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- 01-18 : בית המשפט השלום - תל אביב ת"א
בס''ד

התובע : בני קצובר ת.ז 03608270
ע"י ב"כ עו"ד צוריאל חזי

מאלון מורה 161 מיקוד 44833
052-464349 פקס' 1532-9973724 טל: 3

- נגד-
הכתבעת : שידורי קשת בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד איתי ב. ערן
רח' ראול ולנברג 12 רמת החייל 6158101

03-7676000 פקס' ; 03-7676007

כתב תביעה
מהות התביעה : נזיקית, לשוך הרע. פרסום שקרים טפגיעים,

צו עשה המורה לנתבעת להסיר ולמחוק את הסרטון הפוגע \ ופרסום תיקון והכחשה
סכום התביעה : 300,000 ¤.

תמצית התניעה:
הנתבעת פרסמה על התובע דברי בלע ושקרים, תוך הצגתו כמי שקשור לביצוע פוגרומים, איומים
ברצח, ושריפת מסגד , תוך הפרת חוק איסור לשון הרע, תוך פרסוס שקרים מפגיעים ע"י פרסומם

באתרי אינטרנט אשר באופן וויראלי התפשטו באינטרנט בהיקפים נרחבים ומקובעים בו לעד.
דברי לשון הרע והשקרים המפגיעים פגעו מאד בתובע, במשפחתו, בכבודו ובעיסוקו.

דברי הבלע מצד הנתבעת והעדר הסכמה לפרסם תיקון הכחשה והתנצלות, מגלים את כוונת
הנתבעת הייתה לפגוע בתובע באופן חמור וכמשמעה בחוק.

למרות פניות התובע לנתבעת, הרי הנתבעת לא הואילה לחזור בה מפרסום השקרים, לא הסירה את
הסרטון, ולא פרסמה תיקון והכחשה על אף התראה שקיבלה בטרם הגשת תביעה זו

ומשכך לא נותר לתובע אלא להגיש תביעה זו.

הצדדים
1. התובע היט ראש המועצה האזורית שומרון לשעבר ו העוסק בהתנדבות בהדרכה בהיקף נרחב.

2. הנתבעת הינה חברה בע"מ לשידורי טלוויזיה ברייטינג גבוה וכן בעלת כ-13 אתרי אינטרנט בהם
מפורסמים באופן קבוע קישורים לתוכניות ששודרו על ידה בטלביזיה .

3. התובע מעולם לא הרע לנתבעת בשום דרך.

העובדות
פריימטיים) פרסמה 4. במסגרת תכניתה הפופולרית "ארץ נהדרת" מיום 27/2/17 בזמן צפיית שיא (
הנתבעת את תמונתו של התובע ולידה הכיתוב "סבא פוגרום" וכן העניקה לו את התואר

התמוה " מזגיץ הישוב" .
צילום מסך של פרסום לשון הרע מצורף כנספח א' לתגיעה .
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5. במסגרת התכנית ובסמוך להצגת תמונת התובע מוזכרים מעשים פליליים לרבות איום ברצח ;
שריפת מסגד ומעשי אלימות שונים .

6. מיותר לציין כי התובע מעולם לא היה מעורב בשום פוגרום, אין לו כל קשר לאנשים שמיוחס
להם פוגרום לכאורה ו/ככל ויש כאלו וכן אינו קשור לשום פעילות פלילית המוזכרת ו/או

. מצולמת בתכנית

7. פרסום דברי הבלע על התובע גרס לו להשפלה, פגיעה חמורה, וחשדות שווא כלפיו בעיני הציבור
כאילו מעורב בעניינים פליליים חמורים ביותר .

8. פרסום לשון הרע זה הממשיך להיות משודר באתרי האינטרנט של הנתבעת ובאתרים רבים
אחרים באמצעות קישור לסרט וגורם לתובע להשפלה, צער ולנזקים מתמשכים .

9. פרסומים אלו מהווים בנוסף, שקר מפגיע : וכן פגיעה נוספת בבני משפחתו של התובע אשר
נחשפים לפרסומים השקריים ונגרמים גם להם צער ומבוכה .

10. פרסומים שקריים אלו מועצמים עקב פרסומם, בין היתר, הואיל ופורסמו גם בקבוצות חברתיות
נרחבות, ותיאור התובע כאדם הקשור למעשי פוגרום ומעשים פליליים .

11. הפרסומים בוצעו בהיקף נרחב באתרי האינטרנט של הנתבעת, "בגוגל " וכן באתר "עיתון
הארץ", וכן באתרים רבים נוספים באמצעות קישורים לאתר הנתבעת.

12. כך הפרסומים עתידים להישאר לדורות במדיה הדיגיטלית, ללא אפשרות מחיקה, דבר אשר
מעצים את הפגיעה בתובע ומנציח את לשון הרע לתקופה בלתי מוגבלת.

צילומי מסך של אתר "עיתון הארץ" מצורפים כנספח ב'-1 עד בי-3
. /; מצורף כגספח גי צילום מסך אתר יעוגל

13. פרסומי לשון הרע פגעו באופן חמור בזכות היסוד של התובע לשם טוב.

14. נשיא בית המשפט העליון לשעבר השופט אהרון ברק כתב על חשיבות כבוד האדם ושמו הטוב
בע"א 214/89 אבנרי נ. שפירא, פד"י מג' (3) 840 בעמ' 856 כדלקמן;

"כבוד האדם ושמו הטוב חשובים לאדם כחיים עצמם. הם יקרים לו לרוב יותר מכל נכס אחר".

15. זכותו של האדם לשם טוב מופיעה גם באמרות חז"ל וקובעת כי ו
'יכל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים" (בבא מציעא, נח ע"ב)
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(שם) כי וכמותה האמירה 
... המלבין "כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלושה שיורדין ואין עולין ואלו הן

"... פני חברו ברבים

16. מעבר לפגיעה בכבודו ובשמו הטוב, נגרמו לתובע נזקים שלא ניתנים להערכה, וביניהם הפחתת
) אשר בהן עסק התובע זימונו של התובע להרצאות והדרכות כבעבר, ( תוך פגיעה נוספת בכבודו

הכוללות פעילויות הסברה ציבורית לסובלנות ושלילת כל פעילות לפגיעה בגוף או ברכוש .

הפו המשפטי

17. התובע יטען כי הנתבעת בפרסומיה השקריים הפרה ברגל גסה את חוק איסור לשון הרע

התשכ"ה - 1965. (להלן :"החוק")

18. התובע יטען כי הנתבעת הפרה את "חוק יסוד: כבתי האדם וחירותו."

19. התובע יטען כי הנתבעת ביצעה מעשיה בכוונה לפגוע , במזיד , לחילופין ומן הזהירות בלבד,
ברשלנות,

20. התובע יטען כי הנתבעת התכוונה להשפילו בעיני הציבור, ולבזותו בעיני הבריות , תוך שקשרה
אותו לפוגרום, איום ברצח, הצתת מסגד ומעשי אלימות .

21. על כוונות הנתבעת עת פרסמה את דברי הבלע ניתן ללמוד לאור שימוש בתיאור "סבא פוגרום"
הגורם לכל יהודי לזיכרונות קשים של מעשה פוגרום בעם ישראל, וכן בסמוך להצגת תמונתו

צילומי מעשי אלימות, איום ברצח וחשד להצתת מסגד .

22. אין ספק שכוונת הנתבעת הייתה לפגוע בשמו וכבודו של התובע, במשרתו, במשלח ידו, וביחס
הציבור אליו, שכן יש בפרסום הזה כדי לגרום לצופה הסביר לראות את התובע בעין שלילית
כאילו מדובר בעבריין מושחת המעורב במעשים פליליים חמורים , לרבות מעורבות בביצוע

פוגרום.

; פ"ד 23. הדין קיבע כי שמו הטוב של הנפגע ניזוק עקב לשון הרע ראה ע"א 90/49 ,בנטוב נ' קוטין
174 מפי הנשיא ברק ; לה(4) 169, ה(1) 593 וכן ע"א 354/76; מנדל שרף ני שירותי יעוץ כלכלי

, דיני לשון הרע תשנ"ז- 1997 בעמי 367; 386-387 אשר מרחיב וקובע 24. וכן ראה אורי שנהר
שהתובע זכאי לפיצויים גס אם לא הביא כל ראייה להוכחת נזקיו שכן הוא יכול להסתמך על

. החזקה הקובעת, כי פרסום העלול לפגוע בשמו הטוב של אדם גורס נזק כלשהו

25. ודוק, יסודות העוולה של פרסום לשון הרע, אינם כוללים את יסוד ה'נזק' כחלק מהעוולה עצמה.
נעשה הפרסום ועלול הוא להביא לידי השפלתו של אדם וכוי (ס' 1+2 לחוק איסור לשון הרע), די

בכך כדי להקים את עוולת פרסום לשון הרע.
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26. התובע יטען כי די בכך שהנתבעת פרסמה ביודעין את ההתבטאויות הללו שאינן אמת, בכדי
להקים עילת תביעה בגין לשון הרע.

17. התובע יטען כי לא קיימות לנתבעת ההגנות הקבועות בחוק, ומשכך יש לחייבה במלוא סכום
התביעה וכן לחייבה בפרסום תיקון והכחשה באותו היקף של פרסום לשון הרע .

28. התובע פנה לנתבעת באמצעות הח"מ לאחר הפרסומים לקבלת עמדתה, התנצלותה, פרסום
. תיקון והכחשה ופיצוי כספי

פניית התובע לנתבעת מיום 12/6/17 מצורפת כנספח רי לתביעה.
פנייה חוזרת לנתבעת מיום 8/1/18 מצורפת כנספח רי לתביעה.

תגובת הנתבעת מיום 18/1/18 מצורפת כנספח הי לתביעה

29. התובע יטען כי התנהגות הנתבעת לאחר הפרסום שוללת את הגנת תום לב (תיקון מס' 1)
תשכ"ז-1967 (תיקון מס' 3) תשמ"ד-1984, וזאת בנוסף לשלילת תום הלב עקב דחיית טענות

התובע ועמידתה על המשך פרסום הסרטון. כלשון הנתבעת 1

, להסרת "אנו דוחים את טענותיך במכתב כמו גם את דרישותיך חסרות היסוד לפיצוי

הסרטון ולהתנצלות."

30. לתובע לא נותר אלא לפנות לסעד בית המשפט ולהגיש תביעה זו.

. 31. לבית משפט נכבד זה סמכות מקומית ועניינית נוכח מקום מושבה של הנתבעת ועילת התביעה

לאור כל האמור; מתבקש כב' בית המשפט לזמן את הנתבעת לדין ולחייבה לשלם לתובע סן
. 300,000 ¤ וכן לפרסם תיקון והכחשה באופן שיגיע באופן וודאי לכלל הנחשפים לדברי הבלע

בנוסף מתבקש בית המשפט ליתן כבר עתה צו המחייב את הנתבעת להסיר ולמחוק את כל
הסרטונים והקישורים אליהם האופן מידי, וכן לחייב את הנתבעת בפיצוי יומי בסך 200 ¤ לכל יום

בו עדיין קיימים הסרטונים באינטרנט.

בנוסף מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעת בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד כדין.

צוריאל חזי, עו"ד
ב"כ התובע
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רשימת נספחים

א, צילום מסן של פרסום לשון הרע ?

( ב'-1 עד ב''3 ב* צילומי מסן של אתר "עיתון הארץ" (

ג. צילום מסן אתר "גוגל "

ד, פניית התובע לנתבעת מיום 12/6/17

ה, פנייה חוזרת לנתבעת מיום 8/1/18

ה תגובת הנתבעת מיום 18/1/18
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̂י± +£ $¤ -'̂ �. *?*** להזדעזע מאמירתו שצריך להכפיף את הדמוקרטיה ליהדות, אבל הוא חחש לא .�< _-^ 1 ער הכפשה מנועות. אפשו לשנוא את דרכו החתנחלית של קצובה אפשר ,#

הטוב ביותר ב'רושיים את "19 / ¤יי1 ולא למציתים הכפר דוהה, אלא לזרם המרמי של המתנחלים מצאני ] שייך לנופ י
1 יהונתן כהן ווגמ'תווהונםון, מי מ'1'ו 0�

\ שהתנעו מהם בחריפות ומעווע. חבורת נופשט"ן ורוקד1 חתונת הדמים לא
:ז. ? 

 ̂
ן התנערו והם בהחלס מבאישים את שם ישראל ומעוררים אנטישמיות. לחבר

ג0 סערת יהונתן גפן והשר <יברמן
רונלאלפרןן תפסיק! ללעונ לאיוב קרא

העילנ, ותתחילו לפחד
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צוריאל חזי , ?

עורך רץ 116)00ע1̂)

לכי

הנהלת חברת קשת בע'ימ 12/6/17

ראול וולנברג 12, תל אביב 6971910

03-7676000

שלום רב !

הנדוו: פרסום לשון הרע ושקר מפגיע

מרשי מר בני קצובר ת.ז 03608270 מילא ידי לפנות אליכם כדלקמן:

1. ביום 27/2/17 , שודרה תכנית ארץ נהדרת ,

2. בתכנית הוצגה תמונת מרשי עם הכיתוב ו "סבא פוגרום" וכן ? " מזג"ן הישוב "

3. מיותר לציין כי מרשי הינו אזרח ישר דרך ושומר חוק ואין למרשי כל קשר לפרסום הבלע .

4. מרשי מעולם לא שימש בתפקיד "מזג"ן הישוב" ואינו יודע במה מדובר.

, חסר טעם ובהחלט שאינו מצחיק . 5. אף אם מדובר בתכנית סאטירה, הרי הפרסום הנ"ל פוגע

6. הפרסום שלעיל, פגע מאד בטרשי ובכבודו ועליכם לשאת באחריות.

7. לאור האמור, הנכם נדרשים כזאת :

א. לפרסם לאלתר באותו אופו ובאותו ריטינג תיקוו והכחשה וכך התנצלות על הדברים באופן שיובא
לאישורי טרם פרסום.

.¤ 200 ב. לפצות את מרשי, לצורכי פשרה בלבד סך 000,

. ג. להסיר את הפרסום הפוגע מכל אתרי האינטרנט בו הוא מופיע

8. אין במכתבי זה כדי להוות ויתור או מיצוי של כל טענה כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם.

ככבוד רב

צוריאל חזי, עו"ד

א*ון מורה 161 מיקוד 44833 טל\ 052-4643433 78ן*' 1532-9973724
3x1 1532-9973724* 052-4643493 : 161 44833 161 1016/\1 ח£10
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הנהלת חברת קשת בע"מ 8/1/1#

ראול וולכברג 12, תל אביב

03-7676000

שלום רב!

הנדון: התראה טרם תביעה - לשון הרע ושקר מפגיע

מרשי מר בני קצובר ת.ז 03608270 מילא ידי לפנות אליכם כדלקמן:

1. ביום 27/2/17 , שודרה תכנית ארץ נהדרת .

2. בתכנית הוצגה תמונת מרשי עם הכיתוב ! "סבא פוגרום" וכו ו " מזג"ן הישוב "

3. מיותר לציין כי מרשי היכר אזרח ישר דרך ושומר חוק ואין למרשי כל קשר לפרסום הבלע.

4. מרשי מעולם לא שימש בתפקיד "מזג"ן הישוב" ואינו יודע במה מדובר.

. , חסר טעם ובהחלט שאינו מצחיק 5. אף אם מדובר בתכנית סאטירה, הרי הפרסום הנ"ל פוגע

6. הפרסום שלעיל, פגע מאד במרשי ובכבודו ועליכם לשאת באחריות.

7. מכתבי הקודם אליכם מיום 12/6/17 לא קיבל כל תגובה.

? 8. לאור האמור, הנכם נדרשים כדלקמן

א. לפרסם לאלתר באותו אופו ובאותו ריטינג תיקון והכחשה וכן התנצלות על הדברים באופן שיובא
לאישורי טרם פרסום.

.¤ 200 ב. לפצות את מרשי, לצורכי פשרה בלבד סך 000,

. ג. להסיר את הפרסום הפוגע מכל אתרי האינטרנט בו הוא מופיע

9. מרשי הורני להמתין 14 יום לתגובתכם, בטרם אנקוט כנגדכם בצעדים המתחייבים, ללא התראה
נוספת.

10. אין במכתבי זה כדי להוות ויתור או מיצוי של כל טענה כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם.

בכבוד הראוי

צוריאל חזי, עו"ד

_ אלון מורה 161 מיקח- 44833 טל; 052-4643493 פקלזי 1532-9973724 
161 44833 161 6�ז1¥10 ח£10 : 052-4643493 *3x1 1532-9973724
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18.1,2018

לכבוד
צוריאל חזי, עו"ד

אלוו מורח 161. מיקוד 4485495
בפקס; 1532-997,3724

מבלי לפגוע בזכויות
שלום רב,

הנדון� מנתנד בענייו התכנית "ארץ נהדרת"

בשם שידורי קשת בע"מ ("קשתי') הריני להשיב למכתבך שהתקבל אצלנו בים 16.1.2018, בדברים
הבאים;

מובהק העוסק בתופעת "נוער הגבעות'/ "תג מחיר" והאידיאולוגיה שבסביבתה צמחו התופעות1. כידוע, "ארץ נהדרת" הינה תכנית סאטירית. המערכון שבו עוסק מכתבך הינו מערכון סאטירי
הללו.

איש ציבור, כין היתר בהיותו כיום יו"ר ועד מתיישגי השומרון והשימוש בדמותו בסאטלרה נלווה1. אין ספק שמרשך ככלל בין הדמויות הבולטות במפעל ההתנחלויות לאורך עשרות שנים. מרשך הוא
למעמד זה, שבו בחר מרשך.

3. במערכון המדובר, שאורכו מספר דקות, מופיעה תמונה של מרשך, ללא ציון שמו, למשך מעט יותר
המילים "סבא פוגרום" ו"מזג"ן היישוב" באופך חיובי ובעיקר יש להן אפקט סאטירי-הומוריסטי.לא של לשון הרע. גם המשמעות של הכיתוב לצד תמונתו של מרשך אינה שלילית באופן מובהק.משנייה אחת, בליווי כיתוב הומוריסטי�סאטירי, שלא ניתן לייחס לו כל משמעות אחרת, הוודאי
4. לפיכך, אנו דוחים את טענותיך במכתבך כמר גם את דרישותיך חסרות היסוד לפיצוי, להסרת

הסרטון ולהתנצלות.
5. בהערת אגב אציין כי לא קיבלנו את מכתבך הקודם, אותו הנך מציין במכתב הנוכחי.

6. אין באמור לעיל כדי לפגוע או לגרוע מכל זכות או טענה של קשת.
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