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מהות התובענה; קניין יוחני, נזיקית, חוזית.
סעדי התביעה: צו מניעה, צו עשה, ופיצוי ע"ס של 250,000 ש''ח.

עת בתב תבי
להשתמש בשירותיה, בשל העובדה שהוא מחזיק דיעות פוליטיות קיצוניות שלא מקובלות על מתווכי התוכןהמוביל בעולם, על התובע. נאמר את הדברים כך.- פייסבוק מונעת מהתובע להחזיק בפרופיל פייסבוק ו/אועסקינן בתביעה בגין "חרם ונידוי" שהטילו הנתבעות, מחזיקות הקהילה הגדולה בעולם וערוץ התקשורת

בפייסבוק.
תאגידי הענק ירדף פוליטית, כלכלית, חברתית, ותעסוקתית, בשל שלילת הגישה לטכנולוגיה חיוניתמסוכנת זו, אנו במדרון חלקלק בו חופש הביטוי וזכויות האדם יצטמצמו קשות, וכל מי שלא יישר קו עםהפוליטיות, ללא הליך הוגן, בחוסר שקיפות, ומבלי לייתן לו זכות טיעון. אס בית המשפט יכשיר התנהלותעל זכויות האדם כמו שלטון, מחליט להחרים, לגרש, ולמנוע תקשורת ושיח עם אדם בשל דיעותיואכן, התובע הינו אדם בעל דיעות שנויות במחלוקת. אולם, אנו עוסקים במקרה בו תאגיד רב לאומי המשפיע

שבשימוש הציבור.

גם לאלו שדעותיהם ניאות כמוטעות ואף מסוכנות". בג"ץ 399/85 חבר הכנסת הרב מאיר כהנא 0 הוועדהצעידה מיגיזה ומעוררת בעס... נקודת המוצא היא, כי חופש הדיבוי ביטויו הבולט בכך שמעניקים אותוגידיהם לצעוד ברחובה של עיי, אלא זה חופש הצעידה של אנשים, אשר דעותיהם אינן מקובלות, ועצםוסוטות, אשר הציבור סולד מהן ושונא אותן...חופש התהלוכה איננו יק החופש של ילדים וזרי פיחימלבטא או לשמוע דברים המקובלים על הכול. חופש הביטוי הוא גם החופש לבטא דעות מטוגנות, מרגיזותכבר בפתח הדברים נזכיר את פסיקתו הנכוחה של בג"ץ בעניין כהנא: "...חופש הביטוי אינו יק החופש
המנהל של רשות השידור.

שהטילו על התובע מלפתוח "פרופיל" ברשת החברתית ^00^306?, מלהשתמש בשירותי פייסבוק, ו/אועל כן, מוגשת בזאת תביעה למתן צו מניעה ו/או עשה נגד הנתבעות אשר יורה להן לבטל את החרס וההגבלות
מלשתף את פרסומיו ברשת.

כמו גם לפצות התובע בגין הנזקים שנגרמו לו בשל הסרת חשבונו, אשר בוצעה שלא כדין, ע"ס של 250,000

(י

\



הצדדים
1. התובע הינו פעיל ימין קיצוני, המוכר היטב בציבור, על בסיס דעותיו ופעילותו הציבורית. ואכן, הוא
מחזיק בדעות שנויות במחלוקת, אשר אינן מתקבלות באהדה בקרב חלק מהשומעים, ברם לתובע הזכות

להשמיע דעותיו המקומטות.

2. אין ספק כי דיעותיו של התובע, אינן נעימות למשמע (גס לאוזני הח"מ), ואף מקוממות את הח'ימ אישית
כמו גם רבים מן הציבור. ברם, חופש השמעתן מותרת ויוונית במדינה דמוקרטית הדוגלת בחופש ביטוי.
נאמר כך: גם אדם המתבטא בצורה קיצונית, לעיתים אומר דברים שלמצער ראויים לדיון ציבורי לגבי
נכונותם או אי נכונותם. השתקה מוחלטת של אדם מעבר לפגיעה בחירותו, פוגעת בחקר האמת ובדיון

הציבורי, ומקבעת את עריצות הרוב.

3. התובע הקים בפייסבוק פרופיל פרטי ועמוד עסקי - "הקרן להצלת עם ישראל". באמצעות הפייסבוק
היו מתקבלות הן באמצעות העמוד הפרטי של התובע והן באמצעות העמוד של העמותה, פניות מצד

הציבור המבקשות את עזרתו של התובע.

4. הנתבעת 1 הינה תאגיד רב לאומי, רב עוצמה, הבעלים והמחזיקה באתר הרשת החברתית פייסבוק:
.?̂ 061500  ̂.00111

5. הנתבעת 2, הינה שלוחתה של הנתבעת 1 באירלנד; הנתבעות ביחד ולחוד יקראו להלן "פייסבוק".

6. לשם הבהירות, להלן יובהר בקצרה מהו אתר פייסבוק, ומספר דרכים שונות בהן ניתן לפעול באמצעותו.

7. פייסבוק הנו אחד מהאתרים הפופולריים ביותר בעולם כולו, ולפי פרסומים שונים, לפייסבוק מאות
מיליוני משתמשים וייתכן שאף למעלה מ - 2 מיליארד משתמשים, כאשר בכל יום יותר ישראלים

גולשים אל פייסבוק מאשר צופים בערוץ 1, ערוץ 2, ערוץ 10 גס יחד.
של פייסבוק לקדם רעיונות, דעות, ומגמות, אך בכוחה גס להפחידן, ככל והדבר משרת את מטרותיה.8. במילים אחרות, לפייסבוק יש יותר רייטינג וצפייה מאשר לכל מהדורות החדשות בישראל יחדיו, ובכוחה

2-3 הינן לכאורה "רגולטור על" לא ניתן לפנות אליהן, להתכתב איתן, ו/או לשוחח עמן, והן המאשים,הישראלים, מקיימים את חיי החברה שלהם, עסקיהם, ובה הם מפיצים את דעותיהם, כאשר הנתבעות9. הרשת החברתית פייסבוק הינה עולם וירטואלי בפני עצמו, בו חלק ניכר מן העולם המערבי, ורוב
השופט, והתליין.

פייסבוק מספקת לגולש כלים באמצעותם באפשרותו לשלוט מי יהיה חשוף לפרטים ולתכנים אותםטקסטים שונים - "סטטוסים", כמו גם תמונות, קישורים לתכנים מאתרים אחרים ועוד. כמו כן,10. אתר פייסבוק הנו פלטפורמה המאפשרת לכל גולש להקים פרופיל וירטואלי ובאמצעותו לפרסם
העלה לאתר, למשל האם יהיו חשופים לגולשי האתר בכללותם, לחבריו בלבד, לקבוצה מסוימת ועוד.

מקצוע, חברות ונותני שירות שוניס, המעונייניס לפנות אל קהל היעד שלהם באמצעות הפייסבוק, כמו11. בנוסף, מאפשרת הפלטפורמה הקמת "דף" או "עמוד" שהנו מעין פרופיל הנועד לשרת את הציבור, בעלי
גס מתן שירות לקוחות ועוד.

12. הפרופילים בפייסבוק מתקיימים, מפרסמים, ומתקשרים זה עם זה, בצורה אישית, פומבית, בקבוצות
פומביות, בקבוצות סגורות, ובשלל צורות תקשורת שונות.
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13. למעשה, כיום כמעט כל גוף מסחרי מפעיל עמוד פייסבוק, מהגדולים ביותר כגון "16§000", "111161",
"אסם", "תנובה" וכיוצ"ב, ועד לקטנים ביותר כגון עסקים קטנים, מסעדות, ועצמאיים. באמצעות
העמוד המסחרי יכולים אותם גופים ליצור קשר עם לקוחות קיימים ו/או פוטנציאליים, להציע את

מרכולתם לקהל הרחב ועוד.

14. כך גס כל משרדי הממשלה השונים מפעילים עמודי פייסבוק המאפשרים לציבור הרחב לקבל מידע
ולפנות ישירות אל נציגי השירות של המשרדים לקבלת מענה.

15. ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, מחזיק בעמוד פייסבוק הגדול בישראל, ועושה בו שימוש תדיר
בפרסום הודעותיו ודיעותיו לציבור. בארה"ב, פרסומיו של הנשיא טראמפ ברשתות חברתיות נאספים

לארכיון רשמי.

16. רוצה לומר, פייסבוק הפכה לערוץ תקשורת חיוני ומרכזי בישראל ובעולם. הדרת התובע ממנה, הינה
פגיעה קשה ביותר בזכויותיו.

17. הרשת החברתית פייסבוק כה שזורה כיום בעולם התקשורת, התרבות והפנאי, והיא מהווה פלטפורמה
למימוש חופש הביטוי, כך שיש לראות בפייסבוק שירות חיוני, אשר ככזה חלים על פייסבוק כללי

המשפט הציבורי.

18. יפים לעניינינו דבריו של כב' הנשיא שמגר שנכתבו לפני שני עשורים ומחצה, בטרם פריצתו של עולם
האינטרנט ולידתה של פייסבוק:

184-אפקטיבית" (ר'יר רי ברק, "חופש הגישה לאמצעי-התקשורת - איזוןמציאות, שבה התבטאות מחוץ לגלי התקשורת ההמוניים הינה בלתילהיות חלקית בלבד; וזאת למה! "התפתחות התקשורת המודרנית יצרה"ללא אפשרות גישה אל אמצע* התקשורת עלולה הגשמתו של חופש הביטוי אינטרסים בתחומי הזכות לחופש-ביטוי" עיוני משפט יב (תשמ"ז) 183,
185). אין לי אלא להסכים עם דבריה של המחברת המלומדת כי -

הצינור ולא רכושו של פרט זה או אחר" (שם). הצדקה זו פועלת לטעמי לגבי כלבמאמרה הנ"ל, בעמי 184)... ההצדקה לכך הינה כי "גלי האתר הם רכושו שלהביטוי, אשר בהיעדרו, עלול להיות ריק מתוכן ונעדר חשיבות של ממש" (ברק,חופש-הגישה לכלי-התקשורת הינו, לאמיתו של דבר, תנאי למימוש חופש-בעיתונות הכתובה ובאמצעי-התקשורת האלקטרוניים. על רקע מציאות זו,אם ירצה להציג את רעיונותיו בצורה יעילה, יוכל לעשות כן רק על-ידי דיווחענייגית של נאומו, אלא עלול לעורר רגשות חמלה בקרב קהל העוברים ושבים."מוכיח בשער או בכיכר-העיר לא יזכה, בדרן כלל, לתשומת-לב ולשקילה
אמצעי תקשורת ציבורי: רריו, טלוויזיה, עיתונות או כל אמצעי אחר."

(בג"צ 6218/93 ד"ר כהן, עו"ר נ' לשכת עורכי הדין, פ"ד מט(2) 529, עמ' 541 - 542).

ב. ומן הכלל אל הפרט

התובע ומונעת ממנו לפתוח "פרופיל" חדש בפייסבוק, וזאת לאור דעותיו המוצהרות - ולאורן בלבד!19. סיפור המקרה בענייננו, הינו קצר ופשוט - פייסבוק מחקה את פרופיל התובע, ועודנה מחרימה את

; התובע הקים פרופיל פרטי ועמוד עסקי בשם 20. התובע הצטרף לשירות פייסבוק לפני כ - 5 שנים לערך
העמודים"). "להב"ה" (להלן� "

21. אותם עמודים היוו "צינור" מרכזי לפניות הציבור, אשר ביקשו לקבל את עזרתו של התובע והעמותה
שעומד בראשה.
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22. העמודים היוו חלק מפעילותו הפוליטית והציבורית של התובע, וגם אם היו כלי להפצת דעות שנויות
מחלוקת, אין להגביל התובע וכמותו. בדומה, נשאל גם, מי קובע מה שנוי במחלוקת, והיכן ניתן ללמוד

אודות הכללים של מה מותר ומה אסורז!

23. מתחילת הצטרפותו של התובע אל פייסבוק הייתה האחרונה מעת לעת חוסמת את החשבון של התובע
לפרק זמן מסוים, ברם "החסימה הזמנית" הפכה עם הזמן לחסימה קבועה שמדירה את התובע

לצמיתות מפייסבוק.

24. ודוק = פייסבוק אינה מאפשרת לתובע לפתוח פרופיל ועמוד עוקבים בפייסבוק על בסיס הכרותה עם
דעותיו.

25. פייסבוק אינה מאפשרת לתובע לפתוח פרופיל ועמוד עוקבים בפייסבוק על בסיס דעה קדומה עליו -
אשר נוגדת את עמודותיה המוצהרות או את הרוח התפיסתית הנושבת בקרב אנשי מתווכי התוכן

בפייסבוק.

26. מאז מחיקת הפרופיל, בכל פעם שמנסה התובע לפתוח פרופיל או עמוד בפייסבוק הוא נדרש לשלוח את
תמונתו (סלפי) או ת.ז., ואחר המשלוח מייד נחסם.

17. פייסבוק אף מפעילה אלגוריתם אוטומטי, המנסה לאתר ולחסום את פרסומי התובע באמצעות אחרים.
כך למשל, משתמשים ששתפו את הגיגי התובע או ביקרו אותו, גילו כי הפרסום נמחק, וגילו, כי הזכרת

המונח: "בנצי גופשטיין" ו/או "להב"ה", מזמנת ניטור יתר מצד מתווכי התוכן של פייסבוק.

28. האבסורד הוא, שאף חח"מ - עו"ד גיא אופיר, פרסם לפני כשנתיים פרסום ביקורתי על התובע1 המזכיר
את השם בנצי גופשטיין, ופרסום זה נמחק מעמוד הפייסבוק של הח"מ, ללא כל הודעה מטעם פייסבוק.

29. פייסבוק מציגה עצמה כרשת חברתית דמוקרטית ופלורליסטית, הדוגלת בשוויון וחופש ביטוי, ומתנגדת
לבריונות - אך כשהדבר אינו מתיישב עם "דעותיה הנאורות" היא מתנהגת בבריונות, חוסר סובלנות,

חוסמת את חופש הביטוי, ושוללת את אזרחותם הוירטואלית של משתמשים במרחב הציבורי שלה.

30. עסקינן "במדרון חלקלק" שכן לא רחוק היום בו תאגידים רב לאומיים כגון הנתבעת יבקשו "לשלוט"
על המתרחש במרשתת.

להקמת פרויקט להקמת תשתיות אינטרנט באזורים נידחים במדינה - פרויקט המוכר בשמו:31. ביום 4.7.2018, פורסמה כתבה באתר "דה מרקר", המפרסמת כי הנתבעת פנתה לממשלת הודו בהצעה
§1111611161.01 - מטרת הפרויקט לטענת הנתבעת היא לחבר את מדינות העולם השלישי אל האינטרנט.

כתבה מיום 4.7.2018 באתר דה מרקר, מצ"ב כנספח אי.

אינטרנט שייבחרו על ידי הנתבעת בלבד. במילים אחרות, אט אט, הופכות הנתבעות לשליטות32. האבסורד הוא כי החיבור לאינטרנט נעשה באופן חלקי, כלומר החיבור יהיה למספר מצומצם של אתרי
האינטרנט, אשר קבעו מי יהיה בו ומי לא, ומונעות ממי שאינו בקו מחשבתן, להופיע בו. שמירה על

אינטרנט פתוח, הינה ערך עליון.

"מרשה לעצמה" לפעול בכוחניות ולהדיר את התובע מהמרחב הציבורי במרשתת באמתלה כי הפר את33. לאור כך, התנהלותה של פייסבוק בענייננו מקבלת משנה תוקף לאור העובדה כי אם כיום פייסבוק

ביקר באופן הומוריסיטי את התובע, וציין כי "בנצי גופשטיין חש מאויים מהספר אבא ואבא...אולי בנצי גופשטיין בארון, תעזרו1 התובע הליך בפייסבוק מדוע בבה"ס ובגנים מקריאים לילדים את הספר: "אבא ואבא" המתאר הורות הומוסקסואלית, והח"מ
לבנצי לצאת מהארון ואז יהיה שלום".
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כללי הקהילה שלה, אשר מיקום הגדרתם "לא ידוע, לא רחוק היום שבו פייסבוק תחליט מי הוא יהיה
זכאי להשתמש במרשתת ומי לא - כך ייעשה לאיש ''שפייסבוק לא חפצה בדיעותיו'י.

34. כך גס לא ניתן לדעת בין עשרות התקנונים של פייסבוק, שמספרם המדויק הינו בגדר "תעלומה" שגם
ראש מחלקת המדיניות של פייסבוק, מר סיימון מילנר, שנחקר בת.א. 50870-05-15 אבי לן ואחי 0
1110 ^306600? ואחי הודה כי הוא אינו יודע את מספרם, מהי ההגדרה הספציפית ו/או הכללים

מדויקים לתכנים המותרים לפרסום בפייסבוק, ולהפך.
.4(1̂ . 0*11: 110̂  \\\$11\ 761111$ 0£ 1)86 110 $011 113¥6?

̂ ;11111111 :61ת111\[ .11נ>131116ק\6 ץ1)311£3 6^*011

£$\. 081:

̂מ1 11616* ,111601 64)€01111 1*611י\113 1 11131 1>£$86*11>1)3 י<1)63י311 ¥6י6י*\ :61מ111\[ 7 56.

העמוד הרלוונטי מחקירתו של סיימון מילנר בהליך 50870-05-15 אבי לן ואח' ני 00141110<61ז>3י* ואח/
מצ"ב כנספח אי1<

35. כאשר משתמש מבקש לדווח על פרסום פלוני בפייסבוק כפרסום אסור, מתקבלת מפייסבוק תשובה
לאקונית המודיעה אחת משתי אפשרויות כדלקמן =

35.1. הפרסום נוגד את אחד מכללי הקהילה של פייסבוק.

35.2. הפרסום אינו נוגד לאחד מכללי הקהילה של פייסבוק.

36. וישאל השואל, מהם כללי הקהילה של פייסבוק?! ל כנראה שאין אדם היודע מענה לשאלה זו.

37. פייסבוק מתנהלת בחוסר שקיפות, חוסר אחידות ובניגוד מוחלט לכל דין.
38. גם אם התובע יבקש בכניעו? להתבטא בתוך גללי המשחק המצומצמים שקובעת פייסבוק, לא ניתן

לדעת מהם, והם עמומים וכוללניים.

פניות התובע אל פייסבוק טים ההליד

39. לאור התנהלותה של פייסבוק, פנה התובע ביום 12.1.2018 לפייסבוק, ודרש כי זו תסיר את החסימה
שהוטלה על התובע ותאפשר לו לפתוח פרופיל ברשת החברתית.

פניית התובע מיום 12.1.2018, מצ''ב כנספח בי.

40. פניית התובע נותרה "כקול קורא במדבר", ועל מנת למצות את מלוא ההליכים בטרם פנייה לבית
המשפט הנכבד, ביום 12.2.2018, פנה התובע לפייסבוק בשנית.

פניית התובע מיום 12.2.2018, מצ"ב כנספח ג/
41. ביום 25.2.2018, התקבלה תשובתה של פייסבוק שבה קבעה על סמך פרמטרים לא ברורים, כי
הפרסומים של התובע בפייסבוק הינם בגדר "דברי שנאה'', ועל כן חסמה את התובע מלהצטרף לשירות

פייסבוק.
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תשובת פילסבוק מיום 25.2.2018, מצ"ב כנספח די.

42. יובהר, כי תשובתה של פייסבוק ניתנה בעלמא, ללא הפניה לפרסום כזה או אחר שפורסם על ידי התובע
בפייסבוק ולא בכדי שהרי כאמור לעיל, התובע נחסם על סמך דעותיו ולא בעקבות פרסום פלוני ו/אר

2 פגיעה חוזרת בציבור.

43. בתשובתה של פייסבוק כאמור, יש כדי לאשש את טענות התובע, שכן "באותה נשימה" שפייסבוק טוענת
שהתובע נחסם מלהצטרף לפייסבוק מאחר ופרסומיו הינם בגדר "דברי שנאה", מבקשת פייסבוק את
פרטי הזיהוי שסיפק התובע בעת הירשמותו לפייסבוק, וזאת על מנת לבחון את טענות התובע כפי שעלו

במכתבו מיום 12.1.2018.

44. על כך יש לתהות, אם רק לאחר פניית התובע מבקשת פייסבוק לבחון את טענות התובע, איזו בדיקה
עשתה פייסבוק עובר מתן תשובתה?!?

מסירת פרטי הזיהוי שסיפק התובע בעת הירשמותו לפייסבוק, מצ"ב כנספח הי

45. התנהלות כוחנית זו הינה ''תצוגת תכלית" לאזלת היד בה נוקטת פייסבוק, "כמאשימה, שופטת
ומבצעת" שהרחיקה את התובע לצמיתות מפייסבוק.

46. ביום 15.4.2018, הגיעה תשובתה הסופית של פייסבוק המודיעה כי האחרונה קבעה שהתובע אינו יכול
לקחת חלק בפלטפורמת החברתית.

תשובתה של פייסבוק מיום 15.4.2018, מצ"ב כנספח וי,

47. חסימתו של התובע הגיחה "כרעם ביום בהיר'', ללא כל הסבר ו/או התראה ו/או מתן זכות שימוע לתובע
"לתקן את דרכיו'' ככל ולא מילא אחר כללי המדיניות של פייסבוק.

48. האבסורד בענייננו, שבעת חסימת התובע, פייסבוק לא ציינה מהי הסיבה העומדת בבסיס הרחקתו של
התובע, והלכה למעשה רק כאשר התובע פנה לח"מ ושילם ממיטב כספו, הואילה בטובה פייסבוק לפרט

הסיבות שבגינן הורחק התובע מפייסבוק.

הטיעון המשפטי

49. התנהלותן של הנתבעות מהווה הפרה של הדין האזרחי, וגס הפרה של זכויות האדם של התובע. כפי
שנפרט בהמשך כתב תביעה זו, עמדת התביעה, כי דינן של הנתבעות אינו דינה של כל חברה מסחרית,
אלא מדובר בנתבעות המספקות שירות חיוני וציבורי לציבור, אשר מכפיף אותן למשטר זכויות האדם
ולכללי המשפט הציבורי. כמו כן, הנתבעות הינן מונופולין רב עוצמה, וגס על שוס כך, חובתן לפעול בתום

לב מוגבר.
50. בשורה של פסקי דין נקבע כי חופש הביטוי הינו זכות עילאית, "ציפור נפשה של הדמוקרטיה"3, אשר
שמור לו "מקום של כבוד בהיכל זכויות היסוד של האדם4", והוא מוגן תחת מטריית הזכויות של חוק

יסוד: כבוד האד© וחירותו.
51. ראו למשל: בגץ 399/85 חבר הכנסת הרב מאיר כהנא ני הוועד המנהל של רשות השידור, פ"ד מא(3)

.255

435 (1968) (פורסם בנבו ?. 8.9.1968).2 ראו סעיפים 18-20 לעיל. * בג"צ 83/153 לוי נ' מפקד המחוז הדרומי של משטות ישראל, לח(2), 393 (פורסם בנבו = 13.5.1984}.3 ע"פ 255/68 מד"י 0 אגרהמ בן משה פ"ד כב(2) 427,
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52. ראו גם דבריו של בית המשפט העליון בפרשת ע"א 8954/11 פלוני נ' פלונית, מפי כב' השופט נעם סולברג:

"מן המפורסמות, כי חופש הביטוי עומד בבסיס שיטת משטרנו הדמוקרטי והוא
אחד מהעוגנים היסודיים של החברה שבה אנו חיים. חשיבותו של חופש הביטוי
מקבלת משגה תוקף בחברה הישראלית המאופיינת בחילוקי-דעות מהותית
אף קוטביים, בנוגע לסוגיות היורדות לשורש הקיוט האנושי. המשפט הישראלי
נושא בקרבו מסורת יהודית ארוכת שונים המעודדת שיח דיאלוגי, אשר תמציתו

בביטוי 1 "אלו ואלו דברי א-לוהים חיים" (בבלי, עירובין יג, ב)."

53. לפיכך, לא מתקבל על הדעת כי פייסבוק, אשר נתפשת במונופולין כאמור בסעיף 26 לחוק ההגבלים
העסקיים, התשמ"ח - 1988, תשלול מהתובע את חופש הביטוי.

54. כך גם על פייסבוק כתאגיד רב לאומי המספק תקשורת ומהווה הקהילה הגדולה ביותר בעולם, אשר
מונה 2 מיליארד משתמשים, חלה חובה לכבד את זכויות אדם, והזכות לחופש הביטוי.

55. נדגיש כי גס כאשר פייסבוק מנסה למנוע ממשתמש להביע דעות פוגעניות היא יכולה לעשות זאת
"באמצעי דרסטי פחות" כפי שפייסבוק עושה לא אחת - הסרה של פוסט ספציפי, ולא מניעה מוחלטת
של הקמת פרופיל ועמוד עוקבים. חסימה מוחלטת של הדפים אינה מדתית, אינה נעשית למען תכלית

ראויה, ואסורה על פי כל דין.

56. מן הראוי גם, כי פייסבוק תקיים הליך הוגן, בו תיתן הסבר אודות ההפרה, תאפשר למשתמש זכות
טיעון, טרם החלטתה, ולבטח תזהיר בפירוט מה מותר ומה אסור.

57. לא זו אף זו, השאלה האס לפייסבוק המנדט לחסום משתמש באופן מוחלט ולהדירו לצמיתות מפייסבוק
מבלי ליתן ל"משתמש" התראה בטרם ייחסם ולאפשר לו לתקן את ההפרה הנטענת, נדונה כבר בפרשת
 0מ1 ^00<ז0י11^ ואח' (להלן: "פרשת לן"), ונקבע כי פייסבוק לא רשאית

50870-05-15 אבי לן ואחי נ'
לסגור פרופיל ו/או עמוד בטרם תיתן למשתמש התראה וזמן סביר לתקן ההפרה:

"לאור כל האמור ועל פי מסכת האירועים הנדונה לא ניתן לקבוע, שמדובר
ב"הפרה יסודית" של החוזה בין הצדדים. ההפרה אינה חמורה במידה שתצדיק
את הגדרתה כהפרה יסודית. הגדרת ההפרה כיסודית תפגע בעיקרון, שיש
לחתור לקיומו של החוזה ולא לביטולו (סעיף 67 לסיכומי התובעים). ביטול
החוזה פגע פגיעה קשה בתובעים, שמפעל חייהם ירד לטמיון ואילו מבחינת
פייסבוק מדובר בנזק שניתן לפיצוי כספי. האפשרות של קבלת פיצוי כספי בגין
ההפרה מהווה שיקול להתקשר בחוזה גם אם "האדם הסביר" היה רואה מראש
את ההפרה ותוצאותיה (השוו: ג. שלו, י. אדר "דיני חוזים - התרופות", 2009,
עמתי 589). יצויין עתי בעניין זה, שהגדרת ההפרה כלא יסודית, אינה מכשירה
את ההפרה, אלא מאפשרת את תיקונה תוד זמן סביר. עוד יצויין הפער העצום
ביחסי הכוחות בין התובעים לבין פייסבוק. פייסבוק היא תאגיד רב לאומי שלו
כ- 1.86 מיליארד משתמשים פעילים מידי חודש והשפעתו רבה במרשתת.
ביחס לכמות המשתמשים העצומה התובעים הם חסרי משמעות ממשית
מבחינת פייסבוק. יחס זה משפיע באופן טבעי על המשמעות הכלכלית של הפרת
החוזה על ידי התובעים. נחזה, שלפייסבוק לא ייגרם נזק, אם תצעד בדרן של
מתן ארכה לתיקון ההפרה ורק לאחר מכן לבטל את החוזה, אם ההפרה לא

תתוקן. "
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נ".]

"ביטול החוזה על ידי פייסבוק, הבא לידי ביטוי בסגירת הדף "סטטוסים
מצייצים'/ נעשה שלא כדין, שכן הפרת החוזה על ידי התובעים הייתה הפרו?
"לא יסודית". היה על פייסבוק לתת לתובעים ארגה להסרת ההפרה ורק אם
התובעים לא היו פועלים להסרת ההפרה, פייסבוק הייתה זכאית לסגור את
העמוד. הסעד המתבקש בנסיבות אלה הוא פתיחתו מחדש של הדף "סטטוסים

מצייצים".

58. בזהות כמעט מוחלט לענייננו, עניינה של פרשת לן נסובה סביב סגירת עמוד הפייסבוק הפופולרי
"סטטוסים מצייצים" וחסימת התובעים שם מלהצטרף לשירות פייסבוק. בית המשפט המחוזי בתל
אביב יפו, קיבל את תביעת התובעים שם, וחייב את פייסבוק להשיב לפעילות את העמוד "סטטוסים

.¤ 225 מצייצים" וחייב את פייסבוק בפיצוי התובעים בסך של 000,

59. על חשיבתו של חופש הביטוי נכתבו מילים רבות, ואין לחדש, שהרי בבחינת "כל המוסיף גורע", אך
בקליפת האגוז תוזכר פסיקת בית המשפט העליון בפרשת רע"א 10520/03 איתמר בן גביר נ' אמנון

: דנקנר

"יש לשוב ולשנן, לשוב ולזכור, כי עיקר תכליתו של חופש הביטוי
להבטיח הגנה דווקא לביטויים קיצוניים, המעוררים מחלוקת ואף
סלידה. דברי-נועט, הערבים לאוזן, הנעימים לצפייה והקלים לעיכול,
אינם זקוקים להגנה של חופש הביטוי. "חופש הביטוי וחופש ההפגנה
אין משמעותם אך החופש לבטא דברים הערבים לאוזן. חופש התהלוכה
איננו רק החופש של ילדים הרי פרחים בידיהם לצעוד ברחובה של עיר,
אלא זה חופש הצעידה של אנשים, אשר דעותיהם אינן מקובלות, ועצם
הצעידה מרגיזה ומעוררת כעס" (בג"צ 153/83 לוי נ' מפקד המחוז הדרומי
411). אכן, דווקא אותו אמירות, של משטרת ישראל, פ"ד לח(2) 393,
המעוררות תחושות שליליות - הו אלה שחשופות לפגיעה. ולכו זקוקות

למעטה ההגנה של חופש הביטוי." (הדגשות לא במקור - הח"מ)

: ובהמשך קבע

"השמירה על רמת הדיון הציבורי ועל תרבות השיח בישראל היא אינטרס
חברתי חשוב שכל מי שחופש הביטוי יקר ללבו צריך להיות חרד לה.
הענקת הגנתו של חופש הביטוי לדברים שאין בהם אלא חרפות ונאצות
סופה שתחליש את מעמדה האיתן של חירות זו. היא פוגעת באפשרות
להציג עמדות ודעות ולקיים דיון בהן באופן שיגשים הלכה למעשה את
"שוק הרעיונות" בו מתחרים רעיונות, הגיגים ותפישות עולם זה בזה.
באופן זה עשויה להיפגע גם יכולתו של הציבור לגבש לו עמדות ודעות,
, ונגרמת פגיעה קשה שהיא מעמודי התווך עליהם נשענת חירות הביטוי
בחינוך לסובלנות ולאזרחות טובה. הטיפול בתופעה האמורה צריך

, על דרך של שיח ודיון ציבורי." שייעשה במישור החברתי והחינוכי

60. בנסיבות המקרה שבכותר, לא יכולה להיות מחלוקת כי חסימת התובע מפתיחת פרופיל בפייסבוק,
שמהווה פלטפורמה וערוץ תקשורת לכל דבר ועניין, עולה לכדי פגיעה אנושה בחופש הביטוי של התובע.
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61. ענייננו מקבל משנה תוקף לאור תשובתה של פייסבוק מיוס 25.2.2018, המודיעה "ברחל בתך הקטנה"
כי התובע נחסם לאור דעותיו ו/או עמדותיו ו/או השקפותיו הפוליטיות יהיו אשר יהיו.

62. הפגיעה בחופש הביטול מטבעה לא ניתנת לכימות מבחינת שוויה, ועל כן בית המשפט הנכבד מתבקש
; התובע מעמיד את סכום רכיב זה על סך של 100,000 ¤. לפסוק לתובע פיצוי על דרך האומדנא

הפרת זכויות יוצרים

; 63. הפרופיל של התובע בפייסבוק, לרבות "פוסטים", ו/או עמודים שהקים בפייסבוק הינם קניינו הרוחני
כך ראש מחלקת המדיניות של פייסבוק, מר סיימון מילנר הודה בחקירתו בבית המשפט המחוזי בתל

אביב בת.א. 50870-05-15 אבי לן ואחי נ' 1116}001<3661י*;

101011 1)1111 111^0011 4116 0£ 311 ¥11י0 ¥011" י<83 1068) 11" ,"001£(3661? מ0 081ק 0̂11 11311011
0̂ 11861 י<6¥61 11131 ¥3111< 011י{31 .^001(173061 00 081ק י{1116 11170101311011 3113 * 00111611 1116 118

0̂ 111616£016 '{1116 11131 6(1680111) 10 1)01יוז 3 38 11131 1186 10 11 111611 010016, '̂011 6311 1186
̂ 3 1101 8י11 .11 .1186 6יי< 11131 1)01

0̂ 11861 1116 80 .01£ .ש 11 1116 601116 ?0014(113661 מ0 0081 י<1116 11131 111

.6011661 8י11131 .* "

10 616¥301�5 18 161018 6!661£ק8 11131 18 ,16)2661) 11861 1116 11011\\ ,11861 1116 ,80 .01£ .ש

10̂ק 3 01 1מ121^16123\[ 81311181111 6§3ק 1116 16?

83̂ 11 ,8י11 .י* "^001(2661? 011 081ק 011י5 ט01103110?111 1)311 60111601 1116 311 ¥11\0 011י< 8

64. בהתאם לכך, יטען התובע כי בעצם סגירת הפרופיל של התובע פגעה והשחיתה פייסבוק את קניינו
הרוחני של התובע - עסקינן בהפרת זכות יוצרים והפרת הזכות המוסרית בפרט. בהתאם לכך זכאי

התובע לפיצוי ללא הוכחות נזק כמפורט בסעיף 56 לחוק זכות יוצרים. התשס"ח-2007.

65. התובע יעמיד את סכום הפיצוי בגין רכיב זה בסך של 100,000 ¤ בשל הפרת זכויות יוצרים ו - 100,000
¤ עבור פגיעה בזכות המוסרית.

פייסבוק הינה "שלמר בשכל"

66. התובע הוא הבעלים של העמוד שלו, ומחיקת העמוד, דינה כדין פגיעה בקניינו. פייסבוק אינה
הבעלים של העמוד, כי אם נאמן או שומר המחזיק בעמוד, כמי המפעילה את הפלטפורמה.

67. מחיקת העמוד הינה סנקציה קשה ביותר, שיש להפעילה במשורה, ובאיזון בין זכויות.

6$. יטען התובע, כי פייסבוק הינה "שומרת בשכר", בהתאם לחוק השומרים. התשכי'ז-1967,
ומשהתרשלה פייסבוק לשמור על קניינו הרוחני ו/או הפעילה שיקול דעת לקוי, יש לראות בה

אחראית לנזקים שנגרמו.

? "החוק"), קובע כי "שמירה" הינה החזקה כדין בנכס 69. סעיף 1(א) לחוק השומרים. התשכ"ז-1967 (להלן
שלא מכוח בעלות.

9



70. סעיף 1(ג) לחוק, קובע כי שומר נכס המקבל תמורה בעד השמירה או שיש לו בשמירתו טובת הנאה אחרת
לעצמו הוא שומר שכר:

"השומר נכס המקבל תמורה בער השמירה או שיש לו בשמירתו טובת הנאה
אחרת לעצמו, ואיננו שואל, הוא שומר שכר,"

71. בענייננו, אין חולק שהפרופיל של התובע הלנו קניינו הרוחני - נכס5, הנשמר ומוחזק על ידי פייסבוק, ולא
בשאילה, וזו מקבלת טובת הנאה מהשמירה.

72. טובת ההנאה של פייסבוק, מתקבלת הן בדרך של קבלת מידע אישי אודות משתמשי הפלטפורמה,
ובהתאם לכך מציגה המשיבה פרסומות רלוונטיות לכל משתמש, והן בדרך פרסום מודעות שיווקיות.

73. יוסבר, כי עסקים רבים, בוחרים לפרסם את מרכולתם בפלטפורמות החברתיות כגון פייסבוק, וזאת
לאור כמות משתמשי הפלטפורמה והפוטנציאל החשיפתי, שטמון בפרסום בפייסבוק.

74. על כן נאמר שפייסבוק הינה "שומרת בשכר", ובהתאם לכך מוטלת עליה האחריות לשמור על שלמות
הנכס ולמנוע נזקים בו.

75. סעיף 2(ב), לחוק, קובע האחריות המוטלת על שומר בשכר ומגדיר כי השומר אחראי לאובדן הנכס או
: לנזקו

"שומר שכר אחראי לאבדו הנכס או לנזקו, זולת אם נגרמו עקב נסיבות שלא היה
עליו לחזותן מראש ולא יכול היה למגוע תוצאותיהן; אך כשהמטרה לשמור על
הנכס היתה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו, פטור השומר אם אבדן הנכס

או נזקו נגרמו שלא ברשלנותו." (הדגשות לא במקור - הח"מ)

76. בענייננו, ברי כי פייסבוק יכלה למנוע הנזקים שנגרמו לתובע, שכן ככל והראשונה הייתה מאפשרת
לתובע "זכות שימוע" ו/או מתריאה אודות הפרה של "הוראה פלונית" מתקנוניה ומאפשרת לתובע

לתקן את ההפרה (ככל והייתה - מוכחש), היה בכך כדי למנוע את הפגיעה הקשה בתובע.

ז. הכבדת גישה אל בית העסק

77. מלבד כך שסגירת הפרופיל ו/או העמוד של התובע עולה לכדי ההפרות שצוינו לעיל, יטען התובע כי
התנהלותה של פייסבוק וסגירת החשבון של התובע, עולה לכדי הכבדת גישה אל בית העסק כהגדרתה

בסעיף 3 לחוק עוולות מסחריות. התשנ"ט-1999.

78. כאמור לעיל, חשבון הפייסבוק היווה צינור תקשורת מרכזי עבור התובע שהיה מקבל פניות מהציבור
המבקשים את עזרתו ו/או מגייס תרומות לעמותה, ובעקבות סגירת החשבון נפגעה יכולתו של התובע

לקבל אותן פניות ו/או תרומות.

79. לאור האמור לעיל, התובע זכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק בסך כולל של 100,000 ¤.

ההסכם שביו התובעים לנתבעות הינו חוזה אחיד. המכיל תנאים מקפחים

80. ההסכם שבין הצדדים, אשר מכוחו הוקם הפרופיל של התובע והעמוד של העמותה (להלן -. "ההסכם"),
חינו חוזה אחיד, ויתרה מכך, חוזה המכיל תנאים מקפחים.

0001601 6ב1)31101 ¥0\¥0110 5 ראו חקירתו של סיימון מילנר מטעם פייסבוק, אשר הודח: " *08ק 011'< ם10*011113}מ31131
."011^306600^
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81. ההסכם הינו למעשה תקנון תנאי שימוש אינטרנטי שאופן כריתתו הינו "און-ליין", דהיינו, במתכונת של
מילוי פרטים אישיים בטפסים מקוונים באתר האינטרנט של הנתבעת, וסימון ¥.

82. ברי, כי למתקשרים בהסכם זה, ובכלל זה התובע, אין כל יכולת לשנות את תנאי ההסכם ו/או להשפיע
עליהם בדרך כלשהי, כי אם אך ורק לעיין בתקנון ולקבלו 35-15.

83. יודגש, כי למרות היות ההסכם "תקנון" מדובר בהסכם לכל דבר ועניין, כאשר לאור תנאיו ואופי היחסים
שבין הצדדים לו, יש לראות בתובע משוס "לקוח" כהגדרתו בחוק החוזים האחידים. התשמ"ג - 1982

(להלן: "חוק החוזים האחידים") ובנתבעות כ"ספק" בהתאם לחוק זה.

84. אף אם אין מדובר ביחסים שבין "ספק" ל"לקוח" במובנם ה"קלאסי", הלכה פסוקה היא, כי יש להרחיב
את היקף תחולתו של 'חוק החוזים האחידים', בין היתר, באופן שיגן על אלה המתקשרים בהסכמים
ותקנונים למיניהם מול גופים וחברות גדולות, הסכמים העונים על הגדרת "חוזה אחיד". במסגרת זו
נקבע, למשל, כי גם תקנון של תאגיד יכול להיחשב ל"חוזה אחיד" כמשמעו בהקשר דנא, וכי החתומים
על תקנון שכזה הן כפופים לדיני החוזים האחידים והן זכאים להגנתם של דינים אלה (רי, למשל, ע"א

; פורסם בנבו]). 1831/93 קרן הגימלאות של חברי אגד בע"מ גי יוסף יעקב ואח' [ניתן ביום 31.12.97

85. יודגש, כי בהתאם לסעיף 2 לחוק החוזים האחידים, לקוח הוא "מי שספק מציע לו שהתקשרות ביניהם
תהיה לפי חוזה אחיד, ואחת היא אם הוא המקבל או הנותן של דבר". לא יכול להיות חולק כי בהתאם

להתקשרות בין הצדדים, עונה ההסכם להגדרה זו.

86. אין ספק, כי ההסכם נשוא תביעה זו הינו הסכם "סטנדרטי", המנוסח באופן חד"צדדי ובלעדי על-ידי
הנתבעת, ללא כל יכולת השפעה של הצד השני להסכם לשנות את תנאיו ו/או להשפיע על ניסוחו. מדובר
במקרה מובהק של חוזה, שתנאיו נקבעו מראש על-�ידי הצד המנסח, אשר כופה תנאים אלה על המתקשר

עמו בחוזה.

001י|20£י1 ואח' קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב, כי יש לראות 87. בפרשת 50870-05-15 אבי לן ני 1110̂ 
בהסכם מול פייסבוק משוס חוזה אחיד:

"יצוין ואין על בך מחלוקת, תנאי השימוש, המהווים את החוזה בין
הצדדים, הם בגחינת חוזה אחיד על פי חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-
1982. תנאי השימוש נקבעים בלעדית על ידי פייסבוק והם משמשים
"תנאים לחחים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסויימים במספרם או

בזהותם" (הגדרת חוזה אחיד בסעיף 2 לחוק)."

88. בפרשת ת"צ 46065-09-14 בן חמו 0 41110!00<3€61י1 ואח' (להלן: "עניין בן חמי"), קבע בית המשפט
המחוזי מרכז, כי ההסכם של פייסבוק מהווה חוזה אחיד ואף ביטל את תניית השיפוט בו.

89. פייסבוק ערערה על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז לבית המשפט העליון, ברע"א 5860/16
1110 001£(*€ז>3י1 נ' בן חמו, ובסיומו של הדיון, בהמ"ש העליון הורה ליועץ המשפטי לממשלה למסור

את עמדתו ביחס לסוגיה שם.

90. עמדת היועץ המשפטי לממשלה הוגשה אל בית המשפט העליון ביום 23.5.2017 (להלן - "עמדת
היועמ"ש"), ואף היא תומכת בפסק דינו של בית המשפט המחוזי וקובעת כי תניות בתקנון של פייסבוק

עם משתמשיה הינם תנאים מקפחים שדינם בטלות:
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"הסוגיה הנדונה בתיק זה עולה חדשות לבקרים בבתי המשפט הישראלים,
כאשר חברות בין- לאומיות הפונות לקהל בין-לאומי (ענייני פייפאל, בוקינג,
ולינקדין שגזברו לעיל) מוסיפות לחוזים תגיות שיפוט המגבילות את יכולת
הצרכנים לשמור על זכויותיהם. הפסיקה בבתי המשפט המחוזיים בתיקים אלה
קבעה, כי תניות אלו עולות בדי תנאי מקפח בחוזה אחיד. מסקנה זו ראויה לאור
הרציונלים של חוק החוזים האחידים, המושתתים על פער הכוחות המובנה בין
הצדדים. לחברה בין לאומית הפותחת סניף במדינה חדשה יש אפשרות לגדר

את הסיכונים שלה ואף לתמחר אותם, וזאת בשונה מהצרכן,

תניית השיפוט המופיעה בהסכם ההצטרפות של חברת פייסבוק עשויה להרתיע
את המשתמשים הישראלים מפני מימוש זכויותיהם ועל כן היא מקפחת כפי

שפורט לעיל".

91. סעיף 3 לחוק החוזים האחידים' קובע כדלקמן:

"בית משפט ובית הדין יבטלו או ישנו, בהתאם להוראות חוק זה,
תנאי בחוזה אחיד שיש בו - בשים לב למכלול תנאי החוזה
ולנסיבות אחרות - משוס קיפוח לקוחות או משוט יתרון בלתי הוגן
- תנאי של הספק העלול להביא לידי קיפוח לקוחות (להלן

מקפח)".

92. ברי, כי באופן ניסוחו של ההסכם, בשים לב למכלול תנאיו, יש כדי להביא לקיפוח המתקשרים בו עם
הצד המנסח וליתרון בלתי הוגן.

93. רמת הקיפוח הטמונה בהסכם בכללותו מקבלת משנה תוקף לנוכח א3פן כריתת ההסכם. מדובר בתקנון
בנוסח אחיד, שנחתם באופן ממוחשב ואשר מעודכן מעת לעת על ידי הנתבעות באופן חד צדדי וללא
עדכון המשתמשים, תוך שביטולו של ביצוע ההסכם על-ידי הנתבעות נעשה באופן "אוטומטי", ללא כל

יכולת של הצד השני להסכם, "הלקוח", למנוע פעולה זו.

94. כך, בעניין דומה אשר התנהל כנגד חברת גוגל, אשר בדומה לנתבעות מהווה מונופול בתחומים שונים
בעולם האינטרנט, נקבע כי התקנון האינטרנטי אותו נאלצים המשתמשים לאשר מהווה חוזה אחיד:

מהווים חוזה אחיד, שיש בו לכאורה משום קיפוח לקוחות, כדוגמת"אני סבור גם, כי ה"תנאים וההגבלות" של ^.ת180^ 16§000,
התובע. סעיף 12.5 לי'תנאים ולהגבלות" הנ"ל סותר את הוראת
סעיף 4 (2) לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג - 1982, הקובע חזקה
כי "תנאי המקנה לספק זכות בלתי סבירה לבטל, להשהות או
לדחות את ביצוע החוזה, אי לשנות את חיוביו המהותיים לפי

הוזה" הוא תנאי מקפח בחוזה אחיד."

ת"ק (ת"א) 05-11"31732 אורן בגייו נ' 1111*101 [ 16^000 [ניתן בלום 26.9.2012 ,י פורסם בנבו] (להלן:
"פרשת בג'יו")

95. מן האמור לעיל עולה, כי הסנקציות שהוטלו על התובע מקורן בהוצאתו לפועל של חוזה אחיד בכלל ושל
תנאים מקפחים בחוזה אחיד בפרט, ומכאן, לבית המשפט הנכבד מוקנית הסמכות להורות על ביטולו
של התנאי המקפח דלעיל או לשנותו, ובהתאם להורות לנתבעות לבטל את הפעולות שנקטו כנגד

התובעים.
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96. כך גם אופן סיום ההתקשרות, הנימוק הכללי והסירוב לבדוק עניינית את טענות התובע - מחזקים את
היות ההתקשרות מקפחת.

97. נעיר כי אורכם של תנאי השימוש רב מאוד, ומפאת קוצר היריעה לא נסקור את כל התניות המקפחות
בתנאי השימוש, אך נאמר כי ככל והנתבערת יפנו בהגנתן לתנאי השימוש, התובע שומר לעצמו את הזכות

לטעון לקיפוח בתניות נוספות.

98. הדרך בה בחרה פייסבוק להתנהל במקרה דנן, כאשר נדמה כי כך היא מתנהלת גם כלפי יתר משתמשיה,
אפופה חוסר תוס-לב משווע.

99. ברי, כי הטלת הסנקציות על התובע באופן המוסבר לעיל אינה מהווה "דרך מקובלת" ונעשתה שלא
בתום-לב.

100. בטרם סוגרים עמוד ו/או פרופיל, מצופה היה מבעל פלטפורמה הפועל בתום לב, לייתן� לבעל הפרופיל
האפשרות להישמע ולהציג טענותיו.

101. עיקרית ובולטת במסגרת חובת תום הלב בביצוע חוזה היא חובת הצדדים להפעיל שיקול דעת סביר
בהוצאתם לפועל של תנאי החוזה {ר', למשל, ע"א 467/04 חיים יתח ני מפעל הפיס, ניתן ביום 21.9.2005

[פורסם בנבו], להלן: "עניין יתח")}.

102. פייסבוק השיתה סנקציות חמורות על התובע, ללא כל הודעה מראש, באופן חד-צדדי, מבלי שהבהירה
לתובע במה חטא.

103. ויודגש, הנתבעות לא טרחו לשלוח התרעה מסודרת לתובע, ולא פנו אליו בשום דרך על מנת להתריע
בפניו כי לכאורה הוא מפר את החוזה האחיד בין הצדדים.

החלת משפט ציבורי על הנתבעות ולמצער חונות משפטיות מוגברות

104. פייסבוק חינה תאגיד רב לאומי, בעל אחיזה משפטית ומסחרית במרבית המדינות ברחבי תבל.

105. בכל יום, יותר בני אדם על פני כדור הארץ עושים שימוש בשירותי הנתבעות מאשר צופים בטלוויזיה
המקומית או הבינ"ל.

106. לנתבעות יש את הכוח, העוצמה, והיכולת להשפיע על זכויות אדם ברחבי תבל, לא פחות ממדינות
מערביות חזקות, ובפרט על הזכות לחופש ביטוי, שס טוב, פרטיות, חופש עיסוק, קניין רוחני וכיוצ"ב.

107. הנתבעות שולטות כיום במידה רבה על חופש המידע בעולם, ובכוחן להכחיד ולקדם דעות, רעיונות
ועסקים.

108. חלק ניכר מך האוכלוסייה בישראל, שלא לומר מרביתה, עושה שימוש תדיר בשירותי הנתבעות על פני
שירות דומה אחר.

109. דא עקא, למרות כוחן, הנתבעות פועלות במטרה אחת ויחידה - עשיית רווח, ואין להן "נשמה אנושית או
גוף לאסור".

110. כן יצוין, כי פייסבוק הינה מונופולין, כאמור בסעיף 26 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח - 1988.

111. פייסבוק מפעילה אתר כה מוכר אשר השימוש בו הוא כה נרחב, עד כי היותה שולטת בתחומה באופן
מוחלט הינה בגדר ידיעה שיפוטית של היושב בדין.
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112. בנסיבות שכאלו, יש להטיל על הנתבעות חובה משפטית מוגברת לשמור על זכויות אדם, לרבות הזכות
לכבוד, לקניין, חופש ביטוי, חופש עיסוק ועוד, זכויות המעוגנות בחוקי היסוד, וכן לראות בה משוס גוף

"דו- מהותי", בעל חובות משפטיות מוגברות מכל תאגיד אחר.

113. כך גם, ניתן לראות בנתבעות כמספקות שירות חיוני לציבור, ועל כן חל עליהן המשפט הציבורי.

114. כל מסקנה משפטית שאינה מקבלת עמדה זו מרוקנת מתוכן את דיני זכויות האדם, שללא התאמה
שיפוטית מודרנית, והחלתן על תאגידים רב לאומיים, ירוקנו מתוכן.

115. גישה לפיה מדינות בלבד הן אלו החבות בשמירה זהירה על זכויות אדם, חינה גישה ארכאית, אשר
מתעלמת מהעידן המודרני, ובפרט מהעידן בו אנשים מקיימים את חייהם בתוך העולם הוירטואלי,
כאשר פלטפורמות ענק כגון פייסבוק וגוגל קובעות את הכללים ואת החוקים בתוך העולם הוירטואלי

כאילו היו מדינות.

116. פייסבוק הינה הרגולטור בתוך הרשת החברתית, כאילו הייתה ממשלה וירטואלית של אזרחי הרשת
החברתית. בין משתמשי הרשת החברתית לפייסבוק חלה האמנה האזרחית, בדומה לאמנה החלה בין

האזרח למדינה.

117. יתרה מזאת, הרי שדווקא מכיוון שתאגידי ענק וגופי תקשורת אלה מטרתם היחידה היא השאה של
רווחיהם - בעידן שבו, מנגד, כוחם בעיצוב החברה כה עצום, יש לדקדק עוד יותר ברמת שמירתם על
זכויות אדם, להבדיל ממשלות שלעיתים גם פועלות למען אינטרס הציבור, אך אף על פי כן נדרשות לאזן

את זכויות הפרט אל מול הקולקטיב.

118. ברוח דברים אלה, ביום 29.6.2012 התקבלה, למשל, החלטה מפי האסיפה הכללית של האו"ם, פרי עמלן
של 71 מדינות, הקובעת כי זכויות האדם במרחב הפיסי תקפות גס במרחב הוירטואלי.

119. במצב בו עולם וירטואלי זה מנוהל בעיקר על-ידי תאגידי ענק, ביניהם פייסבוק, על שלוחותיה וזרועותיה,
גוברת באופן משמעותי מחויבותם של תאגידים אלה כלפי השמירה וההגנה על זכויות האדם.

120. ברי, כי חובות מוגברות מהסוג האמור יש להחיל על הנתבעות במקרה שלפני בית משפט נכבד זה, בהקשר
להתנהגותה והתנהלותה כלפי התובעים, כמפורט דלעיל - ולכך מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן משקל

במסגרת הסעדים שייפסקו בתיק זה.

121. בהתאם לסעיף 29 לחוק ההגבלים העסקיים "לא יסרב בעל מונופולין סירוב בלתי סביר לספק או לרכוש
את הנכס או השירות שבמונופולין".

122. כמפורט לעיל, פייסבוק סגרה את הפרופיל של התובע ללא כל התראה מוקדמת ו/או מתן הסבר מדוע
סגרו הפרופיל.

123. התנהלות זו עולה גם כדי ניצול לרעה של מעמדה של פייסבוק במונופולין, בניגוד להוראות סעיף 29א
לחוק ההגבלים העסקיים.

סיכום לסעדים

124. לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבעות לדין ולחייבן ביחד ולחוד
בפיצוי התובע בהתאם לפירוט כדלקמן ?.
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124.1. פיצוי מכוח חוק זכות יוצרים. התשס"ח- 2007 נ/או חוק השומרים, התשכ"ז-
1967 י, 200,000 ¤?

124.2. פיצול מכוח חוק עוולות מסחריות. התשנ"ט�1999 100,000 ¤.

124.3. פיצוי בגין פגיעה בזכות יסוד של התובע - חופש הביטוי 100,000 ¤.

124.4, פיצוי מכוח הפרת חוזה 50,000 ¤.

125. מטעמי אגרה בלבד, יעמיד התובע את סכוס תביעתו על סך של 250,000. ¤.

126. בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ליתן צו מניעה ו/או עשה כנגד הנתבעות המורה להן לפתוח מחדש את
חשבון התובע, ולהסיר ההגבלות שהוטלו עליו.

127. מכל האמור לעיל עולה בבירור כי הנתבעות הפרו ברגל גסה את זכויותיו של התובע, ופעלו בחוסר תום
לב.

128. לבית המשפט הנכבד הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה. יוער כי במספר הליכים שונים, טוענת
פייסבוק אירלנד, כי יש להחיל את הדין בקליפורניה על הליכים משפטיים המתנהלים כנגדה. לאחרונה,
0 ב( חמו, קיבל במקצת את טענתה של 1^5 בית המשפט העליון בפרשת ברע"א 5860/16 0מ1 >1<>0י̂ן
פייסבוק אירלנד. מיותר יהיה לציין, כי שלל פייסבוקיות השונות טוענות טענה זו היכן שנוח להן, וסביר
יהיה להניח כי בענייננו כאן, לא תטען טענה כאמור, שהרי לאור התיקון הראשון לחוקת ארצות הברית
- הזכות לחופש ביטוי וזכות הוכרה בפסיקה כזכות "על" הקודמת לזכויות אחרות ומכוחה זכו גופים
רבים השנויים במחולקת, ואף הרבה יותר מן התובע לזכות להשמיע את דעותיהם, הזכות לצעוד
במקומות מסוימים ומכוח דינים אלו זכאי התובע ביתר שאת לביטול החרמות, זכות שימוע, ולזכות

לדעת מה הכללים הברורים של המותר והאסור בפייסבוק.

129. התובע יטען כי הזכות לחופש ביטוי כהגנתה בקליפורניה חלה גם בענייננו נוכח תקנון פייסבוק וטענותיה
של פייסבוק אירלנד.6

130. אשר על כן, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לפסוק לזכות התובע את הסעדימ המפורטים לעיל.

,̂ רועי בן דוה|$"ד ^גיא אופיולעו^
בי'כ התובע

6 ראו סעיף 15(1) לתקנון של פייסבוק.
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7¤ ££  ̂
|י5ן 7קךןא ללא הגבלת, רק עם מינוי דיגיטלי בדה מדקר לנישה מלאה 0 (ל)

 אתר קופונ'ם גמח'ר מציאה: 0^0 הקרב על הי
9^9 תספק רביב >^019 מארוול ישראל קולטת 70 11111111 נותבת, עורכת - מנהלת: *1*£5±י  ̂ 1̂ל?| עובדי קאוויום ומפטרת 90 ?119! המסלול שר אל'ס בה"-ט7) 973£$ גרופ1ן העולמית מחפטת 1̂ 3^9 אך ממשיכה< 1  ̂

 ח3ש
§41 

^̂ ^̂
111̂1̂ עיבדים מטלה ^ -1

- 1 ח 10*13\!ו1�61יזי |

 ב'ט1ה ישיר $_$
^

̂ הראשונים בשירות!̂  ~ / י ̂ו @^53 ם0וח נשיר 0קום1
בעולם

הודו במסר לווטסאפ: רסנו את השקרים, אנשים נהרגים
המסרים המיידיים, הודו מטילה את האחריות הבלעדית על החברה הבת ש7 פ"סבוק7אחר ש-20 אנשים נהרגו ועשרות נפצעו בעקבות פוסט'ם ו'ראל"ם שקריים שהופצו באמצעות אפליקצ"ת

הודעות מזויפות בווטסאפ בהודו בלומבת

̂'""'1*^ ממשלת הודו ה!דיעה חיום (רביעי) כי ביקשה מווםסאפ יילנקוס פעולה מיידית", כדי למנ1ע ניצול לרעה שר פלטפורמת המסרים 1**81^1'̂ £ המיידיים על ידי הפצת שמועות והצהרות מסיתות. הבקשה הועברה לאתר שהתברר כי מסרים שהופצו בווםסאפ עודדו בחודשיםי1 *י האחרונים התקפות קסלניות של המון ז!עם, שבהן נהרג! לפחות 20 אנשים בכמה מקרים ברחבי הודו, בעיקר באזורים כפריים.|$£ ̂\  ̂ 1יי



בהודעות הווייאליות שהופצ! ם!0סאפ הואשמו הקורבנות בהשתייכות לכנופיות שמנסות לחטוף ילדים. המתקפות האכזריות, שהחל!
בתחילת מאי, הותירו עשרות בני אדם פצועים. אף שהרשויות ההודיות הבהירו כי אין אמת בש0!עות וכי הקורבנות הם אנשים חפים

מפשע, ההתקפות הקטלניות ננד הקורבנות, שלעתים קרובות מצולמות בסלולר ומפורסמות ברשתות החברתיות, התפשס! במדינה.

המשרד לטכנולוגיית מידע ואלקטרוניקה מסר אתמול ס מעשי הלינץי קשורים ל"מסרים לא אחראיים ומתלהמים" המופצים בווםסאפ.
נזייןנוקמו*—^——-ל- בהצהרה לא פורטו פעולות מסוימות שאפשר לנקוט כדי למנוע את הניצול לרעה של הפלטפורמה, הנמצאת בבעל1ת 9"0ם7ן.

¤ י *~*?^^* מ  ^^נ * *̂.
0^ר ^^^̂נ  ̂

£ ^ ו  ̂ 1 ^1 ---*£- 0̂ ^̂ ^̂ ^̂ 9̂ נ ^̂ ^̂ 1¤ 111

̂-י 44?1!34 ̂^?נפ ^ ,̂ ^1???  ̂ ̂נ ןי .. ^̂ ̂: ???. י •* ? -< 3̂ נ̂נ ̂^??̂ו ^̂ ^̂  ̂ ̂^0ממ1

6̂י)3^,/̂�9י 0̂ ו1 ̂ 'ו3ת 9̂ משפחה שי התנ ממהומות בעקבות מידע שקרי ב!!0סאפ  ^|̂ |0?^

̂י המשרד, ייווטסאפ אינה יכולה להמשיך להתחמק מאחריות. הממשלה הודיעה לה בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים ס היא ל   ̂ |̂ 9̂ חייבת לנקום בפעולה מיידית כדי להביא להפסקת המתקפות הנוראיות האלה, ולהבטיח שהפלטפורמה שלה אינה משמשת¤@^0 ?¤ו1|9|||0| לפעילויות מזיקות". על פי ההודעה, "צוות ההנהלה הבכיר של ווססאפ נינה את התופעה".^096

̂^8 - פרמו מת - ^̂ ^̂ 90?

בפ!ס0 בבלוג של ווטסאפ נכתב כי החברה תעניק פרסים עבור מחקר לגבי "הפצה של מידע שנוי" גפלטפורמה שלה. "נשקול
ברצינות הצעות לפרויקטים שיעשיר! את הבנתנו כיצד לפתור בעיות שר הפצת מידע שגוי בווססאפ/

ציבורית שתדרוש פתרונות שיערבו גם גורמים מחוץ לחברה, מלל בממשלה". הבכיר אמר ס "האחריות אינה רק של חברת 0כנולוניה"א'נדיאן אקספרס", עיתון יומי המתפרסם בהודו בשפה האננלית, ציטט דובר של ווםסאפ שאמר כי "התופעה הזאת היא בעיה
אחת", וכי יש צורך בשותפים שיסייעו בפתרון. "אני סב1ר כי על הממשלה ההודית להחליט מתו המנגנון המתאים לפתרון של סדרת

המתקפות הקטלניות האלה. ה"ב להיות שיתוף 9ע!להי; אמר הדובר.
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הודו דחתה את 9"סבו7ן

ו)31ו\ו וה3קג1וז\//א!�פי

יפנו שנתיים, התול0!חם בהודו דחו את §01.ז6ח�ז16ח1 (כיום 835105 166=1) — 9חיקס משותף של פייסבוק וחברות טלקומוניקציה
כמו 0מסונג, גוקיה וקוואלקום, שם מבקשת פ"סבוק לחבר את העולם השלישי לרשת האינטרנט בחינם. רשות התקשורת ההודית (
ו^זח�) החליסה לאכוף את עקרון ניטרליות הרשת שהפח'קס מפר, !דחתה את הפרויקס לאחר חודשים של מחלוקת ציבורית קשה.

פ"סבוק הקימה תשתית אינסרנס במקומות נעדרי תשתית כמו אזורים נידחים באפריקה ובהודו, וחיברה אותם רק לרשימה מצומצמת
של אתחם שאצר מארק צוקרברנ בהם פ"סבוק וויקיפדיה — העומדים בקריטריונים שתקבע פ"םבוק. כלומר, מי שיתחבר

לרשת על גבי התשתית של 9"סב1ק קכת להתחבר לגרסה חלקית, פרטית למעשה, של האינטרנט, כשפ"סבוק שולטת על התכנים
הזמינים בה, בדיוק כמו בפ'ד שר פ"סבוק.

עקרון ניטרליות הרשת מנן על האינטרנט מפני כ1ח1ת השוק, ושומר עליה כעל מארג (66/") אחיד ולא מפולח. ספקים המקושרים
כלכלית לחברות הכבל'ם, כמו ד#0 א! 65ץ, אינם יכולים לחסום את הגלישה לנטפליקס, ונם לא לאתרי טורנט'ם. בזכות ניסרליות

הרשת ספקי האינטרנט אינם יכולים להעדיף אתר חדשות אחד על פני אחר. בלעדיה, האתרים הגדולים היו יכולים להתקשר בחוזים
עם ספקי הגישה ולהאם את הגלישה לאתרים שר המתחרים. מסוליות הרשת היא עיקרון שנועד לשמור על מגרש משתקים מאוזן.



5ס8351 של פ"סבוק, ואמר כי "אם מישהו מציע לך בשם האינטרנט משהו שהוא לא האינטרנט המלא, זח לא באמת חופש1 וציבורי".0'ם ברנרס יי, המדען הבריטי שהמציא את 66/\/\ 06ו¥¥ נ^0/\/\ במעבדות של ^0£8 בטוו"ץ, מרנח ביקורת ע7� פרויקט 66�^
כלומר, פ"סבוק אינה פועלת ממניעים פילנתרופיים נחדא; לחיבור שר אזורים גיאוגרפיים שלמים ל"אינטרנט של פ"סםקיי יש

משמעות כלכלית עבור פ"סבוק ושותפותיה.

המומחים העריכו נם כי פ"סבוק שנתה קשות בהשקת התוכנית בהודו. ה'א ציפתה שתתקבל בזחעות פתוחות, ומיקדה את
ההשקעה בעצמה, במקום בקבוצה הנחלה של חברות 0לק1ם שמציעות את השירות. בשל כך התעורר א'�אמון לגבי כוונותיה של

ההברה בהודו.

יתרה מכך, הקמפיין האגרסיבי שניהלה פ"סבוק כדי לזמת באישור /1/14 דווקא הדנים את הסכטת הגלומות ברשת בשליטת פ"סבוק
— פ"סבוק ניצלה את הרשת החברתית כדי לקדם את הקמפיין שלה ולדחוק מחוץ לתודעת המשתמשים את הקמפיין המתנגד

לפרויקט.
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1!.83̂ אישום הזהמוז0 מ"ידיעות" - רק לאחר כתב לאבד שליטה? שכולם מדבריק עלי!? לח1ם הודות למכשיר החדשניבנק הפועלים 'תמוך בהדחת האם האיש החזק במדינה עומד אז מה 1ה בעצם ה-.01ו1(,הזה הקיץ אתה אומר להתראותמדיה 1פרסום מד'ה ופרסום 0>131ח ת!1:0.;!ח3?1:5*>8

1 י 1
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לפשוטותיותר והבטיחו את...
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ג.א.נ.,
הנדון: דרישה לאפשר למי בנצי גופשטייו לפתוח פרופיל יעמוד עוקבים בפייסבוק

בשם מרשי, מר בנצי גופשטיין, הריני לפנות אליכם כדלקמן:

1. מרשי הינו פעיל ימין קיצוני, המוכר היטב בציבור, על בסיס דעותיו ופעילותו הציבורית. ואכן, הוא
מחזיק בדעות שנויות במחלוקת, אשר אינן מתקבלות באהדה בקרב חלק מהשומעים, וגס חח"מ

אינו מסכים עם דעותיו של מרשי, בלשון המעטה רבה.

2. ברם למרשי הזכות להשמיע דעותיו.

3. מרשי ניסה לפתוח פרופיל ועמוד עוקבים על שמו בפייסבוק עשרות פעמים, אך פעם אףר פעם גישתו
לרשת החברתית נחסמה. \

4. נראה כי פייסבוק חוסמת למרשי את הגישה לפייסבוק לאור דעותיו המוצהרות, ולאור'ן בלבד.

5. למען הסר ספק נבהיר כי פייסבוק אינה מאפשרת למרשי לפתוח פרופיל ועמוד עוקבים בפייסבוק על
בסיס הכרותה עם דעותיו - ולא על בסיס פעילותו בפייסבוק. ולראיה, מרשי לא; הקים פרופיל

פייסבוק ועמוד עוקבים אשר באמצעותם הוא ביצע הפרות.

6. נסביר: פייסבוק לא חסמה את הפרופיל הקיים של מרשי או את עמוד העוקבים שלו ןעל שוס פגיעה
חוזרת ונשנית בציבור. פייסבוק לא הסירה סטטוסים שמרשי פרסם אחרי שאילו דווחו כפוגעניים.
לא ולא. פייסבוק אינה מאפשרת למרשי לפתוח פרופיל ועמוד עוקבים בפייסבוק ,על בסיס דעה

קדומה עליו - אשר נוגדת את עמודותיה המוצהרות.

7. האבסורד הוא שפייסבוק מציגה עצמה כרשת חברתית דמוקרטית ופלורליסטית, הדוגלת בשוויון
וחופש ביטוי, ומתנגדת לבריונות - אך כשהדבר אינו מתיישב עם "דעותיה הנאורות" היא מתנהגת

בבריתות, חוסמת את חופש הביטוי ושוללת את אזרחותם של משתמשים במרחב הציבורי שלה.

8. פייסבוק מתנהלת בחוסר שקיפות, חוסר אחידות ובניגוד מוחלט לכל דין.

9. בשורה של פסקי דין נקבע כי חופש הביטוי הינו זכות עילאית, "ציפור נפשו? של הדמוקרטיה", אשר
שמור לו י'מקוט של כביד בהיכל זכויות הי?1וד של האדם'/ והוא מוגן תחת מטרייוג הזכויות של

\זחך יסוד: כבוד האדם וחירותו.

10. והדבר נכון גם לגבי כל הדעות, ללא איפה ואיפה "

1
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סוטות, אשר הציבור סילד מהו ושו^אהחופש לבטא או לשמוע דברים המקובלים על הכול. חופש הביטוי הוא גטהביטוי כזכות יסוד מרכזית במשפטנו החוקתי. [..] חופש הביטוי אינו רקהדמוקרטי, המבוסס על סובלנות ויציבות חברתית, מבססים את חופש"הרצון ליונו ביטוי להגשמתו העצמית של האדם והצורך לקיים את המשטר החופש לבטא דעות מסוכנות, מרגיזות ו
אותו" (הדגשות שלי)

בגץ 399/85 חבר הכנסת הרב מאיר כהנא ני הוועד המנהל של רשות השידור,
פ"ד טא(3) 255

11. לפיכך, לא יתכן כי פייסבוק, אשר נתפשת במונופולין כאמור בסעיף 26 לחוק ההגבלים העסקיים.
התשמ"ח - 1988, תשלול ממרשי את חופש הביטוי.

מונה 8 מיליארד משתמשים, חלה חובה לכבד את זכויות אדם, והזכות לחופש הביטויי.12. כך גם על פייסבוק כתאגיד רב לאומי המספק תקשורת ומהווה הקהילה הגדולה ביוןנר בעולם, אשר
 :13. יפיס לעניינינו גם דבריו של כבי הנשיא שמגר שנכתבו לפגי שני עשורים, בטרם פריצתו של עולם

האינטרנט ולידתה של פייסבוק -
אפקטיבית" (ד"ר די ברק, "חופש הגישה לאמצעי-התקשורת - אןיזוןמציאות, שבה התבטאות מחוץ לכלי התקשורת ההמוניים הינה ב17תילהיות חלקית בלבד; וזאת למהז "התפתחות התקשורת המודרנית י^רה"ללא אפשרות גישה אל אמצעי התקשורת עלולה הגשמתו של חופש הביטוי
אינטרסים בתחומי הזכות לחיפש-ביטוי" עיוני משפט יב (תשמ"ז) 183,

185-184). אין לי אלא להסכים עם דבריה של המחברת המלומדת כ< -
למימוש חופש-הביטוי, אשר בהיעדרו, עלול להיות ריק מתוכן ונעדר חשןבותמציאות זו, חופש-הגישה לכלי-התקשורת הינו, לאמיתו של דבר, תנאיידי דיווח בעיתונות הכתובה ובאמצעי'התקשורת האלקטרוניים. על ןקעושבים. אם ירצה להציג את רעיונותיו בצורה יעילה, יוכל לעשות כ( רקועל-עניינית של נאומו, אלא עלול לעורר רגשות חמלה בקרב קהל העוברים"מוכיח בשער או בכיכר-העיר לא יזכה, בדרך כלל, לתשומת-לב ולשקךלה

פועלת לטעמי לגבי כל אמצעי תקשורת ציבורי: רדיו, טלוויזיה, עיתונות או כלהאתר הם רכושו של הציבור ולא רכושו של פרט זה או אחר" (שם). הצדקה זושל ממש" (ברק, במאמרה הג"ל, בעמי 184)... ההצדקה לכך הינה כי "גלי

אמצעי אחר."
בגץ 6218/93 ד"ר כהן, עו"ד נ' לשכת עורכי הדין, פ"ד מט(2) 529, עמ' 541 -

.(542
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ג<א א1פ<ו/ משרד עו31י~די1

של הדפים אינה מדתית, אינה נעשית למען תכלית ראויה, ואסורה על פי כל דין. \תוך הסרה של פוסט ספציפי, ולא מניעה מוחלטת של הקמת פרופיל ועמוד עוקבים. ףסימה מוחלטת14. נדגיש כי גס כאשר פייסבוק מנסה למנוע ממשתמש להביע דעות פוגעניות היא יכולה לעשות זאת
15. לפיכך, פייסבוק כדרשת לאפשר למרשי לפתוח פרופיל ועמוד עוקבים בפייסבוק בתוך 10 ימים

משליחת מכתבי זה.
שומר לעצמו את הזכות להעלות טענות ודרישות נוספות בכל הליך משפטי שייפתח.16. אין באמור מכתבי זה כדי לגרוע מזכויותיו של מרשי, כשם שאין בו כדי למצות את כל טענותיו, והוא

7 ב^בוד רב, .

^^
גיאיאופיר, עו''ד^

^
__——'—"'"�

3



^ 
יידיו ^ גיא אופיי, משרד עו̂י
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 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 3 (ק' 12), רחז כינרת 5

טלפון: 03-5323650 03-5323650 :761
£2*: 03-5325691 ^̂ ̂ח£1?0. 00./ע  ̂ פקס: 03-5325691

לכבוד 12.2.2018
פייסבוק אירלנד 110

בדוא"ל: 1מ00^@100£88ט18136110£51
- מגלי לפגוע בזכויות -

-באמצעות הדוא"ל-
ג.א.נ.,

- תזכורת -
הכד#; זיישו? לאפשר למי בנצי גופשטייו לפתווז פרופיל ועמוד עוקבים ב0ייס1וק

סימוכין: מכתבי מיום 12.1.2018

בשם מרשי, מר בנצי גופשטיין, הריני לפנות אליכם כדלקמן:

1. ביום 12.01.2018, נשלח אליכם מכתבי שבסימוכין.

מכתבי מיום 12.1.2018, מצ"ב כנספח א/

2. עד כתיבת שורות אלו טרם התקבלה כל התייחסות מצדכם.

3. ככל ולא יתקבל מענה למכתבי שבסימוכין בתוך 7 ימים מיום קבלת מכתב זה, מרשי יראה בהעדר
תשובתכם משום תשובה, ויפעל בהתאם.

4. אין באמור מכתבי זה כדי למצות את טענותיו^של מרשי כשם שאין בו כדי למצות את מלוא זכויותיו
ו/או דרישותיו והוא שומר לעצמו את הזכות לעלות טיעונים ו/או דרישות נוספות בכל הליך משפטי

שייפתח.

עליב15*3<ב,

,̂ גיא אופיולעו^ד-

1



_̂ 25/02/2319 15:09 036966464 _ , ? ��̂981

|̂  � 0̂£ 01/0^

. . � 1 1
. � _£ ? � - -�י  ̂ ?̂.© 0̂£? ' � � , � � .- . י , .

�
" ? "? ?  �י"'18''̂̂� ?:

*̂0  ̂
� 

3"," �* — 
י י

\ !£!£ £3£ 885. '̂̂
^

^̂ ^̂^^̂ ^̂  .

̂^ —^ ^?8ג- " 3̂ 2?!̂  ̂ ��?גג! £*

£ *גג -גג© -?8קג : •  ̂ 32- ^̂ ?*=*ט 1
? ?? - ? ?"?

••*^ה555דד*ץ.' ?�� ' ? ? .,�, � ,

 ? 2018עז13תכ61?25 / *0'? .02 .5 2 |
 ̂ ?

 :_ ^י2^^^ ו
? 

. , � , . : ; �̂ ף:
י
. �

56111 5*31^

̂י **י* יי018 ¥^ ̂ ץ : / ; / ^0^?^_-03 -דזז
 :6ט§621001168ג1 .- ,

. :�� � " י י ? "
. -� ?  יי1̂ל �"

?;; �:� ;

̂^^^^^^£ יי ^^ .̂**̂  :§1
*08� ** ��"�3' !�� 00^̂ , ̂ ̂ *'יל* ̂- 6 0̂*8*1 �!** -̂- -"ט"*"!
-?"*�̂*** *•**�� ̂ � ̂ ?̂""*- * 1* ^<|�*נ *0*"1̂ 



25/82/26 18 15:09 036956464 
 ̂ 3£>$ק - .02/62

 י
? 

. 2 

• �
.

"

.
?*£102$ 8114190110163, ^11101118 ^7 14 188# ̂ 1616 0001*0̂ ,11105�1 122636 2£ע0133ד1י 35: 11 10 3)0116ע6ו2161 #13£ 81133 311£ 168!1ט1ק; 

3. 111 0x651 ./01 ?302^00 611̂ק10ץ 0* *6130£י11̂   111̂ 68̂ 83X6 )'1̂ע13ק00111 60160(|8 £58ם0116 �0121י  06356^0^£ (1) 
01 00(3€£1י? ?ט3 1<5 (3̂)  ̂?3£6 3£1(1011?30€1)00̂ 11̂)6)01קעסק 35̂, 01123111134 ז00ץ 10 §111§61011גן 0:516ז(|  00̂(2061? 113£ 6031 63ע0גמ0וז   1)311 ;{'303 $ 106?ת56 

(11) 

̂&? 3 016318 10 16<31מ11 1060 13$* 16 43£ 0131218 5*011601 1גג0ע 1*0קקט$ 40 מ0ו611431מ8064100111 613118!£ 3/0)311 3£6(|̂|00נ1^ 00ג|300י? 2̂   ̂0101116.

4. ?306500  ̂1163311(1 1686 6̂5 3̂ 1 0£ 1*8 11§1148. ?16356 11016 *113£ 
0111 

0̂ 0  ̂311£ 1101 
311̂ 303X26  ̂10

3006|14 561̂ 00ג61^?נ 011 111011063>מ8 0011316018!) 0£0011£ 108 ̂ 5י!)1ג£13ו11̂  131£

£5111̂ם6ק6̂8 ,3ז011

^\.$$2^£0$£1 . ; ? ?;? .

 י

- \̂

_\ -י

32354-38193911/1 

: "? .



1  ̂ ^ גיא אופיר, משיד ע11<ני-דיו
/  ^

11^ 
0$1€6$ ע£01 ,ז61<ן0

,1011616181 *5 ,(3 12) 61י\\6.5.11310 8611161  ̂ 11111ק0@0£ב|0£ מגדל ב.ם.ר 3 (קי 12), רחי כינרת 5 בני ברק 00111 ̂.
טלפון: 03-5323650 03-5323650 :761
¥^: 03-5325691 ^̂ 1י01. {1£1̂ פקס: 03-5325691 1*00.

לכבוד 15.3.2018
עו"ד שי כגן

פקס; 03-6966464
-מגלי לפגוע בזכויות -

-באמצעות הפקטימיליה-
ג.א.נ.,

הנדת: דרישה לאפשר למי בנצי גופשטייו לפתור! פרופיל ועמיד עוקבים בפייסבוק
סימוכין: מכתבכם מיום 25.2.2018

בשם מרשי, מר בנצי גופשטיין, הריני לפנות אליכם כדלקמן .?

1. בהמשך למכתבכם שבסימוכין, הריני לצרף את פרטי הזיהוי שסיפק מרשי בעת הירשמותו לפייסבוק.

1-1 מ1£11.001ת£@1654321*210ג61?1

0584869300 1.2

0504661690 1.3

0528693848 1.4

2. מאחר וחשבונו של מרשי נחסם, אין בשליטתו כתובת 0££ לפרופיל שלו, אך להלן שמות הפרופיל:

2.1 מ8#161(}00 861121011

גופשטיין 2.2 בנצי

�^ 3. אין באמור מכתבי זה כדי למצות את טענותיו של מרשי כשם שאין בו כדי למצות את מלוא זכויותיו
ו/או דרישותיו והוא שומר לעצמו את הזכות לעלות טיעונים ו/או דרישות נוספות בכל הליך משפטי

שייפתח.

גיא אופיולעו^^^

1
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