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כתב תביעה
בית המשפט הנכבד מתבקש לזמן לדין את מר אסף רונאל (להלן 1 "הנתבע") ולחייב אותו לשלם לגב' שפי פז
: ב"התובעת 1") סכום של 421,422 ש"ח ללא הוכחת נזק לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 (להלן ; (להלן
: "התובעת 2") סכום של 140,474 ¤ ללא הוכחת "החוק") וכן לחייב את הנתבע לשלם לגב' סוזי כהן צמח (להלן
נזק ולפי החוק, זאת בצירוף לפרסום תיקון והתנצלות והסרת פרסומים שפרסם והינם דברי לשון הרע כלפי

התובעות, בתוספת הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד בצירוף מע''מ כדין, מהנימוקים שיפורטו להלן.

א. פתח דבר

1. עניינה של תובענה זו, במעשים חמורים מאין כמותם מצד הנתבע, אשר ביצע מספר עוולות לפי החוק, בכוונה
תחילה לפגוע, לעלוב, לבזות, להכפיש ולהלבין פני התובעות ברבים, לשימן מושא לקלס והשמצה ברבים וכן

להסית את הציבור הרחב באופן חמור ומסוכן כנגדן.

2. ביום 3 באפריל 2018, פרסם הנתבע מספר פרסומי לשון הרע ונאצה בחשבונו האישי ברשת החברתית
"טוויטר" בגנות התובעות. במסגרת פרסומים אלו, כינה הנתבע את התובעת בכינויים חמורים ביותר
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, "מנהיגות קהילה ניאו נאציות". ; "יודו-ניאו-נאציות'' שמטרתם להשפיל ולפגוע בתובעות, כדוגמת

3. לא זו אף זו, הנתבע המשיך לעלוב, לבזות ולהכפיש את התובעת 1 במסגרת תגובה לפרסום של אחר ברשת
החברתית ''טוויטר" שם כינה את התובעת 1 "ניאו-נאצית".

4. יובהר, כי תובענה זו באה לעולם כמוצא אחרון מצידן של התובעות. התובעות אף המציאו לנתבע מכתב
התראה, במסגרתו ביקשו כי יסיר את הפרסומים החמורים שפרסם בגנותן, יפרסם הודעת התנצלות ויפצה

אותן בגין הפגיעה בהן.

*** מצ"ב העתק מכתב ההתראה ומסומן כנספח אי לכתב תביעה זה.

5. חרף כך, דרישותיהן של התובעות לא נענו על ידי הנתבע. תחת זאת, בחר הנתבע לפרסם פרסום ''משלים"
אשר בינו ובין התנצלות אין דבר ואף נראה כי ניתן לטעון שעולה לכשעצמו כדי לשון הרע כלפי התובעות.

*** מצ"ב העתק תגובת הנתבע באמצעות ב"כ ומסומן כנספח בי לכתב תביעה זה.

6. התנהלותו זו של הנתבע איננה מותירה בידי התובעות ברירה, אלא לפנות לבית המשפט הנכבד בתביעה זו.

ב. העובדות העיקריות המהוות את עילת התובענה

; 1(1). התובעות, הנתבע והציבור אליו הפרסום הגיע והיה עשוי להגיע

7. התובעת 1, ילידת 1952 ואזרחית ישראל, תושבת שכונת שפירא שבדרום תל אביב מזה למעלה מ-20 שנה. בת
להורים שורדי שואה אשר שרדו את מחנות ההשמדה והעבודה של הצורר הנאצי יימח שמו שם זכרו, לרבות
מחנה אושוויץ הידוע לשמצה. פעילה חברתית עשרות שנים, ובעשור האחרון נמנית בין ראשי מחאת תושבי
שכונות דרום תל אביב הקוראים לגירושם של מהגרי העבודה הלא חוקיים אשר הסתננו שלא כדין למדינת

ישראל ומזה למעלה מעשור ממררים את חייהם של תושבי שכונות דרום תל אביב והופכים אותם לחיים
בלתי נסבלים ובצל הסכנה, פשוטו כמשמעו (להלן .• ''המחאה לגירוש מהגרי העבודה הלא חוקיים"). המדובר
במחאה חוצת גבולות גיאוגרפיים, מעמדיים, השקפתיים ועדתיים, אשר כל עניינה הינו דרישה לאכיפת החוק

ומדיניות ההגירה הישראלית לשם גירושם של מי שנכנסו שלא כדין לישראל ואשר פושעים ופוגעים בחייהם
של תושבי השכונות.

8. התובעת 2, ילידת 1973 ואזרחית ישראל. תושבת שכונת קרית שלום שבדרום תל אביב מאז ומעולם. נמנית
בין ראשי המחאה לגירוש מהגרי העבודה הלא חוקיים.

9. הנתבע, משמש כעורך חדשות החוץ והמהדורה האינטרנטית של עיתון ''הארץ''. מנהל חשבון "טוויטר'' אשר

לו עוקבים רבים מאוד, מהארץ ומהעולם, ואשר בו מפרסם ומפיץ את משנתו כלפי כולי עלמא.

, באמצעות חשבון המשתמש האישי שלו ובמסגרת 10. הפרסומים נעשו על ידי הנתבע ברשת החברתית "טוויטר''

פרסום הדברים הן בחשבונו האישי והן כתגובה בחשבון ''טוויטר'' של אחר.
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: ), הפרסום 2) ב

, תוך ניצול תפקידו כעורך החוץ והמהדורה באנגלית של עיתון "הארץ", פרסם הנתבע בחשבון 11. ביום 3.4.18

ה''טוויטר'' שלו (י'61ח10ה53\,@") דברי שקר, הבל, הכפשה והסתה כנגד התובעות, וזאת כחלק ממסע
הכפשה והשמצה כנגד התובעות מצידו של הנתבע ומצד גורמים נוספים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין

להתארגנות המתנגדת לגירוש מסתנני העבודה הלא חוקיים מדרום תל-אביב ובכלל.

12. במסגרת פרסום אחד, פרסם הנתבע ידיעה שפורסמה במרשתת על ידי כתב ערוץ 20, לירן לוי, כאשר בכותרת
הפרסום כתב הנתבע (שגיאות במקור, א.ב), כדלקמן!

"#81*£̂ 1מ16מ6'ן10ה 10-060-0321)111, 1116 01 16311618 :![)10>1

|111*/ ,4111030 16111§668 1138 3111\'6(1 10 1116 (11;'>1�11/ >¥1111

@1161311}'31111 31)0111 1116 (110\¥ 1)(10(|*11* //( 1 16111§66 (1631."

*** מצ"ב העתק הפרסום ומסומן כנספח גי לכתב תביעה זה.

13. כאמור, הנתבע הגדיל לעשות כאשר לפרסום המבזה צירף את תמונותיהן של התובעות עת הגיעו לפגישה
רשמית עם ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, על מנת לדון עימו במתווה להסכם שנבחן עם האו"ם

לגירושם של מסתנני העבודה הלא חוקיים.

14. במסגרת פרסום שני, נוסף ונפרד, כתב הנתבע (שגיאות במקור), כדלקמן י

7116 .181361 ת1 161113111 ¥111\ 668§16111 41110311, 1116 311 :1681111 1116"

6ת10ז1  ̂ 11163111 761 8011111 ת1 18>011100מ11§61מ 1116 ק610'\16) 10 0§ 10

/ 1160-0321 101 ת¥1\ 01631 .601116 1'מ0'*\ \\\\ 11מ111ז11מ60' >' 163(1618"

".32ק8116111@ 11116

*** מצ"ב העתק הפרסום ומסומן כנספח די לכתב תביעה זה.

15. בפרסום השני כאמור לעיל, הגדיל הנתבע לעשות וכרך (בלשון המרשתת- "תייג") באופן ישיר את חשבון

ה"טוויטר'י האישי של התובעת 1, שפי פז על מנת שיהיה ברור למי מכוון פרסומו המבזה, השקרי והמסית ומי
היא אותה "מנהיגה ניאו-נאצית" אליה התכוון בפרסומו ועל מנת שלא יהיו ספקות בדבר.

: 16. בהמשך, הגיב הנתבע על פרסום שכתב משתמש אחר בחשבון ה''טוויטר" שלו, כאשר בתגובתו כתב כדלקמן

" אל תהיה כזה. 32ק8116111@ היא לא נאצית. היא נאו-נאצית."

*** מצ"ב העתק הפרסום ומסומן כנספח הי לכתב תביעה זה.

17. כאמור, אף לתגובה זו "תייג" הנתבע את התובעת 1 וזאת על מנת שיהיה ברור ללא שום צל של ספק למי
דבריו מופנים.
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; ב(3)< שקריותו של הפרסום, חומרתו וכוונת המפרסם

18. התובעות תדגשנה, כי הפרסומים נשוא התובענה דנא (שטרם הוסרו) הינם שקריים וכי כל מטרתם לפגוע,
להשפיל ולבזות את התובעות.

19. מעשיו ודבריו של הנתבע כאמור דלעיל, אשר פורסמו בכוונה תחילה בפני כולי עלמא ברשת החברתית
"טוויטר" וכאשר לפרסומים הנ"ל צופים, קוראים ועוקבים רבים (לנתבע אלפי עוקבים), נועדו על מנת לפגוע,
להשפיל, לבוז ולהכפיש את התובעות ולהסית כנגדן בכוונה תחילה תוך השוואתן באופן מקומם, שקרי

ומסוכן לצורר הנאצי יימח שמו ושם זכרו ולממשיכי דרכו ואידאולוגיה השטנית שלו.

*** מצ'יב העתק צילום מסן המעיד על כמות "עוקביו" של הנתבע ברשת ה"טוויטר" ומסומן כנספח וי
לכתב תביעה זה.

, לפגוע ולהשפיל 20. מעשיו הנלוזים של הנתבע נעשו מתוך מגיע אישי גרידא, מתוד רצון וכוונה להכפיש, לבוז
את התובעות ולהציגן באופן "דמוני" על ידי השוואתן באופן שקרי ובזוי לגרועים שבאוייבי האנושות כולה
והעם היהודי בפרט ולממשיכי דרכם האידאולוגית השטנית והחשוכה, זאת אך בשל "חטאן" של התובעות
(כפי שהובהר היטב על ידי הנתבע בפרסומיו דלעיל)- שהעזו להימנות עם המוחים כנגד השארתם של אותם
מסתננים לא חוקיים במדינת ישראל בכלל ובדרום תל אביב בפרט, והעזו לדרוש את גירושם תוך קריאה

למדינה לממש את מדיניות ההגירה הקבועה בחוק, עמדה אשר עומדת בניגוד לעמדותיו של הנתבע.

21. אין ספק שבדעתו ותפישתו של "האדם הסביר'' השוואת אדם ל"ניאו-נאציס" תוך שימוש בכינויים "יודו
, מעלה באופן אוטומטי ואסוציאטיבי את ניאו-נאציות", ''מנהיגות קהילה ניאו-נאציות" ו''ניאו נאצית''
הזיכרון ההיסטורי של האידאולוגיה הנאצית השטנית והרצחנית ומעשי הזוועות שנעשו בשם אידאולוגיה זו
(עד כדי השמדת עם) על ידי אותם אלו הדוגלים באידאולוגיה הנאצית וערכיה. אין ולא יכול להיות צל צילו
של ספק כי כינויים בזויים שכאלה פוגעים, משפילים ומבזים מאין כמותם ועולים כדי לשון הרע, על אחת
כמה וכמה כאשר מופנים הם כלפי יהודים בכלל וכלפי אלה אשר הם בעצמם ו/או בני משפחתם שורדי שואה

ו/או שבני משפחתם נרצחו על ידי הצורר הנאצי יימח שמו ושם זכרו.

22. הדברים אף עולים באופן ברור בת''א 78285/96 אפרים חירם נ' ד"ר יקותיאל שרעבי (פורסם בנבו ביום
: 27.2.02), שם צויין

השוואה של אדם לנאצי, ניאו נאצי ובודאי לצורר היהודים, אדולף היטלר מהוה לשוו "
הרע חמורה מאוד. בתי המשפט שלנו בפסקי דין שיצאו מלפניהם ציינו לא אחת את
הדברים: "האסוציאציה והזכרון ההיסטורי של המושג "נאציזם" הרווי משמעות כה
כואבת ונוראה בתולדות עמנו, הינה מסוג הענינים שבית המשפט מסוגל להכריע בהם,
בהתבסס על הידיעות הכלליות שיש לו, כמו לכל אדם משכיל אחר. (א. הרנון, דיני
ראיות (חלק בי) תשלי'ס 295). לא מן המותר לומר כי הזכרון ההיסטורי והתודעה של
מושג זה הם של גזענות, השמדת עם, והזוועות הגדולות שידע עמנו במיוחד, והאנושות
כולה, כאשר מדיניות "הפתרון הסופי" של הבעיה היהודית, שפירושה המעשי -
השמדת עם והכחדתו, וטיהור מיסודות ומאנשים אשר פוגעים בגזע הארי העליון,
חרותים על דגלה של המפלגה הנאצית.... המסקנה העולה אפוא היא כי השימוש בכינוי
המפלגה הנאצית בהתייחס לקובלת הינו בוטה ופוגעני". ראה: ת.פ. (ת"א) 5116/89
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תנועת נאמני ארץ ישראל (עמותה) ג' חנה זמר, עורכת העיתון דבר; פס"מ תשנ"ב חלק די
עמ; 54.

בת.א. (ירושלים) 1999/86 ח"כ שולמית אלוני ואחי ני שבועון "המחנה החרדי" ואחי
(תקדין תק- מ"ח 90(3) בעמי 524, עמי 5: "דברים אלה חמורים במיוחד כשהם נכתבים
נגד יהודים, משום שיהודים מאוד רגישים כאשר מדביקים עליהם תוויות של
.... הנתבעים יודעים היטב , וכדי אנטישמים, שונאי ישראל ניאו - נאצים, היטלר, יוגענט
את רגישותו של כל יהודי למושגים כמו "שואת יהודי אירופה, ניאו נאצים, היטלר
יוגענט, אנטישמיות" וכדי. הם גם מבינים ללא ספק את משמעותם המסיתה של
המושגים הנ"ל - בהם השתמשו ואת השפעתם הקשה על קוראיהם - ועל כן לא ניתן

ב.). , א להם להסתתר מאחורי טענת תום הלב"." (הדגשות אינן במקור

23. כאמור, הפסיקה הבהירה חזור והבהר את חומרת השימוש בכינויים בזויים מסוג זה וכינוי בני אדם בכלל
ויהודים בפרט בשמות מנהיגי הצורר הנאצי, על היות מעשים אלו בגדר "חציית קו אדום'' אף ברוח חופש
, וכן על היות כינויים אלה לשון הרע הביטוי ובמסגרת הגבולות של שיח ו/או ויכוח לגיטימי בין צדדים

כהגדרתה בחוק.

24. לעניין זה ראה דבריה של כב' השר (בדימוס) א. פרוקצ'יה ברע"א 10520/03 איתמר בן גביר נ' אמנון דנקנר,
; : "עניין בן גביר") תק-על 2006(4), 1410(להלן

"המושג "נאצי" בעידן שלאחר מלחמת העולם ושואת יהדות אירופה מבטא בעיני אדם
, באשר הוא, בן-תרבות את התגלמותה של החייתיות שבאדם; הוא משקף בעיני יהודי
, ואת את שאול התחתיות אליו עשויה להגיע שנאת אדם על רקע תורה גזענית חשוכה
מקור הטרגדיה האנושית הנוראה שהעם היהודי נפל קרבן לה אך לפני מספר עשורים.
למושג "נאצי" משמעות בעלת עוצמה שלילית ייחודית בעיניו של יהודי כפרט, ובעיניה
של החברה בישראל שקמה על הריסות יהדות אירופה שהושמדה בשואה. "נאצי"
בעיניו של יהודי בארץ ישראל מסמל לא רק משטר שהפך גדול אוייבי האנושות, אלא את
הקשה שבאוייבי העם היהודי בכל הזמנים, אשר הוביל קהילות שלמות של יהדות
אירופה למשרפות הגזים, רצח בדם קר מאות ואלפים, שנורו אל תוך קברי אחים, הרג
תינוקות, נשים וזקנים ללא אבחנה, הרעיב עד מוות את אסיריו במחנות הריכוז, והוביל
אותם למותם מקור וממחלות. זהו מושג הנקשר עם רעיון השמדת-עם, שביקש למחוק
את העם היהודי מעל פני האדמה; זהו מושג הנקשר עם תורה גזענית המבקשת להכחיד
את המשך הקיום האנושי של קבוצות שאינן נמנות על בני ה"גזע העליון"; זהו מושג
שקשה למצות את תוכנו המפלצתי במינוחים שגרתיים. זוהי הקונוטציה האמיתית של
המושג "נאצי" בתודעת בני העם היהודי, שחוויית ההרס והחורבן האישי והלאומי
שהמיט עליו השלטון הנאצי עדין חי ושותת דם בקרבו. כזה הוא הזכרון בלב אלה שנותרו
לפליטה, שעדיין חיים בקרבנו, וכזו היא תודעתו של הדור הצעיר בחברה הישראלית,
שאמנם לא חווה על בשרו את מוראות שואת יהדות אירופה, אך זוועותיה הוטמעו בקרבו
מכח מורשת ההסטוריה הלאומית שכל ילד בישראל הופך חלק ממנה מרגע עמידתו על
דעתו. תמצית לקחיה המרים של השואה הפכו גם הם חלק מהמורשת הלאומית שכל
יהודי בישראל הינו חלק ממנה: לא עוד שואה, אלא מדינה יהודית עצמאית; לא עוד
שלטון דיקטטורה ושררה, אלא דמוקרטיה המושתתת על חוקיות מוסדות השלטון,
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המגינה על זכויות יסוד של האדם ואינה מתירה פגיעה בחיי אדם, שלמות גופו, וחירותו
, ובחופש הביטוי הנתון לו, ובזכותו האישית? לא עוד פגיעה ברוח האדם, בכבודו האנושי
להגנה על האוטונומיה האישית בחייו כפרט. על אמיתות אלה בחיים הלאומיים ובחיי
האדם כפרט בנויים יסודות המשטר החוקתי בישראל. הן מקרינות ואוצלות על הנורמות
החברתיות המשתקפות במשפט, ומוצאות את ביטוייו בכל הוויות החיים של האדם

והציבור בישראל.

על רקע דברים אלה, השימוש במונח "נאצי", נושא עמו משקע שלילי טעון ביותר
כשהוא מושמע בישראל בהקשר זה או אחר כלפי אדם, או גוף, או לצורך תיאור תופעה
המתרחשת בחברה. מושג זה לא איבד עד עצם היום הזה מעוצמת משמעותו ההיסטורית
הנוראה, ולא התנתק ממנה חרף השנים שחלפו. כשהוא מושמע, הוא מכה בזכרון
הלאומי של הציבור ושל הפרט גם יחד. הוא מעלה מנבכי השאול את הנוראה שבתופעות

אנוש, ואת האפלה שבטרגדיות של הגורל היהודי.
מושג הנאציזם ניצב, איפוא, כאגתי-תיזה לגרעין הקשה הטמון בתפיסת הקיום
הדמוקרטי של החברה בישראל; השימוש בו לצורך פגיעה בדימויו של אדם הוא מן
הקשים שבגינויים. עוצמת ההשפלה והביזוי המתלווים לדימוי כזה היא עמוקה, והוא
אינו דומה באופיו לכל גינוי אחר, ויהא פוגעני ככל שיהא. כינויו של אדם בישראל
"נאצי'/ והשוואתו למי שנימנה על החשוך שבמשטרים בעידן המודרני, מקוממת בעומק
העיוות שבה, ומעוררת תחושת ביזוי והשפלה. מושג זה לא איבד גם בשפת הרחוב את
המישקע האסוציאטיבי הקשה הנילווה לו בהקשרו ההיסטורי. האפשרות כי אומר
הדברים לא התכוון לייחס להתבטאויותיו הפוגעניות את מלוא עומק המטען השלילי
הנילווה להם בעיני הנפגע ובעיני ציבור השומעים, אינה מעלה ואינה מורידה לעניו טיב
, ובעיני האדם הסביר, והקשר זה הוא המבחן הפגיעה ועוצמתה בהקשרם האובייקטיבי

הקובע.
דימויו של יהודי בישראל ל"נאצי" וקשירתו לנוראה שבתופעות האנוש של העולם
המודרני, הוא כינוי, שלמצער, הינו מבזה ומשפיל. אין לו מקום בהתייחסות אדם אל
אדם, ובהתייחסות יהודי אל יהודי. במדינה יהודית ודמוקרטית שקמה על הריסות
, חורג ביטוי זה מכל תיאור בקורתי אף של יהדות אירופה שנכחדה בידי המשטר הנאצי
הנלוזים שבמעשים ושל הקשות שבאידיאולוגיות הפוליטיות והפעולות הננקטות
להגשמתו במציאות החברתית בישראל. הוא שייך לעולם אחר, לעידו אחר, ולהקשר

דברים שאין כל דמיון בינו לביו מציאות החיים המתרחשת כיום, על מלוא מורכבותה."
(הדגשות אינן במקור, א.ב.)

25. ההבנה בדבר החומרה שבכינוי אדם בכינויים בזויים וקשים אלו הובנה והופנמה היטב גם אצל המחוקק אשר
פעל לחיקוק חוק ספציפי האוסר עשיית שימוש בסמלים ובכינויים נאציים (למעט לצורך לימוד, תיעוד עבודה
, בדגש על כזה אשר ייעודו הוא השוואה של אזרחים בכלל ויהודים בפרט לצורר מדעית או דיווח היסטורי)
הנאצי יימח שמו ושם זכרו, לאידאולוגיה שלו, לפועלו לשם הגשמת האידאולוגיה וכן לממשיכי דרכו אשר
דוגלים באותה אידאולוגיה בזויה ומעוניינים וקוראים לקיימה בימינו אנו. אומנם החוק טרם אושר כחוק מן
המניין, אך עבר זה מכבר בקריאה טרומית בכנסת ברוב של 44 ח''כים (מכל קצות הקשת הפוליטית) אל מול

17 מתנגדים, והדבר לכשעצמו אומר דרשני.

26. מעבר לכך, חומרה יתרה יש לראות בעובדה כי הנתבע פרסם את דברי השקר, הבלע וההבל שלו בשפה

6



האנגלית, כאשר אלו מיועדים לא רק לקהל עוקבים וקוראים דוברי עברית, אלא אף לאלו אשר מעבר
לגבולות המדינה. בכך פעל הנתבע (תוך הפצת שקרים בזויים) לליבוי השנאה והבוז בקרב קהילות וגורמים
כאלו ואחרים מחוץ לגבולותיה של ישראל כלפי התובעות בפרט וכלפי יהודים ישראלים בכלל, זאת על ידי
יצירת מצג שקרי בדבר קיומם לכאורה של יהודים בישראל (בענייננו התובעות) אשר באופן ציני הם אלו

שדוגלים באידאולוגיה הנאצית ואשר יש להוקיעם ולגנותם לא רק בגבולות ישראל.

, יש לתת את הדעת אף למועד פרסומם של דברי ההבל וההכפשה של הנתבע- שבוע ימים בלבד 27. לא זו אף זו
עובר למועד הנצחתו של יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

28. בית המשפט יתבקש אף לבחון את חומרת האמירות לאור התנהלות אשר נדמה כי הפכה לעניין של מה בכך
בעניינו של הנתבע ובענייניו של מעסיקו, הלא הוא עיתון "הארץ", אשר חדשות לבקרים עושים שימוש בזוי
ושערורייתי במונחים מתקופת השואה לשם העברת האג'נדה בה מחזיקים לקהל קוראיהם, זאת תוך זילות
מוחלטת, ביזוי וחוסר כבוד משווע הן לגורמים כלפיהם מטיחים את הביטויים הקשים אך בראש ובראשונה
כלפי שורדי השואה שעודם בחיים, כלפי 6 מיליוני היהודים שנרצחו בדרכים אכזריות על ידי הצורר הנאצי

יימח שמו ושם זכרו וכלפי זכר והנצחת השואה שעבר העם היהודי.

ג. עילות התובענה

29. הפרסומים נשוא תובענה זו מהווים לשון הרע, כאמור בסעיף 1 לחוק.

30. הפרסומים האמורים עלולים להשפיל את התובעות בעיני הבריות, או לעשותן מטרה לשנאה, לבוז או ללעג
; ובפועל - אף השפילו הפרסומים את התובעות, ועשו את התובעות מטרה מצידם, כאמור בסעיף 1(1) לחוק

לשנאה, לבוז וללעג כאמור.

31. הפרסומים האמורים עלולים לבזות את התובעות בשל התיאורים המיוחסים להן, גם אם במשתמע כאמור
; ובפועל - אף ביזו את התובעות כאמור. בסעיף 1(2) לחוק

32. לשון הרע בתובענה דנא פורסמה בכוונה לפגוע, כאמור בסעיף 7א(ג) לחוק.

ד* הנזקים שנגרמו לתובעות

33. כמפורט להלן, יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבע לשלם לכל אחת מהתובעות את הפיצוי האמור
בסעיף 7א(ג) לחוק, ולחילופין - את האמור בסעיף 7א(ב) לחוק, ללא הוכחת נזק.

34. נוסף על האמור לעיל, לאור פרסומיו של הנתבע נגרמו לתובעות עגמת נפש רבה והם היווה כר פורה לנוספים

ואחרים להשתלח בתובעות במיני "איחולים" ו"ברכות'' ועד כדי איומים של ממש בדבר פגיעה בשלומן, על לא
בכפן. עוול

ה, הסעדים המבוקשים

35. להווי ידוע, כי סכום הפיצויים בתובענה של לשון הרע נועד להביא את הנפגע לאותו מצב בו היה אלמלא
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הפרסום (אנגלהרד, ברק, חשין, דיני נזיקין, מהדורה שניה (טדסקי) עמ' 571). עוד יודגש, כי לא קיימת הגבלה
לשיעור הפיצוי שניתן לפסוק, במידה ואכן הוכח כי נזק כלשהו נגרם לתובע (ראו בענין זה מאמר של עו''ד
, ביטאון עורן הדין עמי 50). כמו כן, לפסיקת הפיצויים ערך הצהרתי - מעבר לערכו אמיר רוזבנרג בגליון 18
הכלכלי. על בית המשפט לתת ביטוי להכרתו השיפוטית בכך שנעשתה כלפי התובע עוולה שגרמה לפגיעה
בשמו הטוב. הקושי הוא שברוב המקרים הנזק שנגרם לתובע אינו נזק ממוני או רכושי, אלא לשמו הטוב של

התובע ולמוניטין המקצועי האישי שלו.

: 36. אשר-על-כן, מתבקש בית המשפט הנכבד כדלקמן

37. לחייב את הנתבע לשלם לכל אחת מן התובעות בנפרד כפל סכום הפיצוי בהתאם לסעיף 7א(ג) לחוק, ללא
הוכחת נזק, כשסכום זה משוערך לפי סעיף 7א(ה) לחוק (והעומד נכון ליום הגשת התובענה על סך של

140,474 ¤ למקרה בודד), לפי הפירוט כדלקמן:

• פיצוי לתובעת 1 לפי 3 פרסומים נפרדים של לשון הרע (ראה נספחים ג'-ה' לכתב תביעה זה)-

X 140,474 3 = סה"כ 421,422 ¤.

• פיצוי לתובעת 2 לפי פרסום בודד של לשון הרע (ראה נספח גי לכתב תביעה זה)- סה"כ 140,474 ¤.

38. לחלופין, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבע לשלם לתובעות את סכום הפיצוי בהתאם לסעיף
7א(ב) לאותו חוק, ללא הוכחת נזק, כשסכום זה משוערך לפי סעיף 7א(ה) לחוק ובהתאם לחלוקה האמורה

בסעיף 42 דלעיל.

39. להשתמש בסמכותו על פי סעיף 9(א)(2) לחוק, ולהורות על פרסום פסק הדין בדרך שיקבע בית המשפט הנכבד,
וכן לחייב את הנתבע לפרסם בפומבי הכחשה של הפרסומים נשוא תובענה זו, הבהרה בצורה שאינה

משתמעת לשני פנים כי הנתבע פרסם פרסום שקרי וכוזב וכן הסרת הפרסומים הפוגעניים לאלתר.

ו. סוף דבר

40. הקלות הבלתי נסבלת בה בחר הנתבע לייחס תכונות ולהשוות בין התובעות לדוגלים באידאולוגיה השטנית,
שמייצגת את המשטר החשוך, האכזרי והבזוי ביותר שידעה האנושות בעידן המודרני ולאלו התומכים בו
ובאידאולוגיה השטנית שלו אף בימינו אנו, ובפרט כאשר ערך את השוואתו זו בין בנות הדת היהודית ונצר
לשורדי שואה ועוד בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה אך בשל העובדה שאינן שותפות לדעותיו ועמדותיו
בנושא זה או אחר (בין שציבורי ובין שלאו), דורשת אמירה ברורה וחד משמעית של בית המשפט הנכבד

המגנה התנהלות זו בכל פה ובכל לשון.

41. על בית המשפט הנכבד לחזור ולהבהיר, כי גם לחופש הביטוי יש "גבולות אדומים" אשר אין לחצותם גם לא
בעת ויכוח בין צדדים, יהא הויכוח ועניינו אשר יהא.

42. יתרה מכך, באמירה שכזו יבהיר בית המשפט הנכבד, כי אינו נותן יד לזילות השואה שעבר העם היהודי על
ידי הצורר הנאצי יימח שמו ושם זכרו, וכי שומר הוא על כבודם של שורדי השואה והנרצחים שנאלצו לחוות

את הזוועות על בשרם ובשר משפחותיהם.

43. על בית המשפט להבהיר באופן שאינו משתמע לשני פנים, כי שימוש בביטויים כה חמורים כלפי יהודים (בפרט
נצרים לשורדי שואה) גם בישראל הדמוקרטית והליברלית של שנת 2018, חינו בגדר הוזלה, המעטה ועד כדי

8



ביטול חומרת המעשים הייחודיים בחריגותם ואכזריותם והזוועות שחוו שורדי השואה וששת מיליוני
הנרצחים היהודים על ידי אלו הדוגלים באידאולוגיה השטנית, וכי מדובר בהתנהלות פסולה מעיקרה אשר

ההשלכות לה יהיו חמורות.

44. לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית והמקומית לדון בתובענה לנוכח סכום התביעה והסעדים המבוקשים.

, עו"ד איתמר ברקאי
ב"כ התובעות
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ייפןי כוח

אני הח"מ שפי פז ת.ז. 064227192, ממנה בזה את עו"ד איתמר ברקאי להיות בא כוחי במשפט / בענ"ן של תביעת
דינה כנגד א7ף תנאל מיו פרסומים מכפישים שפרסם בגנותי.

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיה בא כוחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בגל הפעולות הבאות, כולן
: ומקצתו והכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן

(1) לחתום על ולהגיש נל תביעה או תביעה שכנגד 1/או כל בקשה, הגנה, התנגדות, בקשה למתן ושוו; לערער,
ערעור, הודעה, טענה, תובענה או נל חליר אתר הנוגע או הנובע מההליך הנ"ל ללא יוצא מן הכלל. מכלי
לפגוע באמור גם לייצג אותי בהליכי שימוע טרם הגשת כתב אישום פלילי, להודות ו/או לכפור בשמי
בהליכים פליליים וכן לנחל חליף פלילי מתחילתו ועד סופו (לרבות הליכי מעצר לסוגיהם), התנהלות מול

המאשימה לרבות פגישות לבחינת הגעה להסדרים וכיוצ'�ב.
(2) לחתום על ו/או לשלות התראות נוטריוניות או אחרות, לדרוש הכר1ת פשיטת רגל, או פירוק גוף משפטי

ולעשות את כל הפעולות הקשורות והנובעות מהעניין הנ"ל.
(3) לבקש ולקבל חוות דעת רפואית מכל רופא או מוסד שבדק אותי או חוות דעת אחרת הנוגעת לעניין הנ"ל.

(4} להופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל בתי המשפט, בתי דין למיניהם או מוסרות אחרים, הן
ממשלתיים והן אחרים עד לדרגה האחרונה.

(5) למסור כל עניין הנובע מהעניין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוריין נפי שבא כוחי ימצא לנכון
ולמועיל.

(6) להתפשר נכל ענייו הנוגע או חנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שיקול דעתו של בא כוחי ולחתום על
כשרה כזו בבית המשפט או מחוצה לו.

ל7) לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בעל ענייו מהעניינים הנ"ל, לרבות הוצאות בימ"ש ושכר טרחת
עו"ד, לקבל בשמי כל מסמר וחפץ ולתת קבלות ושחרורים, כבי שבא כוחי ימצא לנכה ולמתאים.

(8} להוציא לפועל כל ננס"ד או החלטה או צו לדרוש צווי מכירה או פקודות מאסר, לעשות כל הפעולות
המותרות עפ"י חוק ההוצאה לפועל.

(9) לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר בא כוחי ימצא לנכון בכל ענייו
הנובע מהעניין הנ"ל.

(10) להופיע בשמי ולייצגני בפני רושם הקרקעות, בלשכת רישום מקרקעין, לחתום בשמי במקומי על כל בקשה,
הצהרת ומסמכים אחרים למיניהם ולבצע בשמי כל עסקה (דיספוזיציח) המוכרת על ידי גןףוק וליתן

הצהרות. קבלות ואישורים ולקבל כל מסמר שאני רשאי לקבלו על פי דין.
(וו) לייצגני ולהופיע בשמי בפני רשם החגרות, רשם השותפויות ורשם אגודות שיתופיות, לחתום בשמי במקומי
על כל בקשה או מסמך אחר בקשר לרישום גוף משפטי, לטפל ברישומו או מחיקתו של כל גוף משפטי

ולטפל בכל דבר הנוגע לו ולבצע כל פעולה בקשר לאותו גוף משפטי.
(12) לטפל במרשי בכל הקשור לרישום פטנט, סימני מסחר וכן בגל זכויות אחרות המוכרות על ידי תחוק.

(13) להעביר ייפוי כוח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ר אחר עם זכות העברה לאחרים, ולפטרם
ולמנות אתרים במקומם ולנהל את ענייני הנ"ל לפי ראות עיניו ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצא לנכון
ומועיל בקשר עם המשפט או עם ענייני הנ"ל מאשר את מעשיו או מעשי ממלאי המקום בתוקף ייפוי כוח

זה מראש.

המילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולחיפן�,

, היום יום _^22 לחודש י "(^^?ך ולראייק-נ&תיע<5ע7ח תום

.^̂ \̂ חנני מאשר את חתימת מרשי הנ"ל 0^1̂^^^



ייפר כוח

0257161, ממנה בזה את עו''ד איתמר כרקאי להיות כא כוחי במשסט / בעניין של תביעת דיבה אני הח"מ סוזי כהן-צמח, ת.ז. 19
כנגד אסף רונאל כגץ פרסומים מכפישים שסרסם כגנותי.

מבלי לסגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיה בא כוחי רשאי לעשות ולסעול כשמי ובמקומי ככל הסעולות הכאות. כולן ומקצתן והכל
בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן י.

(1) לחתום על ולהגיש כל תביעה או תביעה שכנגד ו/או כל כקשה, הגנה. התנגדות, בקשה למתן רשות לערער. ערעור,
הודעה. טענה, תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מההליך הנ"ל ללא יוצא מן הכלל. מכלי לסגוע באמור נם
לייצג אותי בהליכי שימוע טרם הגשת כתב אישום סלילי, להודות ו/או לכפור בשמי בהליכים פליליים וכן לנהל הליך
פלילי מתחילתו ועד סוסו (לרכות הליכי מעצר לסוגיהם), התגהלות מול המאשימה לרבות פגישות לבחינת הגעה

להסדרים וכיוצ"כ.

(2) לחתום על ו/או לשלוח התראות נוטריוניות או אחרות, לדרוש הכרזת פשיטת רגל, או פירוק גוף משפטי ולעשות את כל
הפעולות הקשורות והנובעות מהעניין הנ"ל.

(3) לבקש ולקבל חוות דעת רפואית מכל רוסא או מוסד שברק אותי או חוות רעת אחרת הנוגעת לעניץ הנ"ל.

(4) להופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בסני כל בתי המשפט. בחי דין למיניהם או מוסדות אחרים. הן ממשלתיים והן
אחרים עד לדרגה האחרונה.

(5) למסור כל עניין הנובע מהעניין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוררין כפי שבא כוחי ימצא לנכון ולמועיל.

(6) להתפשר בכל עניין הנוגע או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לסי שיקול דעתו של בא כוחי ולחתום על פשרה כזו
כבית המשפט או מחוצה לו.

(7) לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר כעל עניין מהעניינים הנ"ל, לרבות הוצאות בימיש ושכר טרחת עו"ד, לקבל
בשמי כל מסמך וחפץ ולחת קבלות ושחרורים, כסי שבא כוחי ימצא לנכון ולמתאים.

(8) להוציא לפועל כל סס''ד או החלטה או צו לדרוש צווי מכירה או פקודות מאסר, לעשות כל הסעולות המוחרדת עפ''י
חוק ההוצאה לפועל.

(9) לנקוט בכל הפעולות ולחחום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר בא כוחי ימצא לנכון בכל עניין הנובע
מהעניין הנ"ל.

(10) להופיע בשמי ולייצגני בסני רושם הקרקעות. בלשכת רישום מקרקעץ. לדוחום בשמי במקומי על כל בקשה, הצהרה
ומסמכים אחרים למיניהם ולבצע בשמי כל עסקה (ריסטחיציה) המוכרח על ידי החוק וליתן הצהרות. קבלות ואישורים

ולקבל כל מסמך שאני רשאי לקבלו על סי דין.

(11) לייצגני ולהופיע בשמי כפני רשם החברות. רשם השותפויות ורשם אגודות שיתופיות. לחתום בשמי במקומי על כל
בקשה או מסמך אחר בקשר לרישום גוף משפטי. לטסל ברישומו או מחיקתו של כל גוף משפטי ולטפל בכל דבר הנוגע

לו ולבצע כל פעולה בקשר לאוחג גוף משסטי.

(12) לטפל במרשי בכל הקשור לרישום פטנט. סימני מסחר וכן ככל זכויות אחרות המוכרות על ידי החוק.

(13) להעביר ייפוי כוח וה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו'ד אחר עם זכות העברה לאחרים, ילפסרם ולמגות אחרים
במקומם ולנהל אח ענייני הנ*ל לסי ראות עיניו ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצא לנכון ומועיל בקשר עם המשפט

או עם ענייני הנ'ל מאשר אח מעשיו או מעשי ממלאי המקום בתוקף ייפוי כוח זה מראש.

המילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיסך,

ולראיה באחי על החתום. היום יוס <\7ז לחודש __^0<ט^י0ל י
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פנינה רחמימוב-ברקאי, ערד
איתמר ברקאי. ערד ז"ש *אןז-0 ץ ו"*
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רמח-גן, 5251108 5251108 80 ,ז*�ח0יי
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י"ח ניסן, תשע''ח
3 אפריל, 2018

-למגוווב בלבי-
יכבוד לצרכי פשרה בלבד

אסף רונאל מבלי לפגוע בזכויות
מערכת עיתון "הארץ"

שוקן 21 ת.ד. 59024
תליאבינ 6159001

#>->11מאמ נדואר רשום ובדוא"ל: 1ו.00./1^-ז3ו!ו1 .

א.נ.,

הנדון .? התראה טרם נקיטה בהליכים משפטיים

, ה''ה שפי פז וסוזי כהן צמח, הריני לפנות אליך כדלקמן י נשם מרשותי

, תוך ניצול תפקידך כעורך החוץ והמהדורה באנגלית של עיתון "הארץ", פרסמת בחשבון ח ביום 18 4 3
 1̂�ו0 1^0 חהקח דברי הבל, הכפשה והסתה כנגד מרשותי האמורות דלעיל, וזאת

 שלך
ה"טוויטר"

כחלק ממסע הכפשה והשמצה כנגד מרשותי מצדך ומצד גורמים נוספים הקשורים במישרין ו/או
בעקיפין להתנגדות לגירוש מסתנני העבודה הלא חוקיים מדרום תל-אביב ובכלל.

: 2 במסגרת פרסום אחד כתבת, כדלקמן

11191119 /^\ו 0̂11 ( 11̂\0-1?*1יי311110-1, 110) �01 < )11^1ח10¥6ח 1

111̂י11 1וג01ו1{\, 1) ו1)ו\\ -0891 ר19 �1111 10 80 8דד1 צו111 68

(>" או1',|)ו '\\00) 1116 !ט0(31 9*1." ו1 ) 11̂ 11§̂ 11631."

3. הגדלת לעשות כאשר לפרסום זה צירפת לדברי ההבל וההסתה שלך את תמונותיהן של מרשותי עת
, על מנת לדון בהסכם שלכאורה נבחן הגיעו לפגישה רשמית עם ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו

לגירושם של מסתנני העבודה הלא חוקיים תוך שיתוף פעולה של האו"ם

, נוסף ונפרד כתבת (שגיאות במקור), כדלקמן 4 במסגרת פרסום שני
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רחמימוב-ברקאי משרד עורכי-דין
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5. נפרסומך השני כאמור לעיל. הגדלת לעשות ותייגת באופן ישיר אה חשבון ה"טוויטר'י האישי של
, השקרי והמסית ומי היא אותה , שפי פז על מנת שיהיה ברור למי מכוון פרסומן המבזה מרשתי

?'מנהיגה ניאו-נאצית" אליה התכוונת בפרסומך

6. מעשיך ודבריך דלעיל, אשר פורסמו בפני כולי עלמא ברשת החברתית "טוויטר" וכאשר לדבריך הנ"ל
צופים, קוראים ועוקבים רכים, נועדו על מנת לפגוע, להשפיל, לבוז ולהכפיש את מרשותי ולהסית כנגדן

ככוונה תחילה תוך השוואתן באופן מקומם, שקרי ומסוכן לצורר הנאצי יימח שטו ושם זכרו

7 ויובהר, כי מעשיך הנלוזים נעשו מתוך מניע אידיאולוגי ואינטרסנטי גרידא ואך בשל "חטאן" של
מרשותי- שהעזו למחות כנגד השארתם של אותם מסתננים לא חוקיים במדינת ישראל בכלל ובדרום
תל אביב בפרט ותוך קריאה למדינה לממש את מדיניות ההגירה הקבועה בחוק, עמדה אשר עומדת

בניגוד לעמדותיך ולאגינדות הקיצוניות בהן אתה מחזיק

, מעשיך הנואלים דלעיל מהווים הפרה בוטה של הוראות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965 8 וכאמור

(להלן חוק איסור לשון הרע'' ו/או "החוק"),

9 סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע קובע כדלקמן

''לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול -

(1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או

ללעג מצדם;

, התנהגות או תכונות המיוחסים לו; (2) לבזות אדם בשל מעשים

(3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת,

בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;

(4) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו,

נטייתו המינית או מוגבלותו?''

10 הוראות חוק איסור לשון הרע אינן דורשות גרימת פגיעה בפועל בשמו הטוב של האדם ודי בכך

שהפרסום עלול היה לגרום לפגיעות אלו על מנת שיהווה הפרה של החוק

11. מעשיך ודבריך חסרי הבסיס ואשר מרחקם מן האמת כמרחק מזרח ממערב, נועדו לבזות את מרשותי,

, לבוז וללעג ואף להסית כנגדן באופן מסוכן אשר עלול להשפילן בעיני הבריות, לעשותן מטרה לשנאה

לגרום אף לפגיעה פיזית ממשית במרשותי ובמקורביהם.

12. יתרה מכך, העובדה כי פרסומיך נועדו לעיניים ואוזניים שאינן ישראליות בלבד אלא אף לאלו של

, ההסתה והסיכון שגרמו פרסומיך למרשותי גורמים זרים, מגדילה ומעצים את הפגיעה, הביזוי

13. כמו כן, הכפשת מרשותי והסתה כנגדן על ידך, תוך אמירת דברי הבל חסרי בסיס כלשהו, נועדה אף

לשם הלך אימים עליהן, לפגיעה קשה באופיין ובשמן הציבורי הטוב של מרשותי וכן לשם השתקתן

ופגיעה בלגיטימיות המאבק של תושבי שכונות דרום תל-אביב כנגד מי שפלשו שלא כדין למדינה

ולשכונות דרוס תל אביב בפרט והופכים את חיי האזרחים החוקיים במקום לסיוט מתמשך, על כל

המשתמע מכך

י.



רחמימוב-ברקאי משרד עורכי-דין

14 לאור האמור לעיל, הנן גדרש בזאת להסיר לאלתר את הפרסום הנ''ל ולפרסם הודעת תיקון בה אתה

, טענת וייחסת למרשותי ללא גל בסיס עובדתי ובכלל. חוזר בך מהדברים שכתבת

, בגין 15 זאת ועוד, הנך נדרש, לצרכי פשרה בלבד, לשפות את מרשותי בסך כולל של 120,000 ¤

הפרסומים הפוגעניים אשר פרסמת וזאת בתוך 7 ימים מיום קבלת מכתבי זה.

16 יובהר ויודגש, כי ככל שלא תמעל כאמור בסעיפים 15-*1 דלעיל, מילאו מרשותי ידי לנקוט בכל

האמצעים החוקיים העומדים לרשותן לשם שמירה על מלוא זכויותיהן.

, בכדי לגרוע מכל טענה העומדת למרשותי מכוח כל חוק 17 אין באמור במכתב זה ו/או כשאינו אמור בו

ו/או דין ו/או בכדי להוות ויתור על זכות כלשהי העומדת למרשותי מכוח כל חיקוק ו/או דין

18 התראה נוספת לא תשלח

בכבוד רב,

£ .
י

, עו"ד איתמר ברקאי
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