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 5 פרוטוקול
 6 

 7המשיב מגיש תביעת שקר שבה הוא טוען שהוצאה דיבתו בכך שנראה מצלם גופה של  :ב"כ המערער

 8אדם שוכבת ברחוב, סכין מתגלגלת, דם עדיין שותתת מהגופה, הוא אומר לא צילמתי עמדתי שם 

 9עם הפלאפון אך חיפשתי הודעות. כאן כאשר אמר שצילמתי גופה הוא הוציא דיבתי רעה, ומכאן 

 10ושם הוא נראה בבירור מקיף את  ך המשפט סרט אחר שצילמה עיתונאיתשהוא משקר. הצגנו במהל

 11הגופה ומחפש לעצמו זווית צילום טובה ומצלם. אין דרך אחרת להסביר את זה. בית המשפט קמא 

 12קבע שזו עובדה שהוא צילם ולכן העובדה שנכללה באותו דף בפייסבוק היא עובדת אמת. עוד כתב 

 13דעת. הוא אמר "לא, אני לא מחייך", הוא טען שזו הבעה קבועה  מר סרנה שהוא נראה מחייך, זחוח

 14בפניו שהיא כעין חיוך. קבע בית המשפט בין כך אם זה נכון או לא נכון, יכול היה המערער להתרשם 

 15ה של זחיחות הדעת והמערער העלה את התמונה לפייסבוק וכתב מתחתיה כאשר הוא שמדובר בהבע

 16ם, שזהו אדם משהו בין קוזאק לנאצי או פוגרומצ'יק והעלה את עדיין לא ידע מה זהותו של המצל

 17זה לעמוד הפייסבוק. את התמונה העלה מישהו אחר אני חושב. בכל מקרה, כשעלה דף הפייסבוק 

 18הזה וכנראה אגב, כך אני למד ממסמכי המשיב, לא בזה הוא רואה את הדיבה כי הרי הביטוי בין 

 19פת עולם של נאצי, הוא מייחס למה שפסיקת בית המשפט קוזאק לנאצי ברור שהוא לא מייחס השק

 20קבע להבעה של התיעוב שהוא חש כלפיו. הוא מבטא את התיעוד במילים בין קוזאק לנאצי, כפי 

 21שכתבנו בערעור אין דבר כזה. הקוזאקים חיו בזמן אחר ובמקום אחר ולא בטוח שהיתה להם איזו 

 22כו', במלחמת העולם השנייה. זה עולה לפייסבוק ואז אידיאולוגיה, הם היו סתם פוגרומים ואונסים ו

 23מתחילות תגובות, וכפי שמצוי בפייסבוק התגובות הן כמעט מיידיות ויש אנשים שמתנגדים 

 24ואומרים בתגובה בפייסבוק "אלה מחבלים" הם באו להרוג, הם באו להרוג את הילד שלך, הם 

 25נאצים היו מצלמים את הקורבנות ואת כותבים למערער. יש אחרים שכותבים, נכון זה שפל, גם ה

 26ההוצאות להורג, והתגובות הן מכאן ומכאן. ואז בדף התגובות ולא בדף הפייסבוק, מעלה המערער 

 27טוקבק וכותב שהחלאה הנאצית הזו ונוקב גם בשמו שבינתיים הוא יודע מי הוא. כנראה מדובר 

 28מייצג את היישוב שם. בכל אופן, באדם שמוכר באזור שהוא חי בו, יש לו אמירות ותפקידים, הוא 

 29הוא אדם מוכר וגם לא בלתי ידוע ומצטטים דברים שהוא אמר. על הביטוי הזה, החלאה הנאצית, 

 30אמר בית המשפט קמא דברים שאני מוכרח לומר שהם תמוהים עד מאוד. הוא אמר, נכון מקובל 

 31אומר שהוא  עליי שזו הבעת דעה, הוא לא אמר שהוא משתייך למפלגה הנאצית, הוא לא

 32מהממשיכים למפלגה הזו, הוא אמר שהוא חלאה נאצית אך לא הציג בפני הקוראים את התמונה 
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 1כולה, הוא לא אמר להם שמדובר בזירת פיגוע, הוא זה המערער, הם עלולים היו לחשוב כפי שחברי 

 2מחבל  רעור או בעיקרי הטיעון, עלולים היו לחשוב שזה מישהו שהתעללו בו ולאאומר בתגובתו לע

 3שיראה את התמונה ולא  4או מי שבא לדקור, למרות שהסכין שם. מי אדם בישראל שהוא מעל גיל 

 4יבין מיד במה אנחנו עוסקים. זוהי זירה של מחבל שהגיע עם סכין ניסה לדקור חייל, ואי אפשר 

 5ת. יש להבין מהתמונה עד לאיזה שלב של הדקירה הוא הגיע, אם הגיע לחייל או לא, ונורה ונהרג ומ

 6מישהו בישראל שחסר לו מידע כשהוא רואה את התמונה הזאת? כשהוא חושב שכתבנו בהומור 

 7בערעור שמדובר במישהו שביקש להרוג מישהי מתוך קנאה למשל, הרי כל דבר שבתמונה ראינו 

 8אותו אלף פעם.  אנחנו יודעים במה מדובר, ראינו תמונה דומה בנושא אלאור עזריה. אומר השופט 

 9ם כל הכבוד שאני רוחש למערכת בית המשפט, דבר זה הוא חריג. הוא צריך היה לכתוב קמא, ע

 10בפייסבוק, שהוא בא להרוג יהודים רק בשל היותם יהודים. כך כתב השופט, מנין לו לשופט שהבחור 

 11שהיה די צעיר דווקא בא להרוג יהודים בשל היותם יהודים? כפי שכתבנו בערעור שאולי הוא חושב 

 12ם בצבא כובש? אולי הוא חושב שהוא עושה דבר כזה או אחר? אין מחלוקת שהוא בא שהוא נלח

 13לפגוע בחייל שעמד שם במקום. השופט אומר שבגלל שהמערער לא כתב , דעו לכם שזה שיושב על 

 14הרצפה והמשיב מצלם אותו בזחיחות הדעת, הוא אדם שבא להרוג יהודים בשל היותם יהודים. אז 

 15שכן. אז הפעולה היא מוצדקת? האופן שבו צולם האדם הזה בפלאפון, היא  תישאל השאלה אז נגיד

 16פעולה נכונה? היהדות שהכרתי היא התעללות במת היא אחד העבירות החמורות ביותר. יהיה האיש 

 17הרע ביותר בעולם עכשיו הוא בידי אלוהים. אז למה עכשיו הוא מצלם ומחייך כאילו הוא צילם חיה 

 18שהוא לא הניח את רגלו על הגופה אך הוא חייך וזה מאוד מאוד הרגיז את  בספארי למשל? אז נכון

 19המערער והעלה בו את חמתו וביטא אותה באופן שביטא אותה. בית המשפט לא ראה בביטוי הזה 

 20עובדה, הוא לא חשב שהוא אומר כמו למשל בתיק של חברי בשאלת הנאציזם, שם בהחלט המבטא 

 21ענות ודנקנר אמר "אתה נאצי, אתה מחזיק בדעות שהן קרובות היה דנקנר, היה ויכוח בנושא גז

 22ו"ב. אפשר היה להבין שהמדובר בהבעת דעה לדעות המפלגה הנאצית הגזענית שונאת היהודים" וכי

 23אלא בעובדה האומרת שמי שמשתייך לקבוצה הזו "כהנא", שיש להם דעות שהן דומות לדעות 

 24וציאו את כהנא והגדירו אותו. לכן, חברי בסופו של הנאציות וזו עובדה ולכן הביאו פסקי דין שה

 25 דבר, חברי שזכה בבית המשפט העליון זכה בשקל אחד בלבד. שזו היתה פשרה בין כל השופטים. 

 26כאן אין טענה, מרשי כשהוא כותב מי זה החלאה הנאצית הזו, הוא לא התכוון ולא מכיר את הדעות 

 27 שה הזה והשתמש במינוח קיצוני. של האיש הזה. הוא התכוון להביע דעה על המע

 28אנחנו נמצאים בפייסבוק, ונכון שכבר נקבעה הלכה שחלקה גם בזכותו של מרשי, שאכן אפשר 

 29להוציא דיבה גם בפייסבוק. אומר בית המשפט קמא כמו שופטים אחרים, שרמת השיח בפייסבוק 

 30יסבוק הוא כיכר שוק, איננה דומה לרמת השיח בעיתון או בטלוויזיה או מכשיר תקשורת אחר. הפי

 31זורקים שם הכל. על אחת כמה וכמה כאשר עובדה שעולה בפייסבוק, אין הנחות בפייסבוק לעובדות. 

 32וזה נקבע בתיק של סרנה נ' ראש ממשלת ישראל. עובדה, אומרים אין הבדל. אך הנחת דעה כל אחד 

 33מיד אפשר לראות את יכול להביע דעתו בתוך שניה בפייסבוק, מי שלא נראה לו מה שאמר סרנה, 

 34 100דעתו בעניין, גם מה הוא חושב על סרנה למשל. הביטויים חריפים וקשים, ותוך רבע שעה יש 

 35טוקבקים. גם אני התנסיתי בזה. האם תעלה על דעתי להגיש הוצאת דיבה בעניין? הרי כל אחד שיש 

 36ולקים ואומרים לו מקלדת ומחשב יכול לכתוב מה שהוא רוצה, ואם יש כאלה שבתגובות שלהם ח
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 1'לא נכון, זה מחבל, הוא בא לרצוח, אין רחמים עליו', אפשר כך ואפשר אחרת. תובע שקרן הגיש 

 2תביעה על כך שהאשימו אותו שהוא מצלם גוויה, והוא לא מצלם בכל, והשקר טופח על פניו במהלך 

 3שמע מאחר המשפט והשופט בכבוד הראוי שאני רוכש לשופטים, זורק לו חבל הצלה ואומר לו, ת

 4כך וכך, אני שולל ממנו את הגנת תום הלב כי גם הבעת דעה צריכה תום לב. ז"א והמפרסם לא כתב 

 5שהוא היטעה, מה המשמעות של שלילת הגנת תום הלב? הוא הטעה את הקוראים, הם יכלו לחשוב 

 6ם יש שזו סתם גווייה שנפלה מאיין שהוא שהיתה מעורבת, ואולי דווקא שהמתנחלים התעללו בה. א

 7אחד שלא כותב אז אני מסיר את הערעור. אם היה כותב שזה מישהו שניסה לרצוח את אשתו? אך 

 8אנחנו יודעים בדיוק מה קורה, כלומר אדם שלא יודע לקרוא את התמונה הזאת בדיוק על מה שיש 

 9 בה, זה דבר שעם כל הכבוד נפלא מעיניי. המערער היה צריך לכתוב את זה? התמונה אומרת את זה.

 10יש אוריינות ויזואלית, לדעת לקרוא. כמו שהוא אומר שהוא כתב את הדברים אך באופן כזה שלא 

 11 חבל. -ניתן לקרוא, שאמנם מחבל אך מישהו יכל לקרוא את זה מ

 12 לדעתי פסק הדין שגוי לחלוטין גם בכל העובדות, חברי חושב שמגיע לו עוד יותר כסף.

 13ור שכנגד ולחייב בהוצאות ראויות ולבטל את פס"ד אני מבקש לקבל את הערעור ולדחות את הערע

 14 קמא. שילמנו את שכר הטרחה. אבקש להורות על הוצאות משמעותיות והחזרת כל מה ששולם. 

 15די במה שאמרתי בערעור, די בו כדי לדחות את הערעור שכנגד. הפרסום מאוד פגע במערער/המשיב. 

 16ום, פסה"ד של חברי ששם שימש כתובע פסה"ד שהם הביאו בין היתר עליו נסתמך בעניין התשל

 17ששם נאמר עליו שהוא נאצי ולא כהבעת דעה אלא כעובדה, כשהוא הגיע לעליון והצליח לשכנע את 

 18העליון שהמילה "נאצי" היא מילה ייחודית אצלנו, ואני מסכים עם זה לגמרי שאין לעשות שימוש 

 19לא בגללנו השתרשה לאו דווקא כמילה מופרז או לא נכון או לא ראוי במילה הזו. אבל קרה והמילה 

 20המבטאת את המפלגה הנאציו', ששלטה בגרמניה ואוסטריה והטילה את מוראה והיתה אחראית 

 21מיליון יהודים עם או בלי עזרת הפולנים, היא מילה שהשימוש בה צריך להיות זהיר מאוד.  6לרצח 

 22הו, כמו של הרב כהנא למשל, יקר זו דעתי, כשאתה עוסק במחשבות ומכנה אידיאולוגיה של מישבע

 23אידיאולוגיה נאצית. לכן, בסופו של דבר, כאשר הגיע חברי לבית המשפט העליון עם כל אי הנוחות 

 24שהשופטים הביעו לנוכח השימוש בביטוי הנאצי, בסופו של דבר סכום הפיצוי היה שקל אחד. בית 

 25מילה "נאצי" לא היה ראוי, המשפט אומר שאולי באופן פורמאלי או משפטי אפשר לומר שהשימוש ב

 26אך לנוכח דעותיך, מחשבותיך, והתנועה שאתה משתייך אליה, לכן הפסיקה נתנה לו שקל אחד 

 27 בלבד. 

 28בענייננו, אפילו שקל לא מגיע, לא התייחסנו להשקפת העולם שלו אלא למעשה שהוא בזוי לדעתו של 

 29ם האלה "נאצי" וכו', ברור שלא המערער ונתן לו את הכותרת שלו, שדווקא בגלל השימוש בכל מילי

 30 היתה כוונה להדבקת התואר הזה "נאצי" אלא למעשה עצמו. 

 31 

 32אני מעריך את חברי ולוקח מדבריו משפט אחד שאותי מזעזע. חברי אומר 'גם הנאצים : המשיבב"כ 

 33גביר, -היו מצלמים את הקורבנות'. פתחתי את עיקרי הטיעון גם בבית המשפט קמא וגם בפרשת בן

 34י מבט לשופטים ואמרתי שאני מופיע כאן לא רק בשם המשיב שהוא גם המערער שכנגד. אני הישרת

 35מיליון יהודים שנטבחו ונשרפו, כששומעים את דברי חברי המשמעות היא  6מופיע היום גם בשם 
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 1אחת, מה עשו הנאצים? צילמו? חייכו? זה באמת מה שהמערער חושב שהנאצים עשו? זה הפשע הכל 

 2 צים עשו? הנאצים שרפו, טבחו, אנסו ואין רבע מזה הטענה שהמשיב עשה. כך גדול שהנא

 3יש לנו מחלוקת עובדתית שחלק מהדברים שלו לא הופיעו בכתב הערעור, יש לנו מחלוקת עובדתית 

 4ואנו חולקים על כך שבית המשפט קבע שהמשיב חייך. התמונה בפני המותב ואני לא לומד ממנה 

 5נו גם תצהיר של חבר שאומר שזו הבעתו של המשיב. אני מוכן לצאת אוטומטית שהמשיב חייך. הבא

 6מנקודת הנחה שהמשיב חייך. ההגנה שטוען חברי, זו טענת הבעת דעה. אומר חברי זאת הדעה שלנו, 

 7בתקנות סדר דין האזרחי יש כתב הגנה שחברי הגיש בבית יש כאן בעיה ראשונה שמתחילה בכך ש

 8ה של הבעת דעה. חברי הגיש כתב הגנה בבית משפט קמא, משפט קמא ובכלל לא טען את הטענ

 9שמדובר במחבל שבא לרצוח יהודי בגלל יהדותם אז חברי לא טען שזה  2.8וכשאנחנו כותבים בסעיף 

 10 לא נכון כפי שהוא טוען כאן. 

 11 

 12 לכתב ההגנה.  5מפנה לסעיף  :ב"כ המערער

 13 

 14 זה לא נקרא הגנת הבעת דעה, חברי צריך לטעון זאת במפורש. : המשיבב"כ 

 15נניח שנתעלם מכל הבעיות האלה ומהעובדה שבא חברי וטוען למסכת עובדתית שלא נטענה בבית 

 16משפט קמא, בא וטוען טענות שלא הועלו בכתב ההגנה. השאלה לגבי הגנת הבעת דעה, מפנה לפס"ד 

 17לפסה"ד "חלופה נוספת... לערכים המוגנים" )ציטוט(. נגיד שהמשיב חייך, זה  27סעיף  89/04רע"א 

 18פטים שצריך לומר כלפיו? אפשר להעביר ביקורת שזה לא יפה ולא בסדר שהוא חייך, או בנפול המש

 19אויבך אל תשמח. אבל לבוא ולומר מילים שהן שמורות לגרועים שבאויבים שלנו ולמתועבים 

 20 שבשונאים שלנו, איך אפשר לבוא ולומר את זה? 

 21ושום בדיקה בזמן אמת, שום ניסיון באשר לטענה של הגנת הבעת דעה, לא נעשה כאן שום ניסיון 

 22לברר. גם בהמשך, לאחר שפורסמו הפרסומים הרי אנחנו שולחים מכתב התנצלות וגם זה לא הגיע. 

 23חברי בא לכאן לבית המשפט ואחרי כל אלה מדבר על התעללות בגופה? זו התעללות בגופה? דווקא 

 24נה של ההגנה הזאת לא יכולה דברי חברי שוללים את עקרון תום הלב ואומרים חד משמעית שהטע

 25 בכלל להיטען במקרה שלנו. 

 26בדיונית בין קוזאק לנאצי. אם  דמותבכתב הטענות שלו, אומר חברי לא התכוונתי לנאצי אלא ל

 27פדופיל ואז מתקבלת טענת חברי, אז אנחנו נגיד שמחר בבוקר אני יכול לכנות כל אדם בין אנס ל

 28לה המרכזית היא מה המשמעות של המילה "נאצי" בדיונית, השא דמותיבוא חברי ויגיד שזו 

 29 והמילה "קוזאק" והמילה "פוגרומי", מפנה לפרשת בן גביר )ציטוט(. 

 30הזכיר חברי את עניין דנקנר, שבו בית המשפט קבע שהוצאה דיבתי, כאיזה סוג לדוגמא למה כאן 

 31י שהרקע לסיפור בית המשפט צריך לקבל את ערעורו. יש כמה בעיות בפרשת דנקנר, שם צודק חבר

 32היה שהמערער שם זוהה עם תנועת "כך", אך המשיב לא מזוהה עם תנועת "כך". שם היה דיון 

 33בטלוויזיה, וזה לא היה צד אחד שמדבר וצד ששותק. בן גביר השתנה מאז ושינה את הסגנון, שם 

 34 ? הוא ישב באולם והתקוטט עם מר דנקנר, האם כאן המשיב התקוטט או היה משהו עם המערער

 35חברי בדלת האחורית מנסה להכניס את מה שבית המשפט העליון כבר אמר לו שאי אפשר להכניס, 

 36שיש הבדל שיש היום פייסבוק ולאמירות שניתן להגיד בכלים שונים. מפנה לדברי כב' השופט עמית 

 37 . אומר בית המשפט שדווקא היום הפייסבוק והכלים האלה זה הרבה יותר חמור. 4)ציטוט( סעיף 
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 1ענייננו, אפשר היה להטיח ביקורת בהנחה שבית המשפט לא יקבל את הטענות שלנו, אפשר לומר ל

 2 לביטויים כאלה זה אסור. שזה לא יפה שהוא חייך או צילם, אך ללכת 

 3בית המשפט דיבר על הפרסום השלישי, הרי קדמו לכך הפרסום השני וגם הראשון ובית המשפט לא 

 4 פיצה בגין הפרסומים האלה. 

 5ינו במסגרת הטענות בבית המשפט קמא למספר פרשיות שעוסקות בעניינים של נאצי וכן הלאה, הפנ

 6דודי נ'  10365-07-13בכל התיקים האלה ניתנו פיצויים הרבה יותר גדולים. הפניתי לתיק ע"א 

 7כולל הוצאות על המילים "בושה" וכן הלאה. ₪ אלף  200אדלשטיין, בית המשפט פוסק סכום של 

 8חירם נ' שרעבי, כרוזים  78285/96הרבה יותר קלים מהמילים שלנו. הפניתי גם לת"א  דברים שהם

 9 שהיתה רק אנלוגיה והיקש בין דרכו של התובע לבין דרכו של המשיב. 

 10אנו סבורים במיוחד לאחר שבית המשפט שומע כאן, שום מילה של חרטה או בקשת סליחה. איזו 

 11 מקוממת. שהיא אמונה בצדקת דרך שאותי מאוד מאוד 

 12המחבל הארור הזה שבא לרצוח, לא בא לרצוח אנשי ימין אלא מישהו שהוא בעל השקפת עולם 

 13כזאת או אחרת. אותו מחבל ארור שהגיע לא היה מבדיל ביני לבין חברי, או בין התובע לנתבע. אם 

 14ש מילים בית המשפט הנכבד לא יקבל את הערעור שלנו, ולא יתן כאן פסק דין שיבוא ויגיד עד כאן, י

 15שאסור לומר אותן, יש כינויים שצריך לשמור אותם לחיות שבאדם. אם בית המשפט לא יקבל את 

 16הטענות שלנו ויפסוק סכום פי כמה שבית המשפט קמא קבע, לא ירחק היום שכולם יהיו נאצים 

 17וקוזאקים ופרוגרוצ'יקים ומי שיצא מופסד מכך זה לא רק התובע אלא החברה ואולם ששת מיליון 

 18 הודים שנרצחו והדם שלהם זועק מהאדמה. י
 19 

 20: בית המשפט מעולם לא קבע שהפייסבוק לא יוצר נתוני רקע, דווקא בית המשפט ב"כ המערער

 21 השלום בפסק דינו אומר, אני מודע לכך שזה פייסבוק שבו תשואת הביטוי היא הרבה יותר קצרה. 

 22קודם לתגובה הזו כתוב שמדובר , כזכור, הדיבה שבה מצא בית המשפט קמא לייחס היא בתגובה

 23במחבל שהיה הורג גם אותך וגם את הילדים שלך, ולכן התגובה לא נכונה. ההבדל כפי שאמרתי בין 

 24דנקנר לבינינו הוא שאף אחד לא יכול לייחס תגובות כאלה ואחרות אלא מייחס גועל נפש וכן 

 25 ביטויים דומים. 
#<3># 26 

 27 החלטה

 28 ק הדין יישלח לצדדים. פס
#<4># 29 

 30 , במעמד הנוכחים. 20/02/2019, "ו אדר א' תשע"טבטניתנה והודעה, היום 
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 2 ביבי נורית ידי על הוקלד


