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 פסק דין

 המחלוקת ותמצית טענות הצדדים רקע

ביוזמות חברתיות שונות ואף תומכת  הרשומה בישראל, אשר עוסקתזרה היא חברה  התובעת .1

כפי שהתובעת  .לכתב התביעה 6-ו 5, ראה סעיפים רגונים והתארגנויות שונות בישראלבא

התובעת היא  קרן פילנטרופית משמעותית הפועלת בישראל, ובולטת בפעילותה "הגדירה זאת: 

( לכתב התביעה 5)סעיף  "לטובת חיזוק הדמוקרטיה , הצדק והשוויון לכל תושבי ותושבות ישראל...

הפלסטיני, בארגונים ובהתארגנויות הפועלים בעד השגת שלום בין ישראל לעם  ם תומכת  התובעת ג"

ודוגלת בפתרון שתי המדינות, התובעת מתנגדת לכיבוש הישראלי בשטחים בגדה המערבית ו'מפעל' 

 לכתב התביעה(. 6")סעיף ההתנחלויות ....

המופץ על בסיס יומי "(, העיתוןהוא עיתון ישראלי המאוגד כחברה בע"מ )להלן " 1הנתבע  .2

 הוא הכתב לענייני משפט של העיתון. 3הוא עורך העיתון. הנתבע  2הנתבע  בתפוצה רחבה.

באסל ”)להלן:  גטאסנגזר, בהסדר טיעון, גזר דינו של ח"כ לשעבר, באסל  9.4.2017ביום  .3

ועבירות של  2016-חוק המאבק בטרור, תשע"ובבגין עבירות ביטחוניות הקשורות  ("גטאס

, בית משפט השלום 36995-03-17. )ת"פ 1977-, תשל"זחוק העונשיןמרמה והפרת אמונים לפי 

ירצה  גטאסנקבע כי באסל בגזר הדין גונן(. -הנשיאה, השופט איתי ברסלר בבאר שבע, כב' סגן

 .2.7.2017ביום  החלבבית סוהר  עונשו

   

 נמרוד אשכול שופטכבוד ה פניל

 

 ניו ישראל פונד )הקרן החדשה לישראל( :תובעתה

 באמצעות ב"כ עוה"ד ישי שנידור

 

 נגד
 

 עיתון ישראל היום בע"מ .1 :נתבעיםה

 בועז ביסמוט .2

 יאיר אלטמן .3

 באמצעות ב"כ עוה"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות'
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של  ביצירתהאירוע בתיאטרון יפו אשר עסק הופיע ב, הוא הוזמן לגטאסטרם כניסתו לכלא של  .4

דן במכתבים אישיים של אסירים פוליטיים שבכלא ו ,עינת ויצמן "מחברות מהכלא"ת היוצר

, תוך דגש על השתתפותו של הישראלי. ידיעות על  הכנס האמור פורסמו במגוון ערוצים שונים

 . כמשתתף בטקס גטאס

לאחר  .גטאסהשתתף באסל התקיים האירוע האמור בתיאטרון יפו, במסגרתו  4.6.2017ביום  .5

שלושה פרסומים שונים, שקושרים במידה זו או אחרת את  עיתון זה פורסמו על ידי האירוע 

בהקשר להרשעתו הפלילית בעניין הברחת  ,גטאסהתובעת לתמיכה בח"כ לשעבר באסל 

 המכשירים הניידים לאסירים ביטחוניים.

סם דורשת התובעת לחייב את הנתבעים בפיצוי כספי ולהורות להם לפר ,לאור פרסומים אלו .6

 תיקון הבהרה בעניין הפרסומים האמורים.

 הפרסומים

 חלקים: משלושהמורכב  9.7.2017הפרסום מיום  .7

 לכתב התביעה(. 1)מוצג ת/ בעמוד הראשון של העיתוןהמופיעה וא כותרת הראשון ההחלק  .א

 

לעיתון. בכתבה זו נכתבו  7בעמוד תפרסמה החלק השני של הפרסום מורכב מכתבה שה .ב

 והובאה בה תגובת התובעת לטענה בכתבה. ,הנ"ל לכותרתדברים דומים 

בו ניתן היה לראות  ,אתר האינטרנט של הנתבעיםהחלק השלישי הוא כתבה שהתפרסמה ב .ג

, אשר נערך לכבוד כניסתו שאינו קשור לכתבה את התמונה המלאה של גטאס באירוע אחר

 טרנט של הנתבעים.לאחר פנייתה של התובעת לנתבעים התמונה הוסרה מאתר האינ לכלא.

דברי שרת בנוגע לכתבה  לכתב התביעה, עניינו 2מוצג ת/, 10.7.2017השני, מיום הפרסום  .8

, על כוונתה לפעול נגד מימון "(השרה רגב)להלן " התרבות והספורט )כתוארה אז( מירי רגב

רגב נגד הקרן החדשה: 'סייעה "ציטוט דברי השרה רגב, כדלקמן:  בכותרת הכתבההתובעת. 
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בהקשר ייחוס תמיכת  9.7.2017צוטטה הכתבה מיום  ,במסגרת כתבה זו. '"להאדרת מחבלים

 ."נושלאירוע אירוע אינו ה"צוטטה תגובת התובעת , וכן גטאסכ התובעת לח"

, וביקשה לפרסם 2, פנתה התובעת לנתבע 13.7.2017שני פרסומים אלו, ביום שפורסמו לאחר  .9

 19.7.2017ביום על מנת להעמיד דברים על דיוקם.  רצוננו""לשביעות הודעה ברורה ובולטת 

"לסיים את העניין בפרסום התנצלות והבהרה, וכן ובה ביקשה , 2התובעת לנתבע בשנית פנתה 

אל התובעת,  2פנה הנתבע  27.7.2017ביום בהמשך,  .בפרסום רשימת דעה מטעמה של הקרן"

מרשתך, אשר תתווסף לתגובה שפורסמה "לפרסום תגובה נוספת מטעם לב"כ התובעת  והציע

 .ומופיעה באתר האינטרנט"

של יאיר שעניינו כתבה  ,פורסם הפרסום השלישי 14.8.2017לאחר התכתובות הנ"ל, ביום  .10

והיועץ המשפטי לממשלה אביחי ן השרה רגב בעניי, 7ראה מוצג ת/ ,14.08.2017אלטמן מיום 

אזכור התובעת  על ידי המדינה בהקשר אליו."חוק הנכבה" ומימון לגופים -ביחס ל מנדלבליט

"הפגישה נערכה לבקשת השרה רגב בעקבות הפרסום בגוף הכתבה וכלל את המלל הבא: נעשה 

ב'ישראל היום' אודות אירוע הפרידה שנערך לח"כ לשעבר באסל גטאס בתיאטרון יפו, שפרסומו מומן 

 שמכבר פורסמה צורפה תמונה ,בנוסף, כחלק מהכתבה .בסיועה של הקרן החדשה לישראל"

 חלק השני של הפרסום הראשון.ב

 הוגשה תביעה זו. 12.9.2017ביום  .11

 יובאו במסגרת הדיון בשאלות המשפטיות כדלהלן.בנושאים שבמחלוקת טענות הצדדים  .12

 דיון והכרעה

  לשון הרע מהי: קובע )להלן "חוק לשון הרע"(  1965-תשכ"ה לחוק איסור לשון הרע 1סעיף  .13

 

 –לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול "

 להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;   (1)

 לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;   (2)

לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח    (3)

 ידו או במקצועו;

לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית    (4) 

 או מוגבלותו;

 יחיד או תאגיד". –בסעיף זה "אדם" 
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לבחון  ישחוק איסור לשון הרע, הלכה פסוקה היא שכאשר מוגשת לבית המשפט תביעה מכוח  .14

 Canwest Global 6903/12ע"א , ר' אשר נבנים האחד מן השני אותה בארבעה שלבים

Communications Corp  (22.07.2015פורסם בנבו, ) נ' אלי עזור : 

יש שלבים: בשלב הראשון  4-"את בחינת השאלה אם פרסום פלוני מהווה לשון הרע יש לערוך ב

; בשלב השני יש לבחון אם מה שפורסם עולה כדי "פרסום" במובנו של מונח זה בחוק לשון הרע

שפורסם מהווה "לשון הרע" כאמור בחוק זה, וזאת לפי משמעות הפרסומים בהקשר אם מה לבחון 

, קרי: לפי אמות המידה המקובלות על האדם הסביר; ובשים לב לקביעותינו להלן אובייקטיבי

לעיל(. ככל שנמצא כי "פורסם" דבר מה  12בדבר מידת העניין הציבורי שבפרסום )וראו פסקה 

תחולתן של ההגנות השונות הנזכרות הוסיף ולבחון בשלב השלישי את המהווה "לשון הרע", יש ל

, שיש בכוחן לשלול את אחריותו של המפרסם בלשון הרע. אם לא קמות הגנות מסוג זה, בחוק

ראו והשוו לשלבי הניתוח כאמור  המתאים בנסיבות העניין בשלב הרביעי והאחרון ייקבע הסעד

 ההדגשות הוספו נ.א. ".(17שרנסקי, פסקה ; עניין 568עניין הרציקוביץ', בעמ' 

 מוטל על כתפי התובעת. נטל זה רובץהרע הנטל הראשוני להוכיח כי הפרסום מהווה לשון  .15

לשון הרע, הנטל להוכיח כי התקיימה אחת  מהווההפרסום באם יוכח כי  על כתפיה. בכללותו

 751/10ע"א המשפט העליון בלעניין זה ר' דברי בית . יםההגנות בחוק, רובץ על כתפי הנתבע

, לעניין הנטל "[פרשת דיין]להלן " (8.2.2012)פורסם בנבו, אורבך -פלוני נ' ד"ר אילנה דיין

בדין הישראלי, נטל ההוכחה הוא הפוך. כאשר "..להוכיח את אמיתות הפרסום, שרובץ על הנתבע: 

 ".הפרסוםעובר הנטל לנתבע להוכיח את אמיתות  -הוכח פרסומה של לשון הרע 

בהקשר הספציפי של הזכות העולים ל האמור יש לבחון לאור השיקולים השונים את כ .16

  אשר קיבלה מעמד רם ביותר במערכת המשפט הישראלית. ,החוקתית לחופש הביטוי

לפיכך, נעבור לבחינת השאלה האם  דנן אין חולק כי מדובר בפרסומים כהגדרתם בחוק. במקרה

 ביחס לכל אחד מהפרסומים בנפרד. כל אחד מהפרסומים מהווה 'לשון הרע'

ים מהווה לשון הרע, יש לבחון כיצד נתפס הביטוי מבחינה אשר דנים בשאלה האם ביטוי מסוכ .17

הפוגע. חופש הביטוי מחייב שלא לדקדק בציציותיו של הפרסום "אובייקטיבית בעיני אדם סביר. 

 "השאלה איננה אפוא מה הכוונה שמאחורי הפרסום, אלא מהו "המסר עימו היא מותירה את הצופה

פורסם ) נ' אלי עזור  Canwest Global Communications Corp 6903/12ע"א  ל 20פסקה 

  .)22.07.2015בנבו, 

אלא הרושם הכללי הוא קורא העתון הרגיל אינו מנתח את אשר מגישים לו ניתוח מדוקדק .."כידוע, 

הקובע, ורושם זה מושפע מאוד מסדר הדברים: אם נוצר רושם מסויים מתחילתה של כתבה, הוא לא 

חברת החשמל לישראל  9/77ד"נ  ."ידי דברים אחרים המופיעים בהמשכה-יימחק על נקלה על

 .(1978) 337( 3לב) ,בע"מ נ' הוצאת עתון "הארץ" בע"מ
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, בהתייחס לכך כמכלול ולא כנקודה ספציפית פרסוםב לבחון ישאת הרושם הכללי האמור,  .18

  .למפרסם, לרבות התחשבות בשיקולי עריכה מרחב נשימהשיש ליתן 

 פרשת דיין:

לשיקולי  –היבט נוסף של "מרחב הנשימה" מתייחס להיבטים הצורניים של הפרסום  . 95"

העריכה של מציג העובדות. שיקולים אלה, הנוגעים בעיקר ובמורחב לעבודתם של עיתונאי, של 

יוצר, של במאי ושל תסריטאי. שיקולי העריכה יכולים לבוא לכלל ביטוי בכמה אופנים. האחד 

צילומים אשר לא צולמו בזמן אמת  –ומי אילוסטרציה בכתבה עיתונאית הוא, למשל, שימוש בציל

במהלך התרחשות האירוע נשוא הכתבה, והם נועדו להשלים אותה באופן חזותי, להעביר לצופים 

עורכי תקשורת נדרשים  ....מסר לגבי המידע המועבר להם בכתבה, ולספק לה המחשה או הסבר. 

ם מתוך מצבור של הקלטות או צילומים, ולהציג את החלק גם באופן תדיר לחתוך קטעים קצרי

הרלוונטי או את הקטע הרצוי להם. מטבע הדברים, אין ברגיל אפשרות להציג את מלוא חומרי 

בעניינים בעלי חשיבות  –הגלם או את מלוא העובדות המרכיבות את המציאות. כך בכלל, וכך בפרט 

או  –כפי שהייתה ידועה למפרסם  –של המציאות ציבורית. כל עוד אין מדובר בעיוות מכוון 

בסילופה, אין לראות באמצעי עריכה אלה משום סטייה אשר תשלול מהמפרסם את הגנת אמת 

עבודת העריכה הינה תכופות חלק בלתי נפרד מן העיסוק העיתונאי וכל עוד . ....96... הפרסום

אין זה  –מודע ומהותי של המציאות  נופלת היא בגדרה של עריכה מקצועית סבירה, ואין בה עיוות

   ".תפקידו של בית המשפט להציע דרכים אלטרנטיביות למלאכת העריכה

חוד'יפה עאטף דראושה  12833-03-09ת"א )שלום נצ'( מב ולעניינו ר' גם דברי השופטת גול

 'עורך על'"בית המשפט איננו משמש  :(27.01.2014פורסם בנבו, ) ערב בע"מ-נ' חברת כל אל

של עיתונים, וכל עוד העריכה איננה מעוותת את המציאות כפי שהיא ידועה אותה עת למפרסם, 

 ".ואיננה יוצרת ביטוי מסולף ופוגעני שלה, אין הדין מקים חבות בלשון הרע בגין בחירות עריכתיות

 .(02.07.2017)פורסם בנבו,  אבירם דהרי נ' דוד אוחיון 22256-12-16תא"מ )שלום ק"ג( ר' גם 

"..עדיפות שבחר המחוקק להעניק  -את כלל השיקולים המפורטים לעיל יש לאזן בהתחשב ב .19

בצורך .." הכיר , פרשת דיין(. ובכך שבית המשפט העליון427)עמ' לביטויים בעניינים ציבוריים" 

להקנות יתר משקל לחופש הביטוי לעומת הזכות לשם טוב; במיוחד כך מקום שבו מדובר בפרסומים 

דינה של כב' הנשיאה ד' ביניש ע"א -בענייני ציבור או בפרסומים העוסקים באישי ציבור )ראו פסק

 677/83; ע"פ 864-863(; עניין אבנרי, בעמ' 2002) 622-621, 607( 2אפל נ' חסון, פ"ד נו) 1104/00

 . ....((1985) 205( 3בורוכוב נ' יפת, פ"ד לט)

, לביטויים בעלי חשיבות ציבורית. ... ככל שיש ספק בשאלה . מקום מיוחד שמור במסגרת איזון זה79

 מוטב לטעות לטובת חופש הביטוי וחופש העיתונות". –אם הדיבור שבמחלוקת ראוי להגנה 

לשון  עולה כדיככל שיש ספק כי התבטאות מסוימת  ,, לפיובכלליש להתחשב  ,ף לאמורבנוס .20

רשת שוקן בע"מ  4534/02ע"א האמרה איננה לשון הרע. ר' הרע, יש להעדיף את הפרשנות לפיה 
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כאשר בית המשפט נתקל בקושי פרשני, עליו להעדיף ": (2004) 558( 3, נח)נ' אילון לוני הרציקוביץ'

 ". נות שלפיה הביטוי איננו לשון הרעאת הפרש

חשש שהגשת " ..-בעניין האמרת בית המשפט העליון כלל פרשני זה אף תואם את למותר לציין ש

תביעת לשון הרע תשמש, לעתים, לא רק ככלי לגיטימי להגנה על שמו הטוב של אדם, אלא כאמצעי 

פלונית נ' עו"ד  7426/14ע"א  ".להרתעה לא לגיטימית מפני השמעת ביקורת או מפני חשיפת האמת

 . (14.03.2016פורסם בנבו, ) אורי דניאל

ות בעניין עליונותו של חופש הביטוי, ר' פרשת את ההלכה הפסוקה זה שנים רבכמו כן, תואם 

מדינת ישראל נ' בן  255/68ע"פ ) 'ציפור נפשה של הדמוקרטיה'חרות הביטוי היא ": 419דיין בעמ' 

 'ביטוי אין דמוקרטיהבלא דמוקרטיה אין חופש ביטוי ובלי חופש '((. 1968) 435, 427( 2)משה, פ"ד כב

((. חופש הביטוי 1987) 433, 421( 1)לאור נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ"ד מא 14/86בג"ץ )

 ".הוא היסוד ההכרחי לכל חברה דמוקרטית המבוססת על רצון העם

 הפרסום הראשון 

כותרת בעמוד הראשון של העיתון, כתבה ורכב משלושה חלקים: מכאמור, הפרסום הראשון,  .21

 בעיתון וכתבה באתר האינטרנט של הנתבעים.

 בעמוד הראשון כותרתה
 

משעה שהפרסום הראשון הוא כותרת בעמוד הראשון של העיתון, אציין את המבחנים  .22

 סיקה ביחס לכותרות מסוג מיוחד זה:הספציפיים של הפ

ן שונה מכותרת שנמצאת בתוך העיתון, הראשון יש לבחון באופאת הכותרת הראשית בעמוד 

. כותרת זו בניגוד לכותרות בתוך שניתן לעורך העיתון, כאמור מרחב הנשימה תתוך בחינ

עסקית  –העיתון לא נועדה להגשים רק תכלית של העברת מידע לקורא, אלא גם תכלית כלכלית 

לקחת את העיתון ולהמשיך ולעלעל בו. בהתאם לכך, צפוי הוא בדמות הזמנת עוברי האורח 

וכי עורך העיתון ישתמש בתוכן הכתבה על מנת לגרום שהמלל בכותרת זו יהיה מפורט פחות, 

הפצתו. לפיכך, נחה דעתי כי הבחינה ביחס הביא לול ,לעוברי האורח לגשת וליטול את העיתון

לעומת העמודים האחרים, תוך מתן עדיפות לה יותר כותרת בדף הראשון תיעשה בצורה מקל

  לזכות הביטוי של המפרסם.

 :ה ריבלין )כתוארו אז( בפרשת דייןלפסק דינו של המשנה לנשיא 125פסקה ר'  ,להשוואה

במובנים רבים ניתן להשוות את הפרומו לכותרת המופיעה בראש כתבה בעיתון. הכותרת היא "

(, ועליה לזכות במעמד ובמשקל שונים לעומת 876לפעמים כ"חי הנושא את עצמו" )עניין פלוס, בעמ' 

הטקסט והכיתוב הרגיל שמתחתיה. במקרים מסויימים, על כן, תיבחן הכותרת במנותק מגוף הכתבה 

מדלגים על  –(. טעם עיקרי לכך הוא שקוראים רבים קוראים קריאה סלקטיבית 880-874בעמ' )שם, 

http://www.nevo.co.il/case/17916410
http://www.nevo.co.il/case/17916410
http://www.nevo.co.il/case/17936249
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הכתבות עצמן וקוראים רק את הכותרות העיקריות בעיתון. טעם נוסף קיים במקום שבו הכותרת 

לא  –יוצרת רושם שונה מהרושם הנלווה לכתבה, שאז, לעיתים, אף אם הכתבה מציגה תמונה מאוזנת 

(. אם כך לעניין כותרת 879בכך כדי לשנות את הרושם הראשוני שיצרה הכותרת )שם, בעמ' יהיה די 

קל וחומר לעניין הפרומו, המשודר במנותק מתוכן הכתבה, וצופים  –המופיעה בצמוד לגוף הכתבה 

 ".רבים ראו רק אותו

)ר'  2הנתבע  –הכותרות של הכתבות היה עורך העיתון התאם לאמור, גם במקרה זה, עורך ב .23

מדובר בכותרת  ,מעיון בכותרת שהובאה בפניילפרוטוקול(.  29 – 26ש'  15בעמ'  3דברי הנתבע 

למשוך את עוברי האורח  במטרהשנכתבו  ,בעלת מילים מודגשות, עם סימוני קווים ומרכאות

ת ן כי לא רק עמדאת העיתון, ולא כדי לפגוע בתובעת. יחד עם זאת, ראוי לצייוליטול לגשת 

רסום זה, אלא גם תגובתה )המתומצתת( של התובעת ביחס לאמור בכותרת. העיתון הובאה בפ

רסום הצדדים, נחה דעתי כי לא מדובר בפלאור האמור, ולאחר שעיינתי בכותרת זו ובטענות 

 המהווה לשון הרע.

 "..טרחה ועמלה למענו )של גטאסטענת התובעת כי הפרסומים האמורים יצרו מצג כי התובעת  .24

ד. 16)סעיף  נ.א.( ותמכה באירוע כה משמעותי שהתקיים דווקא על רק פליליות מעשיו והרשעתו" –

התובעת  , מובן כי המשמעות שמנסה ליצוקפרסומיםהאינה נכונה. מעיון בכלל  , היאלסיכומיה(

. אכן, ההגדרה למילה תמיכה על ידי הנתבעים היא מעל ומעבר למה שנכתב ,למילה 'תמיכה'

"לא יזמנו ואין משעה שבכותרת זו נכתבה תגובת הקרן: עם זאת, יכולה לקבל הקשרים שונים. 

 . נחה דעתי כי אין במילה תמיכה להוות לשון הרע.לנו חלק בתכנים"

התובעת טענה כי לא הייתה מביעה תמיכה באירוע שנערך לכבודו של גטאס, שהרי מדובר  .25

שע. לטענתה, עצם הצגתה כתומכת בעבריין מורשע, מהווה לשון הרע. בעניין זה בעבריין מור

מיכאל טפלו נ' אברהם  39861-08-17ת"א )שלום בי"ש( הפנתה התובעת בסיכומיה לפסק הדין 

, שם נפסק פיצוי בגין לשון הרע כיוון שהנתבע קשר בין (12.11.2018)פורסם בנבו,  )אבי( חלא

דומה שלא יכולה להיות מחלוקת "לים. באותו עניין אף נכתב התובע לבין תמיכה במחב

שהביטויים החוזרים "מחבלים" הם בעלי משמעות שלילית, לבטח במדינה המתמודדת עם טרור 

עם זאת, באותו המקרה  נפסק פיצוי  ".ואשר אך בבוקר הפרסום בוצע פיגוע ירי על ידי מחבלים

לפסק הדין(, וכלל לא הוכח קשר בין  36מכיוון שהפרסום שבוצע היה כזב מוחלט )ר' סעיף 

 התובע לבין ייצוג מחבלים.

אכן, תמיכה באנשים שהורשעו בעבירות פליליות או באסירים ביטחוניים אינה מן הנושאים  .26

ן זה חלוקות. זהו טבעה של דמוקרטיה שבה חופש הישראלי, והדעות בציבור בעניי סשבקונצנזו

הביטוי הוא ערך עליון. עם זאת, תמיכה באדם שהורשע או נכנס לכלא אין בה כשלעצמה לשון 

 הרע, ויש לבחון נסיבות כל מקרה לגופו. 
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טל יוז גלבוע נ' עמרי  55311-03-16ת"א )שלום ת"א( -ר' דברי מותב זה ב ,בהקשר לאמור

"יש בפרסום ביטוי באמצעות סאטירה/ הומור, כנגד עמדתה של ( 21.05.2019בו, פורסם בנ) ווייל

התובעת בעניין צריכת בשר. אין המדובר בפרסום מבזה אלא הבעת דעה בנושא ציבורי שבמחלוקת 

לישראל בע"מ נ' הוצאת עיתון הארץ )פורסם בנבו([. דו שיח כזה,   חברת החשמל 9/77]ראה ד"נ 

נוגדות על נושא ציבורי שבמחלוקת, עומד במסגרת חופש הביטוי ואין בו, בשים שעיקרו הבעת דעות מ

 ".לב למבחנים ולקריטריונים שצוינו לעיל, משום לשון הרע

לחוק איסור לשון הרע, התמיכה של התובעת בכנס  14במקרה דנן, כפי שיוצג בפרק הדן בסעיף 

א בגבולות הסביר. לפיכך, דין הו, לתאר את התמיכה היא אמת, והסגנון בו בחרו הנתבעים

 טענתה של התובעת בעניין זה להידחות.

היא כי השימוש במילה 'מסיבת הפרידה' כלל אינו נכון, שהרי  ,טענה נוספת אשר טענה התובעת .27

דין בכנס אחר שהתקיים בכפר ראמה.  נערכהמסיבת הפרידה של גטאס טרם כניסתו לכלא 

 טענה זו להידחות מכמה טעמים.

, גם כאשר מדובר לעיתון יש שיקול דעת רחב ביותר בשימוש במילים כדי לתאר אירועראשית,  .28

תוך שימוש בדימויים ציורים בכותרות הכתבה, אשר מטרתם למשוך את , אף באירוע עובדתי

השימוש במילים 'חגיגה' ו'מסיבת . לכן, לפרסם לשון הרעבכדי ולא  ,הקורא לקרוא את הכתבה

 . יר, בנסיבות הענייןפרידה' הוא בגבולות הסב

ת"א לעניין שימוש במילים אשר אינן מתאימות לתיאור, אך אינן עולות כדי לשון הרע, ר' 

נקבע , שם (20.02.2006)פורסם בנבו,  נעמה אדלר בלו נ' רשת שוקן בע"מ 2458/98)מחוזי ת"א( 

( 'מחסלת החתולים'-ו 'מלאך המוות'כי כותרות כתבה בעיתון שפרסמו את התובעת באור שלילי )

 ישי נ' מרדכי גילת-דרור חטר 7380/06ע"א ; בשל אמיתות הדברים לא הוכרו כלשון הרע

"שאלה  היאבכותרת הכתבה,  "כנופיה"שימוש במילה (, שם נקבע שה2.3.2011, פורסם בנבו)

רשת שוקן  4534/02ע"א ר' .  כן וכי לא מדובר בלשון הרע של טעם טוב ולא שאלה של השמצה"

"העכבר הוא שם נקבע כי כותרת הכתבה  (2004) 558( 3, נח)ע"מ נ' אילון לוני הרציקוביץ'ב

יקול נוסף שיש להביאו בחשבון הוא כי למרות ש"ואף נכתב:  ,אינה מהווה לשון הרע עירום"

המשפט נוהג זהירות יתרה -ההסתייגות מהאופן שבו בחרו המערערים לבקר את המשיב, הרי שבית

סטנדרטים של טעם טוב לאמצעי התקשורת המביעים דעה על הא ועל דא, לעתים אף מפני הכתבת 

 ".בדרך של לעג וסאטירה

שנית, ניסיון להגדיר לעיתונאי לתאר מילים במדויק משל היה מדובר בתיאור אדריכלי של בית,  .29

ים פוגעת בחופש הביטוי והיצירה של העורך. לעניין דחיית טענות בעניין הקפדה על נוסח מסו

)פורסם עו"ד הדר מימון נ' אליאור עמר  21612-11-15ת"א )שלום אש'( לכתיבת כתבה ר' גם 

 לפסק הדין. 23.3פסקה  (26.05.2019בנבו, 
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יק, אך אי אפשר לומר שהופעתו של גטאס אינו מדואמנם 'מסיבת פרידה'  וש במיליםהשימ

פרידה מגטאס בפני הקהל ג של ובכך יש למעשה סו ,באירוע נעשתה ללא קשר לכניסתו לכלא

 מרה זו לשון הרע. אין בא, גם מטעם זה, לכן .הספציפי

 (:3לתצהיר הנתבע  2את אופן הצגתו של גטאס באירוע על ידי גב' אורלי נוי )נספח ר' לעניין זה 

"בעוד קצת פחות מחודש ימים יכנס חבר הכנסת לשעבר ד"ר באסל גאטס לכלא לשנתיים, בעקבות 

טות בפרשת הכנסת הטלפונים הניידים וחומרי העיון לאסירים בכלא קציעות. ... הסכם עם הפרקלי

לצד המחיר האישי הכבד, באסל גטאס הצליח להעלות לשיח הציבורי את סוגיית האסירים 

 טאס עצמו בכנס בהקשר לכניסתו לכלאלעניין זה אף ראוי לצטט את דברי גהפלסטיניים...". 

ב איפה. רוביולי ל..כלא. אני עדיין לא יודע  2-"כפי שאמרה אורלי אני נכנס ב :שם( ,2)נספח 

היה בכלא גילבוע, בצפון. אבל, אני נפשית ומנטאלית אוכל להיות המומחים כמו סנה חושבים שאני א

בכל מקום. לאסיר עצמו, בפנים, לא כל כך משנה, כפי שאתם יכולים לראות. החיים של הכלא זה בכל 

בדלים פה ושם אבל הבעיה במקום מאוד חשוב למשפחות, אם זה כלא בצפון או בדרום, כמה כלא יש ה

קל או קשה להגיע לכלא לביקורים של המשפחה. ואני רוצה אולי בפעם הראשונה בפני קהל להתעמת 

 עם השאלה למה עשיתי את זה. למה הכנסתי טלפון ניידים לכלא.

ידו כל השיח ה... סליחה על הביטוי הבורגני בתוך השבט. ואני לא מדבר אם זה מתפקידו או לא מתפק

 ."אני עשיתי את מה שעשיתי והכנסתי את הטלפונים כי זה אני. ככה אני. זה האופי שלי. ..

 הכתבות בעיתון ובאתר האינטרנט

שהכתבה בעיתון והכתבה באתר האינטרנט דומות עד מאוד, הן מבחינת הכותרות,  שוםמ .30

 במשותף. ה להן, אבחן אותןכן והתמונה שצורפהתו

 מורה. המלל מורכב מכותרת גדולה המתארתבכתבה עצמה מופיע טקסט דומה לכותרת הא .31

ומכותרת משנה אשר מציינת את  ,בתמיכת הקרן החדשה לישראל" –'מופע הפרידה' של גטאס "

תגובתה  את כולליםאשר  ,הסתייגותה של התובעת. בגוף הכתבה עצמה ישנם טקסטים שונים

 של התובעת לעניין הכתבה.

נחה דעתי כי מדובר בפרסום שאינו זה בדומה לפרסום בדף הראשון של העיתון, גם במקרה  .32

אינה חולקת על כך )ר' דברי התובעת בפרוטוקול הדיון מיום אף התובעת , ומהווה לשון הרע

. המלל השונה "(הכתבה עצמה מנוסחת לגמרי בגבולות הסבירלפרוטוקול " 3בעמ'  25.2.2018

פרסום שבעמוד הראשון של בדומה ל נועד, ,כותרת המשנההן בכותרת הכתבה ושנכתב הן ב

גישה המחמירה לפי הגם  ום לו לעיין בכתבה. למעלה מן הדרוש,העיתון, למשוך את הקורא ולגר

נחה דעתי שלא מדובר בלשון הרע, וזאת גם בהתחשב בכך יותר אשר נותנת דגש יתר לכותרת, 

שפורסמה על  ניתנה תגובתה של התובעת לידיעה ,בהדגשה יתרה ובנפרד ,כותרות המשנהשב

 .ידי הנתבעים
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העיתון צירף  סוגיה נוספת שעלתה מסיכומי הצדדים היא תמונתו של גטאס אשר צורפה להן. .33

בכפר  1.7.2017שנערך ביום של גטאס אשר צולמה בכנס אחר,  תמונה 9.7.2017לידיעה מיום 

בה ניתן לראות גם את הכיתוב  ,ונה המלאה צורפה לכתבה באינטרנט מאותו יוםראמה. התמ

לסיכומי  35 – 32תמיכה בגטאס )סעיף  שהביעכיתוב בערבית , אשר כלל שהופיע מאחורי גטאס

קישור התמונה עימה בחלק השלישי של הפרסום הראשון, מביא  ,התובעת(. לטענת התובעת

 לבין התובעת. ,ע בתמיכתו של גטאסלכך שהקורא הסביר מקשר בין אירו

בכתבה, אלא  המדובר ,אירוע בתיאטרון יפוב צולמה לאשאין מחלוקת כי מדובר בתמונה   .34

אירוע אחר בו גטאס השתתף טרם כניסתו לכלא, אשר התרחש בכפר ראמה. אכן, בצולמה 

נכתב  ,הפעמים שפורסמה התמונה בפרסום הראשון בשלושמדובר בטעות של הנתבעים. 

 ,לאילוסטרציה אין כל ציון מטעם הנתבעים "באסל גטאס בכנס". -ו "ח"כ גטאס באירוע"לגביה: 

י יחד עם זאת, אינאירוע שבתיאטרון יפו. צולמה בכי התמונה האמורה  ולסבורוניתן אף לטעות 

 כדי לשון הרע.סבור כי מדובר בטעות אשר עולה 

פרסום על תמיכת  –אין בהצגת התמונה האמורה שינוי כלשהו אשר משפיע על מהות הכתבה 

הקרן החדשה באירוע האמור. התובעת לא הוכיחה כיצד התמונה השגויה פוגעת בה וגורמת לה 

, לרבות טענתה כי ללשון הרע, ולא עמדה בנטלים המוטלים עליה להוכיח לשון הרע בהקשר זה

 . כירים את האירוע בכפר ראמה יקשרו אותה לאירוע זהציבור קוראים אשר מ

 ד"ר מיכאל גולדשטיין נ' ידיעות אחרונות בע"מ 944/94ת"א )מחוזי ירושלים( לעניין זה ר' 

ת תובע אשר צורפה תמונתו בטעות לידיעה , שם נדחתה תביע(25.12.1997)פורסם בנבו, 

תביא אדם סביר "כי התמונה יח להוכיח הקשורה ברוצח ברוך גולדשטיין, כיוון שהתובע לא הצל

  .ח"לראות בו כבעל דעות, או בעל קשר למעשים של הרוצ

 .האינטרנט שלהם לאחר פניית התובעתהורידו את התמונה מאתר  הנתבעים

 פרסום השניה

ל מימון וטישקראה לפעול לב ,ורסמו דברי השרה רגבפ ,כאמור, יום למחרת הפרסום הראשון .35

אירוע תמיכת התובעת בלאור מסקנתה כי היא מאדירה מחבלים, וזאת בהתייחס ל של התובעת

 נאומו של גטאס.בשהתקיים בתיאטרון יפו, לרבות 

מבחינה עניינית, פרסום זה דומה מאוד לפרסום הראשון, והתוספת המרכזית בו היא דעותיה  .36

. י להוות לשון הרעאין בהם כד ,תמונות שפורסמו בההשרה רגב. מעיון בכותרת הכתבה וב של

התובעת כלל  עם זאת, חריפים יותר מהכותרת של הפרסום הראשון.אף אכן דברי השרה רגב 

"התביעה בגין לסיכומיה התשובה:  29לא תבעה את הנתבעים בשל דברי השרה רגב )ר' סע' 
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 ידי העיתון ולא מפי השרה: דברי העיתונאי-פרסומים אלה הוגשה הדברים שנכתבו בפרסומים על

 "(.אשר באו להסביר את הקשר דברי השרה..

דברי הנתבעים בכתבה זו אשר צורפו לדברי השרה רגב, אין בהם כדי להצדיק לשון הרע כלל 

""בעקבות החשיפה ועיקר. לשונם של העיתונאים עדינה ביותר ביחס לדברי השרה. ר', למשל 

אירוע הפרידה של ח"כ לשעבר ב'ישראל היום' על כך שהקרן החדשה לישראל סייעה לפרסם את 

 באסל גטאס.... האירוע היה חלק מתמיכה במחבלים שובתי רעב..."

 לאור האמור נחה דעתי כי לא מדובר כלל בפרסומים המהווים לשון הרע. .37

 הפרסום השלישי

תגובתה של התובעת,  הובאהקודמים, לא הפרסומים בעת טוענת כי בפרסום זה, בשונה מההתו .38

דבר אשר מעיד על ניסיון הנתבעים לדמות לפרסום הראשון נופך עובדתי. עוד טוענת התובעת 

פרסום זה בוצע כי אין קשר בין החוק המדובר בכתבה זו לבין האירוע בו השתתף גטאס, וכי 

 ידעו כי אין קשר בין התובעת לבין האירוע. כבר לאחר שהנתבעים

שימוש בתמונה ממוזערת של הכתבה מיום ורכב משני חלקים. האחד, מור, פרסום זה מכא .39

אמרה קצרה שמציינת כי התובעת סייעה לפרסם את הכנס בו השתתף גטאס השני, ו 9.7.2017

בעכו. לעניין המלל שבכתבה עצמה, מדובר במלל אינפורמטיבי, עדין ביותר אף בייחס 

 והוא אינו מהווה לשון הרע. ,"סייעה לפרסם" בתיאורו לפרסומים הקודמים

בתמיכת  –" 'מופע הפרידה' של גטאס  9.7.2017הכתבה מיום  השימוש בתמונה הממוזערת של .40

תמונה הכותרת המרכזית באת  .אין בו להוות לשון הרעו יותרבמצומצם  הקרן החדשה לישראל"

מתחת לכותרת הראשית ניתן לראות את הסתייגות כמו כן, אות בחלל ריק. הממוזערת אין לר

הרציפות להראות את והיא התובעת מהאמור. בנוסף, לתמונה הממוזערת יש מטרה נוספת, 

 על השיח הציבורי. בהשפעה  והחשיבות שיש לעיתון

בעת ביחס של פעולת התו מדויקי מהווה תיאור ד ,לתובעת בכתבה עצמהמלל ביחס בנוסף, ה .41

האירוע התקיים בתיאטרון ביפו והתובעת רק סייעה לפרסמו. לאור לאירוע האמור, הרי 

הדעת הרחב  יחס לתמונה, וזאת בהתייחס לשיקולנחה דעתי כי לא הוכח לשון הרע גם בהאמור, 

 עד מאוד של העיתון.

 סייגים לאחריות אזרחית לפי לשון הרע

הדרוש, בסייגים ן י הנתבעים לשון הרע, אדון, למעלה מאין בפרסוממבלי לפגוע בקביעתי, לפיה  .42

 השונים אשר נטענו על ידי הצדדים.
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 דברי איש ציבור – 13סעיף 
 

 ( לחוק איסור לשון הרע קובע:11)13-( ו3)13סעיפים  .43

 –לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי   .13"

... 

או פרסום על פי פרסום על ידי הממשלה, או חבר ממשלה בתוקף תפקידו,    (3)
 הוראת הממשלה או הוראת חבר ממשלה בתוקף תפקידו;

... 

של מה שפורסם קודם לכן  -מלא, חלקי או תמציתי  -פרסום נכון והוגן   (11)
(, ופרסום חוזר כאמור 10( או )9(, )8(, )7(, )4(, )3(, )1בנסיבות האמורות בפסקאות )

 ."פרסמושל מה שפורסם בישיבת הממשלה והממשלה התירה ל
 

מובן כי ההגנות הנ"ל מכוונות  הנ"ל.לתחולת ההגנות טענו הנתבעים לראשונה בסיכומיהם,  .44

אכן יש בטענותיהם החדשות  התובעת טענה כי מדובר בהרחבת חזית. לציטוט דברי השרה רגב. 

כי היא לא תבעה בגין  . עם זאת, משעה שהתובעת הבהירהשל הנתבעים משום הרחבת חזית

ן , והאין חשיבות לסעיפים האמורים הן מבחינת ההגנה שבציטוט דברי השרה רגב, דברי השרה

 לעניין בדיקת טענות הרחבת החזית.

 הגנת אמת שבפרסום –לחוק איסור לשון הרע  14סעיף 
 

 לחוק איסור לשון הרע קובע: 14סעיף  .45

במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר שפורסם "

אמת והיה בפרסום ענין ציבורי; הגנה זו לא תישלל בשל כך בלבד שלא הוכחה היה 

 אמיתותו של פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש".

 
אמת הפרסום והעניין הציבורי לעניין  -ההגנה הקבועה בסעיף זה מכילה שני תנאים מצטברים  .46

 . מתקיימיםתנאים אלה שני  .125עמ' ב (1997שפורסם. שנהר, דיני לשון הרע )

הצדדים שניהם הסכימו כי בפרסום יש עניין ציבורי )ר' דברי ב"כ התובעת בדיון מיום  שני .47

 "(. אין מחלוקת בעניין הציבורי על דיווח האירוע ועל כך אנו מסכימים: "25.2.2018

התובעת טוענת כי העובדה שגטאס נאם בכנס, אינה מלמדת על כך שהכנס נערך לכבודו.  .48

כי מלבד גטאס עצמו, שאר הדוברים לא התייחסו לעניין כניסתו למאסר, וכי התובעת טענה 

דברי גטאס עצמם נמשכו מספר דקות בלבד. כן טענה כי לא הובאה שום ראייה המעידה כי 

"..ציבור שמתעניין ביצירתה מדובר באירוע שנועד לתמוך בגטאס, וכי הקהל שהגיע לאירוע הוא 

גיע למחות על ההתערבות הפוליטית בתכני פסטיבל עכו, ו/או מתעניין של ויצמן ו/או קהל תיאטרון שמ

ח' לסיכומי התובעת(. עוד טענה התובעת בהקשר  4)סעיף  בנושא האירוע )האסירים הביטוחניים"



 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

 ניו ישראל פונד נ' עיתון ישראל היום בע"מ ואח' 29154-09-17 תא"מ
                                                                     

 

 17מתוך  13

בכפר ראמה, ערב כניסתו  1.7.2017זה, כי אירוע הפרידה האמיתי שנערך לגטאס נערך ביום 

 לכלא.

סוף'( הזמין קהל לאירוע נשוא הפרסומים.  50ה )אתר האינטרנט 'התובעת הודתה כי גוף מטעמ .49

לעניין זה ר' הודיית התובעת כי  מי שפרסם את הערב האמור הוא אתר אינטרנט בשם "עושים 

סוף", שהופעל על ידי עובדת של ארגון שתי"ל, אשר יצרה קישור מאתר "עושים סוף" לדף 

א  9פי האירוע )סעיפים תשל גטאס, כאחד ממשתהאירוע שבאתר תיאטרון יפו, שם הופיע שמו 

 ד לסיכומיה(.–א  25ה ו–

התובעת העידה שלא כל אירוע מקודם באתר זה, ושהאירועים שמקודמים באתר אמורים  .50

לפרוטוקול מיום  11בעמוד  גיציןלהיות תואמים לסדר היום אותו היא מקדמת. ר' דבר מר 

6.11.2020: 

אני אומר לך בין היתר כי השרה רגב  -כחודש לפני האירוע   2017 מציג לך פרסומים מחודש מאי "ש.

 אומרת "כי מוסדות תרבות הנותנים חסות... אינם יכולים להיתמך מתקציבה של מדינת ישראל"?

 הכרתי את הביקורת על ההצגה.  ת.

 וספציפית על זה שגטאס הולך לדבר שם? ש.

 כן. ת.

 יטריונים מה אתם מעלים ומה לא לאתר, ?אם היית בתפקיד אז, אתה אומר שיש קר ש.

 נכון ת.

 האם היית מסכים שהאירוע הזה היה מתפרסם באתר, כולל נאומו של גטאס? ש.

מחברות מהכלא, אחרי ניסיון הצנזורה בפסטיבל עכו הופך לסוגיה בתחום חופש הביטוי. ברגע  ת.

ין, אחרי המצב בה ניסו לצנזר ששרת התרבות ביקשה להוריד את ההופעה בפסטיבל עכו, וזה לב העני

 אותו, מטעם חופש הביטוי הייתי בהחלט מאשר.

אני מחדד, לרבות נאום שהדובר המרכזי באירוע הזה הוא באסל גטאס חודש לפני שהוא נכנס  ש.

 לכלא?

אנשים  19 –אני לא מסכים. במידה והוא היה הדובר המרכזי לא הייתי מסכים ובמידה והוא אחד מ  ת.

 ל הסט וקולו הוא אחד משאר הקולות אזי כן הייתי מאשר".שנמצאים ע

 

סוף', המדובר באירוע אשר נתן במה לדברי אסירים פלסטינים.  50לפי תיאור האירוע באתר ' .51

מחברות " ":אירוע התיאטרוני 'מחברות מהכלא' של עינת ויצמןר' המלל ביחס ל ,לעניין זה

הכלא, בו עברו כרבע  יים מתוך הכלא הישראלי.מהכלא כוללות מכתבים אישיים של אסירים פוליט

מהגברים הבוגרים הפלסטינים, אינו רק מרחב ענישה אינדיבידואלי אלא גם מרחב בו מתהווים 

אבחנת התובעת כי ישנו הבדל מהותי בין תמיכה  ".תהליכים חברתיים, מדיניים ותרבותיים

בגטאס טרם כניסתו לכלא לבין תמיכה באסירים שנכנסו לכלא הישראלי, אינה מובנת. בשני 

המקרים מדובר באנשים אשר הורשעו בבתי המשפט בישראל מכוח החוק הישראלי, ובשני 

בין אם באופן עקיף, על המקרים ניתנה להם הזדמנות להשמיע את קולם, בין אם באופן ישיר ו
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ידי אנשים שהקריאו את דבריהם. מלבד העובדה שמר גטאס נכח פיזית באירוע, אין הבדל 

 מהותי בין השניים.

להידחות. הנתבעים  ,דין טענות התובעת כי לא הוכח שגאטס היווה דמות מרכזית באירוע .52

הוכיחו מעל לכל ספק סביר כי טרם האירוע האמור הופצו פרסומים שונים בתקשורת 

לתצהיר  4)ר' נספח  הישראלית ביחס לאירוע, בדגש על השתתפותו של גאטס כנואם באירוע

 . דיי בכך כדי להוכיח כי מדובר בדובר מרכזי.מן(אלט

זמן הנאום של מר גטאס שהיה ארוך ממרבית  למעלה מן הדרוש, הצדדים טענו רבות בעניין .53

הדוברים באירוע, כאינדיקציה לחשיבותו של מר גטאס באירוע. העדים שהעידו בעניין זה היו 

. מעיון בעדותו של מר יגאל עזרתי, עולה כי אורך 3מר יגאל עזרתי, מנהל תיאטרון יפו והנתבע 

( וכי גטאס נאם במשך 6.11.2020ול מיום לפרוטוק 8עמ'  9הכנס כולו ארך כשעתיים ורבע )ר' ש' 

לתצהירו קישור לנאומו של  2צירף לנספח  3, שם(. מנגד, הנתבע 22- 19דקות בלבד )ר' ש'  20

 11בחקירתו כי )ר' ש'  3דקות, כן הצהיר הנתבע  24:19גטאס, ובו ציין כי אורך ההרצאה היה 

לפני שנכנס לכלא, והוא הנואם המרכזי חודש  –חבר כנסת  –מגיע באסל גאטס "שם(:  13עמ'  13 –

דקות, ולא רק בגלל  2-3שמדבר קרוב לחצי שעה באירוע בעוד ששאר המשתתפים מדברים קרוב ל 

  ".שזה באסל גאטס אלא בגלל שהוא מדבר על אירוע הכניסה לכלא שלו

חסרת שחר וכי אורך נאומם של שאר  3בסיכומי התשובה, טענה התובעת כי אמירת הנתבע  .54

וברים באירוע היה דומה לאורך הופעתו של גטאס, וכי כל אחד מארבעת הדוברים האחרונים הד

דקות. לאחר סיכומי התשובה, הגישו הנתבעים הודעת הבהרה אליה צורפו  20נאם במשך 

נס, ואף הוסיפו טענות ביחס לשלושה דוברים בכלצפייה  YouTube האינטרנט לאתר קישורים

הגישה התובעת  16.7.2020נוספים בכנס, כהדגשה לכך שגטאס שימש כדובר מרכזי. ביום 

 תגובה להבהרת הנתבעים. 

דין הטענות בסיכומי התשובה ביחס לאורך נאומי הדוברים, ודין טענות הנתבעים בהודעה 

את ההקלטות לבית המשפט ומשעה שלא האמורה, להידחות. משעה שהצדדים לא הגישו 

התייחסו לזמנים של כל אחד מהדוברים האחרים בתצהיריהם, אינני יכול לקבל את טענותיהם 

 בעניין זה.

-לאור כל האמור לעיל, אבחן את משך נאומו של גטאס בכנס. זמן ההרצאה של גטאס מהווה כ .55

הדעות, אשר מעיד על חשיבתו חלק נכבד לכל  –דקות(  135דקות/  25אחוז מכלל המופע ) 20

לאירוע. לאחר שקבעתי כי התובעת תמכה באירוע שהתקיים בתיאטרון ביפו, שעניינו היה 

העלאת מודעות ביחס לאסירים פלסטיניים בכלא הישראלי, וכי אחד הדוברים המרכזיים בכנס 

חוסה נחה דעתי כי אמירת הנתבעים  –היה גאטס, טרם כניסתו לכלא בשל עבירות פליליות 

 תחת הגנת אמת שבפרסום.
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 עיתונאות אחראית –( לחוק איסור לשון הרע 2) 15סעיף 
 

 ( לחוק איסור לשון הרע קובע:2)15סעיף  .56

במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או "

 הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הנסיבות האלו:

האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו חובה היחסים שבינו לבין    (2...)

 חוקית, מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסום".

 

עניינים  פרסוםהגנה על נקבעה ההלכה בעניין עיתונאות אחראית, המאפשרת  2פרשת דיין ב .57

הגנה זו  ציבוריים, גם התגלה בדיעבד שאינם אמת, בבחינת "הגנת העיתונות האחראית".

 . נלמדת ממספר מבחנים שונה, שאינם מהווים רשימה סגורה

 (2019מהדורה שנייה מורחבת, )הדין המצוי והדין הרצוי  -דיני לשון הרע לספרם  342בעמ' 

מבחינת "את המבחנים האמורים:  בועז שנורו חאלד גנאים, מרדכי קרמניצרפירטו המחברים 

מך על כמה מקורות מהימנים ובלתי תלויים, כשמספר איכות התחקיר, נדרש כי העיתונאי יסת

המקורות הנדרש נמצא ביחס הפוך למהימנותו של כל אחד מהם; נדרש כי העיתונאי יאמת את הידיעה 

בדרך המהימנה ביותר האפשרית, לרבות יצירת קשר עם הנפגעים הפוטנציליים ובירור האמת איתם; 

מבחינת הפרסום עצמו, נדרש כי טון  נות הפרסום.ונדרש כי בעת הפרסום יאמין העיתונאי בנכו

משמעית  -הפרסום וסגנונו יהיה סבירים ומידתיים. כך, על המפרסם לוודא כי אינו נוקט לשון חד

לתיאור חשדות וכי אינו חורץ את דינו של מי שטרם עמד למשפט; על המפרסם לוודא כי עובדות 

ם לפרסם אמירות פוגעניות רק אם הן חיוניו הפרסום מוצגות בצורה הוגנת ומאוזנת; על המפרס

לפרסום הכולל, תוך השארת מרווח שיקול דעת לעורך; ועל המפרסם להביא את תגובתו של הנפגע 

 ואת תמצית גרסתו".

שנעשה על ידי עיתונאים  ,באמצעי תקשורתי מסורתי )עיתון( מדובר בפרסום לציבור הרחב .58

מקצועיים. מדובר במקרה הטיפוסי בו תתקיים חובה עיתונאית לפרסם פרסום, ובתנאי שיש 

 עניין ציבורי משמעותי. 

 10שרת התרבות והספורט ח"כ מירי רגב נ' ערוץ  38764-10-15ם( -ת"א )שלום י-ל 61פסקה 

מדובר באירוע בעל חשיבות הצדדים מסכימים ש .(04.07.2019פורסם בנבו, ( החדש בע"מ

אין מחלוקת בעניין הציבורי על דיווח : "25.2.2018ציבורית )ר' דברי ב"כ התובעת בדיון מיום 

אין חולק שכלל הפרסומים שנעשו מהווים חלק מעניין ציבורי "(, והאירוע ועל כך אנו מסכימים

מהווה כשלעצמו עניין שהרי מדובר בעניינו של ח"כ לשעבר שנכנס לכלא הישראלי, דבר הרחב, 

סומים שקדמו לכנס בו השתתף גטאס ואת הפרסומים ניתן לראות את הפר בנוסף,ציבורי. 

 שקרו בעקבות הכתבה בעיתונים אחרים.
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פשרו לתובעת להגיב בצורה סבירה ומידתית ביחס לטענות בכתבה, הן ברמת הנתבעים א .59

הכותרות בפרסום הראשון )בעמוד הראשון ובכתבה עצמה( והן ברמת הטקסט בפרסום השני. 

גוף הכתבה, אך את תגובתה ניתן לקרוא נעדרת מ אכן תגובת התובעתלעניין הפרסום השלישי, 

  ם זה.בצילום הפרסום הראשון שהודבק בפרסו

לשון הרע, עומדת לנתבעים הגנת  מהוויםנחה דעתי כי גם לו היה מוכח שהפרסומים  ,לפיכך

 העיתונות האחראית.

 הבעת דעה וביקורת ביחס לפעילות ציבורית –( לחוק איסור לשון הרע 6)15-( ו4)15סעיפים 

 ( לחוק איסור לשון הרע קובעים:6) 15-( ו4) 15סעיפים  .60

אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או במשפט פלילי או "

 הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הנסיבות האלו:

הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, רשמי או    (4) 

ציבורי, בשירות ציבורי או בקשר לענין ציבורי, או על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו 

 שהם נתגלו באותה התנהגות;של הנפגע במידה 

..... 

הפרסום היה בקורת על יצירה ספרותית, מדעית, אמנותית או אחרת שהנפגע    (6)

פרסם או הציג ברבים, או על פעולה שעשה בפומבי, ובמידה שהדבר כרוך בבקורת 

הבעת דעה על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו  -כזאת 

 או פעולה; ..."באותה יצירה 

 

להידחות. מעיון בטקסטים הנדונים, ברור כי מדובר  ,דין טענת הנתבעים כי מדובר בהבעת דעה .61

לכתב ההגנה  5סעיף בטקסטים אינפורמטיביים, שמטרתם להעביר מידע לציבור )לעניין זה ר' 

שתגובת הקרן תי, אינפורמטיבי, המבוסס על עובדות שנבדקו עובר לפרסום, תוך ומדובר בדיווח חדש"

(. גם כאשר הובעה ביקורת על פעולותיה של החדש לדברים הובאה והוצאה בדיווח באופן מלא"

אלא ביקורת מפי צדדים שלישיים, לרבות ארגון  3לא הייתה זו ביקורת מפי הנתבע  ,התובעת

 "בצלמו" והשרה רגב. 

בפרסום מותר, וזאת  יחד עם זאת, ובהתאם לאמור, בכל הקשור לכותרות, נחה דעתי כי מדובר

 .לאור חופש הביטוי שיש לעורך העיתון

 סוף דבר

 לאור כל האמור לעיל נחה דעתי לדחות את התביעה על מרכיביה. .62

 בנסיבות המקרה איני מחייב בהוצאות משפט. .63
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 זכות ערעור כדין. .64

 
 
 

 , בהעדר הצדדים.2020אוגוסט  13, כ"ג אב תש"פהיום,  נהנית

      

             

 

 


