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 גלעד הס שופטה כבוד פני ל

 
 

 תובעים/המשיבים
 
 אח' 74 -אריה רז ו .1

 
 

 נגד
 

 
 יאיר נתניהו נתבע/המבקש

 
 

 החלטה
 

 סילוק על הסף של התביעה.לפני בקשה ל

 רקע

ות הציבורי במדינת מכהנים כיום, בשירמי שהינם מי שהיו בעבר, או  מספרם, 74התובעים,  .1

 (.""התובעיםישראל )להלן: 

 ובנו של ראש ממשלת ישראל )להלן:מגיש תוכנית רדיו  והנתבע, מר יאיר נתניהו, הינ

 (. "הנתבע"

ת לימודים באוניברסיטת והשירות הציבורי בישראל מאפשר למשרתיו הבכירים לצאת לתכני .2

במסגרתה לומדים העמיתים" תכנית מכונה "התכנית הינה אחת . תכנית ד בארה"בהוואר

בסופה של התכנית מקבלים , כאשר ינהל ציבורים שונים הנוגעים למתכניעובדי הציבור 

מכונה "תוכנית  תכנית אחרת גריה תואר מוסמך במינהל ציבורי מאוניברסיטת הווארד.וב

 ציבור בכירים תכנית תעודה בת חודש ימים.הבכירים", במסגרתה לומדים עובדי 

"קרן  -"תכנית הבכירים" נעשה על ידי קרן תמיכה הקרויה כ -העמיתים" ותכנית "מימון  .3

 של הלימודים ושל המחייה.מלא מימון וקסנר", כאשר עובדי הציבור מקבלים מקרן וקסנר 

תכנית העמיתים ותכנית בוגרי מקובל לכנות את עובדי הציבור כי  , התובעים טוענים,מכאן

 ."נרקרן וקס"גרי והבכירים, כב

הנתבע, מר יאיר נתניהו, אשר לו חשבון ברשת החברתית הקרויה "טוויטר" פרסם במסגרת  .4

המתייחסים  ציוציםלושה ש ,"ציוץ"( :חשבון הטוויטר שלו )פרסום המכונה בעגה המקובלת

 הינם חלק מהם.טוענים כי התובעים  , כאמור,אשרכ ולבוגריה, לקרן וקסנר
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 הציוץ הראשון הינו: .5

"הכירו את הכת הסודית השולטת בחיינו. תודה רבה לנציב שירות המדינה 

 דניאל הרשקוביץ, שמסרב בתוקף לגאול אותנו מהכת המטורללת הזאת...".

 הציוץ השני נוסח כדלקמן:

ר מהבעיות הקיומיות של ישראל: בוגר קרן וקסנ 97%"הצעת חוק שתפתור 

של הפדופיל, אינו רשאי לקבל שום תפקיד של עובד ציבור, אשר מקבל את 

משכורתו ממשלם המיסים. לא בבתי המשפט, לא במשטרה, לא בצבא ולא 

 ולא שום תפקיד פקידותי אחר" בפרקליטות

 והשלישי כך:

"בוגרי קרן וקסנר! כת הפדופילים הזאת השתלטה לנו על המדינה 

 שנים האחרונות".  4ומבצעים הפיכה שלטונית ב 

 "הציוצים".לשם הנוחות יכונו שלושת הציוצים הללו: 

 הבקשה, התשובה והתגובה לתשובה

מרכזית אחת והיא כי גם  מתבססת על טענההנתבע הגיש בקשה לסילוק על הסף. הבקשה  .6

בציוצים משום לשון הרע, הרי מדובר בלשון הרע על חבר בני אדם או על ציבור שאינו  אם יש

וזאת תביעה אזרחית ן הציוצים לא ניתן להגיש בגיטוען הנתבע, כי  יד. בנסיבות אלו,תאג

, ("חוק איסור לשון הרע" )להלן: 1965 –לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה  4לאור סעיף 

 הקובע:

על חבר בני אדם או על ציבור כלשהו שאינם תאגיד, דינה .  לשון הרע 4"

כדין לשון הרע על תאגיד, אלא שאין בה עילה לתובענה אזרחית או 

לקובלנה. ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה אלא על ידי 

 "היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו.

 8345/08א "עהדין המנחה בעניין  פסקלפי הנתבע מוסיף וטוען כי לפי מבחני הפסיקה, ובפרט  .7

אשר עסק  ,("עניין בן נתן")להלן: ( 27.07.2011פורסם בנבו[ )] כריעופר בן נתן נ' מוחמד ב

 בסרט של מוחמד בכרי "ג'נין ג'נין", אין בנסיבות המקרה שלפנינו עילה לתובענה אזרחית.

 תביעה עילת ,מבחן זה. על פי בפרט מפנה הנתבע למבחן המכונה על ידו "דרישת הזיהוי"

הפרט את ין הפרסום מליחיד תהיה רק במקרים בהם ניתן לזהות באופן אובייקטיבי אזרחית 

 הספציפי להבדיל מחבר בני האדם.
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במקרה שלפנינו, טוען הנתבע, הציוצים מתייחסים לקרן וקסנר, או לקבוצה בלתי מסוימת 

יחס באופן כי הפרסום מתילא ניתן לזהות באופן אובייקטיבי מכאן ו ,של "בוגרי קרן וקסנר"

 מי מהתובעים.אישי וספציפי ל

כי טענות הנתבע מחייבות  טענה מקדמית והיאבמסגרת התשובה לבקשה טענו התובעים  .8

ולכן אין מקום לתת לנתבע סעד של סילוק התביעה על הסף, אשר מהווה סעד  ,בירור עובדתי

 קיצוני וחריג.

ומציינים כי במקרים  ,"דרישת הזיהוי"מבחן סתמכים על התובעים מגם  דברים לגופם של .9

, הרי קיימת זכות מתוך הקבוצה את היחיד דברי לשון הרע ונסיבותיו לזהות ניתן לאור בהם

   לחוק איסור לשון הרע.  4סעיף האמור ביחיד וזאת למרות אותו התביעה אזרחית ל

סעיף  תחולת )או אי תחולת(את בתשובתם כי את "דרישת הזיהוי" ומכאן התובעים הדגישו 

נסיבות הרלוונטיות למקרה הספציפי. לפי היש לבחון  ,על הפרסוםלחוק איסור לשון הרע  4

איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ נ' לשכת  2387/13לרע"א  ,בין היתרהתובעים, הפנו לעניין זה 

  (."עניין ביטוח ישיר")להלן:  (26.12.2013נבו[ )פורסם ב] סוכני ביטוח בישראל

 :עוד טענו התובעים כי התביעה מבוססת גם על עילות שאינן מחוק איסור לשון הרע, כגון .10

 ר ולא במשפט.שרשלנות ועשיית עו

כי לא עומדת לתובעים עילה מכוח חקיקה שאינה חוק  ,גובה לתשובה טען הנתבעבמסגרת הת .11

כתב התביעה וכן לאור עיקרון "ייחוד בוזאת לאור העדר פירוט מספיק  ,איסור לשון הרע

אשר קובע כי לא ניתן לעקוף את כללי חוק איסור לשון הרע באמצעות עוולות  , עיקרוןהעילה"

 כלליות.

היות ומבחן הזיהוי כלשהו, כי אין צורך בבירור עובדתי  ,עוד טען הנתבע בתגובה לתשובה .12

 ראיות בסוגיהאין מקום להביא מכאן נעשה בעיני "האדם הסביר" ושאובייקטיבי הינו מבחן 

 התובעים זוהו בפועל או לאו. האם -

 דיון והכרעה 

 סילוק על הסף -כללי  

 ( קובעת כדלהלן:"התקנות")להלן:  1984-)א( לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד 101תקנה  .13

תובענה נגד "בית המשפט או רשם שהוא שופט רשאי, בכל עת, לדחות 
 הנתבעים, כולם או מקצתם, מאחד הנימוקים האלה:

 (   מעשה בית דין;1)
 (   חוסר סמכות;2)
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(   כל נימוק אחר שעל פיו הוא סבור שניתן לדחות מלכתחילה את התובענה 3)
 בנוגע לאותו נתבע." 

( 3))א(101תקנה הפסיקה קבעה כי (. 3)א()101התקנה הרלוונטית למקרה שלפני הינה תקנה  .14

כאשר על בסיס וזאת  הסמכות לסלק תביעה על הסףמעניקה לבית המשפט את לתקנות 

מדינת  993/06רע"א  , למשל,, ר'עילת תביעה העובדות הנטענות בכתב התביעה אין לתובע

 .(18.7.2011]פורסם בנבו[ ) ישראל נ' מוסטפה דיב מרעי דיראני

כי בית  ,לגבי סילוק על הסף של תביעהקשות הלכות נוהפסיקה הבהירה בשורה של עם זאת, 

'סדרי הדין המשפט יסלק על הסף תביעה רק במקרים חריגים ונדירים, ר', למשל, י' זוסמן, 

 והאזכורים שם. 387, 1995)מהדורה שביעית( האזרחי' 

ברור כי התובע לא בהם  , מקריםבמקרים קיצוניים ויוצאי דופן רק כיבפסיקה, עוד נקבע  .15

עד המבוקש על ידו, אף עם יעלה בידו להוכיח את כלל העובדות המפורטות יוכל לזכות בס

הדייה גנאים נ' בית  2582/09ע"א לדוגמא,  ,בכתב תביעתו, תסולק התביעה על הסף, ר'

 'סדר הדין האזרחי החדש'וכן ר' ד"ר שקד  (8.8.2010]פורסם במאגר נבו[ ) החולים רמב"ם

 .232מהדורה שניה( עמ'  ,2020)

ובכל מקרה של ספק מן הראוי  ,לפיכך, יש לנהוג במשנה זהירות בסילוק על הסף של תביעה .16

את הבקשה לסילוק על הסף, ולהכריע בתובענה ובטענות הצדדים רק לאחר שמיעת  מחוקל

 הראיות.

 מן הכלל אל הפרט

רע כי אף אם אניח כי הציוצים של הנתבע, או למצער חלק מהם, מהווים לשון ה ,אין עוררין .17

לחוק איסור לשון הרע מעורר קושי של ממש  4כמובנו בחוק איסור לשון הרע, הרי סעיף 

"חבר בני אדם" או בהיותו מונע באופן ברור הגשת תובענה אזרחית כנגד  בנסיבות תיק זה

 ."ציבור"

האם מדובר בציוצים אשר  -  הינהבעלי הדין לפניי גדר המחלוקת המרכזי שמציבים  ,מכאן .18

ובנסיבות אלו דין התביעה  "חבר בני אדם או על ציבור כלשהויש בהם לשון הרע על "

במסגרתה ניתן לזהות את התובעים באופן אישי, ואז או שמא מדובר בלשון הרע , להידחות

הגנות אחרות הקיימות בחוק או נות חסיטענות בדבר דין התביעה להתקבל בכפוף כמובן ל

 איסור לשון הרע.
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הבקשה שלפני הינה ראוי להבהיר כי ש אלא,, זו המחלוקת העיקרית בתיק לגופו ,כאמור

האם מדובר בשלב הראשון, לפיכך, טרם מתן החלטה במחלוקת לגופה, יש להכריע  בקשת סף.

, כלומר ללא בירור עובדתי, או שמא יש צורך כמחלוקת סףבמחלוקת שניתן להכריע בה 

הן אין צורך בכל בירור בכאשר, רק בנסיבות  .זו לוקתות על מנת להכריע במחבשמיעת ראי

 .סףלחוק איסור לשון הרע כסוגית  4עובדתי יש מקום להידרש לסוגיה של תחולת סעיף 

ולאור הפסיקה בנושא, לא כפי שזו הוצבה בכתבי הטענות, אני סבור כי בנסיבות המחלוקת  .19

על הציוצים נשוא התיק לחוק איסור לשון הרע  4ניתן להכריע במחלוקת בעניין תחולת סעיף 

 ללא שמיעת ראיות, ואבאר:

 "אישי"לכתב התביעה כי הציוצים האמורים מתייחסים באופן  20.4התובעים טוענים בסעיף  .20

רסומים סימנו אותם "אחד אחד" לכל אחד ואחד מהתובעים, כאשר לטענתם הפ "פרטני"  -ו

 אל. שרכמי שפגעו בשירות הציבורי ובמדינת י

 בירור עובדתי. חייבתטענה זו מ

הלכה הקובעת כי לצורך סילוק על הסף יש לראות את הנטען בכתב ל בהתאםבכל מקרה, 

לכל תובע, ופרטני באופן אישי כמתייחסים ציוצים ב ניתן לראותהתביעה כנכון, הרי ככל ש

 לחוק איסור לשון הרע להידחות. 4דין הסייג מכוח סעיף הרי 

לחוק איסור  4כי מבחן הזיהוי האישי מכוח סעיף  ,כמובן שלא נעלמה מעיני טענת הנתבע .21

 מדובר  איןו "האדם הסביר"מעיניו של  , אשר ראוי לבחינהאובייקטיביהינו מבחן לשון הרע 

או מי  ,של התובעיםהאישי את הזיהוי  ,פריךהאו ל ,במסגרתו יש להוכיח סובייקטיבימבחן 

 .אחרות ראיותבאו בעדים  ,הם

אולם, וזה העיקר . אובייקטיביאני מקבל את עמדת הנתבע כי מבחן הזיהוי הינו מבחן 

על רקע את מבחן הזיהוי האובייקטיבי יש להפעיל זו שעניינה סילוק על הסף,  החלטהל

 בדתיים הכלולים בו.והפרטים העו הפרסוםתשתית עובדתית של נסיבות 

או מי  ,, על מנת להכריע האם האדם הסביר מזהה בציוצים את התובעיםיכך, במקרה שלפני .22

לגבי מהות קרן לגבי מספר נושאים, בין היתר: באופן אישי, יש להניח תשתית עובדתית  ,מהם

, ר חבריה בכלל, מספר עובדי הציבור המכהנים כיום ושותפים לתכניות השונותוקסנר, מספ

ממנו ניתן ללמוד האם ציבורי ופומבי הבוגרים, האם קיים פרסום  התפקידים בהם נושאים

 פלוני השתתף בתכנית קרן וקסנר ועוד.
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ניתן יהיה להכריע בסופם של דברים מבחינה  לטעמי, רק על רקע תשתית עובדתית זו

קרן וקסנר! "בוגרי  :ציוץאת ה ,אובייקטיבית, האם "האדם הסביר" כאשר קרא, לדוגמא

בכת פדופילית או  חבראת התובעים, או מי מהם, באופן אישי כמזהה  כת הפדופילים..."

 ברור. . הכרעה אובייקטיבית זו חייבת לבוא על מצע עובדתיממשל כפדופי

שללה באופן  ,אציין כי מרבית הפסיקה שעסקה בנושא, לרבות הפסיקה עליה הסתמך הנתבע .23

ללא  לחוק איסור לשון הרע 4ביעה על הסף מטעמי סעיף מפורש את האפשרות לסילוק הת

נדחתה לאור תביעת לשון הרע גם במקרים שבסופו של הליך  זאת ועוד,. בירור עובדתי

בשלבים  לחוק איסור לשון הרע, בקשה לסילוק על הסף שהוגשה 4התקיימות תנאי סעיף 

 , ואפרט:סף נדחתה בהעדר תשתית עובדתית לדון בה כבקשת הראשונים של ההליך

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות לעיל,  ביטוח ישיר 2387/13רע"א כך, למשל, בעניין  .24

על ידי  שהוגשהבקשה לסילוק על הסף  הדחתאשר בית המשפט המחוזי  לערער על החלטת

 טעמים נוספים(.מרע )וכן לחוק איסור לשון ה 4מטעמי סעיף הנתבעים 

פורסם בנבו[ ] פרופ' משה צימרמן נ' מאיר גרוס 3254/98ם( -ימחוזי ע )"ברעוד ר' 

 (, אשר במסגרתה דחה בית המשפט בקשה לסילוק על הסף וציין:27.12.2998)

במילים אחרות: לשון הרע כנגד ציבור מסויים של אנשים עשוי להוות לשון "

הרע כנגד היחיד הנמנה על אותו ציבור בהתחשב בנסיבות המיוחדות של הענין. 

לצורך כך, יש לבחון את מאפייניה של הקבוצה המהווה מושא ללשון הרע, את 

 Sacks, Baron)השווה: גודלה, זהות המשתייכים אליה, ואת אופי הפגיעה

Libel, Slander and Related Problems, 2nd Ed (1994) p 154-

5.) 

רע יש, אם כך, פן עובדתי מסויים לאיפיון הציבור אשר שימש מטרה ללשון ה

לצורך עמידה על השאלה האם היחיד הנמנה על אותו ציבור אכן נפגע כיחיד 

אין  מלשון הרע והאם הדין מכיר בפגיעתו האישית כפגיעה המזכה אותו לסעד.

צריך לומר כי בחינת היבט עובדתי זה מצריכה הבאת ראיות וממילא אין מקום 

לחוק  4סעיף  לפנינו, על כן, בחינה של תחולת .לסילוק התביעה על הסף

המשלבת היבטים משפטיים ועובדתיים אלה עם אלה, וראוי, על כן, כי 

 -)הדגשה שלי  "התביעה תתברר ובכך ינתן למשיבים יומם בבית המשפט.

 ג.ה.(. 
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 לעיל בנושא הסרט 'ג'נין ג'נין', פסק דין עליו מסתמך הנתבע בן נתןחשוב לציין כי גם בעניין  .25

נדחתה, בית המשפט סרב  שם תביעת לשון הרעעל אף שבסופם של דברים הרי , בטענותיו

לחוק איסור לשון הרע רק  4וקבע כי יש לדון בטענה מכוח סעיף  לסלק את התביעה על הסף

פורסם בנבו[ ] בן נתן עופר נ' בכרי מוחמד 1255/03ת"א( מחוזי א )"ת , ר'לאחר שמיעת ראיות

(02.08.2004) 

פורסם ] תיאודור כ"ץ נ' עמותת אלכסנדרוני 1686/00( "את"א )מחוזי תבעניין נפסק גם כך  .26

סייג המכוח הרע סרב בית המשפט לסלק על הסף תביעת לשון במסגרתו  (29.06.2000[ )בנבו

לגבי נסיבות המקרה והיקף  לחוק זה, וזאת מהטעם שיש לבצע בירור עובדתי 4סעיף הקיים ב

 הקבוצה טרם הכרעה.

 על הסףנדחתה תביעה אכן  םבמסגרת דין יפסקהפנה להנתבע בבקשתו לא אל מול פסיקה זו,  .27

 פסקי דין בהם נדחתה התביעה לגופההפניה ל)להבדיל מ לחוק איסור לשון הרע 4מטעמי סעיף 

 .(מטעם זה

לעניין הטענות שהועלו לגבי עילות נוספות שאינן מכוח חוק איסור לשון הרע, הרי משלא נטען  .28

במסגרת התגובה לתשובה, לא מצאתי לנכון  דבר בבקשת הסילוק על הסף, אלא רק ןביהלג

 להכריע בסילוקן על הסף.

לחוק איסור לשון הרע, ספק  4עם זאת, אציין כי ככל שאכן תתקבל טענת הנתבע מכוח סעיף 

ה באמצעות עוולות אחרות וזאת לאור ההלכה הברורסייג זה לעקוף יהיה רב בעיני האם ניתן 

פורסם בנבו[ ] ד"ר סיגל שוורץ נ' ד"ר לילך צולר 7205/16א "רע שנפסקה לאחרונה בעניין

(9.4.2017 :) 

עמדתנו איפוא בבירור היא, כי אין מקום לתביעה שמחוץ לגדרי חוק איסור "

לשון הרע, בנזיקין או עילה אחרת, מקום שהמחוקק נעל את שערי איסור לשון 

לערעור. הואיל והיה מקום להבהיר את ההלכה, לא  הרע, ועל כן איננו נעתרים

 "נעשה צו להוצאות.

 סיכום

לחוק איסור לשון הרע מעורר קושי ממשי  4לאור האמור לעיל, אני סבור כי על אף שסעיף  .29

אין די בקושי זה להביא לסילוקה של התביעה על הסף ללא בירור  בעניין התביעה שלפניי,

 עובדתי.
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הינם לחוק איסור לשון  4סעיף בחינת תחולת המבחנים לצורך גם אם לשיטתי, כאמור, 

יש להפעיל מבחנים אלו על בסיס עדיין האדם הסביר, הרי  בראימבחנים אובייקטיביים 

 כטענת סף. הם, כך שאין מקום לדון בוראויה תשתית עובדתית מתאימה

אשר על כן, אני מורה על מחיקת הבקשה. יודגש, הבקשה נמחקת ולא נדחית, כך שהנתבע  .30

 טענות שפורטו בבקשתו במסגרת הדיון לגופם של דברים.היהיה רשאי להעלות את 

 .1.2.2021הנתבע יגיש כתב הגנה עד ליום  .31

בעלי לקדם המשפט יתייצבו  .09:00בשעה  19.4.2021קדם משפט בתיק זה יתקיים ביום  .32

 הדין באופן אישי.

 .1.3.2021עד ליום ניתן בזה צו גילוי ועיון במסמכים הדדי 

והצד שכנגד ישיב על  1.3.2021עד ליום כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן 

 יום מיום קבלת השאלון. 30השאלון בתוך  

ום לפני ישיבת י 15 -כל בקשה תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד לא יאוחר מ

  .קדם המשפט

 בנסיבות העניין וכאשר טענות הנתבע לא הוכרעו לגופן, אין צו להוצאות. .33

 

 , בהעדר הצדדים.2020דצמבר  23, ח' טבת תשפ"אהיום,  נהנית

      

             
 


