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בענייו:

התובעת:
טל גלבוע ת.ז. 034912873

ע''י ב"כ ערד יהונתן רבינוביץ
1 בית האת, קומה 2, אילת

: טלפון: 08-9266238
פקס: 08-6635340
פלאפון: 052-4898046

- נגד -

הנתבעים:

ייל עמדי ת.ז. 59727842 וו
! מרחוב מרים מזרחי 2 דירה 29

י. רחובות נתבע 1

ברק הררי ת.ז. 37151081
מרחוב טרומפלדור 65

פתח תקוה
נתבע 2

מהות התביעה: כספית - נזיקית

סכום התביעה: 300,000 ש"ח.

כתב תביעה
ו. עניינה של תביעה זו הינם פרסומי דיבה מבזים, משפילים ובוטים שנעשו על ידי הנתבעים,

\ מתוך כוונה ברורה של הנתבעים לפגוע בתובעת, ולהפיק רווה כלכלי על ידי שימוש

באותם פרסומים בכדי לפרסם עסקים שונים, כמפורט בכתב תביעה זה.
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רקע עובדתי

1. התובעת הינה טבעונית משנת 2010, זאת לאחר שנחשפה לזוועות אשר מבוצעות מידי

יום בבעלי החיים המשמשים כחומרי גלם וכאמצעי ייצור בתעשיית הבשר, החלב ועוד.

2. התובעת הינה ממקימות תנועת "החזית לשחרור בעלי חיים", תנועה אשר חרטה על דגלה

: פעילות אקטיביסטית הסברתית על מנת לשכנע את הציבור להפסיק לצרוך מזון העשוי

מבעלי החיים לאור ההתעללות הנוראית הנגרמת לבעלי חיים אלו מלידתם ועד מותם

והדברים ברורים.

: 3. התובעת הפכה להיות ידועגית לאחר שזכתה במקום הראשון בתוכנית הטלויזיה "האח

: הגדול'/ שם תויגה כטבעונית אקטיביסטית תוך שלאורך כל התוכנית הסבירה והטיפה

למניעת אכילת בשרם של בעלי החיים ומניעת כל שימוש בהם כמזון, מוצר וכר.

ן 4. כתוצאה מזכייתה במקום הראשון בתוכנית זו, שהינה בעלת רייטינג גבוה מאוד, הפכה ?

/ התובעת לאחת הפעילות הטבעוניות המוכרות בישראל לזכויות בעלי החיים.

י 5. בשנת 2013 הקימה התובעת יחד עם רועי שפרניק את עמותת קירות שקופים העוסקת

! בתיעוד התנהלות תעשיית המזון מן החי בישראל.

; 6. כל הנתונים שלעיל הובאו, הגם שבקצרה ואינם ממצאים את כלל פעילותה של התובעת

בתחום זה, על מנת להבהיר לביהמ"ש הנכבד, כי ערך הטבעונות הינו בנשמת אפה של

התובעת, והיא מוכרת ביותר בקרב הציבור בארץ כטבעונית וכמי שפועלת בהיבט

ההסברתי להגברת הטבעונות וערכיו.

טענות התובעת ביחס לעוולת לשון הרע

7. הנתבעים מנהלים דף פייסבוק ששמו "קרמבומם עם חיוך על השפתיים"- "אתר

חדשות/מדיה" (להלןל"דף הפייסבוק"). לדף פייסבוק זה 60000 חברים.

מצ"ב נספח "א" בו מוצג דף הפתיחה של עמוד הפייסבוק הכולל את שמו, כותרתו, מספר

חבריו ופרסום של עסק לממכר בשרים שמוצג בין היתר כבר בדף הפתיחה.

; 8. נתבע 1 הינו מנהל את דף הפייסבוק הני'ל זאת נוכח הנתונים העולים בברור מנספח או

. אשד הינו צילום מתוך ראיון טלוזיוני שנערך בתוכנית "אורלי וגיא" בערוץ 10 ביום
י



יי

5ו.2ו.3ר אשר בו הופיע נתבע ו תוך שהציג עצמו במפורש כאחד ממנהלי דף הפייסבוק

הנ"ל.

מצ"ב דיסק ובו העתק הקטע הרלוונטי מתוך תוכנית הטלויזיח הנ"ל ומסומן בספח "או",

9. נתבע 2, גם הוא אחד ממנהלי דף הפייסבוק הנ"ל, זאת נוכח הפוסט אשר פורסם בדף

הפייסבוק הנ"ל מיום 19.1,16 בו נטען מפורשות במסגרת פרסום עסק למכירת בשר, כי הן

הנתבע 2 והן הנתבע ו יגיעו לארוע בהיותם מנלי דף הפייסבוק הנ"ל, זאת על מבת שהם

יספקו: "."הסברים לגבי הטעויות הלוגיות והשטויות שטבעונים אומרים עם תשובות

? סופיות ומוחלטות לכל שאלה."

; מצ''ב העתק הפוסט ומסומן "א2"

0ו. מסקירה קצרה של הפרסומים בדף זה עולה כי מטרתו הינה העלאת המוטיבציה לצריכת

י בשר, זאת באמצעות תמונות, קטעי מלל, סרטונים ופרסומים עסקיים של בתי עסק

; שונים לממכר בשר וכיוצ"ב.

; 11. ביום 11.3.16 פרסמו הנתבעים תמונה בדף הפייסבוק הנ"ל בו נראית התובעת כמי

שהשתילו את ראשה על גופם של שני גברים אשר כל אחד מהם מחזיק נתח בשר והמלל

המצויין בראש תמונה זו הינו כדלקמן: "שבת שלום עם נתחים משויישים מאחלים לכם

אנחנו וכמובן י.מ. גבריאל� קצביה (המסגר 14, נתמה, כשר) קצביית הבית שלבו עמם אנו

משתפים פעולה''.

מצ"ב הפרסום ומסומן "ב"

12. בדיקה שערכה התובעת מצאה את תמונת המקור בה רואים את תמונתם של שני

הגברים המחזיקים, כל אחד מהם נתח בשר, בקצביה הנ"ל.

?י מצ"ב התמונה ומסומנת "ג"

י. 13. יוער, כי היות וכאמור, הנתבעים, ביצעו "פוטושופ" בתמונת המקור, בכך ש"חתכו" את

: פניהם של אותם גברים, ו"הדביקו" את ראשה של התובעת על גופם של כל אחד

מהגברים, הרי נוצרה תמונה לפיה ראשה של התובעת הולבש על הגוף של אותם גברים,

כאשר הגוף הימיני נראה עם יד שעירה.

14. לפרסום הפוסט דלעיל התקבלו תגובות רבות של הצופים. בין היתר מתן לקרוא את

התגובות כדלקמן:

"המבט שלה יותר מטומטם מהפרה'', ''משהי כאן צריכה לעשות שעווה" (ראה בספת "די).
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"בחיי, שמהמבט הראשון הייתי בטוח שמדובר בשני גברים", "חתחתיו זה טוב'/ הקאתי -

קצת בפה אבל אז ראיתי את הבשר ואז נרגעתי' (ראה נספח "דו'').

"חחחחח הרגתם אותי אני מת איזה מלכים", "כל כך מכוערת וגברית", "אבל למה להוציא

את התאבון?", (ראה נספה "ה, הו").

"בהנחה שהבשר שלכם טעים, לראות את הדבר המחליא הזה הוציא לי את התאבון...",

שפשפתי את העיניים וצבטתי את עצמי ורק אז הבחנתי... פוטושופ מושלם לאישה

מגעילה." (ראה נספח "ר).

"הוצאתם לי את התאבון עם החרייבית הזו", "תוזתת חבקתם'/(ראה נספח "ז").

; ''".היא סתם בהמה... רק זבל עם אותו זבל..." (ראה נספח "ח'').

ועוד.

15. לא למותר לציין את הברור מאליו, כי פרסום זה לרבות תגובותיו ביזו והשפילו את

התובעת וממשיכים לבזותה ולהשפילה מעצם המשך פרסומם בדף.

16. עוד לא יבשה הדיו מפרסום הפוסט המבזה והמשפיל הראשון דלעיל, ובעוד התובעת

מפעילה חוקר פרטי על מנת לאתר את פרטיהם המדויקים של הנתבעים בכדי להגיש

בקשה זו והנה הנתבעים בעזות מצח מפליגה, לקחו לעצמם את הדרור להמשיך ולפרסם

פרסום נוסף המשפיל ומבזה את התובעת כפי שיפורט להלן.

17. ביום 17.3.16 פרסמו הנתבעים "פוסט" נוסף בו נראית תמונתה של התובעת כשהיא

בתנוחת ישיבה כשהיא הושתלה (פוטושופ) בתמונה בה נראית בצמוד אליה פרה. בראש

הפוסט צויין המלל הבא: "והמבין יביך.

בראש התמונה צויין המשפט הבא: "טבעומם שזועקים כשרפתנימ מזריעים בהמות".

בתחתית התמונה צויין המשפט הבא: "איפה הייתם כשערן עשה את זה?''

מצ''ב העתק הפרסום ומסומן ''ט"

18. התגובות לפרסום משפיל ומבזה זה לא אחרו לבוא ולהלן חלקם:

"מעשה בקציצה והקבב הנסתו* (ראה נספח "י")

"יש תמונות שלא צריך להכניס לאנשים לראש. למה להרוס תאבון והשק מיני לעשור

הקרוב? אבל בהחלט אחד החזקים התחת.,.,." (ראה נספח "יא")

19. נתוני הבסיס לפוסט זה הינם כי התובעת הינה אם לשלוש בנות ושמו של אב ילדותיה

הינו ערן. .



- 5 -

20. המדובר בפרסום משפיל ומבזה מעיין כמותו בו נכתב ע"י הנתבעים כי היות הטבעונים

וביניהם התובעת מלינים על הפרוצדורה הנוהגת במשקים כלפי פרות בהזרעתן בכת, על

הסבל ההתעללות לאותם בעלי חיים, כי אז יצרו הנתבעים זיקה בין הליך התעברות זה

לבין התעברותה של התובעת ע''י אב ילדיה, תוך שהם רומזים באופן בוטה כי התובעת

בהמה, על המשמעות האובייקטיבית שיש למושג זה בעיינה האדם הסביר והדברים

ברורים.

: 21. הפרסום השלישי חינו תמונה אותה פרסמו הנתבעים בדף הפייסבוק הנ"ל ביום 5ו.ו.8 בה

עשו שימוש בתמונה של התובעת בו היא צילמה את ביתה הקטינה כשהיא מחבקת עגל.

811̂[¥£111 £2*נ£ 1¥£*^  11<ג1
 לנו

: בראש בתמונה ציינו הנתבעים את המלל הבא: "כותב

: תודה לטל גלבוע על הצילום המרגש למען זכויות העגלים! ממש תאים את האושר על

פמו של תעגלו*.

 הנתבעים עוותו את תמונת המקור בכך שהם שתלו בסמוך לפיו של העגל מלל כאלו
?יי

היוצא מפיו וכדלקמן.� "עזבי אותי טבעונית משוגעת! לכי לחבק עצים ף .

מצ''ב העתק הפרסום ומסומן ''יא ר

22. תגובות לפרסום הנ"ל לא איחרו לבוא ולהן הלק מהתגובות:

"תודה לטל גלבוע על הצילום המרגש למען זכויות העגלים! ממש רואים את האושר על

פניושל העגל! (ראה נספח "יא2'')

.חתיכת איכסה האישה הזאת" (ראה נספח יא3) .."

ראה נספחים "יא4", "יא5", "יא6"

23. בפרסום הרביעי פרסמו הנתבעים פוסט בדמות סרטון אנימציה אשר פורסם ביום

5ו.2ו.30, תוך שהנתבעים כינו אותו: "אשה על האש", בו נראית גופת אישה ערומה

כשהיא קשורה משופדת על גבי שיפוד מסתובב מעל מדורה, הנתבעים השתילו באותו

סרטון את פניה של התובעת בחזה ובאיבר מינה של אותה אישה.

מצ"ב דיסק ובו העתק הפרסום הרל ומסומן "יאד'

24. התגובות לפרסום הנ"ל היו משפילות ומבזות מעין כמותן וכדלקמן:

"רואים שחסרים לה ויטמינים חיוניים, החזה שלה נפול כמו פיתה רטובה*/ "פרגית? זח

כוס טבעוני... מה עכשיו גם לכוס ולעוף יש אותן זכויות???.." (ראה נספח "יא8")

"...אם ה יא היתה באמת בקטע היעו רואים שעות ביתשחי מבצבצות שם", "מה עם

קצת תבלינים...בנוסף היא שכחה למרוט את השיער.." (ראה נספח "יא9")
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; 25. בדמה כי הנתבעים פתחו בקמפיין השפלה וביזוי כנגד התובעת ולא בוחלים בכל אפשרית,

: בין אם בצילום, סרטון, או במלל בכדי להשפיל ולבזות את התובעת,

: 26. התובעת תטען כי הנתבעים חוטאים באופן חמור, מתוך כוונת מכוון זדונית לפגוע

בתובעת. הנתבעים בחרו בפלטפורמת האינטרנט בדף הפייסבוק שלהם בכדי להשפיל,

להכפיש ולבזות את התובעת זאת לאור האידיאולוגיה בה היא מאמינה ופועלת בהיותה

טבעונית אקטיביסטית.

27. בפרסום הראשון, לא די בכך שהם שתלו את פרצופה של התובעת בתמונה בה היא נראית

מחזיקה נתחי בשר אלא שההשפלה מקבלת משבה תוקף בהיותה נראית שגופה גוף של

גבר, בשתי הדמויות.

28. בנוסף, בפרסום הראשון הנתבעים בחר לבזות ולהשפיל את התובעת על מנת לקדם

ולשווק מכירת בשר בקצביה "י.מ. גבריאל" מרחוב המסגר 4ו בנתניה, עימם הוא נמצא

בקשר עסקי, כפי דבריו עצמם בפרסום.

̂" לפוסט הנ"ל, תוך שהנתבעים 1£̂ 1 ̂ 1x1 : כך ניתן ללמוד בתגובה ישירה של ̂"

! עצמו מציין כך: "כותב לנו הקרמבור א2114x1 *140£1*4. - הלכתי איתכמ עם ההמלצה

י על <.מ גבריאל- קצבית איכות הבשר בנתניה. מצטרף להמלצות ובגדול. תודה"

התגובה מצורפת כנספח "יב''

29. בפרסום השני, לקחו לעצמם הנתבעים את הדרור לעסוק בנושא התעברותה של התובעת

וכינו אותה בהמה, על המשמעות האובייקטיבית המבזה והמשפילה מבחינת מראה ודרך

התנהגות שיש למושג זה בעיינה האדם הסביר.

30. בפרסום השלישי לא בחלו הנתבעים מלעשות ניצול ציני ומחפיר בביתה הקטינה של

התובעת הבל על מנת לבזות את ביתה הקטינה של התובעת ובדרך זאת לפגוע במבקשת

: עצמה.

ו3. בפרסום הרביעי ביזויה והשפלתה של התובעת זועקים וברורים לכל. הנתבעים לא בחלו

מלעשות שימוש מחפיר ומזעזע בהצבת ראשה של התובעת על גופת אישה ערומה

וקשורה הנראית כשהיא נצלת על שיפוד.

32. כלל ארבעת הפרסומים הנ"ל מהווים לשון הרע כהגדרתו בחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-

.1965

_ !___
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טענות התובעת ביחס לעוולת הפגיעה בפרטיותה

33. הוראת החוק הרלבנטית לענייננו היא סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-981ו,

 הקובע מספר חלופות של הגדרת "פגיעה בפרטיות" ובין השאר אלה:
י

"(4) פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או

: לבזותו;

(6) שימוש בשם אדם, בכינויו בתמונות או בקולו, לשפ ריווח; "

, "ט'/ י"א, : 34. ארבעת הפרסומים שבצעו הנתבעים, באותם תמונות המופיעות בנספח "ב"

: י"א7 היבם פרסומים ברבים בנסיבות שהם עלולים להשפילה או לבזותה- זאת בהתאם

 לסעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות.
;

35. המדובר בפרסומים כי ברי שלא רק שהיו עלולים לפגוע בתובעת אלה ניתן ללמוד בברור

על פי תוכן הפרסום, טיבו, עוצמת פוטנציאל החשיפה של פרסומים אלו ולנוכח טיב

התגובות לאותם פרסומים, ניתן לומר בברור כי פרסומים אלו ביזו והשפילו בפועל את

התובעת השפלה חמורה.

36. משנה חומרה יש לעובדה הנלמדת מאופי הפרסומים והפרסום של בית עסק ששולב בהם

כי הדבר נעשה, בין היתר למטרת הפקת רווח כספל.

37. עיקרה ומרכזה של הזכות לפרטיות חינה, כפי שהגדיר כב' השופט ריבלין בע"א 8483/02

... אלוניאל בע''מ נ' אריאל מקדונלד, פ"ד ב"ת (4), 314 הינה "הזכות להיעזב לנפשך"

: משמע, זוהי הזכות המגנה על האינטרס האישי - רגשי של הנפגע.

38. יוער כי השאלה אם הופק רווח כתוצאה מהפירסומ אם לאו איבה רלוונטית (ת.א.

: 19800/91 ברקוביץ וארואסטי ב' עיתונות מקומית בע"מ, [פורסם בנבו], ת.א. (י "ם)

? 11049/90 רופ ב' און הנדסה מיזוג אוויר בע"מ ואח' פ"מ ב"ד (4) 500.

39. כ] רי לעניין זה פסק הדין שניתן בת.*?. (של/ם תל אביב) 32631/07 גל ליאת. גלינוס

; לילי נ. אמריקנה אינם ישראל בע"מ (מלו! "אמריקנה"), [פורסם בנבו] [21.09.2009]
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"... איך חולק כי תמו3תך של התובעות פורסמה באתר מסחרי, אשר נועז

] לקדמ את בית המלון למטרות רווח. אמנם, כפי שטען ב"כ הנתבעת

בסיכומיו, התובעות אינן בשרת ציבור, מפורסמות או ידועניות, ולכן פרסומ

, התמונה באתר האינטרנט לא היה צפרי להניב לבית המלון רווחים הנובעים

מזהרתן של התובעות. יחד עם זארנ, על-פי סעיף 2(6) לחוק הגנת הפרטיות

; כל "שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולר, לשפ ריווח" ללא

יי. הסכמתו מהווה פגיעה בפרטיות, אף כאשר לא מדובר באישיות ציבורית או

ידועה (כך עולה בין היתר גם מפסקי הדין שאליהם הפנה ב"כ התובעות)...

התובעות הינן הדמויות המרכזיות בתמונה (יחד עם אישה נוספת) ואינך

מופיעות בה באקראי או ברקע מאחורי דמות מפורסמת כלשהי... גשוא

: תביעה זו לא צולמה באירוע מתוקשר שהיו צפויים להיות בו צלמים

ואורחיט ידועימ רבימ, ולכן לא היה על התובעות לדעת או לצפות כי

תמונתן תפורסם.

... לענייך זהי די בכך שהתמונה פורסמה באתר מסחרי שמטרתו הפקת רווח

; עבור הנתבעת, כאשר נקבע לעניין זה כי "הפרשנות הראויה למונה

"ריווח'' היא פרשנות מרהיבה, הכוללת הפקת תועלת מהשימוש ולאו

דווקא רווח במובן הצר של המילה" ...

40. לא יכול להיות חולק כי לנוכח טיב הפרסומים הנ"ל התובעת בוזתח והושפלה בפועל

: לעיני כלל חברי דף הפייסבוק, ולעיני כלל גולשי הפייסבוק והאינטרנט.

ו4. ברם,ומעבר לצורך יאמר כי סעיף 2(4) לחוק הגנת הפרטיות אינו דורש כי שתהיה השפלה

או ביזוי בפועל, אלא שפרסום נעשה ברבים "בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או

לבזותו"

סמכות מקומית

42. לביהמ''ש הנכבד הסמכות המקומית לדון בתביעה דנן, היות והמדובר בפרסום בדף

הפייסבוק באינטרנט ובהתאם לתקנה 5X^3) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984

(להלן:"התקנות") - מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים, הוא כל מקום ועל כן כל

בית משפט בארץ קונה סמכות לדון בתביעה. ראה לעניין זה רע"א 2ו/230 יעקובוביץ נ'

זיאס וכן בש"א 3ו/669ו קול נ' מירום.

43. לביהמ"ש הסמכות העניינית לאור מהות התביעה והסעד המבוקש בה.
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הסעדים

: 44. התובעת תטען כי היא זכאית לפיצוי הסטטוטורי המקסימלי ביחס לכל אחד מן

הפרסומים אשר פורסמו פורסמו מתוך כוונה לפגוע, ללא הוכחת בזק - שעה שאין חולק,

לאור והמדובר בשני פרסומי דיבה נפרדים, מכלול הנסיבות, אופי ודרך הפרסום מהם

עולה בברור כי כוונתם של הנתבעים היתה לפגוע בתובעת, בדרך של ביזוייה וחשפלתה

? לעיני כלל חברי דף הפייסבוק ולעיני כל גולשי הפייסבוק והאינטרנט באשר הם, ואף

להשיג רווחים כספיים מפרסומים אלו, נוכח שילוב פרסום עסקי בשר בתוך אותם

פרסומים דיבתיים ומעצם היות האתר מפרסם על פי טיבו עסקים לממכר בשר, וזאת

: בהתאם לסעיף 7א(ג) לחוק איסור לשון הרע, ולחילופין לפי סעיף 7א(ב).

? לחילופין או במצטבר, לפי נזק לא ממוני (כאב וסבל) שנגרמו לתובע כתוצאה מהפרסום,

ולביהמ"ש הנכבד הסמכות לקובעו עפ"י אומדנא.

45. יוער בהקשר זה כי כבר נקבע בפסיקה בהתאם להוראות חוק איסור לשון הרע כי כאשר

אדם מסוים מבצע שורה של אקטים נפרדים זה מזה, שבכל אחד מהם הוא חוזר על אותה

דיבה ממש, אין כל מניעה מלחייב אותו בפיצוי ללא הוכחת נזק יותר מפעם אחת, לפי

מספר האקטים המעוולים שהוא ביצע. ראה לעניין זה עמ"ש (ת"א) 47311-10-13 פלוני נ'

פלונית פורסם בנבו 4ו.19.5 וכן בת"א (מרכז) 5699-11-10 (עופר מנירב נ' אייל ויובל ערד

? תקשורת (1996) בע''מ, פורסם בנבו 19.2.14.

46. ביחס לנזקים בשל גרימת העוולה של פגיעה בפרטיותה של התובעת יכול בית המשפט

לפ0וק פיצוי לטובת התובעת בהתאם לשיק1ל דעתו, וזאת מכח סעיף 29א (ב)(1)

לח1ק זה, על פיו:

"במשפט בשל עיילה אזרחית לפי סעיף 4, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע

לשלמ לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, בלא היכחת נזק"�

47. אשר על כן, מתבקש ביהמ"ש הנכבד ליתן פסק דין, המורה לנתבעים כדלקמן:

47.1. לשלם לתובעת פיצוי בסך 300,000 ¤ המורכב הן פיצוי סטטוטורי, בהתקימותה של

, בארבעה עוולת לשון הרע, בגין כוונה לפגוע (סעיף 7א.(ג) לחוק איסור לשון הרע

פרסומים שונים ולחילופין שלא בגין כוונה לפגוע ו/או כנזק לא ממוני ו/או בגין

עוגמה נפש, הכאב והסבל שנגרמו לתובע, ובשל גרימת עוולה נוספת של פגיעה
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כפולה, בארבעה הפרסומים בפגיעה פרטיותה של התובעת בנסיבות הפרסומים בהם

היא מושפלת ומבוזה. כשסכום זה נושא ריבית והצמדה כדין, מיום הגשת התביעה

ועד ליום התשלום המלא בפועל.

יוער, כי התובעת העמידה את תביעתה על סך 300,000 ¤ משיקולי אגרת בית משפט

בלבד, שכן היא סבורה שהיא זכאית לפיצוי סטטוטורי המקסימלי בגין ארבעת

פרסומי לשון הרע דלעיל, מתוך כוונה לפגוע בה, ובמצטבר, לקיומה של העוולה

הנוספת בדמות הפגיעה בפרטיותה בכל ארבעת הפרסומים דלעיל.

47.2. להורות לנתבעים לפרסם הודעת תיקון ו/או הודעת הכחשה, וככל שביהמ"ש הנכבד

ימצא כי בסמכותו- אף הודעת התנצלות , בהיקף ובנוסח שביהמ"ש ימצא לנכון,

: ואשר תהלומנה את חומרת הפרסומים המכפישים והמבזים שפרסמו הנתבעים,

ער'ד הונתן רבינו̂ב _̂__
/ "ב"ד-הקנובעת 



רשימת מסמכים

נספח א- בו מוצג דף הפתיחה של עמוד הפייסבוק הכולל את שמו, כותרתו, מספר חבריו

ופרסום של עסק לממכר בשרים שמוצג בין היתר כבר בדף הפתיחה של הדף

גספח אא- היבו דיסק ובו העתק תוכנית הטלויזיה הג''ל

נספח א 2- העתק פרסום הפוסט בו צויין כי הנתבעים הינם מנהלי הדף

נספח ב- העתק פרסום הפוסט המעוול הלאשון

גספח ג- העתק תמונת המקור של תמונת הפרסום הראשון

בספח ד- העתק תגובות לפרסום
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נספח י- תגובות לפרסום

נספח י"א- העתק תגובות לפרסום

נספה י''א ו- העתק הפרסום בו נראית ביתה של התובעת

נספח י"א 2 - דיסק סרטון בו נראים פניה של התובעת שהושתלו על גופת אישה ניצלת

נספח יא 3- תגובות לפרסום

נספח יא 4- תגובות לפרסום
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בספת א- דף הפתיחה של עמוד הפייסבוק הכולל את שמו, כותרתו, מספר חבריו ופרסומ

של עסק לממכר בשרים שמוצג בין היתר כבר בדף הפתלחה של הדף.
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נספח אא� דיסק ובו העתק תוכנית הטלויזיה הג''ל.



נספח א2- העתק פרסום הפוסט בו צויין כי הנתבעים הינם מנהלי הדף.
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נספח ב- העתק פרסום הפוסט המעוול הראשון



1 = 10̂�^י ?**? 9 י*� *• '??-3 *~ *י י&י £ י " ס*3^ 39^^^^^^^^^0^^^0פ5 ג * * 4 

151̂ ?1 4 *!- ? .ל*?* 1� 1



 ̂ �, 
ג*

11 ? �- 1



בספח ג- העתק תמונת המקור של תמונת הפרסום הראשון
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בספח ד- העתק תגובות לפרסום
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נספח ה- העתק תגובות לפרסום
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נספח י''א- העתק תגובות לפרסום
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בשררררררררר נהייתי רעב חחחחחח
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̂"^י יש תמונות שלא צריך להכניס לאנשים לראש. �
למה להרוס תאבון וחשק מיני לעשור הקרוב?

אבל בהחלט אחד החזקים חחחחח..
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 ̂

1111161326¥ ח1616�{
|̂ 1 

 הטבעונים אבל זה
 אוהבים את

 לא
נכון שאנחנו

לא יפה לרדת לרמות כאלה נמוכות..
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נספח יא 7- דיסק ובו העתק הפרסום
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יפוי כח

/ י \^0 ממנה בזה את עו"ד יהונתן רבינוביץ, מ.ר. 42442, 1 9 ת.ז. **י * �* 7 1 [ י אני הח''מ, 6/ 
] ,1^? בעניין ^ \1  ̂ 0 

 בפני
להיות באי כוחי, להופיע ולפעול עבורי

ין <7ח". ̂  ו7 (\ (1י0 ן חר* ר ,1 )\<< -\*ר0^ ̂/ 7 

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ''ל יהיה בא כוחי רשאי לעשות ולפעול בשמי רבמקומי בכל הפעולות הבאות, כולן או
מקצתן, הכל בקשר לעניין הנ''ל והנובע ממנו כדלקמן :-

1. להופיע בשמי ולייצגני בהליך המשפטי אשר פרטיו מצויינים דלעיל, הכל על פי שיקול דעתו המקצועית.

2. להגיש בשמי כל בקשה, בקשה למתן רשות ערעור, ערעור, דיון נוסף, הודעה, טענה, השגה, ערר, בקשה למחיקת
רישום פלילי, בקשה לשינוי עילת סגירת תיק פלילי או הליך אחר הנוגע או הנובע מההליך הנ''ל, ללא יוצא מן

הכלל.

3. להודות ו/או לכפור בשמי בכתב אישום הקשור בהליך דלעיל, בנוכחותי או בהעדרי.

4. להזמין עדים ולבצע כל פעולה בתוקף כל חוק או פרוצדורה אחרת שחלה או שתחול על ההליך דלעיל.

5. לבקש ולקבל חוות דעת רפואית על מצב בריאותי ו/או שיקומי מכל רופא או מוסד שבדק אותי או כל חוות דעת

אחרת הנוגעת לעניין הנ''ל.

6. למנות כל עורך דין לשמש במקומו בכל דיון ו/או משא ומתן משפטי לפי יפוי כח זה.

7. להעביר את הסמכויות שביפוי כח זה, כולן או מקצתן, לעו"ד אחר עם זכות העברה לאחרים. למנות ולפטר עו"ד

ולמנות אחרים במקומם.

8. לנהל את עניני הנ"ל לפי ראות עיניו ובאופן שימצא לנכון ולמועיל בקשר עם עניני הנ"ל.

9. הנני מאשר את מעשי בא כחי או מעשי ממלאי מקומו בתוקף יפוי כח זה מראש.

 שנה 2016. /
^ 

1]ולראיה באתי על החתום, היום יום ל^ בחודש
חתימה

 את חתימת מרשי הנ''ל. 1^^,
 מאשר

הנני
\>1ל—*—י ~� ———, ו *ך̂י
^גיץ * ןנ21ו3מ̂$  יה̂ו

|



4 . ט1פ0 1 —^
(תקנה 7א{ב))

 מדעת ישראל

י י'-

טופ0 1 - פתיחת הליך אזרחי
, התשמ"ד-1984) (לפי תקנה 7 א (ב) לתקנות סדר הדין האזרח'

0מן במשבצת המתאימה:

1. המסמן המוגש
 המ1ג':<ת לפנילתובענה עיקרית ? ערעור ? הודעה לצד ג* ? תביעה שכנגד ? בקשה בכתב

פתיחת התיר,? ער".ר ".כנגד
העיקרי

בהלין אזרחי 1 עיקול להגנה על תכוף הגנה בוררות1 אבעיה לאישור לפי חוק לתשלןם עסקיים מאיימת וצו פתיחה פתיחה ערר אחיד1 ? ? בקשה ם בקשה ? בקשה ? הגבלים ם הטרדה ם המרצת ם המרצת ם ועדת ? חוזה 2. (א) סוג תיק
, 1 התש0"ט-1 עד'ם
 מקומיןת מדינה עורכי הדין במערכה1 שם"ם של רשויות של עובדי של לשכת שנ0פו1 נעדרים או למשמעת משמעתי משמעתי משמעתי חיילים ועדה1 : דין אזרחי רכושם של אזרחי בחירות על בית דין על בית דין על בית דין על בית דין לפי ח1ק על החלטת1 ? חיקור ? ניהול ? ערעור ? ערעור ? ערע1ר ? ערעור ם ערע1ר ? ערעור ? ערעור ? ערעור1 ? 2008

 (תגמולים1
 זשיקום),1

 התש"י-1 :
11950 
, אזרחי החלטת1 מי0ים מער על החלטת שונה פי חוק א0יר'ם רגל ערעזר ערעור על1 ם ערעור ? ערעור ? ערעור ? ערעור ? ערר על ? עתירות ם פ'רוק'ם ? פשיטת ? רש!ת ? רשות?  לפועל? : 1959 ההוצאה1 המשפט התשי"ט- רשם1 , אזרחי רשם בית אזרחי המים

| ?
י7! ^ יי7! ^ י1'7! ^ תביעת לתובענה  ̂ דין8 ; ערעור על שכירות אזרחי אזרחי אזרחי בוררות ייצוגית8 : ? רשות ? 8 , קטנות מהיר מקוצר8 תביע1ת ב0דרד'ן בםדר

? : (ב) סוג תיק בהלין משפתה
 אימוץ1 ; שם בורחת גיל נישואין הסכם משפחה נזקקות עזבונות משפחה1 | 0 שימי ? תב'עת ם קביעת ם התרת ם תיק ם תיק ם תביעת ? תיק ? ערע1ר? ! וצו הגנה1 עיקול מאיימת רשם משפחה1 ? אימוץ אפ1טרופ0ות פ0ק חוץ לאישור הטרדה נישזאין 0כ0ון משפחה על החלטת ערעור? ; ם ? ? אכיפת ? בקשה ם ? היתר ? 'ישוב ? ערעור ם ערעור ? רשות

, \ ?

.3 1- _ ."- ? ; ? סכום התביע ה(בתביע1ת כספיות בלבד):? .
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, ? ? 0וג ענ"ן (יש למלא בהתאם להודעת מנהל בתי המשפט לפי תקנה 7א(ג) לתקטת 0דר הדין האזרחי

? * (באפשרותך לבחור יותר מ0וג עניי] אחד1 התשמ"ד- 1984 כפי שמתפרסמת ברשומות מזמן לזמן):
; בא1ת1 התיק, והאגרה שתשולם היא האגרה הגבוהה ביותר)

5. בעלי הד'ן�פרטי מגיש התובענה (די בציון פרטי בעל הד'ן הראשון} ם קטין ם ח0וי
{ כ£* 1שם (5ז7טי ומש<(1?ה/חברה/מו0ד) מספר זה1ת/ מספר ח"פ מספר טלפון כתובת 6 \^\0^^^\0^9/1 17ץ \3י^ 11 16 1

, אם אץ בידי מגיש התובענה "מספר�זהות" כהגדרת! בתקנות האמורזת, , התשמ"ד-1984 : * בהתאם לתקנה 7א(ו} לתקנות סדר הדין האזרחי
עליו לפרט את הטעמים לכך. לפיכך, אם אין ברשותך מ0פר זהות, נא קר0:

ראשון) ם קטץ ם ח0וי 1 (ד' בצ'ון פרטי הנתבע ה 6. פרטי בעל-דין שכנגד:
1 שם (פר3*'ומשפתה/חברה/מו0ד) |��מ0פר זהות/ מספר ח"פ 1 מספר טלפון 1 כתובת " 1.1.

1̂ בעניין עיזב1ן המנוח (בת'קי עזבונות בלבד) מספר זהות תאריך פטירה 1^ן\ 

ם הוגשה בקשר; לפטור מתשל!ם אגרה בהתאם לתקנות בתי המשפט (אגרות), התש0"'ו-2007 או7. אחר:
תקטת בית המשפט לעניני משפחה (אגחת), התשנ"ו-1995.

8. פרט בקשות שנפונתו לפני פתיחת ההליך הנוכחי:
מספר ת'ק שם התיק ת'אור

1̂שם עורך הדין (שם פרטי ועים שם נט*ךד ע1רך הדין מ0פר רשי1ן מבופר פק0 מ0*ך^1לפ1]. 9. פרטי בא כוח (אם מגיש התובענ תמיוצג) ¥̂ {~ך0רר0 1̂ ף 1 £4^ 1 1 1/ 9 (7ץ1 <י^ ^"- \ :
, בין היתר, לצורך ש1מת אגרת בית משפט אני מצהיר כ1 ידוע לי ש0עיף 4 לטופס זה משמש

ואני מתחייב כי א*ן התובענה כוללת סוגי עניין שלא פורטו^בסעיף 4 לטופ0 זה.

תאריף חתימה¥.ך $ 7 -^0

! בהתאם לתקנה 9(2) לתקנות סדר הדי1 האזרחי, התשמ"ד-1984, פרטי הנתבע ימולאו עד כמה שניתן לבררם,




