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 פסק דין

 
 1חוק איסור הפליה במוצרים, בגין אפליה אסורה לפי ₪  5,000לפניי תביעה לפיצוי בסך  .1

 2)להלן:  2000-בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א

 3 (."החוק"

 4 

 5עולה מכתבי הטענות ומטענות הצדדים כי הרקע לתביעה הינו סכסוך הקיים מזה מספר  .2

 6ידות גור, לבין משפחות שפרשו מן החסידות והצטרפו שנים בין הציבור הנמנה על חס

 7 לקהילה המכנה את עצמה "פני מנחם", בראשות הרב שאול אלתר.

 8 
 9עוד עולה כי התובע, שהינו עו"ד במקצועו, מעורב )לרוב באמצעות עמותה שהוא פועל  .3

 10 במסגרתה( בהגשת כמה וכמה תביעות נגד הנתבעת, וכולן על הרקע האמור.

 11 
 12 הלך לבית עולמו הרב יצחק מאיר רובינשטיין ז"ל.  26.6.2022ביום  .4

 13 
 14אחיו של המנוח, הרב אברהם מרדכי רובינשטיין, הוא חמיו של התובע. אחות נוספת שלהם  .5

 15 היא הרבנית נעמי אלתר, הנשואה למנהיג קהילת פני מנחם, הרב שאול אלתר.

 16 
 17האבל שפורסמה משפחתו בעיתון  התובע טוען כי, על רקע הסכסוך בחסידות גור, במודעת .6

 18"המודיע" שמוציאה הנתבעת, לא הוזכרו חמיו ואחות חמיו האמורים לעיל, וכן אחות 

 19 נוספת, גב' טובה זיידה.

 20 
 21בנסיבות אלה פנה התובע אל הנתבעת וביקש לפרסם מודעה שבה יצוינו המועדים  .7

 22בע. כן צוין בנוסח והכתובות בהם ישבו שבעה על אחיהם הרבנית נעמי אלתר וחמיו של התו

 23 המודעה כי אמם של המנוח והאחים הנ"ל, תשב באחד מן הימים עם חמיו של התובע.
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 1 
 2"בשל בקשת הנתבעת סירבה לפרסם את המודעה, כאשר הסירוב נומק בזו הלשון:  .8

 3 . המשפחה הקרובה לא נוכל לקבל מודעות אבל שאינן באישורם"

 4 
 5רקע השתייכות לקבוצה דתית, האסורה התובע טוען כי מדובר באפליה במתן שירות על  .9

 6 לפי הוראות החוק.

 7 
 8רות קוליאן נ'   15-03-25435התובע הפנה לעניין זה לפסק הדין שניתן בהליך ת"א )מרכז(  .10

 9]פורסם ב'נבו'[ ע"י כב' השופט י. שפסר  יתדות ת.ש.מ.ו. הוצאה לאור ופרסומים בע"מ

 10 (."פס"ד קוליאן")להלן: 

 11 
 12שהיא מוציאה לאור פונה בעיקר לזרמים המרכזיים של הציבור  הנתבעת טענה כי העיתון .11

 13החסידי, ואף ציינה כי כחלק מתהליך הפרישה של קהילת פני מנחם, רבים מהנמנים על 

 14 הקהילה ביטלו את המנוי שלהם לעיתון.

 15 
 16 עם זאת, הנתבעת ציינה כי היא איננה נוטלת צד בסכסוך הפנימי בחסידות גור.  .12

 17 
 18בדיון סמנכ"לית הכספים, שהעידה כי בקשת התובע לפרסום המודעה את הנתבעת ייצגה  .13

 19הועברה לטיפולה, וכי היא סירבה לפרסם את המודעה לאור בקשת משפחת המנוח שלא 

 20לפרסם מודעות אבל שאינן באישור המשפחה. הבקשה נעשתה במכתב שצורף לכתב 

 21 ההגנה.

 22 
 23מפרסום מודעות אבל במקרים נציגת הנתבעת ציינה אף כי מדיניות העיתון היא להימנע  .14

 24שהדבר מביא לידי ביטוי סכסוכים או מריבות משפחתיות, שכן הנתבעת לא מעוניינת 

 25 שהסכסוכים יתנהלו מעל דפי העיתון.

 26 
 27כן הסבירה נציגת הנתבעת כי בעצם פרסום מודעה שכזו יש משום פגיעה והשפלה כלפי  .15

 28 ן איננה יושבת שבעה ביחד.המשפחה, שכן ניתן להבין מהמודעה שהמשפחה מסוכסכת ולכ

 29 
 30הנתבעת טענה כי בנסיבות האמורות לא היה באי פרסום המודעה משום אפליה אסורה לפי  .16

 31החוק, וכי התביעה הינה ניסיון לכפות על הנתבעת להתערב בסכסוך הפנימי בחסידות גור, 

 32 ומהווה שימוש לרעה בהליכי משפט.

 33 
 34ליה שנוהגת הנתבעת כלפי מודעות התובע טען שההתחשבות במשפחה היא רק תירוץ לאפ .17

 35של חברי קהילת פני מנחם, ואף טען כי העובדה שמכתב משפחת המנוח איננו נושא תאריך 

 36מצביעה על כך שהמכתב "הוזמן" כדי להצדיק את הסירוב לפרסם את המודעה, כאשר 

 37 הרקע האמתי הוא החרם שבו נוהגת הנתבעת כלפי קהילת פני מנחם.
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 1 
 2 דיון והכרעה

 3 
 4 )א( לחוק נקבע כדלקמן:3בסעיף  .18

 5"מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא 

 6יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או 

 7במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ 

 8ת מפלגתית, גיל, מעמד אישי, מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכו

 9 הורות או לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה או ענידת סמליהם."

 10 

 11הנתבעת לא חלקה על הטענה כי מתן שירות של פרסום מודעות בעיתון הוא בגדר "שירות  .19

 12 ציבורי", וממילא המחלוקת נוגעת רק לשאלה האם מדובר באפליה באספקתו של השירות.

 13 

 14האמור בפס"ד קוליאן אין בו כדי לסייע לתובע במקרה זה. פס"ד  ראשית, אני סבור כי .20

 15קוליאן עסק בפרסום מודעות של תנועה פוליטית המבקשת לקדם ייצוג של נשים חרדיות, 

 16 והטענה שהתקבלה ע"י בית המשפט הייתה לאפליה מחמת מין. 

 17 
 18העולים  מדיניותו היא לפרסם פרסומיםזאת ועוד, במקרה ההוא טענת העיתון הייתה כי  .21

 19ולטענתו הפרסום היה מנוגד להשקפה בקנה אחד עם השקפת העולם של הזרם הליטאי, 

 20זו. עולה מכך שלמעשה לא הייתה מחלוקת על כך שאי מתן השירות נבע מעילה המנויה 

 21 )א( לחוק, ועיקר הדיון היה בשאלה האם האפליה מוצדקת.3בסעיף 

 22 
 23מתן השירות בכלל מהווה אפליה לפי סעיף במקרה שלפניי, יש לדון תחילה בשאלה האם אי  .22

 24 )א( לחוק.3

 25 
 26התובע לא טען, וודאי שלא הוכיח, כי קיימים הבדלים משמעותיים בהשקפת העולם  .23

 27 הדתית או באורח החיים הדתי בין חסידי גור לבין חברי קהילת פני מנחם.

 28 
 29המחלוקת העיקרית, ולמעשה היחידה, שעולה מטענותיו, נוגעת לזהותו הפרסונלית של  .24

 30 האדמו"ר מגור או הרב שאול אלתר.  –מנהיג הקהילה 

 31 
 32אני סבור שבנסיבות אלה לא הוכח ע"י התובע כי ניתן לאפיין את חסידי גור ואת חברי  .25

 33לקבוע כי אי מתן קהילת פני מנחם כשתי קבוצות דתיות מובחנות, וממילא לא ניתן 

 34 השירות מהווה אפליה מחמת השתייכות לקבוצה דתית.

 35 
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 1בדומה לכך, לא הוכח שוני מהותי בהשקפת העולם של שתי הקבוצות, וכפועל יוצא מכך  .26

 2לא ניתן לקבוע כי אי מתן השירות מהווה אפליה על רקע השקפה, שאף היא אפליה אסורה 

 3 )א( לחוק.3לפי סעיף 

 4 
 5כי אף שמחלוקת בדבר זהותו של המנהיג עשויה להיתפס כעניין  למעלה מן הצורך יצוין .27

 6פוליטי, הרי שהמחוקק לא נקט בלשון מרחיבה של איסור אפליה על רקע פוליטי, אלא אסר 

 7". במקרה זה לא נטען, ועל אחת כמה וכמה שלא השתייכות מפלגתיתלהפלות על רקע "

 8שונה בין חסידי גור לחברי  הוכח, כי התקיימה אפליה על רקע של השתייכות מפלגתית

 9 קהילת פני מנחם.

 10 
 11מעבר לכל זה, אף לו הוכח כי חסידי גור וחברי קהילת פני מנחם מהווים קבוצות דתיות  .28

 12)א( לחוק, אני סבור כי במקרה הספציפי שלפניי הוכיחה הנתבעת 3נבדלות לעניין סעיף 

 13 שלא מדובר באפליה על רקע שונות זו.

 14 
 15מטענות שני הצדדים שהמחלוקת בין חסידי גור לבין קהילת פני  לעניין זה יובהר כי עולה .29

 16מנחם היא שיצרה את הסכסוך המשפחתי, עד כדי נתק מוחלט, בין אלמנתו וילדיו של 

 17 המנוח, לבין חלק מאחיו, ובכלל זה חמיו של התובע והרבנית נעמי אלתר. 

 18 
 19משפחתי, לא יהיה  אולם, אני סבור שגם במקרה שבו מחלוקת בין קבוצות גורמת לסכסוך .30

 20 זה נכון לראות את הסכסוך הקיים בין בני המשפחה רק בראי אותה המחלוקת החברתית. 

 21 
 22 הסכסוך המשפחתי שבבסיס עובדות תביעה זו הוא קודם כל סכסוך בין בני אדם. .31

 23 
 24עולה מכך, כי רצונם של חלק מבני המשפחה שהשסע בתוך המשפחה לא יוחצן באמצעות  .32

 25 אף הוא קודם כל רצון אישי ואנושי.מודעות אבל נפרדות, 

 26 
 27ממילא, יש לראות את ההימנעות מפרסום המודעה נשואת הליך זה, כפעולה שמרכז הכובד  .33

 28שלה הוא התחשבות ברגשותיהם של אנשים פרטיים, ואילו הרקע של המחלוקת בין 

 29 הקהילות הוא משני.

 30 
 31אותנטית, יש לומר כי  לעניין טענת התובע לפיה פניית המשפחה היא פנייה "מוזמנת" ולא .34

 32התחשבות ברגשות משפחת הנפטר ע"י סירוב לפרסם מודעות אבל נפרדות המחצינות את 

 33קיומו של סכסוך משפחי, עשויה להיות מוצדקת אף בהיעדר פנייה מצד המשפחה. ובפרט 

 34 כשהדבר תואם את מדיניות העיתון, כפי שהעידה נציגת הנתבעת.

 35 
 36ל מכתב המשפחה אין בה כדי להוכיח דבר, שכן לו מדובר בנוסף, העובדה שלא צוין תאריך ע .35

 37 היה במכתב לא אותנטי, ניתן היה אף לציין בו תאריך באופן לא אותנטי.
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 1 
 2 לאור כל האמור אני דוחה את התביעה. .36

 3 
 4 ₪.  700התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט בסך  .37

 5 

 6וריבית כדין מיום יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה  30הסכום האמור ישולם בתוך  .38

 7 מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

 8 

 9ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על האמור בפסק דין זה לבית המשפט המחוזי בירושלים,  .39

 10 יום. 15בתוך 
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