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כתב תביעה
כללי;

1. התובע הינו עיתונאי ובלוגר, פעיל שמאל המוכר בזכות בלוג אינטרנטי שהוא כותב בו בשם
ג'ורג". "החברים של

2. הנתבע הינו פעיל ימין קיצוני אשר שם לו למטרה (ואולי גם לפרנסה) בשנים האחרונות לפעול
כנגד פעילי שמאל שונים בשלושה אופנים מרכזיים י

א. לחבל באירועים שמקיימים אנשי שמאל, הן בדרכים חוקיות והן בדרכים שאינן חוקיות.
ב. להגיש תלונות במשטרה ותביעות לשון הרע כנגד פעילי וארגוני שמאל. על אף שתביעות אלו
נדחות הרי שגם במקרה שבו הנתבע מחוייב בהוצאות הן אינן משתוות להוצאות שנגרמו לאדם
או לגוף הנתבע ובכך גורם לו הנתבע נזק. לרוב גם מפרסם הנתבע את העובדה שהגיש תביעות

שכאלו ברשתות החברתיות, מתבשם מצהלות חבריו.
ג. להפיץ שקרים ובדותות ברשתות החברתיות כנגד ארגוני ופעילי שמאל שונים מתוך מטרה

לגרום ללעג, בוז או שנאה כלפיהם.

3. בשל פרסומים שקריים של הנתבע כנגד התובע מוגש כתב תביעה זה.

הרקע העובדתי

4. בין התאריכים 1.2.13 ל-2.5.17 סיפק התובע שירותי כתיבה כ"פרילאנסר" עבור ארגון בשם
"יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם'/ אשר על פי הפרסום באתר האינטרנט שלו "מתעד,
אוסף ומפיץ מידע מהימן ועדכני בדבר פגיעות שיטתיות בזכויות האדם בשטחים". הארגון
עוסק בסיוע פרטני לאנשים שזכויותיהם נפגעו, בעיקר סיוע משפטי, וכן בהעלאת המודעות של
החברה הישראלית לנעשה בשטחים. התובע, אשר כשרונו הוא בעטו ובמקלדתו, סיפק שירותי



כתיבה כאמור עבור הארגון בכך שניהל את הבלוג של הארגון בשם "אירוע נקודתי" וכתב את
התכנים המופיעים בו באותם זמנים. למען השלמת התמונה יובהר כי ההתקשרות בין הצדדים

נפסקה וכי התובע אינו מספק עוד לארגון שירותים שכאלו.

5. בחודש דצמבר 2011 נחקר התובע במשטרה בגין פרסום שבו הבחין בין פיגועי טרור המכוונים
לפגיעה באזרחים חפים מפשע לבין מאבק מזויין כנגד צבא. התיק נסגר לאחרונה מחוסר
אשמה, אך חשוב לציין כי התובע לא נעצר מעולם, שוטרים לא ביקרו בביתו ומחשבו לא

הוחרם. התובע התייצב לחקירה כפי שנדרש בזימון טלפוני, מסר את גרסתו והמשיך בחייו.

6. בתחילת חודש אפריל 2016 פרסם הנתבע בעמוד הפייסבוק שלו, באחת מן התגובות את המידע
השקרי הבא כלפי התובע: "יוסי נעצר בעבר ומחשבו הוחרם על עבירות אלימות והסתה. תומן

. בלגיטימיות לרצוח חיילים. ממנהלי יש דין. וטרול מקצועי''
צילום מסך של הפרסום מצורף לכתב תביעה זה ומסומן נספח א/

: 7. בתגובה השיב לו התובע
'יא. מעולם לא נעצרתי" ואז הוסיף בציניות ''ולעיתים אני מתחרט על כך.

ב. מחשבי מעולם לא הוחרם.
, טכנית אני אפילו לא עובד של הארגון ג. כפי שהובהר לך בעבר, אני לא רק לא ''ממנהלי יש דין''

'' אלא ספק פירלאנס.
(ההדגשה היא בשל העובדה שהנתבע פרסם בעבר, במספר הזדמנויות, כי התובע הינו ''מבכירי
, ''ממנהלי יש דין'' ושאר בדותות מן הסוג הזה והמשיך בכך על אף שתוקן אינספור יש דין''
פעמים, מתוך רצון להציג עצמו כמי שנלחם כנגד אנשי שמאל בכירים, ועל כן ''מנפח'' את

מעמדם ותפקידם).

8. הנתבע המשיך בדרכו ושאל כאילו בהיתממות ''האם המשטרה ביקרה בביתך? כן או לאי"
שאלה שהתובע השיב עליה בלא מוחלט.

9. לאחר שקיבל התובע תשובות לטענותיו השקריות, אשר פורסמו ברבים, לא חשב הנתבע למחוק
את הפרסומים השקריים אלא שלח בקשת חברות לתובע. התובע לא אישר את בקשת החברות

ובשיחה במערכת הצ'ט של הפייסבוק התנהלה בניהם השיחה הבא ?
: ''למה אתה חושב שאני אמור לרצות איזשהו קשר איתךי - התובע

'' - הנתבע ו "כי אני מפרסן אותן (הטעות במקור). אמנם לשמצה, אבל אין פרסום רע.
. זה ומסומן נספח בי צילום שיחתהציט מצורף לכתב תביעה 

10. הנה בכך הוכיח הנתבע את זדון ליבו וכוונתו האמיתית, והיא להפוך את שמו של התובע לשמצה
ולעשותו מטרה לבוז ולשנאה בעיני קהל חסידיו של אותו נתבע וממילא להצטייר בעיני תומכיו
כאיזו ז'אן דארק הנלחמת כמפלצות מסוגו של התובע. על אנשים מסוגו של הנתבע - יהודי
חובש כיפה - כבר נאמר במקורותינו כי "כל המתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא"
(ירושלמי, חגיגה בי אי). במתכבד בקלונו האמיתי של חברו אמורים הדברים, קל וחומר שהקלון

לא היה קיים מעולם וכל כולו דברי השמצה ושקר שבדה הנתבע מליבו.

11. לחילופין, מדבריו של התובע עולה כי לכל הפחות הוא נוהג בקלות ראש ברשתות החברתיות
ביחוס מעשים ו/או תפקידים ו/או מקרים שונים לתובע, וזאת כשכל הסיפור הזה הוא בעיניו

בחינת "בדיחה" ותו לא.



יחסי התובע והנתבע והודעה על קיימם של תביעות קודמות

12. להשלמת התמונה יטען התובע כי מערכת היחסים בינו לבין הנתבע הינה ארוכת ימים וקשה.
הנתבע מנסה שוב ושוב ליצור קשר עם התובע ובת זוגו, הגב' גלינה ווקס, להתחבר איתם
לעיתים ולאיים עליהם בהליכים משפטיים כשאלו אינם נענים לו ולהצעתו לחברות עימם.
, ועל אף בקשותיהם כי יפסיק נראה כי התובע פיתח אובססיה חולנית לתובע ולבת זוגו
להטרידם, לשלוח להם בקשות חברות, לפנות אליהם בפייסבוק או במיילים וכי יפסיק לכתוב
עליהם, הוא ממשיך במעשיו אלו. הדברים הגיעו לידי כך כי בתקופות בהן הדבר החמיר התובע
אף התייעץ עם הח"מ לגבי פנייה לבית המשפט בבקשה למתן צו שיאסור על הנתבע ליצור עימו

כל קשר שהוא, בעולם הפיזי או הווירטואלי.

13. כך למשל פנה הנתבע סתם כך אל זוגתו של התובע ואיים עליה כי יביא לפיטוריו ולמעצרו של
בן זוגה ואף שאל בסרקסטיות "הכנת לו כבר מזוודה?'' זאת מתוך מטרה לאיים על בת הזוג

ולהשפיל את בן זוגה לעיניה ובכך להפעיל לחץ נפשי וזוגי על השניים.
זה ומסומן נספח גי. איומו של הנתבע על זוגתו של מצו ר ף לכתב תביעה 

14. במקרה אחר, בעקבות פוסט שכתב התובע בבלוג האישי שלו ובו חשף את העובדה כי הוא סובל
תקופה ארוכה מדיכאון קליני וכי הוא פורש למנוחה של כמה ימים מכתיבת הבלוג פנה אליו
התובע באמצעות הדואר האלקטרוני ושאלו בציניות "היי, לא אמרת שאתה פורש בגלל
הדיכאון?" התובע, שזעם על הלגלוג של הנתבע על מחלתו, וחשב - ובצדק, אם יורשה לח"מ
להביע את דעתו - כי בכך ירד הנתבע לשפל חדש, פרסם בפייסבוק את ההודעה שקיבל מהנתבע
וכתב "שי גליק, המכונה גם שמאי גליק, ממשיך להפגין קלאסה אחרי שחסמתי את השרץ
בפייסבוק". בעקבות כך תבע הנתבע את התובע בבית המשפט השלום בכפר סבא בדין לשון הרע

(תא"מ 39526-07-17 גליק נ' גורביץ) והתיק עודו תלוי ועומד.

הטיעון המשפטי
15. התובע יטען כי פרסומים אלו שפרסם התובע מהווים דבר שפרסומו עלול "להשפיל אדם בעיני
הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצידם" ו/או "לבזות אדם בשל מעשים,
, כלשון סעיפים 1(1) ו-1(2) לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- ' תכונות והתנהגות המיוחסים לו1

: "החוק"). 1965 (להלן
16. התובע יטען כי משיחת הצ'ט שהתנהלה לאחר הפרסומים השקריים עולה כי הפרסום היה

"בכוונה לפגוע" כאמור בסעיף 7 א (ג) לחוק, ולא נאמר בתום לב.
17. התובע יצהיר שוב כי הוא מעולם לא נעצר, נלקח מביתו או שהגיעו שוטרים לביתו, מחשבו לא

הוחרם ולא התקיימו מעולם יחסי עובד-מעביד בינו ובין ארגון יש דין.

18. איו צורך לציין את גובה ההשפלה, הבושה והעלבון שחש כל אדם כאשר מספרים ברבים כי
הוא נעצר ומחשבו הוחרם בשל עבירות הסתה ואלימות. זאת ועוד - כעיתונאי וכותב הרי ששמו
הטוב של התובע הינו קריטי עבורו, וקשירת התובע לעבירות פליליות כמו הסתה ואלימות, כמו
גם הטענה כי הוא "ממנהלי" ארגון מסוים כשבפועל הוא רק מספק לו שירותי כתיבה עשויים
לפגוע בתובע בשל העובדה כי אחרים עשויים להימנע מלהתקשר עימו ביחסי עבודה כשיראו כי

הוא כבר עובד בתפקיד אחר בעמותה אחרת ושנחשד בחשדות חמורים כל כך.



19. כאמור, התובע זוכה מכל חשד והתיק נגדו נסגר מחוסר אשמה בזיכוי מוחלט.

20. בנסיבות העניין, מטעמי אגרה ועל פי פסיקות שנקבעו בבתי משפט בתיקים דומים יעמיד
25 ¤, וזאת על אף שהפרסום בוצע "בכוונה לפגוע" התובע את תביעתו בתיק זה על סך של 000,

ועל כן מקנה לתובע כפל פיצויים ללא הוכחת נזק.

21. בנוסף מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבע לפרסם התנצלות על הדיבה בחשבונות
הפייסבוק והטוויטר שהוא מפעיל.

סיכום

25 22. בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לזמן את הנתבע לדין ולחייבו לשלם לתובע סך של 000,
¤ בגין הוצאת לשון הרע כנגדו.

23. לבית משפט זה סמכות מקומית ועניינית לדון בתביעה לאור העובדה שהפרסום נעשה ברשת
האינטרנט (וראו לעניין זה רע"א 530/12 יעקובוביץ ואח' נ' זיאס) ולאור שווי התביעה.

24. בנוסף מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבע לשלם לתובע את ההוצאות שנגרמו לו
, וכן לחייבו בשכר טרחת עורך דין ובתוספת מע"מ כדין. בשל תביעה זו

עודד דוגמא, עו"ד

ב"כ התובע



תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984
טופס 17א

תצהיר בסדר דין מהיר1(תקנה 214ג)

תצהיר
(כתב תביעה / כתב הגנה / הוד^ת צד שלישי — בתובענה בסדר דין מהיר)

. .̂ .ז/^  ?./ ..........ן.בבית משפט השלום ב .. .. י.ל:<:י.ד ... .�4 ..
0 תצהיר התובע / הנתבע / צד שלישי

~*י.י.?../...מס' זהות חא^ ...?. "..".?.??^.י1ל לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ..." . . . . כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור:אני החתום מטה 

2. תצהירי זה ניתן לתמיכה גבבםב תביעה^/ כתב הגנה / הודעה לצד שלישי בתובענה בסדר דין מהירוהטעמים לכך שהוא נותן את התצהיר במקום בעל הדין).1. אני התובע / הנתבע / צד שלישי (היה המצהיר אדם אחר — יש לפרט את זהותו, זיקתו לעובדות שבכתב הטענות,
/ כתב ההגנה / הודעד לצד שלישי הוא 3. האמור בסעיפים ו!ז ו זז! ?-^טנ3בתב התביע^

הואבידיעתי האישית. צד שלישי 
'
ג/ ה ט� ע ה ל 4. האמור בסעיפים ~�.7�. ..~.5.\ £נ3כתב_התב<יע): / כתב הזזננ

^ \?!!.^>.....>?.^.*.̂ ^(./ל... י. תי הוא ... נ לאמו ו עתי  די לי ר  , המקו תי נ אמו ו דיעתי  י ן לפי מיטב  ו כ נ
חתימת המצהיר ו 5ל5. אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה.אמה.

-, אישור
. ./, עורך דין, מאשר בזה כי ביום /יי.י./... .ל|... ̂חזות1*ח הופיע בפני 19 ח'קז'מ '̂ �מ המוכר לי אישית / שזהיתיו על פי תעודת זהות מס'אני החתום מטה י.י!. צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. !ז*ו!"€? ,"ש?>£ ה0א ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיהי100

חתימת מקבל התצהיר

ד*

1 פורסמו ק"ת תשמ"ד מס' 4685 מיום 12.8.1984 עמ' 2220.



רצוח חיילים. ממנהלי ו* דין. וטרול מקצועי ל
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א. משלם לא נעצרתי, 1לעתים אני מתחרט על כך.
ב. מחשבי מעולם לא הוחרם.

ג. כפי טהובהר לך בעבה אני ל>? רק לא י ממנהלי יט דין." טלנ'ת .י?נ' אפילו ל;-? עובד
של הארג1ן אל.א ספק פריל>?נ0.
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:- י ^וכן?^ 5*1
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