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 פתח דבר .1

 The Ashram"לפניי שתי תובענות שהדיון בהן אוחד. עניינן בסרט תיעודי שיצר הנתבע,  .1

Children: I am no body, I have no body"" :(. הסרטים, ובשתי גרסאות קודמות שלו )להלן ביחד"

הסרטים מתארים, מנקודת מבטו האישית של הנתבע, את אורח החיים בסביבתו של מי שהיה 

"(, במתחם המורה)" Gurudev, שכונה גם Sri Adwayanandaהמורה הרוחני של התובעים בהודו, 

המורה עצמו "( בשנות השמונים של המאה הקודמת. אננדה ואדי)" Anandavadi ביתו הפרטי הקרוי

 . 2001הלך לעולמו בשנת 

 

התובעים טוענים שהסרטים מציגים את החיים בסביבת המורה ככת אפלה; ושחיי ילדיהם  .2

"( התאפיינו בהזנחה רגשית וחינוכית שהותירה בהם צלקות ילדי האשראם)" תלמידי המורהשל 

ם אין זו כת בהיעדר נפשיות. לטענת התובעים, הנרטיב המוצג בסרטים הוא שקרי ומסולף. לגרסת

; שמו של המורה הולך לפניו כסמל לחיים רוחניים; כלשהם ממד של פגיעה ברצון, כפייה או ניצול

נהנו מחופש  –צמו לרבות שלושה מהתובעים ואף הנתבע ע –המוניטין שלו ללא רבב; והילדים 

 כשגדלו שם.  יםומשמחת חיים רב

 

ם הטוב ובפרטיותם, בעיקר בעיני התובעים טוענים שהסרטים פוגעים עמוקות בשמ .3

מכריהם היודעים על אודות מנהגם לחלק את זמנם בין מדינת מגוריהם להודו לצורך לימוד תורתו 

של המורה. במישור המשפטי הם טוענים שהסרטים מפרים את זכות היוצרים בקטעי צילום 

 על התובעותרים לאסור ששולבו בהם; ומגבשים עוולות של פרסום לשון הרע ופגיעה בפרטיות. הם ע
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בחומרים המפרים. כמו כן נתבעים סעדים כספיים: בתובענה ולהשתמש הסרטים להקרין את 

ש"ח לכל תובע כפיצוי ללא הוכחת נזק בגין פגיעה בפרטיות והפרת זכות  50,000הראשונה נתבעים 

פגיעה בפרטיות  ש"ח בגין הפרת זכות יוצרים, 350,000יוצרים. בתובענה השנייה נתבע פיצוי בסך 

 ולשון הרע. 

 

צו מניעה זמני. בקשותיהם נדחו, התובעים ביקשו )פעמיים( לעצור את הקרנת הסרטים ב .4

 . בישראלהוקרנו שניים מהסרטים ו

 

 כתבי הטענות .2

 כתב התביעה בתובענה הראשונה .א

יפו. נטען בה -לבית המשפט המחוזי בתל אביב 27.5.2018התובענה הראשונה הוגשה ביום  .5

שהתובעים, כולם אנשים פרטיים החולקים מכנה משותף: הם היו )וחלקם עדיין( תלמידיו )או ילדי 

תלמידיו( של המורה, מצאו עצמם לפתע "מככבים" בסרט שיצר וביים הנתבע אשר כונה )באותה 

(. לטענתם, סרט זה מציג תצלומים וקטעי "The Pamba River Boys"" )ובאנגלית: עת( "המוארים

וידאו של התובעים, חלקם בגירים וחלקם קטינים, בלא שניתנה הסכמתם לצילומם, להסרטתם, 

( באננדה ואדי, שהוא מקום 2001ולשילובם בסרט. המורה לימד את התובעים )עד שנפטר בשנת 

ינו פתוח לקהל הרחב. המורה, כך נטען, הוא אדם מכובד ועטור מוניטין פרטי שבו גרה משפחתו ושא

אשר אנשים מכובדים ומפורסמים ביקשו ללמוד את תורתו ומנהגיו. אננדה ואדי הוא מקום מכובד, 

ידיעה בדבר תוכן הסרט לרבות )אותה עת( ואין מדובר במוסד או בגוף ציבורי. לתובעים לא הייתה 

 געניים שהסרט מבקש להציג בעניינו של המורה ובעניינם כתלמידיו. המסרים השליליים והפו

 

בכתב התביעה נטען כי הסרט מפר את זכותם של התובעים לפרטיות, לרבות צילומים של  .6

קטינים ובגירים בערום, צילומים שנעשו במסגרות פרטיות וכוללים אירועים בעלי נופך אישי. בכתב 

ות. הסרט כולל שימוש בקול של התובעים בלא שנתבקשה התביעה הופיעו כמה צילומים כדוגמ

, אשר סירבה נחרצות לכך שהשיחה עמה תוקלט; התובעת 15הסכמתם; ובמיוחד שיחה עם תובעת 

מופיעה בו בפנים גלויות. נטען כי הנתבע שלח את הסרט לחמישה אנשים שונים, וסביר ששלח  19

רט מבקש להציג בצורה מעוותת, מסולפת אותו לאנשים נוספים, לרבות לעמותת דוקאביב. הס

ושלילית את התובעים, את דרכם, מנהגיהם והתנהלותם בדל"ת אמות בתיהם ובשטח המתחם, 

הכול תוך הוצאת דברים מהקשרם ושימוש בחצאי אמיתות, בשילוב קללות המופנות כלפי התובעים 

ידי המורה מוצגים כמי או מי מהם. בין היתר מוצגים קטינים כמי שסבלו מהזנחת הורים; תלמ

שמשתייכים לכת סודית, חשאית, אלימה ומאיימת. לטענת התובעים, אין דבר רחוק מהמציאות, 

ויש הבדל רב בין רצונם בפרטיות לבין חשאיות וסודיות. הסרט כולל אמירות בוטות הנוגעות ליחס 
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פה מינית שארעה ומעמד נחותים כלפי נשים, והאשמות ורמיזות בוטות הקשורות בהתעללות ותקי

 בין ילדי התלמידים לבין עצמם, וביניהם לבין מבוגרים. כל זאת בלא הוכחות. 

 

עוד נטען כי צפייה בסרט מעלה כי משולבים בו, ללא רשות, רישיון או מתן קרדיט, חומרים  .7

הוא דודו של  4מצולמים ומוסרטים שלא צולמו על ידי הנתבע או מי מטעמו. עוד נטען כי התובע 

היא בת דודתו, והיא העבירה אליו חומרים וביקשה את סיועו האישי בעריכתם  6בע, התובעת הנת

לצרכיה שלה. היא ביקשה ממנו למחוק חומרים אלה לאחר שיערוך אותם, והוא אישר לה שעשה 

 כן בכתב. לימים התברר שהפר התחייבות זו. 

 

( לחוק הגנת 11)2-( ו10)2(, 6)2, (4)2(, 3)2העילות המפורטות בתביעה הן עוולות לפי סעיפים  .8

; הפרת זכות יוצרים 1965-; עוולות מכוח חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה1981-הפרטיות, התשמ"א

עשיית עושר ולא במשפט. הסעדים ו; רשלנות; 2007-( לחוק זכות יוצרים, התשס"ח2)11לפי סעיף 

ר, להקרין, להציג, להפיץ או שהתבקשו הם צווי עשה ואל תעשה קבועים האוסרים על הנתבע לשד

להעמיד לרשות הציבור את הסרט או נגזרת שלו או כל חלק מהם; להסירם מהמרשתת; להשיב 

לידי בעלי זכויות היוצרים את החומרים שלא ניתן לנתבע רישיון לשימוש בהם; צו האוסר שימוש 

 50,000נזק בסך של  בשמם או בדמותם של התובעים. עוד נתבעו סעדים כספיים: פיצוי ללא הוכחת

א)ד( לחוק הגנת הפרטיות. בכל הנוגע לתובעים שיתברר 29-( ו1א)ב()29ש"ח צמוד מדד לפי סעיפים 

כי שימוש בתמונתם, קולם, צילומי וידאו שלהם וכיוצא באלה נמשך לאחר מועד קבלת מכתב 

ללא הוכחת  כפל פיצוי. כמו כן נתבע פיצוילהם ההתראה בידי הנתבעים, התבקש להורות לשלם 

 לפי סעיף זה לא כומת. הנתבע לחוק זכות יוצרים. סכום הפיצוי  56נזק לפי סעיף 

 

להגשת התובענה הראשונה קדמה בקשה לצו מניעה זמני שיאסור את הקרנת הסרט,  .9

 "Doc Lab TLV"שאורכו היה כעשרים דקות, ותוכנן להיות מוקרן במסגרת מעבדת "ראף קאט" של 

העמותה לקידום הסרט  –"( ודוקאביב הקרןולנוע ולטלוויזיה )"מטעם הקרן החדשה לק

ונדחתה ברובה, כפוף לשינויים קלים  21.5.2018"(. הבקשה נדונה ביום דוקאביבהדוקומנטרי )"

בסרט שעליהם הורה בית המשפט )השופטת נ' גרוסמן(. סרט זה )הראף קאט, כהגדרתו להלן( הוקרן 

 . 2018בסדנת דוקאביב בשנת 

 

 ההגנה בתובענה הראשונהכתב  .ב

בכתב ההגנה טען הנתבע כי עסקינן בתביעת השתקה שנועדה למנוע ממנו לספר את סיפורו  .10

האישי במסגרת סרט תיעודי אוטוביוגרפי שהוא יוצר ומפיק באותם ימים על אירועי ילדותו בכת 

ט את בהודו. נטען כי זעקת התובעים, חברי הכת, מקורה בחשש שהנתבע יחשוף במסגרת הסר

המעשים הפליליים החמורים שאירעו בכת ואת ההזנחה הפושעת, השיטתית והמתמשכת של 
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הילדים שגדלו שם, ואת עבירות המין החמורות שנעשו בו עצמו ובילדים נוספים שחיו עמו בכת הזו, 

 כולם נעשו בידיעת התובעים ובהסכמתם שבשתיקה, בהפקרה, בעצימת עיניים ובחידלון. 

 

הנתבע טען שהמורה החל לפעול בהודו בשנות השישים של המאה הקודמת כמנהיג רוחני  .11

)"גורו"(, אשר קיבץ סביבו כת של כמה מאות מאמינים שסגדו לו לרבות מהודו, ארה"ב, צרפת, 

קנדה, ספרד וישראל. "תורתו", כך נטען, מקורה בפילוסופיה הודית מהמאה השמינית לספירה 

דואליות" או "המציאות -שניות", "אין-מושג שמשמעותו "אי – Advaita Vedantaהמכונה 

היחידה". בבסיס תורה זו ההנחה שהעולם הוא אשליה ולא נברא כלל באופן פיזי. על כן על האדם 

באופן עיוור אחרי הגורו. דרכו  ךרק אם יל ההרוחני ולמציאות היחידה. זאת יעשלהתחבר לעולם 

חיים ואת סודות העולם. רק כך התודעה האמתית, את משמעות האת הידע האמתי, את  הוא יגלה

ב"הארה". תחת אצטלה זו וכדרכן של כתות, נדרשו מאמיניו של הגורו לבטל עצמם לחלוטין  היזכ

לטובת "קיום רגשות של אהבה בלתי מותנית והתמסרות מוחלטת לגורו" ולקרוביו. המאמין נדרש 

והחומריות ולהקדיש את כל חייו למנהיג ולשרת אותו ללא  לוותר על רצונותיו ושאיפותיו הגשמיות

ספק או סייג ולמלא בכל דרך את כל הוראותיו, גחמותיו, רצונותיו וצרכיו. מקום מושבו הרוחני של 

הגורו, האשראם )כפר הודי רוחני( נמצא במתחם אשר במחוז קארלה שבדרום הודו. מאמיניו עזבו 

יחד עם משפחותיהם כדי להיות קרובים אל הגורו שם תגורר את חייהם בארצות מולדתם ועברו לה

 ולמעשה הקדישו את כל זמנם ומשאביהם הכלכליים כדי לשרתו. 

 

, שהה עם הוריו, שנמנו עם תלמידי המורה )והם כאלה גם היום( ואחותו, 1978הנתבע, יליד  .12

אפריל ומאי היו בהודו מספר חודשים בשנה מאז שנולד ועד גיוסו לצה"ל. מדי שנה, בחודשים 

הנתבע, אחותו והוריו עוזבים את ישראל ונוסעים להודו כדי לחגוג את יום הולדתו של הגורו. כעבור 

מספר שבועות היה אביו שב לישראל כדי לחזור לעבודתו, כשהוא מותיר את יתר המשפחה שם 

באשראם בילו  חודשים ארוכים. הנתבע טוען שהעביר מחצית מחייו בהודו. לדבריו, מבוגרים ששהו

תפקידים שונים באשראם. אלה שהיו מחלקים את  אוהם בלימודי תורתו של הגורו ומילאת ימי

זמנם בין מדינת מגוריהם לאשראם היו תורמים לכת כספים. בסגידה, עטופה בהכרזות של "אהבה 

 אינסופית" לגורו וחזות "מוארת", חיו המבוגרים חיי עבדות, ניצול וביטול עצמי. 

 

הם ששהו עמם ניהלו אורח חיים אחר. יחד עם הנתבע שהו באשראם עשרות ילדים ילדי .13

בגילאים שונים. חלקם עברו להתגורר עם הוריהם באשראם דרך קבע, וחלקם, כמו הנתבע, היו 

מחלקים את זמנם בין אשראם למדינת מגוריהם. ילדי האשראם, כך נטען, בילו את ילדותם בסגידה 

וטומאה שחלו על  הכללים והחוקים היחידים שנכפו עליהם היו כללי טוהרלגורו ובחופש מוחלט. ה

כל ילד מעל גיל חמש, וחובה יחידה להופיע מדי בוקר וערב לתפילה שבסופה היה עליהם לגעת בכפות 

רגליהם הקדושות של הגורו ורעייתו. ביתר הזמן היו הילדים מופרדים מהוריהם וחיים "לבד", ללא 

ללא כל חובה או השגחה. הילדים היו מבלים בשוטטות, בשחייה בנהר הסמוך,  כל מסגרת לימודית,
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בטיפוס על עצים וליקוט פירות. בעיניים מערביות, כך נטען, היו אלה חיים של הזנחה פושעת 

ובורות. לא הוקנו להם השכלה וכישורי חיים. היו אלה חיי רחוב, לכלוך וזוהמה כילדי קבצנים 

רים יותר היו הילדים משתתפים מעת לעת בשיעורי הרוחניות של המבוגרים, הודיים. בגילאים מבוג

 הפכה השתתפות זו לחובה חברתית.  16ומגיל 

 

הנתבע טוען שהמציאות הייתה איומה: ילדים הורחקו מהוריהם בשנות חייהם הקריטיות  .14

בורות,  והוקנתה להם דרך חיים של ויתור על רצונות ושאיפות באמצעות שטיפת מוח וחיים של

בטלה וביטול עצמי מוחלט. ילדות זו הותירה ילדים אלה נכים ומצולקים לכל ימי חייהם. מעבר 

לפגיעה הנפשית והרגשית העמוקה, בבגרותם הם היו חסרי כישורי חיים ונטולי השכלה. מעטים 

מהם הצליחו לשקם את חייהם, לרכוש השכלה ומקצוע, להקים משפחות ולחזור ולהשתלב בחברה 

 ערבית. המ

 

הנתבע קיבל מצלמת וידאו מחברים של הוריו והחל לתעד את חייו. הוא צילם  12בגיל  .15

מאות שעות של חומרים אישיים שלו, של משפחתו ושל חברי הכת באשראם. עם שחרורו מהצבא 

החלו להתעורר בו רגשות פקפוק ראשונים בתורה שעל פיה גדל ובדרך שבה הוליכוהו הוריו. הוא 

מודי קולנוע וטלוויזיה בבית הספר "סם שפיגל" בירושלים, ראה ברכה בעמלו, הצליח התקבל ללי

החליט ליצור סרט אוטוביוגרפי המתאר את סיפור ילדותו באשראם.  2013וזכה בפרסים, ובשנת 

הסרט, לדבריו, הוא חלק מתהליך ריפוי ושיקום, המלווה בתחושת שליחות שמהותה להביא 

ן בפגיעה האנושה ולעתים הבלתי הפיכה שנגרמת לציבור בידי כתות, לקדמת השיח הציבורי דיו

ובייחוד פגיעה כזו בילדיהם של מי שחברים בהן. הנתבע החל לערוך את החומרים שצילם בילדותו 

ופנה אל משפחתו, חבריו מהאשראם ומכריו; סיפר להם ואסף עדויות וחומרים, תוך שהוא מקפיד 

הוא פנה אל הקרן ואל חברת ס. ח. ערוץ  2014ו להפיק סרט. בשנת להסביר באופן ברור כי יש בדעת

"( המפעילה את ערוץ הדוקו של חברת הכבלים "הוט", ואלה החליטו לסייע לו 8ערוץ בע"מ )" 8

 בהפקת הסרט. 

 

מעת שנודע ל"ראשי האשראם" על כוונת הנתבע להפיק את הסרט, הם החלו במסע לחצים  .16

(, את 6די להניאו מלעשות כן. בין היתר שלחו את בת דודתו )התובעת ואיומים עליו ועל מקורביו כ

( כדי לשכנעו שלא להפיק את הסרט, ופנו אל הוריו. כמו כן החלו בקיבוץ קואליציה 5בן דודו )התובע 

שתאפשר להם לסכל את הסרט והם החלו קוראים למאמינים שלא לשתף פעולה עם הנתבע ושלא 

נעשו פניות להוריו שישפיעו עליו, שאם לא כן ינודו מהכת. כל זאת  למסור לו חומרים. בין היתר

 נעשה לפני שהתובעים צפו בסרט. 

 

קאט" שלו. -כחלק מיצירת הסרט ערך הנתבע גרסה ראשונית, בלשון מקצועית: "ראף .17

גרסה זו היא איסוף גס של קטעים מצולמים לכדי רצף, מעין "סקיצה" של הסרט, שאורכה כשעה. 
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לשמש כלי עבודה ובחינה המאפשר ליוצר לחוש את הכיוון הכללי של הסרט ואת אופן  היא נועדה

הצגת הסיפור. גרסתו הסופית של הסרט תהיה שונה מגרסת הסקיצה. בסקיצה זו שילב הנתבע, 

מתוך הבנה שקיבל הסכמה לעשות כן, חומרים חדשים שצילם לסרט יחד עם חומרים שצילם בעצמו 

ילדי ברשות. לאחר מכן העביר את הסקיצה לשישה מ" 4מסר לו התובע ואחרים, וכן חומרים ש

, כהגדרתו האשראם", אלה ששיתפו עם התובע פעולה )חמישה מתוכם משתתפים בסרט הסופי

(, ודרש מהם שלא להעבירה הלאה. הסקיצה לא כללה טשטוש של זהות המצולמים, לרבות להלן

ל "מחול שדים" סביבה. התובעים הפיצו את חלק מהתובעים. היא הועברה לתובעים, ומאז הח

 הסקיצה וקראו להתגייס למניעת הקרנת הסרט. 

 

הנתבע התעתד להציג את עשרים הדקות הראשונות של הראף קאט במעבדת דוקאביב. על  .18

 רקע זה הוגשה הבקשה הראשונה לצו מניעה זמני, ולאחר מכן התובענה הראשונה. 

 

הועמדה לרשות הציבור; כי עסקינן בתביעה בגין נזק הנתבע טוען להגנתו כי הסקיצה לא  .19

שלא נגרם משום שהתובעים הם אלה שהפיצו אותה בינם לבין עצמם, ולא הוא. הוא פנה אליהם 

והבהיר שהסקיצה אינה הסרט הסופי שיופץ; הסרט הסופי יעמוד בהוראות הדין ולא יפגע בזכות 

ן הפציר בהם למשוך את התביעה. התובעים לא מזכויותיהם; הוא לא יכלול זיהוי של מי מהם; ולכ

 . וההתדיינות נמשכה התרצו

 

במענה לעילות הנתבעות נטען כי אין בכתב התביעה אמירה ספציפית שהיא בגדר לשון  .20

הרע; מאחר שאין סרט סופי עדיין, גם לא היה פרסום; לא ברור מכתב התביעה כלפי מי פרסם 

רסום המתייחס לחבר בני אדם שאינו מקים עילה לפיצוי. הנתבע לשון הרע, ומדובר לכל היותר בפ

 14נטען כי יש להעדיף את חופש הביטוי ואין מקום לסעד של ציווי. לחלופין נטען להגנות סעיף 

( )הבעת דעה על מעשי הנפגעים כפי שנתגלו 4)15( )חובה לפרסם( וסעיף 2)15)אמת הפרסום(, סעיף 

 ע. באותה התנהגות( לחוק איסור לשון הר

 

אשר לפגיעה בפרטיות, נטען שאיש מהתובעים לא יהיה מזוהה בסרט, ולא תהיה פגיעה  .21

כזו. אשר לפגיעה בזכויות יוצרים נטען שלא נעשה ולא ייעשה שימוש ביצירות מוגנות של התובעים, 

 ולחלופין מדובר בשימוש אגבי ולכן מותר. 

 

 כתב התשובה בתובענה הראשונה .ג

בכתב התשובה מכחישים התובעים את הטענות העובדתיות שהעלה הנתבע בכתב ההגנה.  .22

)אשר אינו כת ואינו באננדה ואדי אין בדעתם להתייחס לתפיסת עולמו של הנתבע בקשר לשהותו 

"אשראם", אלא בית פרטי( והחוויות האישיות שחווה עם הוריו. זאת משום שאלה אינם רלוונטיים 
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ים היתר או אישור לפגוע בפרטיות התובעים, להכפשתם או לפגיעה בזכויות להליך ואינם מגבש

היוצרים שלהם. מדובר בניסיון להציג תמונה מסולפת ולעתים שקרית של המציאות בניסיון להימנע 

מהתמודדות עם טענות התביעה שהן, ורק הן, עומדות לבירור. רק כדי לסבר את האוזן טוענים 

עצמו בכתב הגנתו אינן מוצאות ביטוי בסרט משום שהן אינן משקפות  התובעים כי טענות הנתבע

רכשו השכלה וחינוך באננדה ואדי את מצב הדברים כהוויתם. נטען כי הילדים ששהו עם הוריהם 

)בילדותם ובבגרותם( וחיו חיים נוחים )ולא חיי רחוב וזוהמה(. עוד נטען כי הפילוסופיה הנלמדת 

חם מוכר על ידי ממשלת הודו )שמעניקה לאלה המבקשים לשהות במתחם מוכרת ומכובדת. המת

בו אשרת שהייה לחמש שנים(, ואיש מהתובעים לא נדרש "לוותר" על דבר, לא חי חיי עבדות, לא 

נדרש לבטל את עצמו. אין "כת", אין "אשראם", לא קיימים "מנהיגי האשראם" או "מנהיגי הכת", 

פי הנטען, בבדיה מוחלטת שמטרתה להקל על הנתבע למכור והתובעים אינם "חברי כת". מדובר, ל

את הסרט לגורמים מסחריים. התובעים מבהירים כי הנתבע לא קיבל את הסכמתם להשתמש 

 באיזה מהחומרים, ולכן הוא מפר את זכויותיהם כמפורט בכתב התביעה. 

 

 התובענה השנייה .ד

ד בקשה לסעדים זמניים , לצ12.6.2019התובענה השנייה הוגשה לבית משפט זה ביום  .23

בסינמטק תל  29.5.2019שיאסרו את פרסום הסרט. הפעם דובר בסרט הסופי, אשר הוקרן ביום 

 של "הוט".  8אביב, ותוכנן להיות משודר בערוץ 

 

בתביעה הראשונה(,  15-ו 7, 6, 4כתב התביעה השני, שהוגש על ידי ארבעה תובעים )תובעים  .24

לכתב התביעה הראשון, ועילתו הפרות שבוצעו במסגרת הסרט נפתח בתיאור ההתדיינות הנוגעת 

, שהוא דוד של הנתבע, נטען להפרת זכות יוצרים 1כלפי התובעים כדלקמן: בעניינו של התובע 

בסרטונים שהזכויות בהם שייכות לו, ולפגיעה בפרטיותו בדמות צילומים של ביתו הפרטי שבהודו; 

דודתו של הנתבע, נטען לפגיעה בפרטיות בדמות צילום -ובת 1, בתו של התובע 2בעניינה של התובעת 

, נטען כי בסרט מופיע קטע מחנוכת ביתו הפרטי במתחם, שצולם 3של ביתה; בעניינו של התובע 

נטען כי הנתבע ביקש את רשותה  4שלא כדין וללא אישור ולכן פוגע בפרטיות; בעניינה של התובעת 

ה לו שהיא מבקשת שלא להיות מוקלטת, הנתבע אישר זאת, לקיים עמה ראיון טלפוני, היא הבהיר

אך בפועל הקליט אותה בניגוד לרצונה ושילב את השיחה בסרט. נטען כי השיחה מציגה את התובעת 

כמי שאיימה עליו שאם יעשה את הסרט יקרו לו "דברים רעים". כמו כן הוצגה כתובית היוצרת  4

על היא התקבלה מארה"ב. כתובית זו יצרה רושם את הרושם שהשיחה התקבלה מהאשראם, כשבפו

שחברי "הכת" מאיימים על הנתבע, ולא היא. התנהגות זו, כך נטען, היא בגדר לשון הרע. עילות 

. הסעדים שהתבקשו 4התביעה: הפרת זכויות יוצרים; פגיעה בפרטיות; ולשון הרע כלפי התובעת 

, הפוגעים בפרטיות 1יות היוצרים של התובע הם ציווי קבוע האוסר שימוש בקטעים המפרים את זכו

ש"ח לכל  50,000בגין הפרת זכות יוצרים;  1ש"ח לתובע  100,000התובעים; ופיצוי כספי בסך של 
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ש"ח לכל תובע כפיצוי ללא הוכחת נזק  50,000-תובע כפיצוי ללא הוכחת נזק בגין פגיעה בפרטיות; ו

 בגין פרסום לשון הרע. 

 

 השנייהכתב ההגנה לתובענה  .ה

כתב ההגנה בתביעה השנייה ממוקד יותר בהשוואה לכתב ההגנה בתביעה הראשונה. אף  .25

שהוא כולל פירוט עובדתי דומה ביחס ל"גורו" ול"כת", הטענות העובדתיות שנכללו בכתב ההגנה 

 הקודם בדבר מעשים פליליים ומיניים נעלמו כלא היו. 

 

לגופו של עניין נטען כי כתב התביעה אינו מפרט באילו קטעים הופרו לפי הנטען זכויות  .26

הודה  1, ולכן יש לדחות עילה זו בהיעדר פירוט מינימלי. עוד נטען כי התובע 1יוצרים של התובע 

 שלא צילם את אותם סרטונים ולכן הוא לא בעל היצירה. לחלופין מדובר בשימוש אגבי מותר. 

 

ענה לפגיעה בפרטיות, נטען כי אף אחד מהתובעים הטוענים לפגיעה אינו מופיע אשר לט .27

בסרט. המדובר לכל היותר בצילום בית שנעשה לפני כשלושים שנה, ולכן אין בו משום פגיעה. אשר 

, נטען שהיא לא פוגעת בפרטיות משום שתובעת זו אינה מזוהה, ולחלופין 4לשיחה עם התובעת 

ין ציבורי בפרסום. עוד נטען כי אין בפרסום זה משום לשון הרע כלפי התובעת, קמה הגנה בדמות עני

הן משום שלא הובהר בכתב התביעה מה בדיוק הוא לשון הרע, הן משום שהתובעת, כאמור, לא 

מזוהה. לחלופין נטען להגנות אמת הפרסום, תום הלב, הגנת על שלום הציבור, והגנה על עניין אישי 

 כשר של הנתבע. 

 

 מתווה ההתדיינות .3

סמוך לתחילת ההתדיינות בשתי התובענות ניתנו צווים האוסרים לפרסם את פרטי  .28

 התובעים וכל פרט מזהה. 

 

 21.5.2018הבקשות לסעדים זמניים שהוגשו בשני התיקים נדחו ברובן )החלטה מיום  .29

. בקשת רשות )שניתנה על ידי(( 16.6.2019בתובענה הראשונה )השופטת נ' גרוסמן( והחלטה מיום 

-42601ערעור על ההחלטה בבקשה לסעדים זמניים בתובענה השנייה נדחתה )רע"א )מחוזי ת"א( 

( )השופטת ע' רביד((. הראף קאט והסרט הסופי )כהגדרתם להלן( 20.6.2019) פלוני נ' אופק 06-19

 הוקרנו ושודרו בישראל. 

 

עניינית )החלטת נשיא התובענה הראשונה הועברה לבית משפט זה מחמת חוסר סמכות  .30

(, ואוחדה עם התובענה השנייה לפניי )החלטה 24.2.2019בית המשפט המחוזי א' אורנשטיין מיום 

 (. 6.8.2019מיום 
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לכתחילה הוגשו התובענות נגד נתבעים נוספים: התובענה הראשונה הוגשה גם נגד הקרן,  .31

לצדדים שלישיים של נתבעים אלה.  . כמו הן הוגשו הודעות8והתובענה השנייה הוגשה גם נגד ערוץ 

במהלך ההתדיינות נמחקו יתר הנתבעים והצדדים השלישיים. נותרנו עם שתי התביעות דנא כלפי 

 הנתבע בלבד. 

 

בשלב ההליכים המקדמיים טען הנתבע שחלק מהחומר ששימש בסרט, קובץ אחד ספציפי,  .32

דודתו, הן על ידי מקור -שונה, בתבתביעה הרא 6נמסר לו על ידי שני מקורות: הן על ידי תובעת 

נוסף שביקש להיוותר בעילום שם. הנתבע טען לחיסיון עיתונאי ביחס לזהות המקור שנתן לו את 

ובמסגרת שני  הקובץ הזה וביקש שלא לחשוף אותו. על רקע זה נערך בירור, במעמד הנתבע בלבד

סר לו גם ממקור אחר ששמו , נמ6, בשאלה אם אותו קובץ שנמסר לנתבע על ידי התובעת דיונים

נותר חסוי. בירור זה העלה שקובץ מסוים, אחד מתוך כמה, אכן נמסר לנתבע משני מקורות: 

לבן, ומקור נוסף, חסוי, העביר -העבירה לו את הקובץ הזה כשצבעי הסרט הם שחור 6התובעת 

ביעת ממצא לנתבע את אותו הקובץ, אך הפעם הסרט הוא בצבע. הבדל זה בין הקבצים הקל על ק

נמסר  6בסוגיה זו. נקודת המוצא העובדתית לדיון היא שאותו קובץ שהועבר לנתבע על ידי התובעת 

לנתבע גם ממקור אחר, והצדדים רשאים לטעון לעניין המשמעות הנובעת מכך בסיכומים )ראו 

בע עשה , והנת6(. יודגש כי קבצים אחרים נמסרו לנתבע רק על ידי תובעת 21.3.2022החלטה מיום 

 שימוש גם בחלק מהם. 

 

, 5, 1החקירות הראשיות הוגשו בתצהירי עדות ראשית. מטעם התובעים הצהירו התובעים  .33

בתובענה הראשונה. יתר התובעים לא הגישו תצהירים ולא העידו. מטעם  19-ו 15, 11, 10, 7, 6

, שמקום 19-ו 15, 11, 10, 7הנתבע הצהירו מר אורון כהן, צלם הסרט, והנתבע עצמו. התובעים 

ואינם דוברי עברית, נחקרו על תצהיריהם בהיוועדות חזותית ועדותם תורגמה מושבם בחו"ל 

 לעברית. לאחר מכן סוכמו טענות בכתב. זו עת ההכרעה. 

 

 דיון והכרעה .4

( פגיעה 2( פרסום לשון הרע; )1עיון בסיכומי התביעה מעלה שהועמדו לדיון שלוש עילות: ) .34

( הפרת זכות יוצרים. אדון בהן לפי סדרן. אולם קודם שאעשה כן אבקש להגדיר את 3בפרטיות; )

 על ידי התביעה.והצגתן מסגרת הדיון ולהוסיף הערה על תחימת גדר המחלוקות 

 

 טיםושלושה סרתובענות שתי  .א

התובעים מתייחסים בסיכומיהם לשלושה סרטים כמקשה אחת. ברם הסרטים שונים זה  .35

 מזה מהותית ומצריכים התייחסות נפרדת. לשם הדיוק מן הראוי להבחין ביניהם כדלקמן: 
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הסרט הראשון כונה בפי הנתבע "הסקיצה" ואורכו כשעה. סרט זה נשלח לשישה "ילדי  א.

ו בסרט הסופי(, אחד מהם, שבסופו של דבר לא השתתף בסרט האשראם" )חמישה מתוכם השתתפ

איש צפו בו. בתצהירי  16תובעים. לטענת התובעים, לפחות להסופי, העבירו לאמו, וזו העבירה אותו 

. בסיכומיהם הוא מכונה "הסרט הראשון". הוא יכונה "video for friends" :התביעה סרט זה כונה

 ". הסקיצהלהלן, לשם האחידות: "

 

הסרט השני הוא עשרים הדקות הראשונות מתוך גרסת "ראף קאט". אורכה של גרסת  ב.

הראף קאט כולה הוא שעה, ואין טענה שמאן דהוא צפה בכולה. עשרים הדקות הראשונות הוקרנו 

, והן אלה שהתובעים ביקשו למנוע את הקרנתן בבקשה הראשונה 2018קאט בשנת -בסדנת הראף

את יודגש שכשהוגשו הבקשה הראשונה והתובענה הראשונה, התובעים עדיין לצו מניעה זמני. עם ז

לא צפו בראף קאט, אלא רק בסקיצה. כל טענותיהם בתצהירים בדבר זיהוים בסרט מתייחסות 

. התובעים מכנים את עשרים הראף קאט עוד לא פורסם לסקיצה. כשהוגש כתב התביעה הראשון

, ובקיצור: "Work in Progress" :הנתבע מכנה אותו "הסרט השני". :הדקות הללו בסיכומיהם

"w.i.p"" :הראף קאט. סרט זה )קרי: אותן עשרים דקות מתוך גרסת הראף קאט( יכונה להלן." 

 

 2019הסרט השלישי הוא הגרסה הסופית והמלאה של הסרט, זו שהוקרנה בסינמטק במאי  ג.

שנייה ובבקשה לסעדים זמניים שהוגשה , ושעמדה במוקד הדיון בתובענה ה2019ביוני  8ובערוץ 

"הסרט".  :"הסרט השלישי". הנתבע מכנה אותו :במסגרתה. התובעים מכנים אותו בסיכומיהם

 ". הסרט הסופיגרסה זו תכונה להלן: "

 

 הערה מקדמית על ניסוח כתבי התביעה וסיכומי התובעים .ב

מקדמית ביחס לניסוח קודם שאפנה לנתח את העוולות הנטענות, מן הראוי להעיר הערה  .36

כתב התביעה וסיכומי התובעים. התובעים כולם טוענים בכתב התביעה הראשון שהסקיצה מגבשת 

 4לשון הרע ופגיעה בפרטיות כלפיהם. בכתב התביעה השני נתבע סעד כספי בעילה זו כלפי תובעת 

תה בידי התובעים , ולא נתבע צו עשה בגין לשון הרע נגדה. במועד הגשת התביעה הראשונה הייבלבד

רק הסקיצה, ונכתב בה שעותק מהסרט שבכוונת התובע להקרין לא נמצא בידיהם והוא יצורף 

בהמשך. בכתב התשובה לתביעה הראשונה חידדו התובעים כי מדובר בסרט על נגזרותיו וגרסאותיו 

 ות מתקדמות של הסרט אף שאלו טרםאהשונות. כלומר, התובעים התכוונו להתייחס גם לגרס

פורסמו אותה עת. ברם כתב התביעה הראשון אינו מתייחס לגרסת הראף קאט ולסרט הסופי, ואילו 

התביעה השנייה נוגעת, כך נראה, לסרט הסופי בלבד, ומכל מקום לשון הרע המיוחס בה הוא 

בלבד ובגין השיחה בלבד. לא מיוחס לה לשון הרע בגין שיוכה לכת או תוכן אחר, ולא  4לתובעת 

 נגדה )או נגד מי מהתובעים האחרים( סעד של ציווי בעילה זו. התבקש 
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שיחות של הנתבע עם חלק מ"ילדי  –אף שהסרטים שלושתם הם תצרף של חומרים  .37

, סרטונים שצילמו הנתבע 15האשראם" )כיום בגירים( ועם אמו, קטע משיחה טלפונית עם התובעת 

מפרטים בכתבי התביעה איזה ביטויים מתוך  התובעים לא –ואחרים, מונולוגים, קטעי מעבר, ועוד 

 כל סרט מגבשים לשון הרע לשיטתם, ובאיזה חלק של כל סרט מופיעים ביטויים אלה. 

 

ניסוח כתבי התביעה וניהול ההתדיינות באופן כה עמום הקשה על הנתבע להתגונן ועל בית  .38

סרטים השונים המשפט למקד את המחלוקת ולבררה. הטעם לכך הוא שיש הבדל מהותי בין ה

וההפרות הנטענות שנכללו בכל אחד מהם. כך, אין חולק שבסקיצה טרם טושטשו הפנים של אלה 

המופיעים ושל ילדים שלא ביקשו להיחשף ושחלק מהנתבעים מזוהים בה. ברם הסקיצה נועדה 

מראש להיות גרסה גולמית וראשונית של הסרט. היא לא פורסמה לציבור ולא תוכננה להיות 

כשהיא מוגנת בסיסמה לצד בקשה שלא  –סמת. אופן העברתה לידי שישה "ילדי האשראם" מפור

מעידה בבירור שלא הייתה כוונה לפרסמה ככזו. כך נטען במפורש בכתב ההגנה  –להעבירה לאחרים 

לתביעה הראשונה. אין חולק שלסקיצה נחשפו אנשים אחדים, אלה שהיו שותפים להכנתה 

ואותם שישה שהיא נשלחה אליהם. לכן ספק רב  ,היכרות עם התובעים( ולעריכתה )שאין להם כל

אם היא גרמה לתובעים נזק, ואמצעי הזהירות שהנתבע נקט בעניינה משליכים על תום לבו במישור 

 ההגנה )ככל שיהיה צורך לדון בה(. 

 

בגרסת הראף קאט אומנם צפו יותר אנשים )כשבעים לטענת התובעים(, אך הנרטיב המוצג  .39

בה מתון מזה המוצג בסקיצה, והעיקר הוא שהפנים טושטשו והנתבעים והילדים שלא הסכימו 

מפורשות להיחשף אינם מזוהים בה. הדיון בעוולת לשון הרע שונה לחלוטין, נורמטיבית ועובדתית 

כאחד, בסרט שהתובעים מזוהים בו והמסרים המועברים בו מיוחסים להם ישירות )הסקיצה( 

 ם מזוהים בו והיחס אליהם הוא כציבור )הראף קאט והסרט הסופי(. ובסרט שהם אינ

 

הגרסה החשובה, שרק בה הייתה הצדקה לדון, היא זו של הסרט הסופי, שאליו נחשפו  .40

אלא שכתב רבים, ושהשאלה הרלוונטית כיום היא אם יש מקום לאסור את פרסומו, כולו או חלקו. 

. הוא מייחס לשון הרע ו של תוכן הסרט כלפי התובעיםהתביעה השני אינו מייחס לשון הרע בעניינ

בלבד בגין השיחה שהתקיימה עמה ותכנה, ולא התבקש בו סעד של ציווי ביחס  4כלפי התובעת 

כתב התביעה הראשון, שמתמקד בעילת לשון הרע, מתייחס לעוולת לשון הרע אלא רק סעד כספי. 

בלא שתוקן כך שיתייחס ה לאחר מכן, לכאורה לסרט שטרם פורסם כשהוא הוגש, אלא רק כשנ

כשלעצמה כדי לדחות את התביעה בעילת לשון הרע  בהתנהלות דיונית זואפשר שדי . לסרט הסופי

)אך ייאמר כבר בענייו השיחה עמה  4בעניינו של הסרט הסופי ביחס לכלל התובעים, למעט תובעת 

 ל בסיכומים(. נזנחה כליבתביעה השנייה עתה כי עוולת לשון הרע שיוחסה לה 
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לאופי מכביד זה של ניהול ההתדיינות מצד התביעה יש מקום ליתן ביטוי במישור הוצאות  .41

 המשפט, וייעשה כך בהמשך. על רקע דברים אלה אפנה לדון בעילות התביעה. 

 

 עילה ראשונה: פרסום לשון הרע .5

לשון הרע התובעים, בסיכומיהם המאוחדים בשתי התביעות, ממקדים את הטיעון בעילת  .42

 לסיכומים(: 29בטענה הבאה )סעיף 

 

כל אחד מסרטיו של הנתבע, כפי שפורסמו, מציגים כל אחד מהתובעים 
כאנשים שאינם מתנהגים באופן נורמטיבי שכן הם חברים בכת אפלה, 
מסתורית ופוגענית שחבריה נוהגים להתעלל בילדיהם ולהזניח אותם. 

ם ומתבטלים בפני הגורו חברי כת עובדי אלילים המקיימים פולחני
 ללא שום חשיבה רציונלית ומנוצלים על ידו. 

 

התובעים טוענים אפוא שהסרטים מייחסים להם שיוך לכת, מונח הנושא קונוטציה  .43

 50פעמים בסרט הסופי )סעיף  20-פעמים בסקיצה ו 18שלילית, ומדגישים שהמילה "כת" נזכרה 

לראף קאט ולסרט הסופי, אדון בעילה זו  ,קיצהלסיכומים(. לנוכח ההבדלים המהותיים בין הס

 ביחס לכל אחד מהם בנפרד. 

 

 עוולת לשון הרע בסקיצה כלפי התובעים בתביעה הראשונה .א

יש לדחות את התביעה בעילת לשון הרע ביחס לסקיצה משום שניהולה עד תום, לאחר  .44

, רעה בהליכי משפטבגדר שימוש לולכן בא  שהוגש כתב ההגנה ופורסם הסרט הסופי, אינו מידתי

 אסביר: . ואף נושא אופי של "תביעת השתקה"

 

הנסמך על  –ברגע שפורסמו הראף קאט והסרט הסופי, רוב הנטען בכתב התביעה הראשון  .45

אינו רלוונטי. הנתבע הודיע בכתב ההגנה לתביעה הראשונה כלל  –ההנחה שהתובעים מזוהים בסרט 

שעה הודיע ועשה. שבסרט הסופי התובעים לא יהיו מזוהים, ולכן לא נגרם ולא ייגרם להם נזק. 

שבראף קאט ובסרט הסופי התובעים אינם מזוהים, אין הצדקה להוסיף ולהתדיין בסקיצה בעילת 

ביחס לכלל מאפייני המחלוקת עד שקשה בעליל א מידתי לשון הרע. ניהול התובענות בעניינה הוא ל

 . ולא מעבר לכך ,לחמוק מהרושם שהוא נועד להכביד על הנתבע ולהתישו

 

בלא מופיעים בה אגבית כשהם מזוהים,  19-, ו15, 11, 7, 6, 5, 1הסקיצה, שתובעים ודוקו:  .46

, נשלחה אך ורק לשישה מבין "ילדי האשראם" )חמישה מתוכם שיוחס למי מהם דבר באופן אישי

השתתפו בסרט הסופי(, כשהיא מוגנת בסיסמה ובצירוף בקשה שלא להעבירה הלאה. אחד מהשישה 

. לא סביר שמי האחרים תובעיםלוזו העבירה אותה הנתבע, לדרישת בניגוד שיתף אותה עם אמו, 
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משותפת באננדה ואדי לפני כשלושים שנה, שינה מהשישה, שהכירו את התובעים כולם משהותם ה

ולא  יצה התייחסה אל התובעים כקולקטיבעל התובעים בעקבות הפרסום, שכן הסקלרעה דעתו 

או בינם לבין  שהיה בסקיצה כדי לפגוע בשמם הטוב בעיני אותם שישהאף לא סביר  .באופן אישי

בשלב זה מוטל עליהם להוכיח את  . מי מהשישה לא זומן להעיד על ידי התובעים, שהנטלעצמם

יסודות העוולה, לרבות את הנסיבות המטות את הכף לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק במקרה של 

הפרה ואת גובהו. לנוכח דבריהם של חמישה מתוך השישה בסרט עצמו, המסקנה המסתברת היא 

)השוו  נזק כללשלא היה בחשיפה לפרסום כדי לפגוע בשמם הטוב של התובעים ושלא נגרם להם 

 . ((14.10.2020) 17-16, פסקות חברת מנו ספנות בע"מ נ' בלס 4512/20לרע"א 

 

הסקיצה נשלחה גם לאנשי מקצוע שהיו שותפים להכנתה )צלם, עורך ואנשי לקטורה(. אלא  .47

, בהםשאלה אינם מכירים את התובעים. דרישת הזיהוי )שתידון בהרחבה להלן( אינה מתקיימת 

מעבר לכך היו אלה התובעים, או מי הקשור אליהם, ם לשון הרע לא הוכחה לגביהם. כך שעילת פרסו

 הפיצו את הסקיצה בינם לבין עצמם, ולא הנתבע. ש

 

משלסקיצה נחשפו רק שישה "ילדי האשראם" אשר סביר שהפרסום לא הוביל לפגיעה  .48

ת; יתר האנשים בשמם הטוב של התובעים בעיניהם, והתובעים לא טענו וממילא לא הוכיחו אחר

שנחשפו אליה לא זיהו את התובעים ולכן חשיפתם לפרסום אינה עולה כדי לשון הרע; הנתבע נקט 

מי אמצעי זהירות ולא התכוון שהסקיצה תדלוף; הסקיצה הייתה שלב בדרך לגיבוש הסרט הסופי; 

סמו ופר שהפיץ את הסקיצה היה אחד מאותם שישה, ומעבר לכך התובעים הפיצו אותה ביניהם

הנתבע הצהיר בכתב הגנתו שאין בכוונתו לפרסמה כמות שהיא, והיא אכן לא פורסמה לאחר ; אותה

הרי שגם אם היה מקום לקבל את התביעה ולפסוק פיצוי בגינה, לרבות ללא הוכחת נזק, הרי  –מכן 

 עליושבמכלול הנסיבות הפיצוי היה כה נמוך עד שעלויות ההתדיינות היו מקזזות אותו ואף עולות 

. ממילא סעד של ציווי אינו רלוונטי ביחס לסקיצה משום שאין ולא היה בכוונת הנתבע משמעותית

 להפיץ אותה מעבר לאותם שישה שאליהם היא הופצה. 

 

קובעת: "לא יעשה בעל דין או בא כוחו  2018-לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט 4תקנה  .49

ליך שמטרתה או תוצאתה לשבשו, להשהותו או שימוש לרעה בהליכי משפט ובכלל זאת פעולה בה

]ההדגשה  "לרבות פעולה בלתי מידתית לאופי הדיון, לעלותו או למורכבותולהטריד בעל דין, 

היקף המשאבים שהוקדש לבירור בעניינה של הסקיצה, ביחס להיקף הנזק הקל שהיא . הוספה[

, ולכן בעליל כיום, הוא בלתי מידתיגרמה לתובעים בעילה זו, אם בכלל, ולמידת הרלוונטיות שלה 

. לפחות פעמיים ציין בית המשפט שלכאורה 4מגבש שימוש לרעה בהליכי משפט כהגדרתו בתקנה 

אין מקום לנהל שתי תובענות באותו עניין, לבטח את התביעה הראשונה שהתייחסה, לפי תכנה, 

 16.6.2019יים מיום כמות שהיא )ראו הפסקה האחרונה בהחלטה בבקשה לסעדים זמנ ,לסקיצה

(. אף על פי כן התובעים לא ביקשו לתקן את כתב התביעה הראשון או 27.8.2019וכן החלטה מיום 
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חלק גדול מהתובעים בסופו למחוק אותו, ואף לא מיקדו את סיכומיהם רק בסרט הסופי, הרלוונטי. 

שה זנח את ההתדיינות. של דבר לא הגיש תצהיר לתמיכה בתובענה, לא העיד, ולא טען לפגיעה, ולמע

 וייקרה אותו ללא כל טעם ענייני.  זו של התובעים הכבידה על הבירורהתנהלות 

 

התביעה עמידתם על ניהול  ;בתביעה הראשונה התובעיםם הרב של מספריתר על כן:  .50

הגבוה הסכום  ;, אם בכללשנגרם מהסקיצההנזק הקל  שלא לצורך;הראשונה לצד התביעה השנייה 

בין בעלי הניכרים פערי הכוחות  ;ש"ח( 800,000-)סך כולל של כ ה מידתי ביחס לנזקשאינ הנתבע

למסקנה  ים יחדיומובילוהיעדר הרלוונטיות של הסקיצה לאחר שהסרט הסופי פורסם,  ;הדין

מתאפיינת בחוסר מידתיות )וכן על עילת הפגיעה בפרטיות( ביחס לסקיצה עמידה על עילה זו ש

ראו והשוו: ת"א )שלום השתקה שהיא בגדר שימוש לרעה בהליכי משפט ) ולובשת צורה של תביעת

 . על כן דינה להידחות. ((15.6.2020) 27-13, פסקות מכלוף נ' בן שושן 30803-05-17ת"א( 

 

 עוולת לשון הרע בראף קאט .ב

בראף קאט בעילה זו בנפרד. גם לאחר שהסרט הסופי פורסם, ספק אם נותרה הצדקה לדון  .51

מכל מקום, בעוד שהסיכומים בעילה זו מתייחסים, כמעט באופן בלעדי, לייחוס לציבור תלמידי 

המורה חברות בכת, לא נטען שבראף קאט נעשה שימוש במינוח זה. למעשה, לא נטען דבר ביחס 

ן הרע העולה מהראף לתכני הראף קאט באופן קונקרטי ופרטני. מקום שהתובעים לא הצביעו על לשו

קאט באופן פרטני וטוענים באופן כמעט בלעדי שלשון הרע מתבטא בכך שהנתבע ייחס לתובעים 

לסיכומי התובעים(, אין  50אמירה שלא נטען שמופיעה בראף קאט )וראו סעיף  –השתייכות לכת 

רוט בכתב מקום לדון בפרסום זה בנפרד. דין התביעה בעילה זו להידחות ביחס אליו בהיעדר פי

 התביעה, בתצהירים ובסיכומים. ממילא האמור להלן לגבי הסרט הסופי נכון גם לגבי הראף קאט. 

 

 עוולת לשון הרע בסרט הסופי .ג

ניתוח ביטוי בעוולת לשון הרע נעשה בארבעה שלבים. בשלב הראשון יש לשלוף מתוך  .52

יר; בשלב השני יש הביטוי את המשמעות העולה ממנו לפי אמת המידה המקובלת על האדם הסב

לחוק איסור לשון  2-ו 1לברר אם מדובר בביטוי אשר החוק מטיל חבות בגינו, בהתאם לסעיפים 

לחוק;  15-13הרע; בשלב השלישי יש לבחון אם עומדת למפרסם אחת ההגנות המנויות בסעיפים 

( 3ד נח), פ"רשת שוקן בע"מ נ' הרציקוביץ 4534/02השלב הרביעי הוא מתן הסעד המתאים )ע"א 

558 ,568 (2004 .)) 

 

בכת. כחברים  מציגים אותםלשון הרע בכך שהסרטים פרסום התובעים מייחסים לנתבע  .53

אף שמי מהצדדים לא ביקש להוכיח מה המשמעות המדויקת של המונח "כת", לא כל שכן כמונח 

גדר לשון מקצועי, אני מוכן להניח שהצגת אדם פלוני כחבר בכת מעלה קונוטציה שלילית שהיא ב
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הרע כלפי מי שהיא מיוחסת לו. לאורך הסרט מתלבטים הנתבע וחלק מ"ילדי האשראם" בני שיחו 

: אומר באותן שנים התנהגו ככת, ושבסוף הסרט הנתבע ושגרו בסביבתתלמידי המורה בשאלה אם 

 הנתבע אישר בעדותו שזו מסקנתו האישית, ולאשנה".  21"אני יהונתן נולדתי וגדלתי בתוך כת 

את  שזיההנקודת המוצא היא אפוא שאם יוכח שהסרט הסופי נצפה על ידי מי עמדה מקצועית. 

 כמי שיוחסה לו חברות בכת, יהיה בכך משום לשון הרע כלפיהם. באופן אישי התובעים

 

ברם אין חולק שמי מהתובעים אינו מזוהה בסרט הסופי. ככל שמי מהם מופיע בסרט, פניו  .54

לחוק איסור לשון הרע קובע כי "אין נפקא מינה אם  3תן לזיהוי. סעיף מטושטשות והוא אינו ני

לשון הרע הובעה במישרין ובשלמות, או אם היא והתייחסותה לאדם הטוען שנפגע בה משתמעות 

מן הפרסום או מנסיבות חיצוניות, או מקצתן מזה ומקצתן מזה". כלומר, אם משתמע מהפרסום 

, עלולה לקום עילה באופן ספציפי מתייחס אליו ניתן לזיהוי במי הוא עוסק ואותו אדם שהפרסום

 אישית בלשון הרע. 

 

( דן בית המשפט העליון )השופט י' 2011) 567( 1, פ"ד סה)בן נתן נ' בכרי 8345/08בע"א  .55

, וכך קבע )עמ' על אדם דרישת הזיהוי כתנאי להטלת חבות בעוולת לשון הרעהרחבה בדנציגר( ב

 אסמכתאות הוסרו(:לפסק הדין,  597-594

 

לחוק מלמד על אימוץ אחד מן  3-ו 1שילוב הוראות סעיפים  .32
התנאים להוכחת קיומה של עילת תביעה בגין פרסום לשון הרע על פי 
המשפט המקובל. לפיו, כדי שתקום עילה לנקיטת הליך בגין הוצאת 
לשון הרע, יש להראות כי זו התייחסה ליחיד מסוים או ליחידים 
מסוימים, ושעה שההליך ננקט על ידי הנפגע, עליו להראות כי הדברים 
מתייחסים אליו. אמנם, אין הוראה מפורשת בעניין זה, אך זו נלמדת 

לחוק, אשר קובע כי מושא הדברים חייב להיות "אדם",  1מסעיף 
לחוק המרחיב את המצע שעל בסיסו ניתן לקשור בין האדם  3ומסעיף 

סיבות חיצוניות או לשילוב של הנסיבות החיצוניות לבין הפרסום לבין נ
 עם הדברים עצמם ]...[

דרישת הזיהוי היא דרישה מהותית ולא טכנית. השאלה אינה האם  .34
שמו של אדם צוין באופן מפורש בדברים שפורסמו. כפי שנקבע בסעיף 

לחוק, דרישת הזיהוי תמולא באותם המקרים שבהם מיוחסים  3
רט הטוען לפגיעה באופן משתמע מן הפרסום או דברים שפורסמו לפ

כתוצאה מנסיבות חיצוניות או משילובם של הפרסום והנסיבות 
 החיצוניות ]...[ 

כך, למשל, במקרים שבהם אין נזכר שמו של אדם בדברים שפורסמו 
אך נזכרים או מוצגים פרטים המביאים לזיהויו בידי הסביבה הקרובה 

יכול שיימצא המפרסם )או יתר  –יותר  או אף בידי סביבה רחבה –לו 
האחראים לפרסום( חייב בגין הוצאת לשון הרע, ובלבד שמדובר 
בנתונים שהם בידיעתם הרגילה של אלו ששמעו את הדברים או קראו 

 אותם ]...[ 
כן ייתכנו מקרים שבהם על אף ששמו של אדם לא נזכר או שתמונתו 

ייתה לקבוצה שעימה לא הופיעה בדברים שפורסמו, וההתייחסות ה
ייקבע כי הפגיעה הייתה, למעשה, בשמו הטוב של היחיד.  –נמנה הפרט 
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באופן גס, ניתן לחלק מצבים אלו לשני סוגים: הסוג האחד, בו הדברים 
נאמרים על הקבוצה אך נסיבות אמירתם או פרסומם מובילים 

 למסקנה כי הכוונה היא לאדם מסוים. ]...[ 
שבהם מושא הדברים הוא הקבוצה, אך  בסוג השני נמנים מקרים

נסיבות המקרה כולן היו מביאות את האדם הסביר לסבור כי הדברים, 
שפורסמו ביחס לקבוצה, מתייחסים לכל אחד מחברי הקבוצה ]...[. 
העיקרון שלפיו ניתן לייחס לפרט דברים שנאמרו בנוגע לקבוצה הוכר 

 ת ]...[על ידי בית משפט זה ואומץ לשיטת המשפט הישראלי
הבחינה המהותית של זיהוי הפרט מתיישבת היטב עם אופייה של  .35

הזכות לשם טוב. זכות זו נוגעת להערכת האדם על ידי סביבתו הקרובה 
והרחוקה. היא אינה מגינה על רגשותיו של הפרט כשלעצמן. משכך, 
מתחייבת המסקנה כי בכל מקרה ומקרה יש לבחון אם הערכת 

לולה הייתה להשתנות כתוצאה מן הפרסום. ככל הסביבה כלפי הפרט ע
שהדברים נוגעים לדרישת הזיהוי, מתבטא הדבר בבחינה, על פי מדד 
אובייקטיבי, אם האדם הסביר היה קושר בין הדברים לבין הפרט 
ומזהה אותם כמי שהתייחסו אליו. בהעדר זיהוי של הפרט וייחוס 

וב אף אם הוא עצמו הדברים אליו, אין עלולה להיגרם פגיעה בשמו הט
חש שרגשותיו נפגעו. המבחן האובייקטיבי נגזר ממהות הזכות לשם 

 הערכת הסביבה את הפרט ]...[ –טוב 
 

שצפייה  להראותעליהם היה התובעים,  עלכדי להוכיח שהנתבע הוציא לשון הרע פשיטה:  .56

ם הסביר, ושיש בסרט מאפשרת לזהותם, שזיהוים עלול להוביל לפגיעה בשמם הטוב בעיניו של האד

 שיזהו אותם בעתיד.  סיכוי העולה על מאזן ההסתברויותבנמצא אנשים שזיהו אותם בפועל או שיש 

 

, 4-2דרישת הזיהוי היא דלה ביותר. תובעים בנוגע להניחו שהתובעים התשתית העובדתית  .57

ת את ולא ביססו בעדות או בראיה אחר ותלא הגישו תצהיר לתמיכה בתובענ 18-16, 14-12, 9-8

הטענה שמאן דהוא זיהה אותם כמי שהסרט יוחס להם, או שמאן דהוא יכול לזהותם כאדם סביר 

שצפה בסרט ויודע שהם נסעו, בעבר הרחוק, לאננדה ואדי, ושנגרמה או עלולה להיגרם להם פגיעה 

 לא טען זאת כלל, לא בתצהירו ולא בחקירתו. די בכך כדי לדחות 1בשם הטוב כתוצאה מכך. התובע 

 עילה זו בעניינם. 

 

יתר התובעים טענו בכלליות רבה שהם זוהו וששמם הטוב נפגע או שמאן דהוא עלול  .58

חקירות מה. היעדרה של טענה זו , אף אחד מהם לא טען זאת בתצהיר5לזהותם. זולת התובע 

הראשיות של כלל התובעים )למעט אחד( אומרת דרשני משום שמדובר בדרישה בסיסית ביותר 

 בשם הטוב. הנטענת הפגיעה להוכחת 

 

טען בתצהירו שהסרט )בלא לציין איזה מהם( גרם לו למבוכה מול חברים ומכרים,  5תובע  .59

והוא התמודד עם מצבים לא נעימים ומבישים: הוא היה צריך להשיב לשאלות מביכות, להבהיר 

תת שיצר שלא מדובר בכת, ולהסביר את המצב לאשורו כפי שבאמת שרר שם, ולא הגרסה המעוו
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לא טענה בתצהירה שמישהו ממכריה נחשף לסרט, אך בדיון  6לתצהיר(. התובעת  14הנתבע )סעיף 

העידה לראשונה שמכריה, שיודעים שהיא נוסעת לאננדה ואדי, נחשפו לסרט, והיא נדרשה לתת 

הברית , שמתגורר בארצות 7(. תובע 25-20, שו' 94; עמ' 28-24, שו' 95הסברים והרגישה מבוזה )עמ' 

(, 21, שו' 34והוא אדריכל במקצועו, טען לראשונה בחקירתו ששכנים שלו זיהו אותו בסרט )עמ' 

( 7ושאנשים רבים בעולם מכירים את ביתו שצולם בסרט ומזהים את הבית ולכן אותו )התובע 

 העידה שכל מי שמכיר אותה יודע שהיא הייתה באננדה 10(. תובעת 27-25, שו' 35כארכיטקט )עמ' 

העידה שהיא עוסקת בחינוך  19(. תובעת 32-31, שו' 39; עמ' 31, שו' 38ואדי, ולכן יכול לזהותה )עמ' 

-13, שו' 55ילדים והעובדה שהיא חיה בהודו כילדה ועל כן אפשר לזהותה גם עם טשטוש פניה )עמ' 

יקשרו את (; וכי היא חולקת את הדברים עם אנשי מקצוע בעבודה ומאוד מזיק שאנשים 26-23, 10

, 56מה שהיא עושה כמטפלת בילדים עם כת, התעללות מינית, והדבר יכול לפגוע בה מקצועית )עמ' 

יצוין, במאמר מוסגר, כי אין חולק שהסרט הסופי, בניגוד לסקיצה, אינו כולל כל אמירה (. 11-8שו' 

ה של התובעת או רמיזה על התעללות מינית, וכי הסקיצה עצמה לא הוקרנה בשום מקום. לכן חשש

 חסר כל בסיס. מראש הוא  לזיהויה עם התעללות מיניתביחס  19

 

תשתית עובדתית זו אינה מספיקה כדי להוכיח את דרישת הזיהוי בנסיבות המקרה דנן  .60

למעט שלושה )רק שניים מתוכם נתנו תצהיר(, יתר , ראשיתוזאת מכמה טעמים מצטברים: 

פירט בתצהירו או בכלל את נסיבות חשיפת מכריו גרים מעבר לים. אף אחד מהם לא התובעים 

, לרבות אם הסרט הוקרן במדינת מגוריו, מי נחשף אליו, האם מי שנחשף צפה בכולו, הסופי לסרט

מה היו נסיבות החשיפה לסרט, ואם למשל מי מהתובעים שיתף את מכריו בעובדה שהסרט ניתן 

 לצפייה, ולמעשה גרם לזיהוי בעצמו. 

 

תי המשפט כי דרישת הזיהוי לא התקיימה בהיעדר ראיה המעידה על זיהוי לא אחת קבעו ב .61

, גולן נ' מיכלסון 28820-11-17)ראו למשל ע"א )מחוזי מר'( ללא קושי כשאפשר היה להביא כזו 

(; 19.8.2014) בומנדיל נ' רשת שוקן בע"מ 33528-02-11(; ת"א )שלום חי'( 11.11.2018) 13פסקה 

 21608-04-18(; ת"א )שלום עכו( 13.7.2020) 11, פסקה אביאל נ' דהן 24952-07-17ת"א )שלום נת'( 

((. מנגד נמצא שדרישת הזיהוי התקיימה בשני מצבים עיקריים: 1.9.2021) 13, פסקה מח'ול נ' עאסי

 וקונקרטי המצביע עליוהתובע על סמך מידע מפורט -האחד, כשאדם סביר יכול לזהות את הנפגע

; השני, כשהובאו ראיות קונקרטיות המוכיחות את דרישת הזיהוי כגון עדים וגופ בפרסוםשהופיע 

, וכן ת"א )מחוזי מר'( 9, בפסקה בומנדילשזיהו את הנפגע )ראו את פסקי הדין שנזכרים בעניין 

(, שם הזיהוי הוכח בעדים. ערעור על 11.1.2021) 161-152, פסקות מגנאג'י נ' בכרי 12733-11-16

 ((. 1726/21ועומד: ע"א  פסק הדין תלוי

 

לזהותם בענייננו אין טענה שכל אדם סביר שיצפה בסרט ושמכיר את התובעים יכול  .62

. הטענה היא שמבין מכריהם של התובעים, רק אלה שיודעים שהתובעים נסעו לאננדה ולשייכם אליו
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רטת, לא ואדי באותן שנים, צפו בסרט וזיהו אותם. אלא שזולת אמירה כללית, סתמית ולא מפו

וכיצד. ממילא לא הובא אחד  ,הובאה כל ראיה שיש בנמצא אנשים כאלה, מיהם, מתי נחשפו לסרט

כזה לעדות בלא שהוברר מדוע, והדבר פועל לחובת התובעים שהנטל לבסס את דרישת הזיהוי מוטל 

 עליהם. 

 

, הצורך בפירוט זוכה למשקל מוגבר שעה שבין הצדדים שנויה מחלוקת קוטבית שנית .63

. בעוד באננדה ואדיהמיוחד שנהג אורח החיים בשאלה אם היה נהוג לשתף את הסביבה בדבר 

שרר סביבו ששהנתבע ויתר המשתתפים בסרט גרסו שהוריהם אסרו עליהם לדבר על מה שהיה שם ו

מעטה סודיות, התובעים טוענים שהם לא התבקשו להסתיר דבר. גם בהנחה שהתובעים אכן לא 

ם שהותם בהודו )גם הנתבע ומשפחתו לא הסתירו את עצם השהות בהודו. מה נהגו להסתיר את עצ

לא ברור אם מכריהם ידעו שהם נוסעים באופן  –שהוסתר, לפי הטענה, הוא מה בדיוק נעשה שם( 

באופן שמאפשר לשייכם לציבור תלמידיו של המורה  המורהקונקרטי לאננדה ואדי כדי ללמוד אצל 

 נקרטית הזו. הקונקרטי הזה ובתקופה הקו

 

קשה יתר על כן, התובעים הבהירו שהחוויה בהודו היא פרטית מאוד, ולכן גם טענו לפגיעה  .64

בפרטיות. עמדה זו שלהם תומכת במסקנה שגם אם היה ידוע שהם נוסעים להודו באופן כללי, 

ואינם  הפרטים המדויקים בדבר אופי החיים בהודו, לרבות מנהגי הטהרה והטקס שהוצגו בסרט

, לא היו נחלת הכלל ולא דובר בהם. על רקע מחלוקת זו, הנטל להוכיח וכחשים על ידי התובעיםמ

 זיהוי בפועל או סבירות לזיהוי הוא גבוה מהרגיל. התובעים לא עמדו בו. 

 

, יש לזכור שחלפו כשלושים שנה מאז שאירועי הסרט התרחשו. המורה נפטר שלישית .65

אם הם עדיין נוסעים לאננדה ואדי באופן שקושר את  ורךפירטו די הצ. התובעים לא 2001בשנת 

חייהם בהווה לסרט ומאפשר לזהותם, שמא הם כבר לא נוסעים לשם ומדובר באירוע מהעבר 

הרחוק אשר ספק אם מי מהם מדבר עליו בשגרה במידת פירוט כזו שמאפשרת לזהותו כמי 

ליו. לעניין זה היה על התובעים שמשתייך ספציפית לציבור תלמידיו של המורה שהסרט מתייחס א

יודע שהם נהגו לנסוע בעבר לאננדה ואדי דווקא, ושהיו מתלמידיו  כיוםלבסס שמי ממכריהם לפרט ו

של גורודב באופן ספציפי. חזקה שיש בהודו קהילות נוספות ומורים נוספים, ונסיעה להודו בעלמה 

 אינה קושרת את התובעים לקהילה הספציפית הזו. 

 

מקום שהתובעים הם בעלי אינטרס ברור לעצור את פרסום הסרט )כך התרשמתי  ,רביעית .66

לעשות כן,  שביכולתהאף אמרה לנתבע שתעשה כל  15(, והתובעת ומאופן ניהול ההתדיינות מהם

-אני סבור שהיה צריך להניח תשתית עובדתית מפורטת יותר לעניין דרישת הזיהוי שהיא תנאי

 הדרוש, אף לא בקירוב. הנורמטיבי ון הרע. התובעים לא עמדו ברף אין לביסוס עילה בלש-בלעדיו
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טענו שהפרסום הסב להם עגמת נפש וביזוי לנוכח  6-5: תובעים הצורך, ומעל חמישית .67

טענה בעניין באופן כללי. ואולם, יש לזכור כי החוק מגן  19שאלות שמכרים שאלו אותם. התובעת 

את התובעים פחות בעקבותיו  מעריכיםחשפו לפרסום על השם הטוב, קרי: על השאלה אם מי שנ

. החוק אינו עוסק בעגמת הנפש שהתובעים עצמם חשו בעקבות או עלול להיפגע כך שכבודם נפגע

הפרסום )אלא לצורך פסיקת פיצוי בגין נזק לא ממוני או ללא הוכחת נזק לאחר שהוכחו יסודות 

ב זה של הדיון, היא אם בעיני מי שנחשף העוולה ונמצא שאין הגנה(. השאלה הרלוונטית, בשל

לפרסום וזיהה את התובעים חל שינוי לרעה באופן שבו הוא מעריך אותם עד שחלה פגיעה בשמם 

הטוב, או שאדם סביר שמכיר את התובעים ויודע שהם נסעו בעבר ספציפית לאננדה ואדי ולמדו 

ם לפי הפרסום ויעריך אותם אצל המורה הספציפי הזה )כך שהסרט מתייחס אליהם(, יזהה אות

 פחות בעקבות חשיפה אליו. 

 

קרי: אם בעיני מי שנחשף לפרסום חלה פגיעה בשם הטוב של  –ביחס לשאלה עובדתית זו  .68

לא נטען ולא בוסס דבר. כך, לא נטען ולא  –( 19, 6-5התובעים, ובמיוחד של תובעים אלה )תובעים 

ממנו, ובעיקר אם הערכתו את התובעים הללו )וגם הוכח שמי שנחשף לסרט ראה את כולו והתרשם 

את האחרים( השתנתה בעקבות החשיפה לפרסום באופן שפגע בשמם הטוב. הדבר נכון במיוחד שעה 

שנטען שמדובר במשפחה ומכרים קרובים אשר ייתכן שאם ישמעו הסבר מתובעים אלה, שאותם 

 טל על התובעים, והם לא עמדו בו. , יקבלו אותו. הנטל לבסס יסוד זה מוומוקירים הם מכירים

 

האמור בסרט הסופי מבקר את תלמידי המורה על יחסם לילדיהם ומייחס זאת ועוד:  .69

לתלמידים חברות בכת, לא לילדיהם. ילדי התלמידים הובאו עם הוריהם להודו בצעירותם בלא 

בסרט. הסרט שהייתה להם זכות בחירה. הדבר עולה בבירור מהשיח הביקורתי של הנתבע עם אמו 

אינו מבקר את ילדי התלמידים. אם כבר, הוא מתייחס אליהם כמי שנפגעו מהתנהגות הוריהם. 

 הם היו ילדיהם שללא טענו שהיו תלמידים של המורה בעת הרלוונטית.  19-ו 6-5התובעים 

הביקורת המופנית בסרט כלפי התלמידים לא יוחסה להם. על כן הטענה שחלה פגיעה תלמידים. 

הטוב של תובעים אלה בעיני מי שנחשף לפרסום, או שאדם סביר שייחשף אליו ויזהה אותם  בשמם

הוריהם שבחרו לשהות שם(, לא הוכחה גם מטעם מכ"ילדי האשראם", יעריך אותם פחות )להבדיל 

של  לילדים, להכיר בייחוס של חברות בכת משפטית אם יש מקום, כעניין שבמדיניותהשאלה זה. 

. , אינה פשוטה למענהמשום לשון הרע –עצמם שליטה עליו -צב שלא הייתה לילדיםמ –חברי הכת 

מענה זאת בהינתן שהמטען הסטיגמתי השלילי מתייחס בסרט למעשי ההורים, ולא למעשי הילדים. 

 לשאלה זו הוא שהילדים של תלמידי המורה הם למעשה ניזוקים עקיפים מהפרסום המיוחס אפשרי

ראו והשוו: חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר )בעילת תביעה שלהם ום להכיר להוריהם, ולכן אין מק

התובעים לא ((. 2019)מהדורה שניה  221-219 דיני לשון הרע: הדין הרצוי והדין המצויובעז שנור 
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בענייננו בהיעדר עמידה בדרישת  הברם אין צורך להכריע ב. בשאלה זוהניחו תשתית משפטית 

 הזיהוי. 

 

לסיכום עילה זו: דין עילת לשון הרע בגין פרסום הסרט הסופי להידחות בהיעדר הוכחת  .70

 דרישת הזיהוי לגבי התובעים כולם. 

 

 עילה שנייה: פגיעה בפרטיות .6

לחוק הגנת הפרטיות קובע: "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו". סעיף  1סעיף  .71

 לחוק הגנת הפרטיות קובע:  2

 

ת פגיעה בפרטיו
 מהי

 . פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה: ]...[2
( שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם 6)

 ריווח; ]...[
( הפרה של חובת סודיות לגבי עניניו הפרטיים של 8)

 אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע; 
( שימוש בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או 9)

 לשמה נמסרה; ]...[מסירתה לאחר, שלא למטרה 
( פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של 11)

אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, או 
 להתנהגותו ברשות היחיד; 

 

בפי התובעים שתי טענות לפגיעה בפרטיות: טענה אחת נוגעת לפרסום פרטים המאפשרים  .72

( לחוק הגנת הפרטיות; טענה 11)2-( ו9)2לזהותם בסרטים ולכן פוגעים בפרטיותם לפי סעיפים 

ועניינה שימוש בשיחת הטלפון עמה בסקיצה ובסרט הסופי. היא טוענת  15שנייה נוגעת לתובעת 

 ( לחוק. אדון בטענות לפי סדרן. 8)2-( ו6)2לפגיעה בפרטיות לפי סעיפים 

 

 טים( לחוק הגנת הפרטיות: זיהוי התובעים בסר11)2-( ו9)2הטענה להפרת סעיפים  .א

התובעים טוענים שפרסום סרטיו של הנתבע הפר את פרטיותם. אין חולק שבסקיצה  .73

 4ובתו התינוקת. תובע  7. כמו כן מצולם ביתו של תובע 19-ו 11, 10, 7, 6, 5, 1מופיעים תובעים 

מופיעים בסקיצה ובראף קאט. בסרט  19מצולם כשהוא משתחווה כלפי המורה. פניה של התובעת 

, התובעים אינם מזוהים ופניהם מטושטשות. נטען כי פרסום הסרטים פוגע הסופי, לעומת זאת

 ( לחוק הגנת הפרטיות. 11)2-( ו9)2בפרטיות התובעים ומגבש הפרה של סעיפים 
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הפגיעה בפרטיות מתבטאת בכך שהסרטים מגלים את ההתנהגויות האינטימיות והפרטיות  .74

את השתחוותו לרגלי  – 4ובעניינו של התובע המיוחסות לתלמידיו של המורה, ולתובעים בכלל זה, 

 המורה. היא מתבטאת בעצם הפרסום שהתובעים נוטלים חלק בפעילויות הללו. 

 

 בדומה לעילת לשון הרע, יש להבחין בין הסקיצה לבין הסרט הסופי.  .75

 

אשר לסקיצה: זו נשלחה, כאמור, לשישה אנשים בלבד, כולם גדלו באננדה ואדי, מכירים  .76

ם ואת ההתנהגויות המוצגות בסרט, ועצם זיהוי התובעים בו אינו פוגע בפרטיותם כהוא את התובעי

זה. העברת הסקיצה לידיהם לא הביאה לידיעתם ידיעה חדשה, שלא הייתה ידועה להם קודם לכן, 

(, הרי שגם בעניין זה אין לומר כי חלה 11)2( אינן מתקיימות. אשר לסעיף 9)2ולכן נסיבות סעיף 

 נעת חייהם של התובעים מאותה סיבה בדיוק. פגיעה בצ

 

יתר המשתתפים שנחשפו לפרסום הם אנשי עריכה ולקטורה שדרישת הזיהוי )שתידון מיד(  .77

הופיעה  19לא התקיימה לגביהם, ולכן אין בחשיפתם לסרט כדי לפגוע בפרטיות התובעים. התובעת 

יהוי לא התקיימה באלה שצפו כשהיא מזוהה, כך נראה, בראף קאט, אולם גם לגביה דרישת הז

 בראף קאט, כמו גם משום שחלפו שנים רבות מאז ולא הוכח שהיא ניתנת לזיהוי כיום. 

 

עוד אוסיף כי בדומה לעילת לשון הרע בעניינה של הסקיצה, הרי משפורסם הסרט הסופי  .78

נה ואין בכוונת התובע לעשות שימוש בסקיצה, התדיינות בעילת תביעה זו אינה מידתית ודי

. בה במידה, אין צורך בסעד ובגדר תביעת השתקה בהיותה שימוש לרעה בהליכי משפטלהידחות 

 של ציווי בעניינה של הסקיצה. 

 

( נקבע 23.1.2013) א. גוטסמן אדריכלות בע"מ נ' ורדי 1697/11אשר לסרט הסופי: בע"א  .79

היינו: ככל שאדם סביר כי "לא תקום פגיעה בפרטיות מקום שבו דרישת ה'זיהוי' אינה מתקיימת, 

(. אין חולק שהתובעים אינם 18לא יכול לקשור בין המידע שפורסם לבין אדם ספציפי" )פסקה 

מזוהים בסרט הסופי. הם לא הוכיחו שמאן דהוא זיהה אותם לאחר שפרטיהם טושטשו או שאדם 

חולק  סביר יוכל לזהותם כמי שהשתתפו בסרט על סמך הפרטים המזהים המופיעים בו, כשאין

שהאירועים קרו לפני שנים הרבה. הניתוח שנערך בעניין דרישת הזיהוי בעוולת לשון הרע יפה גם 

 לעילת הגנת הפרטיות. 

 

שלפיה אנשים יוכלו לזהות את ביתו, ולכן אותו, לא בוססה. לא הוכח שמאן  7טענת התובע  .80

בנה הייחודי של הבית, ולא למ 7דהוא היה באננדה ואדי, ביקר בבית, ולכן יוכל לקשור את התובע 
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ניכר בהם. כך במיוחד מקום שלא  7הוכח שיש לו מאפיינים ייחודיים כלשהם שחותמו של תובע 

הוכח שבחלוף השנים מאז שהבית צולם, הוא נראה זהה מבפנים גם היום. הוא הדין ביחס לאפשרות 

 לזהות באופן קונקרטי מי מהתובעים האחרים. 

 

א צירפו תצהיר ולא העידו, לא הוכיחו את עילת הפגיעה מאליו ברור שהתובעים של .81

, שלא הוכיח שנגרם לו נזק כתוצאה מהופעתו בסקיצה ולא הוכיח שהוא 4בפרטיות, לרבות התובע 

 טענה זו נדחית אפוא. ניתן לזיהוי בסרט הסופי. 

 

 15( לחוק הגנת הפרטיות: שיחת הטלפון עם תובעת 8)2-( ו6)2הטענה להפרת סעיפים  .ב

ובעיקרו לא שנוי במחלוקת: כשהתובע החל  15הרקע העובדתי פורט בתצהירה של התובעת  .82

, העביר "The Pamba River Boys – Happy Memories"לעבוד על הסרט, הוא ערך סרטון שכונה 

, שגדל עמו באננדה ודאי, וביקש ממנו לשקול להתראיין 15לבנה של התובעת  2016אותו בשנת 

לרגל עבודתו על הסרט. על רקע זה  15נתבע היה במדינת מגוריה של תובעת לסרט. באותה עת ה

לתובע בדואר אלקטרוני, וכתבה לו שהיא מבקשת לשוחח עמו; שאינה מעוניינת  15פנתה התובעת 

להתראיין לסרט, אך מבקשת לדעת מה הוא עושה; וציינה את מספר הטלפון שלה. הנתבע השיב 

שעה. כאחת כמחצית ה. לאחר מכן הוא התקשר אליה, והשניים שוחחו "Sure I'll call you later"לה 

את הנתבע אם הוא מקליט אותה, והלה השיב שלא.  15עשרה דקות לתוך השיחה שאלה התובעת 

אין חולק שתשובה זו לא שיקפה את הדברים כהווייתם, שכן הנתבע עצמו לא הקליט, אך הצלם 

. הנתבע שילב את הקטע 15ות את קולה של התובעת של הסרט הקליט את השיחה בווידאו, לרב

 הבא מתוך השיחה בסקיצה ובסרט הסופי: 

 

P15: I just wanted to ask you about your film, I mean. *** just 

told me some things and, and um, I just wish… it wasn't gonna 

happen, I really do. I don't have a good feeling about it. 

Anandavadi exists for a purpose, for people who are seeking the 

spiritual and go there for it. 

D: I just think it's okay to listen to everyone and decide for our 

own. I don't think… 

P15: I would hate… it will be… it will hurt you to do something 

that hurts Anandavadi. That is another problem but for myself, 

as a disciple, I would do anything I could to stop you. I don't think 

it can have a good outcome. I just don't, it will hurt you. 

D: All right, have a good day, take care. 

P15: You too. Bye.  
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כתובית, ובסוף השיחה הנתבע מצולם כשהוא בבשמה מזוהה  15בסקיצה הייתה התובעת 

 Call from the"ללא הגידופים, והופיעה הכתובית:  האמור עאותה. בסרט הסופי שולב הקטמגדף 

Ashram" והנתבע היו באותה עת בארצות הברית, והשיחה לא הגיעה  15. אין חולק שהתובעת

 מהאשראם. 

 

טוענת כי שימוש בשיחה בסקיצה ובסרט הסופי פוגע בפרטיותה בכמה  15התובעת  .83

היבטים: ראשית, הנתבע הצהיר בפניה מפורשות ששיחתו עמה אינה מוקלטת, והשתמש בשיחה; 

שנית, הוא הציג את השיחה כ"איום", תוך הוצאת דברים מהקשרם, כאילו היא הגיעה מבית המורה 

לה היו שניהם בארצות הברית; שלישית, הנתבע הסתיר )"האשראם"( שעה שאין חולק שהצדדים 

ביקשה שלא להתראיין; רביעית, בפועל התקיימה שיחה נעימה, ידידותית  15את העובדה שהתובעת 

אשר הוצגו כאיום נאמרו בהקשר  15וברוח טובה, תרבותית ומכבדת, וכי אמירותיה של התובעת 

ו שכן הוא פוגע בקרובים אליו ואף עלול לפגוע היא ממליצה לנתבע שיחדל ממעשי –שונה לחלוטין 

אמירת אמת באופן כה בוטה תערער -מהטעם שהנתבע יודע היטב את מופרכות מצגיו ואי –בעצמו 

ש"ח, ולסעד של ציווי המורה  100,000עותרת לפיצוי ללא הוכחת נזק בסך של  15אותו. התובעת 

 שלא להשתמש בשיחה. 

 

אינה מזוהה בסרט הסופי, קולה עוות, הכתובית  15מנגד טוען הנתבע שהשיחה עם התובעת  .84

ביחס אליה לא חושפת כל פרט מחייה. נכתב כי מדובר ב"שיחה מהאשראם" כדי שלא לחשוף עם 

נפגעה. נטען כי המשפט אינו אוכף מוסר,  15מי היא נערכה. על כן אין לומר כי פרטיותה של תובעת 

ף שקרים כשלעצמם. בהיעדר זיהוי, אין פגיעה בפרטיות. אשר לסקיצה, זו הופצה לשישה ואינו אוכ

 אנשים בלבד, ללקטורים ולאנשי עריכה. 

 

ביססה עילה של פגיעה בפרטיות למצער לפי סעיף  15מכאן להכרעה. אני סבור כי התובעת  .85

אם הוא מקליט את להתראיין, וכשנשאל  15( לחוק. הנתבע ידע שאין ברצונה של התובעת 8)2

השיחה והשיב בשלילה, נוצר הסכם סודיות מכללא שלא לפרסם את תוכן השיחה. בכך שפרסם את 

 ( לחוק. 8)2השיחה הוא הפר את ההסכם באופן שמקיים את תנאי סעיף 

 

(. שאלה זו אינה פשוטה 6)2מסקנה זו מייתרת את הצורך לבחון אם קמה פגיעה לפי סעיף  .86

היא רק שלב ראשון בתהליך יצירה שנועד לשם ריווח בסופו, אולם פרסום למענה משום שהסקיצה 

מזוהה בה לא נעשה כשלעצמו לשם ריווח, ומראש הייתה כוונה לטשטש את  15השיחה כשהתובעת 

אינה מזוהה בסרט הסופי, שרק הוא נועד  15זהותה בסרט הסופי, וכך גם נעשה. מקום שהתובעת 

 תקיימת. להפקת רווח, ספק אם עילה זו מ
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( לחוק מקנה הגנה מפני 3)18יש לבחון כעת אם עמדה לנתבע הגנה מפני הפרסום. סעיף  .87

פגיעה בפרטיות אם "בפגיעה היה עניין ציבורי המצדיק אותה בנסיבות העניין, ובלבד שאם היתה 

 הפרסום לא היה כוזב". סעיף זה מצריך את בית המשפט לאזן בין הזכות –הפגיעה בדרך של פרסום 

פלוני נ'  8954/11לחופש הביטוי לבין הזכות לפרטיות, שתיהן זכויות חשובות ורמות מעלה. בע"א 

( בקבעו 3)18( דן בית המשפט העליון במהות ההגנה שמקנה סעיף 2014) 691( 3, פ"ד סו)פלונית

 (: 133)השופט נ' סולברג, פסקה 

 

ן ציבורי. נוסח החוק איננו מעניק הגנה גורפת לכל פגיעה שיש בה עני
( לחוק אינה אם 3)18"השאלה שיש לברר לצורך קיומה של הגנת סעיף 

יש לציבור אינטרס במידע, אלא אם יש טעם המצדיק את הפגיעה 
בפרטיות של אדם כדי לספק את האינטרס הציבורי האמור". עמדה זו 
קיבלה את ביטויה גם בספרות: "לא די בכך שהפגיעה נגעה לענין 

ך להיות ברור שבפגיעה עצמה היה ענין ציבורי. ציבורי, אלא צרי
כלומר: העובדה שנושא הפרסום בכללו יש בו משום ענין ציבורי לא 
תביא לחלותה של ההגנה. הטוען לקיומה יצטרך לשכנע שהענין 
הציבורי חייב אותו לפגוע בפרטיותו של הזולת. שאלת קיומו של הענין 

פי נוסחה כללית -פט עלידי בית המש-הציבורי לא תוכל להיבחן על
בלבד, והוא יצטרך לשית לבו לנסיבות הענין הנדון בפניו, כדי להחליט 
האם באותן הנסיבות מוצדקת הפגיעה בפרטיות" )זאב סגל "הזכות 

((. 1983) 193, 175ט  עיוני משפטלפרטיות למול הזכות לדעת" 
ות הזכ –להרחבה ראו גם: רות גביזון "איסור פרסום הפוגע בפרטיות 

קובץ מאמרים  –זכויות אזרח בישראל לפרטיות וזכות הציבור לדעת" 
 ((.1982)רות גביזון עורכת,  214-204, 177 לכבודו של חיים ה' כהן

דומני כי  –]...[ העמדה הראויה אפוא בהתנגשות בין הזכויות הנדונות 
הריהי בחינת כל עניין לגופו, ללא הכרעה  –המציאות מחייבתּה 

בר עדיפותה של זכות אחת על פני חברתה. פגיעה קשה עקרונית בד
בחופש הביטוי תגבר על פגיעה קלה ובינונית בזכות לפרטיות; פגיעה 
קשה בליבת הפרטיות תגבר על פגיעה קלה ובינונית בחופש הביטוי. 
כלל זה יש לפרוט לפרוטות, הלכה למעשה, כל אימת שהזכויות 

ור, אך אין אנו בני חורין מתנגשות זו בזו. לא עלינו המלאכה לגמ
 להיבטל ממנה.

 

 (: 127-126אשר להכרעה ידה של איזו מהזכויות על העליונה, נקבע )שם, בפסקות 

 

ראשית חכמה באיזון הראוי בין הזכות לפרטיות לבין חופש הביטוי, 
היא בבחינת מידת התאמתה של הזכות הנדונה לרציונאלים העומדים 

מידת התרומה של הביטוי לשיח  בבסיסה. בהתאם, תיבחן תחילה
הציבורי, אל מול עוצמת הפגיעה בזכות לפרטיות. לביטוי אשר מידת 
תרומתו לשיח הציבורי היא רבה, תינתן עדיפות על כפות המאזניים 
החוקתיות ביחס לפגיעה ברמה בינונית בפרטיות; פגיעה בליבת 

וי. אכן, הפרטיות, תזכה להגנה מפני פגיעה ברמה בינונית בחופש הביט
ענין הקובע ברכה לעצמו הוא קיומה של פגיעה מקבילה, דומה 
בעוצמתה, דוגמת התנגשות בין ביטוי אשר מידת התרומה שלו לשיח 
הציבורי היא רבה, ופגיעתו בליבת הפרטיות היא קשה. ]...[ האיזון 
הראוי לפי גישתי הוא זה: העדפת פגיעה בשולי הזכות לפרטיות חילוֵפי 
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ת חופש הביטוי, והעדפת פגיעה בשולי חופש הביטוי חילוֵפי פגיעה בליב
 פגיעה בליבת הזכות לפרטיות. 

]...[ "תנא דמסייע" באשר למידת הפגיעה בזכות לפרטיות, מצוי 
( המיקום ה'גיאוגרפי' של הפגיעה 1בבחינת מאפיינים רבים ובכללם: )

מון ( טיב מערכת היחסים וחובות הא2בזכות, בליבתה או בשוליה; )
( אופן 4( ציבוריותה או פרטיותה של הדמות; )3בין הצדדים; )

( התנהלות 6( הדרך בה הגיע המידע לידיעת המפרסם; )5הפרסום; )
-( הפגיעה, אם היא חד7האדם בנוגע לפגיעה בפרטיותו עובר לפרסום; )

פעמית או הולכת ונמשכת. באמות מידה אלו ובעוד שכמותן, יש כדי 
 על מדין להכריע מהי עוצמת הפגיעה. לסייע לשופט היושב

  

יישום אמת מידה זו בענייננו מוביל למסקנה שיש מקום להעדיף את זכותו של הנתבע  .88

 לפרטיות. אפרט:  15לחופש ביטוי על פני זכותה של התובעת 

 

אשר למשקל שיש לייחס לחופש הביטוי, אני סבור שיש אינטרס ציבורי בפרסום השיחה.  .89

אינטרס ציבורי בפרסום קיים בפרסום שיש לציבור תועלת בידיעתו, למשל בכך שהוא תורם לגיבוש 

, רשם מאגרי מידע נ' ונטורה 439/88דעתו בעניינים ציבוריים או מסייע לשיפור אורחות חייו )ע"א 

((. המדובר בעניין שיש לחברה, במובן הרחב, תועלת בידיעתו שלא לשם 1994) 826, 808( 3פ"ד מח)

 סיפוק יצר רכילאי גרידא. 

 

הנתבע הציג בסקיצה את מערכת הלחצים שהופעלה עליו, דרך אמו, מצד תלמידי המורה  .90

ן עם שלא לעשות את הסרט )מערכת לחצים שההתדיינות דנא היא המשך ישיר שלה(. שיחת הטלפו

, שהיא התקשורת היחידה המוצגת בסרט עם מי מתלמידי המורה ששהו באננדה ואדי 15התובעת 

בתקופה הרלוונטית )זולת הורי הנתבע(, מדגימה וממחישה את אותם לחצים. אין חולק שבמסגרת 

אמרה לנתבע שתעשה ככל שביכולתה למנוע את פרסום הסרט, ושפרסום הסרט  15השיחה התובעת 

טוענת שהתכוונה אחרת, ושדובר  15הנתבע מצדו טען שתפס את הדברים כאיום. התובעת  יפגע בו.

 בשיחה נעימה וידידותית. 

 

אפשר לחלוק על כך שנעשה שימוש במלים קשות -תהא כוונת הדברים כאשר תהא, אי .91

אינה מיודדת  15שמטרתן להפעיל על הנתבע לחץ להימנע מלעשות את הסרט. כל זאת כשהתובעת 

ואין ביניהם קשר קרוב או בכלל. דברים אלה שנאמרו בשיחה הם חלק ממנה, ויש חשיבות  עמו,

 לכך שהציבור ידע שנעשה כך. 

 

והאזנה  שיחה כולהתוכן היסוד נוסף שיש לבחון הוא אם מדובר בפרסום כוזב. לאחר עיון ב .92

, איני סבור שיש בקטע החלקי שהוצג בסרט כדי לעוות את המסר העולה ממנה באופן שמציג לה

טענה בעניין זה בתצהירה בכלליות רבה, בלא להסביר מדוע חלקו של השיחה  15מצג כוזב. התובעת 
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שנעשה בו שימוש בסרט מסלף את תוכן הדברים ומוציאם מהקשר, ואיני סבור שכך הוא. ההיפך 

עיון בשיחה כולה מעלה שאם היא הייתה מתפרסמת במלואה, לא היה בכך כדי לתמוך  הוא הנכון:

הייתה  15, ודומה שהפגיעה בפרטיות של התובעת ובנרטיב שהם ביקשו להציג בגרסת התובעים

 we": 15יותר )וראו למשל את האמור בדקה השמינית לשיחה, שם אומרת התובעת אף גדולה 

definitely created a cult there the people that were there, we imposed our values, we just 

had our little world, but that was not what he was teaching and not what we were learning 

from him" לפרוטוקול 63-59ראו חקירתה בעמ' . כמו כן . 

 

ג מידע כוזב ושיש אינטרס המסקנה המתבקשת היא שפרסום השיחה בסקיצה אינו מצי .93

ציבורי בפרסומה משום שהיא תומכת בטענת הנתבע בדבר מסע הלחצים שהופעל עליו שלא לפרסם 

 את הסרט. יש אינטרס ציבורי בפרסום דברים הצבועים בגוון של איום בהקשר הנוכחי. 

 

ם . אדרש לתבחיני15התובעת של מנגד יש לבחון את המשקל שיש לייחס לפגיעה בפרטיות  .94

 שנמנו בפסיקה כאמור. 

 

קיימה את  15מדובר בגילוי העובדה שהתובעת  ה"מיקום הגאוגרפי" של הפגיעה בזכות: .95

השיחה עם הנתבע, ובתוך כך אמרה לו את הדברים שהובאו בסרט. לא מעבר לכך. השיחה אינה 

בעים . היא לכל היותר מגלה לתו15חושפת פרטים אינטימיים הנוגעים לצנעת הפרט של התובעת 

וליתר תלמידי המורה שזיהו אותה בסרט הסופי את העובדה שקיימה את השיחה. אף שהתובעת 

לא טענה זאת במפורש, סביר שהיא לא הייתה מעוניינת שיתר התובעים ותלמידי המורה ידעו  15

על אודות השיחה. זאת משום שתוכנה עלול לפגוע באינטרס שלהם למנוע את פרסום הסרט בכך 

, תלמידה של המורה, כמי שאיימה על הנתבע 15 לנרטיב המוצג בו בהציגו את התובעת שהוא תורם

אלא  15שלא יפרסם את הסרט. מדובר אפוא בפגיעה שאינה בליבת הזכות לפרטיות של התובעת 

 בשוליה. 

 

כאמור, לא הייתה מערכת יחסים קודמת  :15טיב מערכת היחסים שבין הנתבע לתובעת  .96

ביקשה לשוחח עם הנתבע, על רקע היכרות שטחית ביותר מלפני שנים  15בין השניים. התובעת 

רבות. מטרת השיחה הייתה לגרום לנתבע לחדול מעבודתו על הסרט. אף שהשיחה התנהלה, 

לוטין, על רקע , אולי, ברוח טובה, הנתבע תפס זאת אחרת לח15מנקודת מבטה של התובעת 

לגרום לו להפסיק לרבות על ידי דודו ובת דודו, ניסיונות ולחצים שהופעלו על הוריו, ודרכם עליו, 

לתצהירו(. לא הייתה  38)וראו סעיף וחלק מטיפול נפשי שעבר לעבוד על הסרט, שהיה פרויקט חייו 

השיחה מוקלטת, סיבה לסבור שהנתבע לא יקליט אותה, יאמר לה אמת כששאלה אם  15לתובעת 

ושלא ישתמש בשיחה בסרט. בראייה אובייקטיבית ומפוכחת, השניים אחזו באינטרסים מנוגדים 
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וקוטביים. אומנם, ככלל, הבטחות יש לקיים, ומדובר בשיקול שאין להקל בו ראש )השוו לרע"א 

תמכות על ((. ברם את אינטרס ההס2008) 52( 1, פ"ד סג)צדיק נ' הוצאת עיתון הארץ בע"מ 6902/06

הבטחה מסוג זה והסכם הסודיות שנכרת במשתמע יש לאזן מול זכות הציבור לדעת על אודות 

הניסיון להניא את הנתבע מלפרסם את הסרט תוך שימוש במלים קשות, ניסיון התומך בטענתו 

 בעניין לחץ שהופעל עליו בנושא. 

 

 ,משוחחת עם הנתבעת, היא לא הייתה הייתה יודעת שהיא מוקלט 15אכן, אם התובעת  .97

לא הייתה משתמשת בלשון שבה בחרה להשתמש, וגם לא הייתה אומרת את יתר הדברים אך גם 

שאמרה בשיחה, אף הם חשובים לתמונה )וכנראה לנתבע שיקולים משלו, שלא התבררו, מדוע לא 

 בסרט הסופי. יצוין שלמעט אמירות כלליות, גם התובעים לאהתומכים בעמדתו  את חלקםשילב 

 התייחסו לשאר השיחה, שחלק מהאמור בה אינו תומך בעמדתם ובנרטיב שביקשו להציג(.

 

הסקיצה נשלחה לשישה אנשים כשהיא מוגנת בסיסמה. בסרט הסופי  אופן הפרסום: .98

אינה מזוהה. הפגיעה מצומצמת אפוא למספר לא גדול של אנשים, אלה שזיהו את  15התובעת 

לא טענה דבר ביחס למספר האנשים  15רים אותה. התובעת התובעת, בעיקר תלמידי המורה המכי

 שזיהו אותה המשליך על היקף הפגיעה. 

 

 15כאמור, דובר בניסיון של התובעת  הדרך שבה הגיע המידע המפורסם לידי הנתבע: .99

עמוק בתוך הפרויקט ומושקע בו, ובלא שהתובעת  שרוילשכנעו שלא לעשות את הסרט, כשהנתבע 

בות. אומנם הנתבע התחייב שאינו מקליט, ובמשתמע התחייב שלא לפרסם, ואין ערה לכלל הנסי 15

חולק שהפר את התחייבותו, אך מנגד יש לשקול את אינטרס הציבור שבפרסום, לרבות חשיפת איום 

 במשתמע על הנתבע, ביחס למידת הפגיעה שאינה ברף הגבוה. 

 

בשים לב לאופי מערכת  :ביחס לפגיעה בפרטיותה עובר לפרסום 15התנהלות התובעת  .100

לצפות את האפשרות שהיא תוקלט ולשקול  15היחסים ולמטרת השיחה, נראה שהיה על התובעת 

את מילותיה בהתאם. אם לא הייתה משתמשת במלים בעלות גוון מאיים, האינטרס הציבורי 

 שבפרסום היה קטן, ואפשר שהייתה מתקבלת תוצאה שונה. 

 

פעמית במובן זה שהסקיצה לא -הפגיעה היא חד שכת:פעמית או נמ-חד –משך הפגיעה  .101

אינה מזוהה. אין ראיה שמאן דהוא  15תוקרן לציבור ולא ייעשה בה שימוש, ובסרט הסופי התובעת 

 נוסף מהפרסום. עתידי שלא זיהה אותה עד כה יזהה אותה בעתיד )ועל כך מיד(. למעשה לא צפוי נזק 
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איזון בין הזכות לחופש הביטוי וזכות היצירה של הנתבע  איזון בין השיקולים המתחרים: .102

מטה את הכף להעדיף את חופש הביטוי. השיחה עשויה  15מול הפגיעה בפרטיות שנגרמה לתובעת 

, במישור האובייקטיבי לת גוון מאיים, ואין ספק שתכליתהלהתפרש למאזין הסביר כבע

ט. יש אינטרס ציבורי בחשיפת מידע זה, להניא את הנתבע מלפרסם את הסרוהסובייקטיבי כאחד, 

היא נקודתית ומוגבלת, הן ביחס לתוכן  15והוא תומך בגרסת הנתבע בסוגיה. מנגד, הפגיעה בתובעת 

השיחה, הן ביחס להיקף האנשים שנחשפו אליה. אין ראיה שייחשפו אנשים חדשים ושייגרם נזק 

 נוסף. 

 

או החסרת העובדה הסופי  לא מצאתי שציון הכתובית "שיחה מהאשראם" בסרט .103

היא בגדר תיאור כוזב. הסברו של הנתבע שלפיו הכתובית ביקשה שלא להיות מוקלטת  15שהתובעת 

, ושיש לראות בה שיקול עריכה ויצירה 15נוספה כדי שלא לזהות את מקום מושבה של התובעת 

ולא  15לתובעת  לגיטימי שאינו חורג מתחום הסביר, מקובל עלי. נכון שהנתבע הוא זה שהתקשר

היא זו שיצרה עמו קשר וביקשה שיתקשר אליה. על כן  15הפוך, אך הדבר נעשה לאחר שהתובעת 

לוואי  יהשאלה מי התקשר למי אינה מהותית כאן ואינה מציגה מצג כוזב. לחלופין, מדובר בפרט

 לסעד.  כדי ליצור מצג כוזב או להקים זכות הםאת הרושם הכללי, ולכן אין ב יםמעוות םשאינ

 

כשהשתמש בשיחה עמה  15פועל יוצא מן האמור הוא שהנתבע פגע בפרטיות התובעת  .104

בסקיצה ובסרט הסופי בניגוד להסכם סודיות משתמע שנכרת בין השניים. היא נפגעה בעיני אלה 

י בעבר, ילדיהם, והתובעים עצמם. עם דתלמידי המורה ששהו עמה באננדה וא –שיכולים לזהותה 

ולכן הנתבע פטור מאחריות לנזק שנגרם לחוק הגנת הפרטיות ( 3)18סעיף מכוח מוגנת  זאת, הפגיעה

 ממנה. גם עילה זו דינה להידחות אפוא. 

 

מעל הדרוש אוסיף כי גם אם היה נמצא שקמה פגיעה בפרטיות שאינה מוגנת, הרי שהיא  .105

לת התביעה, כל שכן הייתה ברף נמוך אשר ספק אם האיזון בין הזכויות המתנגשות היה מוביל לקב

 15לסעד של ציווי המורה על הסרת השיחה מהסרט. כאמור, הפגיעה בפרטיות של התובעת 

מצטמצמת לאלה שנחשפו לקטע השיחה שצוטט בסרט ויכולים לזהותה: שישה "ילדי האשראם", 

שאחד מהם הפיץ את הסקיצה, ולימים בסרט הסופי לגבי אלה שדרישת הזיהוי מתקיימת בהם. 

סייה זו לא כומתה, ולא הונחה בעניינה כל תשתית עובדתית. העיקר הוא שבסרט הסופי אוכלו

לא מזוהה, ואין טענה לפגיעה אפשרית נוספת בה. באחד מפסקי הדין דחה בית המשפט  15התובעת 

המחוזי )השופטת ר' רונן( סעד של ציווי על אף שחלה פגיעה בפרטיות בנימוק שאין מקום לאסור 

ו תועלת לציבור רק משום שהוא בוצע תוך כדי עוולה, וכשהפרסום אינו גורם נזק פרסום שיש ב

 29-22, פסקות מוזיאון תל אביב לאמנות נ' ספרוקט 1395/05נוסף )ת"א )מחוזי ת"א( 

((. אפשר אם כן שבאיזון בין מידת הפגיעה בפרטיות לאינטרס הציבור הטמון בחופש 31.12.2007)
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דעת את תוכן השיחה, שעה שפרסום הסרט הסופי לא יגרום נזק בעתיד, היצירה ובזכות הציבור ל

 ידו של חופש הביטוי על העליונה. ברם בנסיבות העניין אין צורך להכריע בכך. 

 

לבסוף יצוין כי בכתב התביעה השני נטען לפרסום לשון הרע בעניינה של השיחה, אך הטענה  .106

נזנחה כליל בסיכומים: היא לא פורטה כלל, הועלתה רק בפרק המתייחס לפגיעה בפרטיות, ולא 

 התבקש בגינה סעד. על כן אין מקום להידרש לה. 

 

 עילה שלישית: הפרת זכות יוצרים .7

חמש קלטות וידאו הכוללות קטעי וידאו  2015מסרה לנתבע בשנת  6אין חולק שהתובעת  .107

שצולמו לאורך השנים בהודו ובישראל כדי שיעביר אותן לפורמט דיגיטלי ויערוך אותן, והנתבע 

כתבה לו בעקבות זאת: "בבקשה תמחוק אותם וגם את העריכות שעשית לגמרי.  6עשה כן. התובעת 

ערים או משהו אחר שנראה לך מעניין ולא קשור להודו, אם אתה רוצה לשמור איזה קטע ממאה ש

(. התובעים 6לתצהיר של נתבעת  1זה בסדר". התובע השיב לה: "היי, סבבה נהיה בקשר" )נספח 

טוענים שהנתבע השתמש בסקיצה בסרטונים מתוך שלוש קלטות לפחות, ובכך הפר את זכויות 

ש"ח וכן ליתן צו קבוע המונע את המשך  300,000היוצרים בהם. הם עותרים לחייבו בפיצוי בסך של 

כל  6. כמו כן התבקש לתת צו המורה לו למסור לתובעת 6שימושו בסרטים שקיבל מאת התובעת 

 עותק דיגיטלי ופיזי שבידו. 

 

, שלפי 4מנגד טוען הנתבע שיש לדחות עילה זו מכמה טעמים מצטברים: ראשית, התובע  .108

וא שצילם את הסרטים ולכן היה בעל זכות היוצרים בהם, לא )בתו( ה 6הנטען בתצהיר של תובעת 

צורף מסמך הנחזה להיות מסמך העברת זכות החתום בידי  6הגיש תצהיר. לתצהירה של תובעת 

לא הוכחה. הנתבע מצביע על כך כי  6בלבד. על כן טוען הנתבע כי העברת הזכות לתובעת  4התובע 

להגיש תצהיר לתמיכה בהמחאת הזכות,  4לתובע בית המשפט הורה  15.6.2021בהחלטה מיום 

והדבר לא נעשה. מאחר שהעברת של זכות יוצרים טעונה מסמך בכתב, הנתבע טוען שלא הוכח 

. לחלופין נטען כי זכויות היוצרים בסרטים לא הוכחו. נטען 6שזכויות היוצרים הומחו לתובעת 

( לחוק זכות יוצרים, ולא 1)4סעיף שהתובעים לא טענו ולא הוכיחו שהקלטות עונות להגדרה שב

לנתבע,  6שהן בגדר זכות כלכלית או אישית. כל שנטען הוא שיש קלטות שהועברו מהתובעת 

ושהנתבע השתמש בתוכנן. עוד נטען שלא הוכח שזכות היוצרים בתוכן הקלטות שייך לתובעים. לא 

וען שצילם חלק הובאה ראיה לכך שהתובעים צילמו את הסרטים שבקלטות. הנתבע עצמו ט

מצולם, כך שלא יכול  4מהחומרים, ולא הובאו ראיות לסתור. בין היתר, יש מקרים שבהם התובע 

היה לצלם את עצמו. חלק מהחומר צולם על ידי צד שלישי. לבסוף נטען שגם אם הייתה זכות 

צרים יוצרים, לא הוכחה הפרה שלה. הנתבע טוען שאין בפי התובעים טענה להפרה של זכויות יו

בסרט הסופי או בראף קאט. לגבי החומרים היחידים שהיו במחלוקת, הוכח שאלה הועברו לנתבע 
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מצד שלישי שיש חיסיון על שמו. למעשה, הטענה היחידה בסיכומים היא לשימוש בקטע אחד מתוך 

בסקיצה, זו שנשלחה לשישה אנשים בלבד עם בקשה שלא להעבירם  –הקלטות שקיבל הנתבע 

כי "פרסום", כהגדרתו בחוק זכות יוצרים, הוא "הוצאה של מספר סביר של עותקים  הלאה. נטען

של היצירה, בשים לב לאופייה, לרשות הציבור, ברשותו של בעל זכות היוצרים, למעט ביצוע פומבי 

של היצירה או שידורה, למעט הצגה לציבור של יצירה אומנותית שאינה גופן". נטען כי לא נעשה 

, ולא 15לחוק; היצירה לא הועמדה לרשות הציבור, כאמור בסעיף  14ר כאמור בסעיף שידור לציבו

. ההפרה הנטענת נעשתה לעיני שישה אנשים המכירים את 13נעשה ביצוע פומבי כאמור בסעיף 

 החומרים ולעיני עובדי הפקה ספורים, ובנסיבות אלו חופש הביטוי והיצירה צריכים לגבור.

 

כי הנתבע הודה בכתב ההגנה שזכויות היוצרים בחומרים הן של בסיכומי התשובה נטען  .109

; כי הסרטים עונים להגדרת "יצירה קולנועית" ולכן הם מושא לזכויות יוצרים; כי מאחר 1התובע 

שהנתבע העתיק, ביצע בפומבי ואף שידר את תוכנות הקלטות ללא רשות, הוא הפר את זכויות 

 היוצרים בהן. 

 

בקטעי הסרטים. אני מוכן  6להפרת זכות יוצרים של תובעת  מצאתי לדחות את הטענה .110

להניח, לצורך הדיון, שהסרטים שנעשה בהם שימוש בסקיצה באים בגדר "יצירה קולנועית" 

( לחוק קובע כי "היוצר 1)33לחוק זכות יוצרים, ולכן הם מוגנים מכוחו. סעיף  1כהגדרתה בסעיף 

)ג( לחוק קובע: "חוזה 37צרים ביצירה", וסעיף של יצירה הוא הבעלים הראשון של זכות היו

להעברת זכות יוצרים או למתן רישיון ייחודי לגביה, טעון מסמך בכתב". הנטל להוכיח את הבעלות 

ביצירה ואת הפרת הזכות בה מוטל על הטוען לזכות, קרי: על התובעים. "נטל הראיה לבעלות הוא 

לחוק  64((. סעיף 2008)מהדורה שלישית  1901ישי כרך של זכויות יוצריםנטל כבד" )שרה פרזנטי 

קובע חזקות להקלת הנטל, אך אלו לא מתקיימות בענייננו ולא נטען לאיזו מהן. לא אחת דחו בתי 

הוכחת הבעלות של התובע ביצירה מושא התביעה. אכן, "תנאי לאכיפת -המשפט תביעות בשל אי

פרה כי הוא אכן בעל הזכויות שהופרו" )ת"א משמעית מצד הטוען לה-החוק הוא כי תובא הוכחה חד

( )השופטת א' 31.1.1996) ( בע"מ נ' אררט חברה לביטוח בע"מ1973הד ארצי ) 354/93ם( -)מחוזי י

(; ת"א )שלום ת"א( 6.9.1998) אמינון בע"מ נ' רזיאל 68119/96פרוקצ'יה. ראו גם ת"א )שלום ת"א( 

 ((. 31.7.2006) שווילי נ' האוזן השלישית בע"מ 10918/04

 

בעל זכות היוצרים  4אין בידי לקבל את טענת התובעים שלפיה הנתבע הודה בכך שהתובע  .111

לכתב התביעה הראשון, והוכחשה  55-52-ו 42-38בסרטים. הטענה לבעלות ולהפרה נטענה בסעיפים 

ה. לכתב ההגנה הראשון. הנתבע טען שגם אם הייתה הפרה, עומדת לו הגנ 95-94במפורש בסעיפים 

הוא לא אישר את הבעלות או את ההפרה. מכאן שהנטל להוכיח את הבעלות בזכות היוצרים 

 ביצירות ואת הפרתן מוטלת על התובעים מהחל ועד כלה. 



 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

 

 נ' אופק פלוני  42121-05-18 ת"א
 אלמוני נ' אופק  14106-06-19 ת"א

  
 

 33מתוך  31

 

, על ידי בין השארבכתב התביעה הראשון נטען כי "עסקינן בסרטי וידאו אשר צולמו,  .112

לכתב  52, הוא יוצרם והנתבעים לא קיבלו כל אישור או רשות לעשות בהם שימוש" )סעיף 4התובע 

עצמו, בהגינותו, שלא כל  4התביעה. ההדגשה הוספה(. כלומר, כבר בכתב התביעה הבהיר התובע 

לטענתו, הסרטים צולמו על ידו. זאת הוא טען בלא להבחין בין סרטים שהוא צילם ולכן הוא יוצרם 

 4לבין סרטים שצילמו אחרים ושאין לו זכויות בהם. הכיצד נדע אפוא באיזה סרטים יש לתובע 

 הוא ובאיזה אין לו? -זכויות יוצרים לטענתו

 

לכתבי התביעה עצמם לא צורפו עותקים מהיצירות עצמן, באופן שאינו מאפשר לזהותן  .113

וקת ביחס אליהן. פרזנטי כותבת כי ומקשה על הנתבע להתגונן ועל בית המשפט לברר את המחל

"כאשר פורסמה יצירה יציין התובע בכתב התביעה, כי הוא המחבר ויצרף לתביעה עותק של היצירה 

או צילום שלה באופן שבית המשפט והנתבע יוכו בוודאות לזהות את היצירה שהיא נשוא התביעה" 

 (. כזאת לא נעשה כאן. 1891)עמ' 

 

, בתו, 6היר לתמיכה בטענה שהסרטים צולמו על ידו. התובעת עצמו לא הגיש תצ 4התובע  .114

 These videos had been taken by my father over the past few"טענה בנושא זה בכלליות רבה: 

decades"  לתצהיר(. היא לא פירטה מה מקור ידיעה זו, לא הבחינה בין הסרטים השונים,  1)סעיף

ום, למעשה לא פירטה דבר ולא הציגה ראיות או גרסה. התובעת לא ניסתה לשחזר את נסיבות הציל

אישרה בחקירתה: "בקלטת שחור לבן שיהונתן טוען שקיבל אותה מצד אחר, אבא שלי מצולם  6

שם. בקלטות הצבעוניות של הרבה שעות שאנחנו מסרנו, שאני מסרתי ליהונתן, אבא שלי לפעמים 

אישרה  4לפרוטוקול(. כלומר, התובעת  87" )עמ' חראו על ידי קרוב משפחה אמצולם שם על ידי 

, שהוא יוצרם ולכן בעליהם, ללא 4שחלק מהסרטים צולמו על ידי קרוב משפחה שאינו התובע 

נשאלה פעמים מספר אם יש סימן שיכול להוכיח שהסרטים  6הבחנה בין הסרטים השונים. התובעת 

(. הנתבע מצדו העיד שהוא צילם 88עת )עמ' , ולא נתנה תשובה מניחה את הד4צולמו על ידי תובע 

, 186; עמ' 29, שו' 185; עמ' 4, שו' 184; עמ' 25-24, שו' 170)עמ'  4במצלמה שלו ובמצלמה של תובע 

(. עדותו לא נסתרה. התובע אכן סיפר על עצמו, גם בסרט, שקיבל מצלמה 19-18, שו' 187; עמ' 5-3שו 

בעדותו. הסרט עצמו ממחיש זאת באמצעות סרטונים  7ובע בגיל צעיר והחל לתעד, וכך גם אישר הת

 שהנתבע צילם, לרבות את עצמו. 

 

אכן, עסקינן בסרטונים שצולמו לפני כשלושים שנה, בלא שמי מהצלמים התכוון או חזה  .115

שיצטרך להגן על זכות היוצרים בהם ביום מן הימים. לכן יש קושי ממשי לשחזר מי צילם אותם. 

אין די לטעון שהקלטות שבהן נשמרו הסרטים הן בבעלות התובעים כדי לבסס זכות יוצרים. לצורך 

אכן יצר את אותם סרטים, קרי: שצילם אותם  4היה על התובעים להוכיח שהתובע  הוכחת הזכות
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בעצמו. כזאת לא עלה בידי התובעים להוכיח. אומנם יש סרטים מסוימים שסביר שהנתבע לא צילם 

. עם זאת כשם שהנתבע לא זוכר בדיוק מי צילם איזה 9בעצמו, כגון אלו שצולמו שהוא היה בגיל 

לא זוכרת ולא יודעת להעיד על כך. בהיעדר ראיה כלשהי  6ד, כך גם התובעת סרט משום שהיה יל

צילם את הסרטים המפרים, לפי הנטען, ובהיעדר התייחסות קונקרטית ביחס  4המוכיחה שהתובע 

עצמו אישר בכתב ההגנה שחלק מהסרטונים לא  4לכל סרט והוכחה פרטנית לגביו, כשגם התובע 

 בוע שהוכח שזכות היוצרים בסרטונים המפרים הייתה שלו. צולמו על ידו, אין בידי לק

 

פועל יוצא מן האמור הוא שיש לדחות את הטענה להפרת זכות יוצרים בהיעדר הוכחת  .116

 הזכות. 

 
 סוגיות נוספות .8

התובעים מקדישים חלק נכבד ביותר מסיכומיהם לטענה שיש לדחות את גרסתו של הנתבע  .117

 765/18עותה בחוות דעתו של השופט א' שטיין בע"א מאחר שהוא נתפס ב"חזקת השקר" כמשמ

(. לפי חזקה זו, אם נתפס בעל דין דובר שקר בנושא שהוא מרכזי להתדיינות, 1.5.2019) חיון נ' חיון

יש להחזיקו כדובר שקר גם בעניינים אחרים. בלא לקבוע מסמרות או להביע דעה אימתי יש מקום 

סוקה או דעת יחיד, אומר כי נסיבותיה אינן מתקיימות להידרש לחזקה זו ואם היא בגדר הלכה פ

בענייננו. הנתבע לא נתפס דובר שקר בנושאים מהותיים שנמצאים בליבת המחלקות. הנתבע השיב 

בחקירתו אמת, והודה גם בדברים שלא היו נוחים לו ושלא שירתו את גרסתו. דומה שחזקת השקר 

ן העדים בעניין מהותי להתדיינות, לא כשהוא מתייחסת למצב שבו בעל דין נתפס משקר על דוכ

נתפס משקר מחוץ לכתלי בית המשפט. ההבדל משמעותי שכן בעוד שחל איסור חוקי לשקר על דוכן 

העדים או בתצהיר, אין בדין איסור לשקר מחוץ לבית המשפט. נכון ששקר יכול להקים יסודות של 

שפט אוסר לשקר באופן כללי, תמיד. הטענה עברה, עוולה או הפרת דין אחרת. אולם אין לומר שהמ

נדחית אפוא לגופה, וזאת בלא צורך לקבוע ממצאים בשאלה אם הנתבע דייק בכל מילה שהעיד 

 בבית המשפט או שאמר בסרט. 

 

התובעים טוענים בסיכומי התשובה שגם אלה מהם שלא הגישו תצהיר, לא זנחו את  .118

ל תובע כשמדובר בעובדות המשותפות לכלל תביעתם. לשיטתם, אין חובה להגיש תצהיר של כ

התובעים. אכן, לעתים אפשר וגם יעיל להסתפק בתצהיר אחד מטעם כמה תובעים כשעילת התביעה 

משותפת לכולם. ברם דרישת הזיהוי, שחלה בעילת לשון הרע ופגיעה בפרטיות, היא אינדיבידואלית. 

שר לזהותו ולכן נולדה לו עילה. תובע כל תובע היה צריך להוכיח שמאן דהוא זיהה אותו או שאפ

שלא זוהה, ולא טען שאפשר לזהותו, לא הוכח את עילת תביעתו. כמו כן, בעילה של לשון הרע עליו 

להוכיח שחלה פגיעה בשם הטוב כתוצאה מהפרסום. את זאת יש להוכיח בעדות. לכן התובעים שלא 

 . העידו, לא הוכיחו את תביעתם ודינה להידחות ולו בשל כך
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 הערה טרם נעילה .9

לדיון לפי כתבי הטענות וסיכומי בעלי  אשר הונחופסק הדין הכריע בשאלות המשפטיות  .119

לא  ו)אשר כשלעצמ בסרט הסופיהדין. הוא לא בחן ולא קבע ממצא בדבר נכונות הנרטיב המוצג 

ידי ; בשאלה אם אורח החיים של תלמ, ושרק בו הייתה הצדקה לדוןבפסק הדין, ולא בכדי( נסקר

מאפיינים של כת; בשאלה אם ילדי  כלל –י כשלושים שנה באננדה ואדי לפנ –המורה באותה עת 

התלמידים הוזנחו כשנלוו להוריהם; ואם נפל רבב בהתנהגותו של המורה. כל שנקבע בפסק הדין 

הוא שלא עלה בידי התובעים לבסס את טענותיהם לפי עילות התביעה שנטענו: ביחס לסרט הסופי 

בעניינו ם לשון הרע, פגיעה בפרטיות והפרת זכות יוצרים. מטעם זה ולא אחר דין התביעות פרסו

 להידחות. 

 

 סוף דבר .10

 . על כל רכיביהן נדחותהתובענות מכל המקובץ לעיל,  .120

 

והצריכה ארבע שנים כעל פני אשר להוצאות המשפט: ההתדיינות התנהלה בעצימות גבוהה  .121

. במיוחד הכבידה העובדה שהתובעים לא מיקדו את טענותיהם בתובענה אחת, ניכריםמשאבים 

אלא ניהלו שתי תובענות במקביל הנסבות סביב אותו עניין, ואף עשו כן בלא להבחין ביניהן על אף 

הסקיצה על אף שההתדיינות בעניינה לגבי הם לא זנחו את התביעה שהתביעות שונות מהותית. 

ל רקע זה יישאו התובעים בכל אחת מהתביעות, ביחד ולחוד, בשכר טרחת עלוקה בחוסר מידתיות. 

ש"ח. הפיקדון המופקד בתיק בית המשפט  80,000ש"ח, ובסך הכול  40,000כוח הנתבע בסך של  יבא

יועבר על פירותיו לנתבע באמצעות באי כוחו, מחצית ממנו על חשבון ההוצאות שנפסקו בכל תיק. 

 שאם לא כן תישא ריבית פיגורים כחוק.  יום, 30היתרה תשולם תוך 

 

 יום ממועד המצאת פסק הדין. 60יפו תוך -זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב

 

 המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.

 

   , בהעדר הצדדים.2022ספטמבר ב 4תשפ"ב, האלול ב' חניתן היום, 

 

 


