
בית משפט השלום ת.א
בתל אביב

התובע
1. נתל מור ת.ז.020ג06*02

באמצעות עו"ד דניאל כהן ו/או עו"ד אחמד אמארה
דניאל כהן ושות' - חברת עורכי דין
רח' הרצל 1, בית יוניטרייד, אשדוד

טל': 08-9109999 פקס: 08-9109107

(להלו: "התובע")

גד - נ  -

הנתבע! 1. גור מגידו ת.ז. 66385568
שניאור זלמן 4, תל אביב

(להלן: "הנתבע")

מהות; הוצאת לשון הרע נזיקית - כספית רצו עשה

הסעדים המבוקשים: סך של 200,000 ¤, צו עשה - פרסום תיקון והתנצלות

כתב תביעה
בית המשפט הנכבד מתבקש לתן צו הצהרתי הקובע כי פעולות הנתבע בקשר ו/או כנגד התובע
מתווים פרסום לשון הרע בכוונה לפגוע בתובע, בשמו, בכבודו ובפרנסתו ובשים לב להוראות
חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה- 1965 (להלן! "החוק") בכלל וסעיף 7 בחוק בפרט
ולהוראות סעיף 29א. לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לחייבו בתשלום לתובע בסך

200,000 ¤ (ללא חובת הוכחת נזק) ופרסום תיקון והתנצלות.

הקדמה
"העיתונות - וכמוה כלי התקשורת בכללם - משמשים כישומריי הדמוקרטיה, ואין חולק על
חשיבותם. אבל כשם שהם יכולים להיות כלי קודש, יכולים הם להיות כלי משחית, ולפגוע ללא
רחם. והלבנת פני אדם ברבים, ואפילו פניו של אדם ששפך דם, הרי אף היא ישפיכות דמים'. ואם
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כלי התקשורת הם ישומריי הדמוקרטיה/ הרי בית המשפט מופקד לעשות 'משמרת למשמרתמ"י
(דברי כב' השופט צ' טל בת"א (י-ם) 172/88 פלוני ני הכתב ([פורסם בנבו], ניתן ביום 4.6.1992)}

תביעה זו מוגשת לבית משפט נכבד זה בשל פרסום של דברי לשון הרע על-ידי הנתבע 1-2 כנגד
התובעים ובנסיבות אלו בית המשפט הנכבד מתבקש לפסוק לטובת התובעים את הסעד הכספי
הנתבע וכן לחייב את הנתבע לפרסם תיקון והתנצלות בגין מעשיהם, ובנוסף לחייב את הנתבע, ביחד

ולחוד, בהוצאות התובע, ובשכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כדין.

זהות הצדדים:
1. התוגע הגו אזרח נורמטיבי, איש עסקים ויועץ אסטרטגי, נשוי ואב לילדים.

2. הנתבע הינו עיתונאי במקצועו, אשר שימש בזמנים הרלוונטיים ככתב, תחקירן בעל טור
תחקירים בעיתון £8>ו8\/1/\1£1-ו1.

תמציתהרסעהעובדתי הרלוונטי לתביעה:
, כי מזה זמן הוא משמש קורבן לטורדניות ולידם הקלה של עיתונאים 3. התובע יקדים וייטען
שידם קלה על המקלדת אשר נטלו להם חירות לפרסם פרסומים כוזבים בעניינו ובעניין עסקיו
והכל במטרה להשיג רייטינג לכתבותיהס תוך פגיעה חמורה בתובע ובעסקיו והכל תוך הכפשה

ורמיסת שמו, ביזויו, בדומה למעשה הנתבע כפי שיפורט בהמשך.

4. ביום 2.10.2018 פורסמה ב- £0£8\/1/\£1^71 כתבת התחקיר פרי עטו של הנתבע.

***מצ"ב כנספח א' העתק הכתבה מיום 2.10.2018
5. בסמוך לפני פרסום כתבת תחקיר, במסגרת עריכת התחקיר פנה הנתבע לתובע בוואטסאפ בזו

הלשון:
" הי נתי,

אשמח לתגובה שלך לכתבה שאפרסם בדה-מרקר.
הכתבה עוסקת בעיקר בנדב אברמוביץ ובמאור אביגל שזכו במכרזים של עיריית אור יהודה

לאחר שנתנו שירותים לקמפיין של ראשת העיר ליאת שוחט, אך שמך יעלו? בה.
הנו? פסקה שממצה את חלקך:

בשניים מהליכי ו?"מכי? הסגור" (הזמנת הצעות מחיר) שבהם זכו אברמוביץ ואביגל ב'2016 -
הראשון למתן שירותי גרפיקה לעירייה והשני לניהול אתר האינטרנט של העירייה - פנתה
ו?עיריר1 לשלושו? מציעים בכל מכרז. בשני המכרזים התמודדה חברת אביגל ואברמוביץ' של
השניים ובשניהם התמודדו? גם חברה אחרת בשם "אי סיבו", שגם היא בבעלות אברמוביץ -

כלומר - אברמוביץ ואביגל התחרו בעצמם. לאחר הזכיה בשני המכרזים הללו, שלשלו היועצים
האישיים של שוחט לכיסם, כ'230 אלף שקל,

במקביל, נערך ו?ל<ד שלישי ל"מיתוג" העיר שבו זבת חברו? בבעלות יועץ התקשורת נתי מוי,
פרצוף מוכר במשרדם של אביגל ואברמוביץ, הזכור כחשוד בתיווך לשוחד בפרשת הצוללות.

בפועל, גרף מור מהזכייה כ-160 אלף שקל.
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מור היו? זה שהגיש את ההצעה השלישית (המפסידה) במכרז לניהול אתר האינטרנט ועמוד
הפייסבוק של העירייה שבו זנו אביגל ואברמוביץ.

לאחר הזכיה, העסיק מור בפרויקט את מגיש ההצעה המפסידה במכרז הגרפיקה שבה זכו אביגל
ואברמוביץ/ שוקי דוכובני."

6. יובהר כי התובע שעוסק, בין השאר, בתחום התקשורת לא הכיר קודם לכן את הנתבע ואף לא
שמע את שמר.

7. עם קבלת הודעת הוואטסאפ, חשכו עיניו של התובע שעה ששוב מצא עצמו מול עיתונאי
(אנונימי באופן יחסי) מגמתי עם יד קלה על המקלדת אשר עלול רזומס לגרור את שמו של

. הנתבע בחוצות במטרה להכפישו ולזכות ברייטניג לתחקירו
8. בנסיבות המפורטות השיב התובע לנתבע בהודעת וואטסאפ חוזרת כדלקמן:

" 1. מה זה השערורייה הזאת?
2. אני עובד עם רשויות מקומיות כבר עשרים שנה. עם עשרות רשויות עד כה.

3. אף אחד לא מערער על היכולות שלנו בתחום מיתוג רשויות.
4. יש מכרזים שאנו זוכים ליש שלא.

5. משרד מיתוג שזכה מבתע פעולות רבות עם נראות גבוהה: בניית קו, ישיבות עבודה,
פגישות עם גורמים רבים בעיר, הצגת תכניות עבודה למועצת העיר וקבלת ברכת הדרך

וכדומה.
6. לעיתים אנו מבקשים סיוע כזה או אחר מגופים מקבילים. לעיתים בתשלום ולעיתים לא.

7. הטיעון שאני פרצוף מוכר במשרדם של אביגל אברומיץ הוא שערורייה,
מה זה מוכר! פעם בשנתיים ז אני לא פוגש משרדים אחרים.

נאמר שאני פרצוף מוכר במשרדי אביגל-אברמוביץ כמו שאמא שלך פרצוף מוכר במכוני ליווי.
אל תתחיל איתי עם שטויות. גם אני יודע לריב."

, ביום 25 בספטמבר 2018 פרסם התובע ברשת החברתית ¥111££\1 את " 1. בתגובה
שלהלן: ציוץ "

0.£ ̂ ^$8 *1!' ['גי" 11140

ובעניי! *תר, קניתי ליועץ התקשורת
החשוד בוורוד נחי נזוו" כדי לקגל

חג1מ? לפרסום מגנ"נ!.

1?!א ממר לי בתגובה; יאמא שלר
קרצ1ף מומ�במםני ליווי. *ל תתחיל

אירני. *כ"ורע לריבי,

נת� ביקש שאפרסם 0ת התגו3ה
כלשוני), מכבד

?•:[."> '!."�*' ,.,,, 1*ו .! " .,,,.-, *

9. ביום 2/10/2018, שב ופרסם (צייץ) הנתבע ב- £8�תו/\/ח� את ההודעה הפוגענית
והכוזבת שלהלן:
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ג'!ץ ->

הנח תכתבה /^תדל'קה את נהי מור:
... 1- ו*#<\ ()?<>}$./ו*13/*ח£0.)$,י$ 3 ה61ו!5

;!;?"̂ ̂ו;?� טר מויז�ו 1160!9>*ו >ט0 .

̂  ו1*וג11 י4>ו"0:!! נענ"ט.
וו1- נקו <!?<

א05< ו!1<ן 9י!1!וי 0^ ג6גו:י ת8* ט!3� * 1!***נ!?! י
א<< י1ח; <ו<י;. ל=;1י. 0!ןהץ!ה-5 )?'ה'.

1*'!י�*!ו',* 01$י!|�;�!8 :>�,�-!:

10. הנה כי כן, הנתבע בפעולת "נקם" פירסם בכוונת מכוון בטוויטר הודעות כוזבות על מכת לפגוע
בתובע בפני כולא עלמא ובפני קהילת העיתונאים והעוסקים בכלי התקשורת.

11. יודגש כי הנתבע יודע שהטענה שפרסם לפיה התובע "חשוד בשוחד" איו כל אחזה במציאות
וממילא גם תגובתו צוטטה באופן חלקי, מגמתי ותוך הוצאת הדברים מהקשרם ולהאשמות
, מעולם לא נקבע בעניינה כי היא שהוטחו בה כל אחיזה .כך מצב הדברים גס לגבי התובעת 1

נגועה באי סדרים חמורים ואף נהפוך הוא.
12. לעניין זה יוסיף וייטען התובע כי הנתבע פעל מתוך נקמנ1ת; בחוסר אחריות עיתונאית כלפי
התובע פרסם מידע כוזב, חסר אחיזה במציאות, באופן מגמתי תוך הוצאת דברים מהקשרם.

להתנהלות זו בנסיבות דומות נדרש בעבר ביהמ"ש בעניינה של הגב' בתיה כרמון בת"א
3438/03 בתיה כרמון נ' "ידיעות אחרונות" ואח' , שם; על אף שמר גילת, הנתבע 1 כאן,
התחמק מהגשת תצהיר , נמנע ממסירת עדות במשפט, הפריע בדיונים וניסה לייחס לכב'
, בין השאר, השופט נועם סולברג (כיוס שופט בית המשפט העליון) משוא פנים ולאיים עליו

פסק כבוד השופט בענייננו :

"כוחה של תקשורת ההמונים התגלה לפנינו בפרשה זו בתפארתו ובכלימתו: העיתונאי הוא
החוקר, הוא השופט, והיא גם התליין וכלימה הוא למי שמתיר מידיו את הרסן, לא שוקל
כדבעי את מילותיי, ונוטל חירות לעצמו להפיץ דברים על זולתו, שאין בהם אמת ולא תועלת.
בכתבה הנדונה היה מזה ומזה גם יחד. דברי אמת שבהם עניין ציבורי ופרסומם היה לתועלת
הרבים, בצד דברים שאינם אמת ושלחינם פגעו בשמה הטוב של כרמ1ף; (הדגשות שלי - ד.כ.)

13. התובע ייטען כי הפרסום שביצע הנתבע ברשת החברתית האינטרנטית טוויטר, הופעלול
והופץ על ידי גורמים מתחרים ו/או עיתונאים בע"פ י/או באמצעות הרשתות החברתיות.

, הן בדואר רשום עס אישור 14. בנסיבות אלו, ביום 2/10/2018 שלח הח"מ מכתב התראה ודרישה
מסירה והן באמצעות התובע בוואטסאפ.
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12�^£ו!י�5*וי"! " � י�  1 .ק ̂ף
?

*4̂ 3̂ח" ^1�1-

̂ן ̂וולו ̂ו-ןם" ̂י-יי: י"-*"!'*  ""י ̂וי̂ף  ̂ 0 ?

31̂�!11 1! ^ 3!ק^ 1 י*1 " �^ .�-1=~"

*** מצ"ב כנספח ב' העתק מנוסח מכתב ההתראה.

15. במענה לפנייה שהועברה באמצעות התובע בוואטסאפ השיב הנתבע בזלזול: "מוזמנים לתבוע.
בהצלחת" כפי העולה מהמפורט להלן:

זכות לשם טוב וכבוד האדם
16. זכות של אדם לשם טוב וכבוד האדם משולה לאדם עצמו ולעניין זה ראה כב' השופט חשין

בדנ"א ידיעות אחרונות בעמודים 75-74:
''אשר לכבוד ו?אדם, ניתנת אמת להיאמר שנתקשה במאוד להבחין ולהבדיל בין האדם עצמו
לבין כבוד האדם. האדם וכבודו ירדו לעולם שלובים ואחוזים זה בזה; האדם הוא כבודו וכבודו
של האדם הוא האדם, "אדם וכבודו יבקעו יחדיו מרחם אם, והשניים היו לאחדים: האדם
הוא כבודו וכבודו של אדם הוא האדם" (ע"א 3077/90 פלונית ואחי נ' פלוני [פורסם בנבו]

[20], בעמ' 592)." (הדגשות לא במקור - ד .כ.)
17. בע"א 751/10 פלוני נ' ד"ר אילנה דיין-אורבך (פורסם בנבו, מיום 8.2.2012) (להלן: "ערעור
אילנה דיין")המשיך במגמה זו בית המשפט העליון וקבע מפורשות כי הזכות לשם טוב היא
זכות יסוד במשפטנו, ויש הרואים בשמו הטוב של אדם נכס מקניינו, יש הרואים בו ביטוי

חשוב לכבודו.
18.הזכות לשם טוב מהווה "ערך יסוד בכל משטר דמוקרטי", שכן "כבוד האדם ושמו הטוב חשובים
לעתים לאדם כחיים עצמם, הם יקרים לו לרוב יותר מכל נכס אחר" (פסק דיו אבנרי, בעמ' 856)

(הדגשות לא במקור - ד.כ.).
מהזכות לשם טוב נגזרת החובה על הגנה על הכבה* האישי של האדם, הגאווה האישית וההכרה .19
האישית בין בני האדם היא משתרעת על יחס הכבוד וההערכה שלהם זכאי אדם מן� הסובבים
, קל וחומר כאשר מפרסום לשון הרע, הפגיעה הנה פגיעה בזדון בשמו הטוב של אותו, קל וחומר
שעשויות להיות לה השלכות חמורות על פרנסתו של אדם ששמו הטוב הוא הנכס החשוב ביותר

שבאמתחתו.
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20.בית המשפט העליון פסק ברע"א 10520/03 בן גביר נ' דנקנר (פורסם בנבו, מיום 12.11.06) (להלן:
"פסק דיו בן גביר"),, מפי כבוד השופט א' ריבלין כי :

'יחופש הביטוי אינו חופש הביזוי, והזכות להשמיע אינה הזכות להשפיל"

אחריות הנתבע לנזקי התובע:
21. התובע יטענו כי הכתבות שפרסמו הנתבע אודותן, פגעו בשמן הטוב ובפעילותן ואף עלולים

לפגוע פגיעה קשה בפעילותם בהתאמה

22. סעיף 1(2) לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965 (להלן: "חוק איסור לשון הרע") קובע כי
לשון הרע היא כל דבר שפרסומו עלול לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות

המיוחסים לו.

23. חוק איסור לשון הרע מאפשר לבית המשפט לפסוק פיצויים אף ללא הוכחת נזק בסכום של עד
¤50 בגין פרסום, אם מצא כי נתבע ביצע עוולה לפי הוראות החוק (סעיף 7א(ב) לחוק). ,000
החוק מוסיף וקובע כי בית המשפט רשאי לפסוק פיצויים בגובה כפל הסכום הנקוב לעיל,

באם הוכח כי פרסום לשון הרע נעשה בכוונה לפגוע (סעיף 7א(ג) לחוק).

24. בענייננו, אץ ספק , בי אין מדובר בדיווח עובדתי בכל הקשור לתובע וממילא התובע לא
נחשדה ו/או לא נחקרה באזהרה על-ידי המשטרה, בחשד למתל שוחד, ברי כי הנטען
בפרסומים עולים כדי בלשון הרע, ראו לעניין זה - ת"א (י-ם) 1382/99 משה שויצר נ' ידיעות

אחרונות (פורסם בנבו):
" השמידה על חופש הביטוי היא ערד עליוו שחובה לשמד ולכבד ואולם האינטרס המחייב
שמירה על שמו הטוב של האדם, חשוב לא פחות, ככל שעוצמת הפרסום המצויה בידי
העיתוו גדולה יותר, כך גבוהה יותר רמת האחריות וחובת הזהירות המוטלת עליו בבחינת

הדגשות לא במקור - ד.כ) אמינות הפרסומים". (
25. התובע ייטען כי אין מדובר בזוטי דברים, הנתבע שב ופירסם ('יצייץ") באופן מגמתי הודעה וטענה

כוזבות שיש בהן כדי לגרום לפגיעה קשה במיוחד בתובע ובפרנסתו.
26. התובע יוסיף ויטען לעניין זה כי הפגיעה בתובע מצויה ב"רף העליון" של פגיעות בשמם הטוב

ובמעמדם של התובע כתוצאה מלשון הרע.

27. סעיף 1(3) לחוק איסור לשון הרע קובע כי לשון הרע היא כל דבר שפרסומו עלול לפגוע באדם
במשרתו, אם משרה ציבורית ואס משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו.

28. חוק איסור לשון הרע מונה מספר הגנות לחיוב בגין פרסום לשון הרע:

א. הגנת אמת בפרסום - אין ספק כי לא הייתה כל אמת בפרסום לשון הרע שבוצעה על-ידי
הנתבע כנגד התובע.
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ב. הגנת תום הלב -מתוכן הפרסומים, אופיים, לשונם ומהתנהגותו של הנתבע לפני הפרסום,
במהלכו ולאחריו כמו גס מעיתוי הפרסומים על ידי הנתבע, ומהמגמתיות בהם נגוע
הפרסום כמו גם מתשובתו למכתב ההתראה ודרישת ההתנצלות כל אלו מקימים חזקה
כאמור בסעיף 16(ב) לחוק איסור לשון הרע - כי הדבר נעשה בחוסר תום לב ו/או בזדוו

בכוונה לפגוע בתובעות.

ג, ברי מהאמור לעיל כי לא עומדת לנתבע ההגנה של "עיתונות אחראית " פרי פסיקת
ביהמ"ש העליוו < דנ"א 2121/12) מאחר, ובין השאר, כאמור הפרסום נגועם בחוסר תום
הלב, ומגמתיות של הנתבע הזועק השמימה ולעניין זה תופנה תשומת לב ביהמ"ש
לעובדה כי הנתבע 1 נהג בחוסר אחריות עיתונאית כלפי התובע , ובאופן מגמתי פירסם

, פרסום כוזב פרי יצירתי
/ ישאו באחריות 29. סעיף 11(א) לחוק לשון הרע קובע כי "פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת
פלילית ואזרחית בשל לשון הרע, האדם שהביא את דברי לשון הרע לאמצעי התקשורת וגרם
בכך לפרסומה עיין אמצעי התקשורת ומי שהחליט בפועל על הפרסום, ובאחריות אזרחית

ישא גם האחראי לאמצעי התקשורת".
סיכום

30. על כן ולנוכח האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש לזמן הנתבע לדין ולחייב את הנתבע
100,000 בגין כל פרסום בזדון לשלם לתובע סן של 200,000 פיצויים ללא חובת הוכחת נזק (

ולכל הפחות 50,000 ¤ בגין כל פרסום)

31. בנוסף מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבע לפרסם תיקון והתנצלות בגין הפרסום
השקרי שעשו.

32. כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבע, ביחד ולחוד, בהוצאות משפט בתוספת
שכר טרחת עו"ד ומע"מ כחוק.

33. התובע שומר על זכותו לתבוע את הנתבע בגין דיווחים נוספים בעניין זה, ככל שדיווחיס כאלה
יתגלו לתובעות בעתיד.

1̂ ךניאל כהל' עי"ך ^^35/  ^0

7



1©וח0(1 .00 * ו1©ו*00 - 10 עור0 דץ 1-3ל0 יי" ה̂  /י - חבלת 7 / ש / דניאל כהן 
!"!©!'201 / .6/ץ0 י$ראל |<^\ | 061,1/506�ו3!,ו774540 ,0/00/$* שדרות הרצל 1/506, א^דוד 7745401,
181: 972-8-9109999. 1= 0 /——"-י^ 972-8-9109107 ^0 8 - 9 1 0 9 1 0 7 0, פק0:  8 - 9 1 0 9 9 9 9 טל: 

ח.פ.: 515099471

נספח א

0̂ ̂\3!-0^@06ו שדרות הרצל 1/506, אשדוד, 77454 טל. 9109999"08, פקס. 08-9109107, דוא"ל |].3.00ח6

1/5061-161261 376. £8̂ 0<1, 77454 181361. 161. 972-8-9109999,  ̂972-8-9109107 1ו.7615.00^30-13@06]ז01 ,



.111 ^1061  ̂; : ? ?
• . -

?
; . . - י

. -§:58;
• . ? י . . • 

^;10!)^^

* # * # *� * [ 8* ?* 31 •? ! / ? • ""
* *.1 61  ̂ * ! * 1 3י  - ^ ?•*, ת * נ,* * י >. * " *• י), 1 י £ 1 $< ""• • <? * *

*1! — 1 ! י? יי *י5י "* > 1 * ̂"יי? >* ?*"^ *'*? ""  ̂* *""7 * """>""* .. ^ י.< ****** £"י"*,* י*^*יי"- ';"*•? • ;"

,�"*�713_'� /י? ,- -£- נ";לי5*יו7-' , '' - � '-י �- ? "*<*• י - -  • , , �>
�"י

1
, ̂י�""י3̂-  ̂  ןי*י

ל
+ -י .�' - - • " . - >. , .-7^ - .(" '"— - . ��?"

י ?" *. י.' /'י • י - * � " * < "'**-  "-* ?�* '* * '

י^ .-'. * ע /11* - . 7 י י י- / .י �'�.̂� ."ל" ;י
. *1 - ו  

* * "* * * * _ �' * �*

" .." - , 
 ̂

, , "? - " י י "י"יי יי"* *"*" * ? -^י ̂ ; * י ' . י�;י4 י ', . . - י , ... -י . , , • י _ - ~, *. . , . , . _ * £?^4 י*,.  —,י * 1̂-
-י.}� י י<* - ?-— - 4 , , *י* - • � ,- ', *, - . *' , . •- .'

 ̂ - *̂ ? - 1 י ט . : . 
/�: , " י �י � ?

"י '�11'. יי? * י *', -י̂- " !

 ̂ /̂  י _ יי ג<~ ^* - י  - "
" ~ *  * 

י י* י

י "י ^  " * . 1 - 1 -  ,- י י " . �)  " "
1" , !י ג' ,̂  , -  ,1 , ... " ,? - - ?

: . / י- •
- י 4̂ ' 

* " _  ̂  ̂ _ ? 
 ̂. 

חר הד0<נה בשותד 01 גמגלימ, ^ויגה 0מ ̂ל ̂ל ̂ד




