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 פסק דין

 
 1 

 2)להלן:  1965-מכוח חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה₪  25,000לפני תביעה כספית בסך של  .1

 3 "(.חוק איסור לשון הרע"

 4 

 5 עיקרי טענות הצדדים

 6 

 7פרסמה הנתבעת פוסט ברשת החברתית  27.7.21טוען כי ביום  , עו"ד במקצועו ,  התובע .2

 8פייסבוק, ובו הוציאה את דיבתו, זאת בעקבות תיק בו ייצג התובע נתין זר. בפוסט שפרסמה 

 9 ציינה הנתבעת את שמו המלא של התובע לצד תמונתו. 

 10 

 11הפוסט בפייסבוק התייחס לכתבה שהועלה באתר "פוסטה". הכתבה עסקה בתיק בו ייצג  .3

 12התובע נתין זר שנאשם בתקיפת אם ילדיו ושוחרר למעצר בית, ובו נכתב על ידי הנתבעת 

 13 כדלקמן:

 14 

 15הרשעות. הפר מאסר על תנאי. הפר תנאים  2"מסתנן אריתראי עם 

 16מגבילים. אבל הסנגור החלאה אומר, "האנשים האלה דואגים יותר 

 17מכל אזרח במדינה למלא אחר החלטות בית המשפט. מן הסתם אין 

 18להם לאן להיעלם", והשופטת החלאה מקשיבה לו ושולחת אותו 
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 1רת המסתננים, למרות להכות נשים בדרום תל אביב בפיקוח משט

 2 מהמסתננים נעלמים ולא מגיעים לדיונים בעניינם. 50%-שיידוע ש

 3 תשמעו באמת נגמרו לי המילים.

 4 מבחינתי שימותו שניהם, הסנגור והשופטת

 5 ועדיף בייסורים!

 6 אנחנו לא הפח זבל של מערכת המשפט". 

 7 

 8 

 9ליקים. התובע  377-ושיתופים  63תגובות,  30-מוסיף לטעון התובע כי הפוסט צבר למעלה מ .4

 10טוען כי במילים הללו, לרבות כינוי התובע בשם גנאי ואיחולי מוות, יש בכך הפרה של חוק 

 11 איסור לשון הרע.

 12 

 13התובע טוען כי פנה אל הנתבעת באמצעות הפייסבוק על מנת שתסיר את הפוסט, וחרף  .5

 14צא בדף האמור הנתבעת לא עשתה כן ונכון למועד הגשת כתב התביעה הפוסט עדיין נמ

 15 הפייסבוק של הנתבעת. 

 16 
 17התובע טוען כי נוסף לסעד הכספי לו זכאי מכוח חוק איסור לשון הרע, יש במעשי הנתבעת  .6

 18גם פגיעה בפרטיותו של התובע. מעשים אלו עולים לכדי התחקות אחר אדם ופרסום 

 19 תמונתו בפני רבים באופן שעלול לבזות ולהשפיל את התובע.

 20 
 21 23מעשי הנתבעת עולים לכדי עוולת התקיפה המצויה בסעיף  זאת ועוד, התובע טוען כי .7

 22"(. הואיל ומהפוסט שפרסמה משתמע פקודת הנזיקיןלפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ )להלן: "

 23, עבירת 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 192ממנו איום ופועל יוצא מכך הפרה את סעיף 

 24 האיום. 

 25 
 26לביסוס טענותיו, צירף התובע, ₪.  25,000ל בנסיבות אלו, עותר התובע לפיצוי כספי בסך ש .8

 27בין היתר, את הפוסט שפרסמה הנתבעת, מכתב דרישה ותיעוד הודעה שנשלחה מטעמו 

 28 לנתבעת, לחשבון הפייסבוק שלה. 

 29 
 30הנתבעת טוענת כי בהתאם לפסיקה, הפרסום המיוחס לנתבעת אינו מהווה הפרה לפי סעיף  .9

 31מדובר בפרסום שפורסם בשעת כעס ועל כן,  לחוק איסור לשון הרע. הנתבעת טוענת כי 1

 32הפרסום הנ"ל אינו מקים לתובע עילת תביעה לפי חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת 

 33 דת הנזיקין.והפרטיות ופק

 34 
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 1הנתבעת טוענת כי הפרסום הנ"ל מתייחס לכתבה שלקוחה מאתר "פוסטה" שהוזמנה על  .10

 2ושמו כפי שהובאו לאתר.  ידי התובע. הפרסום כלל פרטים של התובע, לרבות תמונה

 3הנתבעת טוענת כי הואיל ומדובר בפרסום שיזם התובע וצורף קישור לכתבה מהאתר, לא 

 4 קמה לתובע עילת תביעה כלשהי. 

 5 
 6הנתבעת טוענת כי מדובר בתביעת השתקה שנועדה להשתיק ביקורת ולמנוע שיח ציבורי  .11

 7 על אף שהתובע פועל בתחום הציבורי. 

 8 
 9לתובע לא נגרם נזק. שמו הטוב של התובע לא נפגע ולא נגרם לתובע כל הנתבעת טוענת כי  .12

 10 נזק אחר המצדיק פסיקת פיצויים לטובתו.

 11 
 12הנתבעת טוענת כי התובע בהתנהלותו בחר מרצונו לסכן את עצמו. התובע פעל לפרסום  .13

 13פועלו בכתבה וידע למעשה כי יהיה חשוף לביקורת לחיוב ולשלילה. גם אם הפוסט הנ"ל 

 14אשר פעל לקידום  -לחוק איסור לשון הרע, יש לייחס לתובע 1להגדרה של בסעיף עונה 

 15 .100%אשם תורם בשיעור של  -הכתבה

 16 
 17הנתבעת טוענת כי לא קיבלה מכתב התראה או פנייה כלשהי מהתובע והאמור נודע לה עם  .14

 18קבלת כתב התביעה. הנתבעת טוענת כי לאחר קבלת כתב התביעה, הסירה את הפוסט 

 19 הפייסבוק. מחשבון 

 20 
 21הנתבעת טוענת כי היא תושבת שכונת דרום תל אביב מזה שנים, פעילה חברתית ומראשי  .15

 22מחאת תושבי שכונות דרום תל אביב אשר קוראים לגירושם של מסתננים. כמו כן, לגישת 

 23הנתבעת המסתננים פוגעים בחייהם של תושבי דרום תל אביב וחשופים לסכנות, פשיעה 

 24 ומעשי טרור פלילי. 

 25 
 26הנתבעת טוענת כי תביעה זו מבוססת על המילה "חלאה" ועל איחולי מוות. הנתבעת חוזרת  .16

 27על טיעוניה כי המילים הנ"ל אינן מהוות הפרה של חוק איסור לשון הרע. הנתבעת טוענת 

 28 כי לפי הפסיקה גידופים ואיחולי מוות אינם עולים כדי לשון הרע.

 29 
 30משלח ידו של התובע. להיפך, מהפוסט משתמע הנתבעת טוענת כי אין במילים אלו לפגוע ב .17

 31 כי הנתבע הצליח לשכנע את בבית המשפט בטיעוניו. 

 32 
 33הנתבעת טוענת שהמילים המיוחסות לה, שהן בגדר לשון הרע, חוסות תחת הזכות לחופש  .18

 34הביטוי. הנתבעת טוענת כי קבלת התביעה תגרום לצמצום חופש הביטוי והזכות להביע 

 35 ה לפגוע באינטרס הציבורי ובערכים הדמוקרטיים. דעה. קבלת התביעה עשוי

 36 
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 1הנתבעת טוענת כי הפרסום הנ"ל חוסה תחת ההגנות הקבועות בחוק איסור לשון הרע.  .19

 2לחוק איסור לשון הרע וטוענת כי מדובר בפרסום שיש בו אמת  14הנתבעת מפנה לסעיף 

 3 ט לוואי בפרסום.לאמיתה. לא ניתן לייחס לתובע את המילה חלאה ומדובר לכל היותר בפר

 4 
 5( לחוק איסור לשון הרע. לדידה, הפרסום 1)15הנתבעת טוענת להגנת תום הלב לפי סעיף  .20

 6נעשה מתוך אמונה באמתותו, ולא הייתה מודעת לכך שהפרסום עלול לעלות לכדי לשון 

 7הרע. הנתבעת טוענת כי המבחן למודעות הוא לפי המבחן הסובייקטיבי ולכן לא הייתה 

 8 תה חייבת לדעת כי הפרסום הנ"ל עשוי לעלות לכדי לשון הרע.מודעת ולא היי

 9 
 10( לחוק איסור לשון הרע וטוענת כי פעלה מתוך חובה מוסרית, 2)15הנתבעת מפנה לסעיף  .21

 11על מנת לחשוף את מעשיו של התובע אשר יוצרים סיכון לתושבי שכונות דרום תל אביב. 

 12 סום אלא כי חלק מתוכנו מבזה.הנתבעת טוענת כי התובע לא טוען לשקריות אמתות הפר

 13 
 14( לחוק איסור לשון הרע וטוענת כי הפרסום נועד להגן על אינטרס 3)15הנתבעת מפנה לסעיף  .22

 15 אישי של הנתבעת כפעילה חברתית כאמור וכתושבת דרום תל אביב.

 16 
 17( לחוק איסור לשון הרע וטוענת כי מדובר בהבעת דעה על מעשיו 4)15הנתבעת מפנה לסעיף  .23

 18התובע אשר פועל בשם שירות ציבורי או בקשר לעניין ציבורי ובעניינינו בקשר  ואופיו של

 19 לתושבי דרום תל אביב. 

 20 
 21הנתבעת טוענת כי לצד ההשלכות שיש במעשי התובע על הציבור, התובע כשלעצמו מתוקף  .24

 22תפקידו כסנגור מטעם הסנגוריה הציבורית עובד בשירות הציבורי ולכן יש עניין ציבורי 

 23 במעשיו.

 24 
 25( לחוק איסור לשון הרע וטוענת כי מדובר בפרסום שעניינו הבעת 6)15הנתבעת מפנה לסעיף  .25

 26 דעה על פעולה פומבית. הנתבעת טוענת כי יש בפרסום מילוי חובה אזרחית וציבורית. 

 27 
 28לחוק איסור לשון הרע, עומד  15הנתבעת טוענת כי הואיל וחלות ההגנות הקבועות בסעיף  .26

 29)א( לחוק לשון הרע ונטל ההוכחה ושלילת ההגנות הקבועות 16הפרסום בהתאם לסעיף 

 30 לחוק איסור לשון הרע מוטל לפתחו של התובע. 15בסעיף 

 31 

 32הנתבעת מכחישה כי קיבלה מהתובע פנייה בטרם מיצוי הליכים משפטיים. הנתבעת  .27

 33 נחשפה פעם ראשונה לטענות התובע במעמד קבלת כתב התביעה. 

 34 
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 1בוק ששלח התובע אינה המצאה וידוע כי שליחת הודעות הנתבעת טוענת כי ההודעה בפייס .28

 2באמצעות הפייסבוק אינן מועברות באופן ישיר לנמען אלא לתיקייה נפרדת. הנתבעת 

 3 טוענת כי סימון "וי" אינו מעיד על קריאת ההודעה אלא רק על שליחת ההודעה. 

 4 
 5חשבון הנתבעת טוענת כי התובע לא ווידא כי הנתבעת קיבלה את ההודעה ששלח ל .29

 6הפייסבוק שלה. לפיכך, מנוע התובע מלעלות טענות השוללות את תום הלב של הנתבעת 

 7 לחוק איסור לשון הרע. 17לפי סעיף 

 8 
 9הנתבעת טוענת כי טענותיו של התובע מתמקדות בהכפשת שמו ולכן לא קמה לו עילה לפי  .30

 10חוק הגנת ל 6חוק הגנת הפרטיות. לא כל שכן, לא מדובר במעשה של מה בכך לפי סעיף 

 11 הפרטיות.

 12 
 13הנתבעת טוענת כי אין בפרסום הנ"ל התחקות או בילוש אחר התובע. הנתבעת טוענת כי  .31

 14מדובר בפרסום המפנה לכתבה. בכתבה ניתן למצוא את שמו של התובע ותמונתו. כתבה 

 15 שהתובע הזמין ומימן.

 16 
 17עילת  הנתבעת טוענת כי הואיל ואין בפרסום מושא התביעה לשון הרע, לא קמה לתובע .32

 18 לחוק הגנת הפרטיות.  18תביעה לפי סעיף 

 19 
 20הנתבעת טוענת כי לא מתקיימת עוולה לפי פקודת הנזיקין. לא הוכח נזק ולנתבעת אין כל  .33

 21חובה כלפי התובע. מוסיפה לטעון בעניין זה כי איחולי מוות אין בהם כדי לעלות לכדי 

 22 ה או איום.עבירת האיום. הנתבעת טוענת כי אין בפרסום הנ"ל רמז לתקיפ

 23 

 24 סיכומי התביעה

 25 
 26התובע טוען כי מדובר בהפרה של חוק איסור לשון הרע. כמו כן, לגישתו מדובר במבחן  .34

 27אמירות  3אובייקטיבי. התובע טוען כי התביעה מתייחסת לפוסט בכללותו. הפוסט כולל 

 28 שכל אחת מהן מהווה הפרה של חוק איסור לשון הרע. 

 29 

 30לטענת התובע משתמע מהפוסט כי התובע שקרן. כמו כן, בפוסט מופיעה המילה חלאה  .35

 31 ואיחולי מוות. בסוף, בפוסט הגדילה הנתבעת ואיחלה מוות בייסורים. 

 32 

 33התובע טוען כי הנתבעת לא חזרה בה מאמירותיה, כך שטענתה לתום לב דינה להידחות.  .36

 34פוסט גרר אחריו תגובות, לייקים עמדתו של התובע היא כי סך הכל עשה את עבודתו. ה

 35 ושיתופים. 
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 1 

 2התובע טוען כי בסופו של דבר הפוסט הוסר, מה שמעיד על כך, לגישתו, שהיה ברור לנתבעת  .37

 3שהפוסט מהווה לשון הרע. התובע טוען כי הנתבעת מנסה לסתור את טענת התובע לפיה 

 4מבוססת על ראיות  המסתננים מקפידים להתייצב לדיונים. טענה זו לא  נסתרה וכל כולה

 5 שאין להן משקל.

 6 

 7התובע טוען כי לא עומדת לנתבעת הגנת אמת דיברתי. לגישתו, השימוש שעשתה הנתבעת  .38

 8בתמונתו והצמדתה לפוסט מושא התביעה בשים לב לתגובות, ליקים ושיתופים מהווה גם 

 9 כן פגיעה בפרטיות. 

 10 
 11השימוש בתמונה. התובע טוען לחוק הגנת הפרטיות מחייב רווח מ 2.6התובע טוען כי סעיף  .39

 12כי רווח לא חייב להיות רווח ממוני. התובע טוען כי מהפוסט משתמע איום. בכל אופן, טוען 

 13 התובע כי ניתן להסתפק בעילת לשון הרע. 

 14 

 15התובע מפנה לפסיקה בה התקבלה תביעה בגין לשון הרע על סמך המסר המשתמע  .40

 16 מהמילים ולא על סמך המילה הספציפית. 

 17 
 18מפנה לפסיקה נוספת לפיה איחול מוות עולה לכדי עוולה של לשון הרע. בנוסף, מפנה  התובע .41

 19התובע לפסיקת בית המשפט העליון אשר הותיר את הכרעת בית המשפט קמא על כנה. 

 20 לאור קביעתו שהמילה "חלאה" עולה לכדי הפרה של חוק איסור לשון הרע. 

 21 
 22חוק הגנת הפרטיות משום שנקלחה התובע מפנה לפסיקה במסגרתה התקבלה תביעה לפי  .42

 23תמונה ממכשיר סלולרי. התובע טוען כי ברגע שאתה מוסיף תוכן מבזה ומשפיל לתמונה 

 24 יש בכך הפרה של חוק הגנת הפרטיות.

 25 

 26התובע טוען כי אינו עובד ציבור. חובת הנאמנות היא כלפי לקוחו בלבד. גם אם הוא מקבל  .43

 27 ובד ציבור.כסף ממשרד המשפטים, אין זה הופך אותו לע

 28 

 29 סיכומי ההגנה

 30 

 31הנתבעת טוענת כי מדובר בפרסום שהוא בגדר הבעת דעה. מדובר על הבעת דעה כלפי  .44

 32מעשים שעשה אדם מתוקף תפקידו כעובד ציבור. הנתבעת טוענת כי מדובר בכתבת 

 33"יח"צ". הנתבעת טוענת כי התובע היה מודע לכך שכתבה כזו עשויה לגרור אחריה ביקורות 

 34 ולשלילה.לחיוב 
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 29מתוך  7

 1 

 2הנתבעת טוענת כי פרסום הפוסט נעשה בהתאם למידע שהיה פרוס בפניה נכון לאותה העת  .45

 3 ועל סמך המידע סברה כי מסתננים לא נוהגים להתייצב לדיונים. 

 4 

 5הנתבעת טוענת כי  מדובר במידע שהתובע לא חלק עליו. לטענתה, המילה "חלאה" אינה  .46

 6 פוצה.בגדר לשון הרע ומדובר באמירה שכיחה ונ

 7 

 8הנתבעת טוענת כי הפוסט נכתב בשעת כעס ויש ליתן לכך משמעות. מדובר בנושא שנוגע  .47

 9ללביבה והנתבעת אף מנהלת מאבק בכל הנוגע לענין זה. הנתבעת לקחה קשה את הכתבה 

 10 ולכן מתוך כעס החליטה לפרסם את הפוסט. 

 11 

 12ו כן, לטענתה, הנתבעת טוענת כי בהזדמנות הראשונה שנודע לה, הסירה את הפוסט. כמ .48

 13איחולי מוות בייסורים אינם עולים לכדי לשון הרע. הנתבעת טוענת כי לא מתקיימת עוולת 

 14 האיום לפי פקודת הנזיקין. 

 15 
 16הנתבעת טוענת כי התובע לא קיבל איומים ואף לא הגיש תלונה במשטרה. התמונה שצורפה  .49

 17מבזה או משפיל וכפועל לכתבה צורפה על ידי התובע. הנתבעת טוענת כי לא מדובר בפרסום 

 18יוצא מכך, גם אם צורפה אליו תמונה, אין בכך פגיעה בפרטיות. לטענתה, לא הפיקה רווח 

 19 כתוצאה מהפרסום.

 20 

 21הנתבעת טוענת כי משלח ידו של התובע לא נפגע. להיפך, בהתאם להחלטת בית המשפט   .50

 22 התובע השיג תוצאה טובה. התובע הצליח לשחרר מסתנן לחלופת מעצר.

 23 

 24עת טוענת כי מהפוסט לא משתמע כי התובע שקרן. לגישתה, המציאות עומדת הנתב .51

 25בסתירה למציאות שמכיר התובע. הנתבעת טוענת כי בכתב התביעה לא נטענה  טענה לעניין 

 26 זה ולא בכדי, אמירה כזו לא יוחסה לתובע בפוסט, גם בעיני האדם הסביר.

 27 
 28לכתב התביעה שם נטען כי  14-ו 13בתשובה לסיכומי ההגנה, התובע מפנה לסעיפים  .52

 29התביעה מתייחסת לפוסט בכללותו. התובע טוען כי הפוסט לא נכתב בשעת כעס. הפוסט 

 30 נכתב לאחר שהנתבעת קראה את הכתבה. 

 31 

 32 

 33 

 34 
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 29מתוך  8

 1 

 2 דיון והכרעה

 3 

 4פרסמה הנתבעת פוסט בחשבון הפייסבוק.  27.7.21כפי שעולה מהתובענה שהוגשה, ביום  .53

 5לצד קישור לכתבה שפורסמה באתר "פוסטה" אשר בפוסט מופיעה תמונתו של התובע 

 6עוסקת בתיק בו ייצג התובע נתין זר. בתיק זה, קבע בית המשפט שיש לשחרר את העצור, 

 7 נתין זר, לחלופת מעצר.

 8 

 9 בפוסט נכתב כדלקמן:  .54

 10 

 11הרשעות. הפר מאסר על תנאי. הפר תנאים  2"מסתנן אריתראי עם 

 12"האנשים האלה דואגים יותר מגבילים. אבל הסנגור החלאה אומר, 

 13מכל אזרח במדינה למלא אחר החלטות בית המשפט. מן הסתם אין 

 14להם לאן להיעלם", והשופטת החלאה מקשיבה לו ושולחת אותו 

 15להכות נשים בדרום תל אביב בפיקוח משטרת המסתננים, למרות 

 16 מהמסתננים נעלמים ולא מגיעים לדיונים בעניינם. 50%-שיידוע ש

 17 נגמרו לי המילים.תשמעו באמת 

 18 מבחינתי שימותו שניהם, הסנגור והשופטת

 19 ועדיף בייסורים!

 20 אנחנו לא הפח זבל של מערכת המשפט". 

 21 

 22בפרסום הנ"ל מופיעה המילה "חלאה". כמו כן, ניתן למצוא איחולי מוות לתובע. התובע  .55

 23אף מוסיף כי משתמע מהפוסט בכללותו שהוא שקרן, מה שמהווה גם אינדיקציה לכך 

 24וסט מהווה לשון הרע, כמו גם פגיעה בפרטיות ועוולה לפי פקודת הנזיקין, בהן אדון שפ

 25בהמשך. הנתבעת כאמור טוענת כי לא מדובר בלשון הרע וככל שכן, מדובר בפרסום שמוגן 

 26 לחוק איסור לשון הרע. 14-15לפי סעיף 

 27 

 28הרע  עיקר המחלוקת בין הצדדים היא האם הפרסום שפרסמה הנתבעת עולה כדי לשון .56

 29כמשמעו בחוק איסור לשון הרע. לצד זאת, נטען כאמור גם לפגיעה בפרטיות ועוולת 

 30הנזיקין. בכל אופן, תביעה זו מתמקדת בעיקרה בסוגיה של הפרת חוק איסור לשון הרע 

 31 ובסוגיה זו מתעוררות מספר שאלות כדלקמן.

 32 
 33בייסורים  ראשית, האם המילה "חלאה" מהווה לשון הרע; שנית, האם איחולי מוות  .57

 34; שלישית, האם הפוסט בכללותו מהווה לשון הרע; ככל והתשובות על   מהווים לשון הרע
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 29מתוך  9

 1שאלות אלו חיוביות )לכל הפחות לאחת מהשאלות(, יש לבחון האם לנתבעת הגנות לפי 

 2 לחוק איסור לשון הרע.  15 -ו 14סעיף 

 3 
 4המסגרת הנורמטיבית והרלוונטית לעניינינו מצויה כאמור בחוק איסור לשון הרע. לפי  .58

 5לחוק איסור לשון הרע, מעשה של פרסום לשון הרע עשוי להוות עוולה אזרחית.  7סעיף 

 6 אחד היסודות הנדרשים בעוולה לפי חוק איסור לשון הרע הוא מעשה של פרסום לשון הרע. 

 7 
 8רע מגדיר מהו "פרסום". מהסעיף עולה כי כל מעשה של העברת לחוק איסור לשון ה 2סעיף  .59

 9מסרים ייחשב כפרסום. תנאי לפרסום לשון הרע הוא שהפרסום מיועד לפחות לאדם אחד 

 10לחוק איסור לשון הרע. דהיינו, שיח ישיר בין המפרסם  7-ו 2"זולת הנפגע" כעולה מסעיף 

 11 לנפגע לא יעלה לכדי עוולה של לשון הרע.

 12 
 13יש לבחון האם הפרסום מקים אחריות לפי חוק איסור לשון הרע. כפי שטוענים  לאחר מכן, .60

 14הצדדים, יש לבחון את פרשנות הפרסום בהתאם למבחן האובייקטיבי. יש לבחון איזו 

 15 משמעות הקורא הסביר היה נותן למילים שבפרסום. 

 16 
 17חן את במסגרת תהליך הפרשנות, לא נבחן מהי המשמעות שאליה התכוון המפרסם ולא נב .61

 18האופן שהובן הפרסום על ידי הנפגע שאליו הגיע הפרסום.  כמו כן, אין לבדוק את משמעות 

 19הפרסום דרך מילונים או הסתמכות על מקורות, אלא המשמעות תיבדק בעיני האדם 

 20 הסביר.

 21 
 22לחוק איסור לשון הרע ובהתאם להלכה הפסוקה, פרסום לשון הרע עשוי  3לפי סעיף  .62

 23ם בחר המפרסם לעשות שימוש במילים שמשמעותן הפשטנית להתקיים גם במקרים בה

 24לחוק איסור לשון הרע מבחין בין שתי דרכים: דרך  3אינה בהכרח מהווה פגיעה. סעיף 

 25אחת היא כי הלשון הרע משתמע מהפרסום; דרך שנייה היא שהמפרסם עושה שימוש 

 26הפרסום להיות  במילים תמימות לכאורה אולם בהינתן נסיבות חיצונית מסוימות, יהפוך

 27 פוגעני.

 28 
 29נקודה נוספת, פרסום לשון הרע עשוי לכלול קטעים או מילים מסוימות אשר מהווים לשון  .63

 30הרע, וחלקים אחרים שאינם בהכרח מהווים לשון הרע. הנפגע יכול להסתמך על חלקים 

 31 מהפרסום או כולו אם כי מנוע מלטעון לשון הרע על חלקים שלא טען בתביעתו.

 32 
 33 לשון הרע מגדיר "לשון הרע" כדלקמן: לחוק 1סעיף  .64

 34 
 35 

 36 –לשון הרע היא דבר שפרסומו"
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 29מתוך  10

 1להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או  (1)

 2 ;ללעג מצדם

 3 ;לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו (2)

 4לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת,  (3)

 5 ;במקצועובעסקו, במשלח ידו או 

 6לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו,  (4)

 7 ;נטייתו המינית או מוגבלותו

 8 
 9כפי שצוין לעיל, הפרשנות האם פרסום ייחשב כלשון הרע היא לפי המבחן של האדם  .65

 10( לחוק קובע כי לשון הרע הוא פרסום שעלול, בין היתר לבזות את הנפגע. 1)1הסביר. סעיף 

 11בהיר שוב כי פרסום לשון הרע ייתפש לפי האדם הסביר. על כן, אין משמעות כמו כן, א

 12לכוונתו של המפרסם או למודעות שלו, כמו גם שאין משמעות כיצד הפרסום נתפש בעיני 

 13 הנפגע. 

 14 
 15ראוי לציין כי גם גידופים עשויים לעלות לכדי עוולה לפי חוק איסור לשון הרע. גידופים  .66

 16בזות אדם בעיני אחרים. מצד שני, וכפי ששני הצדדים טוענים, וקללות עשויים להשפיל ול

 17גידופים וקללות הן חלק מהחיים החברתיים. גידופים שהם שכיחים לא בהכרח יעלו כדי 

 18 לשון הרע. הדברים האמורים נכונים גם כאשר הגידופים נאמרו בשעת כעס. 

 19 
 20בוק עונה להגדרה  של בעניינינו, אין מחלוקת כי הפוסט שפרסמה הנתבעת בחשבון הפייס .67

 21לחוק איסור לשון הרע. יש כאן פעולה אקטיבית של העברת מסרים  2"פרסום" לפי סעיף 

 22באמצעות חשבון הפייסבוק של הנתבעת. לא מדובר כאן בתקשורת ישירה בין הנתבעת 

 23 לתובע, אלא מדובר בפרסום שהגיע ליותר מאדם אחד זולת התובע ועל כך אין מחלוקת. 

 24 
 25בחון האם מדובר בפרסום העולה כדי לשון הרע. כפי שצוין לעיל, התובע טוען לפיכך, יש ל .68

 26 כי המילה "חלאה" עולה כדי לשון הרע וכך גם איחולי המוות שפרסום והפרסום בכללותו. 

 27 

 28באשר למילה "חלאה", אין מחלוקת כי מדובר בגידוף. המילה חלאה אמנם מהווה חלק  .69

 29ור להסתמך על קטע מסוים מהפרסום על מנת קטן מהפרסום. אולם אין כל מניעה כאמ

 30 לטעון לעוולה של לשון הרע. 

 31 
 32גידוף עשוי בנסיבות מסוימות לעלות לכדי עוולה של לשון הרע. ברם, איני סבור כי במקרה  .70

 33 שלפני, המילה "חלאה" שנכתבה בפרסום עולה כדי עוולה של לשון הרע. 

 34 
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 29מתוך  11

 1שני, אין חולק כי קללות וגידופים הם  אין חולק כי גידוף עשוי לבזות ולהשפיל אדם. מצד .71

 2חלק מחיינו ובית המשפט לא יטה באופן אוטומטי לקבוע כי גידוף או קללה מהווה עוולה 

 3 של לשון הרע, קל וחומר כשמדובר במילה שכיחה. 

 4 

 5לא שוכנעתי כי התובע הוכיח כי המילה "חלאה" מהווה עוולה של לשון הרע. אינני סבור  .72

 6ת, במקרה שלפני, המילה "חלאה" נתפשת על ידי האדם הסביר כי בנסיבות הספציפיו

 7כמילה שיש בה כדי לבזות ולהשפיל את התובע. כמו כן, מקובלת עליי טענת הנתבעת כי 

 8מדובר במילה שכיחה שחלק מחיינו, ובמצבים כאלו לא בהכרח נטה לקבוע כי מדובר בלשון 

 9 הרע.

 10 
 11עניין פלוני )פורסם במאגרים( )להלן: " פלוני נ' 6558-15זאת ועוד, התובע הפנה לבע"מ  .73

 12"( אשר קבע כי המילה "חלאה" מהווה עוולה של לשון הרע. לעניות דעתי הפניית פלוני

 13 התובע לעניין פלוני שגויה מיסודה. 

 14 
 15לפי עניין פלוני, עובדות המקרה, כפי שתוארו שם, אינן רלוונטיות למקרה דנא, שכן מדובר  .74

 16בסכסוך בין בני זוג, לאחות של בן הזוג בגין הטיפול באמם המבוגרת. אחות של בן הזוג 

 17שלחה הודעת מייל לבני הזוג במסגרתה מאשימה אותם ביחס הגרוע כלפי האם תוך שהיא 

 18 ב של מילים פוגעניות. בין היתר,  נאמרה גם המילה "חלאה". עושה שימוש במגוון רח

 19 
 20בית משפט לענייני משפחה קיבל בחלקית את טענות בני הזוג ונפסק לבני הזוג פיצוי ללא  .75

 21 ₪.  35,000הוכחת נזק בסך של 

 22 
 23הוגשו שני ערעורים לבית המשפט המחוזי בחיפה אשר נדחו. בית המשפט המחוזי בחיפה  .76

 24תערב בגובה הפיצוי. לאחר מכן, הוגשה בקשת רשות ערעור. טענת בני קבע שאין מקום לה

 25 הזוג היא כי בית משפט לענייני משפחה שגה בקבעו את גובה הפיצוי. 

 26 
 27בית המשפט העליון קבע גם הוא כי אין מקום להתערב בפסק הדין של בית משפט לענייני  .77

 28 משפחה ולאחר מכן של בית המשפט המחוזי. 

 29 
 30דעת האם בית המשפט לענייני משפחה קבע כי המילה "חלאה" עולה למעשה, לא ניתן ל .78

 31כדי הפרה של חוק איסור לשון הרע. לפי פסק הדין אליו הפנה התובע, היו הרבה מאוד 

 32מילים פוגעניות שנאמרו כלפי בני הזוג. לא ברור כיצד ובגין אילו מהמילים פסק בית משפט 

 33 המילים, נכללה גם המילה "חלאה". לענייני משפחה עוולה של לשון הרע והאם מבין

 34 
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 1בכל אופן, אין בהחלטת בית המשפט בערכאה השלישית בכדי לתרום למחלוקת העובדתית  .79

 2האם המילה "חלאה" מהווה הפרה של חוק איסור לשון הרע, הואיל והחלטת בית המשפט 

 3 העליון התמקדה בשאלת גובה הפיצוי וכלל לא התייחסה למסרים הפוגעניים.

 4 
 5לאיחולי המוות, מהפוסט עולה כי מדובר באיחול מוות בייסורים. לא שוכנעתי כי באשר  .80

 6פרסום זה עולה כדי לשון הרע כהגדרתו ומשמעו על פי חוק איסור לשון הרע. כמו כן, לא 

 7שוכנעתי שיש בפרסום זה הכפשה או ביזוי, גם אם לאיחול המוות נוספה המילה 

 8רר שאט נפש אך אינו עונה להגדרה של לשון הרע "בייסורים". לדידי, האיחול המדובר מעו

 9 לחוק איסור לשון הרע. 1לפי סעיף 

 10 
 11)פורסם במאגרים(  אדוה לוי נ' רונן רוזנבלט 53994-11-20התובע הפנה לת"ק )בת ים(  .81

 12"( תובענה בה דנתי. לשיטתו, בפסיקתי, בעניין לוי, קבעתי כי איחול מוות עניין לוי)להלן: "

 13ן הרע. שוב התובע שגה עת בחר להפנות לפסיקה זו, לאור כך שפסק עונה להגדרה של לשו

 14 דין זה אינו תומך בגרסתו. 

 15 
 16בקליפת האגוז, בעניין לוי עסקינן בתביעה שהוגשה מכוח חוק איסור לשון הרע. התובעת  .82

 17שכרה מההורים של הנתבע נכס. הנתבע, עו"ד במקצועו, ייצג את הוריו בהתקשרות חוזה 

 18תקופת השכירות, טען הנתבע כי התובעת הותירה את הדירה עם השכירות. עם תום 

 19ופועל יוצא ₪  50,297ליקויים. הנתבע דאג להביא שמאי אשר העריך את הנזקים בסך של 

 20 מכך הפקיד שיק ביטחון שמסרה התובעת. 

 21 
 22השיק סורב ונפתחו כנגד התובעת הליכים בהוצאה לפועל. הערבים לשיק היו אמה של  .83

 23חמה. הנתבע נפגש עם הערבים ובמהלך הפגישה הנתבע ציין בפני התובעת, אחותה ו

 24הערבים כי התובעת איחלה לאמו של הנתבע לחלות ולמות בסרטן. בהתאם, קבעתי כי 

 25 הביטוי שאמר הנתבע בפני הערבים מגדף ומזלזל ואמירה זו עולה כדי לשון הרע.

 26 
 27איחלה את איחול המוות בעניין לוי לא נפסק כי איחול המוות הוא לשון הרע. הרי מי ש .84

 28לכאורה היא התובעת להורי הנתבע. נפסק כי הביטוי שציין התובע בפני הערבים, כלומר, 

 29עונה להגדרה של לשון הרע. במילים  -הביטוי שהתובעת איחלה להוריו, איחולי מוות

 30אחרות, נפסק כי הנתבע מסר מסרים כוזבים לקרובי התובעת. הוצאת דיבתה של התובעת 

 31הקימה לתובעת עילת תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע, ולא איחול המוות היא זו ש

 32 שבכלל מיוחס לתובעת ולא לנתבע.

 33 
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 1באשר לפרסום בכללותו, נזכיר כי הנפגע יכול להסתמך על חלקים מהפרסום או כולו. עוד  .85

 2ראוי לציין כי לשון הרע יכול להשתמע מהפרסום גם אם המפרסם בחר להשתמש במילים 

 3 הפשטנית אינה מהווה פגיעה. שמשמעותן

 4 
 5טענת התובע כי הפרסום בכללותו עונה להגדרה של לשון הרע מקובלת עליי. הנתבעת  .86

 6בפרסום מלינה על כך שבית המשפט שיחרר מסתנן אשר הפר מאסר על תנאי ותנאים 

 7מגבילים על סמך אמירה שמיוחסת לתובע. לפיה, מדובר באנשים אשר מכבדים את 

 8. הנתבעת טוענת כי בית המשפט קיבל את עמדתו של התובע על אף החלטות בית המשפט

 9 מהמסתננים נעלמים ולא מגיעים לדיונים. 50%שלפי נתונים סטטיסטים 

 10 
 11מהפרסום הנ"ל משתמע כי התובע למעשה עושה שימוש בטיעון שקרי ואף כזה שמטעה את  .87

 12שהחליט על שחרור אותו בית המשפט. לתובע חובת נאמנות כלפי הלקוח. בסופו של יום, מי 

 13נתין זר לחלופת מעצר הוא בית המשפט ולא התובע. בכל אופן, הנתבעת הציגה את התובע 

 14 כפועל בניגוד לנורמות המשפטיות וכלה, את מעשיו כמעשה פסול כלפי החברה.

 15 
 16אני סבור כי הפרשנות המשתמעת מהפרסום בהחלט עונה להגדרה של לשון הרע כמשמעו  .88

 17הרע. אי לכך, אני קובע כי המשמעות המשתמעת מהפרסום בהחלט בחוק איסור לשון 

 18מבזה את התובע, מייחסת לתובע מעשים פסולים ולא מן הנמנע שגם עשויה לפגוע במשלח 

 19 ידו. 

 20 
 21בהקשר זה, התעוררה מחלוקת האם התובע טען כי הפרסום בכללותו מהווה לשון הרע.  .89

 22ה "חלאה" ולאיחולי המוות ולא הנתבעת טוענת כי התובע התייחס בכתב התביעה למיל

 23 לפוסט בכללותו. איני שותף לטענה זו.

 24 
 25לכתב התביעה, התובע טוען לעוולה של לשון הרע תוך התמקדות  3-5אמנם בסעיפים  .90

 26לכתב התביעה, דומה כי התובע  13-14במילה "חלאה" ואיחול המוות. אולם, בסעיפים 

 27 על כך שמדובר בפרסום שאין בו אמת.טוען לעוולה של לשון הרע גם על הפרסום בכללותו ו

 28 
 29לאור כל האמור לעיל, נחה דעתי כי הפרשנות המשתמעת מהפרסום בכללותו עולה כדי  .91

 30לשון הרע כמשמעו בחוק איסור לשון הרע. לאחר קביעתי זו, עתה אדון בהגנות עליהן 

 31 ( לחוק איסור לשון הרע, כמפורט להלן. 6)-(1)15-ו 14עומדת הנתבעת מכוח סעיפים 

 32 
 33 לחוק איסור לשון הרע קובע כדלקמן: 14סעיף  .92

 34 
 35 
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 1"במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר 

 2שפורסם היה אמת והיה בפרסום ענין ציבורי; הגנה זו לא תישלל בשל 

 3כך בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאין בו פגיעה של 

 4 ".ממש

 5 
 6לחוק איסור לשון הרע. סעיף זה  14נטל ההוכחה מוטל על המסתמך להגנה מכוח סעיף  .93

 7כולל שני יסודות: היסוד הראשון מתייחס לאמתות הפרסום. יסוד זה מתייחס "להשוואה 

 8 בין הפרסום למציאות העובדתית". 

 9 

 10היסוד השני מתייחס לעניין הציבורי בפרסום. לפי יסוד זה, נבדוק את היתרונות  .94

 11צדיקים את הפרסום למרות שיש בו לשון הרע. מדובר בשני תנאים מצטברים. בדיקת המ

 12 קיומם של היסודות הנ"ל תוכרע על פי המבחן האובייקטיבי.

 13 

 14הגנה לפי הסעיף הנ"ל לא מתקיימת במקרים שהטעות הייתה סבירה והמפרסם לא  .95

 15לחוק איסור  19סעיף התרשל. שיקולים אלו יכולים לבוא לידי ביטוי בפסיקת הפיצויים לפי 

 16 לשון הרע. 

 17 
 18אין משמעות למניעים ולמטרות שעומדים מאחורי הפרסום ואין כל משמעות לכך  .96

 19שהמפרסם בשעת הפרסום סבר כי מדובר בפרסום אמת. על המפרסם להוכיח את אמתות 

 20 הפרסום והעניין הציבורי בו. 

 21 
 22באשר לעניין הציבורי, בית המשפט יבחן את התועלת הציבורית שיש בפרסום. ההכרעה  .97

 23בשאלה האם מדובר בפרסום שיש בו עניין ציבורי נעשית באמצעות איזון בין האינטרסים 

 24המתנגשים. מצד אחד בית משפט יבחן את האינטרס של הפרט למנוע פרסומים פוגעניים 

 25בחן את "האינטרס שבחופש הביטוי" וזכות הציבור אך נכונים, ומצד שני בית המשפט י

 26 לדעת. 

 27 
 28ככל ועובדות האמת מתייחסות לפרטים האינטימיים ביותר של הפרט מתחזקת זכותו של  .98

 29הנפגע למנוע את הפרסום. ככל והפרטים הנוגעים לפרט משפיעים על אנשים, הזכות של 

 30 הפרט למנוע את הפרסום קטנה. 

 31 
 32"שאין בו פגיעה של ממש", המפרסם יכול ליהנות מהגנה  אם מתברר שבפרסום פרט לוואי .99

 33לחוק איסור לשון הרע, גם אם אין אמת בפרסום. תחולתו של הסייג כפופה  14לפי סעיף 

 34לשני תנאים מצטברים: התנאי הראשון מתייחס למשקל היחסי של הפרט השגוי; התנאי 

 35 השני מתייחס למידת הפגיעה "שהפרט השגוי גרם לנפגע".
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 1 
 2 נינו, לא שוכנעתי כי הנתבעת הוכיחה את אמתות הפרסום.בעניי .100

 3 
 4 , לפרוטוקול נשאלה הנתבעת כדלקמן:29-33, שורות 39בעמוד  .101

 5 
 6 

 7"השאלה שלי מאוד פשוטה, את מספרת ומרצה פה על דרום תל אביב. 

 8האם הצגת בתיק בית המשפט תעודת עובד ציבור של הלשכה 

 9מהמשטרה  המרכזית לסטטיסטיקה, אסמכתא מהמשטרה, נציג

 10שבאמת יוכיח את הטענות העובדתיות שלך לגבי הסטטיסטיקה של 

 11 אנשים שעובדים זרים מסתננים?"

 12 

 13 לפרוטוקול כדלקמן: 34הנתבעת השיבה בשורה  .102

 14 

 15"הנהלת בתי המשפט, הנהלת בתי המשפט זה גורם מספיק מוסמך 

 16 בשבילך?"

 17 

 18הוגש מסמך  , לפרוטוקול ולאחר שב"כ הנתבעת מעדכן כי5-7בשורות  40בעמוד  .103

 19אקסל שהועבר לידי הנתבעת באמצעות המשטרה לאחר עתירה מנהלית לקבלת מידע לפי 

 20 חוק חופש המידע, נשאלה הנתבעת כדלקמן:

 21 

 22"זה לא, זה לא הגשת שום דבר כזה וזה לא ראיה, אתה צריך להביא 

 23לי ראיה מבוססת. אז בעצם בתיק הזה כל הטענות שלך על מסתננים 

 24 ים, זה מבוסס על הידע האישי שלך".שלא מתייצבים לדיונ

 25 

 26 

 27 כדלקמן:לפרוטוקול  8הנתבעת משיבה בשורה  .104

 28 

 29 "לא, על ההודעה של הנהלת בתי המשפט".
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 1 

 2 

 3 נשאלה הנתבעת כדלקמן: 9-10בשורות  .105

 4 

 5קי. איפה ההודעה הזאת נמצאת? איפה? הצגת אותה לתיק בית -"או

 6 המשפט?

 7 

 8 

 9 לפרוטוקול כדלקמן: 16-19ובשורות   14, בשורה  12הנתבעת השיבה בשורה  .106

 10 

 11 "שודרה בכתבה

]...[ 12 

 13 בכתבה של כאן, התאגיד הציבורי".

]...[ 14 

 15קי אז אני אומרת שוב, אתה תטען מה שתטען, התאגיד הציבורי, -או

 16לא ערוץ מסחרי, התאגיד הציבורי העלה כתבה מפי הנהלת בתי 

 17מחסרי המעמד בישראל, נסגרים להם מהתיקים  50%המשפט, שלפיה 

 18 מכיוון שלא מתייצבים לדיונים. עכשיו מבחינתי זו אסמכתא". 

 19 
 20 

 21יקות של ביטול כתבי אישום למסתננים שלא לא די בכתבות המפרסמות סטטיסט  .107

 22מתייצבים לדיונים, בכדי להפריך את טענת התובע לפיה מסתננים מקיימים את החלטות 

 23 בית המשפט. אין באמור בכדי להעיד על אמיתות הפרסום. 

 24 
 25 לפרוטוקול כדלקמן: 26-31, שורות 6התובע נשאל בעמוד  .108

 26 
 27 

 28לשים. השאלה היא לא "השאלה, לא, אני אחדד את זה, כי אנחנו גו

 29לעניין של טיב ההפרה. אתה, אנחנו מדברים על זה שיש הפרות, על 

 30זה אין מחלוקת, הפרה כזאת או הפרה אחרת, יש הפרה. אתה מבקש 

 31חלופה, שחרור לחלופת מעצר בטענה שהמסתננים הם אלה 

 32שמקיימים באופן הדוק החלטות של בית המשפט, כשהטענה הזאתי 

 33 נה, גם במקרה הספציפי בו אתה ייצגת?"עובדתית היא לא נכו
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 29מתוך  17

 1 

 2 כדלקמן: 1-22שורות  7ובעמוד  32-39התובע השיב בשורות  .109

 3 

 4"במקרה הספציפי, באותו בו ייצגתי אדוני, אני חייב לתת מספר 

 5דגשים. מדובר באדם למיטב זכרוני, שוחרר בהחלטת בית המשפט. 

 6לא הוגש ערר על החלטת השחרור, החלטת השחרור עמדה בכנה. 

 7האדם בתיק בו אני ייצגתי, אני לא יודע לגבי התיקים הקודמים של 

 8שבו ייצגתי את האדם הזה, יכול  אותו בן אדם, כי זה היה תיק אחד

 9להיות שהיה לו עוד הרבה תיקים. בתיק שלי לא היו הפרות. בתיק 

 10שלי הבן אדם הזה התייצב לישיבה הראשונה בעניינו בבית המשפט 

 11באשקלון, הוא הודה ולקח אחריות על מעשיו, אף נשפט למאסר 

 12ו והתייצב לריצוי עונשו באותו יום שבית המשפט קבע לנכון. עכשי

 13לגבי שאלת חברי, חברי טוען שהאנשים האלה לא מתייצבים. אני 

 14מניסיוני, ואני חייב לציין שיש לי ניסיון של מספר שנים לא מועט 

 15בתחום. היה לי עד עכשיו מקרה אחד ולא של מבקש מקלט שלא 

 16התייצב, כל הלקוחות שלי עד עכשיו, במיוחד מבקשי המקלט התייצבו 

 17שב שהשאלה הזאת לא רלוונטית לעניין מה לדיונים בעניינם. ואני חו

 18הסטטיסטיקה של מה המספר של האנשים. הרי ישבה שם שופטת, 

 19שופטת מוערכת שלימים אגב היום היא מונתה לסגנית נשיא בית 

 20משפט באשקלון. בחנה את הטענות, עמד שם לא טוען משטרתי אלא 

 21תובע מטעם התביעות שהוא עו"ד, הציג את החומרים, טען את 

 22ענות שלו, השופטת בכל זאת בחנה את כלל החומרים ועיינה בהם, הט

 23והחליטה בכל זאת לקבל את הטענה שלי. זאת אומרת, אם טענות 

 24חברי גם לגבי סטטיסטיקה וגם לגבי הפרות, אני לא יודע איזה הפרות 

 25היו, אם היו טכניות או מהותיות ומה חומרתם ומה המרחק שלהם 

 26ון אז סביר להניח שהשופטת הייתה מבחינת השנים. אם זה היה נכ

 27מתייחסת לזה, ונותנת לזה ביטוי. יש אנשים שבתי משפט לא 

 28משחררים אותם כי הם מפרים צווי בית משפט. אז במקרה הזה אם 

 29בית משפט בחר לאדם, למיטב זכרוני שהיה לו מאסר על תנאי בר 

 30הפעלה, ויש לו עבר, ובית המשפט בחר לשחר אותו, כנראה שבית 

 31התרשם ממנו ומחלופות המעצר שהוצעו, ומהטיעון המשפטי.  משפט

 32עכשיו אדוני עם כל הכבוד רק ירשה לי חברי, אנחנו סנגורים, אנחנו 
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 1טוענים טענות בבתי המשפט, אני עכשיו, אני לא במקום של לנסות 

 2ולהצדיק את הטיעון שלי. זו הסיבה שיושבים שופטים ושופטים 

 3 מכריעים בין טענות הצדדים".

 4 

 5 

 6גרסת התובע מקובלת עליי. לצד העובדה שמדובר בטיעון שהתקבל בפני בית  .110

 7המשפט,  הסטטיסטיקות עליהן מבקשת להסתמך הנתבעת לא מגלות פרטים רלוונטיים 

 8אשר עשויים להעיד על אמתות הפרסום, לרבות, באילו הפרות מדובר, האם מדובר בהפרות 

 9 הלאה.טכניות או מהותיות, חומרתם, המרחק בשנים וכן 

 10 

 11כפי צוין לעיל, לא די בכך שמדובר במידע שבאותו הרגע הסתמכה הנתבעת,  .111

 12וכאמור לא די בכתבה על מנת לעמוד בנטל הנדרש להוכחת האמת בפרסום גם אם מדובר 

 13 בכתבה תקשורתית שניזונה  מהודעות של הרשות השופטת.

 14 
 15ת כי עדת הדברים האמורים נכונים גם ביחס לעדותה של עדת ההגנה. אין מחלוק .112

 16ההגנה חוותה סיפור טראגי. יחד עם זאת, אין בעדותה בכדי לתמוך בגרסת הנתבעת כי 

 17. לא די 50%מדובר בפרסום שיש בו אמת. הנתבעת מדברת על סטטיסטיקה בשיעור של 

 18 מהנתינים הזרים לא מתייצבים לדיונים. 50%בעדותה של עדת ההגנה בכדי להסיק כי 

 19 

 20כנעתי כי העובדות כפי שמוצגות בפרסום קרובות על יסוד האמור לעיל, לא שו .113

 21כוללת שני תנאים מצטברים. היסוד הראשון לא  14למציאות העובדתית. ההגנה לפי סעיף 

 22הוכח. די בכך בכדי לשלול את ההגנה הנ"ל ללא צורך בדיון בשאלה האם מדובר בפרסום 

 23 שיש בו עניין לציבור.

 24 
 25מהמסתננים לא מתייצבים  50% המשקל היחסי לטענה שנטענה בפרסום לפיה,  .114

 26גבוה וכך גם מידת הפגיעה שלו בתובע. למעשה, הפרט השגוי הנ"ל מציג את  -לדיונים

 27התובע כאמור כפועל בניגוד לנורמות המקובלות וכמי שמטעה את בית המשפט ופועל יוצא 

 28 מכך מסכן את ביטחון הציבור, ולכן שוכנעתי כי לא מדובר בפרט לוואי בפרסום.

 29 
 30 לחוק לשון הרע קובע כדלקמן: 15סעיף  .115

 31 
 32"במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם 

 33 ":הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הנסיבות האלו

 34 



 
 בית משפט השלום בבת ים

  

  נג'אר נ' רכלין פז 43205-01-22 תאד"מ
 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 29מתוך  19

 1לחוק איסור לשון הרע, נטל ההוכחה של הגנת תום הלב  14בדומה להגנה שבסעיף  .116

 2להוכיח כי עשה את הפרסום באחת לפי הסעיף הנ"ל מוטל על המפרסם. על המפרסם 

 3 .15מהנסיבות המפורטות בסעיפים הקטנים שבסעיף 

 4 

 5 ( קובע כדלקמן:1סעיף קטן ) .117

 6 

 7"הוא לא ידע ולא היה חייב לדעת על קיום הנפגע או על הנסיבות 

 8 ";3שמהן משתמעת לשון הרע או התייחסותה לנפגע כאמור בסעיף 

 9 

 10 
 11קיום הנפגע וכן לכך שהפרסום עלול לא שוכנעתי כי הנתבעת לא הייתה מודעת על  .118

 12לעלות לכדי לשון הרע. כאמור, הנתבעת בפרסום מציגה את התובע כמי שפועל בניגוד 

 13לנורמות המשפטיות והחברתיות, מסכן את ביטחון הציבור ומטעה את בית המשפט. 

 14לעניות דעתי, הנתבעת הייתה מודעת לקיומו של התובע ובוודאי שידעה כי הפרסום הנ"ל 

 15 י לעלות כדי לשון הרע. עשו

 16 

 17 ( קובע כדלקמן:2סעיף קטן ) .119

 18 

 19"היחסים שבינו לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו חובה 

 20 ";חוקית, מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסום

 21 

 22רכיבים מצטברים: ראשית, על המפרסם להוכיח שהייתה  4הגנה זו כוללת בתוכה  .120

 23להוכיח כי חובה זו חלה כלפי מי שאליו מופנה עליו חובה לעשות את הפרסום; שנית, 

 24הפרסום; שלישית, להוכיח שהחובה חייבה את המפרסם לפרסם את הפרסום שמהווה 

 25 לשון הרע; ורביעית, שהפרסום נעשה בתום לב.

 26 

 27באשר לרכיב הראשון,  חובה זו יכולה להיות חובה חוקית, מוסרית או חברתית  .121

 28חוק. באשר לחובה המוסרית והחברתית, קיומן כאמור. החובה החוקית ידועה וקבועה ב

 29 של חובות אלו נתונה לפרשנות. 

 30 
 31בפסיקה מצויים מספר מבחנים שנועדו לסייע בנוגע לקיום החובות. מבחן אחד  .122

 32הוא המבחן האמפירי. לפי מבחן זה,  בית המשפט יכיר בחובות אלו אם ימצא כי מרבית 
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 1ב הנתבע היו "חושבים זאת לחובתם" "בעלי השכל הישר" שהיו נמצאים במקום שבו ניצ

 2 "(.שנהרתשנ"ז(( )להלן: ") 284-283דיני לשון הרע לבצע אתה הפרסום )שנהר 

 3 
 4מבחן נוסף הוא המבחן הנורמטיבי. לפי מבחן זה, במקרים בהם יש אינטרס חברתי  .123

 5שאדם ימסור מידע מסוים חשוב עד כדי מצב שמוצדק לפרסם את הפרסום למרות הלשון 

 6בו. המקרה המובהק הוא שהפרסום היה נחוץ לשם אזהרה מפגיעה של חיי הרע שכרוך 

 7 (.283-284אדם )שנהר, בעמ' 

 8 
 9 

 10הרכיב השני מתייחס לזהות האדם שאליו מופנה הפרסום. על המפרסם להוכיח  .124

 11שהחובה שחלה עליו לפרסם את הפרסום חלה כלפי מי שאליו מופנה הפרסום. הרכיב  

 12הרכיב השלישי דורש להוכיח כי תוכן הפרסום אינו חורג השלישי מתייחס לתוכן הפרסום. 

 13"מהנדרש לביצוע החובה". הרכיב הרביעי כאמור מתייחס לתום ליבו של המפרסם )שנהר, 

 14 (.286בעמ' 

 15 

 16בעניינינו, לא שוכנעתי כי הנתבעת פעלה מתוך חובה מוסרית או חברתית. לא  .125

 17שבי שכונות דרום תל אביב ופועל שוכנעתי כי מעשיו של התובע הם אלה שיוצרים סיכון לתו

 18יוצא מכך, לא שוכנעתי כי על הנתבעת הייתה החובה לפעול מתוך חובה מוסרית או 

 19 חברתית, ובכך להזהיר את תושבי שכונות דרום תל אביב מפני מעשיו של התובע. 

 20 
 21לא התובע זה שהחליט לשחרר את הנתין זר לחלופת מעצר. החלטה זו ניתנה על  .126

 22 לאחר שהתנהל דיון בו נכח טוען מטעם המדינה. ידי בית המשפט 

 23 

 24הנתבעת בפרסומה מזהירה את הציבור מפני מעשי התובע. איני סבור כי בעלי  .127

 25השכל הישר אשר היו ניצבים במקומה של הנתבעת היו פועלים מתוך חובה לפרסם את 

 26ים הפרסום כנגד התובע. איני סבור שמוצדק לפרסם את הפרסום הנ"ל ולייחס לתובע מעש

 27 אשר יוצרים סיכון לתושבי שכונות דרום תל אביב.

 28 
 29 

 30הנתבעת טוענת כי האמינה באמתות הפרסום וזו אינדיקציה לתום הלב שבפרסום.  .128

 31יחד עם זאת, לעניות דעתי אי נקיטת אמצעים סבירים על מנת להיווכח באמתות הפרסום 

 32 ( לחוק איסור לשון הרע. 2)15עשויה לשלול את ההגנה לפי סעיף 

 33 

 34שוכנעתי כי הנתבעת נקטה באמצעים סבירים על מנת להיווכח באמתות  לא .129

 35הפרסום. לא מובן מהו המידע שעליו נשענה הנתבעת ולא שוכנעתי כי הנתבעת ביצעה 
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 1מהנתינים הזרים אינם מתייצבים  50%בדיקה נאותה כאשר יצאה מתוך נקודת הנחה כי 

 2בע כאמור כמי שפועל בניגוד לדיונים והתיקים נגדם נסגרים. פרט אשר הציג את התו

 3 לנורמות ומסכן את תושבי שכונות דרום תל אביב.

 4 
 5 

 6 ( קובע כדלקמן:3סעיף קטן ) .130

 7 
 8 

 9"הפרסום נעשה לשם הגנה על ענין אישי כשר של הנאשם או הנתבע, 

 10של האדם שאליו הופנה הפרסום או של מי שאותו אדם מעונין בו 

 11 ";ענין אישי כשר

 12 

 13פרסום המגן על האינטרס של המפרסם. נדרש שיהיה  הגנה זו חלה, בין היתר, על .131

 14אינטרס אישי וכשר.  על מנת להוכיח קיומה של הגנה זו, על המפרסם להוכיח עניין אישי 

 15וכשר. על המפרסם להוכיח כי תוכן הפרסום נועד להגן על אותו עניין. בנוסף, עליו להוכיח 

 16יינו האישי של המפרסם, שתפוצת הפרסום מוגבלת לכל אותם אנשים אשר תשרת את ענ

 17 ולבסוף על המפרסם להוכיח כאמור תום לב.

 18 

 19ניתן להתווכח האם מדובר בעניין אישי וכשר של הנתבעת ושל האנשים שאליו  .132

 20מופנה הפרסום. הואיל והנתבעת מציגה את עצמה כפעילה חברתית וכתושבת דרום תל 

 21 אביב. 

 22 
 23יין אישי וכשר של הנתבעת. ואולם, איני סבור כי תוכן הפרסום רלוונטי לאותו ענ .133

 24אין בלשון הרע שפורסמה כלפי התובע בכדי להגן על אותו עניין אישי וכשר של הנתבעת 

 25 לכאורה. 

 26 
 27התובע ייצג נתין זר והצליח לשחרר את אותו נתין זר לחלופת מעצר. ההחלטה היא  .134

 28ת של בית המשפט. מעשיו של התובע אינם פסולים אלא שהתובע פעל מתוך חובת הנאמנו

 29 שלו כלפי הלקוח.

 30 
 31בסופו של יום בית המשפט לקח בחשבון את כל השיקולים הרלוונטיים והחליט   .135

 32לשחרר את אותו נתין זר לחלופת מעצר. תוכן הפרסום לא נועד להגן על אותו עניין אישי 

 33וכשר לכאורה של הנתבעת, אלא לבזות את התובע שכלל לא הייתה לו השליטה לשחרר את 

 34 לופת מעצר. אותו נתין זר לח

 35 
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 1זאת ועוד, התרשמתי כי הנתבעת לא ביצעה בדיקה נאותה על מנת לברר את  .136

 2אמתות הפרסום. שוכנעתי כי הנתבעת לא עיינה בפרוטוקול הדיון אלא הסתמכה על כתבה 

 3 שכאמור לא די בה בכדי לבסס את העובדות שציינה התובעת בפרסום. 

 4 
 5 

 6 ( קובע כדלקמן:4סעיף קטן ) .137

 7 

 8הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, רשמי "הפרסום היה 

 9או ציבורי, בשירות ציבורי או בקשר לענין ציבורי, או על אפיו, עברו, 

 10 ";מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות

 11 

 12 

 13שנהר בספרו כותב כי "הגנת הבעת הדעה מותנית בכך שהפרסום אינו מכיל   .138

 14ות". חייבת להיות הפרדה בין עובדות להבעת הדעה אם כי הבעת ערבוביה של דעות ועובד

 15דעה הזוכה להגנה לפי הסעיף הנ"ל כן יכולה לכלול בתוכה קביעות עובדתיות )שנהר, בעמ' 

318-321.) 16 

 17 

 18הבעת דעה הכוללת קביעות עובדתיות מחייבת את המפרסם להביא לידיעת  .139

 19ר נועד לאפשר לקורא "לשפוט הקורא את "התשתית העובדתית" עליה הוא מסתמך. האמו

 20בעצמו אם הדעה מבוססת או לא". היינו, ככל ומדובר בפרסום אשר עולה כדי לשון הרע 

 21מבלי שהובא לידיעת הקורא המקור עליו נשען המפרסם, הגנתה הבעת הדעה לא תחול 

 22 (.318-321)שנהר, בעמ' 

 23 
 24גבש דעה אין צורך להביא את כל המקורות או העובדות שהובילו את המפרסם ל .140

 25אלא ניתן להסתפק בעובדות העיקריות או לחילופין להפנות למקור עליו מסתמך המפרסם. 

 26כמו כן, נדרשת סבירות בין הבעת הדעה לעובדות עליהן מסתמך המפרסם )שנהר, בעמ' 

318-321.) 27 

  28 

 29 
 30ראו לציין כי גם לסעיף הנ"ל נלווית הדרישה לתום לב. אם המפרסם פעל ממניעים  .141

 31ינדיקציה לתום ליבו. שיקול נוסף במסגרת הדרישה לתום לב מתמקד בשאלה טהורים, זו א

 32באילו אמצעים סבירים נקט המפרסם על מנת לבדוק את אמתות הבעת הדעה. הפעלת 

 33מאמצים על מנת לוודא את אמתות הפרסום עשויה להצביע על קיומו של רכיב תום הלב 

 34 (. 318-321)שנהר, בעמ' 
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 1 

 2( לחוק. הסעיף הנ"ל מונה רשימה 4)15וגנת לפי סעיף הבעת דעה כשלעצמה אינה מ .142

 3( מחולק לשני חלקים: חלק 4)15של נושאים שהבעת דעה בקשר אליהם תזכה  להגנה. סעיף 

 4"אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו" -ראשון מתייחס להתנהגות הנפגע; החלק השני מתייחס ל

 5ר לעניין ציבורי ביחס של הנפגע. הבעת דעה על התנהגות הנפגע תהיה מוגנת רק בקש

 6לתפקידים המפורטים בסעיף הנ"ל: שיפוטי, רשמי, ציבורי ובשירות הציבורי )שנהר, בעמ' 

323.) 7 

 8 

 9 
 10בעניינינו, לעניות דעתי, מהפרסום הנ"ל עולה כי לא מדובר כלל בהבעת דעה אלא  .143

 11 השתלחות, בין היתר, כלפי התובע. כמו כן, הפרסום נשען על קביעות עובדתיות. למשל,

 12הרשעות קודמות אשר הפר תנאים. הנתבעת טוענת  2הנתבעת טוענת כי מדובר בנתין זר עם 

 13כי התובע טען בפני בית המשפט כי מסתננים דואגים למלא אחר הוראות בית המשפט. 

 14 מהמסתננים נעלמים ולא מתייצבים לדיונים.  50%-הנתבעת טוענת כי ידוע ש

 15 
 16הבחנה בין הבעת הדעה לבין קביעות  מכאן, שגם אם יש בפרסום הבעת דעה, אין .144

 17( לחוק 4)15עובדתיות, וכבר מטעם זה דומה כי הפרסום אינו חוסה תחת הגנה לפי סעיף 

 18איסור לשון הרע, וזאת מבלי להידרש לדון בשאלות השנויות במחלוקת שהתעוררו בדיון, 

 19 לרבות האם התובע עובד ציבורי והאם מדובר בעניין ציבורי.

 20 
 21מהקביעות העובדתיות בפרסום, קרי עברו של הנתין זר והטענה זאת ועוד, חלק  .145

 22 שטען התובע בפני בית המשפט לקוחות מהכתבה שפורסמה באתר "פוסטה". 

 23 
 24מהמסתננים נעלמים ולא מתייצבים לדיונים  50%ואולם, הקביעה של הנתבעת כי  .146

 25אין  כאמור אינה מבוססת. לפרסום לא נלווה המקור העובדתי עליו הסתמכה הנתבעת.

 26הפניה למקור, לשם של המקור או קישור למקור, כשם שידעה לעשות הנתבעת ביחס 

 27לקביעות העובדתיות שמוצגות בתחילת הפרסום. למעשה, הנתבעת לא אפשרה לקוראים 

 28 לשפוט האם מדובר בדעה מבוססת.

 29 
 30מיותר לציין כי קביעה עובדתית זו היא למעשה המרכיב הדומיננטי שממנו  .147

 31בכללותו שהתובע מטעה את בית המשפט ומסכן את ביטחון הציבור. משתמע מהפרסום 

 32לקביעה זו כאמור  לא נלווה מקור עובדתי עליו הסתמכה הנתבעת או כל דבר אחר אשר 

 33 יכול לאפשר לקורא לשפוט בעצמו האם מדובר בדעה מבוססת כאמור.

 34 
 35 ( קובע כדלקמן:6סעיף קטן ) .148
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 1 
 2 

 3מדעית, אמנותית או אחרת "הפרסום היה בקורת על יצירה ספרותית, 

 4שהנפגע פרסם או הציג ברבים, או על פעולה שעשה בפומבי, ובמידה 

 5הבעת דעה על אפיו, עברו, מעשיו או  –שהדבר כרוך בבקורת כזאת 

 6 ";דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה יצירה או פעולה

 7 

 8הנפגע עצמו.  הסעיף נועד להגן על ביקורת שמופנית כלפי יצירות שפורסמו על ידי .149

 9כמו כן, למפרסם תעמוד הגנה לפי הסעיף הנ"ל על הבעת דעה ביחס לפעולה שנקט הנפגע 

 10בפומבי. לצד העובדה שטענת הנתבעת נטענה בצורה כללית, איני סבור כי הסעיף הנ"ל 

 11מעניק לנתבעת הגנה ולא רק מהטעם שהפרסום הנ"ל אינו בגדר הבעת דעה אלא שלא הוכח 

 12 (. 326ולה פומבית המצדיקה מתן הגנה לנתבעת )שנהר, בעמ' כי התובע נקט בפע

 13 

 14באשר לטענת הנתבעת כי הפרסום פורסם בשעת כעס, איני שותף לטענה זו.  .150

 15ראשית לא שוכנעתי כי בעת הפרסום הנתבעת הייתה שרויה בכעס ובפרץ רגשות. לא מדובר 

 16קשות על התובע.  כאן בתקשורת ישירה בין הנתבעת לתובע כאשר בזמן אמת נאמרו מילים

 17הנתבעת קראה כתבה ולאחר מכן ניסחה פרסום משתלח בתובע אשר העלתה אותו על 

 18 הכתב. 

 19 

 20 , לפרוטוקול נשאלה הנתבעת כדלקמן:12שורה  37כמו כן, בעמוד  .151

 21 

 22 "אז את בעצם לא חוזרת בך,"

 23 

 24 

 25 כדלקמן: 13הנתבעת משיבה בשורה  .152

 26 

 27 "לא אני לא חוזרת בי."

 28 

 29 

 30 נשאלה הנתבעת כדלקמן:לפרוטוקול  14בשורה  .153

 31 
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 1 

 2 "את עומדת מאחורי כל מה שמארת על התובע. הבנתי."

 3 

 4 ברור".: "15הנתבעת משיבה בשורה  .154

 5 

 6לא ניתן להתעלם מכך שגם לאחר "סערת הרגשות" הנטענת לכאורה, הנתבעת לא  .155

 7 חזרה בה מדבריה ועומדת מאחורי כל מה שכתבה.

 8 
 9מכתב הדרישה ששלח התובע בנוסף, לא מצאתי כי יש ממש בטענת הנתבעת כי  .156

 10 לנתבעת מעיד על כך שהתובע בעצמו סבר כי מדובר בפרסום שפורסם בשעת כעס.

 11 
 12 לפרוטוקול נשאל התובע כדלקמן: 30-35ושורות   23-27, שורות 11בעמוד  .157

 13 

 14"נכון. יפה. עכשיו אני שואל אותך, תראה אתה בעצמך ציינת בכתב 

 15ינת פה זה מכתה , צי2התביעה שלך, אתה צירפת כנספח, נספח 

 16התרעה ששלחת לכאורה, ניכנס לשליחה אחר כך, אבל אתה בעצמך 

 17במכתב הזה, מציין שאתה דורש התנצלות, כשההתנצלות אתה אומר, 

 18שהפוסט שפורסם שהתפרסם, שהפוסט פורסם ברגע של כעס. זה 

 19 ."6הניסוח שלך להתנצלות. זאת אומרת, זה סעיף 

]...[ 20 

 21בסוף השורה השנייה, לציין שהפוסט  יש שם בשורה, מהשורה השנייה,

 22שהיא פרסמה פורסם ברגע של כעס, בגין החלטה שניתנה על ידי בית 

 23המשפט השלום, אשר עסק בשחרור ממעצר של אזרח זר. בסדר, זה 

 24הנוסח של ההתנצלות שאתה דרשת ממנה. עכשיו, מהנוסח הזה אני 

 25. מבין שגם אתה הבנת שהיא פרסמה איזשהו פרסום ברגע של כעס

 26 כלומר היה לה כעס בעקבות הכתבה שפרסמת בפוסטה". 

 27 

 28 לפרוטוקול כדלקמן: 1-13, שורות 12התובע השיב בעמוד  .158

 29 

 30"זה הניסוח כי זו לדעתי הדרך היותר נכונה לצאת מסיטואציות כאלה. 

 31כאשר אתה מפרסם דברים מכפישים, ואתה מעוניין להתנצל עליהם 
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 1התפרסם בטעות, שזה לא אחר כך, אז הדרך להגיד מה להגיד, שזה 

 2אני פרסמתי, אלא פרסמתי ברגע של, ואני מתנצלת על הדברים 

 3האלה. ולדעתי זה היה יכול באותו רגע לתקן את המצב, ואני אומר 

 4מדוע גם הדברים האלה והתביעה הזאת, כי אני לא מדבר פה על, על 

 5חברים בפייסבוק. אני מדבר על מישהי שיש  20מישהו שיש לו איזה 

 6לפים, היו עשרות שיתופים לאותו פוסט. לדעתי מאוד תגובות לה א

 7ולייקים, אז זו הסיבה שאגב, פעלנו בזמן אמת, אני אפילו זוכר את 

 8הרגעים האלה של בוודאי שותפי, מי שמייצג אותי עו"ד אדם אשכנזי, 

 9הוא זה שניסח את המכתב. אבל אני זוכר את אותם רגעים. ואם זה 

 10היא אם הייתה מתנצלת ואומרת שהדברים מה שחשבנו באותו רגע, ש

 11עלו בכעס, ומאיזה סיבה, אז ברגע אמת, זה יכול אולי לשנות איזה 

 12 משהו. אולי.

 13 

 14גרסת התובע מקובלת עליי. אין חולק כי מרגע מהפרסום ועד להסרה, העניינים  .159

 15השתנו ונכון לאותם רגעים הסמוכים לפרסום הנתבע היה יכול להסתפק בהתנצלות. אולם 

 16די בכך בכדי להצביע כי התובע סבור כי הדברים נאמרו בשעת כעס ואינם עולים כדי לא 

 17 לשון הרע. 

 18 

 19זאת ועוד, מדובר בניסיון של התובע להציע לנתבעת לסגת מהפרסום בצורה  .160

 20מכובדת. אין באמור בכדי לתמוך בגרסת הנתבעת כי מדובר בפרסום שהועלה לחשבון 

 21 הפייסבוק בשעת כעס.

 22 
 23תבעת כי הסירה את הפרסום, אין חולק כי התובע שלח לנתבעת באשר לטענת הנ .161

 24הודעה לחשבון הפייסבוק להסרת הפרסום סמוך למועד הפרסום, ואין חולק כי הפרסום 

 25 הוסר רק לאחר שנודע לנתבעת על נקיטת ההליכים המשפטיים, באופן מידי.

 26 
 27לא מן הנמנע כי אילו התובע היה פונה אל הנתבעת באמצעים אחרים, סביר להניח  .162

 28 כי הפרסום היה מוסר כבר באותו היום. 

 29 
 30 לפרוטוקול נשאל התובע כדלקמן:  19-21, שורות 21בעמוד  .163

 31 

 32 
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 1"תגיד לי רגע, אמרת שהפוסט הזה מאוד פגע בך ומאוד הכפיש אותך 

 2מת, בדרכים המקובלות, כדי והכל. ולמה לא פנית אל הנתבעת בזמן א

 3שמכתב ההתראה, כי את מכתב ההתראה שלחת, היא לא קיבלה 

 4מעולם, אתה גם לא טרחת לוודא שהיא קיבלה, ואתה גם לא שלחת, 

 5אתה הרי עו"ד, גם אתה וגם חברי יודעים איך מעבירים דברים בצורה 

 6 רשמית, מה נחשב להמצאה כדין".

 7 

 8 כדלקמן: 1-9בשורות  22ובעמוד  27-39התובע השיב בשורות  .164

 9 

 10"אני אסביר את הנתונים אדוני. אני לא בתור גם עו"ד גם כל אזרח, 

 11לא יושב בפייסבוק, אגב היא לא חברתי בפייסבוק ואני לא עוקב 

 12קי, איך אני -אחריה, ולא ידעתי מה הם מפרסמת עד אותו רגע. או

 13ל יודע על הפוסט הזה אדוני, אני יושב, אני יושב לתומי ואני מקב

 14התראה מפייסבוק. אני לוחץ על אותו, אותה מודעה שמגיעה אלי, ואז 

 15אני מגיע לפוסט של כי הפייסבוק שלה לא מוסתר, הוא לא רק 

 16לחברים בלבד, הוא פתוח לכל הציבור וכך הגעתי. ראיתי את הדברים, 

 17בוודאי שהזדעזעתי. אגב אני פניתי לשותפי שהיום מייצג אותי, פניתי 

 18ל מנת לנסות להקטין את הנזק, לעצור את הדברים אליו בדברים, וע

 19מידית, הוא ניסח את אותו מכתב, העברנו לה בפייסבוק. מאחר והיא, 

 20אפשר לקרוא לה אושיית רשת, היא פעילה מאוד, זה הבנתי לימים, 

 21ויש לה אלפי חברים וכל הזמן פעילה בכל הפלטפורמות, אז ברגע 

 22את הדרך המהירה ביותר האמת העברנו את זה דרך הפייסבוק, כי ז

 23לימים כשנדרשתי לתבוע אותה, אז הלכתי ועשיתי שיעורי בית 

 24וחיפשתי איפה היא גרה, מה הכתובת ואיך ממציאים אליה כתבי 

 25טענות. אדוני בוודאי יודע, לא רק אדוני גם חברי. כאשר באים לתבוע 

 26אדם לא גם בתיק הזה, בתיק נזק רכוש רגיל, שאדם גרם לך נזק לרכב, 

 27פעמים אתה נדרש לפנות לתע"צ של משרד הפנים או להפעיל חוקר ל

 28פרטי על מנת להגיע לכתובת של אותו אדם על מנת להמציא לו את 

 29כתב התביעה, ויש שליחים משפטיים שזה התפקיד שלהם למצוא 

 30אנשים. בזמן אמת לפני שאני רץ ומשאיר את הפוסט הזה באוויר 

 31אליה בפייסבוק, כאשר אני  חודשים כפי שהוא נשאר, רצתי והעברתי
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 1רואה חשבון שלה פעיל, זה לא איזה חשבון סגור על מנת להקטין את 

 2 הנזק."

 3 

 4מן המקובץ עולה כי ברגע האמת התובע לא החזיק בפרטי ההתקשרות של הנתבעת  .165

 5והאמצעי היחיד שעמד לרשותו היה באמצעות הפייסבוק על מנת למנוע את הנזק. לאחר 

 6ג את פרטי ההתקשרות של הנתבעת ובהתאם הגיש תביעה. אין מכן, התובע הצליח להשי

 7חולק כי במשך כל הזמן עד שהצליח התובע להשיג את פרטי ההתקשרות של הנתבעת, 

 8 הפרסום כבר נמצא ברשת וכפועל יוצא מכך, לנתבעת אין שליטה על הפרסום. 

 9 

 10גם אם התובע היה פועל באמצעים המקובלים אין מחלוקת כי במצב זה, ועד  .166

 11שהפנייה הייתה מתקבלת אצל הנתבעת, הפרסום כבר נמצא ברשת כך שהפגיעה כבר 

 12 נעשתה בכל מקרה. 

 13 
 14באשר לטענת הנתבעת כי הפרסום מושא התביעה קידם את משלח ידו של התובע,  .167

 15סום מושא התביעה קידם את משלח ידו של איני שותף לטענה זו. לא שוכנעתי כי הפר

 16התובע וגם אם כן,  מדובר בפרסום שבו הנתבעת משתלחת, בין היתר, בתובע ומציגה את 

 17התובע כמי שפועל בניגוד לנורמות, מטעה את בית המשפט ומסכן את ביטחון הציבור 

 18במעשיו הפסולים. הפרסום עולה כדי לשון הרע. מדובר בפרסום שמבזה ומשפיל את 

 19 התובע.

 20 
 21באשר לטענת התובע לפגיעה בפרטיות, טענה זו לא הוכחה קל וחומר באשר לטענה  .168

 22כי מדובר בהתחקות ובילוש. התרשמתי כי התובע ממילא מיקד את טענותיו באשר לעוולה 

 23לפי חוק איסור לשון הרע והעלה טענה לפגיעה בפרטיות כטענה חלופית שנזנחה. הדברים 

 24לפקודת הנזיקין  23ענת התובע לעוולת התקיפה לפי סעיף האמורים נכונים גם באשר לט

 25 ]נוסח חדש[.

 26 
 27באשר לשאלת גובה הפיצוי, הואיל והנתבעת אחראית בגין פרסום לשון הרע כלפי  .169

 28התובע, נותר עתה לדון בשאלת גובה הפיצוי. יצוין כי אין צורך בהוכחת נזק. בית המשפט 

 29הניזוק, טיב הפרסום, היקפו, אמינותו, ישקול, בין היתר, את היקף הפגיעה, מעמדו של 

 30 התנהגות הצדדים ועוד. יש לתת את הדעת גם לתפוצה של הפרסום. 

 31 
 32בעניינינו, אין מחלוקת כי מדובר בתפוצה רחבה של הפרסום. הפרסום גרר אחריו  .170

 33מאות לייקים ועשרות שיתופים ותגובות. כמו כן, בפרסום הנ"ל משתלחת הנתבעת בתובע 



 
 בית משפט השלום בבת ים

  

  נג'אר נ' רכלין פז 43205-01-22 תאד"מ
 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 29מתוך  29

 1ין היתר להשפיל ולעשותו מטרה לשנאה ולבוז וכן באופן שעלול לבזותו בשל באופן שעלול, ב

 2מעשיו . מצד שני, לא שוכנעתי כי מדובר בפגיעה של ממש במעמדו של התובע. כמו כן, אין 

 3חולק כי הנתבעת הסירה את הפרסום מיד לאחר שנודע לה על ההליכים שנקט התובע. 

 4 8,000, אני מעריך את הפיצוי לתובע בסך של בשים לב למכלול השיקולים המפורטים לעיל

 .₪ 5 

 6 

 7 סוף דבר

 8 

 ₪9.  8,000בנסיבות האמורות, התביעה מתקבלת. הנתבעת תשלם לתובע סך של  .171

 10סה"כ תשלם הנתבעת ₪.  5,500של כולל כמו כן, תישא בהוצאות התובע ושכ"ט עו"ד בסך 

 11דה וריבית פיגורים יום אחרת יישא הצמ 30סכום זה ישולם תוך ₪.  13,500לתובע סך של 

 12 כחוק.

 13 

  14 
 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 , בהעדר הצדדים.2022דצמבר  26, ב' טבת תשפ"גהיום,  ןנית
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 24 


