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 התביעה לתיקון כתבמתוקנת בקשה 
 

, 8.9.2017להחלטת בית המשפט הנכבד )כב' הרשם הבכיר ק' נאשף( מיום בהתאם  .1

ולהערות בית המשפט שנכללו בהחלטה, מתכבדת התובעת להגיש בזאת בקשה מתוקנת 

 לתיקון כתב התביעה. 

, 1984-ן האזרחי, תשמ"דלתקנות סדר הדי 92יוזכר כי הבקשה מוגשת בהתאם לתקנה  .2

 וזאת עוד בטרם הוגש כתב הגנה בתיק ובטרם החלו ההליכים בתיק לגופה של התובענה.

בקשה זו מוגשת חלף הבקשה הראשונית לתיקון כתב התביעה, שהוגשה לבית המשפט  .3

ועל האמור בתשובת התובעת  , ובאה להוסיף על האמור בה13.8.2017הנכבד ביום 

 .הן, ולא לגרוע מ30.8.2017ה לבית המשפט הנכבד ביום לתגובת הנתבע, שהוגש

 רקע

 . 8.8.2017כתב התביעה המקורי הוגש לבית המשפט הנכבד ביום  .4

העלה ב"כ הנתבע טענות התקבל אצל הח"מ מכתב מב"כ הנתבע, שבו  10.8.2017ביום  .5

בכתב לטענתו , הגלומה שלובזכויות יוצרים  נטענת כלפי ב"כ התובעת בדבר פגיעה

 . , באופן שבו הוגשביעה שהגישה התובעתהת

  מצורף ומסומן "נספח א'" 10.8.2017מכתב ב"כ הנתבע מיום 

, הוחלט ב"כ התובעת מצויים בעמדה כי בטענות ב"כ התובע בעניין זה אין כל ממשאף ש .6

 .במסגרת ההליך דנא אין לב"כ התובעת עניין להתכתש עם ב"כ הנתבע בסוגיה זוכי 

הנכבד, בבקשה לתיקון  , לבית המשפט13.8.2017משום כך פנתה התובעת, כאמור, ביום 

 .("בקשת התיקון המקורית")להלן:  כתב התביעה
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הגיש הנתבע את תגובתו לבקשת התיקון המקורית. הנתבע הודיע כי הוא  15.8.2017ביום  .7

מתנגד לבקשה לתיקון כתב התביעה, מהטעם שטיוטת כתב התביעה המתוקן לא צורפה 

 לבקשה, וכן מהטעם שהבקשה לא נתמכה בתצהיר. 

הורה בית המשפט הנכבד )כב' הרשם הבכיר ק' נאשף( לתובעת להשיב  20.8.2017ם ביו .8

 לתגובתו זו של הנתבע.

השיבה, כאמור, התובעת, לתגובת הנתבע לבקשת התיקון המקורית.  30.8.2017ביום  .9

 תצהיר לתמיכה בבקשת התיקון המקורית.  , מעל לצורך,לתשובה זו צורף

החלטתו של בית המשפט הנכבד )כב' הרשם הבכיר ק' ניתנה, כאמור,  8.9.2017ביום  .10

נאשף(, ובה הורה בית המשפט הנכבד לתובעת להגיש בקשה מתוקנת לתיקון כתב 

הורה בית המשפט לתובעת התביעה, שבגדרה תפרט התובעת את התיקונים הנצרכים, וכן 

 צרף לבקשה המתוקנת עותק מטיוטת כתב התביעה המתוקן. ל

 מכאן הבקשה המתוקנת דנא. .11

 בכתב התביעה התיקונים הנצרכים

כאמור בבקשת התיקון המקורית ובתשובת התובעת לתגובת הנתבע לבקשת התיקון  .12

המקורית, הבקשה לתיקון כתב התביעה באה נוכח טענותיו של ב"כ הנתבע עצמו, בדבר 

פגיעה נטענת בזכויות היוצרים שלו; וכן, כי התיקונים המבוקשים אינם באים לשנות 

חינה עובדתית, לא מבחינת ההנמקות המשפטיות, לא דבר בתובענה המקורית, לא מב

מבחינת עילות התביעה ולא מבחינת הסעדים המבוקשים. כל אלה ייוותרו זהים גם 

 בכתב התביעה המתוקן. 

כל מהותם של התיקונים המבוקשים, היא שינוי בפן ה"רטורי", הניסוחי, של כתב  .13

 ונים לכתב התביעה. התביעה המקורי, שבא ליד ביטוי במיוחד בסעיפים הראש

עיקר השינויים המבוקשים בכתב התביעה, הוא בפרק המבוא לתביעה. עיקר השינויים  .14

עניינם בהשמטת "שמות תואר" ציוריים, שנכללו בניסוח סעיפי המבוא בכתב התביעה 

 המקורי. 

לכתב התביעה, מתבקשת מחיקתן של המילים: "באופן מתועב, ציני,  6כך, למשל, בסעיף  .15

רושע וחסר עכבות והכול מתוך מטרתו )המוצהרת כמעט( לנסות לבייש את שפל, מ

התובעת, "לשפוך את דמה", לפגוע בתדמיתה ובשמה הטוב, לחבל בפעילותה ולהלבין את 

פניה ברבים באמצעות פרסום כזבים מכוערים, שאין בהם ולו שמץ של אמת". תחת זאת, 

המפר את הוראות החוק. התובע מתבקשת הוספתו של המשפט: "באופן שאינו הולם ו

ביקש לפגוע בשמה הטוב של התובעת באמצעות פרסום דברי לשון הרע, שמלבד היותם 

 כעורים, אין בהם כל אמת". 

לכתב התביעה, מתבקשת מחיקתן של המילים: "ולרמוס את שמה הטוב  7כך, בסעיף  .16

בפומבי, מתוך זדון ורשעות לשמה, כאשר בין היתר ובעיקר, ביצע התובע שימוש ציני 
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ואכזרי". תחת זאת, מתבקשת הוספתן של המילים: "מתוך רצון מכוון לפגוע בשמה 

 של המילה "ולבזותה".  ". בנוסף, מתבקשת מחיקתההטוב. הנתבע השתמש

 כולו לכתב התביעה המקורי.  8של סעיף  וכך, מתבקשת מחיקת .17

לכתב התביעה המתוקן(,  8לכתב התביעה המקורי )הממוספר כעת סעיף  9כך, בסעיף  .18

תוקף, כאשר הפרסומים -מתבקשת מחיקתו של המשפט: "דברים אלה מקבלים משנה

ך ניסיונו של הנתבע לשים את התובעת שפירסם הנתבע נועדו אך ורק לצורך השפלה, תו

ידי פרסום כזבים כה בוטים". תחת זאת, -ללעג בעיני הציבור ולפגוע בשמה הטוב על

מתבקשת הוספתו של המשפט: "דברי לשון הרע שפירסם הנתבע כלפי התובעת נועדו 

 להשפילה ולפגוע בשמה הטוב, והם כוללים דברי כזב מובהקים". 

לכתב התביעה המתוקן(,  9יעה המקורי )הממוספר כעת סעיף לכתב התב 10כך, בסעיף  .19

מתבקשת מחיקתן של המילים: "מדובר בהמצאות חולניות, שאינן אלא פרי דמיונו 

 הקודח של הנתבע". 

, לכתב התביעה המתוקן( 10לכתב התביעה המקורי )הממוספר כעת סעיף  11כך, בסעיף  .20

של דברי הבלע של הנתבע כלפי מתבקשת מחיקתו של המשפט: "הפוטנציאל ההרסני 

וזו בדיוק מטרתו של הנתבע, שאינו בוחל באמצעים כאמור.  –התובעת ברור לחלוטין 

תביעה זו מוגשת איפוא נוכח העובדה שהנתבע חצה את הגבולות המותרים בפרסומים 

כה זדוניים, כה כוזבים וכה בזויים, עד שאין מנוס מפנייה לבית המשפט הנכבד על מנת 

עמו את הדין". תחת זאת, מתבקשת הוספתו של המשפט: "אין צורך להכביר  למצות

על אודות פוטנציאל הפגיעה החריפה של פרסומי הדיבה בשמה הטוב של התובעת. מילים 

והרי לכך בדיוק כיוון הנתבע בפרסומים אלה. ומכאן מתברר הצורך שבפני התובעת 

 למצות את הדין עם הנתבע".  לפנות לבית משפט נכבד זה לקבלת סעד משפטי, כדי

 כולו לכתב התביעה המקורי.  26כך, מתבקשת מחיקתו של סעיף  .21

עינינו הרואות: כאמור, מהותם של התיקונים המבוקשים עיקרה במחיקת "ניסוחים  .22

תואר בוטים, -ציוריים" שנכללו בכתב התביעה המקורי, המתאפיינים בריבוי שמות

וניים" פחות של מעשי הנתבע; זאת, בלא להפחית והחלפת ניסוחים אלה בתיאורים "צבע

, הן בפן העובדתי התיאורי, בהיבטם המהותי כמלוא הנימה מחומרת מעשיו של הנתבע

 והן במשמעויות המשפטיות המתלוות למעשים אלה. 

כאמור ברישא לבקשה זו, וכן בתשובת התובעת לתגובת הנתבע לבקשת התיקון  .23

ת דבר בתובענה המקורית, לא מבחינה עובדתית, לא המקורית, אין בתיקונים אלה לשנו

מבחינת ההנמקות המשפטיות, לא מבחינת עילות התביעה ולא מבחינת הסעדים 

 המבוקשים. כל אלה ייוותרו זהים גם בכתב התביעה המתוקן.

 במצורף ומסומן "נספח  טיוטת כתב התביעה המתוקןהעתק מ'" 

שה ולמהות התיקון המבוקש, עולה כי אין מן המקובץ לעיל ובשים לב לעיתוי הגשת הבק .24

ולא יכולה להיות כל מניעה, לא מצידו של הנתבע ואף לא מצידו של בית המשפט הנכבד, 

לאישור הבקשה דנא לתיקון כתב התביעה. התנגדותו של הנתבע לתיקון כתב התביעה, 
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נם ממין לב קיצוני ועל שיקולים שאי-ככל שתיוותר על כנה, יש בה להעיד על חוסר תום

בינן לבין קידומו היעיל ולא כלום העניין, המנחים את עמדותיו בסוגיה, עמדות שאין 

 והראוי של ההליך.

אשר לדרישה לצרף תצהיר לתמיכה בבקשה לתיקון כתב התביעה: תצהיר כאמור צורף  .25

תובעת לתגובת הנתבע לבקשת התיקון המקורית. למען הנוחות, מצורף תצהיר לתשובת ה

 .וז תנקותמ השקבב םג הכימתל אב אוהו ,לבקשה דנאזה בשנית 

  גמצורף ומסומן "נספח  30.8.2017תצהיר הגב' ליבי בייקין מיום'" 

 מן הצדק להיענות למבוקש בבקשה דנא.מן הדין ו .26

 

 

 2017 ספטמברב 10היום, 

 

 

 

         

 

 עו"ד דורון ברקת     עו"ד יובל יועז



א חפסנ



ימים כלילות וגייס את מיטב יכולותיו ו/או מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט, ומכח קל וחומר
- נוכח העובדות הבלתי שנויות במחלוקת, ולפיהן לא ביקשתם את רשותו של מרשי טרם ביצוע
העוולה ואף לא אזכרתם את העובדה שבחרתם להעתיק חלקים ניכרים מכתב תביעה שניסח

מרשי.
6. האמור לעיל מקבל משנה תוקף, הזועק - חוסר תום לג - בשים לב לכך שהעוולה נעשתה על

ידכם בתיק בו מרשי מייצג את הצד שכנגד (מר יאיר נתניהו).
7. לסיום, אבקשכם לראות במכתבי זה כפניה בהתאם לכלל 31 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה
מקצועית), תשמ"ו-1986, וככל וברצונכם לפתור את העניין בדרכי נועם (בראש ובראשונה יהיה
עליכם לפעול לצורך מחיקת התובענה במתכונתה הנוכחית והמפרה), אבקשכם לפנות אלי עד
:17. ככל ולא תעשו כן, הורה לי מרשי לפעול למיצוי זכויותיו ליום ראשון הקרוב בשעה 00

באמצעות פניה לערכאות ועמידה על מלוא הסעדים להם הוא זכאי, נוכח העוולה שביצעתם.

בכ&^ךב ובב'יח,

, עו"ד ̂ז דכל /אוה
דרי יוסי^הן - משק� עורכי-דין
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 , פיצוי ללא הוכחת נזק.לשון הרע, צו עשה לפרסום התנצלותכספית, : מהות התביעה

 ₪  140,474: סכום התביעה

 

 מתוקן כתב תביעה
 

, מתכבדת בזאת להגיש לבית המשפט הנכבד את שבכותרת כוחה-התובעת, באמצעות באי .1

בהתאם  תהמתוקן מוגש כתב התביעהטיוטת  כמפורט להלן.כתב התביעה המתוקן 

 8.9.2017להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 

כוחה, אשר כתובתם לצורך המצאת כתבי -ידי באי-התובעת תהיה מיוצגת בתביעה זו על .2

 דין הינה כמפורט בכותרת. -בית

 

כל הטענות בכתב התביעה נטענות לחלופין ו/או במצטבר ו/או בהשלמה, הכול לפי הדבק  .3

ם. טענות עובדתיות חלופיות נטענות אך ורק אם העובדות כהווייתן טרם הדברים והקשר

 לובנו דיין ואינן ידועות לתובעת במועד הגשת התביעה. 

 

בו אלמלא ש, במקום תאין בטענות כתב תביעה זה כדי להעביר את נטל ההוכחה לתובע .4

 .טענה, היה מוטל נטל זה על הנתבענטענה בו ה

 
; זאת, בשים לב המקומית והעניינית לדון בתובענהלבית המשפט הנכבד הסמכות  .5

לעובדה שהפרסומים נשוא התובענה נעשו ברשת האינטרנט, ולכן פורסמו אפקטיבית בכל 

 .רחבי הארץ )ולמעשה בכל העולם(

 

 מבוא .א

ב חפסנ
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חוק ל 1בדרך של פרסום לשון הרע כהגדרתו בסעיף הינה בגין עוולה אזרחית  תביעה זו .6

עוולה  – ("החוק"או  "חוק איסור לשון הרע")להלן:  1965-, התשכ"האיסור לשון הרע

באופן שאינו הולם והמפר את הוראות החוק. התובע ביקש  שביצע הנתבע כלפי התובעת

לפגוע בשמה הטוב של התובעת באמצעות פרסום דברי לשון הרע, שמלבד היותם כעורים, 

  אין בהם כל אמת.

 

מתוך רצון , לפגוע בתובעתניסיון בותר מאשר הזדמנות אחת, פעל בינתבע הכי יצוין  .7

שלת במעמדו הציבורי הרם כבנו של ראש ממהשתמש מכוון לפגוע בשמה הטוב. הנתבע 

 . ישראל, במטרה להסית את הציבור נגד התובעת

 
והם , שון הרע שפירסם הנתבע כלפי התובעת נועדו להשפילה ולפגוע בשמה הטובדברי ל .8

 . כוללים דברי כזב מובהקים

 
בדבר להטיל על התובעת כל חובה משפטית שאיננה מוטלת שיהיה צורך, ומבלי מעבר ל .9

שמץ של אמת שפירסם הנתבע אין פרסומי הדיבה כי בכל ומתוך מטרה להראות עליה, 

כי העובדות הנטענות בפרסומיו של הנתבע הן יצוין , חריףנגועים בחוסר תום לב וכי הם 

 לבין האמת אין כל קשר. שבינם  יםבבחינת שקר

 
מה אין צורך להכביר מילים על אודות פוטנציאל הפגיעה החריפה של פרסומי הדיבה בש .10

והרי לכך בדיוק כיוון הנתבע בפרסומים אלה. ומכאן מתברר הצורך הטוב של התובעת. 

שבפני התובעת לפנות לבית משפט נכבד זה לקבלת סעד משפטי, כדי למצות את הדין עם 

 הנתבע. 

 

 הצדדים .ב

 
מטרות רווח אשר  היא חברה לתועלת הציבור ללא ,2012 בשנתשהתאגדה , התובעת .11

בין החברים  משמשת כמכון מחקר העוסק בסוגיות חברתיות ופוליטיות בישראל.

בתובעת מצויים אישים מרכזיים ורבי זכויות בציבוריות הישראלית, לרבות זוכי פרס 

 ישראל, נשיאי אוניברסיטאות לשעבר, בכירים במשק וכיו"ב. 

 

ראש ממשלת ישראל. על אף היותו בגיר,  , הוא בנו של26בן כ,  מר יאיר נתניהו, הנתבע .12

הנתבע מתגורר עם הוריו במעון השרד הרשמי של ראש ממשלת ישראל, ברח' בלפור 

בירושלים. כמו כן, הוא נהנה מכיסוי הוצאות מחייתו מקופת המדינה, לרבות המזון 

המוגש בבית ראש הממשלה, אבטחה צמודה מטעם שירות הביטחון הכללי, רכב צמוד 

ידי משרד ראש הממשלה. הנתבע, המזדהה ברשת החברתית -מסופק עלונהג ה
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"Facebook" בשם המשתמש "Yair Hun הוא זה שכתב ו/או שיתף ברשת זו את ,"

 הפרסומים המשמיצים.

 
 /1צילום דף חשבון המשתמש של הנתבע ברשת "פייסבוק" מצורף ומסומן ת 

 

 רקע עובדתי .ג

 

ענה זו. ואולם קודם לכך, נביא בקצרה רקע להלן נפנה אל תיאור הפרסומים נשוא תוב .13

רלוונטי להבנת מכלול התמונה העובדתית. יובהר כי תיאור רקע זה איננו חלק 

 מהפרסומים שבגינם מגישה התובעת את תביעתה זו.

 

התובעת, בדף הפייסבוק של פרויקט "שישים ואחת" הפועל פירסמה  30.7.2017ביום  .14

עובדות על יאיר נתניהו, הילד של כולנו )או לפחות  5במסגרת התובעת, פרסום בכותרת: "

"הפרסום מטעם )להלן:  הילד שכולנו משלמים לו את הוצאות המחיה והאבטחה("

באותו פרסום פורטו עובדות הנוגעות לאורח חייו של הנתבע, בדגש על . (התובעת"

 . המעמסה שמטיל אורח חיים זה על הקופה הציבורית

 

זה לא כלל כל מידע חדש בעניינו של הנתבע שלא קיבל התובעת הפרסום מטעם יודגש כי  .15

אף נעשתה הפניה לארבע כתבות בפרסום מטעם התובעת פומבי קודם לכן. יתרה מכך, 

למופעים המקוונים של אותם פרסומים  םקישורישפורסמו בעיתונות קודם לכן, לרבות 

, ולא 2.12.2016ועד  29.1.2014בין המועדים פרסומים עיתונאיים אלה נעשו עיתונאיים. 

פעם במישרין או במשתמע, בזירה -נודע כי מי מבין מושאיהם, לרבות הנתבע, חלק אי

או פתח בהליך משפטי כלשהו בעקבות  המשפטית או בזירה הציבורית, על נכונותם

 קישורים האמוריםהעדיין זמינים לציבור באמצעות  ה, פרסומים אלמכל מקום .פרסומם

 . שלהלן

 

 2מצורף ומסומן ת/, 30.7.2017מיום  התובעתמטעם ום הפרס 

 

  שקישור 2.12.2016כתבתו של העיתונאי שוקי שדה בעיתון "דה מרקר" מיום ,

 אליה צורף לפרסום מטעם התובעת, מצויה בקישור: 

https://www.themarker.com/markerweek/1.3139962 

 

  שקישור אליה 29.1.2014כתבתה של העיתונאית איילת רוזן באתר "מאקו" מיום ,

 צורף לפרסום מטעם התובעת, מצויה בקישור: 

http://www.mako.co.il/weekend-articles/Article-aaafe54d53ed341006.htm 

 

  שקישור אליה 24.5.2016כתבתו של העיתונאי בן כספית בעיתון "מעריב" מיום ,

 צורף לפרסום מטעם התובעת, מצויה בקישור: 
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http://www.maariv.co.il/journalists/Article-542870 

 

  שקישור אליה צורף 14.11.2016מיום  10כתבתו של העיתונאי רביב דרוקר בערוץ ,

 לפרסום מטעם התובעת, מצויה בקישור: 

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1218830 

 

, וככל הנראה רבים בוק זכה לשיתופים ולתגובותברשת פייסהפרסום מטעם התובעת גם  .16

שהם מושאי  –ניתן להניח כי הפרסומים שעשה בהמשך של הנתבע. לידיעתו הגיע גם 

 התובעת. מטעם הפרסום בשל באו  –תובענה זו 

 

 הפרסומים מושאי התובענה .ד

 
, בדף מטעם התובעת"( לפרסום commentתגובה )"הנתבע פירסם  31.7.2017ביום  .17

 : ("הפרסום הראשון")להלן:  ת"שישים ואחת" שאותו מפעילה התובע

 
. אני לא אתייחס לכל השקרים וההשמצות. כמה נחמד אבל 61"היי 

שהצד שלכם תמיד מבלבל את המוח על הסתה, דמוניזציה, רצח 
אופי וחציית קווים אדומים. מה עם איזה תחקיר על מקורות 
המימון השונים והמשונים )והזרים( של המפעילים של הדף ההזוי 

עם איזה תחקיר על ה"בן של כולנו" של רוה"מ שרון  הזה? מה
שנכנס לכלא? מה עם איזה תחקיר על ה"בן של כולנו" של רוה"מ 
אולמרט, יחסיו המעניינים עם פלסטיני והמשמעויות לביטחון 
המדינה? או ה"בן של כולנו" של ראש הממשלה פרס שהרג חייל 

מסר לכל חברי  בפליטת כדור והנושא הוצנע? ברוח ימים אלה יש לי
]כאן מופיעים בפרסום  –הקרן להשמדת ישראל וגרורותיהם" 

 ד"ב[.-י"י ו –סמלילים של צואה ושל "אצבע משולשת" 

 

 /3הפרסום הראשון שעשה הנתבע מצורף ומסומך ת 

 
תגובה זו, שפירסם הנתבע, זכתה )נכון למועד הגשת תובענה זו לבית המשפט הנכבד(  .18

 . תגובות בעצמה 100-ליותר מ

 

את אותה תגובה מטעם הנתבע, שפירסם הנתבע בדף "שישים ואחת" בתגובה לפרסום  .19

. 31.7.2017ביום מטעם התובעת, פירסם הנתבע גם בצורת "צילום מסך" בחשבונו שלו, 

 :("הפרסום השני")להלן:  את המיליםלפרסום זה צירף הנתבע 

 
 "ראיתי שאיזה עמוד מטונף שממומן בכבדות ע"י ארגון מולד

ציוני הממומן ע"י הקרן להשמדת ישראל והאיחוד -הרדיקלי והאנטי
 האירופי ליכלך עליי. לא יכולתי להתאפק והגבתי". 

 

 /4הפרסום השני שעשה הנתבע מצורף ומסומן ת 



5 

4868\1\41  YY 

 
שיתופים ברשת החברתית פייסבוק )נכון  70-הפרסום השני שעשה הנתבע זכה לקרוב ל .20

תגובות, ללמדנו על החשיפה הנרחבת שלה זכה  600-ליום הגשת תובענה זו(, וליותר מ

בנוסף זכו פרסומיו של הנתבע לחשיפה ניכרת בדיווחים העיתונאיים שדיווחו פרסום זה. 

 על פרסומים אלו. 

 

  5ת/מצורפת ומסומנת  1.8.2017מיום מ"הארץ" כתבתו של העיתונאי אורי משגב 

 

  6מצורפת ומסומנת ת/ 1.8.2017כתבתה של העיתונאית טל שלו מ"וואלה!" מיום 

 

 "כתבתו של העיתונאי איתמר אייכנר מynet 7מצורפת ומסומנת ת/ 1.8.2017" מיום 

 
, 1.8.2017"הקרן להשמדת ישראל" בפרסום נוסף שעשה ביום התובע שב וחזר על הביטוי  .21

, שבו שיתף "פוסט" של ("הפרסום השלישי")להלן:  גם הוא ברשת החברתית "פייסבוק"

  :שראלהקרן החדשה לי

 

"הקרן להשמדת ישראל במימון סורוס והאיחוד האירופי אשכרה 
מאיימת עליי בסגנון מאפיה סיציליאנית. בעצם יותר מתאים להם 

 התואר בולשביקים".
 

 /להלן ובמצורף: "פרסומי  8הפרסום השלישי שעשה הנתבע מצורף ומסומן ת(

 הדיבה"(

 

פים ברשת החברתית פייסבוק )נכון שיתו 20-הפרסום השלישי שעשה הנתבע זכה ליותר מ .22

תגובות, ללמדנו על החשיפה הנרחבת שלה זכה  300-ליום הגשת תובענה זו(, וליותר מ

 פרסום זה. 

 

כבנו של ראש ממשלת ישראל, הרי שדבריו המתפרסמים של הנתבע נוכח מעמדו הציבורי  .23

זכו בה פרסומי הדילפרסום ולתהודה רבים. ואכן, זוכים ברשת חברתית פופולרית 

לפרסום ולתהודה בכלי תקשורת רבים וברשתות החברתיות, לרבות, מבלי למצות, באתר 

 , ועוד.2האינטרנט של עיתון "הארץ", באתר "וואלה!", בחדשות ערוץ 

 
הנה כי כן, שלוש פגיעות )לפחות( אירעו בענייננו ואשר בכל אחת מהן זכאית התובעת  .24

 מכוח חוק איסור לשון הרע. לפיצוי כספי סטטוטורי ללא הוכחת נזק, 

 
תגובות וכן ל, ברשתות החברתיות ופים" רבים"שיתזכו לפרסומיו של הנתבע  .25

פרסומיו של הנתבע, הכוללים לגדול ציבור נחשף למרבה הדאבה, ". כך, חיבובים"לו

 . בלים בהסתההגוכזב דברי לרבות כלפי התובעת, כאמור דברי לשון הרע קשים 



6 

4868\1\41  YY 

 
, 2.8.2017בעקבות הפרסומים האמורים, פנו ב"כ התובעת אל ב"כ הנתבע, במכתב מיום  .26

ובו התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בעקבות פרסומי לשון הרע של הנתבע כלפי 

במכתב נדרש הנתבע להסיר את הפרסומים הפוגעניים וכל פרסום דומה נוסף התובעת. 

והמצוי בשליטתו; לפרסם התנצלות בפני התובעת על דברי  שעשה או "שיתף" הנתבע,

הבלע שהטיח בה, בהיקף שלא יפחת מהיקף הפרסום של דברי לשון הרע, במדיומים 

ובנוסח שיהיו מקובלים על התובעת ושיתואמו עמה טרם פרסומה; ולשלם לתובעת פיצוי 

ן ולצורך הסדרת וזאת לפנים משורת הדי₪ אלף  100בגין העוולות שעוול כלפיה, בסך 

העניין טרם פנייה לערכאות, כהערכת חסר לסוכמי הנזק המגיעים לתובעת מידי הנתבע 

 בנסיבות העניין. 

 
  9מצורף ומסומן ת/ 2.8.2017מכתב ההתראה מטעם התובעת מיום 

 
התקבלה כל תגובה פורמלית למותר לציין כי במועד הגשת תובענה זו, למכתב זה טרם  .27

, שלא הביאו לפתרון פה בין ב"כ הנתבע לב"כ התובעת-בכתב, למעט שיחות שנעשו על

לפני הפנייה הרשמית מטעם ב"כ התובעת פעלה בתום לב כך ש המחלוקות שבין הצדדים.

באופן בלתי אמצעי, במטרה להסדיר את הנושא בלא לנתבע התובעת, פנו אנשי התובעת 

 ים משפטיים, ואולם הנתבע לא נענה לפנייה זו.פנייה לאפיק

 

 כהגדרתו בחוק לשון הרע –פרסומי הדיבה  .ה

 
מטרה להפוך אותה רצון מתוך הנתבע פירסם דברים משפילים על אודות התובעת  .28

לשנאה, לבוז וללעג בעיני הציבור. יודגש כי יש בפרסום הדברים כדי להטיל דופי באופיה 

של התובעת; כמו כן, פרסום הדברים הביא לפגיעה בערכים שאותם מנסה ובמהימנותה 

התובעת לקדם, כמו גם נטען בפרסומי הדיבה כי התובעת פעלה באופן המנוגדת 

 למטרותיה הציבוריות.

 

פרסומי הדיבה שעשה הנתבע ביחס לתובעת, באו במטרה להשפילה, לעשותה מטרה  .29

. ף שמדובר בתאגיד הפועל שלא למטרות רווחא – לשנאה, לבזותה וכן לפגוע במשלח ידה

לחוק איסור לשון  1סעיף בכך מתמלאים תנאי כל שלוש החלופות הראשונות המופיעות ב

 , ומקימות, כל אחת כשלעצמה, את עובדות הפרסום כלשון הרע.הרע

 

משתמע נגד התובעת. כל האמור פרסומי הדיבה מהווים כולם לשון הרע מפורש או  .30

לשון הרע פוגענית במיוחד ולהלן נפרט בתמצית את מהווה ו של הנתבעבפרסומי

 עיקריהם.
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כך, למשל, לתובעת לא ידוע על קיומו של ארגון בשם "הקרן להשמדת ישראל"; גם אם  .31

 היה קיים ארגון כזה, הרי שלתובעת אין כל קשר עם ארגון, תאגיד או מוסד מעין זה.

ת, שבין מטרותיה המוצהרות נמצא קידום חזון עבור מדינת ישראל כדמוקרטיה התובע

פרוגרסיבית ושוויונית, בהכרח לא היתה מוכנה לקבל כל תרומה והייתה דוחה כל קשר 

יצירת  עם גוף כלשהו שנושא שם כזה או שם דומה הקורא לחורבנה של מדינת ישראל.

קרא "הקרן להשמדת ישראל" מהווה פגיעה קישור בין התובעת לבין ארגון )בדיוני( המת

 קשה וחריפה בשמה הטוב של התובעת, וזאת מבלי שיש בדברים ולו שמץ של אמת.

 
יתרה מכך: שימוש בביטוי "וגרורותיהם", משל מדובר ב"גידול סרטני" )שלו משויך  .32

המונח הרפואי "גרורות"( מהווה גם הוא, כשלעצמו, פגיעה חריפה ולשון הרע כלפי 

, תוך שהוא יוצר הקבלה בין מרשתנו לבין "גידול ממאיר" שאותו יש להסיר עתהתוב

 ולבער.

 
ציוני" אין שמץ של אמת, וכל -גם בטענתו של הנתבע כי התובעת היא "ארגון אנטי .33

לגיטימציה בקרב הציבור. הטענה -תכליתה להשחיר את פניה של התובעת וליצור לה דה

ליצור לתובעת דימוי של גוף הפועל נגד קיומה  ציונית" מבקשת-כי התובעת היא "אנטי

על מידת המופרכות של  של מדינת ישראל, והמהווה, הלכה למעשה, ארגון אויב לישראל.

דברים אלה יכול היה הנתבע לעמוד בקלות, אילו היה טורח לקרוא ולו מקצת מפרסומיה 

ים מתוך דברי דיבה חמורים אלה, שהם חסרי תום לב כשם שהם מונעשל התובעת. 

-מטרה לפגוע בתובעת, אף עלולים לעלות כדי הסתה כמשמעה בחוק העונשין, תשל"ז

1977. 

 
לאור נסיבות העניין, ברור לחלוטין כי אין מדובר בלשון גוזמה שנאמרה ב"עידנא  .34

ציונית" -דריתחא" ובחוסר תשומת לב רגעית. השימוש בביטויים הפוגעניים "אנטי

מקרי, אלא שהוא מהווה חלק ממסע תעמולה ציבורי  ו"הקרן להשמדת ישראל" איננו

לגיטימית, ואת המזוהים עמה -שיטתי שמטרתו להציג קבוצה שלמה בישראל כבלתי

כבוגדים וכאויבי העם. הנתבע בחר שלא להתמודד עם הטענות שהתובעת העלתה בעניינו, 

הפריך אלא לתקוף אותה באופן אישי, במטרה לערער את האמינות של הדובר במקום ל

 את הטענות.

 
זאת ועוד. לטענת הנתבע, התובעת זוכה לקבל מימון מהאיחוד האירופי. גם טענה זו היא  .35

שקר מוחלט, כזב שהנתבע בדה ממוחו הקודח. לו היה טורח לקיים בדיקה מינימלית של 

העובדות בטרם הפריח את שקריו, היה מגלה שהתובעת אינה מקבלת ומעולם לא קיבלה 

ד האירופי. אף שבימים כתיקונם אין בטענה זו כשלעצמה משום דיבה, מימון מהאיחו

ואף אין כל פסול בקבלת מימון מיישות מדינית זו, הרי שבאקלים החברתי הנוכחי 

כי ארגון הפועל בישראל ממומן  –גם אם שקרית  –השורר למרבה הדאבה בישראל, טענה 

 הטלת דופי.מכספי האיחוד האירופי, יש בה ממד מובהק של הכפשה ו

 



8 

4868\1\41  YY 

הביטוי "עמוד מטונף" שאותו נקט הנתבע כלפי הדף המשויך לתובעת, מהווה ניבול פה  .36

כעור ומחוצף, וגם בו כשלעצמו יש משום לשון הרע כלפי התובעת, בוודאי בהצטבר 

לפרסומים האחרים של הנתבע. כך גם באשר להכללת הסמלילים שבחר הנתבע להצמיד 

 לפרסום מטעמו.

 
ע לא תעמוד טענה בלנתהרבים שדבקו בפרסומי הדיבה שעשה הנתבע,  נוכח הכשלים .37

האמין בנכונות הטענות שהעלה ובאמיתותן. שכן, מבלי לבצע ולו בדיקה מינימלית, ולפיה 

פי כללים נהוגים, -ומבלי להעמיד את דברי הבלע הפוגעניים שלו במבחן הביקורת על

קיימת, לדעה קדומה החסרה כל  מראש ובטרם הפרסום, משולה אמונה זו, אף אם היא

 בסיס להישען עליו.

 
פרסומי הדיבה שעשה הם בגדר הבעת דעה לנתבע לא תעמוד טענה ולפיה בה בעת,  .38

 מותרת, החוסה תחת כנפי הביטוי המותר. 

 
כמו כן, לא תעמוד לנתבע הגנת תום הלב, שכן לא מתמלאת אף לא אחת מן החלופות  .39

כך, לשם הדוגמה, פרסומי הדיבה של הנתבע ון הרע. לחוק איסור לש 15הקבועות בסעיף 

לא נעשו כדי לגנות או להכחיש לשון הרע שפורסמה קודם לכן; פרסומי הדיבה של הנתבע 

לא היוו הבעת דעה של הנתבע על התנהגות התובעת כבעל דין או כאדם שעניינו משמש 

)ב( 16תאם לסעיף כמו כן, לא עומדת לנתבע הגנת תום הלב בהמושא לחקירה, וכיו"ב. 

לחוק, שכן מובן כי הנתבע לא יכול היה להאמין באמיתותם של פרסומי הדיבה במועד 

לבדיקת אמיתות  (הפרסום; כי הוא לא נקט אמצעים סבירים )או אמצעים כלשהם

 . 15בניגוד לערכים המוגנים בסעיף פרסומי הדיבה; וכי התכוון לפגוע בתובעת 

 
הרע חלים גם על פרסומים מקוונים הנעשים ברשת האינטרנט דיני לשון כידוע, יצוין כי  .40

בפרט  ככלל, ועל פרסומים הנעשים ברשתות חברתיות וברשת החברתית "פייסבוק"

תא )פ"ת( (; 4.11.2014) אלכסנדר מילמן נ' טל פרז'ון 42103-12-10)ראו: תא"מ )נת'( 

 ((.2.10.2014) נבט סימון נ' עדנה רייטר 44565-04-12

 

 הדיבה נעשו מתוך כוונה לפגוע פרסומי .ו

 
מתוך קריאת פרסומי הדיבה לא יכול להיות חולק כי כוונתו של הנתבע הייתה להכפיש  .41

את שמה של התובעת. הכפשה זו בוצעה בין השאר באמצעות שיבוץ הטענה לפיה התובעת 

 מקבלת תרומות מגוף עלום בשם "הקרן להשמדת ישראל". 

 

של הטינה החריפה מגלה מיד את על כזביהם, של הנתבע, פרסומי הדיבה עיון בתוכן  .42

אינו מגלה ריסון מינימלי שהנתבע , תוך ניסיונו לפגוע בתובעת, והתובעתהנתבע כלפי 

. פרסומם של דברי לשון הרע רסן במרחב הציבורי-סם דברים משולחיומרשה לעצמו לפר
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הן נזקי ממון, הן  –עלולות לגרום לתובעת נזקים כבדים הם עוולות רבות, האמורים מקי

 נזקים בלתי ממוניים, הן פגיעה בשמה הטוב. 

 
גם בכלי תקשורת בינלאומיים, תוך וחו דולעניין זה יצוין כי פרסומי הדיבה של הנתבע  .43

 נזק כבד לשמה הטוב של התובעת. עלולים להסב שהם 

 
 " פרסום מרשתFox News 10מצורף ומסומן ת/ 4.8.2017" מיום 

 

 " פרסום מרשתBBC 11מצורף ומסומן ת/ 4.8.2017" מיום 

 
טרתם הייתה זדון, וכל מותוך שגלום בהם בחוסר תום לב כאמור פרסומי הדיבה נעשו  .44

בפעילותה, ובעיקר בתדמיתה הציבורית ובתמיכת  לפגוע בתובעת, בשמה, במעמדה,

הציבור במטרות ובפעילויות שאותן היא מקדמת, כל זאת תוך הפרת החובות החלות על 

 . הנתבע

 

רה ילמעלה מן הצורך יצוין כי התובעת היא חברה לתועלת הציבור הפועלת בספ .45

ורית, לכן כל פרסום באמצעי תקשורת וברשתות החברתיות, עולה כדי נזק של ממש הציב

 בתכלית פועלה של התובעת. 

 

 הנתבע אחראי אחריות ישירה לפרסומים המפורטים לעיל והמהווים לשון הרע כאמור.  .46

 

 סעדים נתבעים .ז

 
נעשה א)ג( לחוק, שכן הפרסום 7לפיצויים ללא הוכחת נזק על פי סעיף  תזכאי תהתובע .47

ומתוך כוונה  הובמעמד באופן אישי, בשמה תמתוך זדון ומתוך כוונה לפגוע בתובע

 . הולהשפיל הלבזות

 

בבוא בית המשפט הנכבד להכריע בשאלה האם לתובעת עומדת הזכות לקבל פיצוי ללא  .48

הוכחת נזק מכוח חוק איסור לשון הרע, עליו להתחשב בגורמים מספר: בין השאר, 

ד הנפגעת )התובעת( בקהילה, ההשפלה שסבלה ומידת הפגיעה להיקף הפגיעה, מעמ

העתידית הצפויה. כל הגורמים בענייננו מובילים למסקנה הברורה כי התובעת זכאית 

א)ג( לחוק איסור לשון 7לכל הפחות לסכום תקרתו המרבית של הפיצוי הקבוע בסעיף 

לפגוע, הרי שגובה הרע. סעיף זה קובע כי כאשר מוכח שלשון הרע פורסם מתוך מטרה 

בקירוב בגין כל פרסום ₪  140,474הפיצוי שניתן לתבוע ללא הוכחת נזק עומד על 

 ₪.  421,422ופרסום. בענייננו, זכאית התובעת לפיצוי מהנתבע בסך 
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 פיצויהסכום התובעת את מעמידה  ומשיקולי אגרה לצורך תביעה זועל אף האמור,  .49

 .₪ 140,474על סך של הפרסומים הנדרש בגין 

 

הסרת פרסומי הדיבה ועל כך שהנתבע יפרסם התנצלות על  תהתובעעומדת כך,  לענוסף  .50

, פרסומי הדיבהדברי הבלע שהטיח בה, בהיקף שלא יפחת מהיקף הפרסום של על 

 .ויתואמו עמה טרם פרסומההתובעת במדיומים ובנוסח שיהיו מקובלים על 

 
ים בין היתר על ההשלכות דרישתה של התובעת להסרת פרסומי הדיבה, מבוסס .51

הציבוריות של הותרת פרסומי דיבה אלה על כנם. כאשר הנתבע, בנו של ראש ממשלת 

ישראל, עומד על כך שאותם פרסומים דיבתיים ייוותרו על כנם בלא הסרה ובלא 

אין לתובעת כל ברירה אלא למצות את זכויותיה באפיק משפטי. כשהכזבים,  –התנצלות 

גרים לעברה ממקום כה גבוה במדרג הבולטות בציבוריות השקרים וההסתה משו

 ידי אזרח מן השורה.-הישראלית, הרי שנזקם גדול בהרבה מאשר אילו היו נאמרים על

 
הפגיעה המשליכים על עוצמת  ,של הנתבע מחדליוו/או אשר על כן, נוכח חומרת מעשיו  .52

 ט לתובעת את הסעדים הבאים: בתובעת, מתבקש בית המשפט הנכבד להושי

את הפרסומים האמורים למחוק ו/או להסיר צו עשה, המורה לנתבע ו/או מי מטעמו  (א)

מדף ה"פייסבוק" שלו או מכל דף "פייסבוק" נוסף, ככל שפרסומים אלה מצויים 

 בשליטתו;

צו עשה, המורה לנתבע לפרסם התנצלות פומבית ומפורטת, שתוכנה יתואם מראש  (ב)

 עם הח"מ;

א)ג( לחוק איסור 7פי סעיף -וזאת ללא הוכחת נזק, על₪  140,474פיצוי כספי בסך  (ג)

לשון הרע, בגין פרסומי הדיבה שפורטו לעיל והניסיון לפגוע בתובעת ובשמה הטוב 

ללא הוכחת נזק, בגין ₪  70,000במזיד; לחילופין בלבד, חיוב הנתבע בפיצוי בסך של 

 א)ב( לחוק איסור לשון הרע. 7הרע לפי סעיף  ביצוע עוולה של הוצאת לשון

 

 סוף דבר .ח

 

הנתבע פירסם דברים שיש בהם כדי לפגוע בפעילותה ובמהימנותה של התובעת. כמו כן,  .53

בפרסומי הדיבה יש כדי לפגוע במעמדה ובפעילותה הציבורית, המחקרית והאקדמית של 

 התובעת.

 

התובעת כמי שפירסם את הדברים לפיכך, הנתבע הוא האחראי במישרין ובעקיפין כלפי  .54

 לחוק. 1המהווים לשון הרע כמשמעות מונח זה בסעיף 

 
" באופן המהווה פרסום, על פי Facebookפרסומי הדיבה פורסמו ברשת החברתית " .55

לחוק. כן, הכתבה ממשיכה להתנוסס ברשתות החברתיות, בפרסומיו  2הגדרתו בסעיף 
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שנעשו בעקבות פרסומי הדיבה שלו, ונכון המקוריים של הנתבע וכן ב"שיתופים" רבים 

 ידו כפי שדרשה ממנו התובעת.-למועד הגשת תובענה זו לא הוסרו על

 
לא הסיר את פרסומי  לא פעל למען הקטנת הנזק, אף שיכול היה לעשות כן. הנתבע הנתבע .56

הדיבה, לא הביע התנצלות או חזרה בו מפרסומיו, אלא ההיפך הוא הנכון וגם כאשר 

הזדמנות לחזור בו מדבריו, הוא בחר שלא לעשות כן. יתרה מזו, פרסומי הדיבה  ניתנה לו

 ממשיכים להיות מפורסמים בחשבון הפייסבוק של הנתבע, הנמצא בחזקתו ובשליטתו.

 

חוסר תום בזדון, ב האת דיבת הנתבע הוציא תטען התובעת כיכל האמור לעיל, על יסוד  .57

 . בתדמיתה ולפגוע הטוב לב בכוונה להרוס את שמה

 
 תלשלם לתובע ית המשפט הנכבד להזמין את הנתבע לדין ולחייבואשר על כן מתבקש ב .58

הנכבד להורות לנתבע להסיר פיצויים כאמור בתובענה זו. כמו כן, מתבקש בית המשפט 

  את פרסומי הדיבה ולפרסם הודעת התנצלות במתכונת האמורה לעיל.

 
הוצאות משפט בצירוף  תלשלם לתובעתבע בית המשפט הנכבד לחייב את הנכן מתבקש  .59

הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל, וכן לשלם 

 שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק. תלתובע
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