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 פסק דין
 

 פתח דבר

בעילה של לשון הרע בגין כתבה אותה ₪  150,000לפניי תביעת פיצויים ללא הוכחת נזק על סך של 

 פרסמו הנתבעים על התובע.  

אינו סובלם ואין מקומם באולם  אקדים ואומר כי הורתה של תביעה זו בהתבטאויות אשר הנייר

, שכן במסגרת הדיון נדרשו 1בית המשפט או בשיח בין בני תרבות. בבחינת "נזם זהב באף חזיר"

פירושם של הביטויים הבוטים וסריקתם  לשםהצדדים, כמו גם בית המשפט, לבוסס במדמנת השיח 

פנים כי מדובר בביטויים במסרקות החוק והפרשנות המשפטית. כביכול בחלל סטרילי ותוך העמדת 

לגיטימיים לדיון. ולא כך הוא. אולם זו התביעה, זו הלשון בה בחר לנקוט התובע, זוהי המלאכה 

ֵטל ממנה"  .2שהובאה לפניי ואין אני "בן חורין ִלבָּ

 :רקע רלוונטי

פעיל חברתי, מוכר כנטען בכתב התביעה, התובע, מר סמיון גרפמן, הוא איש תקשורת " .1

 "(. גרפמן" או "התובע" )להלן: "שת" ודמות פופולרית ומוכרתכ"אושיית ר

, עו"ד רותם נועם הוא עורך המקומון "ערב ערב" היוצא בעיר אילת בו התפרסמו 2הנתבע  .2

, 1" בהתאמה(. הנתבעת המקומון" ו"רותם" או "הנתבעהפרסומים מושא הליך זה )להלן: "

                                                 
 משלי יא', כב'.  1
 מסכת אבות פרק ב' משנה טז. 2
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באתר האינטרנט "יום יום אילת" היא המוציאה לאור של הגרסה המקוונת של המקומון 

 "(.הנתבעים". הנתבעים יכונו להלן במקובץ: "הנתבעת)להלן: "

על מנת להבין את הרקע לפרסומים בהם עוסקת התביעה, יש לשוב בזמן לעימות שאירע ביום  .3

"(. התובע אשר שהה בחופשה באילת יצא עם מכרים האירועבעיר אילת )להלן: " 8.5.2020

לך השיט נכנסו חלק מנוסעי הסירה לרחוץ בלב ים וכאשר ביקשו לשוב לשיט בסירה. במה

 ולעלות לסירה גילו כי הסולם בו ירדו מהסירה נשבר ולא ניתן היה לעלות בחזרה אל הסירה. 

התובע, אשר שהה באותה עת על הסירה, ניסה לסייע לרוחצים לעלות לסירה ומשלא עלה בידו  .4

וך. אולם אלו לא נענו לבקשת העזרה. בצר להם, שחה קרא  לעזרה ליושבי סירה שעגנה בסמ

משיט הסירה )"סקיפר"( לעבר הסירה הסמוכה וביקש סיוע להוצאת הרוחצים מהמים, אולם 

נענה בסירוב. כנטען בכתב התביעה, יושבי אותה הסירה טענו כי הוראות החוק אינן מתירות 

במאמצים משותפים עם התובע להם להעלות לסירתם אדם נוסף. בינתיים הצליחו הרוחצים 

 לעלות בחזרה לסירה. יושבי הסירה השנייה החלו מתרחקים מהמקום. 

התובע, אשר זעם על התנהלות יושבי הסירה השנייה, דלק אחריה במטרה להתעמת עימם.  .5

כאשר הגיעו לטווח שיח החל עימות מילולי במהלכו צעק התובע לעבר יושבי הסירה השנייה 

...אני אומר לך שיש לנו בעיה אנחנו לא יכולים להעלות אנשים "את הדברים הבאים: 

ואתה עוזב. איך אתה יכול להסביר לי את זה? ... אני מבטיח לך שמחר אני מז**ן אותך 

" )בשל בוטות או מי שאחראי על הסירה הזו בת*ת. אנשים כמעט טבעו פה הבנת?...

 ר"א(.  -הדברים הם לא צוטטו במלואם

דים תועד על ידי התובע בסרטון והועלה על ידו לאחר מכן לרשת החברתית העימות בין הצד .6

 פייסבוק תוך שהוא מותח ביקורת על יושבי הסירה השנייה אשר סירבו לטענתו להושיט עזרה. 

 הפרסומים

פורסמה תמונתו של התובע בעמוד השער של המקומון לצד הכותרת הבאה:  14.05.2020ביום  .7

ש! סמיון גרפמן עושה שיימינג מוטעה לעסק אילתי ומתגלה תתביי-סמיון "שבע שקל""

 ". כהומופוב עלוב

כך סרטון השיימניג )הכותרת הפנתה לכתבה בעמוד פנימי של המקומון, אשר כותרתה: " .8

בכותרת של סמיון גרפמן: "אני מבטיח לך שמחר אני מז**ן אותך בת*ת".  ר"א( -במקור

אושיית הרשתות החברתיות סמיון גרפמן, כנגד "סרטון שיימינג שהעלה  המשנה נכתב כך:

בית הספר לשיט מאילת "סייל" חרך את הרשת והספיק לגרור גל תגובות ושיתופים בטרם 

נמחק. סמיון האשים שם את בעלי המועדון כי לא סייעו לו ולחבריו בעת שהיו במצוקה 
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מבהירים  בלב ים. בחברה טוענים: "היאכטה היתה מושכרת בעת המקרה". ובכל מקרה

כי החלו בפעולות סיוע שדרשו את התרחקות השוחים מהספינה. האגודה למען הלהט"ב: 

"אנחנו מצפים מכל אחד ואחת ובמיוחד מדמויות בעלות השפעה, לקחת אחריות על 

 ". דבריהם ולא להשתמש בביטויים אלו

הכתבה הכתבה תיארה בהרחבה את האירוע ואת התיעוד אותו העלה התובע לרשת. במסגרת  .9

הובאה תגובתם המפורטת למקרה של בעלי בית הספר לשיט "סייל" )בעלי הסירה השנייה(. כן 

כל שימוש בביטויים להט"בופובים או הובאה תגובת האגודה למען הלהט"ב לפיה: "

סטריאוטיפים כלפי הקהילה הגאה הוא פסול ויכול להכשיר שנאה ואלימות נגד אלפי 

ו מצפים מכל אחד ואחת ובמיוחד מדמויות בעלות השפעה, נערים ונערות להט"בים. אנחנ

לקחת אחריות על דבריהם ולא להשתמש בביטויים אלו. מרכז הדיווח של האגודה למען 

הלהט"ב יטפל במקרה. באגודה מבקשים מכל שחווה להט"בופוביה לפנות למרכז הדיווח 

 ". באתר האגודה

ללת התייחסות לביטויים ההומופוביים הכובסיום הכתבה נכתב כי בקשה לתגובה מהתובע "

" הועברה אליו בהם השתמש וכן לעובדה כי שהה בים בניגוד להוראות משרד הבריאות

 באמצעות עמוד הפייסבוק שלו, אך לא התקבל מענה עד למועד סגירת הגיליון. 

 התכתובת בין הצדדים

בדרישה  25.05.2020בעקבות פרסום הכתבה פנה בא כוח התובע לנתבעים במכתב מיום  .10

להתנצלות שתתואם עם התובע לצד פיצוי כספי. במענה השיב רותם כי הוא עומד מאחורי 

 הפרסום ולשיטתו כל אמירה כמו אמירת התובע היא אמירה הומופובית. 

פנו הנתבעים לבא כוח התובע ועדכנו כי ללא קשר לדעתו של רותם באשר  27.5.2020ביום  .11

מהליכים משפטיים, המקומון יפרסם התנצלות בשער גיליון אותו לאמירות, ועל מנת להימנע 

שבוע, אשר צורף לפנייה. לשון ההתנצלות, אשר פורסמה בשער הגיליון מתחת לכותרות 

מערכת 'ערב ערב' מבקשת להתנצל בפני סמיון ותמונות הכתבות נוסחה באופן הבא: "

 ". גרפמן שהאשימה אותו בלהט"בופוביה שלא בצדק

 . 28.05.2020פורסמה בנוסח זה למחרת, בגיליון העיתון של יום  ההתנצלות .12

 , הוגשה התביעה.28.06.2020חודש לאחר מכן, ביום  .13
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 :תמצית טענות התובע

לטענת התובע, הכותרת שפורסמה בעמוד הראשון של הגיליון יחד עם הכתבה שפורסמה בעמוד  .14

עולמו מבוססת על מגדריות פסולה " וכמי שתפיסת הומופוב עלובהפנימי ביקשו להציגו כ"

 1965 –והפליה ובכך היא מהווה לשון הרע בהתאם להגדרה שבחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה 

"(. לטענתו, הגידוף אותו הפנה כלפי יושבי הסירה השנייה הינו גידוף בלבד, ואינו החוק)להלן: "

נית, הרי שאין היא אמירה אנטי להט"בית. גם אם אמירה מסוג זה הינה בעלת משמעות מי

מתייחסת בהכרח ליחסים בין בני אותו מין ועל כן אין לייחס לו "הומופוביה" בשל השימוש 

בגידוף. גם הציטוט, הן בכותרת והן בכתבה עצמה, מעם האגודה למען הלהט"ב המגנה אמירות 

ודה להט"בופיביות באה להעצים את הצגת התובע כ"הומופוב", שכן הקורא הסביר מבין כי אג

 זו מגנה את התובע בשל אמירותיו. 

הצגתו כ"הומופוב" וכמי שעושה שימוש לרעה ברשתות החברתיות באמצעות שיימינג עומד  .15

בניגוד לכללי האתיקה של מועצת העיתונות, שכן הנתבעים לא בדקו את אמיתות הדברים ולא 

כי הדברים פורסמו  פנו לתובע לשם קבלת תגובתו לאמור. התנהלות הנתבעים יש בא כדי להעיד

 בחוסר תום לב ואף בזדון על מנת לפגוע בתובע. 

הפרסום פורסם בשלושה מקומות: בשער המקומון, באתר האינטרנט של הנתבעת וברשתות  .16

החברתיות. הנתבעים אחראים לפרסום, מכוח היות הנתבעת המוציאה לאור של המקומון 

נתבעים לפצותו בהתאם לחוק פיצוי ללא ומכוח היות רותם הכתב ועורך המקומון. על כן על ה

 ₪.  150,000הוכחת נזק אותו העמיד התובע על סך של 

טענות אלו נזנחו בנוסף טען התובע כי פרסום תמונתו בשער המקומון מהווה הפרת פרטיות.  .17

 בסיכומי התובע ועל כן לא אדרש להם. 

 :תמצית טענות הנתבעים

היתר( כי הפרסום הועלה לאתר המקומון. במסגרת כתב הגנתם הכחישו הנתבעים )בין  .18

לטענתם, הכתבה לא הועלתה לאתר המקומון, אלא רק  קישורית לסרטון שפרסם התובע עצמו 

בהתאם, לא קיימת כל יריבות אל מול הנתבעת ודין התביעה כנגדה  במרחבי המרשתת.

 להידחות.

ם בוטה וקולני הנהנה מכל עוד טענו הנתבעים כי התובע הינו עבריין מורשע ואסיר משוחרר, אד .19

והוא עצמו מעלה לא אחת לרשתות החברתיות סרטונים  –חיובי או שלילי  –סוג של פרסום 

בהם הוא נצפה נוקט בלשון גסה ובוטה. עיון בפרסומי התובע מעלה כי התובע נוקט לא אחת 



 
 בית משפט השלום בבת ים

  

  גרפמן נ' יום יום באילת בע"מ ואח' 67819-06-20 ת"א
 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 16מתוך  5

התובע  בהתבטאויותיו באמירות הומופוביות, גזעניות ואנרכיסטיות. לשיטת הנתבעים, אמירת

 מבטאת את דעתו על פרקטיקות להט"ביות ויש בה משום אמירה הומופובית. 

הנתבעים טוענים כי פנו אל התובע לשם קבלת תגובתו באמצעות שירות ההודעות האישיות  .20

שבעמוד הפייסבוק של התובע. לטענתם, התובע עצמו מעיד באותו עמוד פייסבוק כי הוא מגיב 

בר בעמוד בעל תגובתיות גבוהה. על כן בנסיבות העניין הייתה זו בתוך שעה על הודעות וכי מדו

 הדרך היעילה והראויה ביותר להשגת תגובתו. אולם זו לא ניתנה. 

הנתבעים הכבירו טענות לרוב, גם באשר להתנהלותו של התובע בעצם היציאה לשיט באותה  .21

הנוגעות ללשון הרע אשר תקופה )אשר היתה בעיצומה של מגיפת הקורונה(, גם באשר לטענות 

פרסם התובע על בית הספר לשיט "סייל". לגופה של תביעה, לא חלקו הנתבעים על כך שקביעה 

" אכן עלולה להשפילו בפני הבריות ועולה גדר לשון הרע. עם הומופוב עלובלפיה אדם הוא "

התובע  זאת, טוענים הנתבעים כי לא זה מה שפורסם על התובע. הכותרת עליה יצא קצפו של

" . בפרסום לא הוצג התובע כהומופוב, אלא נאמר כי כהומופוב עלוב התגלהנוקטת במילים "

התנהגותו של התובע במקרה המסוים אותו התובע עצמו פרסם נראית כהתנהגות מבישה 

והומופובית, ושזו גם דעתה של האגודה למען הלהט"ב. על כן, במבחן אובייקטיבי של האדם 

ן כי אין בפרסום קביעת עובדה אלא הבעת מסקנה ודעה ועל כן אין מדובר הסביר, ניתן להבי

 בלשון הרע. 

עוד טוענים הנתבעים כי בנוסף חלות על הפרסום הגנות נוספות: הגנת תום הלב מכוח סעיפים  .22

( לחוק שכן רותם משתייך לקהילת הלהט"ב וככזה היה לו עניין 3)15( לחוק; מכוח סעיף 1)15

( לחוק שכן הפרסום נעשה כתגובה לסרטון 6)15ם של הדברים; מכוח סעיף אישי כשר בפרסומ

אותו פרסם התובע עצמו ואודות פעולה אותה עשה התובע ברבים וכהבעת דעה על אופיו, מעשיו 

( לחוק, שכן הפרסום נעשה 10)15ודעותיו של התובע כפי שהשתקפו מסרטון זה; ומכוח סעיף 

ל משיט הסירה השנייה ובית הספר לשיט וכן על קהילת כדי לגנות או להכחיש לשון הרע ע

 הלהט"ב. 

לחוק שכן בלשון גידופיו של  14כן חלה לשיטת הנתבעים הגנת "אמת דברתי" מכוח סעיף  .23

התובע הוא התגלה כהומופוב. קיים עניין ציבורי בפרסום, הן נוכח חשיפתו התקשורתית של 

מי למאבק בלהט"בופוביה וסגר החופים התובע, והן נוכח סמיכות הזמנים ליום הבינלאו

 בתקופת הקורונה. 

עוד טענו הנתבעים כי בנסיבות העניין הפרסום לא חרג מתחום הסביר, כי הם היו משוכנעים  .24

באמיתות הפרסום וכי לפני הפרסום הם נקטו באמצעים סבירים להיווכח אם הוא אמת ומכל 
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מקום הם לא התכוונו לפגוע בתובע בוודאי לא במידה גדולה משהייתה סבירה להגנת הערכים 

 הכתבה והפניית השער לא פורסמו באתר האינטרנט.שבשמם נעשה הפרסום. 

אציין, כי במסגרת כתב ההגנה נטען כי תוכן הכותרת לא נעשה על ידי רותם; אולם במסגרת  .25

(, כך שהדיון 25ש'  45ים לוקחים אחריות על הנכתב )עמ' דיון ההוכחות הבהיר רותם כי  הנתבע

 בטענה זו התייתר. 

 :ראיות הצדדים

מטעם התובע הובאו לעדות התובע עצמו. בתחילה צירף התובע לראיות את תצהירו של מר גרי  .26

אסמן ז"ל, תושב אילת אשר נכח באירוע ונחשף לפרסומים אודותיו. עקב פטירתו, הוחלף 

 של מר איתן קובלוב, תושב אילת אשר לא נכח באירוע אך נחשף לפרסום. תצהירו בתצהירו 

 מטעם הנתבעים העיד רותם.  .27

אקדים ואומר כי לא מצאתי את עדותו של קובלוב כתורמת לבירור המחלוקת. שכן הסוגיות  .28

העובדתיות המרכזיות הנוגעות לאמירות התובע ותוכן הפרסומים אינן שנויות במחלוקת. 

 המשפטיות הנובעות מהן, הרי שאלו נדונו בהרחבה בפסיקה. באשר לשאלות 

 :דיון והכרעה

" התגלה כהומופוב עלובהדיון מתמקד בפרסום בשער המקומון ובייחוד בשימוש במילים " .29

בכותרת שהתפרסמה בשער המקומון. לטענת התובע הפרסום בכותרת, כמכלול עם תוכן 

 לסיכומי התובע(.  12הכתבה, מייחסים לו הומופוביה ובכך מהווים לשון הרע )ס' 

 לשם בירור טענות הצדדים אל מול ההלכות המשפטיות, תעבור דרך הילוכנו בתחנות הבאות:  .30

האם הפרסום אותו פרסמו הנתבעים עולה בגדרי  –ראשית אבחן את שאלת האחריות  .א

לשון הרע כהגדרתה בחוק. ככל שכן, נפנה לבחון האם הפרסום נהנה מאחת ההגנות 

 לחוק. 15-ו  14הקבועות בחוק במסגרת סעיפים 

ככל שאגיע למסקנה כי קמה אחריות, ולא עומדות לנתבעים ההגנות הקיימות בחוק,  .ב

ע לאור השיקולים הקבועים לכך במסגרת סעיף אבחן את שאלת הפיצוי המגיע לתוב

 לחוק.  19
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 :האם הפרסום מהווה לשון הרע

 לחוק קובע כי: 1סעיף  .31

 לשון הרע הוא דבר שפרסומו עלול: 

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

 מצידם;

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

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

 במשלח ידו, או במקצועו;

... 

 -בסעיף זה

 יחיד או תאגיד;...." -"אדם"

המבחן שנקבע בפסיקה הוא מבחן אובייקטיבי. על בית המשפט לבחון כיצד היו הדברים  .32

יקטיבי, בהתאם מתפרשים על ידי הקורא הסביר. הפרשנות שתינתן לפרסום תעשה באופן אובי

לנסיבות החיצוניות וללשון המשתמעת מן הפרסום. בהתאם למבחן זה אין חשיבות לכוונת 

המבחן המפרסם או לדרך בה הובן הפרסום על ידי הטוען לפגיעה כתוצאה מהפרסום: "

שבאמצעותו ייקבע אם אכן דברים מסויימים שפרסום פלוני עלולים להוות לשון הרע 

נו מבחן סובייקטיבי, המבחן הוא אובייקטיבי, במהותו, לאמור: לא כנגד אדם אלמוני, אי

קובע מה חושב התובע המרגיש עצמו נפגע אלא הקובע כיצד עלולה החברה לקבל את 

(; כן ראו בע"א 1995) 420, 411( 1, פ"ד נו)פדרמן נ' טרנר 28/95" )ע"א הדבר שבאותו פרסום

( 3, פ"ד נח)רשת שוקן בע"מ נ' הרציקוביץ 4534/02; ע"א 607( 2, פ"ד נו)אפל נ' חסון 1104/00

 "(.שנהר, להלן: "109(, עמ' 1997 -)תשנ"ז דיני לשון הרע"; א. שנהר עניין שוקן, להלן: "558

לסיכומי  17" הוא בבחינת לשון הרע )וראו בסעיף הומופובהצדדים מסכימים כי הביטוי " .33

הנתבעים(. אומנם ההתייחסות לאדם כבעל דעה קדומה ונטייה שלילית מובנית כלפי הקהילה 

הגאה ידעה התפתחויות במבחן הזמן והיא גם תלוית ייחוס חברתי. עם זאת, בחברה דמוקרטית 

; הגדרתו של אדם כהומופוב וליברלית ובמציאות החברתית הכללית הנוהגת כיום בישראל

מציירת אותו כדמות חשוכה, בעלת דעות קדומות, המדירה את הזולת על יסוד העדפה מינית 

בלבד; דמות שאינה לגיטימית בחוגים רחבים בחברה הישראלית. בהתאם, הגדרת אדם 

 כהומופוב עלולה לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג ואף לפגוע בו והיא בבחינת לשון הרע

 במבחן האובייקטיבי. 
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" נועד להשפיל הומופוב" לביטוי "עלובכך גם לא יכולה להיות מחלוקת כי ייחוס שם התואר "

 או לבוז ובהתאם עולה כדי לשון הרע. 

" אינה בבחינת לשון הרע, וזאת התגלה כהומופוב עלובלטענת הנתבעים, האמירה כי התובע " .34

משום שהקורא הסביר מבין כי מדובר בהבעת דעה ולא בקביעת עובדה. אולם יש כאן ערבוב 

 מושגים בין הגדרת הביטוי כביטוי דיבתי ובין ההגנות החלות עליו. 

אם אין מחלוקת כי הגדרת אדם פלוני כהומופוב עלוב מהווה לשון הרע; הרי שגם האמירה כי  .35

 כהומופוב עלוב, יש בה משום לשון הרע.  גלההתהוא 

השאלה אם מדובר בהבעת דעה, אינה מוציאה את הביטוי מגדר היותו לשון הרע; אלא מעניקה 

לו הגנה בפני תוצאות הוצאת הדיבה. כך שהמסקנה המתבקשת היא כי הפרסום הוא לשון הרע 

 לחוק.  1כהגדרתה בסעיף 

גדרת הפרסום כלשון הרע בין נוסח הכותרת בשער יש להבחין לעניין קביעת האחריות וה .36

" מופיע רק בשער המקומון, התגלה כהומופוב עלובהמקומון ובין נוסח הכתבה. הביטוי "

" הומופוב עלובואינו מופיעה בכתבה גופה. הכותרת התייחסה לתובע עצמו כמי שהתגלה כ"

ע, תוך שבסופה התייחס ועל כן ניתן להגדירה כלשון הרע. אולם הכתבה דיווחה  על האירו

". הגדרת הביטויים כביטויים ביטויים הומופובייםהכותב לתוכן דברי התובע כשימוש ב"

 הומופוביים אינה עולה כדי הוצאת לשון הרע על התובע. 

" התגלה כהומופוב עלובכך שלסיכום ביניים בשלב זה, מצאתי כי הביטוי שנאמר על התובע " .37

בשער גיליון המקומון מהווה לשון הרע. לא מצאתי כי  שנכלל בפרסום הכותרת שהופיעה

 הכתבה עצמה, אשר פורסמה בעמודיו הפנימיים של המקומון, עולה כדי לשון הרע.

 מכאן יש לבחון את ההגנות הנטענות החלות על הפרסום.  .38

 :ההגנות החלות על הפרסום

 האם חלה על הפרסום הגנת "אמת דיברתי"

ט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זו הגנה טובה שהדבר במשפלחוק קובע כי " 14סעיף  .39

שפורסם היה אמת והיה בפרסום ענין ציבורי; הגנה זו לא תישלל בשל כך בלבד שלא 

 ". הוכחה אמתותו של פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש

שכן לשון גידופיו של התובע היא המעידה כי הוא אכן התגלה כהומופוב; טוענים הנתבעים, כי 

". לתמיכה בטענותיהם צירפו הנתבעים פרקטיקות להט"ביותהתובע מביע בדבריו סלידה מ"
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"( בו הובאה האגודההתכתבות של רותם עם האגודה לזכויות הלהט"ב בישראל )להלן: "

 לידיעת האגודה התבטאותו של התובע. 

רותם מביא  לא מצאתי כי הראיה מקימה את ההגנה הנטענת. כפי שניתן לראות מההתכתבות, .40

נודה לקבלת לידיעת האגודה את התבטאויותיו של התובע. לאחר מכן הוא מבקש: "

התייחסות האגודה לשימוש בביטויים הומופוביים על ידי סלבריטאים כסמיון ופרסומם 

". רותם אינו מבקש את חוות דעתה של האגודה ביחס לביטויים ברשתות החברתיות

ביטויים הומפוביים בעיני האגודה; אלא מבקש את  הספציפיים והאם אלו נחזים להיות

 ". לשימוש בביטויים הומופוביים על ידי סלבריטאיםהתייחסותה באופן כללי "

כל שימוש בביטויים להט"בופובים או סטריאוטיפים במענה הגיבה האגודה באופן כללי כי "

רים ונערות כלפי הקהילה הגאה הוא פסול ויכול להכשיר שנאה ואלימות נגד אלפי נע

להט"בים. אנחנו מצפים מכל אחד ואחת ובמיוחד מדמויות בעלות השפעה לקחת אחריות 

". לא מצאתי במענה האגודה התייחסות לביטויים על דבריהם ולא להשתמש בביטויים אלו

הספציפיים אותם נקט התובע והגדרתם כהומופוביים. על כן המסקנה כי מדובר בביטוי 

של רותם, אולם לא עולה מהתכתובת כי מדובר בקביעה פוזיטיבית  הומופובי הינה מסקנתו

 ערכית או אובייקטיבית של האגודה. 

אומר באופן ברור, התבטאותו של התובע ראויה לכל גנאי. אם בהתרשמותו של הקורא הסביר  .41

עסקינן, אז לא אוכל שלא לקבוע כי הקורא הסביר, כפי שזה נצפה מעיני בית המשפט, הקורא 

בטאויותיו של התובע מתרשם כי מדובר בתובע גס רוח ובוטה. גסות הרוח העולה מדברי את הת

התובע נושקת לגבול אלימות מילולית של ממש. התרשמותו של האדם הסביר היא כי התובע 

 אינו בורר את מילותיו ואלו אינן נבחנות לפי אמת שפה של בן תרבות. 

עשות בין ההתבטאות הבוטה של התובע ובין יחד עם זאת, הקישור אותו מנסים הנתבעים ל

היותו הומופוב אינו קישור מתחייב. הצדדים הרחיבו במסגרת הדיון אודות הנוהגים המיניים 

העולים מדברי התובע והאם אלו אופייניים ליחסים חד מיניים או דו מיניים. לא מצאתי 

עים. לא מצאתי כי עמדת להידרש לכך. נטל ההוכחה בדבר טענת "אמת דיברתי" מוטל על הנתב

האגודה מקימה לנתבעים את הביסוס העובדתי לקביעת העובדה או העמדה כי הביטוי בו נקט 

התובע הוא אכן ביטוי להט"בופובי קיים. גם לא מצאתי שהנתבעים הוכיחו כי התובע אכן מגלה 

דה כי כלפי הקהילה הגאה יחס עקבי וקבוע של "להט"בופוביה" באופן המאפשר לקבוע כעוב

מדובר בלהט"בופוב. אין מדובר בפרט לוואי אלא במהות הפרסום, ועל כן לא עומדת לנתבעים 

 הגנת "אמת דיברתי". 
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בשים לב למסקנה אליה הגעתי, לא מצאתי לדון במסגרת הגנה זו האם קיים עניין ציבורי  .42

 בפרסום. 

 "הבעת דעה בתום לב"

" קובע שורה של נסיבות, שבהן תהא זו הגנה טובה אם הגנת תום לבלחוק שכותרתו " 15סעיף  .43

הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הנסיבות המנויות בסעיף. הנתבעים טענו לתחולת 

 ( לחוק. 10)15-( ו6)15(, 3)15(, 1)15ההגנות המנויות בסעיפים 

אקדים ואומר כי ההגנה אותה מצאתי כרלוונטית לענייננו היא זו המוסדרת במסגרת סעיף 

 ( לחוק. 6)15

( לחוק קובע כי תקום לנתבעים הגנה טובה אם פרסמו בתום לב בנסיבות בהן הם לא 1)15סעיף  .44

על הנסיבות שמהן משתמעת לשון הרע או ידעו ולא היו חייבים לדעת על קיום הנפגע או "

". בענייננו, ברור כי הנתבעים ידעו על קיומו של התובע 3סותה לנפגע כאמור בסעיף התייח

 והתייחסו אליו ישירות בפרסום ובהתאם ההגנה אינה חלה. 

( לחוק קובע כי תקום לנתבעים הגנה טובה אם פרסמו בתום לב בנסיבות בהן 3)15סעיף  .45

הנתבע, של האדם שאליו הפרסום נעשה לשם הגנה על עניין אישי כשר של הנאשם או "

". אין אני מקבלת את הופנה הפרסום או של מי שאותו אדם מעונין בו ענין אישי כשר

נוכח השתייכותו של רותם לקהילת הלהט"ב, הרי שהיה לו עניין אישי כשר בפרסומם הטענה כי 

של הדברים. הפרסום התייחס לסיטואציה ספציפית, אשר רותם לא היה חלק ממנה וגם דברי 

הנאצה של התובע לא הופנו כלפיו. הפרסום נעשה על ידי המקומון ולא על ידי רותם באופן 

 אישי, ובהתאם אין הגנה זו מתאימה לענייננו. 

הפרסום לא נעשה אלא כדי לגנות או ( לחוק הקובע הגנה בנסיבות בהן "10)15כך גם סעיף  .46

התגלה כהומופוב " , פרסום הביטויראשית". להכחיש לשון הרע שפורסמה קודם לכן

", עליו מלין התובע, אין בו כדי לגנות או להכחיש את דברי לשון הרע אשר נטען כי התובע עלוב

 הפנה כנגד משיט הסירה השנייה ובית הספר לשיט הנוגעים להתנהלותם באירוע. 

ועיקר, יש לצמצם את הגנת הסעיף כך שתחול על הגורם אליו הופנתה לשון הרע אותה  שנית

הפרסום לגנות או להכחיש. הביטויים והאשמות בהם נקט התובע באירוע ובמסגרת  נועד

הסרטון אותו העלה הופנו כלפי משיט הסירה השנייה ובית הספר לשיט ולא כלפי רותם, 

המקומון או הנתבעת. כך שלא הנתבעים הם אלו שיכולים לחסות תחת ההגנה הנוגעת לגינוי 

 ודם ואינה נוגעת להם. או הכחשה של לשון הרע שפורסמה ק
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הפרסום היה ביקורת " ( לפיה:6)15ההגנה הרלוונטית לעניינו היא זו המוסדרת במסגרת סעיף  .47

או על על יצירה ספרותית, מדעית, אומנותית או אחרת שהנפגע פרסם או הציג ברבים, 

הבעת דעה על אופיו,  –פעולה שעשה בפומבי, ובמידה שהדבר כרוך בביקורת כזאת 

" )ההדגשה מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה יצירה או פעולהעברו, 

 ר"א(. -אינה במקור 

 9406/96הבעת דעה היא תיאור של עמדה סובייקטיבית באשר למציאות דברים מסוימת )ע"א 

((. בפרסום נדרש כי ככל שהבעת הדעה כוללת 1999) 358, 352( 3, פ"ד נג)קאקיש נ' ביארס

חברת החשמל לישראל בע"מ נ'  9/77גם לעובדות, אלה תהיינה נכונות )ד"נ  התייחסות

(. עניין חברת החשמל(. להלן: 1978) 349, בעמ' 337( 3, פ"ד לב)הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ

זאת, בעוד שהבעת דעה אינה חייבת להיות נכונה מבחינה עובדתית, ובלבד שאדם סביר יכול 

מעובדות נכונות בעיקרן, שעליהן התבססה הדעה )שם,  היה להסיק את המסקנה המשמיצה

(. מקום שנמצא כי העובדות עליהן מבוססת הדעה אמת 320 - 319שנהר, בעמ'  ;352 – 351בעמ' 

הן, וכי מתקיים יחס של סבירות כאמור, הרי שאם נאמרה הדעה בתום לב, היא תזכה להגנה 

 (.316גם אם אינה מבוססת ממש )שנהר, בעמ' 

 (:16.6.2008) פריג' נ' "כל הזמן" 2572/04כפי שנפסק ברע"א  .48

הקביעה כי פרסום מהווה הוצאת לשון הרע אינה נלמדת אך מן "

המילים הפוגעניות כעומדות לעצמן, בפני עצמן. היא נלמדת בראש 

ובראשונה ממכלול הנסיבות שסבבו את הפרסום. לא המילים לעצמן 

ט והנסיבות, המעניקים למסכת יוצרות את לשון הרע אלא הקונטקס

העובדות את עוצמתה, את צבעיה, את טעמה וריחה. לא לחינם נקבע 

טיבו הדיבתי של הפרסום בהתאם למובנן הטבעי והרגיל של המילים, 

כמו גם על פי הקשר הדברים )השופטת פרוקצ'יה, ענין בן גביר, פסקה 

לת "לסנן" (. בדרך זו זוכה חופש הביטוי להגנה מהותית, תוך יכו6

ביטויים שאין כל אינטרס ממשי בהגנה עליהם חרף הפגיעה שהם 

נושאים עימם, מחמת שאין בהם כדי לקדם או להגשים כל ערך מערכי 

 הדמוקרטיה.... 

 15הקביעה האם חוסה ההתבטאות הפוגענית בצל הגנת סעיף 

לחוק היא תלוית איזונים הנערכים בנסיבות כל מקרה. אין היא 

ן הביטוי כעומד לעצמו ואין לשלול מקדמית את נגזרת מתוכ

הגנת החוק מסוג מסוים של ביטויים בלא כל בחינה של נסיבות 
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" )שם הפרסום, מטרותיו, האופן בו הובן והתנאים בהם נעשה

 (.23 – 22בפסקאות 

בענייננו, אני סבורה כי הרושם המתקבל אצל הקורא הסביר למקרא הכותרת בשער הגיליון 

ירות בכותרת הן בגדר דעתו השלילית של כותב הכתבה על התובע כפי שזו באה הוא כי האמ

לידי ביטוי בהתנהגותו של התובע. זאת ניתן ללמוד בראש ובראשונה מנוסחה של הכותרת 

" שהינה בבחינת הבעת דעה מפורשת וישירה. האמירה תתבייש! -סמיון שבע שקלהראשית: "

הופיעה לאחר מכן מתקשרת לאותה דעה ולא ניתן  " אשרהתגלה כהומופוב עלובכי התובע "

לנתקה מהקשר הדברים. ברור מההקשר, מתחילת הכותרת ומאופן סיומה הנוקט בשם תואר 

"עלוב", כי הביטוי "הומופוב" אינו עומד בפני עצמו ויש להבינו לאור התנהגות התובע כפי שזו 

 באה לידי ביטוי בפירוט בכתבה. 

זוק מקריאת הכתבה כמכלול. עיון בכתבה, מעניק הקשר כולל והדברים מקבלים משנה חי .49

לכותרת ומחזק את המסקנה כי מדובר במסקנתו של הכותב. במסגרת הכתבה ניתן דיווח על 

המקרה אותו תיעד התובע והעלה במסגרת סרטון לרשת החברתית. קריאת הדיווח, תוך שיקוף 

ר במסקנה של הכותב ובחיווי דעה על דברי התובע עצמו כלשונם, מחזקים את הרושם כי מדוב

 התנהגותו של התובע ואופן ביטויו כפי שאלו באים לידי ביטוי בסרטון אותו העלה התובע. 

אומנם קשה להגדיר את ניסוחה של הכותרת כניסוח "אלגנטי" או "מעודן" )וכפי שנוכחנו,  .50

-דרור חוטר 7380/06העידון אינו מוצא מקום של כבוד בהליך זה..(; אולם כפי שנפסק בע"א 

 ( מפי השופטת נאור )כתוארה אז(:2.3.2011) ישי נ' מרדכי גילת

המשפט יכול -"...ובעניין הבעת דעה כבר נקבע כי: "אין בית

לכפות טעמו והגיונו הוא על המפרסם, אלא עליו להותיר 

המשפט נוהג זהירות -מקום להבעות דעה תקיפות." "...בית

של טעם טוב לאמצעי  יתירה מפני הכתבת סטנדרטים

התקשורת המביעים דעה על הא ועל דא, לעתים אף בדרך של 

 7/79; וכן ראה ע"א 574, בעמ' שוקן ענייןלעג וסאטירה" )

, עמ' 365( 2הוצאת ספרים "החיים" נ' רשות השידור פ"ד לה)

367 (1981.)) 

העורך והמפרסם בחרו לפרסם את הכותרת עם המילה 

ח"כ שריד. אכן, יכולים היו הם "כנופיה", כציטוט מפי ה

-אך לטעמי אין זה תפקידו של בית –לבחור במילה אחרת 

המשפט לבחור דרך התנסחות כזו או אחרת למפרסם. תוכן 
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הפרסום נשוא הערעורים שבפנינו, הינו שאלה של טעם טוב 

 (.41 – 40)שם בפסקאות ולא שאלה של השמצה.... 

מצאתי כי הפרסום חרג מתחום הסביר בנסיבות  באשר לתום ליבם של הנתבעים, הרי שלא .51

 )א( לחוק. 16המקרה ועל כן קמה החזקה לפי סעיף 

 (:4.8.2008) נודלמן נ' שרנסקי 89/04על יסוד הסבירות עמדה כבוד השופטת פרוקצ'יה בע"א  .52

יסוד הסבירות בפן החיובי והשלילי של חזקת תום הלב הוא מושג "

ערכי. הוא בנוי על איזון בין הערכים המתנגשים בתחום -נורמטיבי

האיסור על לשון הרע. תנאי הסבירות לצורך חזקת תום הלב מאזן בין 

חופש הביטוי להגנה על כבוד האדם. יסוד הסבירות מחייב בחינת 

ה על פי נסיבותיה והערכה נורמטיבית אם מידתה ואיכותה של הפגיע

(. להתנהגות המפרסם טרם 900היא ראויה להגנה )עניין פלוס, 

הפרסום, בעת הפרסום, ולאחריו, ישנה השלכה בבחינת סבירות 

-264הפרסום. טיב הפרסום ותוכנו משפיעים על מידת סבירותו )שנהר, 

(...( מתחם 13.6.94קליין נ' רונן, ]פורסם בנבו[  4607/92; ע"א 5

הסבירות הנורמטיבי, שבגדרו נעשה הפרסום, עשוי להצביע על תום 

לבו של מפרסם לשון הרע. חריגה ממתחם הסבירות יוצרת חזקה של 

חוסר תום לב, שאם לא תופרך, תכשיל הרמת הגנה למפרסם על 

 (.28)שם בפסקה התבטאותו הפוגענית" 

אדם אנונימי מן הישוב אלא בדמות בעלת בהקשר זה לא ניתן להתעלם מכך כי התובע אינו  .53

פרופיל תקשורתי בעל נגישות רבה לכלי התקשורת. הפרסום מתייחס לסרטון אותו בחר התובע 

להעלות לרשת החברתית. סרטון זה, הכולל את אמירותיו הבוטות, קיבל חשיפה מרובה: 

 3.4K -שיתופים ול 445-תגובות, זכה ל 2.4Kהרשומה )'פוסט'( במסגרתה הועלה הסרטון קיבל 

 (. עניין שוקן"חיבובים" )'לייקים'( ותגוביות )נספח א' למוצגי התובע( )וראו לעניין זה ב

על כך אוסיף כי הנתבעים פנו אל התובע לשם מתן תגובה בעמוד הפייסבוק שלו, ואף פעלו לשם 

לא  פרסום התנצלות לאחר הפרסום, שגם היא נעשתה בשער המקומון. אומנם נוסחה של זו

)א( 17הייתה בתיאום עם התובע, אולם אין בכך כדי לשלול את הגנת תום הלב בהתאם לסעיף 

 חננאל רחמים מגד דיין נ' יאיר לפיד 3209/09לחוק )וראו לעניין זה בע"א )מחוזי ירושלים( 

(26.10.2015.)) 
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בסעיף  לא מצאתי כי התובע הוכיח את קיום ה"חזקה השלילית" של היעדר תום הלב אשר קבוע .54

)ב( לחוק. מחקירתו הנגדית של רותם התרשמתי כי הוא אכן סבור כי אמירותיו של התובע 16

הינן אמירות הומופוביות. הוא לא נקט בדרך של "שב ואל תעשה" אלא יצר קשר עם האגודה 

קודם לפרסום על מנת לקבל את עמדתה לאמור. גם לא התרשמתי כי הפרסום נעשה מתוך 

" כדי להוקיע את אופן ביטויו של התובע. במידה גדולה משהיתה סבירהע "כוונה לפגוע בתוב

על כן בחינת הפרסום אל מול הפרסום הבוטה שנעשה על ידי התובע עצמו מובילים לטעמי 

 למסקנה כי אין מדובר בפרסום החורג מן הסביר בנסיבות. 

מסקנתי זו לא בשים לב למסקנתי האמורה, הרי שדין התביעה להידחות. בהתאם, ונוכח  .55

מצאתי להידרש לשאלה אם הכתבה אכן הועלתה לאתר המקומון ומהי אחריותה של הנתבעת 

 ( לחוק. 6)15לכך. שכן גם אם הועלתה, הרי שחלה על הדברים ההגנה הקבועה בסעיף 

 שאלת הנזק

משחלה ההגנה והתביעה דינה להידחות, הרי שאין להידרש לעניין הנזק. אולם פטור בלא כלום  .56

א)א( לחוק קובע כי בית המשפט "רשאי" לחייב את הנפגע בפיצוי. רשאי, אך 7ניתן. סעיף  לא

לחוק. בנוסף לשיקולים  19לא חייב. השיקולים אותם רשאי בית המשפט לשקול מנויים בסעיף 

אלו יש לשקול, בין היתר, את שאלת תפוצת הפרסום, אשר לה משקל גבוה בקביעת גובה הפיצוי 

(. ומעבר לכל אלו, יש להתחשב גם בשיקולים 594, 589( 1, פ"ד ל)וזנבלום נ' כץר 552/73)ע"א 

כלליים נוספים, וביניהם תום הלב וההגינות הדיונית, כפי שאלו גם נקבעו בתקנות סדר הדין 

 "( והצורך בריסון תביעות של מה בכך.התקנות)להלן: "  2018-האזרחי, התשע"ט 

( עמד כבוד הנשיא ברק על מהותם של 2001) 510( 5נה) , פ"דאמר נ' יוסף 4740/00ברע"א  .57

 הפיצויים ללא הוכחת נזק הקבועים בחוק:

הפיצוי התרופתי בגין לשון הרע נועד להשיג שלושה יעדים: לעודד "

( של הניזוק שנפגעה בגין לשון הרע; לתקן consolutionאת רוחו )

(repair( את הנזק לשמו הטוב; למרק )to vindicate את ) זכותו לשם

טוב שנפגעה בגין לשון הרע... לשם השגתן של מטרות תרופתיות אלה 

אין להסתפק בפיצוי סמלי, אך גם אין להטיל פיצויים העולים על 

שיעור הנזק שנגרם. הפיצוי התרופתי לא נועד אך להצהיר על 

הפגיעה. הוא גם לא נועד להעשיר את הנפגע. הפיצוי התרופתי נועד 

 לא פחות ולא יותר. –לא על הנזק שנגרם להעניק פיצוי מ

... 
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בפסיקת פיצויים בגין לשון הרע יתחשב בית המשפט, בין היתר, 

בהיקף הפגיעה, במעמדו של הניזוק בקהילתו, בהשפלה שסבל, בכאב 

ובסבל שהיו מנת חלקו ובתוצאות הצפויות מכל אלה בעתיד. הבחינה 

בכל מקרה יש להתחשב היא אינדיווידואלית. אין לקבוע 'תעריפים'. 

בטיב הפרסום, בהיקפו, באמינותו, במידת פגיעתו ובהתנהגות 

הצדדים. אכן, התנהגותו של הניזוק לפני פרסום ולאחריו עשויה 

להוות אמצעי שבעזרתו ניתן לעמוד על נזקו. בדומה, התנהגותו של 

המזיק אף היא עשויה להשפיע על שיעור הנזק והערכתו. כך, למשל, 

על דברי לשון הרע עשויה להקטין את הנזק שהם גרמו ובכך התנצלות 

, ההדגשה אינה 525 – 524)שם בעמודים " להשפיע על שיעור הפיצויים

 במקור(.

קיימים גם מקרים בהם בתי המשפט פוסקים פיצויים נמוכים המכונים "נומינליים" או  .58

ים אחרים בהם נפסקים "סמליים" כאשר נאמרה לשון הרע, אולם לא נגרם כל נזק לתובע. מקר

פיצויים נמוכים  הם כאשר הפרסום גרם לנזק לתובע, אך התנהגותו המבישה של התובע 

איתמר בן גביר נ'  10520/03מצדיקה פיצוי בסכום נמוך מהסכום הנדרש להטבת נזקיו )רע"א 

 (. 373; שנהר, בעמ' עניין חברת החשמל(; 12.11.2006) אמנון דנקנר

לקחת בחשבון גם את הוראות התקנות אשר קובעות, במסגרת תקנות  במסגרת השיקולים יש .59

לתקנות, כי יש להתחשב במסגרת שיקול הדעת השיפוטי גם בשיקולים של שימוש לרעה  5 -ו  4

 בהליך שיפוטי ונקיטה בפעולה בלתי מידתית לאופי הדיון, לעלותו או למורכבותו.

ביישום מכלול השיקולים על נסיבות ענייננו, וגם אם אלך לשיטת התובע כי אכן מדובר בלשון  .60

הרע ולא עומדת לנתבעים הגנה, הרי שהפיצוי אותו יש לפסוק לתובע עומד על הרף המינימלי, 

שלא יעלה על כמה מאות שקלים בודדים. בשים לב להתנהגותו הבוטה של התובע, אשר הוא 

יתן לה פרסום נרחב; כמו גם לעובדה כי הנתבעים פרסמו התנצלות באשר זה שמצא מקום ל

לפרסום בשער המקומון ובגודל דומה לגודל בו פורסמה הידיעה; מצאתי כי הגשת תביעה 

ועמידת התובע על מיצוי ההליך ₪  150,000כספית לפיצוי בלא הוכחת נזק על סכום של 

ידתית אשר אף עולה כדי שימוש לרעה בהליכי השיפוטי במלואו; מהווה נקיטה בפעולה בלתי מ

משפט. אין אני קובעת מסמרות בעניין, אולם לא ניתן להימנע מהרושם כי לא הפגיעה בשמו 

הטוב היא שהובילה את התובע להגשת הליך זה, אלא שיקולים הנוגעים להליך המקביל 

 המתנהל נגד מועדון השיט ואף שיקולים לבר הליכים אלו. 
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 :לסיכום

 וכח כל הנימוקים המפורטים לעיל, מצאתי כי דין התביעה להידחות. נ .61

)כולל ₪  20,000בתוספת שכ"ט עו"ד בסך של ₪  3,000התובע יישא בהוצאות הנתבעים בסך של 

ימים, שכן אחרת יישאו הצמדה וריבית פיגורים מהיום  30מע"מ(. סכומים אלו ישולמו תוך 

 ועד התשלום המלא בפועל. 

ם שכ"ט עו"ד הנתבעים, נתתי את דעתי לסכום התביעה אל מול הסכום שנפסק; בקביעת סכו

לאופייה של התביעה ולטענות שהופנו כלפי הנתבעים; להתנהלותו של התובע בעצם הגשת 

תביעתו כמו גם באופן ניהולה. נתתי דעתי גם לכמות וסוג העדים שנחקרו בהליך ההוכחות 

ם( ולסכום שנקבע כשכר מינימאלי מומלץ בכללי )אשר כאמור חלקם לא מצאתי כרלוונטיי

 . 2000 –לשכת עורכי הדין )התעריף המינימלי המומלץ(, תש"ס 

 

 זכות ערעור כדין.

 

 , בהעדר הצדדים.2023פברואר  16, כ"ה שבט תשפ"גהיום,  ןנית

      

             
 


