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\̂  ̂ עיקרי טיעון מטעם המשיאים

בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, מוגשים בזאת עיקרי טיעון מטעם המשיבים.

א. פתח רבר
1. ייאמר כבר בפתח הדברים, הודעת ערעור זו אינה הודעת ערעור רגילה, המוגשת בתום לב ומתוך אמונה

כי בית המשפט קמא שגה בהכרעתו, אלא הודעה לאמצעי התקשורת, מעין קומוניקט, שנועד לשמש

אכסניה נוספת לסדרת ההכפשות של המערער כנגד המשיבים, תוך שימוש ציני ומקומם בחסינות החלה

על מסמכי בי דין מכוח חוק איסור לשון הרע, התשל"ג - 1973 ("חוק איסור לשון הרע"). בתוך כך התיר

המערער לעצמו להשתלח שוב ושוב בראש הממשלה וברעייתו, לכנותם בכינויים מחפירים שאין הדעת

סבלתם ולטעון טענות שלא רק שלא הוכחו, אלא שזכרן כלל לא בא בראיות שבפני בית המשפט קמא.

2. דומה שהמערער, שהחל ממועד מתן פסק הדין כנגדו הגביר את מסכת ההכפשות שבה הוא נוקט כנגד

המשיבים במשך שנים רבות, אינו מהסס שוב ושוב לחצות קווים אדומים ואינו יודע את מורא הדין, כיוון

שלא נשא בתוצאותיו הכספיות של פסק הדין, תודות לתרומות של "חבריו", "המוחאים כף" בהתלהבות
למקרא כל הכפשה כנגד ראש הממשלה ורעייתו. וחבל שכך.

3. זאת ועוד: המערער, ללא היסוס, מעלה בהודעת הערעור טענות עובדה שנסתרו לחלוטין בפני בית המשפט

קמא וכן טענות עובדה שכלל לא נטענו בפניו, תוך ניסיון מתחכם לשנות את אופיים של פרסומיו מפרסום

עובדתי להבעת דעה, והכל תוך הטחת טיעונים פוליטיים רוויי שנאה במשיבים, שאין מקומם בבית
המשפט הנכבד הזה.

4. נוכח העובדה שהמערער, על פי הודאתו (בסעיף 80 להודעת הערעור), אינו נושא בתוצאות מעשיו - (למצער

החיובים הכספיים) וחלק מתומכיו מממן את ההליכים המשפטיים כנגד המשיבים, הוא אף אינו מהסס
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להמשיך ולקרוא תיגר על מערכת המשפט, תוך שאינו בוחל אף "בחלוקת ציונים" לבית המשפט קמא,
באופן המהווה זילות משפט, והכל כמפורט להלן.

ב, טיעוני עובדה חדשים והפפשוו? מקוממות

5. עיון בהודעת הערעור מעלה כאמור כי היא רוויית הכפשות מבישות ומקוממות, שעל פי כל דין אין מקומן

בכתבי בי דין. בית המשפט הנכבד מופנה לדוגמה לסעיפים הבאים בהודעת הערעור;

(1) סעיף 8 להודעת הערעור, בו טוען המערער כי המשיבה "נוטלת חלק בלוני מבוטל ולא חוקתי במעשה

ממשל.""; בני הזוג (המשיבים) הדואג לעצמו ולעצמו בלבד והמדרדר את המדינה אל פי שחת העלול

להביא עליה אסון וחורבן, המשתמש באמצעי הסתה ושקר כדי לזרוע איבה בין תושבי ישראל."";

(2) סעיף 9 להודעת הערעור, בו טוען המערער לראשונה כי המשיבים "צורכים סיגרים יקרים שמחיר אחד

מהם כשכר הממוצע במשק ובקבוקי שמפניה יקרים במיוחד! 1 שלא נרכשו מכספם.";

(3) סעיפים 1: - 12 להודעת הערעור, שבהם מרשה המערער לעצמו "לצטט" מכתב שנכתב כביכול, לאחר מתן

; פסק הדין, בגנות המשיבים, תוך השתלחות חסרת רסן בהם ובצדדים שלישיים

(4) סעיפים 17 ו -19 להודעת הערעור, שבהם מרשה המערער לעצמו להתייחס לראיות שלא בא זכרן בפני בית

; משפט קמא, תוך הבעת זלזול במשלח ידה של המשיבה

(5) סעיף 18 להודעת הערעור, שבו מרמז המערער, באופן מקומם במיוחד, למשוא פנים של בית המשפט קמא,

ושוב מתייחס לרכילות תקשורתית שזכרה לא בא בראיות שנפרסו בפני בית המשפט קמא;

(6) סעיף 21 להודעת הערעור, בו ''קובע" המערער למעשה כי בית המשפט קמא "אינו חי את רוח הזמן ושינוי
העיתים";

(7) סעיף 22 להודעת הערעור, בו "מודד" המערער את "האובססיביות" של ראש הממשלה במדדים רפואיים

(ממש כך), תוך שהוא מכנה אותו "השליט העליון" ומשווה את המשטר במדינתנו למשטר הנהוג בקוריאה
הצפונית ,•

(8) סעיפים 23-24 להודעת הערעור, הכוללים שוב ושוב דברי בלע מכוערים, מקוממים ומכפישים כנגד

; המשיבים, כולם בלתי רלבנטיים לערעור וזכרם לא בא בראיות בפני בית המשפט קמא

(9) סעיף 25 להודעת הערעור, שאינו אלא ביקורת פוליטית שכלל אינה רלבנטית לערעור;

(10) סעיף 26 להודעת הערעור, בו משתלח המערער במשיבה בלשון שבית המשפט לא יכירנה, תוך אזכור זדוני

של רכילויות מרושעות הנוגעות כביכול לצנעת הפרט של המשיבים ותיאור ראש הממשלה "כאחרון מוכרי
הסידקיוונ, המשלח כלב צייד אחר המערער". כך ממש!

6. תקצר היריעה מתיאור כל ההכפשות חסרות התקדים ודברי הבלע המכוערים שבהם נוקט המערער כלפי

ראש הממשלה ורעייתו, תוך ניצול ציני, זדוני ומקומם ביותר של החסינות המוקנית ללשון הרע בכתבי בי

דין. כמעט כל סעיף בהודעת הערעור כולל טענות עובדה שאין להן כל זכר בראיות, והטחת עלבונות

והכפשות במשיבים, לרבות דברי רכיל מרושעים, שאין להם כל רלבנטיות להודעת הערעור, ואף לא היוו
חלק ממסכת הראיות בפני בית המשפט קמא.

43, ו- 63 להודעת הערעור ובפרט ,42 ,41 ,40 ,37 ,35 ,33 7. (א) בית המשפט הנכבד מופנה בנוסף לסעיפים 26,

לסעיף 90 להודעת הערעור, בו כותב המערער, ללא שידו רעדה, כי המשיבים הם זוג שליטים...

"המשתלחים בתקשורת מידי יום שאף מצאו עזר כנגדם בנשיא חדש של ארה"ב שטבע את הביטוי 6)31?
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5"*16\ו. ביטוי שאומץ על ידי נתניהו ורעייתו השוחים בשחיתות עד הצוואר, בסיגרים ובקבוקי שמפניה,

ממררים בבכי על מעונם העלוב ברחי בלפור ומתגוררים בווילה מהודרת בקיסריה...".

(ב) כך, ללא כבוד מינימלי הנדרש מבעל דין כלפי בית המשפט והצד שכנגד, מנצל המערער כאמור את

הודעת הערעור באופן ציני ומכוער, לשם המשך קמפיין ההכפשות כנגד המשיבים, חרף הביקורת הקשה

שנמתחה עליו הן על ידי בית המשפט קמא והן על ידי עיתונאים בעיתון בו עבד, שהקיא אותו במיאוס

משורותיו, נוכח הביקורת הקשה שנמתחה עליו בקרב הציבור ובקרב אמצעי התקשורת.

8. נוכח כל האמור, מתבקש בית המשפט למחוק את הודעת הערעור, תוך חיוב המערער בהוצאות לדוגמה

(גם אס יוענקו למערער "כנדבה", כלשונו בסעיף 80 להודעת הערעור).

לחילופין, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למערער למחוק את כל הביטויים המכפישים והטיעונים

הבלתי רלבנטיים בהודעת הערעור וכן את הטיעונים שאינם מבוססים על חומר הראיות שבפני בית המשפט
קמא, תוך חיוב המערער בהוצאות ההליך

בית המשפט הנכבד מופנה לעניין זה לתקנה 417 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, המתירה

לו למחוק או לתקן כל נימוק בערעור "שאינו דרוש או שהוא מביש", וכן לרע"א 6060/14 תשובה ני יונית

; רע"א 5308/10 ויליגר גי רייפמן (27.10.10). מוטורס ואח' (פורסם ב"נבו")

ג. טיעונים לגוף העניין

9. טיעוני המערער לגוף העניין, הס טיעונים הסותרים בחלקם את ממצאי העובדה שנקבעו בפני בית המשפט

קמא ובחלקם האחר את טיעוניו בעצמו. המערער אף העז להמציא טיעונים שאין להם כל שחר, הנוגדים
לחלוטין את הראיות שבפני בית המשפט, כמפורט להלן.

ד. "תביעת השתקה"

10. טענת המערער כי מדובר בתביעת השתקה היא טענת סרק. נזכיר כי בית המשפט קמא דן בטענה זו

בהרחבה ודחה אותה, ובכל הכבוד בצדק, מהנימוקים הבאים {-

"ובכן, לא אוכל לקבל את טענת הנתבע לפיה מדובר בתביעת השתקה. אכן הנתבע מצטייר על פי פרסומיו

כיריב וכמבקר מר של התובע והואר מצהיר בפה מלא כי הוא מבקש להביא להחלפתו. הוצג בפני כרך עב

כרס שכולו פרסומים של הנתבע ביחס לתובעים או מי מהם/ כאשל חלק מפרסומים אלו נכתב בשפה
בוטה למדי, צינית וחריפה.

אין חולק, כי התובעים יכולים היו להגיש נגד הנתבע תביעות דיבה לא מעטות, אילו חפצו בכך ואילו

ביקשו להשתיק את הנתבע. אולם, כשנשאלו על כך התובעים מעל דוכן העדים השיב התובע כי בחלק

מהפרסומים, חרף היותם פוגעים, ניתן לראות משום הבעת דעה, ולפיכך נמנע מלתבוע. עוד אמר כי אם

היה תובע על כל פרסום של הנתבע לגביו, היה מבלה את כל זמנו בבתי משפט (עמוד 64 לפרוטוקול,
שורות 25-27).

התובע הסביר את הסיבה להגשת התביעה הנוכחית בכך שהנתבע חצה מבחינתו את הגבול בפרסמו

דברים הנחזים להיות מקרה עובדתי שלא התרחש מעולם וכאשר במקרה זה יש כדי לפגוע בתובע.

זאת ועוד, אמנם התובע הינו ראש הממשלה, אדם בעל עצמה רבה, אולם מאידך הנתבע אינו אדם חלש

ומסכן, אלא עיתונאי רב מוניטין וחד קולמוס, הכותב דרך קבע בעיתון "ידיעות אחרונות*/ עיתונאי שזכה

בפרסים על כתיבתו ושנוהג לבקר בחריפות ואף בלשון בוטה וחריפה את התובע בפרסומיו וזאת ללא

מורא, לאורך תקופה ארוכה, כאשר עד לפרסום הנוכחי לא תבע אותו התובע, ולא ניסה להשתיקו; למרות

שכאמור יכול היה לתבוע פעמים לא מעטות קמים ולו כדי להטיל עליו אימה ולהשתיק אותו.
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לא זו אף זו, אלא שהתביעה שלפני לא הוגשה על סכום מופרך, אלא בהתאם לסכום המירבי הקבוע

כפיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק* כן, לא ניתן לומר כי מדובר בתביעה מופרכת ומשוללת סיכוי שנועדה

אן להרתיע את הנתבע, ולראיה - כפי שנטען בפני, הנתבע המשין בפרסומיו על אודות התובע גם לאחר

הגשת התביעה, עובדה המוכיחה כי בפועל התביעה לא הרתיעה אותו,

שמם של אנשי ציבור אינו הפקר ודמם אינו סומק טפי מדמו של כל אדם אחר, כל עוד המחוקק לא אסר

על אנשי ציבור להגיש תביעת לשון הרע או להגביל הגשת תביעות מסוג זה, אין לחסום איש ציבור

מלשמור על שמו הטוב רק עקב היותו איש ציבור ויש לשמור את הדוקטרינה של סילוק תביעה עקב

חיותה "תביעת השתקה" למקרים ברורים וחריגים בלבד, כאשר התביעה שלפני אינה אחת מהן."
(סעיפים 161-166 לפסק הדין).

11. (א) דומה שקביעותיה העובדתיות של בית משפט קמא סותמות את הגולל על טענת ההשתקה. כפי שטען

הח"מ בפני בית המשפט קמא, אס ניסה מאן דהוא להשתיק בענייננו הלוא הוא המערער, שבכתב ההגנה

ובשאלונים שהגיש למשיבים, שיגר להם מסר ברור: או שתיסוגו מהתביעה או שתזכו למבול הכפשות
שטרם נודע כדוגמתו.

(ב) נזכיר גס, כי הלכה למעשה יכולים היו המשיבים להגיש את התביעה בסכום כפול מהסכום בו הוגשה,

שכן מדובר בשני תובעים ובשני פרסומים, אך הם העדיפו לתבוע מחצית מהסכום שמותר לתבוע ללא

הוכחת נזק במסגרת סעיף 7 א' (ג) לחוק איסור לשון הרע.

ה. הגעת דעה

12. אף טענת המערער כי מדובר בהבעת דעה ולא בפרסום עובדות המהוות לשון הרע היא טענת סרק מקוממת,

שנדונה בהרחבה בפני בית המשפט קמא, אשר דחה אותה מכל וכל נוכח הראיות שהיו בפניו, כדלקמן;

� (1) בפוסט נשוא הערעור כתב המערער "מעשה שהיה";

(2) בסעיף 110 לתצהירו, הצהיר המערער "להבנתי ועל פי הבדיקות שערכתי גם הדוגמא שהובאה בפוסט

חינה מקרה אמיתי".

(3) במהלך חקירתו הנגדית נשאל הנתבע� "...מר סרנה אני שואל אותך היום, אתה בטוח שכשכתבת את זה

חשבת שזה קרה באמת, היום אתה בטוח עדיין שזה קרה ז"

תשובת המערער: "הרבה יותר מאשר אז". (עמי 18 לפרוטוקול - נספח 2 לתיק המוצגים מטעם המערער).

13. נוכח האמור, קבע בית המשפט קמא במפורש, ובכל הכבוד בצדק:

"הנתבע טען בהגנתו כי הפרסומים בפוסט, מהווים הבעה דעה וביקורת לגיטימית במסגרת חופש

הדיבור. אולם, דבריו בפוסט בדבר "מעשה שהיה" מלמדים כי אין מדובר בהבעת דיעה, אלא בפרסום

על עובדה שהתרחשה, טענה שהנתבע דבק בה לאורך כל הדרך הן בכתב ההגנה, הן בתצהירו והן
בחקירתו בבית המשפט.

בפסד דין מיכאלי נקבע בעמוד 566 לעניין האבחנה בין פרסום ביחס לעניין עובדתי לבין הבעת דעה:

",.. הלכה פסוקה היא, כי בפירסום, אשר לגביו נטען שיש בו משום הבעת דעה, יש להפריד בין הדעה

המובעת לבין העובדות עליהן מתבססת דעה זו. הגנת סעיף 15 (4) חלה רק על הבעת הדעה, ואילו

העובדות שביסודה עשויות להיות מוגנות על ידי הגנת "אמת הפרסום" שבסעיף 14 לחוק בלבד. עמד על
כך מ"מ הנשיא לנדוי, בכותבו לאמור;

"מלשון הסעיף 15(4) יוצא איפוא שבפרסום הנופל בגדרו צריכים להיות שניים אלה:
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(א) התייחסו* אל התנהגות של הנפגע בתפקיד שיפוטי, רשמי או ציבורי או בקשר לעניין ציבורי (או אל

אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות); (ב) הבעת דעתו של

הנאשם או של הנתבע על אחד מאלה הנזכרים תחת (א).

קיים הבדל יסודי בין שני היסודות הללו, שמרכיב (א) חייב להתייחס לעובדות נכונות, בעוד שביחס אל

(ב) ניתנת למפרסם, בהתקיים תנאים מסויימים, הגנה בפנ< אחריות בפלילים ובנזיקין, אפילו לא הייתה

אמת בהבעת הדעה" (ד"נ 9/77 [6], בעמ 348-349).

הרציונאל להפרדה בין עובדה לדעה, ולהגנה המוגברת על הבעת הדעה, הוא, שהקורא נוהג לרוב להסתמן

על העובדות כנכונות, ואילו בהתייחסותו לדעות, המתיימרות להיות דעותיו של המפרסם ותו לא, גישתו

היא מן הסתם ספקנית <ותר, וישתדל הוא ליצור לעצמו דעה עצמית משלו אודות העובדות האמורות.

במציאת נקודת האיזון בין המגמה להבטחת חופש ההתבטאות מחד לבין ההגנה על שמו הטוב של הפרט

מאידן גיסא ישנה איפוא הצדקה להקפיד עם המפרסם יותר בכל הנוגע לפרסום העובדות הנטענות,

ולעומת זאת להעניק לו הגנה ליברלית יותר בכל הנוגע להבעת דעותיו".

הפרסום הראשון מבקש לתאר את התובע כאדם חלש ורופס, וכלשון הנתבע בכתב ההגנה; "כאדם רן לב

רדוף ע"י התובעת 2 הפועלת ממניעים לא רציונאליים", כשהתובע נשלט על ידי רעייתו וגחמותיה עד

כדי כן שרעייתו יכולה לגרום לעצירת שיירת ראש הממשלה המאובטחת ולגרום ל"השלכתו" מהרכב,

"כי אישה אחת לא רוצה שהוא ישאר איתה באוטו ושמה ללעג את כל האבטחה ובעצם את כל המדינה".

סבור אני כי פרסום מסוג זה, המתואר כמקרה שאירע ולא כהבעת דעה, עלול להשפיל את התובעים בעיני

הבריות או לעשותם מטרה לבוז או ללעג, וכן קיימת האפשרות כי הפרסום עלול לפגוע בתובע במשרתו
הציבורית.

במקרה זה מתעצמים ההשפלה והבוז ביחס לתובע, דווקא בשל היותו ראש הממשלה האמור להיות עמיד

בפני לחצים כבדים ולהחליט החלטות הרות גורל עבור כל אחד מאזרחי המדינה, בעניינים של חיים
ומוות.

באשר לתובעת, הרי שהאירוע המתואר מייחס לה תכונות של אישה נרגנת, "הפועלת ממניעים לא

רציונאליים", עד שבעת נסיעת השיירה המאובטחת, גבר עליה כעסה עד כדי כן שגרמה, לעיני כל

המאבטחים והנוכחים, לעצירת השיירה ולהשלכת בעלה מהרכב. תיאור מסוג זה עלול להשפיע את

התובעת בעיני הבריות ולעשותה למטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם." (סעיפים 120-125 לפסק הדין).

14. הנה כי כן, לטענתו של המערער כי מדובר בהבעת דעה אין כל שחר. מדובר בשינוי חזית אסור שביצע

המערער לאחר שהגיש את כתב ההגנה, ומשהסתבר לו, נוכח הראיות שהובאו בפני בית המשפט קמא, כי
להגנת "אמת דיברתי" אין כל סיכוי.

ו. אמת דיברתי

15. בסעיף 5 להודעת הערעור, ובאופן חסר תקדים אף בערעורים בוטים ומכפישים מסוג הערעור שבפנינו,

טוען המערער כי המשיב "הודה בלשון רפה כי אותם פוסטים בזויים הם אמת".

{ אין הוא יודע את מורא הדין, ומתיר לעצמו לטעון טיעוני סרק 16. אכן, דומה שהמערער שוב חוצה כל גבול

כוזבים ביודעו שאינם אמת, כנראה נוכח העובדה שיש לו גיבוי כספי בלתי מוגבל מציבור תומכיו (כפי
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שהוא מודה כאמור בסעיף 80 להודעת הערעור). למותר לציין כי לא רק שהמשיב לא הודה מעולם

באמיתות י'הפוסטים הבזויים'/ אלא שהוא הכחיש אותם בכל תוקף.

17. טענת המערער תחת הכותרת "אמו* דיברתי" (בסעיף 61 להודעת הערעור שאינה ממוספרת), היא בלתי

נתפסת. המערער פשוט שם ללעג את הקורא, ומציע נוסחה משלו לפוסט כפי שהיה צריך להיכתב לטענתו

"ללא הרכיב העובדתי". לאחר מכן, טוען המערער מספר טענות שבכל הכבוד הח"מ לא הצליח לרדת

לפשרן וספק אם ניתן כלל להבינן. ונביא דוגמה: "וזסימתה של הגנת "הדפוס" מחייגת נקודת מוצא

משפטית שהדפוס לא נסתר ואינו חלוק, וכזכור התובעים יכלו לעשות כן בכתב תשובה או בתצהיריהם".

(סעיף 66 להודעת הערעור). שמא סבור המערער כי הליך משפטי הוא מעין חידה או בדיחה, ואינו מבין כי

לא ניתן לתעתע בבית המשפט בהיפותזות מתחכמות, המנוסחות בלשון שהקורא הסביר לא יבינהז

18. בית המשפט הנכבד מופנה גם לסעיף 68 להודעת הערעור, בו טוען המערער � "משניקינו את הפוסט מכל

מה שאינו בלימתה של השיירה, הכיצד נתאים את האמור באופן כללי למציאות, הכיצד נדע כיצד קורא

סביר יפרשם, אם נמנע ממנו לקרוא את עיקרו של הפוסט וסיבתו;"

19. דומה שאחת משתיים. או שהמערער אינו מבין שבפני בית משפט, ובפרט בפני ערכאת ערעור, עליו לטעון

טיעונים משפטיים מוכרים "שלא על דרך הוויכוח או הסיפור", המעידים על שגגה משפטית בפסק דינו של

בית המשפט קמא או שהוא ממשיך בניסיונו להתל בבית המשפט בניסוחים בלתי מובנים, המתכתבים עם

אמצעי התקשורת, מתוך השלמה כי לערעור אין כל סיכוי.

20. מכל מקום, למערער ניתנה הזדמנות להוכיח את אמיתות פרסומיו. הוא כשל מעשות כן. תחילה הודיע כי

יזמן שישה עדים כדי להוכיח את טענתו. לאחר מכן, פחת מספר העדים לשני ראשי השב"כ לשעבר. בית

המשפט קמא התיר לו לזמן את ראש השב"כ לשעבר מר יורם כהן, אך הוא נמנע מלזמנו בטענה כי לא רצה

לכפות עליו להעיד. טענה מוזרה כשלעצמה. המערער הודה למעשה שאין ביכולתו להוכיח את טענת "אמת

דיברתי", שהפכה בצוק העיתים לטענת הבעת דעה מותרת, ולא ברור כיצד הוא שב וממחזר טענה זו

בהודעת הערעור, למרות שהיא נדונה בפני בית המשפט קמא ונדחתה על ידו בכל הכבוד ובצדק, בנימוק

כדלקמן � "נטל ההוכחה מיטל על הנתבע להוכיח הגנת אמת הפרסום. אינני מקבל את טענת באי כה

הנתבעים בסיכומיהם, לפיה על התובעים היה מוטל הנטל להביא עדים כדי להוכיח כי האירוע לא

התרחש, טענה מסוג זה אין לה כל סימוכין בדיני הראיות, ויש בה כדי להפוך את היוצרות ואת נטל

הראייה, די לתובעים כי הכחישו בתצהירם את קרות האירוע וכי הצהירו כי לא קרה מעולם, כאשר

תצהירם לא נסתר בחקירה הנגדית ואין כל מקום להפוך את נטל הראיה ולהשית עליהם נטל שאינו מוטל
עליהם אלא על הנתבע." (סעיפים 172-173 לפסק הדין).

21. הנה כי כן, אף טענת "האמת בפרסום" שהעלה המערער נדונה לגופה על ידי בית המשפט קמא וניסיונו של

המערער להפוך סדרי עולם ולהעביר את נטל הראייה על כתפי המשיבים, נדחה על ידי בית המשפט קמא,

ובכל הכבוד בצדק. המערער הודה למעשה מתחילת ההליך כי אין לו כל ראיות להוכחת הפרסום המפר;

כי "שמע את הסיפור מחבר ששמע מחבר" ואפילו את "החבר" הוא לא זימן לעדות כדי לא לפגוע בו כביכול.

המערער הודה למעשה כי אין לו כל ראייה להוכחת אמת הפרסום, מה גם שגרסתו ולפיה מדובר בהבעת

דעה ו"במטאפורה", עומדת בסתירה מוחלטת להגנת האמת בפרסום, שעליה נסמך בכתב הגנתו.

ז. זוטי דברים

22. אף טענת המערער כי מדובר בפרסום שולי, המהווה זוטי דברים, נדונה על ידי בית המשפט קמא בהרחבה

ונדחתה לגוף העניין, נוכח העובדה שהיא נוגדת את טיעוני ההגנה של המערער בסעיף 79 לכתב ההגנה, שם
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הוא טען כי חלה עליו חובה חוקית ומוסרית לבצע את הפרסום, ונוכח הסתירה שבין טענה זו לבין טענת

זוטי דברים. בית המשפט קמא קבע במפורש כי תוכן הפרסום אינו יכול להיחשב כזוטי דברים, נוכח טענת

המערער כי התנהלות המשיבים, כנטען בפוסט, שמה ללעג את כל מערך האבטחה של ראש הממשלה

ובעצם את כל המדינה (סעיפים 146 - 148 לפסק הדין).

ח, הטיעון בי פרסום בפייסבוק שונה מפרסום בעיתונות הכתובה ולא ניתו לתבוע בגיני

23. (א) שוב חוזר המערער על טענות סרק, אשר הוכח כי אין בהן מאומה, אלא ההיפך הוא הנכון. בית המשפט

הנכבד מופנה לקביעת בית המשפט קמא בעניין זה, אשר לח"מ לא נותר אלא להצטרף אליה כלשונה, בכל
הכבוד הראוי.

"...פרסום פוגעני בפייסבוק, פגיעתו עלולה להיות לא רעה פחות, ואולי אף יותר, מפגיעה בעיתון או

במקומון. זאת/ בשל פוטנציאל התפוצה האדיר של פרסום בפייסבוק, פרסום שעלול להתפשט כאש

בשדה קוצים ולהגיע לקהל גדול של קוראים באמצעות "שיתופים'/ דבל המגדיל את כמות הנחשפים

לפרסום בטור הנדסי." סעיף 110 לפסק הדין וכן מופנה בית המשפט הנכבד לסעיף 11 לפסק הדין.

(ב) אכן, במענה לטענת המערער כי "בית המשפט קמא אינו חי את יוה הזמן ושינוי העיתים", דומה שאין

יאה לענייננו מהפתגם "טול קורה מבין עיגיך". האם המערער, המכתיר עצמו כעיתונאי מהולל ועטור

שבחים, אינו מבין כי עוצמתו של פרסום בפייסבוק עולה בעשרות אם לא במאות מונים על פני פרסום
בעיתונות הכתובה!

ט. תום לב

24. טענתו של המערער כי פעל בתום לב היא טענת סרק מקוממת. המערער לא פנה אל המשיבים טרם שפרסם

את הפרסומים נשוא התביעה, ולא נקט באמצעים הסבירים כדי לוודא את אמיתותם. המערער אף לא

שעה למכתב ההתראה ששיגר לו ב"כ המשיבים, ופרסם מידי יום, "6ח1ו ח0יי, את דעתו אודות התביעה

שהוגשה כנגדו, תוך שהוא העצים את הפגיעה במשיבים. בנסיבות אלה, אין שחר לטענתו של המערער כי

פעל בתום לב. נהפוך הוא. המערער פעל בזדון חסר תקדים, תוך שהוא השתמש בהליכים בפני בית המשפט

קמא כאמצעי לפרסומו האישי והפך אותם "לקרקס תקשורתי".

יי סיכום בללי

25. אשר על כן ונוכח כל האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את הערעור מכל וכל. בשים לב לדרך

הילוכו של המערער, להכפשות המקומטות שבהודעת הערעור ולעובדה שהמערער העלה בהודעת הערעור

טענות שלא נטענו ובוודאי לא הוכחו בהליך בפני בית המשפט קמא, מתבקש בית המשפט להשית על

המערער הוצאות לדוגמה, אשר תרתענה אותו מהמשך התנהלותו הפגומה ותעברנה לו ולאנשים מסוגו

מסר חד וברור, לפיו לא ניתן להכפיש באופן כה בוטה וכה מקומם איש ציבור, ללא נשיאה בתוצאות
ההכפשה.

יכך' \יוסי/;הו, עו"ד
דר' יוסי [כהן - משרד עורכי דין

/ב"כ ומשיבים
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