בבית המשפט השלום
בהרצליה

ת.א.

 .1ח רהב ת-ז 058797978
 .2רן רהב תקשורת ויחסי ציבור בע"מ ח.פ 511525891

בענייו!

ע"י ב"כ עוה"ד צבי גלמן ו/או בן ליברטי ו/או אחי
ממשרד אריאל שמר ושות' עורכי דין
מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב 64731
טלי  ;03-609X001 :פקס 03-6091002 :
התובעים ;

 נגד -מר חיים לוינסון ת.ז 039432547
מרחי רוטשילד  ,123תל אביב

הנתבע ?

מהות התביעה :לשון הרע ,פיצויים ,פיצויים ללא הוכחת נזק ,פיצויים עונשיים ,פיצויים מוגברים ,פיצויים
לדוגמה ,הוצאות עונשיות ,הוצאות מוגברות ,הוצאות לדוגמה וצווי עשה.
סכום התביעה.¤ 100,000 :

כתב תבי עת
א.

כללי

.1

התובעים יהיו מיוצגים בתובענה זו על ידי עורכי הדין המפורטים בכותרת וכתובתם לצורך המצאת
כתבי בי-דין תהיה כנ"ל.

.2

כל טענה ו/או עובדה הנטענת ו/או מאוזכרת בכתב תביעה זה נטענת באופן מצטבר ,משלים או חלופי
לכל טענה ו/או עובדה אחרת הנכללת בו ,בין אס נאמר הדבר במפורש ובין אם לאו.

.3

מקום שנטענות בכתב תביעה זה טענות עובדתיות חלופיות ,נטענות הטענות מידיעת העובדות
כהווייתו ולאשורן.

.4

התובעים שומרים על זכותם לטעון כל טענה העומדת להם על פי דין ,אף אם לא פורטה במפורש בכתב
התביעה.

.5

אלא אם כן צוין אחרת ,ההדגשות בכתב תביעה זה אינן במקור.
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בי

מגוא ועיקרי הדברים

.6

עניינה של תביעה זו הוא במקרה קשה ובוטה של פרסום שקרי ,מכפיש ומבזה שבוצע ע"י הנתבע,
המכיל טענות קשות וחמורות נגד התובע ג ,טענות אשר איו בינו לביו המציאות דבר.

.7

מבחן העובדות לא הפריע לנתבע לפרסם פרסום משמיץ וחסר כל יסוד של אמת נגד התובע  ,1תוך
הכפשת שמו הטיב וביזויו ,וכתוצאה ישירה מכן ,הכפשת שמה הטוב והמוניטין המקצועי של
התובעת .2

.8

הפרסום נעשה במטרה לגרום נזק רב ככל שניתן לתובע ,1לבזותו ולפגוע בשמן הטוב ,ובכך גם לפגוע
אנושות בשמה הטוב של התובעת  ,2להרע לו ולשים אותו לקלס ולצנינימ בעיני הציבור הרחב.

.9

הנתבע ,רודף את התובע 1מזה זמן רב ,מטריד אותו ומנסה בכל הזדמנות אפשרית להכפיש את שמו
ולפגוע במוניטין שלו ,בפרסום נשוא תביעה זו ,הגיע לשיאי דיבה והכפשה חדשים.

.10

כך ,פרסם הנתבע "ציוץ" בחשבון הטוויטר שלו ובו כינה את התובע " :1חזיר חניה" ,והציג מצג שווא
בו ,לכאורה ,התובע 1חונה בניגוד לחוק ועושה זאת תוך הפרעה לרכב ציבורי ולציבור העושה שימוש
בכביש בכלל .אם לא די בכך ,הנתבע פנה לתובע 1טרם הפרסום ,והתובע  1הבהיר מפורשות לתובע
כי הרכב איננו שייך לו ,וכי הוא אף לא היה במקום הנטען במועד הפרסום ,אך למרות זאת בחר הנתבע
לפרסם את השקרים החמורים והמבזים.

.11

פעולות אסורות אלו של הנתבע כלפי התובע 1עולות כדי עוולת הוצאת לשון הרע אסורה אשר הסבה
לתובעים נזק רב.

.12

בגין דברים אלה הוגשה תביעה זו ,ובדין הוגשה.

ג*

הצדדים

.13

התובע 1הינו איש יחסי ציבור מהמוכרים והוותיקים בפועלו בתחום בארץ .התובע 1הינו יו"ר החברה
הגדולה בישראל לתקשורת ,פרסום ויחסי ציבור ,וכן משמש כקונסול הכבוד של איי מרשל במדינת
ישראל .התובע 1הינו אישיות מוכרת היטב בציבור ,ופועלו ומשלה ידיו כולו תלויים למעשה בנכס
החשוב ביותר של כל איש יחסי ציבור  -המוניטין הציבורי שלו.

.14

התובעת  2הינה חברה לפרסום ויחסי ציבור מהוותיקות והמובילות בארץ ,בבעלות התובע  ,1ואשר
מזוהה עמו באופן מלא.

.15

הנתבע ,מר חיים לוינסון ,הינו עיתונאי במקצועו.
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ד.

הפרסום הדיבתי  ,המבפיש ,החמור והמבזה שביצע ולנתבע

.16

ביום  09.05.2018פרסם הנתבע "ציוץ" בחשבון הטוויטר שלו ובו נאמרו ,יחד עס שתי התמונות
שצורפו ,הדברים הבאים .-
"חזיר החניה רני רהב הגיע כעת לפגישה בבניין אטריוט ברמת גן .חשבתם שיחנה כחוק; שם את
האוטו באדום לבן בזיבוטינסקי  ,מפריע לכל האוטובוסים לנסוע"
)להלן" :הפרסום החמור ,המבזה ,השקרי והאסור"(.
העתק הפרסום בחשבון הטוויטר של הנתבע מיום  9.5.18מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן כנספח .1

.17

הפרסום החמור ,המבזה ,השקרי והאסור כפי שצוטט לעיל הינו עלילה שפלה חמורה וקשה אודות
התובע ,1ומציג את התובע  ,1באופן שקרי ,מכפיש ומבזה.

.18

כך ,מתוך הפרסום החמור ,המבזה ,השקרי והאסור ,עולה תמונה לפיה התובע 1מבצע עבירות בניגוד
לחוקי התעבורה ,מפריע לרכב ציבורי ומזלזל בציבור בכלל  -דבר שלא היה ולא נברא מעולם.

.19

הפרסום החמור ,המבזה ,השקרי והאסור נעשה על ידי הנתבע בכוונת מכוון ,בזדון ,בחוסר תום לב
קיצוני ,תוך רמיסת שמו הטוב של התובע  ,1הכפשתו וביזויו ,מתוך ידיעה כי הדברים אינם אמת
ובמטרה לגרום נזק רב ככל שניתך לתובעים ,לבזותם ולפגוע בשמם הטוב .כאמור לעיל ,הפרסום אף
בוצע על ירי הנתבע תוך הפצתו בתפוצה רחבה לגורמים שונים באמצעות השבוו הטוויטר שלו )ראיה
לכך ניתן לראות במספר העוקבים ובמספר האנשים אשר צייצו מחדש את ה"ידיעה"( ,הכול בזדון
ובמכוון.

ה.

הטיעוו המשפטי

.20

הפרסום החמור ,המבזה ,השקרי והאסור של הנתבע ביחס לתובעים מייחס לתובע  1דברים נוראיים,
חמורים ובעיקר  -שקריים ,שהנתבע ידע או אמור היה לדעת ,טרם פרסומו .כי הוא איננו נכון וכי
אמירתו על ידי הנתבע מהווה פרסום אסור ועוולה של הוצאת לשון הרע על פי כל ההגדרות והמבחנים
הקבועים בחוק .יצוין ,כי הנתבע פנה לתובע  1טרם הפרסום ושאל אותו האם הוא חונה בניגוד לחוק
בכניסה לבניין אטריום ברמת גן .התובע  1השיב לנתבע שהרכב איננו שלו ושלא היו דברים מעולם.
למרות זאת ,בחר הנתבע להתעלס מהעובדות לחלוטין ולפרסם לצד תמונה של התובע  1תמונה של
רכב אשר איננו שייך לו החונה )לכאורה( בניגוד לחוק.
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.21

והנה ,למתת שהנתבע פגה לתובע  ,1ולמרות שהתובע  1הבהיר לנתבע כי פרסומו כוזב ובי אין לו כל
קשר למעשים המיוחסים לו ,בחר הנתבע להתעלם לחלוטין ולפרסם פרסום שקרי מכפיש אסור
ומבזה.

.22

הפרסום הנ"ל כולל בתוכו אמיתת שקריות וכוזבות ,שאין בהם אמת ונכללים בהם עלילות שפלות,
קשות ומבזות נגד התובעים.

.23

הפרסום הנ"ל נעשה בזדון ,תוך רקימת עלילות זדוניות וטפילת ביצועם של מעשים שפלים וחמורים
על ידי התובע ג.

.24

סעיף  1לחוק קובע �.
"לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול -
) (1להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה ,לבוז או ללעג
מצדם?
) (2לבזות אדם בשל מעשים ,התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
) (3לפגוע באדם במשרתו ,אם משרה ציבורית ואט משרה אחרת ,בעסקו,
במשלח ידי או במקצועו;
) (4לבזות אדם בשל גזעו ,מוצאו ,דתו ,מקום מגוריו ,מינו או נטייתו

המינית;
בסעיף זה" ,אדם"  -יחיד אי תאגיד".
.25

אין ולא יכול להיות ספק ,כי הפרסום שביצע הנתבע אודות התובע  ,1יש בו כדי לפגוע במוניטין
התובעים ,לפגוע במעמדם ובשמם הטוב ,להשמיצם ולהשניאם אצל הציבור.

.26

מאחר שאין ולא יכול להיות ספק ,כי הדברים אשר יוחסו ע"י הנתבע לתובע  1במסגרת הפרסום
החמור ,המבזה ,השקרי והאסור מהווים הוצאת לשון הרע ופורסמו על ידי הנתבע במטרה לפגוע ו/או
למצער שבחר להתעלם מהעובדות והאמת לאחר בדיקה שביצע אל מול התובע  1ו/או תוך חוסר
אכפתיות לתוצאות הפרסום ו/או מתוך רשלנות ,זכאים התובעים לקבל מהנתבע פיצוי כספי בגין
הנזקים שנגרמו וייגרמו להם בשל הפרסום וכתוצאה ממנו.

.27

התובעים שומרים על זכותם לתקן את סכום התביעה לאחר שיתגבשו מלוא נזקיה.
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וי

הנזקים הכבדים והחמורים שנגרמו לתובעים בעקבות הפרסום תחמיר ,המבזה .השקלי
והאסור
.28

הפרסום הנ''ל פוגע בתובעים ,בשמם ,באמינותם ,במשרתם ובמוניטין אשר צבת במשך שנים רבות
של עבודה מאומצת.

.29

הפרסום הנ"ל מבזה את התובעים בשל המעשים וההתנהגות המיוחסים לתובע  .1התנהגות אשר בינה
לבין המציאות אין דבר ולו חצי דבר.

.30

הפרסום הנ"ל עלול להשפיל את התובעים בעיני הבריות ולעשותם מטרה לשנאה ,לבוז ,לקלס וללעג
מצדם.

.31

עקב פרסומי הנתבע נגרם לתובעים נזק ,שעוד לא ברור היקפו המלא ,ושהשלכותיו הרבות יתבררו
בהמשך והנתבע אחראי על פי הדין להם כמעוול.

.32

לתובעים נגרם נזק תדמיתי חמור בהיקף חסר תקדים המחייב גם תשלום פיצויים עונשיים ,פיצויים
מוגברים ופיצויים לדוגמא ,בין היתר ,בשל כל אחת ממערכת העובדות והנסיבות כפי שיפורטו להלן:
א.

הפרסום הנ"ל כולל פרסום שקרי וכוזב ,שאין בו שמץ של אמת ונכללת בו עלילה קשה כנגד
התובעים.

ב.

הפרסום הנ"ל נעשה בזדון ,תוך סילוף המציאות ,תוך רמיסת שמו הטוב של התובע  ,1ותוך
רקימת עלילות זדוניות וטפילת ביצועו של מעשה שפל וחמור המנוגד לחוק על ידי התובע 1
במטרה ברורה ומובהקת לפגוע פגיעה קשה בתובעים.

.33

התובעים זכאים )גם( לפיצוי ללא הוכחת נזק וכן פיצוי בגין הנזק הלא ממוני החמור שנגרם להם בגין
הפרסום החמור ,המבזה ,השקרי והאסור ,והם מעמידים תביעתם בעניין זה ,על סך של ¤ 100,000
)נכון ליום הגשת תביעה זו( .התובעים שומרים על זכותם לתקן את כתב התביעה ובתוך כך להגדיל
את סכום התביעה על מנת שיוטבו מלוא נזקיהם ,ובשים לב )גם( לכך שבשלב זה טרם ידוע מלוא היקף
הנזק והנזק מתעצם וטרם נחשף במלואו וטרם ידוע.

ז.
.34

הסעדים המתבקשים
אשר על כן ,מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא לנתבע הזמנה לדין וליתן פסק דין :

34.1

המחייב את הנתבע ,לשלם לתובעים סך של  ,¤ 100, 000בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מרבית
כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל בגין פיצוי ללא הוכחת נזק וכן פיצוי בגין
נזק לא ממוני שנגרם לתובעים כאמור.
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34.2

המחייב את הנתבע ,על חשבונו ,לפרסם הודעה ובה תיקון והכחשה לפרסום החמור ,המבזה
השקרי והאסור ,וזאת בהבלטה ,במקום ובנוסח כפי שיקבע בית המשפט הנכבד.

34.3

המחייב את הנתבע לשלם לתובעים פיצויים עונשייס או מוגברים ,י

34.4

המחייב את הנתבע לשלם לתובעים את הוצאותיהם הממשיות ,לרבות שכ"ט עו"ד ,בכל
הקשור להליכים משפטיים אלו בצירוף מע"מ ,הפרשי הצמדה וריבית מרבית כחוק ,מיום
הגשת התובענה ועד ליום התשלום בפועל.

34.5

המחייב את הנתבע לשלם לתובעים הוצאות עונשיות ,הוצאות מוגברות והוצאות לדוגמא.

34.6

ליתן כל סעד אחר או נוסף כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון וצודק בנסיבות העניין.

צבי גלמ)/(>"#,
מ.ר19407 .

אריאל שמר ישות /עורכי דין
ג"כ התובעים

היום  14במאי  ,2018ת"א

בן ליבו)/י ,עריך
מ*ר79536 .
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תיח עניינים של נספחים:
שם הנספה
צילום הציוץ בחשבון הטוויטר של הנתבע מיום
9.5.18
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חזיר החניה רני רהב הגיע כעת לפגישה בבניין
אטריום ברמת גן .חשבתם שיחנה כחוק? שם
את האוטו באדום לבן בזבוטינסקי  ,מפריע לכל
האוטובוסים לנסוע.
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