפשר לטעון להגנת תום הלב. הם אומרים תיקנו ה

 34אמרו תיקנו ורק על זה הם לא יכולים לקבל זאת. זה מה שהטריד לדעתי את ביהמ"ש קמא ולכן 

 35הוא העלה את זה ביוזמתו את טענת ההשתק השיפוטי. טענו כי ההודעות שהן טענו מחייבות 

 36שופטים קבעו את אשר אותם. לגבי השתק שיפוטי זו היתה על רגל אחת בטענה אמת דיברתי. ה

 37קבעו וגם בגלל שהם לא הוכיחו שאלו הודעות אמת. ההיכרות המוקדמת נבדקת לתקופה שלפני 



  

 

13

13

 1פגישות העבודה של הפרוייקט זה מה שחשוב. לא יעלה על הדעת כי אם אני מופיע בפני שופט 

 2 לגבי הטענות . בדיוק זה אומר שאנו מקורבים מכח זה שטענתי בפניו, זה מה שהם אמרו

 3יש  –העקרוניות שנטען השאלות העקרוניות שנטען כאן לגבי היקף ההגנה על אנשי ציבור 

 4פסיקה ענפה של ביהמ"ש העליון בנושא זה. זה לא דורש שום חידוד ושום הבהרה. הלכת דיין 

 5קבעה כל מקרה  ונסיבותיו. הזכירה גם את אנשי הציבור. לא נדרש שום חידוד. עצם העובדה כי 

 6להרחיב את ההלכה ברוח סליבן וברוח סליבן מראה כי הם מבינים כי לפי  חבריי מבקשים

 7ההלכה הקיימת אין להם הגנה אחרת הם היו צריכים לבקש. אחדד עד לבר"ע הם לא טענו זאת. 

 8עד להליך ביהמ"ש המחוזי כולל הם טענו לגבי עיתונות האחריות ככתבה וכלשונה בפס"ד דיין, 

 9  יב.רק בבר"ע הם טוענים שיש להרח

  10 

 11  כבוד השופט י' עמית:  חברך לא מבקש מאיתנו כי נאמץ את סליבן. 

  12 

 13  עו"ד איזנברג: כך קראתי. לגבי תנאים מצטברים כן או לא.

  14 

 15  כבוד השופט י' עמית:  אדוני סבור כי הם מצטברים?

  16 

 17עו"ד איזנברג: אני לא חושב כך, גם ביהמ"ש לא קבע זאת. בהלכת דיין השופטת ארבל קראה 

 18ה של כללים שעל העיתונאי לעמוד. נכתב כל תיק ונסיבותיו משקל וכו'. אבל עוד שני לזה רשימ

 19דברים, אין מחלוקת כי יכול להיות שאי עמידה בתבחין אחד תגרום לבעיה בהגנה. יש את סע' 

 20ב החזקות שהוכנסו גם לתוך הלכת העיתונות האחראית לא בוטלו. אם אני מוכיח וכך קבע 16

 21) חל כאן הוא לא נקט באמצעים סבירים כדי לאסוף ראיות 2ב(16 –ש ביהמ"ש המחוזי בעת 

 22באשר למקורבות ההלכה חלה. גם ההלכות הנוספות של סע' זה יכולות לחול. ברגע שהן חלות 

 23יש חזקה של חוסר תום לב. יש עוד דברים בפס"ד דיין שאי עמידה בתבחין אחד תביא לשלילת 

 24העיתונאי זייף את הראיה המרכזית שלו מה זה משנה ההגנה, זה גם מאוד סביר. אם הוכח כי 

 25לי מה היה טון הפרסום? אם הוכח כי לא היתה לו שום ראיה לגבי העובדה המרכזית שהוא 

 26פרסם מה זה משנה מה היה מעבר לזה? בהחלט אפשר שאי עמידה בתבחין אחד תשלול את 

 27תלוי בעוצמת לשון הרע, כאן ההגנה. זה מופיע בהלכת דיין, ביהמ"ש המחוזי חזר על זה.  הכל 

 28זה חמור מאוד. מאשימים שרה במדינת ישראל כאילו היא "הטתה מכרז" זו ההאשמה הכי  

 29חמורה שיכולה להיות כלפי עובד ציבור ואין לזה שום רגליים ושום ידיים זו המצאה.  כאשר יש 

 30ת הקלטת כפי מקורבות זה מניע אחר לגמרי, וכאן זה זועק לגמרי. כתבנו לו היה מפרסמים א

 31שהיא ומעלים שאלה האם צריך היה לפנות אליהם או לא בוודאי שלא היתה כאן תביעה. 

 32המניפולציות זה לא רק לגבי המקורבות. זה הכי קיצוני. קראנו את זה מעבר לכל העוול שנעשה. 

 33יש עוד דברים בכתבה שעזרו ליצור את אותה קנוניה פלילית שהצופה מבין. בכל מקרה, 

 34מחוזי בדק מה בכל אמות המידה. בפועל הוא כמעט בדק את כולן. נכון שהוא אמר כי ביהמ"ש ה

 35מבחינתו אי מתן תגובה בזמן שוללת את העיתונות האחראית ואמרתי כי לא היתה שום ראיה 

 36על משהו שהיה לפני פגישות העבודה. אבל  זה לגבי התנהלות העיתונאים. הצד השני זה לגבי 

 37הוא מתייחס  ק של לשון הרע. נקבע כי בנוגע למקורבות זה היה נחרץ. הפרסום בהם הוא דן בפר
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 1 3 –. זו אמירת הגב לגבי היועצת המשפטית. משדרים כ 15למכלול הכתבה, מקריא מפסקה 

 2שניות של היועצת המשפטית "גוזרים  8 –דקות שלקחו מתוך שיחה ארוכה יותר ורק את ה 

 3אי שעושה את זה כך. זה לא יכול להיות משיקולי החוצה". אני לא רואה איך אפשר לתת לעיתונ

 4שניות אלה. אלא זה מישהו שלא רצה שהצופה ידע שבישיבה הזו היתה יועצת  8 –עריכה ה 

 5משפטית כי זה מפוצץ לו את כל ה"בלון" של תיאום גרסות וקנוניה פלילית. אם היתה שם 

 6דרש לזה להכרעה אך בוודאי היועצת המשפטית גם היא מעורבת בקנוניה? ביהמ"ש המחוזי לא נ

 7שאם בוחנים את נושא העיתונאות האחראית זה משהו שהוא מאוד רלוונטי. יש עוד אמת מידה 

 8נחוצות וזה החלק הפוגעני. קובע ביהמ"ש המחוזי הוא בחן את אמות המידה  ועוד לפני זה הוא 

 9קבע שלא. זה  אמר כי החלק הזה לא היה נחוץ לכם. לדעתי יש בזה דופי אך ביהמ"ש המחוזי

 10בדיוק המצב מר ספי עובדיה היה יכול להסתפק בכתבה זו ללא נושא המקורבות ולא היה קורה 

 11שום דבר. כנראה שזה היה עובר מלפתוח את המהדורה על הכתבה אחרי  חצי שעה כי את 

 12הציבור זה לא מעניין. הוא החליט להקפיץ את זה מדרגה להפוך את כל האירוע הזה לאירוע 

 13  פלילי.

  14 

 15כבוד השופט י' עמית:  אדוני יטען לגבי ההשתק השיפוטי. טענה פרוצדורלית ושיפוטית. במהות 

 16זה יותר חשוב. על פי רוב באשר להשתק השיפוטי זה מופנה לאותו צד. פלוני אמר א' ואח"כ ב'. 

 17כאן יש לנו שני הליכים נפרדים. זה גם הסכם פשרה וזה לא בדיוק פס"ד הפניקס שזה גם הסכם 

 18  ה וזה גם כלפי צד אחד ולא כלפיך.פשר

  19 

 20עו"ד איזנברג: אתחיל מהסוף, לא צריך את ההשתק השיפוטי כדי להכריע כאן. בנושא אמת 

 21רגליים השתק שיפוטי ההודעות שלהם והרגל השלישית אומרת לא הוכחתם לי  3דיברתי היו 

 22ות. לא היו שהיתה מקורבות ללא קשר להשתק שיפוטי. הרי בימ"ש השלום קיבל את כל הראי

 23להם ראיות על מקורבות לפני. לא הוגשו ראיות על היכרות לפני פגישות העבודה לכן לא היה 

 24ות האחראית התייחסתי לזה כאשר דיברתי על נושא התיקון ותום הלב. צורך בזה. לגבי העיתונ

 25יש כאן צד שבהליך שיפוטי הודה בעובדה מסויימת וקיבל תוקף של פס"ד ופרסם אותה. בהליך 

 26שלנו הוא אומר פיקטיבי. זה לא נכון. הוא אומר את זה גם על הדברים שהוא פרסם שקשורים 

 27אלינו בכתבות עצמן. איך עיתונאי טוען טענה כזו? הוא לא יכול לטעון זאת. אם הוא טוען כי 

 28נשללת ממנו הגנת תום הלב. אינו יכול לאחוז  17התיקון היה פיקטיבי הוא לא עומד לפי סעיף 

 29משני קצותיו או שהוא תיקן או לא. במובן זה הדיון בהשתק שיפוטי מעניין אך אינו  את החבל

 30את  הנדרש כי עצם ההתנהגות הזו שכופרת בהשתק השיפוטי ובהודעה זו, צריכה לשלול מני ובי

 31  הגנת העיתונאות האחראית, אי אפשר. 

  32 

 33היא שיוצרת את ראשית טענת ההיכרות המוקדמת נטענה בשולי הכתבה ולא עו"ד ארדינסט: 

 34הריח הרע שעולה מההתנהלות של השרה. התחושה נוצרת כתוצאה מהאזנה לקלטת. מי 

 35שמקשיב לה מזדעזע מכך שכך מחולקים כספי הציבור כן היכרות מוקדמת או לא, היא חילקה 

 36למי שהיא לא הכירה. לעניין הייעוץ המשפטי, הופכים את המילים של  ₪סתם כך מליוני 

 37שהיא אומרת הבאנו אנשים שהם שותפים שלנו. בניגוד למה שאומר חברי  היועמ"שית כל מה
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 1ברור מהקלטת כי יש משפטנים בישיבה זה ברור, מקריא.  שום דבר לא הוסתר. לא הוסתרה 

 2נוכחותה של היועצת המשפטית ולא ההיכרות המוקדמת היא החשובה אלא מוזכרת בשולי 

 3מי שלא תיקן את דבריו לאחר שהתבקש לעשות  לחוק איסור לשון הרע קובע כי 17הכתבה. סע' 

 4כן לא יכול להנות מטענת תום הלב. מכל מיני סיבות אנשים יכולים לתקן כפי שחברי אומר 

 5לגבי טענת אמת דיברתי לכן אני מפרסם תיקון, בזה אני קונה את הזכות לקבל את הזכות 

 6תי, אין דבר כזה. כך גם מהגנת תום הלב. חברי אמר כי בזה אני מפסיד את הטענה אמת דיבר

 7נקבע זו הלכה חדשה. אין לה שום רציונל. אני רוצה להנות מטענת הגנת אמת דיברתי  קשה 

 8להוכיח את זה. אני מפרסם את התיקון ובזה אני  מקטין את נזקה של השרה, פרסמתי תיקון 

 9נאמר בשניה שהיא טרחה לומר לא אין לי היכרות מוקדמת. לעניין ההיכרות המוקדמת, זה 

 10בשולי הכתבה ונאמר כי לא ניתנה לשרה אפשרות הוגנת להגיב. בתגובתה שפורסמה בכתבה 

 11היא מובאת במלואה. אין שום מילה על היא לא אמרה מילה אחת על ההיכרות המוקדמת. 

 12ההיכרות המוקדמת. אז או שבשלב הזה היא לא ידעה שיש או שזה לא נראה לה ממש חשוב. 

 13  ת לשאלת ההיכרות המוקדמת.בכתבה עצמה אין התייחסו

  14 

 15דקות" כעבור  82תגובות האחת בתוך ה" 2כבוד השופט י' עמית:  כלומר אדוני אומר כי היו כאן 

 16  זמן הכל נעשה לפי ייעוץ משפטי וכו'?

  17 

 18עו"ד ארדינסט: כן, ולא אמרה שום מילה על ההיכרות המוקדמת גם לא בכתבה עצמה. לא 

 19יכם, זה לא נאמר. סויסה עוזר השרה שואלים אותו למה נאמר קיבלנו תשובה נבדוק ונחזור אל

 20לא הגבתם, הוא אמר כי השאלה היתה שאלה מעורפלת. אמר לא ברור איזה היכרות. זה ממצא 

 21עובדתי של ביהמ"ש לגבי עדות סויסה ולעניין התגובה שניתנה או לא ניתנה. השאלות 

 22לא מספיקה לי עדות עובדיה,  לא  העקרוניות הן היקף החסיון העיתונאי. ביהמ"ש המחוזי קובע

 23מספיקים התרשומות שלו למה הוא טוען שהוא לא יכול לתת יותר מהתרשומות האלה, חלה 

 24עליו חובה לבקש התרת חסיון. איזה דרישה היא כזו של העיתונאי לדרוש זאת. הדין בינינהו 

 25מכח הדין. אח"כ  הוא אתה תתן לי את האינפורמציה ואני אשמור עליך יש לי חסיון שמוקנה לי

 26לאחר הכתבה הוא ימשיך לפנות אליו הוא יאמר לו תוותר על הדין שעשינו. הפניה אליו היא 

 27בלתי ראויה. סבירות ההגנה בניגוד למה שחברי אמר, סבירות העיתונות האחראית נמדדת בזמן 

 28הפרסום. חברי אמר כי זה שבמשפט הזה טענה טענת אמת דיברתי, אני מתקשה להבין את 

 29וגיקה. לעובדיה היו מספיק אינדיקציות לדעת כי יש היכרות מוקדמת. גם בחקירה השרה הל

 30באיזה שהוא זמן, אמרה שאינה  SMSאמרה אני לא זוכרת אם היו בינינו התכתבויות או 

 31השאלות העקרוניות אנו וצלבו לאחר הישיבה הם נסגרו בחדר. זוכרת. על פי עדות המקורות שה

 32בהן, לגבי היקף הגנת האחריות. האם אנו בודקים את אחריות  מבקשים מביהמ"ש להכריע

 33  העיתונאי כפי שאנו בודקים זאת עם סרגל?

  34 

 35  כבוד השופט י' עמית:  אנו בתגובה, את זה אדוני כתב. אנו בהשלמת  טיעון.

  36 
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 1עו"ד ארדינסט: היועצת ה משפטית לא אמרה דבר לגבי ההיכרות הקודמת. היא לא מתייחסת 

 2לא יודעת ולא מתייחסת לזה.  הייעוץ המשפטי לא יכול לסייע להם בזה. לזה בכלל. היא 

 3  ההתייחסות שלה זה לשאלת ההתקשרות ללא מכרז ולא לעניין ההיכרות המוקדמת. 

  4 

 5עו"ד איזנברג: יש כאן טיעונים שהושמעו לראשונה בתגובה.  נטען כי המשפט של הקשר הבלתי 

 6  ה. היתה טענת ביניים שהם ניסו לטעון זאת.אמצעי או ההיכרות המוקדמת היו בשולי הכתב

  7 

 8  כבוד השופט י' עמית:  זה המכלול וחברך אומר שזה לא המכלול.

  9 

 10עו"ד איזנברג: טוו את הדרך לקונספירציה לכן זה מופיע בסוף. בכל מקום זה מופיע במקום 

 11לא אחד. הנושא של התיקון, התיקון הוא אמת מידה של העיתונות האחראית לפי הפסיקה זה 

 12לדעתי זה תנאי סף. זו  17רק אמות מידה. הוסיפו לכך גם את אלמנט התיקון כי יש את סע' 

 13טענה איומה לטעון כי עיתונאי מתקן ולא עומד מאחורי התיקון שלו ורוצה לטעון עיתונות 

 14  אחראית.

  15 

 16כבוד השופט י' עמית:  להיפך חברך אמרה כי זו עיתונאית אחראית. מאחר ואני עתונאי ויש 

 17יון אני יודע שקשה יהיה לי לטעון טענת הגנת אמת דיברתי. אתה רוצה לבקש תיקון תטעון חס

 18  זאת.

  19 

 20  עו"ד איזנברג: איך עיתונאי אחראי יכול לומר תיקנתי בכך. זה לא עולה בקנה אחד.

  21 

 22  כבוד השופט י' עמית:  כי התיקון הוא בפרסום. 

  23 

 24את הפרסום. אח"כ בהתדיינות בינינו  הרי מה זה לשון הרע? אני מתקן : כבוד השופט י' עמית

 25  אני לא חושב כי הוא יכול לחזור מטענת ההגנה אמת דיברתי.

  26 

 27הוא לא עושה הבחנה בין תיקון או לא. לדעתי זה לא יעלה על הדעת לתת הגנת  עו"ד איזנברג:

 28תום לב לעיתונאי שמודה שהוא שיקר את כל הציבור. לגבי נושא היקף החסיון שחברי טען רק 

 29לית צריכה להיעשות אם הם מוכנים להעיד, הוא לא בדק את זה. מובתו, הבדיקה המיניבתש

 30הוא לא יכול להתהדר ולומר כי הוא לא יכול היה להביא עדים. אמרתנו מה שיקרה כאן 

 31אין שום עילה לא  העיתונאים לא יביאו ראיות. רק עיתונאים העידו כאן ועורך שלא עשה דבר. 

 32תערב בו. כל העדים אין טענה כי היו להם ראיות לגבי היכרות או לתת רשות ערעור ולא לה

 33  מעורבות לפני פגישות העבודה.

  34 

 35  נדחה לעיון.

  36 

 37  הוקלד ע"י: רון, רונית


