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 נאוה ברוורמן שופטתכבוד הפני ל
 

 :תובעה
 
 אייל שמעון אזולאי 

 
 ע"י ב"כ: עוה"ד בומבך 

 
 נגד

 
 יתדות ת.ש.מ.ו. הוצאה לאור ופרסומים בע"מ. 1 :נתבעיםה

 
 וינרוט ע"י ב"כ עוה"ד ד"ר יחיאל     

 
 בנימין יצחק רבינוביץ. 2

 
 ע"י ב"כ עוה"ד משה מורגנשטרן    
 

 פסק  דין

 
 –, תשכ"ה לשון הרעחוק איסור מיליון ש"ח, שעניינה בשני מונחת בפניי תביעה כספית על סך של 

 . "(החוק)להלן: " 1965

 
 רקע:

 
 ו/או "התובע"הוגש על ידי מר אייל שמעון אזולאי, התובע )להלן: כתב התביעה בקליפת אגוז,  .1

עוסק מורשה בתחום יצור, ייבוא ושיווק תפילין, טליתות ותשמישי הינו התובע  "(.אזולאי"

 . "(רצועות מלכות)להלן: " תחת המותג הבלעדי "רצועות מלכות" ו"טליתות מלכות" ,קדושה

 
, (קליין" י."הרב י.)להלן: הוא נותן הכשרות י. קליין י.וכב' הרב , בענייננו, התובע הוא היצרן

  ל"רצועות מלכות".

 
 "(,רצועות מהדרין)להלן: " "רצועות מהדרין"על מנת שלא נמצא חסרים, ישנן ב"שוק" גם 

 , במסגרת כתב תביעתו,וען"(. התובע טהרב מ.ש. קלייןבהכשרת הרב מ.ש. קליין )להלן: "

, אלא בבעלותו של לכתב התביעה המתוקן( 12)סעיף  ואינן מותג של, "מהדרין"שרצועות מסוג 

 .  "(וייסמר מר וייס )להלן: "

 
 . "רצועות מהדרין"בתקופה מסוימת לתובע היה קשר לשיווקם של כי  יםמנגד, טוענים הנתבע

 
, הינה חברה בע"מ, המשמשת "יתדות ת.ש.מ.ו הוצאה לאור ופרסומים בע"מ", 1נתבעת  .2

הנתבעת", "יתד שהינו, יומן חרדי ליטאי )להלן: " "יתד נאמן"וציאה לאור של העיתון כמ

 (. נאמן" בהתאמה
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, אשר "יתד נאמן"(, הינו עיתונאי ותחקירן בעיתון "הנתבע", בנימין י. רבינוביץ', )להלן: 2נתבע 

 ו/או "הכתבות", כתבות בעניינו של התובע )להלן: 28.07.2015-וב 14.07.2015פרסם בימים 

 ."(הפרסומים"

 
 מאת הנתבע  "יתד נאמן"פורסמה כתבה בעיתון  14.07.2015על מנת שלא נמצא חסרים, ביום 

 "(. הכתבה הראשונה)להלן: "

 
 ". עור עם שכבה סינטטית –רצועות תפילין מזויפות " בכותרת הכתבה נכתב:

 
 ". זיוף ומכשול חמורבשער העיתון הופיעה הכותרת: "

 
 בכותרת המשנה נרשם: וכן 

 
ברחבי הארץ ובעולם נמכרים רצועות תפילין בהכשר הגרמ"ש קליין שליט"א "

אשר 'נעשו ע"י אינשי דלא מעלי בזיוף גמור ובשקר מוחלט'. במקביל גם 
משווקים כמויות אדירות של רצועות תפילין ב'הכשר' הרב יעקב יצחק קליין 

כ'רצועות עבודות יד', חרף העובדה שבדיקות מקצועיות  שנמכרים ,מבני ברק
העלו כי הרצועות עשויות משתי שכבות: שכבת עור מסוג 'שפלט' ועליה שכבה 
סינטטית נפרדת, שלדעת כל הדעות אלו רצועות פסולות. מעשה ההונאה נועד 
להציג מצג מזוייף לציבור הרחב כאילו מדובר ברצועות מהודרות. שיווק 

ללו, כך גם הרצועות לגביהן נטען כי כשרותם זוייפה, נעשית על ידי הרצועות ה
הסוחר א.א, שכבר בעבר חשף 'יתד נאמן' את מעשיו החמורים בשיווק רצועות 
תפילין שלא עובדו ולא נצבעו לשם קדושת תפילין. שערוריה חובקת עולם 

  ."קה בתחקיר מיוחדשתחילתה באוקראינה הרחו
 

)ראה  תובעאל הראשונה מופיעים דברי דיבה המכוונים ישירות התובע מלין כי בכתבה ה

 .לכתב התביעה המתוקן( 8-12סעיפים 

 
שלח התובע, באמצעות בא כוחו, מכתב דרישה לנתבעים, לתשלום פיצויים  14.07.2015ביום  .3

בגין פרסום לשון הרע, וכן התראה לפני נקיטת הליכים. כמו כן, במכתב זה נדרשו הנתבעים 

מכתב )להלן: " רע על התובעתנצלות בעיתון, וכן לחדול מהמשך פרסום לשון הלפרסם ה

 ."(ההתראה

   
"(, הנושאת את הכתבה השנייה)להלן: " פרסמו הנתבעים כתבת המשך 28.07.2015ביום  .4

 הכותרת:

 
מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ובתי דין צדק וחשובי הדיינים והרבנים "

 ".כשרות הרצועותחתמו על פסקי הלכה בעניין 
 

לקורא גם כתבה זו פורסמה ללא פנייה מוקדמת לקבלת תגובת התובע. וכן, לטענת התובע, 

לא יכול להיות ספק כי פסקי ההלכה בעניין כשרות הרצועות,  ,הסביר המתוודע לכתבה השנייה

 מתייחסים ישירות ל"רצועות מלכות", שהינו המותג של התובע. 
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ממשיכים הנתבעים להצדיק את הכתבה הראשונה, ולהוציא את דיבתו של  ,בכתבה השנייה

   (.המתוקן לכתב התביעה 22התובע )ראה סעיף 

 
(, "עיתון בקהילה"עיתון "בקהילה" )להלן: ב העיתונאי נח בראון םפרס, 30.07.2015ביום  .5

יינו של שבה נחשפו ממצאי התחקיר של הנתבע בענ(, "הכתבה השלישית")להלן: נוספת כתבה 

, אך מופיע צילום של רצועות שהתגלו ל התובעהמלא שבכתבה השלישית לא מצוין שמו התובע. 

 לכאורה כ"שפאלט", והקורא מביט ב"רצועות מלכות", שהינו המותג של התובע. 

 
 גם בכתבה השלישית חוזרים דברי הדיבה כנגד התובע.  עוד נטען כי

 
הילה" נעשה בשיתוף מלא עם הנתבע, ועל דעתו לטענת התובע, ניסוח הדברים בעיתון "בק

 המלאה. 

 
גם עיתון "בקהילה" לא טרח לפנות לתובע, על מנת לקבל את תגובתו. תחת זאת, פורסמו 

 תראה ששלח בא כוחו של התובע, דאז.     הציטוטים מתוך מכתב ה

 
הנתבע בחשבון עד ליום הגשת התביעה דנן, פרסם מציין התובע בכתב תביעתו, שזאת ועוד,  .6

פוגעניים כנגד ו(, שורה ארוכה של פרסומים מכפישים "הטוויטר"שלו, )להלן:  "טוויטר"ה

 .לכתב התביעה המתוקן( 40-42)ראה סעיפים  התובע

  
כמשמעותו  ,, מהווים פרסום לשון הרע כנגד התובעכאמורלשיטת התובע, הכתבות והפרסומים  .7

את התובע ואת בצורה שאין קשה ממנה, השפילו  בחוק. הנתבעים הציגו את התובע ואת עסקו

 ועשו אותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם של הבריות. ,ותעסקו בעיני הברי

 
הנתבעים לא ערכו כל בדיקה סבירה של העובדות טרם פרסום הכתבות. לא זו אף זו, הנתבעים 

 ת. טרם פרסום הכתבו ,את תגובתו המפורטתאף לא פנו לתובע על מנת לקבל 

 
 לאחר שהתובע שלח מכתב התראה מפורש.  ,יתרה מכך, הנתבעים נמנעו מלפרסם התנצלות

 
אנושות בשמו הטוב של התובע, ביושרו  יםופוגע ופגע , לשון הרעבענייננו מהווים  מיםפרסוה

 ובמעמדו בקהילה. ,האישי והעסקי

 
לשלם פיצויים בסך  ,ביחד ולחוד ,לאור האמור, עותר התובע למתן פסק דין המורה לנתבעים

  במשולב עם נזקים כלכליים. לא ממוניים,בגין נזקים ₪ יליון שני משל 

 
 בנוסף, עותר התובע, להורות לנתבעים לפרסם תיקון או הכחשה של דבר לשון הרע.

  



 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

 

 הוצאה לאור ופרסומים בע"מ ואח' אזולאי נ' יתדות ת.ש.מ.ו. 41202-07-15 ת"א
  
 

 39מתוך  4

, היוצא לאור על ידי "יתד נאמן"לטענת הנתבעת, התביעה מתייחסת לדברים שפורסמו בעיתון  .8

ויש בהן עניין ציבורי ראשון  ,תטען, כי הדברים שפורסמו הינם אמת לאמיתההנתבעת. הנתבעת 

לחוק איסור לשון  14הקבועה בסעיף  ",פרסוםהאמת "במעלה. לפיכך, עומדת לנתבעת הגנת 

 לחוק.  15בנוסף, עומדת לנתבעת הגנת תום הלב הקבועה בסעיף הרע. 

 
וכן, מאחר ולא התמלאה  ל הדעות., הפסולות לכ"לא לשמה"לשיטתה, התובע ייצר רצועות ש

 דרישת ה"לשמה", הרי שמתייתרות השאלות הנוגעות לצביעה והיפרדות שתי השכבות. עם 

הייתה  ,אשר שכבת ה"צבע" שעליהן ,רצועות תפיליןייצר התובע טוענת הנתבעת כי זאת, 

 התובעלין נפרדת לשתי שכבות, ומכאן רצועות התפילין של ירצועת התפ .למעשה הדבקה

 .פסולות

 
התפילין אותן ייצר התובע עשויות "שפאלט", קרי רצועות עור תחתון )להלן:  יתרה מכך,

 "(, ברם, התובע הציגן ככשרות למהדרין.שפאלט"

 
במסגרת כתב הגנתו מגולל מיהו לשיטתו התובע: "התובע מצטרף לטענות הנתבעת, והנתבע  .9

קיאו. פעם אחר פעם הוא מזייף, מרמה ומביא  הינו זייפן מוכר בתחום הכשרות, וככלב השב על

 לכתב ההגנה(.  4להונאה של ציבור תמים" )סעיף 

 
מותגים  שני ומצא כי ישנן ,רך בדיקות מקיפות ויסודיותעלשיטת הנתבע, הוא ביצע תחקיר, 

ל מותגים אלה ע. "רצועות מלכות"והשני,  ,"רצועת מהדרין"של תפילין הנמכרים בשוק, האחד, 

מדובר ברצועות פסולות. לטענתו, מי שמשווק לחנויות את הרצועות האלה, הוא ש ,מידעהגיע ה

שלשיטת הנתבע, הוא גילה כי התובע מייצר רצועות תפילין במפעל לייצור עורות  ,התובע. הגם

 ללא כל קשר לרצועות לתפילין.  ,באוקראינה, מפעל שמייצר ומשווק עורות

 
 ,שהגיע לידיו, רצועות אלה יוצרו בצורה הנוגדת את ההלכה עוד מוסיף הנתבע, כי על פי מידע

ועל הרצועות הודבקה  ,באופן שבו, חלק מהרצועות לא נצבעו בצבע שחור, כמצוות ההלכה

 לת את כשרות הרצועה. סשכבה סינטטית שפו

 
נת וכן, הג ,לחוק 14פרסום בהתאם לסעיף הלאור האמור, טוען הנתבע, כי עומדת לו הגנת אמת 

 לחוק. 15בהתאם לסעיף  ,הלב תום

 
הובא  ובהמשךבפני כב' השופטת יסכה רוטנברג, להתנהל , הליך זה החל לסבר האוזןעל מנת  .10

 לפתחי.

 
הוחלט על פיצול  05.04.2016מיום יצוין, שבמסגרת החלטה שניתנה על ידי כב' השופטת יסכה, 

, סוגיית הנזקתיבחן   – שבשלב ראשון תתברר שאלת האחריות, ובשלב השני -. כלומר הדיון

 .אם בכלל

 



 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

 

 הוצאה לאור ופרסומים בע"מ ואח' אזולאי נ' יתדות ת.ש.מ.ו. 41202-07-15 ת"א
  
 

 39מתוך  5

האם הפרסומים נשוא התביעה,  –לשאלה בית המשפט נדרש , בשלב זה לאור האמור,

מחייבים את הנתבעים באחריות בגין פרסום לשון הרע כנגד התובע, או שמא עומדות לנתבעים 

תום הלב", לחוק, ו/או "הגנת  14פרסום", לפי סעיף ה"אמת  -הגנות הקבועות בחוק, קרי  

 לחוק. 15לפי סעיף 

 
, בית המשפט הורה על היפוך נטל נשוא התביעה הואיל והנתבעים לא חולקים על הפרסומים .11

 ת.הבאת הראיו

 
, והתנהל הליך שמיעת ראיות, מכל מקום, הוגשו תצהירי עדות ראשית וראיות מטעם הצדדים

 . כסדרו

 
באשר לרצועות התפילין נשוא דו"ח ממכון התקנים  , מטעם הנתבע,במסגרת ההליך הובא בפניי .12

אין חולק כי בעת פרסום הכתבה שבהקשר זה אציין  "(.דו"ח מכון התקנים)להלן: "התביעה 

, ובשלב "רצועות מהדרין", אלא לא נשלחו לבדיקה במכון התקנים "רצועות מלכות"הראשונה, 

כמו  (.30-32לפרוטוקול שורות  60מ' )ע "רצועות מלכות"גם על ידי הנתבע מאוחר יותר, נשלחו 

 כן, התובע צירף גם הוא דו"ח ממכון התקנים.

 
באמצעות נציגו מר  מסר, 02.08.2015וביום  30.07.2015להשלמת התמונה, לטענת התובע ביום 

"(, למכון התקנים חמש רצועות תפילין המשווקות בישראל, מר חוריאלימלך חורי )להלן: "

"( היה מעורב באשר הרב פולוס. כמו כן, מצהיר כי הרב פולוס )להלן: ""מלכותרצועות "וביניהן 

, כפי שעוד יפורט לתצהיר התובע( 40 ,37להתרחשות קבלת הממצאים ממכון התקנים )סעיפים 

   .בהמשך

 
 (."דיןהבית כמו כן, הובאה בפניי פסיקה של  "בית דין לממונות צדק ומשפט" )להלן: "

 
 "יתד נאמן", עורך ישראל פרידמןמר  ים:מטעם הנתבעבמסגרת הליך שמיעת הראיות, העידו 

תלמיד מר יוסף ש. פרידמן שהינו תלמיד כולל )להלן: " הנתבע; ;"(העורך פרידמן)להלן: "

 ,"(הרב פריימן)להלן: " מומחה לעיבוד עורות – פריימן יצחק – 1מומחה נתבעת "(; הכולל

  .30.01.2020הקדים חוות דעת מיום 

 
הקדים חוות  "(, אשרהרב פריד)להלן: " 1מומחה נתבעת  ,מומחה הלכה – הרב עמרם פריד

 .30.01.2020דעת מיום 

 
 "מר ברמןלהלן: "בוריס ברמן )מר  ;יעקב יצחק קלייןהרב מטעם התובע, העיד הוא עצמו; 

 ."(בוריסו/או "

 
 
 

     



 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

 

 הוצאה לאור ופרסומים בע"מ ואח' אזולאי נ' יתדות ת.ש.מ.ו. 41202-07-15 ת"א
  
 

 39מתוך  6

 :הנתבעתבתמצית טענות 

 
 והן הגנת תום הלב.  ,לנתבעת עומדות הגנות אמת הפרסום .13

 
והצגתן ככשרות למהדרין.  ,התברר כי התובע ייצר רצועות "שפאלט" תוך הטעיית הציבור

, הפסולות לכל הדעות, כאשר הוא מציגן ככשרות למהדרין. "לא לשמה"התובע ייצר רצועות ש

 יתה למעשה הדבקה. יה"צבע" שעליהן הזאת ועוד, התובע ייצר רצועות תפילין אשר שכבת 

 
כעולה מחוות הדעת מומחה מטעם הנתבעים, עצם העובדה שהשכבה השחורה על גבי הרצועות 

 מתקלפת בשלמותה, די בה לכשעצמה כדי לפסול את התפילין. 

 
, שהוא "מכונה"עוד התברר, כי התובע הטעה את הציבור גם בכך שמכר רצועות המיוצרות ב

 עבודת יד".מציג אותן כ"

 
ושם נקבע  ,עניינו ב"בית הדין"גרסת התובע נסתרה מכל וכל. מה גם, התובע בחר לברר את 

 בפסק דין כי יש להחליף את רצועות התפילין שייצר התובע. 

 
ואילו הנתבעים הוכיחו  ,התובע נמנע להביא חוות דעת מטעמו, נמנע מלהביא עדים רלוונטיים

 ת שלא נסתרו. את טענותיהם באמצעות חוות דע

 
התובע ייצר רצועות "שפאלט" והציגן בכזב כנתונות תחת השגחה ו"כשרות למהדרין". תחילה,  .14

ושלא היה בהן שכבה של  ,הצהיר התובע, כי מעולם לא ייצר ולא מכר רצועות תפילין פסולות

  105לתצהירו(, אולם, בחקירתו הודה כי מכר רצועות "שפאלט" )עמוד  52"שפאלט" )סעיף 

 (. מדובר בהטעיה כוזבת של הציבור. 6עד  5שורות 

 
המומחה מטעם הנתבעים קבע במפורש, כי הרצועות תחת המותג "רצועות מלכות" עשויות  .15

למעשה, לתפילין של התובע, , ועדות המומחה לא נסתרה. ולא מסוג "עור עליון" "שפאלט"

 לרצועות "שפאלט".מעולם לא ניתן הכשר, הרב קליין לא העניק הכשר מעולם 

 
התובע התקנים קבע במפורש כי מדובר בעור מסוג "שפאלט". מכון מעבר לאמור, גם דו"ח 

ניסה להתמודד עם דו"ח מכון התקנים בטענה כי הוא מתייחס לרצועות "מהדרין", שאינן 

 בבעלותו ולא לרצועות "מלכות" שבבעלותו. דין טענה זו דחיה. 

 
לרצועות "מלכות" וכן, התובע הודה בחקירתו כי אין הבדל בין הדו"חות מתייחסים גם 

התובע אישר כי היה שותף בייצור שהגם, ומדובר באותה רצועה תחת מותגים שונים.  ,הרצועות

 . "רצועות מהדרין"ובשיווק 
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והתקבל דו"ח שסתר את ממצאי הנתבעים.  ,ען, כי הוא שלח למכון התקנים רצועותוהתובע ט

מאחר והתובע באופן אישי לא לקח  ,הזו יש לדחות על הסף, עדות מפי השמועהגם את הטענה 

 שום רצועה למכון התקנים. 

 
תנאי בסיסי לכשרות תפילין  –התפילין אינן עומדות בדרישת ה"לשמה" ועל כן הן פסולות  .16

התובע לא עמד בדרישות ה"לשמה" ועל כן, תפילין שלא "לשמה" פסולות. הוא יצורן "לשמה" ו

 פילין פסולות. הת

 
דין", שלדבריו, בחן את הרצועות ה(, על גוף בשם "בית 46-47התובע הסתמך בתצהירו )סעיפים 

התובע הסתיר מבית המשפט, כי חודש לאחר מכן הוציא אותו "בית דין" ולא מצא בהן פסול. 

ובו הוא קבע במפורש ביחס לרצועות התובע, כי על  ,מסמך נוסף תחת הכותרת "פסק דין סופי"

 המחזיק ברצועות אלו להחליפן. 

 
בלשון המעטה. כפי שהתברר, אחד המשגיחים  ,תיתיגם ההשגחה במפעל התובע הינה שערורי

 ולפיכך אין שום תוקף הלכתי להשגחה. ,במפעל הינו היצרן עצמו

 
, כך ששנה לאחר מכן, המשיך 2014קליין הסתיימה באמצע שנת הרב עוד התברר, כי השגחת 

הרב התובע בייצור כשנה תמימה ללא השגחה. במועד פרסום הכתבה, שנה ויותר לאחר עזיבת 

 להוכיח שהכתבה כולה אמת. ודי בעובדה זו לבדה כדי  ,קליין, קליין כבר אינו משגיח במשך שנה

שפט ביחס להתחמקויות קליין, התחזקה במשפט בנוסף לכל אלה, מסקנות בית הדין צדק ומ

 עצמו, נוכח התחמקויותיו והסתירות הפנימיות. 

 
ככל שהשכבה  –נעשתה באמצעות הדבקה ולא באמצעות צביעה השכבה על גבי הרצועות  .17

הדבקה ולא צביעה, היא פסולה. בית המשפט נוכח, כי הרצועות  ההשחורה על הרצועות הינ

 חלקים נפרדים.  ישנבפניו נפרדות בקלות ל

 
שכבות, כאשר העליונה הודבקה  שתיחוות דעת מומחה הנתבעים, קבעה במפורש כי מדובר ב

לא מדובר בהתקלפות של צבע, אלא בהיפרדות של שכבת ציפוי על הרצועות באמצעות דבק. 

מסקנת  עשויה מחומר פלסטי שעמיד בממיס אורגני, והודבקה על ידי העור באמצעות דבק.

טרם פרסום הכתבה. ניסיון  ,הנתבעים נתמכת גם בדו"ח מכון התקנים, שביצע הנתבעמומחה 

 הופרך.  ,"רצועות מהדרין"התובע לטעון, כי הדו"ח מתייחס ל

 
הוכח שהשכבה  –עצם היכולת לקלף את השכבה השחורה בשלמותה, פוסלת את התפילין  .18

יתה השכבה יוסיף, שגם אם ההעליונה נעשתה בהדבקה ולא בצבע. לפיכך, התפילין פסולות. נ

לפסילת התפילין. יודגש,  ,, די בעובדה שניתן לקלפה בשלמות"הדבקה"ולא  "צביעה"העליונה 

 שהצגת התפילין ככשרות למהדרין, היא הטעיה כוזבת. 
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גם פסק ההלכה שצורף לכתבה קובע, כי ההדבקה מעצימה את הפסול, אך הפסול לכשעצמו 

 וטנציאל ההתקלפות. קיים ועומד כבר מכוח עצם פ

 
התובע הטעה את הציבור הטעיה גסה, כאשר כתב "ייצור מיוחד לא מתקלף הצבע". בניגוד 

לכך, הודה התובע בחקירתו, כי השכבה השחורה על רצועותיו היא כזו שמתקלפת לאחר כשנה 

 עם ההתקלפות, התפילין הופכות לפסולות. של שימוש. 

 
 לתצהיר  14.6בסעיף  – שהוא מציגן ככזב "כעבודת יד"התובע מכר רצועות עבודת מכונה  .19

כי מעולם לא שיווק רצועות מכונה כעבודת יד. גם טענה זו התבררה בחקירתו הצהיר  התובע,

, אך ניסה לתרץ זאת כטעות כשקר. הנתבע הודה, כי מכר רצועות מכונה והציגן כעבודת יד

 (. 110)עמוד 

 
ואף  ,מומחים שתמכו בטענותיה, אלה לא נסתרוהנתבעת הציגה ראיות מוכחות, הביאה  .20

כמו כן, בולט המשקל המכריע של דו"ח במרבית הנקודות הקריטיות לא נחקרו על ידי התובע. 

מכון התקנים. הדו"ח שהציגה הנתבעת, תמך באמור בכתבה. יש להביא אל הכף את שקריו 

 הרבים של התובע ולכך, יש משקל ראייתי רב. 

 
יון לחמוק מאחריות ולטעון כי הרצועות בחנות לא היו שלו, התובע שיקר מעבר לאמור, בניס

וטען כי לא מכר תפילין/רצועות לחנות של עמנואל, אלא רק טליתות. אולם, כשהוצגה בפניו 

 חשבונית, הוא נאלץ להודות, כי מכר לעמנואל גם רצועות. 

 
הפרסומים אודות . "ם הלבתו"והגנת  ,"פרסוםהאמת "ת הגנת ולנתבעת עומדסכומו של דבר,  .21

ואין צריך לומר כי יש עניין ציבורי בפרסום אודות אדם המייצר  ,התובע, היו אמת לאמיתה

 ומוכר תפילין פסולות לציבור המקפיד על שמירת ההלכה. 

 
. ההגנה תחול על מי שפרסם בתום לב לצורך "תום הלב"עומדת לנתבעת גם הגנת  ,בנוסף ובנפרד

או של האדם שאליו הפנה הפרסום. בענייננו, הפרסום  ,אישי כשר של המפרסםהגנה על עניין 

בנוסף, הפרסום נועד להזהיר ציבור רחב מפני רכישת תפילין המוצגות בכזב ככשרות למהדרין. 

 נעשה מתוך חובה חוקית, מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסום. 

 
כתבה לאחר שניסתה לקבל את , מוכח גם מכך שהיא פרסמה את התתום ליבה של הנתבע

תגובת התובע, אולם, התובע התחמק ממתן תגובה. הנתבעת הסתמכה על הממצאים שהביא 

 המוכר לנתבעת עשרות שנים כתחקירן מקצועי ואמין.  ,הנתבע
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 :בתמצית טענות הנתבע

 
וכן, להגנה  "פרסוםאמת ה"וטוען גם הוא לטענת ההגנה של  ,הנתבע מצטרף לסיכומי הנתבעת .22

. לשיטתו, התחקיר אותו פרסם, הינו תחקיר שהציל רבים מלהניח תפילין לא "תום הלב"של 

 כשרות. 

 
 ",מלחמת סוחרים"הטענה המרכזית כנגד הנתבע, הינה כי הנתבע פרסם את הכתבה כחלק מ

או מתוך  ,לא בתום לב. התובע לא הצליח למצוא כל ראייה לכך שהנתבע פעל בחוסר תום לבו

 הנתבע עשה מלאכה עיתונאית מהמעלה הראשונה. עניין לסייע לסוחר כלשהו. 

 
שהמידע בדבר מעשיו של התובע הגיע לידיו על ידי צד ג'. למרות שהנתבע  ,גרסת הנתבע היא

עוד  ,רב של בדיקות פרוביצע מס ,קיבל לידיו מידע מוצק, הנתבע נהג בחובת זהירות מוגברת

  .לפני פרסום הכתבה

 
וכן פנה לגוף האחראי על  ,נותני הכשרות לרצועות יהנתבע נפגש עם רבנ -בדיקה ראשונה  -

, הפניה לנותני הכשרות כמוה כפניה לתובעכדי לברר האם ההכשר תקין אם לאו.  ,ההכשר

 . כך שאין ממש בטענתו של התובע, שלא פנו אליו לתגובה

 
הוא לא נתן , ושהאחרון, כי מדובר בזיוףשרות, הבהיר זה כקליין נותן ה.בפגישה עם הרב מ

דיקה ברה לכלל הציבור. הזאואף הוציא מכתב  ,"שפאלט" –מעולם הכשר על עור תחתון 

בהקשר זה, טענות זו היוותה חיזוק נוסף לאמור בכתבה כי מדובר ברצועות לא כשרות. 

  התובע מדוע הדברים שפורטו בחקירה לא הועלו במסגרת התצהיר, אין בהן ממש.

 
ממנה עולה העובדה, כי אין כל קשר  - קליין י.י.רות שכפגישה עם נותן ה - היבדיקה שני -

 תה הוכחה נוספת לתחקיר. יוהיא הי ,בין קליין לבין כשרות

 
רצועות "הבדיקות בוצעו לשני המותגים  -בדיקות במכון התקנים  - שלישיתבדיקה  -

למעט  ,שאותן רצועות מאותו קו יצור ללא כל הבדל ביניהן ",רצועות מהדרין"ו "מלכות

 –, בה נקבע שהרצועה הופרדה לשתי שכבות שם המותג. הבדיקות הובילו לאותה תוצאה

הרצועות והשכבה העליונה עשויה מחומר סינטטי.  ,"שפאלט"ונה עשויה עור שכבה תחת

והן  ,הינן בחזקת התובע "פלומבות". ה"פלומבות"שהוגשו למכון התקנים, היו רצועות עם 

 לא ברות זיוף. 

 
תה זהה. יוהתוצאה הי ,בדיקה ביתית שנעשתה גם באולם בית המשפט - רביעיתבדיקה  -

 לשתי שכבות.  רצועות התפילין הופרדו

 
 מה גם שהמומחה קבע כי האמור בכתבה אמת.הנתבע ביצע ארבע בדיקות לפני פרסום הכתבה. 
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יתרה מכך, התובע  ."לשמה"מכיוון שהן לא נעשו  ,הרצועות פסולותזאת ועוד, בית הדין קבע כי 

 עצמו הודה באמת התחקיר.

 
וניסיונות התובע למצוא קשר בינו לבין הנתבע לא צלחו.  ,יתה ברורהיה תלמיד הכוללעדותו של  .23

ועל החשיבות בהצלת  ,העיד על הדרך המקרית בה גילה את הרצועות הפסולות תלמיד הכולל

יהודים מהנחת תפילין לא כשרות. העיד היכן רכש את הרצועות ודבריו התבררו כנכונים, למעט 

, אך אין לכך חשיבות בהתחשב בכך שלמחרת יום עדותו, צילם יתה לו בשם החנותיהטעות שה

 ואף רכש בה מוצר. ,את החנותתלמיד הכולל 

 
 חבילות לפרידמן.  שתי ביאהו ,ותן היא מכרה ללקוחותהתובע מכר לחנות זו רצועות תפילין, א

אלא טליתות. לאחר שהוצג  ,טען שאין שם רצועות, התובע הכחיש כי מכר לחנות זו רצועות

 "אם יש חשבונית וודאי שכן".  –, השיב רצועות נשאל האם הוא מכרהוא ו 8חשבונית, נ/לתובע 

 
ה כבושה ושקרית, לפיה, הוא לא מכר את מסר התובע גרסה חדשבמסגרת עדות, למחרת היום, 

 למר אליהו סמינאן. ,המוצרים לחנות זו, אלא, לאחד אחר

  
טענה מרכזית שעולה מפי התביעה, היא העובדה שתגובת התובע לא התבקשה. הנתבע ישיב  .24

פנה לנותני , שהרי שהוא נהג כפי שמצופה מתחקירן מקצועי ורציני שעושה מלאכתו נאמנה

 ., עת שזה האחרון ניסה להשיגו טלפוניתבענתבע סירב לענות לומקום, התמכל . הכשרות

  
טענה נוספת שעלתה כנגד הנתבע, הינה כי הוא פרסם את הכתבה לרבות שמו של התובע  .25

 . "תום הלב"ובנוסף, קיימת לו הגנת  ,. הנתבע טוען, כי דיבר אמת"טוויטר"ב

 
ניע של התובע ברור, רווח כספי. שהרי, עור לעומת הנתבע שאין לו כל מניע בפרסום הכתבה, המ

יון. יצוין, שהתובע סירב תחילה למסור את החוזים עם המפעל בו זול יותר מעור על "שפאלט"

אולם, רק לאחר החלטת בית המשפט על העברת החומר במעטפה סגורה, הוא טען  .הוא מייצר

 שקרים. יםתצהיריו של התובע רצופוהכל בעל פה.  ,כי לא קיימים חוזים

 
התובע הציג דו"ח ממכון התקנים, בו נקבע כי לא ניתן להפריד את הפילם מהעור באמצעים 

כימיים על מנת לגלות את פני העור. כלומר, הרצועות אותן הגיש התובע למכון התקנים, הן 

. עם זאת, העיד שהציג הנתבע כאלה שלא ניתן להפריד אותן וזאת, בניגוד גמור לתוצאות הדו"ח

ניתן לומר, כי התובע מסר לפיכך, תה בעיה של קילוף. יהתובע, כי ברצועות נשוא התביעה הי

 ובכך הטעה את מכון התקנים ואת בית המשפט. ,למכון התקנים רצועות אחרות

 
והסביר שזה בגלל הכתבה  2014קליין הפסיק לתת לו שירות בשנת  י.י.התובע העיד, כי 

 . 2015שהתפרסמה. ברם, הכתבה התפרסמה בשנת 
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-, התובע טוען ב2009-לא ברור מתי התחיל התובע לייצר רצועות במפעל הנטען. קליין טוען ב

ים. שנארבע יד, כי זמן השימוש הרגיל של רצועות הוא התובע מע . 2012ובוריס אומר  2010

למרות זאת, לדבריו, הרצועות שלו נפסלות כבר כעבור שנה. למרות זאת, התובע אינו רואה 

 לנכון לעדכן את הסוחרים כי הוא מוכר מוצר שנפסל כעבור זמן קצר. 

 
ת רבנים שהיו אמורים להעיד לטובתו. לא הביא בדיקה יוהתובע בענייננו בחר שלא להביא עדו .26

ן התקנים. לא זימן את העד חיים פילוס שאמור היה להיות עד נוספת, אותה הוא ביצע במכו

ולא זימן עדים  ,מרכזי. לא זימן את העד חורי שהיה זה שמסר את הרצועות למכון התקנים

מומחים אחרים. חזקה כי לו היה מביא התובע את העדים האלה, ואם היה מביא את הבדיקה 

 מכון התקנים, זה היה עומד לו לרועץ. מהנוספת 

 
 :בתמצית טענות התובע

 
ולשיטת  ,הנתבעים אינם מכחישים את שתי הכתבות העומדות ברקע הפרסום נשוא תביעה זו .27

התובע, מדובר בהוצאת לשון הרע. הנתבעים הציגו את התובע ואת עסקו בצורה שאין קשה 

 .הפרסומים השפילו את התובע ואת עסקו בעיני הבריות ,ממנה

  
טרם פרסום הכתבות. מדובר בכתבת תחקיר  ,סבירה של העובדות הנתבעים לא ערכו כל בדיקה .28

 ,שעושה כל מאמץ להבליט את השלילי בהתנהלות, כביכול, של התובע ,חד צדדית באופן קיצוני

 מבלי שהיא טורחת לבדוק את הרצועות האחרות בשוק. 

 
שתיים  רקשת/ח,  –באמצעות רצועות אחרות שסומנו ת/א  ,באולם בית המשפטהדגים התובע 

היו  בעניינו,לא התקלפו )ת/ד, ת/ה(. המחשת התובע הדגימה עד כמה הכתבות  רצועותמה

 הגרועה משקר, שהרי, רצועות רבות אחרות התקלפו גם כן.  ,בבחינת חצי אמת

 
הכתבה הראשונה הציגה מכתב של הרב מ.ש קליין, משום שנטען שהתובע משווק את "רצועות 

ב. כן צורף מה שנחזה ל"הבהרה והתנצלות" של מפעל "רצועות של הר "פלומבה"מהדרין" עם 

אשר אז  ,מהדרין", שמעולם לא היה בבעלות התובע, אך הכתבה ייחסה את האחריות לתובע

עבד רק עם הרב י.י קליין. כלומר, הרצועות היחידות שנשלחות כביכול לבדיקה ערב הכתבה 

  הראשונה, היו של "מהדרין" מותג שאינו של התובע.

 
לפני פרסום הכתבה הראשונה, הנתבע הסתמך על בדיקה ביתית שערך עם חומר מדלל בשם 

"טולון" והכוונה "טולול". בהקשר זה, המומחה לעורות מטעם הנתבעת מר פריימן העיד, כי 

 מאחר שמדובר בחומר מדלל ולא בחומר ממיס, הבדיקה בעזרת "טולול" אינה אמינה. 
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יתה יעל מנת לקבל את תגובתו המפורטת טרם פרסום הכתבות. אילו ההנתבעים לא פנו לתובע  .29

, היה מוסבר לנתבע לא רק עניין הטכניקה בה מיוצרות רצועות בכל השוק, אלא גם בעולתפניה 

שאין "הדבקה", "הדבקה בחום" וגם "רצועת פלסטיק", אלא אך ורק התזת לקה על הצבע, 

 הוכרע בפסק דינו של בית הדין. שנים, וכפי שכפי שכל היצרנים עושים מזה 

 
 מבחינת כשרות, ניתן גם לייצר רצועות מעור תחתון.

 
לאחר שהתובע שלח מכתב התראה  גם וזאת ,הנתבעים נמנעו מלפרסם תיקון או התנצלות

הנתבע לא קיבל את תגובת התובע לפני פרסום הכתבות ושיקר לעניין ניסיונות מפורש בעניין. 

 הרחבת חזית בוטה.ליצור עמו קשר תוך 

 
יטר", אלא, הביא את הדיבה והנתבע לא הסתפק בפרסומים בעיתון "יתד נאמן", וברשת "טו .30

ערוצים אחרים. בכל אלה, יש כדי להוכיח את כוונתו של הנתבע לפגוע , ולגם לעיתון "בקהילה"

 לפיכך, לא עומדת לנתבע הגנת תום הלב. בתובע. 

 
ה ללא כל אסמכתא רצינית המעידה על פסלות רוצה לומר, שהכתבה הראשונה פורסמ

הרצועות. יודגש, שהנתבע מעולם לא ביקר במפעל בו יוצרו הרצועות טרם פרסום הכתבה 

משום מה, הסתמך הראשונה. "רצועות מלכות" של התובע, לא נמסרו לבדיקת מכון התקנים. 

 הנתבע על אברך בשם פרידמן. 

 
ו כן, עולים כשלים ברורים מעדותו כמעדותו. עמד דש את גרסתו, והרחיב חזית במהנתבע חי .31

של העורך ישראל פרידמן. בין היתר, נטען, כי אישר שידע שהתחקיר מפורסם ללא שהנתבע 

 וללא שהנתבע השיג את התובע לקבלת תגובה.  ,ביקר במפעל בחו"ל

 
לא ידע יודגש, העורך פרידמן העיד לגבי "רצועות מהדרין" וזכר שהתובע שיווק אותן, אך 

, "מהדרין"אולם, כשהוצג לו שבכתבה מפורט שהתובע בעל מותג  .בעלות התובע ברצועות אלה

 הוא טען שזה לא רלוונטי, שאזולאי משווק את שני המוצרים שהם הונאה. 

 
מכתבי הרבנים שבנספח ט' לתצהיר הנתבע ועל גבי הכתבות, אינם קבילים. אין חולק, כי  .32

אחד מבין מי שנחזה להיות כאחד מחותמי המכתבים, הגם,  הנתבעים לא הביאו לעדות אף

שלא הביאו לעדות את הרב מ.ש קליין. גם אם נניח שאותם מכתבי רבנים היו נחשבים כחוות 

 דעת מומחה, הרי, שזו לא יכולה להיות מצורפת כנספח לתצהיר. 

 
עות התפילין עיד, שכאשר הכין את חוות דעתו הוא לא ראה את רצוהרב פריד מטעם הנתבע ה .33

ואין התייחסות ממוקדת ל"רצועות מלכות" או "מהדרין", אלא רק התייחסות  ,של התובע

תאורטית לסוגיית קילוף הצבע. עם זאת, אישר הרב פריד את טענת התובע כי על מנת לברר 

ויראו איך צובעים את התפילין.  ,את קיום מצוות "לשמה", צריך שיהיו משגיחים בפועל במפעל
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ב פריד אישר, כי פסיקת בית טרם פרסום הכתבות. הרכן בהקשר זה, הנתבעים נמנעו לעשות 

 תה לנגד עיניו כשהכין את חוות דעתו. ילא היהדין 

 
. שתי הכתבות לא ייחסו לתובע הפרה של מצוות "אמת דיברתי"לנתבעים לא עומדת הגנת  .34

 , מלבד אזכור התחקיר הקודם. "לשמה"

 
הדין הסופי לעניין "הלשמה", שם נקבע שמכיוון שאין אפשרות לברר על  הוא פסק – 2וצג נ/מ

. "לשמה"כל רצועה ורצועה לאיזה פס ייצור שייכת, יש להחשיב את הרצועות כספק מעובדות 

והוא לא נזכר כלל בכתבי ההגנה  ,היפסק דין זה, ניתן יותר משנה לאחר פרסום הכתבה השני

וכי ממילא  ,מסקנת פסק הדין לא עמדה בבסיס הכתבות . ברור כי,של הנתבעים ובתצהיריהם

 הכתבות לא עסקו בעניין ה"לשמה", אלא רק בחלק צר ביותר שעמד בשולי הכתבה הראשונה. 

 
והציגן בכזב כנתונות תחת השגחה,  "שפאלט"אשר לטענת הנתבעת, כי התובע ייצר רצועות  .35

 ,נמכרו תחת מותג "רצועות מלכות" הרצועות הללו לאוכשרות למהדרין, מדובר בעיוות גמור. 

 ולא נמכרו על ידי התובע כ"רצועות מהודרות". 

 
והן  ,קליין אישר כי מדובר ברצועות שנחתכו מרצועות של עור עליון תחת השגחה שלוי.י הרב 

. כמו כן, התובע לא הסתיר אף מידע מהסוחרים "שפאלט"כשרות ומהודרות לכל המעוניין ב

הרצועות האלה, מסר להם שמדובר ברצועות שנחתכו מעור עליון תחת שרכשו ממנו את 

מאחר שהרב קליין נותן כשרות רק  ,כשרות "פלומבת"ושאין להן  ,השגחתו של הרב קליין

 הרב קליין אישר את דבריו של התובע. לעור עליון.  "מהדרין"לרצועות 

 
רב קליין הבהיר הם בתצהירו. קליין נתן עדות מרשימה ומשכנעת בבית המשפט, כמו גי.י הרב 

והסביר  ,ושאינן מהודרות ות,כי הוא נתן את השגחתו לרצועות התובע משני סוגים, מהודר

שרצועות שאינן מהודרות עשויות מעור תחתון, אולם, הן כשרות, אך הוא לא נותן להן את 

מו כן, אישר . כ"המהדרין שבמהדרין"הוא נותן רק לעליון,  "פלומבה". שהרי, את ה"פלומבה"ה

 יוצרו תחת מצוות "לשמה". כי הרצועות 

 
קליין הפסיק להשגיח על הייצור ועל הרצועות כשנה לפני הכתבה, הדבר י.י אשר לטענה כי הרב 

 אינו נכון. 

 
צבע ואז לקה ומדובר ברצועות כשרות. זהו ליבה  "שמים"שכל הכשרויות קליין הסביר י.י הרב 

הרב קליין הסביר כי בין הלקה לבין העור של הדיבה, שכביכול רצועה צבועה בלקה אינה כשרה. 

 תמיד מפריד צבע ואולם חדירה של הלקה לעור, אינה פוסלת את הרצועות. 

 
ם שונים, אך אלה אשר יש לו ניסיון עם מפעלי ,הנתבעת מסתמכת על עדות המומחה פריימן .36

 אינם מייצרים תפילין. 



 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

 

 הוצאה לאור ופרסומים בע"מ ואח' אזולאי נ' יתדות ת.ש.מ.ו. 41202-07-15 ת"א
  
 

 39מתוך  14

כי אין לו מומחיות בעיבוד עורות ואישר כי עד התביעה בוריס "המומחה" פריימן כמו כן, הודה 

אשר הינו מומחה לעורות. אל מול העדות המוחלשת של פריימן, העיד בוריס  ,הוא אדם אמין

שנים ניכר בייצור עורות  פרסק מסאשר בניגוד לפריימן, ע ,שנות ניסיון 40עורות בעל  מהנדס

 לרצועות תפילין. 

 
דו"חות מכון התקנים שבנספח ה' לתצהיר הנתבע מצאו לגבי "מהדרין" ו"מלכות", "שכבה  .37

או שההיטפלות לתובע בלבד  ,או שכל הרצועות פסולות –עליונה עשויה חומר סינטטי". מסקנה 

 היא אחד ממעשה הנבלה הגדולים של הנתבעים. 

 
 :סיכומי תגובה מטעם הנתבעת בתמצית

 
לעניין הפרסום בנושא ה"שפאלט", המומחה פריימן קבע באופן חד משמעי שרצועות התובע  .38

ולא  ,ולעומת זאת, עור הרצועות של ארבעה יצרנים אחרים הינו עור עליון ,עשויות "שפאלט"

 ובאה חוות דעת נגדית מטעם התובע.ה

 
ודי בניסיון מעשי  ,אינה מצריכה תואר פורמלי בתחוםבנוגע למומחיותו של פריימן, מומחיות 

 נרכש כתוצאה מעיסוק מתמיד.

 
תו אמר, כי אינו יכול לדעת ובחקיר ,העד בוריס מטעם התובע, לא התייחס לנושא ה"שפאלט"

ואילו התובע העיד, כי אבחנה  .באופן חד משמעי להבדיל בין רצועות "שפאלט" לרצועות אחרות

 ור עליון היא קלה. בין עור "שפאלט" לע

 
 התובע עשויות "שפאלט".  רגם דו"חות מכון התקנים קבעו, כי הרצועות שמייצ

 
ובחלק  ,"כשרות למהדרין", הוא הציגן כ"כשרות"התובע לא הסתפק בהצגת הרצועות כ

 מהפרסומים אף הציגן כעשויות מעור עליון, ההיפך מ"שפאלט" שהינו עור תחתון. 

 
(, כי מעולם לא ייצר ולא מכר רצועות שיש בהן שכבה של "שפאלט", 52התובע הצהיר )סעיף 

אך בחקירתו הודה, כי מכר רצועות עשויות "שפאלט". הפרסום בנושא ה"שפאלט" הוא אמת 

 לאמיתה. 

 
בע כי המחזיקים ברצועות התובע נדרשים קדין הלעניין הפרסום בנושא ה"לשמה", בית  .39

לרב קליין המשגיח מטעם התובע, נכתב כי הוא התחמק מתשובות ושקשה להחליפן. באשר 

יתרה מכך, יש להגיע למסקנה בדבר היעדר השגחה במפעל.  להבין כיצד מפקח על הייצור בפועל.

ובמצב זה, אין שום תוקף  ,הגם, שהתובע הודה שאחד המשגיחים במפעל הוא היצרן עצמו

 הלכתי להשגחה. 
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, כך שזמן רב המשיך התובע בייצור 2014קליין", הסתיימה באמצע שנת לא זו אף זו, "השגחת 

 ללא השגחה. 

 
 וכבר אין משמעות לדרך צביעתן.  ,תפילין שנעשו שלא "לשמה" פסולות בכל מקרה

 
הפרסום בנושא התקלפות הרצועות, בית המשפט נוכח כי הרצועות שבפניו נפרדות בקלות לשני  .40

לפיה הצבע השחור על רצועות התובע הינו שכבה מודבקת, נתמכת גם במכון  ,חלקים. המסקנה

 התקנים.

 
, די בעובדה שניתן "הדבקה"ולא  ",צביעה"תה שכבה עליונה יאפילו אם הי ,למעלה מהצורך

 לקלפה בשלמות, לפסילת התפילין. 

 
 ,בטענות הבלאשר לטענת התובע כי הרב פריד לא ראה את התפילין שמייצר התובע, מדובר  .41

 שהרי, חוות הדעת עוסקת בשאלות הלכתיות עקרוניות. 

 
ויש להדגיש, כי עשיית הפרסום ללא  ,מבחינת הנתבעת, מתקיימים כל תנאי הגנת תום הלב .42

 אזכור שמו המפורש של התובע תומכת גם היא במסקנה בדבר תום הלב. 

 
 :בתמצית סיכומי תשובה מטעם הנתבע

 
עה דנן בה טען התובע את אותן טענות, נדחתה על ידי בית המשפט. יובהר, שתביעה זהה לתבי .43

גם בהליך שם, עסקה התביעה בפרסום של מעשים אותם עשה התובע במוצרי קדושה, ששם 

התובע אינו בוחל בדבר על מנת להעשיר את הכשיל את הציבור בשימוש בטליתות פסולות. 

 חשבון הבנק שלו. 

 
בבסיס טענה זו, עומדת הטענה כי בע ולא נגד אחרים בשוק, הטענה כי הכתבה נעשתה נגד התו .44

ואף  ,רצועות אחרותבבדיקות גם  רךהנתבע כביכול פעל ממניע כנגד התובע. אולם, הנתבע ע

 הדגמה על רצועות תפילין. רךבבית המשפט הוא ע

  
לא זו אף זו, טענת התובע לא ברורה, שהרי, אנו לא עוסקים בטענה של אכיפה סלקטיבית 

במשפט פלילי או מנהלי. לנתבע הגיע מידע על עוול שנעשה לרוכשי רצועות תפילין, כאשר הם 

רוכשים רצועות פסולות. הוא בדק מידע זה ומצא שהוא נכון. את המידע הזה, הוא פרסם כיוון 

שהיה עליו לפרסם כחלק מחובתו העיתונאית והמוסרית. למעשה, בטענה זו, מעיד התובע כי 

ועם זאת, הוא אומר, אני לא  ,תבע הוא אמת. יש כאן במעשה הודאת בעל דיןהתחקיר של הנ

 בסדר אבל גם אחרים לא בסדר. 

 
וזאת למרות פניות  ,באשר לטענה שלא התבקשה תגובת התובע, התובע התחמק ממתן תגובה .45

 הנתבע אליו, גם באמצעות אחר. 
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נכתבה. התובע בתצהירו הביא הסתמכות התובע על חוות הדעת של בית הדין, טוב היה לה שלא  .46

 וזאת, כאשר פסק הדין הסופי קובע כי הרצועות פסולות.  ,פסק דין של בית הדין יבאופן חלק

 
אותן שלח הנתבע לאחרים, שצורפו לתצהיר התובע,  "אפטצוו"טענת התובע באשר להודעות  .47

ודעות שהוחלפו מציין הנתבע כי הוא מתנגד לכל עדות מפי השמועה. התובע אינו יכול להגיש ה

 בין הנתבע לבין אחרים. 

 
מכון התקנים קבע כי רצועות התובע הינן רצועות שהופרדו לשתי שכבות. הוכח, כי שני  .48

ואין  ,רק עם מותגים שונים ,המותגים עליהם ערך הנתבע את הבדיקה, הם למעשה אותו מוצר

 ות לשתיים. נפרדחולק, כי הרצועות 

 
תוצאה לא אמינה.  תנ, שלפי המומחה, נות"טולול"ביתית ב התובע טוען שהנתבע עשה בדיקה

ולכן יהיו  ,רק מדלל ולא ממיס את הדבק "טולול"המומחה הסביר שת. חכמדובר בטענה מגו

 לא יסיר את הדבק.  "טולול"מקרים, שבהם ה

 
בנוגע לטענה, שהנתבע לא הביא את מלוא הדברים בתצהירו, ישיב הנתבע, כי ענה בהתאם  .49

 שאל. לשאלות שנ

 
בדבר השאלה מי החתים את הרבנים, אין כל נפקות לכך. מה שחשוב, זו דעתם התורנית לפיה  .50

מכתבי הרבנים קובעים נחרצות, כי הרצועות פסולות. לא די שלא נסתרו על הרצועות פסולות. 

ידי שום רב מטעם התובע. בהקשר זה, צוין, כי התובע מצא רק רב אחד, שמקבל ממנו שכר 

 ושהעיד כי הוא עצמו נפגע מהכתבה, ולכן, הוא בעל אינטרס ברור להגן על שמו הטוב. 

 
ן כעדות מרשימה, ומתעלם מפסק הדין של בית הדין התובע מנסה להגדיר את עדותו של קליי

 שתקף את קליין ואת המהימנות שלו.

 
התובע הכחיש, כי מכר רצועות לחנות שבעליה הוא עמנואל, עד כי עומת עם חשבונית המוכיחה  .51

העיד, כי הוא רכש בחנות הנמצאת בקרן זווית בין שני רחובות,  תלמיד הכוללכי הוא שוב שיקר. 

טעה בשם החנות, אך  תלמיד הכולל החנות נמצאת שם וכי בעליה הוא עמנואל. אכן והוכיח, כי

 ולא ניתן לפסול את עדותו.  ,כל יתר האמור על ידו מדויק

 
הוא התובע. אין חולק, כי למכון התקנים  ,לרצועות "פלומבות"אין חולק, כי היחיד שמחזיק 

של התובע. מכאן, כי רצועות אלה  "ותפלומב"ולבית המשפט הוצגו רצועות של מותג התובע עם 

 היו בידי הנתבע. 
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 דיון והכרעה

 
ועומדות  ,האם הנתבעים הוציאו דיבתו של התובע –ת הכרעה והדורשת והמרכזי ותהשאל .52

 פרסום"; "הגנת תום הלב"; אם לאו.הת "אמת ולהם הגנ

 
הכשרות של רצועות -פרסום", קרי ה"אמת , יש לדון בסוגיית ות אלהעל מנת לענות על שאל

. סוגיה זו, מדרך הטבע, ולא םהאם הן כשרות א –התובע  משווקו מייצר אותןהתפילין 

 נבדקוהן אלה ש עות התפילין של התובעוהאם רצ –, והראשונה שבהן מעוררות שאלות נוספות

; "מהדרין"; האם התובע שיווק גם רצועות "מהדרין", או שנבדקו רק רצועות במכון התקנים

האם התובע ייצר רצועות לשמה"; "רצועות התפילין של התובע עומדות בדרישת ההאם 

האם התובע מכר רצועות עבודת מכונה, והציגן כעובדת והציגן ככשרות למהדרין;  "שפאלט"

נעשתה באמצעות הדבקה, ולא  של התובערצועות התפילין השכבה הראשונה על גבי  האםיד; 

יש לבחון את  ,כמו כן ה פוסלת את התפילין;רושכבה השחבאמצעות צביעה; האם קילוף ה

         ", האם התקיימה בענייננו."העיתונות האחראית דון בסוגיית, ובין היתר ל"תום הלב"שאלת 

 
 אדון בהמשך. ,על שאלות אלה ואחרות שיתעוררו

 
אקדים ואומר, שלאחר שעיינתי בכל אשר הובא בעיני, שמעתי את העדויות, ואת טענות 

   דין התביעה להידחות, ולהלן נימוקיי.הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי 

  
 מסגרת הנורמטיביתה

          
 קובע: ", שכותרתו "לשון הרע מהי?לחוק 1סעיף  .53

 -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, 3)

 במשלח ידו או במקצועו;
ו, מינו, נטייתו המינית ( לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גיל4)

 או מוגבלותו;
 יחיד או תאגיד; -בסעיף זה "אדם" 

לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או  -"מוגבלות" 
 ".זמנית

  

דבר שעלול להשפיל  קובע כי לשון הרע היא, בין היתר, פרסום חוק איסור לשון הרע ללמדך,

אדם בעיני הבריות, או לבזות אדם בשל מעשים או תכונות המיוחסים לו, או העלול לפגוע 

 במשרתו של אותו אדם, אם משרה ציבורית ואם אחרת, וכו', לפי המפורט בסעיף זה.

http://www.nevo.co.il/law/74372
http://www.nevo.co.il/law/74372


 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

 

 הוצאה לאור ופרסומים בע"מ ואח' אזולאי נ' יתדות ת.ש.מ.ו. 41202-07-15 ת"א
  
 

 39מתוך  18

נו האיזון בין זכות היסוד לשמירה על שמו הטוב , היחוק איסור לשון הרעב הרציונאל המנחה

רשת שוקן בע"מ נ'  4534/02ע"א של האדם מחד, לבין זכות היסוד לחופש הביטוי, מאידך )

 "((.עניין הרציקוביץ)פורסם בנבו( )להלן: " הרציקוביץ

 
הביטוי אינו חופש הביזוי, והזכות להשמיע אינה הזכות להשפיל יחד עם זאת, יש לזכור כי חופש 

  (:"עניין בן גביר" )פורסם בנבו( )להלן: איתמר בן גביר נ' אמנון דנקנר 10520/03רע"א  )ראה:

  
חבירו ברבים "מקורותינו מציינים כי "לשון הרע הורגת" וכי "כל המלבין פני 

כאילו שופך דמים" )בבא מציעא, נח, ב ]ג[(, ואפילו סלח האדם שעליו הוצא 
 לשון הרע, הריהו "בוער מבפנים".

דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע -נאמר במקורותינו כי "לא נחתם גזר
סנש נ' רשות  6126/94בג"צ  ". )אזכורים אלה מתוךבלבד" )רמבם, דעות ד]ב[(

 , מול האות "ד"(.832, 817( 3) , פ"ד נגהשידור ואח'
  

 ":פרסום מהו, קובע "חוק איסור לשון הרעל 2סעיף  .54

  
 בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור,  -")א( פרסום, לענין לשון הרע 

 תנועה, צליל וכל אמצעי אחר. דמות, 
 רואים כפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות:  )ב(   

           אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת   (1)
 הנפגע; 

 היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות להגיע לאדם זולת הנפגע".אם   (2)
 
  

ואח' ]פורסם בנבו[ )להלן:  ד"ר יולי נודלמן נ' נתן שרנסקי 89/04ע"א בכב' השופטת פרוקציה  .55

 "לשון הרע", ותוצאותיה:פיהם יש לנתח -"(, הגדירה את השלבים אשר עלעניין נודלמן"

 

: את הביטוי יש לפרש בהקשר אובייקטיבי, ולשאוב ממנו את המשמעות העולה שלב ראשון

פי אמות מידה של "האדם הסביר". הפרשנות נשענת על המובן הפשוט של הדברים, -ממנו, על

 ועל האמור "בין השורות".

-אלה מהווים "לשון הרע", עלפי "האדם הסביר", -פי משמעות הדברים על-האם על שלב שני:

 .לחוק 2סעיף  פי מבחני-לחוק, והאם מתקיים "פרסום" על 1סעיף  פי

 : בחינת ההגנות השונות בהתאם לחוק.שלב שלישי

את שלושת התנאים, כאמור, אז יש לבחון את שאלת  : אם האמירה ממלאתשלב רביעי

  הסעדים.
  

, המוכרע על פי מבחן אובייקטיבי הפסיקה מורה כי המבחן לקיומה של לשון הרע הוא

בהתאם המשמעות שאנשים סבירים היו מייחסים לפרסום. לפיכך, יש לפרש את הפרסום "

פרשנותו הסבירה, ולברר האם מדובר לנסיבות החיצוניות וללשון המשתמעת... יש לשלוף את 

 (.13 -ו 9, פסקאות עניין הרציקוביץ" )בביטוי הגורם להשפלת אדם פלוני בעיני האדם הסביר

http://www.nevo.co.il/law/74372
http://www.nevo.co.il/law/74372
http://www.nevo.co.il/case/5962502
http://www.nevo.co.il/case/5692156
http://www.nevo.co.il/case/6007084
http://www.nevo.co.il/case/6007084
http://www.nevo.co.il/law/74372/2
http://www.nevo.co.il/law/74372
http://www.nevo.co.il/law/74372
http://www.nevo.co.il/case/5676160
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ידי -משמעות האמירה אינה תלויה בכוונת המפרסם או באופן שבו הובן הפרסום על -ודוק 

ידי -על  ו מובניםהמשפט צריך לבחון את משמעות המלים מושא התביעה כפי שהי-הנפגע. בית

 - 337, בעמ' 334( עמ' 2) , פ"ד מ"גתומרקין נ' העצני 740/86ע"א בנקבע  הקורא/שומע סביר.

 , כדלקמן:338
  

"ההלכה היא שאין חשיבות לשאלה מה היתה כוונתו של המפרסם מחד, ואין 
את הדברים בפועל מי שקרא את הדברים, מאידך. חשיבות לשאלה כיצד הבין 

היושב בדין, המשמעות שקורא סביר היה  המבחן הקובע הוא מהי, לדעת השופט
 מייחס למילים..."

  
 , שם נאמר כדלקמן:293, בעמ' 281עמ'  עניין הוצאת עיתון הארץ לעניין זה ראה גם

  
חושת העלבון איננו מתמצה בת 1"המבחן בדבר קיום לשון הרע לפי סעיף 

לו דברים  עליו נסב הדיבור או הכתב המייחס הסובייקטיבית של הפרט,
היינו מה השפעתם או זיקתם של דברי לשון הרע   אובייקטיבי,  יסודו  אלא  פוגעים,

להערכה לה זוכה הפרט התובע בעיני הבריות... איסור לשון הרע בא לעגן בחוק 
בעיני אחרים לא תיפגם ולא תיפגע על ידי החרות את זכותו של כל אדם, כי הערכתו 

 .הודעות כוזבות בגנותו..."
 
 

וכן כתבה שלישית בעיתון "בקהילה", , "יתד נאמן"בעיתון תבות בענייננו, פורסמו שתי כ .56

, שעניינן בדבר אי כשרות רצועות התפילין אותן משווק התובע. הגם, שלאחר פרסומים אלה

 ."טוויטר"הנתבע העלה "ציוצים" ב

 
בראי החוק ואכן,  של התובע, ובעסקו.הטוב אין חולק, שאמירות אלה יש בהן כדי לפגוע בשמו 

בהקשר כמשמעותו בחוק.  ,מהווים "לשון הרע"שבענייננו והפסיקה, אין ספק כי הפרסומים 

יש לבחון האם על כן, , ו"תום לב", ו"פרסוםהאמת " – מעלים הנתבעים טענות הגנה ,זה

 .  מתקיימות בענייננוהגנות אלה 

 
 ההגנות על אמירות לשון הרע

 

ביטוי גם לערכים אחרים, ובמקרים מסוימים  נתןמשפט , העל פי החוק, לצד ההגנה על שם טוב  .57

יצדיקו ערכים אלה מתן הגנה למפרסם לשון הרע. ההגנות הקבועות בחוק מפורטות בשלושה 

 .לחוק 15 -ו 14, ולענייננו יפים סעיפים 15וסעיף  14סעיף  ,13סעיף  –סעיפים 

 
 14סעיף  הגנת

 
 –". ובלשון הסעיף הפרסום אמתהגנת "קובע את  14סעיף   .58

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

והיה בפרסום ענין ציבורי; הגנה זו לא תישלל  אמת ההי שפורסם שהדבר
בשל כך בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאין בו פגיעה של 

 ".ממש

http://www.nevo.co.il/case/17931016
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בנויה משני יסודות מצטברים. האחד, יסוד עובדתי בעיקרו, הנוגע  14 סעיף הגנת

המהווה "לשון הרע" בהשוואה למציאות העובדתית. השני, מידת  הפרסום אמיתות למידת

ידי בית המשפט -, ועניינו בשאלה ערכית בעיקרה, המוכרעת עלהעניין הציבורי שבאותו פרסום

והיא האם קיימים לפרסום יתרונות חברתיים המצדיקים אותו,  ,בהתאם למדיניותו השיפוטית

הוצאת עיתון "הארץ" נ' חברת החשמל  723/74ע"א  ;215, שנהרלמרות לשון הרע שבו )

 (.299, 281 לישראל בע"מ, פ"ד לא

 
 ידיעות אחרונות בע"מ ואח' נ' יוסף קראוס 7325/95וכן, צודק ב"כ התובע, עת הפנה לדנ"א 

והדין הוא כי על מנת שפרסום יהיה מוגן עליו להיות אמת ונדרש , שם נאמר: "... (פורסם בנבו)

להוכיח את יסודותיה כי יהיה בו עניין ציבורי. במסגרת זו, ראינו עד כמה מכביד הוא הנטל 

    ".של הגנת האמת בפרסום

 
יש לערוך בדיקה עובדתית. ההגנה לא , ועל כן אמתאם הפרסומים הם הבהגנה זו יש לבחון, 

, אך ברור שהפרסום בכללותו פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש"אי הוכחת " נשללת בשל

-20727)ראה: ע"א  לחוק 14ה הקבועה בסעיף גנהעל מנת ליהנות מה ,תייאמכצריך להתברר 

 .  (]פורסם בנבו[ ציונות להיות או לחדול –ידיעות אחרונות בע"מ נ' אם תרצו  09-20

 
ציאות התאמה למישנה , נשוא התביעהר כי בפרסומים מוהאם ניתן ל -לענייננו  .59

 הןאלה לשתי שאלות  תשובותהלטעמי, והאם יש עניין ציבורי בפרסומים.  ;האובייקטיבית

 ., ואבארתוחיובי

 
, שהתובע שיווק רצועות תפילין לא היא הקביעה יםם הפוגעמיהפרסושל  םב לבללדידי, 

פגע  ,ובכךבין אם נעשו לא "לשמה", ובין אם תכונות הרצועות לא עומדות בכשרותן. כשרות, 

  שי רצועות התפילין, בקיום המצווה.בציבור רוכ

 
 בנטל להוכיח קביעות אלה. ועמדהנתבעים השתכנעתי כי כפי שיפורט להלן, 

 
 צייןהנתבע מ - שווקו לחנות "שמעיה"האם רצועות התפילין של התובע ראשית, יש לבחון  .60

השיעור  מגיד , מתאר כילומד בכולל בשכונת גבעת שאול בירושליםה ,תלמיד הכוללבתצהירו כי 

רכש רצועות תפילין בחנות "שמעיה" ברחוב אהלי יוסף בירושלים, כדי להחליף לתלמידיו את 

ות פנה לחנתלמיד הכולל התפילין, וכעבור זמן התחילו הרצועות להתקלף. הרצועות הישנות של 

אלה קבעו כי ו. וכן, פנה לרבנים "פלומבה", ביקש וקיבל גליל שלם, סגור וחתום עם "שמעיה"

 .לתצהיר הנתבע( 15-17)סעיפים  הרצועות אינן כשרות

 
, והפנה טיעון זה "שמעיה"לא שיווק לחנות מעולם התובע כי  ,תובעה ב"כ בהקשר זה, טוען

 (.1-2לפרוטוקול שורות  64)עמ'  לנתבע

http://www.nevo.co.il/law/74372/14
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, שהן "שמעיה"העיד הנתבע כי תלמיד הכולל הביא את רצועות התפילין מהחנות  ,בעניין זה

 (.16-21לפרוטוקול שורות  66)עמ'  "מבהופל"סגורות וארוזות, עם 

 
תלמיד הכולל העיד כי שאל את מגיד הכולל היכן רכש את הרצועות, והמגיד אמר לו שקנה את 

יוסף בירושלים. העד תיאר כי פנה לחנות, קיבל מהם ברחוב אוהלי  "שמעיה"הרצועות בחנות 

שאחד מהם הוא הבעלים העונה לשם "עמנואל". לטענתו, רצועות תפילין, דיבר עם המוכרים, 

שורות  80עמ'  ;27-32לפרוטוקול שורות  79אלה אמרו לו שהיצרן של הרצועות הוא התובע )עמ' 

8-9 ;12-13.) 

 
; 9לפרוטוקול שורה  82ברחוב גרוסברג )עמ'  "שמעיה"כולל העיד כי הלך לחנות היצוין, תלמיד 

הייתי בחנות גרוסברג פינית אוהלי יוסף אני חוזר שוב, שאני ובהמשך העיד: " (.12-13שורות 

 (.   10-11שם, שורות  84" )עמ' שהאחים שמואל ועמנואל, והם קוראים לעצמם שמעיה

 
לא נמצאת ברחוב גרוסברג, אלא חנות בשם  "שמעיה"ב"כ התובע הטיח בפניו כי חנות 

ב"כ התובע האם הוא מוכן להביא צילום של החנות ו/או  על ידישאל נבהקשר זה  ."עמנואל"

 קבלה, והעד נעתר לכך.

 
לאחר עדותו של תלמיד הכולל, בית המשפט אפשר לעד להמציא את תמונת החנות, את שם 

 ."תפארת", וחשבונית, ואכן נמצא כי ברחוב גרוסברג ישנה חנות בשם הרחוב

 
תחילה טען התובע כי לא מכר כי אציין, נכון הוא שעולה קושי באשר לשם החנות, אולם, 

 תפילין/רצועות לחנות של עמנואל, אלא רק טליתות. 

 

 מכר לעמנואל כי אם יש חשבונית, אז הוא , הודה(8)נ/ חשבונית התובע אולם, כשהוצגה בפני

בהמשך עדותו העיד כי מכר את רצועות . (15-32לפרוטוקול שורות  104)עמ'  גם רצועות תפילין

"(, ושאליהו ביקש ממנו להביא חשבונית על שם אליהוהתפילין לאליהו סמיניאן )להלן: "

 (. 17-18לפרוטוקול שורות  118עמנואל )עמ' 

 
נחה דעתי כי רצועות התפילין,  העדויות, ועיינתי בכל אשר הובא בפניי, לאחר ששמעתי את

. ערה אני לכך, כי שהגיעו בסופו של יום לתלמיד הכולל, הן רצועות אשר שווקו על ידי התובע

 .8תלמיד הכולל התבלבל באשר לשם החנות, אולם לא נעלמה מעיני החשבונית, אשר סומנה נ/

אף ר רצועות תפילין לחנות בשם "תפארת", לעמנואל, והתובע עולה כי התובע מכמהחשבונית 

אולם לאחר מכן העיד, כי מכר לאליהו, ושזה האחרון ביקש ממנו להוציא חשבונית  .אישר זאת

, לא משכנעת, וזאת בלשון המעטה, הגם שלא היה לה על של התובע על שם עמנואל. גרסה זו

   מה לסמוך.    
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ב"כ התובע שם  – "רצועות מהדרין", או גם "רצועות מלכות"האם התובע ייצר ושיווק רק  .61

לא נשלחו  "רצועות מלכות"הכתבה הראשונה,  טרם פרסוםיהבו בעובדה, שעליה אין חולק, כי ב

שאלה האחרונות לא בבעלות התובע, ו, "רצועות מהדרין"לבדיקה במכון התקנים, אלא רק 

, הן "שמעיה"העיד הנתבע כי התובע שיווק לחנות  ,וייס. בהקשר זהאלא בבעלותו של מר 

, ושהייצור של שני המותגים נעשה על ידי התובע )עמ' "רצועות מלכות", והן "רצועות מהדרין"

רצועות "(. כמו כן העיד, שלפני הכתבה השנייה שלח גם את 23, 12-15לפרוטוקול שורות  62

, "רצועות המהדרין"סתבר שהתוצאות שהתקבלו לגבי לבדיקה במכון התקנים, וה "המלכות

 (.      5-8לפרוטוקול שורות  65זהות )עמ' 

 
לא הייתי שותף איתו בפס אלא אני התובע העיד במהלך חקירתו הנגדית באילו המילים: "

עשיתי את זה במפעל באותו זמן עם יצחק יעקב קליין ומאיר וייס שיווק. ברגע מסוים הוא 

" )עמ' הליין ואני שיווקתי לו אותם אבל אין לי שום קשר למהדרין, מבחינת בעליםנתקע עם 

  (.3-10שורות  109ראה גם: עמ'  18-20לפרוטוקול שורות  97

 
 ., ודי לטעמי בכך"רצועות המהדרין"שיווק היה שותף בייצור ובהתובע מודה כי  –רוצה לומר 

 
, הגם שהתובע "רצועות מהדרין"לא ניתן לנתק את התובע משיווק סבורה אני כי לאור האמור, 

, אישר כי אין כל הבדל בין הרצועות, ושבעצם מדובר באותה רצועה, אותו עור, אותה צביעה

אשר על כן, לא ניתן "לנתק" את התובע  (.16-23לפרוטוקול שורות  108' )עמ אותו פס

   . "רצועות מהדרין"מ

 
תנאי בסיסי לכשרות  –התפילין אינן עומדות בדרישת ה"לשמה" ועל כן הן פסולות האם  .62

 ותפילין שלא "לשמה" פסולות.  ,תפילין הוא יצורן "לשמה"

 
לא בדרך עיבוד הרצועות, , בין היתר, התובע לא עמד בדרישות ה"לשמה"לשיטת הנתבעים, 

 . (2)חוו"ד הרב פריד עמ'  ועל כן, התפילין פסולותולא לגבי צביעת הרצועות, 

 
בית דין לממונות צדק "יעת (, הסתמך על קב46-47תובע במסגרת תצהירו )סעיפים ראשית, ה

 , שלדבריו, בחן את הרצועות ולא מצא בהן פסול. "ומשפט

 
לתצהיר התובע(. הנתבע  15-16לפסק הדין של בית הדין )נספחים  ב"כ התובע הפנה את הנתבע

לפרוטוקול  67התייחס, והשיב כי בסופו של דבר בית הדין קבע שהרצועות לא כשרות )עמ' 

לאור חשיבות קביעת בית הדין, אציין כי בפסק הדין הראשון נקבע כי תופעת (. 25-29שורות 

תיעוד להדבקה, אלא שהרצועות נעשו על דרך  ההתקלפות קיימת אצל הרבה יצרנים, ושאין

 הצביעה. בכל הנוגע לסוגיית ה"לשמה", נקבע שהעניין טרם התברר.

 
על  התן פסק דין סופי, שבו הקביעה בעניין ה"צביעה" נשארלאור האמור, נערך בירור נוסף וני

 נאמרה קביעה סופית לעניין ה"לשמה", בסעיף ו', בזו הלשון:אולם עתה , הכנ
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בתאריך כ"א חשון תשע"ו הופיע בפני בית הדין הרב י.י. ק נותן ההכשר, "

 ונחקר על תהליכי הייצור והפיקוח ברצועות 'מלכות'.
הרב הנ"ל תיאר בפנינו תהליכים מסודרים ומפוקחים מבחינתו, לכאורה. אולם 
כאשר נדרש למסור פרטים אודות לפיקוחו בפועל כגון: שמות המשגיחים 

הטלפון שניתן להשיגם, פירוט הפעמים שביקר במפעל, מידע מספרי בשטח. 
על מספר פסי הייצור בשנה, ושאר פרטים הנוגעים לפיקוח בפועל, נאלצים אנו 
לומר שהיו תשובותיו, הן מה שמסר במקום והן הפרטים והמסמכים ששלח 
לאחר מכן אל ביה"ד, בלתי מספקים, בשיעור שקשה להבין כיצד מפקח על 

 ".להיצור בפוע
 

בית הדין אמר דברו, ופסק כי יש ספק האם הרצועות מעובדות "לשמה", ועל כן הורה למחזיקי 

ואם לא די בכך, בית הדין, בפסק הדין הסופי ציין כי הובהר ליצרן  רצועות אלה, להשיבם.

פה, שכשרות הרצועות תלויה בעניין ה"לשמה", לא פחות ואולי יותר מאשר -בכתב ובעל

 ף".   בעניין ה"קילו

 
, מאחר ולא נבדק תהליך הייצור עצמו במפעל באוקראינה ב"כ התובע הלין על קביעת בית הדין

. דומני שבגין כך, חקר בית הדין את י.י. קליין בהקשר זה, וקבע לסיכומי התובע( 22-23)סעיפים 

  את ממצאיו. 

 
אשר קבע לאור לחצים  קבע אתבית הדין על פסיקת בית הדין, וטען כי  הוא גםי.י.קליין הלין 

  (. ברם, טענה זו לא תקעה יתד נאמן בראיות.31-32לפרוטוקול שורות  121)עמ' יו שהופעלו על

 
במהלך הדיון שבפני, העיד בוריס כי י.י. קליין היה במפעל של התובע חמש פעמים שיוער, ועוד, 

, 124ה במפעל פעמיים )עמ' (, ואילו הרב י.י. קליין העיד כי הי25-26לפרוטוקול שורות  127)עמ' 

באשר לאמינות הגרסה של הרב י.י.  עדויות אלה מדברות בעדן עצמןלדידי, (. 24-25שם, שורות 

    , ולטעמי מאששות את קביעת בית הדין, כאמור.   קליין

               
אחד המשגיחים  לטענתם,ההשגחה במפעל התובע הינה שערורייתית. ש ,גםהנתבעים מדגישים  .63

בהקשר זה העיד הרב פריד  במפעל הינו היצרן עצמו, ולפיכך אין שום תוקף הלכתי להשגחה.

לפרוטוקול שורות  90שצריך שיהא משגיח במקום, על מנת לראות כיצד מתבצעת הצביעה )עמ' 

27-32  .) 

 
 "לשמה"ו הנתבע העיד שכאשר הרב י.י. קליין לא השגיח על הרצועות, אזי הרצועות לא נעש

, 2014, כי השגחת הרב קליין הסתיימה באמצע שנת גם נטען(. 20-24לפרוטוקול שורות  67)עמ' 

-2009(, שההשגחה שלו על התפילין של התובע הייתה בשנים 8וזאת כעולה מתצהירו )סעיף 

בייצור כשנה תמימה ללא השגחה. במועד המשיך  התובע. לפיכך, נטען על ידי הנתבעים  ש2014

פרסום הכתבה, שנה ויותר לאחר עזיבת הרב קליין, קליין כבר אינו משגיח במשך שנה, ודי 

 בעובדה זו לבדה כדי להוכיח שהכתבה כולה אמת. 
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שרצועות התפילין של התובע לא נעשו "לשמה", מאחר ואף רב לא  העיד "יתד נאמן"עורך  גם

 (.10-19לפרוטוקול שורות  55האלה )עמ' נתן הכשר לתפילין 

נה, מפעל יהתובע מייצר רצועות לתפילין במפעל לייצור עורות באוקראשגילה מתאר, כי הנתבע  .64

שמייצר ומשווק עורות, ללא קשר לרצועות תפילין, ועל כן רצועות אלה יוצרו בצורה הנוגדת 

נה כדי לבדוק האם הרצועות יהנתבע שלא הגיע למפעל באוקראעם זאת, אישר את ההלכה. 

 נעשות "לשמה", ואמר: 

 
"זה בדקתי עם שני הרבנים שנתנו הכשרים ושניהם אמרו שלא נתנו הכשר 
לשפלט היות ומדובר בשפלט ומה שמונח בפני בית המשפט זה שפלט, בניגוד 
למה שאמר התובע שזה עור עליון, ואם לא נתנו הכשר זה אומר שלא נעשה 

יות לשמה ואין על זה השגחה ונעשה במפעל של אנשים לא יהודים. לא יכול לה
 שאדם לא יהודי יעשה לשמה". 

 (.15-18לפרוטוקול שורות  76)עמ' 

 
לפרוטוקול  103)עמ'  שגם מר וייס מייצר את רצועות התפילין יחד אתו במפעל ,התובע העיד .65

  (.5; נ/24-29שם, שורות  100את העיד שאותו וייס היה גם משגיח )עמ' , יחד עם ז(17-18שורות 

 
ף הלכתי להשגחה על התפילין, כפי שהודה כך גם הרב זה, אין תוקיוצא אפוא, שבמצב דברים 

  (.  11-12לפרוטוקול שורות  120י.י. קליין )עמ' 

 
שמים יהבם גם ב"מכתב הרבנים" )נספח ט' לתצהיר הנתבע(, אשר פוסקים בין היתר, הנתבעים  .66

 כי רצועות התפילין לא נעשו לשמה.

 
טוען התובע לשיטת התובע, "מכתב הרבנים" אינו קביל, הגם שאף רב לא זומן להעיד. בנוסף, 

ציין כי פנה לרב אברג'ל,  .על מנת להכשיר את שמו ,ניםבכי לאחר הכתבה הראשונה פנה לר

התובע מבקש לתקוף את "מכתבי הרבנים"  (.13לפרוטוקול שורות  99' הרב סירוטה )עמ

רבנים  לזמן התובעטרח לא , משום מהך , א(לתצהירו 43.11ראה סעיף באמצעות הרב פולוס )

  עדות, והדבר עומד לו לרועץ.  מתן אלה ל

 
", לא זומנו להעיד, אולם לשיטת הנתבע הרבנים נכון שהרבנים שחתמו על "מכתב ,מכל מקום

לסיכומי  16אין גם נפקות מי החתים את הרבנים, שהרי מה שחשוב זו דעתם התורנית )סעיף 

 התשובה של הנתבע(.   

 
כי רצועות התפילין שנעשו על ידי שהובאו בפני השתכנעתי לאור האמור, מכלל הראיות  .67

לאור קביעה זו מתייתר הצורך לדון ב"קילוף" התובע לא נעשו "לשמה", והן פסולות. לכאורה, 

 . הרצועות וב"צביעתן"
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אין משמעות לצביעה )עמ'  ,י.י.קליין שאם התפילין לא נעשו לשמהגם הרב בהקשר זה העיד 

 (. 3-4לפרוטוקול שורות  120

 
כמו  .גם בסוגיות ה"צביעה" וה"קילוף", בהמשךעל מנת שלא נמצא חסרים, אדון עם זאת, 

   יחס בהמשך גם לטענת התובע כי הכתבות לא עסקו במצוות ה"לשמה".כן, אתי

 
לטענת  – הטענה כי השכבה על גבי הרצועות נעשתה באמצעות הדבקה, ולא באמצעות צביעה .68

חלק מהרצועות לא נצבעו בצבע שחור, כמצוות ההלכה, ועל הרצועות הודבקה שכבה הנתבעים, 

 (.הנתבע לתצהיר 15-21)סעיפים סינטטית שפוסלת את כשרות הרצועה 

 
כמו כן, טוענים הנתבעים שהוכח שהשכבה העליונה של הרצועה נעשתה בהדבקה, ולא בצבע. 

לפיכך, התפילין פסולות. יתרה מכך, לשיטתם, גם אם הייתה השכבה העליונה "צביעה" ולא 

 ."הדבקה", די בעובדה שניתן לקלפה בשלמות, לפסילת התפילין

 
קבעה במפורש כי מדובר בשתי שכבות, כאשר העליונה  ריימן(,)פ ה הנתבעיםחוות דעת מומח

הודבקה על הרצועות באמצעות דבק. לא מדובר בהתקלפות של צבע, אלא בהיפרדות של שכבת 

 ציפוי עשויה מחומר פלסטי שעמיד בממיס אורגני, והודבקה על ידי העור באמצעות דבק.

  מכון התקנים, שביצע הנתבע, טרם פרסום הכתבה.מסקנת מומחה הנתבעים נתמכת גם בדו"ח 

 
נקבעו בנוגע לרצועות התפילין ששלח הנתבע מעיון בתוצאות הבדיקות של מכון התקנים, 

 :)נספח ה' לתצהיר הנתבע( הממצאים כדלקמן

 
, 18.06.2015ביום  -" רצועות מהדרין" -התפילין בבדיקה הראשונה, התקבלו רצועות  -

, ושכבה "שפאלט"שכבה תחתונה עשויה עור  -נפרדה לשתי רצועות הרצועה  ונמצא כי

נקבע שלא ניתן לקבוע באיזו שיטה הוצמדו שתי  ,כמו כן. טיטניעליונה עשויה מחומר ס

 .השכבות, "הדבקה", או "הצמדה בחום"

 
 , ונמצא20.07.2015ביום  –" רצועות מלכות" –בבדיקה השנייה, התקבלו רצועות התפילין  -

והשכבה  "שפאלט"שכבה תחתונה עשויה מ – הרצועה נפרדה לשתי רצועות גם כאן כי 

    .טי, ושלא ניתן לקבוע באיזו שיטה הוצמדו שתי השכבותטניהשנייה עשויה מחומר ס

 
, שלח באמצעות נציגו 02.08.2015וביום  30.07.2015להשלמת התמונה, התובע מצהיר כי ביום 

תפילין המשווקות בישראל, וביניהן "רצועות מלכות". הממצאים , חמש רצועות יחורמר 

צא כי הרצועה עשויה עור מצופה חומר סינטתי נמשהתקבלו קבעו כי בבדיקה מיקרוסקופית "

לתצהיר  37..." )סעיף בחתך העור נראה מבנה של עור עליון". כמו כן, נמצא: "דק בצבע שחור

  לתצהירו(.  13התובע; נספח 
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(, שאכן מכון התקנים מצא לגבי "רצועות מהדרין" ו"רצועות 44ש בסיכומיו )סעיף התובע מדגי

 מלכות" "שכבה עליונה עשויה חומר סינתטי". 

 
יתרה מכך, מצהיר התובע כי הרב פולוס שאל את ראש מדור עור וציוד מגן במכון התקנים, על 

-40צועות שונות )סעיפים השוני בין הממצאים של התובע מול הנתבע, וזו השיבה כי מדובר בר

 לתצהיר התובע(. 41

 
חורי ואת הרב פולוס לעדות, וברי כי הדבר עומד לו  מר משום מה התובע לא טרח לזמן את

   מדרך הטבע עולות תהיות באשר לרצועות התפילין שהובאו למכון התקנים.לרועץ.  

 
לפסק הדין שניתן בבית הדין, שקבע כי מדובר  ובעהתלא ניתן להתעלם מהפניית בנוסף,  .69

ברצועות שנעשו על דרך הצביעה, ולא ההדבקה. ויודגש, קביעה זו נשארה על כנה גם בפסק הדין 

, וזאת לאחר שהונחו בפני בית הדין ממצאי הסופי שניתן על ידי בית הדין, כפי שהובא לעיל

 .   הבדיקות של מכון התקנים

 
)ראה בין "התזה של הלקה"  –ביצע הדבקה, אלא צביעה  וכן, התובע טוען בנחרצות כי לא 

 .(6-20לפרוטוקול שורות  115היתר עמ' 

 
הצביעה הייתה בעלת כי  ש שיאמרוגם אם בענייננו הייתה צביעה, ולא הדבקה, ייובהר, 

 "ממשות". 

 
ות בעלת "ממשות" משל עצמה, בהתאם לחוות דעתו של המומחה פריד, הצביעה לא צריכה להי

. הגם שהרב י.י. קליין הסביר כי רצועות התובע נצבעו כמה וכמה פעמים, ניתן לקלפהבאופן בו 

לסיכומי  33לתצהירו וכן סעיף  18יף עד אשר נוצרה שכבת צבע שנדמית כעומדת בפני עצמה )סע

 התובע(.

 
לא אם לאו,  בוצעה הדבקה עולה ספק האםגם אם  לאור כל מה שהובא בפניי,אשר על כן, 

לשני חלקים, כך שהטענה בדבר ה"ממשות" של הצבע לא  תנפרדהתפילין  תנסתר כי רצוע

כפי ודומני שגם אם יש "ממשות" יש לבחון את סוגיית ה"קילוף", , נסתרה על ידי התובע

 .שעוד יפורט בהמשך

 
לשיטת הנתבעים, רצועות התפילין  – האם קילוף השכבה השחורה פוסלת את התפילין .70

עת של הרב ד-תל כן הן פסולות. הנתבעת מפנה לחווועכאמור לעיל,  מתחלקות לשני חלקים,

לא ראה את הוא בהקשר זה אציין, כי הרב פריד אישר בחקירתו כי (. דעת-לחוות 3-4פריד )עמ' 

, אולם לשיטתו כאשר רצועת תפילין מתקלפת לשתי רצועות, אז רצועות התפילין של התובע

  .(24; שורה 17-21; שורות 5-6לפרוטוקול שורות  90)עמ' "זה לא טוב" 
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הרצועות יוצרו משתי שכבות, האחת שמכון התקנים, שם יהבו, בין היתר, על ממצאי נתבע ה

העור בשכבה התחתונה של טי בצבע שחור, וטשכבה של עור עליה הודבקה שכבה של חומר סינ

פסק על גם  הנתבע וכן, נסמך (.לתצהיר הנתבע 29; 27; 22-24)סעיפים  "שפאלט"הרצועה הינו 

קובע כי ההדבקה מעצימה את הפסול, אך הפסול לכשעצמו קיים שההלכה שצורף לכתבה 

 ועומד כבר מכוח עצם פוטנציאל ההתקלפות. 

 
התובע הטעה את הציבור הטעיה גסה, כאשר כתב "ייצור מיוחד לא מתקלף לטענת הנתבעים, 

 הצבע". 

 
היא כזו שמתקלפת לאחר  הבניגוד לכך, הודה התובע בחקירתו, כי השכבה השחורה על רצועותי

 עם ההתקלפות, התפילין הופכות לפסולות.  לשיטת הנתבעים, כשנה של שימוש.

     
נתבעת צורף פסק הלכה, שלשיטתה, "גדולי הפוסקים" קבעו בנוסף לאמור, בנספח ד' לתצהיר ה .71

 כי רצועות התפילין עשויות משתי שכבות, שכבת עור ושכבת פלסטיק.  

 
הנתבע העיד, כי הציג את רצועות התפילין נשוא התביעה לרבנים, ואלה ציינו כי מדובר 

מות בשוק, מכל מהתחקיר שביצעתי על אין ספור רצועות שקייברצועות לא כשרות, ואמר: "

 (.15-16לפרוטוקול שורות  72..." )עמ' סוגי ההכשרים אף אחד לא התקלף לשני חלקים

 
(, שהוצגו בפני בית המשפט, והנחזות כשלו, 1/נבית המשפט הפנה את התובע לרצועות התפילין )

כן זה דומה לשלי. הפלומבה יכול להיות שמישהו שם את זה על האריזה. לא השיב התובע: "

 (. 18-19לפרוטוקול שורות  74" )עמ' ם הפלומבה שליאיודע 

 
 שווקו על ידי התובע.יוצרו ועם זאת, כאמור לעיל, נחה דעתי כי רצועות התפילין נשוא התביעה 

 
החלק –עולה כי הרצועה מתקלפת לשני חלקים  1מעיון ברצועות התפילין שסומנו נ/קום, מכל מ

 . "עור" –, והחלק השני "לקהרצועת "הראשון עם 

 
עת מכניסים  ,הנתבע הדגים באולם בית המשפט, כיצד רצועות התפילין נשוא התביעהועוד, 

-11לפרוטוקול שורות  78)עמ'  2נ/ –, הרצועה מתקלפת לשני חלקים "אציטון"אותן לכוס עם 

18 .) 

 
 79)עמ'  תלמיד הכולל כי ראה כיצד רצועות התפילין התקלפו לשני חלקיםבנוסף, העיד 

 (.13-22לפרוטוקול שורות 

 
להשלמת ה"פסיפס", טרם חקירתו הנגדית של התובע, הוא ביקש להציג בפני בית המשפט את  .72

 רצועות התפילין, ואמר: 
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יצרנים  8אחרי הכתבה של רבינוביץ לקחתי את רוב היצרנים מעל "כמו שידעתי 
לבדיקה במכון התקנים. עשיתי בדיקות אם זה מתקלף כמו אצלי או לא, ואכן 

 גיליתי ששלושה יצרנים מתקלף כמו אצלי.
 ... 

 ".בעיני שמתקלף זה כשר

 (. 15; שורה 10-13לפרוטוקול שורות  92)עמ'  
 

, למשל. וכן רצועת תפילין שמתקלפת, כמו אצלו, וזו סומנה ת/אבאותו מעמד, הציג התובע 

ברצועות נשוא התביעה הייתה לי בעיה ציין שישנן רצועות תפילין שלא מתקלפות, ואמר: "... 

 (. 30-31" )שם, שורות שהתקלף

 
 תשובת התובע לשאלת בית המשפט:לא זו אף זו, לא ניתן להתעלם מ

 
בכתבה שהרצועות מתפרקות זה היה לשאלת בית המשפט שמה שפורסם "

 .נכון, כמו אצל שאר היצרנים
 לשאלת בית משפט אם זה מתקלף כמו אצל שאר היצרנים האם זה בסדר, אני

עונה שזה בסדר מבחינה הלכתית כי אם זה שחור משני הצדדים גם כשהלקה 
יוצאת זה כשר, כשזה שחור ואם יוצאת הלקה הרצועה כשרה עדיין. ההלכה 

רצועות שחורות, גם אם זה יורד הלקה זה כשר ואם לא,  הלסיני שיהיממשה 
, יש בעיה אז הבעיה אצל כולם, יהיה פסול. אם זה שחור מלמעלה ולבן מלמטה

 ברגע שהלקה מתקלפת כמו אצל הרב מחפוד אז זה פסול, כי אין שחור.
 ת/א ות/ב זה כשר גם אם זה מתקלף.

  ."ת/ג זה לא כשר
     

 (.3-11)שם, שורות 

 
 (.32לפרוטוקול שורה  103 )עמ' "הלקה מתקלף ולא הצבעבהקשר זה אעיר, כי התובע העיד: "

  
ת, ות תפילין שלא מתקלפוועוד, התובע הדגיש כי כיום הרצועות שלו לא מתקלפות, והציג רצוע .73

 . , ת/הת/ד ושסומנ

 
"לבן", ואין חולק  ממבט על ת/ג, רואים רצועת תפילין שחלקה העליון שחור, וחלקה התחתון

 כי אינה כשרה.

  
 ת/א, ת/ו, ת/ז, ת/ח.  –התובע הבהיר כי ישנן רצועות תפילין שמתקלפות, אך הן כשרות 

 
נפרדות לשניים. וישאל של התובע מהאמור לעיל עולה, כי בעת הפרסומים, רצועות התפילין  .74

לא? לטענת הנתבעים  םא ,האם רצועת תפילין אשר נפרדת לשניים כשרה היא –ל השוא

 .שלילית, ואילו תשובת התובע, חיובית אהתשובה הי

 
כאשר הייתה  אתלטעמי, יתכן שרצועות תפילין יהיו כשרות גם אם רצועת הלקה, תתקלף, וז

 .   , אך לא כאשר הרצועה נפרדת לשתיים"צביעה" ולא "הדבקה", ושהרצועות נעשו "לשמה"
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שקבע כי תופעת ההתקלפות קיימת אצל הרבה  ,בית הדיןשוב לפסיקת בסוגיה זו יש להפנות 

יצרנים, ושאין תיעוד "להדבקה", ושהרצועות נעשו על דרך הצביעה. גם בפסק הדין הסופי, 

 קביעה זו לא השתנתה.   

 
, הרצועה, והיא נשארת שחורה, כשרה היאמתקלפת אולם, גם אם יקבע שצביעה עם לקה, עת 

יש להקפיד על כך ששכבת הצבע "מר כי יהא מי שיא. "לשניים נפרדתהוזאת בניגוד לרצועה "

לא תהיה בעלת "ממשות" משל עצמה; היינו, לאחר הצביעה, הצביעה צריכה לבוא לידי ביטוי 

... כאשר שכבת הצבע היא במראה בלבד, ולא שהצבע יהווה שכבה בעלת ממשות בפני עצמה

 "...היא עומדת בעינה, הרצועות פסולותבעלת ממשות כזו שניתן לקלוף אותה, ולאחר קילופה 

 (.3של הרב פריד עמ'  עתד-ת)חוו

 
הרב פריד הדגיש שאם לצורך השחרת הרצועות השתמשו בהדבקת חומר פלסטי על גבי 

  (.   11הרצועות, אזי התפילין פסולות, שהרי אין בפנינו צביעה, אלא הדבקה )שם, סעיף 

 
 .  , למצער בכל הנוגע ל"היפרדות" הרצועהידי התובעחוות דעתו של הרב פריד לא נסתרה על 

 
. אין מדובר אך "בקילוף"ובענייננו, ניתן להיווכח כי רצועות התפילין ממש נפרדו לשניים, 

מכל מקום, ברי בעיני כי תשובת התובע,  .לא נסתר על ידי התובע דבר כשרות הרצועות -כלומר 

מטעמו על מנת לבסס את טענתו בדבר כשרות  , והוא לא הביא חוות דעתוהינה בעלת אינטרס

 .הרצועות

 
אזי הואיל וקבעתי כממצא שהרצועות לא נעשו "לשמה", למעלה מן הצורך, אעיר שוב, 

      .   , במידת מהסוגיית ההדבקה, והקילוף משניים הםבענייננו 

 
בראשית, טען  – "ציגן כ"כשרות למהדרין", שבפועל השפאלטהאם התובע שיווק רצועות " .75

מכר רצועות תפילין פסולות, ושברצועות לא הייתה שכבה התובע כי מעולם הוא לא ייצר ולא 

  לתצהיר התובע(. 52)סעיף  "שפאלט"של 

 
כן, אבל ללא כשרות, השיב: " "שפאלט"עם זאת, שנשאל התובע בחקירתו הנגדית האם מכר 

, אבל אין להם את הכשרות של רהמשגיח שעושה את עור עליון הוא בירך עליהם וזה כש

; ראה גם 7-9לפרוטוקול שורות  105" )עמ' הבד"ץ כי לא נותנים על שפלט רק על עור עליון

לא, אבל זה פס , השיב: ""לטאשפ"(. וכן, שנישאל האם הרב קליין נתן הכשר ל10-24שורות 

 (.31" )שם, שורה שיצא מעור עליון של הרב קליין

  
אני אומר לסוחרים שקנו שזה כשר שעשה את זה בהכשר של העיד התובע: " ,יחד עם זאת

, השפלט קל לראות אותו, רואים אותו יש לו חורים, השפלט הוא עור אחר לגמרי. הרב קליין

-22" )שם, שורה .הבד"ץ לא נותנים על שפלט ושפלט ישר מזהים את זה. כל סוחר ישר מזהה

24.) 
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לרצועות  "שפאלט"ובע העיד כי אין ביכולו להבדיל בין רצועות בוריס, העד מטען התמר מנגד, 

(, וזאת בניגוד לעדות 10-11, שם, שורות 129; עמ' 29-30שורות  לפרוטוקול, 126אחרות )עמ' 

התובע. כמו כן גם הרב י.י. קליין לא ידע לומר, לגבי הרצועות שהוצגו לו, האם הן עשויות 

   (.   14-20ורות , שם, ש124, אם לאו )עמ' "שפאלט"מ

 
לא זו אף זו, לא הובאה כל ראיה מטעם התובע לטענה כי הוא הסביר לסוחרים שמדובר 

 ברצועות שנחתכו מרצועות של עור עליון.

 
הרב י.י. קליין העיד כי ש הגם וזאת בלשון המעטה, ביני לביני, יש קושי עם התנהלות התובע, .76

  (.28-29לפרוטוקול שורות  125)עמ'  "שפאלט"מעולם לא העניק הכשר ל

 
, טען כי הוא אינו "רצועות מלכות"הנתבע כי הרב י.י קליין, הנותן הכשר לגם הצהיר כמו כן, 

, וככל שיש בשוק הכשר שלו "שפאלט"נותן הכשר לרצועות עבודת יד מהדרין העשויות מעור 

בהקשר זה העיד י.י. קליין כי אינו מוכן לתצהיר(.  34, הרי מדובר בזיוף )סעיף "שפאלט"על עור 

היות שהשפלט הוא פחות מהודר מהעליון, אני לשים את חתימתו על עור שפאלט והוסיף: "... 

     (.  12-13לפרוטוקול שורות  119" )עמ' עובד רק על מהדרין של המהדרין לא פחות

 
העיד שתפילין שמוצהר עליהם "מהדרין", לא יכולים להיות בעור "שפאלט",  ,"יתד נאמן"עורך 

 (.30-32לפרוטוקול שורות  49ואם מוצהר עליהם "מהדרין", זו הונאה )עמ' 

 
פריימן קבע בחוות דעתו, כי רצועות התפילין ממותג "מלכות" עשויות מעור מכל מקום, הרב 

ניתן לומר כי  אף לא נסתרה על ידי התובע, אלאקביעה זו  ,לחוו"ד(. לטעמי 4)עמ'  "שפאלט"

 אושרה  על ידו. 

 
, והן "כותרצועות מל", הן לגבי "שפאלט"וכן, גם בדיקה מכון התקנים קבעה שמדובר בעור 

, ובעניין הבדיקה שביצע התובע במכון התקנים, עולות ספקות באשר "רצועות מהדרין"לגבי 

 .לרצועות שנשלחו

 
כי התובע ייצר רצועות תפילין בנסיבות העניין, סבורה אני כי עלה בידי הנתבעים להוכיח 

 ., ולא מעור עליוןהנתבעים , כפי שפרסמו"שפאלט"מעור 

  
הצהיר  14.6בסעיף  -" הטענה כי התובע מכר רצועות "עבודת מכונה", והציגן כ"עבודת יד .77

 . ומהודרות יד התובע, כי מעולם לא שיווק רצועות מכונה כעבודת

 
 "רצועות מלכות"לתצהיר הנתבע, שהינה תווית של הופנה לנספח ז' התובע נחקר בסוגיה זו, ו

. "נעשו לשמה מעורות טהורים בעבודת יד", ומתחת כתוב "רצועות עליון עבודת מכונה"שכתוב 

 יד.זה בעיה בדפוס, שם יש פלומבה ירוקה וכתוב עבודת והשיב: " נשאל מה נכון, התובע
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לשיטת התובע, העיקר זה  (.1-4שורות לפרוטוקול  110)עמוד  ..."קרה שלא שמתי לב לדפוס

  (.25-26, שם 118)עמ'  "פלומבה"ה

 
 יוצא אפוא, כי התובע יצר "בלבול" בקרב רוכשי רצועות התפילין.  

 
 לחוק. 14בסעיף  הועבקה אני שמהמקובץ עולה כי עומדת לנתבעים ההגנה הסבור .78

 
, הואיל ורצועות התפילין נמצאו בכללותותן לומר כי היה אמת בפרסום, ניכפי שהובא לעיל, 

הנתבעים בפרסומים, היא  נסמכוהתשתית העובדתית עליה לא כשרות. השתכנעתי כי 

 ., ונעשו הבדיקות, כנדרשואיתנה תשתית מבוססת

 
ודי בכך כדי לקבוע  ,"לשמה"שהיה בסיס לקביעה כי הרצועות לא נעשו לטעמי, ניתן לקבוע 

  כי הרצועות פסולות הן. 

 
אינני מקבלת ברם,  ,"לשמה"לטענת התובע, שתי הכתבות לא ייחסו לתובע הפרה של מצוות 

"... רצועות תפילין שלא עובדו ולא נצבעו בכתבה הראשונה נכתב, בין היתר בכותרת:  .טענה זו

 .  לשם קדושת תפילין"

 
 וכן בגוף הכתבה נכתב בזו הלשון: 

 
, כי בייצור רצועות תפילין, אין די בעבודה מקצועית. העיקר ןכאן המקום לציי"

הוא ה"לשמה" לשם מצוות התפילין. אפשר לעשות רצועות טובות ויפות, אך 
 ".הן לא שוות כלום... ללא "הלשמה"

 
כאן מדובר בהידור וייצור ה"לשמה" מתחיל משלב מליחת העורות. אמנם ]...[ "

 ". בלבד, אך המשך תהליך הייצור, העדר "לשמה" פוסל את הרצועות
 

אין צורך לציין, כי מדובר בעורות שמיוצרים לתעשיית העורות, אם זה ]...[ 
לייצור נעליים או מוצרים אחרים, ולמותר לציין, שעורות אלו אינם מעובדים 

  ".ונצבעים לשמה
 

 ובכתבה השנייה נכתב גם:
 

 ".וברצועות כאלו בוודאי יש חשש גם לפסולים אחרים, כגון שלא לשמה ועוד" 

  
משקבעתי כי הוכח בפניי  בנסיבות העניין, -של הרצועות  בכל הנוגע לסוגיית הצביעה והקילוף .79

, במידה סוגיית הצביעה והקילוף הם , אזי "לשמה"כי הרצועות אינן כשרות, מאחר ולא נעשו 

לא ניתן להתעלם מכך כי רצועות התפילין נפרדות לשניים,  ,עם זאת ."משניים"מסוימת, 

 וכן, גם אם הייתה צביעה, כשרה, ואצל חלק לא.תהא ושבקרב חלק מהפוסקים יכול ושהרצועה 

 הייתה בעלת ממשות. השתכנעתי כי
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, והציגן "שפאלט"כמו כן, עלה בידי הנתבעים להוכיח כי התובע ייצר רצועות תפילין מעור 

האם מדובר ברצועות בעבודת יד או בקרב רוכשי הרצועות, אחרת. מה גם, שיצר בלבלול 

 בעבודת מכונה.

  
בחשיפת  משמעותי ומהותי ,חברתיציבורי ואינטרס  קיים כי , אין בלבי הספק מלבד האמור .80

פסקאות  ראו גם שלוש) ומתקיים היסוד של עניין ציבורי בפרסום בדבר רצועות התפילין, מידע 

 .(ראשונות לכתבה הראשונה; ההקפדה על המצווה וחשיבותה

 
מדובר בפרסומים שביקשו לפגוע בתובע, מבלי שהנתבעים טרחו לבדוק את טענת התובע, כי  .81

, אין בה ממש. שהרי, הנתבעים בחנו את לסיכומי התובע( 5.1)סעיף  הרצועות האחרות בשוק

פסול לא מצאתי , . אשר על כןופרסמו, סבירות קותערכו בדירצועות התפילין שהגיעו לידיהם, 

 .הנתבעים בהקשר זהבהתנהלות 

 
בהערת אגב אעיר, כי מחד טוען התובע כי הנתבעים לא בדקו רצועות אחרות בשוק, ובאותה 

  נשימה מציין כי "רצועות מהדרין" אינן המותג שלו. 

  
 .הםעומדת ל 14סעיף  , ומכאן שהגנתהםטל המוטל עליהנתבעים עמדו בנ -ללמדך  .82

 
נה פרסום", לכאורה מתייתר הצורך לדון בטענת ההגהדומני, משקבעתי בדבר הגנת "אמת 

 "תום לב", עם זאת על מנת שלא נמצא חסרים אבחן הגנה זו, בענייננו.

 

 לחוק 15סעיף  הגנות

 
 
רק אם עשה את הפרסום  ,לחוק קובע כי נתבע יהנה מאחת ההגנות הקבועה בו 15סעיף  .83

מתי  -לחוק קובע את ההוראות הסטטוטוריות בדבר נטל ההוכחה  16וסעיף  ",לב "בתום

 ומתי היא נשללת. הלב תום דרישתמתקיימת 

 
 15 -ו ,(2)15בסעיפים  ההגנות הקבועות הם, וכי עומדות ללב בתום וי פעלכ ניםועטתבעים נה .84

 לחוק, לפיהן: (3)

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

 באחת הנסיבות האלו: בתום לבהנתבע עשה את הפרסום  או 
     ... 

( היחסים שבינו לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו חובה 2)
 לעשות אותו פרסום;חוקית, מוסרית או חברתית 

הפרסום נעשה לשם הגנה על ענין אישי כשר של הנאשם או הנתבע, של  (3)
האדם שאליו הופנה הפרסום או של מי שאותו אדם מעונין בו ענין אישי 

 כשר;"
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לחוק, לפיה אם פרסם הנתבע  )א(16בסעיף חלה החזקה המנויה ביחס להגנת תום הלב, ככלל, 

לחוק והפרסום לא חרג מתחום הסביר  15בסעיף לשון הרע באחת מן הנסיבות הקבועות 

פעל הנתבע בתום לב. חזקה זו תחול, כל עוד לא הוכיחו התובעים היפוכו של  –בנסיבות העניין 

 :לחוק, הקובעות כי )ב(16סעיף אות דבר, המנוי בהור

 
חזקה על הנאשם או הנתבע שעשה את הפרסום שלא בתום לב אם נתקיים "

( הדבר שפורסם לא היה אמת והוא לא האמין 1בפרסום אחת מאלה: )
פני הפרסום ( הדבר שפורסם לא היה אמת והוא לא נקט ל2באמיתותו; )

 אמצעים סבירים להיווכח אם אמת הוא אם לא; 
( הוא נתכוון על ידי הפרסום לפגוע במידה גדולה משהיתה סבירה להגנת 3)

 " 15ידי סעיף -הערכים המוגנים על
 

והנה, כדי לבחון האם הנתבעים פעלו שלא בתום לב, נאמדים מעשיהם טרם הפרסום הפוגעני,  .85

מנת לבדוק את אמיתות הפרסום ובמידת זהירות בפרסומו.  אם נקטו באמצעים סבירים על

 נבחנת אף הסבירות שבפרסום ומידת אמונת הנתבעים באמתותו וכדברי מלומדים:

 
"תום הלב הנדרש בכל אחת מההגנות יתבטא, לפיכך, בדרישה לדרך 
התנהגות מסוימת ולמצב נפשי מסוים, אשר בהצטרפם לעשיית הפרסום 
בנסיבות הנדרשות בהגנה הספציפית, יצדיקו את הפגיעה בנפגע, לאור 

 (. 261, עמ' שנהר)ר' האינטרסים שלמענם נוצרה ההגנה" 
 

 
]פורסם בנבו[  אילנה דיין אורבך נ' פלוני 2121/12דנ"א נקבע ב (2)15סעיף בהתייחס להגנה לפי  .86

הגנה זו שהוכרה בדיון נוסף אילנה דיין, מעניקה הגנה  "(,"דיון נוסף אילנה דיין)להלן: 

לשון הרע, גם בגין פרסום שלא הוכח כי הוא נכון, ובלבד שהפרסום נעשה בתום לב, למפרסם 

יתה חובה לפרסמו, והכל לפי התנאים שנקבעו בערעור אילנה דיין ובדיון ילאחר שלמפרסם ה

 נוסף אילנה דיין.

 
בדיון נוסף אילנה דיין נדונה השאלה האם יש להכיר בקיומה של "חובה עיתונאית" לעשיית 

. הנשיא חוק איסור לשון הרעל (2)15סעיף מים מסוימים, אשר עשויה להקים הגנה לפי פרסו

ה ". הנשיא פסק כי ראוי להכיר בקיומהאחראית הגנת העיתונאותגרוניס כינה הגנה זו בשם "

 של חובה לפרסם פרסומים בעלי אופי עיתונאי, שיש בהם עניין ציבורי משמעותי. 

 
הגנה זו תחול רק על פרסומים שנעשו בתום לב. משמעות דרישה זו היא כי הפרסום ייעשה בשל 

אותה חובה וללא כוונת זדון, וכי חובת הפרסום מולאה בהתאם לסטנדרט של עיתונאות 

 אחראית, זהירה והוגנת. 

 
  עניין ציבורי משמעותי

 
פסק דין ( )להלן: "10.1.02)פורסם בנבו, מיום  דוד אפל נגד איילה חסון ואח' 1104/00ע"א ב

 "( נקבע:אפל
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"עניין ציבורי" ייחשב עניין שידיעתו ברבים רלוונטית להגשמת מטרה 
אם לצורך גיבוש דעתו  -תועלת בידיעה לגביו ציבורית או שיש לציבור 

בעניינים ציבוריים ואם לשם שיפור אורחות חייו ... ברי כי לא ניתן לקבוע 
מראש אילו נושאים יהוו "עניין ציבורי", והדבר ייבחן לגבי כל פרסום 

   "לגופו.
 

 ( נקבע:11.7.11)פורסם בנבו, מיום  ונגרפלד נ' מדינת ישראליוסף א 7383/08דנ"פ ב

 
הגדרת המונחים 'דמויות ציבוריות' ו'עניינים ציבוריים' אינה משימה "

פשוטה נוכח מגוון המצבים העשויים להתעורר במציאות... 'עניין ציבורי' 
ייחשב עניין שידיעתו ברבים רלוונטית להגשמת מטרה ציבורית או שיש 

אם לצורך גיבוש דעתו בעניינים ציבוריים ואם  –תועלת בידיעה לגביו לציבור 
-621, 607( 2)אפל נ' חסון, פ"ד נו 1104/00ע"א לשם שיפור אורחות חייו" )

 ."(, להלן: עניין אפל(2002) 620
 
 

לציבור המקפיד על הנחת תפילין, תוכן הכתבות דומה כי לא יכול להיות ספק, כי בענייננו,  .87

עניין ציבורי בפרסומים  ישהינן רלוונטיות לשם הקפדה על המצווה של הנחת תפילין, ו

 משמעותי.

 
 "נתבע"תום ליבו של 

 
שאלה נוספת אותה יש לבדוק הינה, האם הפרסומים נעשו בתום לב, תוך עמידה באמת המידה  .88

לחוק, נקבע בדיון נוסף  15סעיף  -לעניין דרישת תום הלב  המחמירה של עיתונות אחראית.

 מפי כבוד הנשיא גרוניס, בין השאר, כי:, אילנה דיין

 
לחוק כוללת  15... נקודת המוצא היא כי חובת תום הלב הקבועה בסעיף "

לבחון את טיבה של דרישת תום יסודות סובייקטיביים ואובייקטיביים. יש 
הלב בהקשר הספציפי של ההגנה הנדונה לפנינו, היא 'הגנת העיתונאות 
האחראית'... תנאי בסיסי לתחולת הגנת העיתונאות האחראית לפי סעיף 

( לחוק הוא, כאמור, קיומה של חובה לפרסם. אמונה בדבר קיומה של 2)15
ת בעלת משקל בעת בחינת חובה כאמור והיותה המניע לפרסום עשויה להיו

התנאי של קיומו של תום לב במובן הסובייקטיבי... לדרישת תום הלב ישנם 
גם מאפיינים אוביקטיביים. בסוג העניינים שלפנינו בא לידי ביטוי המימד 
האובייקטיבי של תום הלב בעיקר בהצבת סטנדרט 'העיתונאות האחראית', 

סגרת סטנדרט זה נדרש מן הנוגע להתנהגות המפרסם ולפרסום עצמו. במ
 המפרסם אופן התנהלות שניתן לתאר בהכללה כסביר והוגן... 

טרם הפרסום ולהסתמך על  לאמת את העובדותחובותיו של המפרסם 
מקורות מהימנים ורציניים, הן חלק מן האמצעים הסבירים שמצופה 
ממפרסם לנקוט טרם הפרסום כדי לוודא את אמיתותו. אם לא יעשה כן, 
עשויה לקום חזקה כי עשה את הפרסום שלא בתום לב... כך גם באשר 

, הדרושה לקבל את התייחסותו של הנפגע הפוטנציאלי מן הפרסוםלחובתו 
 לא רק משיקולי הגינות אלא גם לשם ביסוס המידע. 

לטעמי, אחת האינדיקציות החשובות למילוי אמת המידה של עיתונאות 
אחראית היא פנייה מוקדמת של המפרסם למושא הפרסום ומתן הזדמנות 

  ."סבירה והוגנת להגיב לפרסום...
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התחקיר הוא מבקש ראיות, והעיד:  העיד כי טרם פרסוםעורך הנתבעת  - ומן הכלל אל הפרט .89

למשל שהגיעו שאלת הרצועות נעשתה בדיקה פיזית של המסה לבדוק האם הרצועות הן "... 

רצועות שהן צבועות, או שהרצועות האלה מודבקות... כמו כן, עמדתי ודרשתי שימסרו רצועות 

 (.10-14לפרוטוקול שורות  45" )עמ' למכון התקנים

 
ביקשו ו פנו , שתחילה הנתבע עשה בדיקה ביתית, ולאחר מכןעורך הנתבעת העיד ,בהקשר זה

(. לשיטתו, טרם פרסום הוא מבקש חוות דעת 24-26בדיקה ממכון התקנים )שם, שורות 

 (. 6-7לפרוטוקול שורות  48מקצועיות, על מנת לבדוק את הדברים לאשורם )עמ' 

 
, ושהחלק העליון של "טולון"בנוסף, הצהיר הנתבע כי בדק את רצועות התפילין עם חומר בשם 

 , לתצהיר(. 26הפלסטיק נפרד מהחלק התחתון )סעיף 

 
, ושהבדיקה תיתן תוצאה לא "טולון"מר פריימן כי לא רצוי להשתמש בערה אני לעדותו של 

תבעים לא הסתמכו רק על הבדיקה עם זאת, הנ(. 20-21לפרוטוקול שורות  88אמינה )עמ' 

"גדולי הפוסקים", ואף שוחחו עם הרב י.י. על עמדת מכון התקנים, בדיקת הביתית, אלא על 

  . , נותני הכשרותקליין ומ.ש. קליין

     
לא ניתן להתעלם מכך, שהנתבע ביצע מספר בדיקות טרם הפרסומים, כפי שתואר לאמור, מעבר 

, אך לא ניתן להתעלם על עבודה עיתונאית זהירה ואחראית ,במידת מה ,, שיש בהן להצביעלעיל

  , למצער את תגובת א.א. כפי שהוזכר בפרסומים.שהפרסומים לא כללו את תגובת התובעמכך 

 
פעל כפי שמצופה מתחקירן מקצועי ורציני, שעושה מלאכתו נאמנה ופנה מתאר כי  הנתבע .90

להשיב לגבי כשרות הרצועות, ולא לתובע, לנותני הכשרות, שהם בעצם אלה שאמורים 

אך הניסיון לא ניסה להשיג את התובע טלפונית,  שלשיטתו, מטבע הדברים נוגע בדבר. לטענתו,

עוד מוסיף כי התובע סירב לענות, גם עת תו, התובע סירב למסור את תגובתו. שיט, שכן לצלח

 עשה מעל ומעבר כדי לקבל את תגובת התובע. ש סבור הוא ,ומכאן,  ,התקשר ממכשיר אחר

 
למה לא שלחת לאייל אזולאי הודעה כתובה, או קולית, בעניין זה העיד הנתבע, בין היתר: "

לשלוח לו ווטטסאפ כמו שאתם תמיד עושים? ת. תשובתי ואמרתי כבר, ניסיתי, לא הצלחתי. 

 . (25-27לפרוטוקול, שורות  64" )ראו עמ' לא ניסיתי אמצעים אחרים, לא זוכר למה

 
גם אם אקבל טענה זו, אין בה די, שהרי היה מקום לתעד את הניסיון, ואף מקום לפנות בדרך 

 . ובמגוון הדרכים, האפיקים הרבים והאפשרויות העומדות כיום, אחרת

 
לא הביא לעדות בעניין את מר אבי מימרן מרדיו "קול חי", אשר ציינו בסעיף הנתבע כמו כן, 

לתצהירו, שם הצהיר כי יום לפני הכתבה התפרסם תחקיר במהדורה ברדיו "קול חי",  38

 ללא הצלחה.וגם שם במסגרתה ניסו להשיג את תגובת התובע, 
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 . הראשונה ביני לביני, היה ראוי לציין את אי קבלת תגובת התובע, בכתבה

 
 .ונתבקשה התנצלות ב"כ התובע דאז, לאחר הכתבה הראשונה התקבל מכתה מעו"ד קצב,ועוד, 

יית מתפרסמת כתבה שנייה, וגם בכתבה זו, אין את תגובת התובע, ואף לא הוזכרה פנברם, 

 .הדבר מתבקש ;, ולטעמי היה נכון לעשות כןבא כוח התובע

 

 ב"כ התובע חקר את עורך העיתון: .91

 
 אתה אומר שלא האיש שהיה חשוב לכם אלא האישיו, לפני הכתבה לא היה ש.

נכון לשיטתכם להשיג את אזולאי להגיד לו יש בעיה עם התפילין אולי תמסור 
לבדיקה, אולי לפני שכותבים כתבה כזאת ורוצחים את הבן אדם פשוטו 
כמשמעותו, שאלתי אם באמת זה מה שחשוב למה לא עשיתם מאמץ לדבר עם 
 האיש, לקבל את גרסתו, אולי היה שומע אותכם, היה מקבל, למה היה חשוב

כל כך לרצוח אותו מעל דפי העיתון, למה אי אפשר היה במקום לעשות את 
 הכתבה לעשות את כל המאמצים להשיגו?

ת. עשינו את כל המאמצים "רצחנו" את המוצר ולא את האיש. מי שרוצה לרצוח 
 איש כותב את שמו, לא כתבנו את שמו כי לא רצינו לרצוח את האיש".

 
 (.1-2, 27-32לפרוטוקול שורות  50-51)עמ' 

 
שמעתי את טענות הצדדים, ועיינתי בכל אשר הובא בפניי, נחה דעתי בדבר אמת שלאחר  .92

 השתכנעתי כי הנתבעים האמינו באמיתות הפרסומיםכמו כן, הפרסומים, כפי שהובא לעיל. 

לא שכשלו בכך, ובהקשר זה ניתן לומר כי פעלו בתום לב. עם זאת הנתבעים , שפורסמו על ידם

את תגובת התובע, ולמצער לא התייחסו בפרסום השני כי התקבלה פנייה מבא כוח פרסמו 

 .התובע בעניין

 
לקבל ומלכתחילה, בגילוי נאות ולמען שלמות התמונה לציין זאת ראוי היה  ביחס לכך, ,כאמור

להבדיל מתגובת נותני הכשרות. ראו בעניין, דברי כב' זאת , תחילה את תגובת התובע עצמו

לקבל את התייחסותו של הנפגע  חובההם וניס בדיון נוסף אילנה דיין, לפיהשופט גר

 , הדרושה לא רק משיקולי הגינות אלא גם לשם ביסוס המידע. הפוטנציאלי מן הפרסום

 
ניסיונות ושפעלו ה מהות, להשיג את התייחסות התובע עצמוסבירים ניסיונות  לא הוכח שנעשו

גם  ;מכתב הדרישה שנשלחלאחר אף המשך, ופעלו גם בכך , כאמורלשם כך בשקידה ראויה. 

 . לא נעשתה פניה לקבלת תגובה והתייחסות מטעם התובע ,אז

 
 איזה ניסיונות נעשו ומתי.: במידה והתובע לא היה זמין, ראוי היה לציין זאת בכתבות

 
וזאת בייחוד עת מדובר בסדרת כתבות. קרי,  ,לא נעלם מעיני בית המשפט כי הדבר עומד לרועץ

 .בשלבים מאוחרים יותר הדבר נתון היה "לתיקון"
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בכדי שישכיל לראות את  –למתן הבמה והמקום להתייחסות התובע חשיבות ציבורית אף היא 

 . ולמען ההגינות בכדי שתהיה בחירה מושכלת ,שני הצדדים של המתרס

 
שמו המלא של התובע, אלא נכתב "א.א.". בעניין זה נשאל הנתבע מי  ות לא פורסםבכתבשנכון 

מדוע עורך הנתבע ושנשאל  החליט לעשות כן, והשיב כי זו הייתה החלטה של עורך העיתון.

שתדל מאוד להיות ומהוא קפדן מאוד, י העיתון לא הסכים לפרסם את השם המלא, השיב כ

 (.13-20לפרוטוקול שורות  59)עמ'  זהיר

 
עם  .ניתן היה להביא את התגובה כשהיא מצוינת על דרך של ראשי תיבותלמצער, בהקשר זה, 

זאת, הובא בפניי כי התובע מזוהה עם "רצועות מלכות". הגם שהנתבע לא חסך בלשונו, 

  בשמו המלא של התובע. ב, נק"טוויטר"ובמסגרת הודעות ב

 
בל את תגובתו, זה האחרון היה מספק יתרה מכך, טענת הנתבע כי גם אם היו פונים לתובע לק

כדי בטענה זו אין די לטעמי,  .לסיכומי תשובת הנתבע( 10הסברים שקריים למעשיו )סעיף 

 להצדיק אי קבלת תגובה, כאמור. 

 
בעניינינו, עולה כי לא ניתנה הזדמנות סבירה והוגנת לתובע להגיב לפרסומים, ובכך לא 

 מתקיים יסוד "תום הלב", במובנו המשפטי. 

 
, אין יסוד ראייתי לטענה כי הנתבעים פעלו שלא "בתום לב", במובנו הרגיל, אלא יובהר

 לחוק עוסקות בתום לב משפטי.  15שההגנות לפי סעיף 

 
נחה דעתי כי הכתבות לא עמדו באמות המידה, על מנת להקים את בנסיבות המקרה דנן, 

   ההגנה של עיתונאות אחראית.

 
ותעמוד למפרסם מקום בו הפרסום הפוגע נדרש כדי להגן יכול  (3)15סעיף ההגנה לפי  .93

 המפרסם ובהיעדר אמצעי פוגעני פחות.על עניין "אישי כשר" של 

  
"(, המלומד שנהר בספרו( )להלן: "1997) "דיני לשון הרע"-שנהר"בספרו של המלומד "

לחוק, על הפרסום  (3) 15סעיף כי לצורך ביסוס טענת הגנה מכוח  294נאמר בעמוד 

 לעמוד בארבעה תנאים מצטברים:

 
 מדובר בעניין אישי כשר אשר הגנה עליו מצדיקה את הפרסום. . 1

 תוכן הפרסום הפוגעני נועד להגן על אותו עניין.. 2

 הפרסום הופנה רק לנמענים מסוימים לפי הוראות הסעיף.. 3

 נעשה בתום לב. הפרסום. 4

 

http://www.nevo.co.il/law/74372/15.3
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/434
http://www.nevo.co.il/law/74372/15.3
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ם של ציבור , לצורך הגנה על זכויותיהםעל יד ום בוצעמיהפרסולשיטת הנתבעים,  .94

עסקינן ברצועות תפילין לא כשרות, שמי שמשתמש בהם, כי  םבהאמינמתפללים, 

  הלכה למעשה, לא מקיים את מצוות הנחת תפילין.

 
 , הם אלה אשר נתבע טוען כי הממצאים שהובאו לידיו, והעניין הציבורי החשוב שיש בהםה

לפרוטוקול שורות  57; עמ' לתצהירו 36)סעיף  "טוויטר"הובילו לפרסום הכתבות ולציוצים ב

28-29). 

 
העיד על עצמו כי כל הפרסומים נעשו ממניעים טהורים, כדי למנוע מכשול מהציבור, וכן הנתבע 

שם, שורות  58 ; עמ'1-2לפרוטוקול שורות  57העיד והצהיר שניסה לקבל תגובה מהתובע )עמ' 

 לתצהירו(. 37,39; סעיפים 22-24, 8-12שורות  61; עמ' 1-14

 
עם זאת, הואיל ולא נתבקשה תגובת התובע לפרסומים, כאמור לעיל, קיים קושי בבחינת תום 

 הלב, במובנו המשפטי, כאמור.

 
מבקשים להדוף את טענת התובע, כי פרסמו את הפרסומים ממניעים  הנתבעיםיתרה מכך,  .95

 פסולים, ממניעים של "מאבקים בין סוחרים".

 
 בעניין זה העיד תלמיד הכולל:

 
זה דבר קריטי שאנשים לובשים תפילין לא תקינים ואנשים הולכים לגיהינום "

בשביל  בגלל זה ואני אשקיע את כל החיים שלי בשביל זה ואבות שלנו נשרפו
  ".   זה...

 

 (.24-26שורות לפרוטוקול  85)עמ' 
 
 

לא הוכחה טענה זו כלל  שהועלתה על ידי התובע, ,"סוחרים בין מאבק"הטענה ל לאור האמור,

  דו.על י

 
נתבעים עומדת ל לא י,העניין ומן הטעמים המנויים לעיל, לטעמ , בנסיבותלאור המקובץ לעיל .96

 ."פרסוםאמת ה", אך כן התקיימו יסודות לחוק 15לפי סעיף  הגנת תום הלב

 
לחוק, דין התביעה  14, בהתאם לסעיף פרסום"היחד עם זאת, היות ועומדת הגנת "אמת 

  דחייה.

 
דחייה; היות ולא נעשתה פניה לתובע על מנת לקבל –תביעה לאור המסקנה, ועל אף שדין ה .97

, בית עיתונות אחראיתתוך עמידה באמת המידה המחמירה של את התייחסותו ותגובתו, 

, ה, וזאת בהתחשב בסכום התביעהמשפט סבור כי אין לעשות צו להוצאות לטובת הנתבעים

  .לתובע "פיצוי"ויש בכך מעין 
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והנתבעים לא עשו כן, ראוי שכל  ,בנסיבות אלה, ובייחוד עת ניתן היה לתקן את הפגם בהמשך

  .צד יישא בהוצאותיו

 
אינטרס הנתבעים, בחשיפת המידע בדבר רצועות התפילין, הביאו  ובבחינת "טובל ושרץ בידו";

; עם זאת, לא מתקיים היסוד של עניין ציבורי בפרסוםנמצא כי ואכן  ,מהותיחברתי ציבורי ו

  .ופעלו בעניין באופן פסול עמדו במידה המחמירה של עיתונות אחראית

 
 סוף דבר

 
 דחייה. –, דין התביעה לאור המקובץ לעיל .98

 
 . יישא בהוצאותיוכל צד , וכפי שפורטכאמור, בנסיבות, 

 

 צדדים. ב"כ ההדין ל-המזכירות תמציא את פסק

 
 , בהעדר הצדדים.2022פברואר  08, ז' אדר א' תשפ"בניתן היום,  

          

 

 

 

 


