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 פסק דין

 
 תביעה בגין פרסומי לשון הרע. 

 .הנתבעאין מחלוקת כי הפרסומים פורסמו על ידי 

 

 הצדדים

התובע, היה במועדים הרלבנטיים, נשיא קבוצת הכדורגל, מועדון ספורט עירוני  .1

 אשדוד ומממנה העיקרי. 

הנתבע, אוהד הקבוצה, ניהל מחאה ביחד עם אחרים כנגד התנהלותו של התובע 

 הכדורגל.בקבוצת 

, לאחר איחוד בין קבוצת מכבי עירוני 1999קבוצת הכדורגל האמורה נוסדה בשנת 

אשדוד לקבוצת הפועל אשדוד. בהסכם האיחוד נקבעו כללים באשר לזכויות הניהול 

בנוגע לקבוצה. בין היתר נקבע כי מטעם עירוני אשדוד, ישמש נציג, כיו"ר העמותה 

 ם הפועל אשדוד, ישמש  כנשיא המועדון. המשותפת וכיו"ר ההנהלה ונציג מטע

 

תלבושת הקבוצה המשותפת וסימלה יהיו כפי להסכם נקבע כי " 17בסעיף 

שהוסכם על ידי הוועד המנהל כאשר בעיקרון מוסכם על ידי הצדדים כי אלו יהיו 

 שונים מהתלבושות והסמלים הנוכחים בהם משתמשות הפועל ועירוני".
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ם מהסכם האיחוד שנחתם בין העמותות, קיימים שני 15מסתבר כי גם בחלוף 

משקעים בין אוהדי הפועל אשדוד, לבין אוהדי מכבי עירוני אשדוד, אשר קדמו 

 להסכם האיחוד ומשקעים אלה נותרו עד עצם היום הזה ומהווים כר גם לתביעה זו. 

 נדון אפוא בשלושת הפרסומים שפרסם הנתבע.

 

 הפרסום הראשון

מכביסטים תף הנתבע תמונה אשר פורסמה קודם לכן בדף "שי 25.01.15ביום  .2

 . צבא האוהדים" –מ.ס אשדוד ושיתף אותה בקבוצת הפייסבוק "מצייצים" 

 

סופו של גנב לעמוד בפרסום מופיעה תמונתו של התובע מאחורי סורגים ובה נרשם "

 מאחורי הסורגים".

 

וף ברשתות אמנם, התובע רק שיתף את הפרסום, אך נפסק כי פעולת השית

 1965-חברתיות, היא בגדר פרסום, הבא בגדר חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה

( ואשר עשוי להקים עילת תביעה נגד משתמש המשתף תוכן עוולתי החוק")להלן: "

 -( 08.01.20)יואל שאול ואח' נ' חברת ניידלי תקשורת בע"מ ואח'  1239/19)רע"א 

 (. פרשת ניידלי"להלן: "

עמד בית המשפט העליון על כך שבמקרה הרגיל ובהעדר נסיבות בפרשת ניידלי 

 חריגות, ברירת המחדל היא שהתביעה תוגש קודם כל כנגד המפרסם העיקרי.

בענייננו,  ניתן הסבר, להגשת התביעה כנגד הנתבע, שאינו המפרסם העיקרי, זאת 

פעל משום שהנתבע שיתף את הפרסום בדף צבא האוהדים של קבוצת הכדורגל ובכך 

הנתבע לשתף את הפרסום דווקא בקרב הציבור הקרוב לקבוצת הכדורגל, המכיר 

 ומודע לפועלו של התובע.

יש בפרסום זה כדי לפגוע בשמו הטוב של התובע דווקא בקרב סביבתו הקרובה 

והיום יומית. בנוסף, הנתבע אישר שנטל חלק במחאה  כנגד התובע ואף היה דמות 

 (.13וא דמות מוכרת בקרב קבוצת האוהדים )ע' דומיננטית במחאה זו וכי ה

אבחנות אלה מצדיקות הגשת תביעה כנגד הנתבע, ואין לומר שהגשת התביעה 

 הייתה בררנית וחסרת תום לב.

 

 הנתבע מודה בכך שבמועד הפרסום לא הורשע התובע בעבירת גניבה. .3



 
 בית משפט השלום בירושלים

  

 בן זקן נ' וקראט 5810-06-15 ת"א
 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 7מתוך  3

ן להבין מכל מקום, הפרסום מתייחס לגניבה ביחס לקבוצת הכדורגל, כפי שנית

 מהפרסום המתייחס לגניבה באתר השייך לאוהדי כדורגל. 

המסקנה כי הפרסום מתייחסת לגניבה ממועדון כדורגל ולא גניבה סתם נלמדת גם 

כתוצאה מהשתלטותו של התובע על קבוצת מהאמור בכתב ההגנה לפיו "

צבא האוהדים' שם  -הכדורגל...נפתחה קבוצת הפייסבוק שנקראת 'מ.ס. אשדוד

פים מתושבי אשדוד הכאובים שחשים שאותו מר בן זקן לקח מאיתם את קבוצת אל

 נעוריו למטרותיו האישיות ושעליה גדלו מעלים 'פוסטים' אשר על ליבם".

באותה תקופה חוויתי אין ספור פרסומים, שמדובר על "התובע העיד בעניין זה: 

משקיע מיליוני פרסום כזה לא רק שהוא נוגד את המציאות הרי אני מדי שנה 

מיליוני   שנה אני תומך במועדון הזה בסכומים מצטברים של עשרות 21שקלים, 

שקלים שזה דבר שניתן להוכיח ולאמת כי זה מועבר כדין בהעברות בנקאיות הן 

על אחת כמה וכמה לא רק שאני לא     מחשבוני הפרטי והן מהחברות שבבעלותי.

שנותן מדי שנה מיליוני שקלים ועצם גונב את הקופה של מ.ס. אשדוד אני זה 

הפרסומים האלה התוצאה המיידית שלהם שבסופי שבוע לפני משחק ובמהלך 

משחק כל גרעין האוהדים שמזוהה עם עירוני אשדוד, מ.ס. אשדוד זו אגודה 

שמורכבת משתי אגודות, איחוד בין שתי אגודות אגודת הפועל אשדוד ועירוני 

 1999-2000-מורכב משתי הקבוצות שאוחדו ב אשדוד שאומר שגרעין האוהדים

וכתוצאה מהפרסומים של הנתבע על היותי גנב שמי שגונב את כספי המועדון זה 

גרם לתסיסה בקרב אוהדי עירוני שרובם המוחלט בני נוער שחלקם נמצאים באותו 

 (. 24-33ש'  7" )ע' בית ספר ואפילו באותה כיתה עם חלק מילדיי

 

ת הפרסום, אך טענה זו לא נטענה בכתב ההגנה ומהווה הנתבע טען להגנת אמ

 הרחבת חזית אסורה.

 

, בעבירות של הרצת מניות, אך העמדה לדין 2015אמנם, התובע הורשע בסוף שנת 

והרשעה בעבירת גניבה סתם וגניבה ממועדון כדורגל, לא הייתה. התובע אף לא 

 הועמד לדין בעבירות הקשורות לקבוצת הכדורגל .

 

שלנתבע לא קמה הגנה בעניין הפרסום הראשון והפרסום שנעשה בעניין זה מכאן 

 מהווה לשון הרע.
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 הפרסום השני 

בדף הפייסבוק של הנתבע ובו תמונה של חולצה  09.03.15הפרסום השני פורסם ביום  .4

זהירות זיוף מבית היוצר של ג'קי בן זקן לא לרכוש את הפועל אשדוד ועליה כיתוב "

 . "יףהמוצר המזוי

הפרסום פורסם לאחר שהקבוצה עלתה לכר הדשא עם מדי הפועל אשדוד ולטענת 

חולצות שבהן משחקת מ.ס אשדוד ובהם כיתוב הפועל אשדוד שקבוצה זו הנתבע "

 ". אוחדה עם מכבי אשדוד הינה זיוף וסילוף של האמת

 

 הנתבע טען להגנת אמת הפרסום.

 

הקבוצה במדים האמורים, אך כעולה התובע אישר כי תמך בהחלטה לעלות את 

 מעדות מנכ"ל המועדון, ההחלטה באיזה מדים לעלות, אינה בסמכות התובע.

לא הוכח שהדבר עלה כדי זיוף והקורא הסביר יכול להבין כי התובע הוא זייפן 

 חולצות שעיסוקו בכך.

ם הפרסום נעשה בדף האישי של התובע ואין בו פירוט. ככל שהנתבע סבר כי יש מקו

 להעלות ביקורת, היה מקום להוסיף הסבר לתמונה. 

 מכאן שהגנת אמת הפרסום לא עומדת לנתבע.

 

 

 הפרסום השלישי 

חברים, מה משותף לבן זקן כתב הנתבע בדף הפייסבוק שלו " 24.08.14ביום  .5

שנה רק שבנושא רצועת עזה זה יגיע  14ולרקטות??? שניהם מטרידים אותנו 

הכנופייה שמנהלת את הכדורגל המטרד ימשיך כל עוד בן זקן לפתרון אך בנושא 

 וחבורתו במערכת,,".

 

 אין זו הפעם הראשונה בה המונח כנופיה מגיע לפתחו של בית המשפט. 

 

אינני סבורה כי במילה 'כנופיה', על פי משמעותה כך נפסק בפרשת חוטר ישי: "

'לשון הרע' המקימה בהקשר שבכתבות, ובשים לב לעובדות ולנסיבות, יש משום 

אחריות לפי החוק. סבורני, כי בבואנו לבחון ביטוי זה או אחר, עלינו לבוחנו בהקשר 

בו הוא נאמר. מקובל עלי כי לביטוי 'כנופיה' קונוטציה שלילית. אין זה ביטוי 
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ניטרלי, וברי, שמי שמשתמש בביטוי זה כלפי אחרים, מתנגד לדרכם ומגנה אותה. 

מורדוב נ'  9462/04לביטוי יש קונוטציה שלילית )השוו: ע"א ואולם, לא די בכך ש

(, לגבי הביטוי 'עריק'(. מקובל עלי גם 2006) 13( 4ידיעות אחרונות בע"מ פ"ד ס)

כי המשמעות השכיחה של הביטוי 'כנופיה' קשורה לכנופיית פשע. עם זאת, 

תי, כדי הביטוי 'כנופיה' משמש פעמים רבות, בהקשר הפוליטי, מדיני ו/או חבר

לתאר קבוצת אנשים הפועלת בצוותא חדא לקידום אג'נדה, מטרה משותפת או 

עניין זה או אחר, באפיקים ואמצעים שונים. כשפעולתו או מעשיהו של אדם אינם 

לרוחו של המתייחס לאותו מעשה, אזי הפרשנות האובייקטיבית של פרסום בעיני 

בונו הסובייקטיבי של הנפגע. קולטיו, היא שתכריע במקרה נתון, ולא תחושת על

כאמור, באספקלריה הפוליטית, מדינית או חברתית, פירוש המילה "כנופיה", 

אינו אלא תיאור של קבוצת אנשים בעלי מטרה או אינטרס משותפים, כאשר 

המילה נושאת בחובה הבעת דעה שלילית על אותה קבוצה, על התנהלותה 

המשפט יכול -דעה כבר נקבע כי: 'אין ביתופעולותיה ו/או מטרותיה. ובעניין הבעת 

לכפות טעמו והגיונו הוא על המפרסם, אלא עליו להותיר מקום להבעות דעה 

המשפט נוהג זהירות יתירה מפני הכתבת סטנדרטים של טעם -תקיפות.' '...בית

טוב לאמצעי התקשורת המביעים דעה על הא ועל דא, לעתים אף בדרך של לעג 

הוצאת ספרים "החיים" נ'  7/79; וכן ראה ע"א 574, בעמ' וסאטירה')עניין שוקן

דרור חוטר ישי נ'   7380/06)ע"א   (("1981) 367, עמ' 365( 2רשות השידור פ"ד לה)

לפסק דינה של כב' השופטת )כתארה אז(  40(  )פסקה 02.03.11) מרדכי גילת ואח' 

 מ. נאור((.

ונח כנופיה עד לימינו אנו. מאז שניתן פסק הדין האמור נעשה שימוש מרובה במ

-כאמור, הביטוי האמור משמש כיום לתיאור קבוצת אנשים האוחזים ברעיון

 אידיאה ומנסים לממש אותו ותיאור זה אינו בהכרח מלמד על חברי כנופית פשע.

 

קריאת הפרסום שפורסם מלמד כי הכוונה היא לא לאנשי כנופיית פשע אלא לחברי 

ן מסוים. מסקנה זו מתבקשת הן מקריאת הפרסום קבוצה מסוימת האוחזת ברעיו

והן מתוכן הפרסום שתחילתו במילה כנופיה וסופו במילה קבוצה ומכאן שהביקורת 

 היא על שיטת הניהול של התובע ולא אמירה כי התובע הוא חלק מכנופיית פשע.

 

ביקורת זו לגיטימית ואין כל מניעה לבקר התנהלות בעלים או נשיא של קבוצת 

   גל.כדור
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ספק אם הפרסום  עולה כדי לשון הרע כמשמעו בחוק והאם יש בפרסום כדי להשפיל 

את התובע בעיני הבריות. במקרה של קושי פרשני יש להעדיף את הפרשנות לפיה 

הביטוי אינו לשון הרע. התובע הוא דמות ציבורית עם נגישות רבה לכלי התקשורת 

ות לשם הטוב ועליו להיות נכון לספוג אשר נטל מעצם תפקידו סיכון הקשור בהתנכל

רשת שוקן בע"מ ואח'  4534/02הערות ביקורתיות המתייחסות לדיון הציבורי )ע"א 

 (.569, 558(3פ"ד נח) נ' אילון )לוני( הרציקוביץ' 

 מכאן שהפרסום אינו עולה כדי לשון הרע בנסיבות העניין.

 

 הפיצוי

המשפט, בין היתר, בהיקף -ביתבפסיקת פיצויים בגין לשון הרע יתחשב " .6

הפגיעה, במעמדו של הניזוק בקהילתו, בהשפלה שסבל, בכאב ובסבל שהיו מנת 

חלקו ובתוצאות הצפויות מכל אלה בעתיד. הבחינה היא אינדיווידואלית. אין 

לקבוע 'תעריפים'. בכל מקרה יש להתחשב בטיב הפרסום, בהיקפו, באמינותו, 

ים. אכן, התנהגותו של הניזוק לפני פרסום במידת פגיעתו ובהתנהגות הצדד

ולאחריו עשויה להוות אמצעי שבעזרתו ניתן לעמוד על נזקו. בדומה, התנהגותו של 

לימור  4740/00" )רע"א המזיק אף היא עשויה להשפיע על שיעור הנזק והערכתו

 .(525, 510(5פ"ד נה)אמר ואח' נ' אורנה יוסף ואח' 

כדורגל אשר נחשף לשני פרסומים שפגעו בו התובע נשיא ומנהל של קבוצת  

ובמשפחתו. כאמור, התובע הוא דמות ציבורית עם נגישות רבה לכלי התקשורת 

אשר נטל מעצם תפקידו סיכון הקשור בהתנכלות לשם הטוב ועליו להיות נכון לספוג 

הערות ביקורתיות המתייחסות לדיון הציבורי. בד בבד אין בכך כדי להצדיק פגיעה 

הטוב. עם זאת, לאחר הפרסומים הורשע התובע בעבירות אחרות ואף ריצה בשמו 

עונש מאסר ואין לומר ששמו הטוב של התובע נפגע רק בשל הפרסומים מושא 

 התביעה.

הנתבע, אוהד קבוצת הכדורגל, אשר מבקר את פועלו של התובע, שיתף פרסום אחד  

ות לעולמו החברתי בקרב קבוצת האוהדים ובכך חזר על הפרסום וכוונו ישיר

ולקהילתו של התובע והגביר באופן משמעותי את החשיפה לפרסום. עם זאת, 

עסקינן בחזרה על פרסום שעה שהמפרסם הראשון לא נתבע ויש להביא זאת בחשבון 

(.  את הפרסום השני פרסם הנתבע בדף פרשת ניידלילעניין פסיקת הפיצוי )ראו 

 ל לא ברור.הפייסבוק האישי שלו שהיקף תפוצתו כל

 בגין הפרסומים.₪  15,000בנסיבות העניין ולנוכח האמור, פוסק פיצוי בסך  



 
 בית משפט השלום בירושלים
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גשש "חובר לאשר  ,שירים שערים וטכנאים""כמאמרו של יוסי בנאי ז"ל במערכון  .7

לקבוע, פעם אחת ולתמיד, מי יהיה השחקנים, מי האוהדים רוצים " ":החיוור

 ".התוצאה, ומי יהיה מזג האוויריהיה המאמנים, מי יהיה 

רצונם של האוהדים לראות את קבוצתם מגיעה להישגים כמו גם הביקורת הבלתי 

פוסקת על הקבוצה ובעליה מכל סיבה שהיא מובנת. בד בבד, שומה על האוהדים 

, תוך שמירה גם על זכויות לעשות זאת בצורה מושכלת ולא לחרוג מהראוי ומהנדרש

 האם הפרסום בהיקפו ובתוכנו אמת הוא אם לאו.הצד המבוקר ובחינה 

לשניים מתוך שלושת הפרסומים מושא התביעה לא קמה הגנה לנתבע ועל כן זכאי 

 התובע לפיצוי בגין לשון הרע.

 ₪. 15,000מחייב הנתבע לשלם לתובע פיצוי בסך 

בנסיבות העניין, בהתחשב ברצון המשותף של הצדדים לקדם את קבוצת הכדורגל, 

ב בסכום התביעה ובסכום שנפסק, מחייב הנתבע לשלם לתובע הוצאות בהתחש

 ₪. 2,500משפט בסך 

 

 

 , בהעדר הצדדים.2020ספטמבר  14, כ"ה אלול תש"פהיום,  ןנית

      

             
 


