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 ברכה לכמן שופטתה כבוד פני ב

 
 

 תובע
 

 52169844ת"ז  חיים חליוה
 באמצעות ב"כ עורכי הדין בן קרפל, אדם קרפל ואח'

 
 נגד

 
 28856888רון אהרון קובי ת"ז  נתבע

 באמצעות ב"כ עו"ד אדיר מזוז
 
 

 פסק דין
 

 1 

 2 26)להלן: "החוק"(, בגין  1965-זוהי תביעה בעילה נזיקית מכוח חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה

 3פרסומים שפירסם הנתבע ברשת הפייסבוק, במסגרתה עתר התובע לפיצוי כספי, מכוח החוק, ללא 

 4 ₪.  1,000,000הוכחת נזק, בסך של 

 5 

 6מכהן בהתנדבות כיו"ר  )להלן: "המקומון"(, "כוכב הצפון" התובע, בעלים ועורך בפועל של המקומון

 7הועד המקומי של הישוב פוריה עילית בתחום השיפוט של מועצה אזורית עמק הירדן, הגדיר עצמו 

 8בכתב התביעה "איש משפחה, אב לתשעה ילדים וסב לתשעה נכדים. התובע חי באושר עם זוגתו 

 9 וששה מילדיו, ארבעה מהם קטינים".

 10 

 11יליד העיר טבריה, ראש עיריית טבריה לשעבר, הגדיר עצמו בכתב ההגנה "פעיל חברתי  הנתבע,

 12מוביל בעיר טבריה, אשר עומד בראש קבוצת הפייסבוק "מרימים את טבריה מהקרשים"...ומקדיש 

 13 את עיקר זמנו לפעילות חברתית ופוליטית". 

  14 

 15הנתבע ברשת ם שפרסם נספחים הם תמלול של סרטוני 7 נספחים. 26לכתב התביעה צורפו 

 16 נספחים הם צילומי מסך מרשת הפייסבוק.  19הפייסבוק. 

 17 

 18 )ההדגשות בפרסומים כך במקור בכתב התביעה(. ואלו הם הפרסומים הכלולים בכתב התביעה:

 19 

 20 תמלול קטע וידיאו בו מדבר הנתבע על התובע. - 1פרסום ראשון נספח 

 21"...האיש שעשה פה רוע ומדון במשך שנים, חיים חליוה, את הבושה שלך חשפנו את השקרים שלך 

 22אבל אני לא מתבייש להגיד את זה: אתה אויב הבאנו כבר לכל משרדי הממשלה... הציבור יודע... 

 23 ...שלי, אויב מר ואני רוצה להעביר פה מסר לכל האנשים ששיתפו איתו פעולה
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 1...אני את ה"שירקעס" את הקומבינות ואת  חליוה הוא לא חבר של רון קובימי שחבר של חיים ...

 2הביזנס עם הבן אדם הזה, כל מי שיעשה איתו, כל מי שעשה איתו, אני מבטיח לכם, הכל ייחשף, 

 3.... האישה הזאת ורק בתוך כדי פרטי אמתהכל יפתח אנחנו רק התחלנו. בכל דרך אפשרית ... 

 4העיתונאי שמנהל עיתון לי בתיבה את כתבי האישום של חיים חליוה ששלחה לנו את החומר ושמה 

 5 ...חיים חליוה, אנחנו רק התחלנו".ברמאות וברמייה ובדרך לא חוקית

 6 

 7 תמלול קטע וידאו בו מדבר הנתבע על התובע – 2פרסום שני נספח 

 8"אבל בואו נמשיך לחמוד שלנו של השבוע, לבוגר הסורבון זה שחשב שהוא החכם באדם בטבריה 

 9שנה שתה פה את המיץ, את הנשמה לכל ראשי הערים שהיו פה, לפוליטיקאים. העלה אותם על  40

 10שנים  3המוקד, צלב, ירב, סחט מה לא עשה. והנה נפל לו החמדמד הזה יוסי לידיים והוא מאושר. 

 11שנים שככה נראית העיר. אני לא מדבר על זיגדון רמי, זיגדון זה כסף קטן לעומת  3עץ לו, הוא מיי

 12בוגר הסורבון והעיתון שלו ...נפל לידי בשמחה רבה הדו"ח של מבקר העירייה, הרשות של עמק 

 13הירדן ... מבקר אמיתי. אחד שתוקע את כולם, יודע מה הוא עושה, אתה לא משחק אותה אביר 

 14וף בצל ואלוף שום בטבריה. אז כן, אז בואו ככה, אני אסביר לכם ככה על קצה המזלג שחיתות, אל

 15עמודים : בוגר הסורבון, הלוא הוא חיים חליוה העבריין  60עמודים,  50חמש נקודות מדו"ח של 

 16המורשע שרצה להיות ראש מועצת עמק הירדן פשש. אוי ואבוי. איזה מזל ...הוא עשה בועד של 

 17 ?  אתם מבינים את המושחת הזהה העסק הפרטי שלו, פוריה כאילו ז

 18זוג. צריך רו"ח ? קוראים לרו"ח  –צריך מזגנים ? קוראים לחתן. צריך עורכת דין ? קוראים לבת 

 19של העסק הפרטי. צריך לשים מודעות בעיתונים? ברור מפרסמים בכוכב הצפון. הוא מוציא לעצמו 

 20אתם מבינים את המושחת הזה ? ואיך כל זה, כל זה  צ'ק, חותם על הצ'ק, ומקבל את הצ'ק לעצמו.

 21ניגוד עניינים ברור, צרוף. בנאדם שמחזיק עיתון, מנגח את הרשות שהוא נמצא בה כוועד, זה 

 22 נראלכם נורמלי? 

 23אל תשכחו את הדובדבן של הקצפת: צריך לתת משכורת לטרבלסי, מסכן שיהיה לו מה להתפרנס. 

 24יה, מצביע בשבילו במועצה, מרים את היד, מוריד את היד, מקים, כי הוא עובד בשבילו בעיריית טבר

 25 וחותמים על שעה בשבוע... אלף שקל 15מעלה, מוריד אז נותנים לו משכורת של 

 26הפריות ולאנשי עמק הירדן, שאחד כמוך יושב היום בבית שלו ועוד  סחיים חליוה, איזה מזל יש לרכ

 27שנות  12ורבון חשבת שאתה. ואללה בקושי גמרת שבוע יקחו לו גם את הסמכויות שלו. בוגר הס

 28שנה, מה שעשית בטבריה אף אחד  40לימוד, כולך עוואנטה. חיים חליוה אני בז לך, בז לך באמת. 

 29אתה מוקצה מחמת המיאוס... אנשים טובים סביבך, חבל שנפלו בידיים של אחד לא יסלח לך. 

 30 ". כמוך. פח אשפה אנושי

 31 

 32 ול קטע וידאו בו מדבר הנתבע על התובעתמל – 3פרסום שלישי נספח 

 33"אותו עבריין מורשע, איש התחפושות, בוגר הסורבון מפורייה חיים חליוה הסוחט הראשי שסחט 

 34 פה כל ראש עיר, כל פקיד וכל איש עסקים."
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 1 

 2 תמלול קטע וידאו בו מדבר הנתבע על התובע – 4פרסום רביעי נספח 

 3הכנסנו בטבריה את חיים חליווה בוגר הסורבון למחילה,  "אני רוצה להתנצל על זה שאנחנו סוף סוף

 4הכנסנו אותו למימדים הטבעיים שלו של השכ"ח. אבל מסכנים, עכשיו הוא בא עליכם ועל המועצה 

 5שלכם, כל היום וכל הלילה שולח מכתבים לכל העולם ואשתו, הוא לא מסוגל לקבל את זה שהוא 

 6הנוכל הסדרתי הזה חיים חליוה זה ... בריין מורשעעהפסיד. הוא שכח לספר לכולם שהוא גם היה 

 7 .שמנסה וניסה לסחוט כל ראש עיר שהיה פה

 8אז בואו נספר לכם קצת על חיים חליוה. הוא מדבר על עושר ציבורי, סיפר לכם מי התקין את 

 9המזגנים במועצה בפורייה ? החתן שלו אתם מבינים על חשבון מי ? על חשבון תושבים, תושבי הישוב 

 10...אז איך פדית את הצ'קים? אתה רוצה שנדבר על  וגם נותן לאשתו עבודות של יעוץ משפטיריה. פו

 11בקואליציה של טבריה,   !... חיים חליוה רוצה דריסת רגלטינופתהצ'קים האלה של ספק האוכל ? 

 12. אתם מבינים? זה שכל היום הוא לקח את טרבלסי וממנה אותו בלי מכרז מזכיר הישוב בפורייהאז 

 13נוסע באוטובוסים ומספר סיפורים, וכל היום מבלה באזכרות ובהלוויות ואוכל בורקסים הוא 

 14 עכשיו, הוא מחובר אליו כי הוא רוצה לשלוט בעיריית טבריה. 

 15הוא גם רוצה לשלוט בכבוד שרת המשפטים איילת שקד. שנספר לכם למה הוא רוצה לשלוט בה ? 

 16ומה   לם שהוא חבר שלה, ומה אשתו רצתה ממנה. אשתו עורכת הדין, מה היא רצתההוא מספר לכו

 17היו הכוונות שלה ? אני כל כך מתבייש לדבר על זה אני כל כך מתבייש. פשוט בושה. ניסיון נואל של 

 18אתה מדבר על אדון חיים חליוה וטרבלסי להכניס אנשים למוסדות המדינה. הדבר הזה פעם... 

 19 ? ...". ה כותב לנו כל מיני סיסמאות בעיתון שלך שעוטפים איתו דגים בטבריהאהבת חינם ? את

 20 

 21 תמלול קטע וידאו בו מדבר הנתבע על התובע – 5פרסום חמישי נספח מס' 

 22"...כן היום אני אספר לכם מי זה חיים חליוה, מה המאווים שלו, מה המטרות שלו, מה מניע אותו 

 23ן לציר מרכזי בהתנהלות הפוליטית הטבריינית אדם למה הבנאדם הזה היה נחשב עד לא מזמ

 24שנים ניסה, ויש לומר גם הצליח, להשליט פה בעיר טרור תקשורתי, טרור כלכלי. איש  25שבמשך 

 25שנים  25שהוא איש רב תחבולות הייתי אומר, אדם שלא בחל בשום אמצעי, לא בחל ולא עצר. 

 26הזה לקח את טבריה והפך אותה לכלי  כל ראש עיר בטבריה סבל את נחת זרועו. האדם  שכמעט

 27בידיים שלו; כלי אמיתי, ניגוחים פוליטיים, ניגוחים כלכליים, אבל בעיקר רצון לשלוט, רצון 

 28 להוביל, רצון ולספק את המאווים האישיים ואת הפנטזיות שלו...

 29ה הוא ...בניסיון לנתח את האופי של האיש הזה, ואני חייב לומר לכם משהו. הכנסנו אותו למחיל

 30במחילה. כמעט שנה שלמה שהאדם הזה מסתובב כמו עכבר פצוע שלקחו לו את הדבר היקר לו 

 31מכל, את היכולת להשפיע, יכולת ההשפעה שלו נמוגה, נמוגה בצורה כזאת שנכון להיום הוא מחפש 

 32נקודות תורפה כדי להשחיל את עצמו אליהן, ואחד הדברים שזעזעו אותו, זו ההבחנה שהוא כישלון. 

 33לא הספיק לו מה שקרה בטבריה אז הוא החליט לנסות את מזלו להתמודד על ראשות המועצה 
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 1המקומית עמק הירדן. שם הוא התרסק, שם חיים חליוה הבין שאת כל מי שחיים חליווה מריץ 

 2 לבחירות אותו אחד נכשל. הוא גם זה שהכשיל את עצמו. 

 3ת הטבריאנים קראו לו ה"שכח" ילד שאף היה ילד מוקצה בשפאני אספר לכם מי זה חיים חליווה 

 4והאדם הזה הצליח איכשהו לשים את היד  אחד לא שיחק איתו, לא דיבר איתו ולא התחבר איתו.

 5שלו על עיתון, לרכוש עיתון. הוא הפך את העיתון הזה לכלי משוכלל, כלי סחיטה באיומים. כלי של 

 6. אבל קדש לחיים חליוה לבוגר הסורבוןאז היום השידור הזה מוניסיון להלך אימים על אנשים... 

 7חדשה "מדאם בובארי" קוראים לה. אותה  –הוא לא מוקדש סתם אליו, הוא מוקדש לגברת ישנה 

 8מאדאם בובארי היא אשה מאוד מתוחכמת, מאוד חכמה, שיודעת לשלוט בגבר שלה, לעשות עליו 

 9ה, מאדאם בוברי היא מניפולציות, לקחת אותו למחוזות מאוד מיוחדים של שליטה, של העצמ

 10יועצת המשפטית של -עורכת דין !אבל היא מאוד מוכשרת  וככזו היא נבחרה להיות , איך לא ה

 11המוסדות הכי גדולים של המדינה , ברוב כישוריה. המוסד הראשון הוא אחת החברות הכלכליות 

 12שרת ... למדה העוצמתיות שיש בישראל, זו החברה הכלכלית של עיריית טבריה, אבל היא כל כך מוכ

 13 את השיטה , פונים לבוגר הסרבון והוא מסדר ...".

 14 

 15 תמלול קטע וידאו בו מדבר הנתבע על התובע – 6פרסום שישי נספח מס' 

 16יושב לו שנה מטנף פה את כולם ואת העיר, תיכף תראו מזה הרמת מסך.  40"אותו  חיים חליוה 

 17...הבנאדם הזה , חיים ה לא משלם כסףבמשרד שכולו בניה לא חוקית ... תכך תראו שהטינופת הז

 18 מטר ...". 64חליוה, משלם ארנונה משל הייתה לו מחרטה של מתכת אזור  תעשיה בגודל של 

 19 

 20 תמלול קטע וידאו בו מדבר הנתבע על התובע  – 7פרסום שביעי נספח מס' 

 21ה שצריך וכנרא שכל כולו רוע, שכל כולו הרס ונזק לעיר טבריה" אנחנו פה כדי לדבר  על אדם 

 22, אמיתי מורשע,  עבריין מורשעלהכניס אותו למחילה  עמוקה יותר ...אנחנו נראה לכם עכשיו איך 

 23שהונה את הביטוח הלאומי , מרשה לעצמו להתבטא, לקחת חלק פעיל במערכות בחירות , לדבר על 

 24ראים לאדם . כן קועבריין אחד גדול של בנייה, של אכיפה, של ציבוריותמשרות ציבוריות וכל כולו 

 25הזה "בוגר הסורבון" . אתם בוודאי מכירים אותו, זה שכל יום שיש מנסה להיכנס אליכם הביתה 

 26האיש שלקח את הציבוריות בכוח הזרוע, מנסה ... חתיכת נייר שרובכם עוטפים איתה את הדגיםעם 

 27ראה . והנה כאן אותו אחד שתיכף ומיד נלהטיל אימה אחרי שהכנסנו אותו למחילה הטבריאנית

 28. זה שרוצה לנהל את טבריה יחד עם בני קרייתי,  עבריין בניה בכירלכם את כל המסמכים אודותיו. 

 29שהחבר הכי טוב שלו הקיבוצניק מדגניה , מבקר העיריה . החבר של ...איך לא יוסי בן דוד . מה לא 

 30היכולת שלו אנחנו נראה לכם את העבריינות שבו, את עשו על האיש הזה מה לא דיברו עליו אבל 

 31נראה לכם כיצד המפלצת שבנה  לסחוט אנשים, להוציא  מהרבה דברים טובים את הרע ביותר.

 32שהתקבל בסחיטה כי ...חיים חליוה הפחיד  4שכולה חריגת בנייה אחת  והיא כנראה איזה טופס 

 33 את ראש המועצה...
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 1ככה "חלבי"  לכבוד נרחם עלייך, נדבר  1אז מה חיים  חליוה מה אתה חשבת ? שאנחנו פה ערוץ 

 2? לא , לא יקירי. היום אנחנו נספר לכולם מי זה אותו חיים חליוה, חבר הועד של לקראת החג 

 3שלו הוא קומבינה  4המקום הזה . יושב ראש הוועד שמקמבן לכולם קומבינות ובכלל את כל  טופס 

 4צוף שלך ושל העיתון אחת גדולה . כן חיים חליוה. אנשים יראו מי אתה . הגיע הזמן לחשוף את הפר

 5. סחיטה ואיומים.. זה מה שאתה יודע לעשות . לא היה ראש עיר אחד  לכלי סחיטהשלך שהפכת 

 6שלך בטבריה שלא סחטת אותו ולא ניסית לנצל אותו. לא הייתה מערכת בחירות אחת שלא 

 7 הוצאת סקרים מזויפים , טינפת אנשים, בגדת באנשים.התערבת בה, 

 8כי פה  שטח ציבורי פתוח שהוא דואג בתור יושב ראש הועד שהוא לא יפותחשימו לב, אתם מבינים 

 9הייתה צריכה להיות גינה לתפארת. אבל חיים חליוה הוא תיכף נראה לכם, אוהב לעשות את מה 

 10שהוא רוצה, והוא אוהב להגיש מסמכים ותביעות . כן ? האיש שלוקח את הגינה ומייבש אותה תרתי 

 11ה ? לא רוצה שיפריעו לו למעלה בבריכה. חברים, שיהיה ברור אתם משמע ולמה הוא מייבש אות

 12מבינים. תסתכלו. צריכים  להיות פה עמודי תאורה , ליאור ? עמודי תאורה ? אין עמודי תאורה. 

 13למה אין עמודי תאורה ? כי חיים חליוה לא רוצה שכשתהייה לו שיחה לילית בבית יבואו להפריע 

 14דה , האיש שכמו שהוא הונה את הביטוח הלאומי  הונה פה את כל לו ...חיים חליוה האיש והאג

 15רכס הפוריות , האיש שרצה להיות ראש מועצה וקיבל סטירה מהבוחרים. רבותיי, זה האיש אתם 

 16מבינים ? זה הפרסונה. שימו לב טוב , כל הבית הזה חריגות בנייה, כל הבית הזה הפקרות ...אותו 

 17יע הזמן שאנחנו נפתח עליו, ונרים עליו מסך . חיים חליוה אתה חיים חליוה  כותב , מטנף אז הג

 18ואנשים כמוך, שנה  40איש מביש, אתה איש שזרע הרס וחורבן בעיר טבריה הרבה שנים . כמעט 

 19אסור להאמין  להם, אסור להקשיב להם , ובטח ובטח אסור לשים אותם באיזשהו תפקיד ציבורי 

 20ם חליווה, לא רק שאתה לא תיבחר אלא לחשוף  ולגרום לכל ואנחנו נעשה כל אשר ידינו לאל , חיי

 21הטבריאנים להבין מי אתה. וכמובן שאנחנו יודעים שאתה משתף פעולה עם אותם פיקטיביים, 

 22וכל מה שאתם רוצים , עם אותו קיבוצניק מדגניה, ואיתו איצקלה ופיצקלה חורשי רעתה של טבריה

 23אתה ובני  זהו חיים חליוהאבל לא ניתן לכם ...  ריה.לעשות זה לגרום להרס וחורבן של אנשים מטב

 24, אנחנו  נלמד  ברוע לב  ובצרות עין ובנוכלותוכל החבורה המסכנה הזאתי שאלוהים העניש אותה 

 25 אתכם נימוסים והליכות...  פיצל את הבית שלו, עשה עוד דירה להשכרה למטה, הוא יודע שזה

 26 אסור , אבל הוא מצפצף על כולם.

 27פה, הגענו עד לפה ליישוב פורייה. נצלם נראה, ונפיץ את זה לכל רכס הפוריות ולכל עמק אנחנו ...

 28הירדן שאנשים ידעו מי זה הטינופת הזה שרק חושב להמשיך ולעשות רוע ומדון באזור הזה. האיש 

 29הזה, צריך להקיא אותו  מהמערכות הציבוריות . העיתון שלו זה כלי של סחיטה של איומים , של 

 30אנשים כמוך צריך להכניס למחילה לחץ ומניפולציות. חיים חליוה "רחוק מרשעים ישועה", הפעלת 

 31.. כל בחירות הבנאדם הזה מזייף סקרים. בסוף השבוע לפני בחירות עמוק עמוק עמוק עמוק .

 32האחרונות זייף סקר העלה איזה סקר מזויף וניסה לפגוע . אבל מה לעשות, אנחנו פה , למדנו את 

 33את הפרסונה. הבנו מי זה  האיש המטונף הזה ...אבל אל תדאג אל תדאג חיים חליוה  הלקח למדנו

 34אנחנו פה להרבה זמן ואנחנו פה כדי להראות לכל עם ישראל, לא רק לטברייאנים ולא רק 
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 1לקיבוצניקים  ולא רק לתושבי הרכס מי זה הטינופות שקוראים לו חיים חליוה. אתה האקסמפלר 

 2איום של כוח תקשורתי , ויגיע הרגע שאתה תקפל את הזנב ותיילל ...אתה איש לרוע, למדון, לניצול 

 3בזוי והזוי , ומהיום מהיום אתה תדע טוב מאוד שאתה קם , כשאתה הולך לישון שרון קובי והצוות 

 4 שלו יראו לכל המדינה מי אתה". 

 5 

 6 פוסט ברשת הפייסבוק  – 8פרסום שמיני נספח מס' 

 7שתחליטו מה דעתכם: קרובת משפחה של הד"ר חיים חליווה מועסקת "אני מניח את זה פה כדי 

 8לפתע בעירייה כעוזרת גננת  בגן כנרת, מותר לציין שהגברת התקבלה לעבודה בגיל שמתקרב לפנסיה 

 9בו בעת שהעירייה מוציאה אנשים לפנסיה מוקדמת ... חיים חליוה אולי תגלה לנו מי אתה סוף סוף?  

 10טרסים? עכשיו ברור מדוע התחלת לכתוב כתבות  חיוביות לראש העיר בוגר הסורבון  ואיש האינ

 11 הנכשל... כן טוב שכתב הבוקר שמוליק חרמש  על האינטרסים בשירות הציבורי".

 12 

 13 פוסט ברשת הפייסבוק  –  9פרסום תשיעי נספח מס' 

 14הקשות "חיים חליוה ובני אליהו אני מרחם  עליכם שאלוהים נתן בכם את הרוע הזה, זו מהמחלות 

 15תקראו על שני הרשעים האלה , הדעת לא תסבול את המדון והגועל   !ביותר שאדם יכול לקבל בחייו

 16... אלה הן שחושבים שהם הנאורים והמוכשרים ... אבירי הצדק והרעם... בוקר טוב לכל טבריה 

 17ם, ולטבריינים, היום כולם ידעו שמי שמתעסק עם המתים בבית קברות  של טבריה ומוציא דיברת

 18אנחנו נתעסק לו עם האנשים ועם החיים בתקשורת! מי שחושב שהוא הסגן של אלוהים בגלל 

 19המעמד שלו ילמד היום שיעור בתקשורת המונים גם אם הוא חושב שיש לו ידע בעיתונות ... מי שיש 

 20לו בית מזכוכית שיחשוב  טוב מאוד לפני שהוא זורק אבנים !  מי שחושב שהוא יוכל להשמיץ אנשים 

 21שמתו ושלא יכולים להחזיר לו  כי הם כבר לא בין החיים , עשה את טעות חייו ! אנחנו לא תובעים, 

 22אנחנו לא הולכים לבתי משפט , אנחנו נותנים לדעת הקהל הציבורית לשפוט לבד. מה שהבחור הזה 

 23בתמונה עבר כטקס השפלה וברשת סליחה לא נעשה יותר, הסליחה לא תתקבל !... חיים חליווה 

 24בני אליהו, ביקשתם אז קיבלתם ! מהיום אנו נחשוף פה את כל הקשרים ואת כל הרעות החולות ו

 25ששניכם מייצגים! הכבוד כבר לא קיים ! טבריה , יש מה לחכות ! "שני חברים הלכו בדרך, בים בם 

 26 בום " וימצא מין את מינהו! שני רשעים  שלא ברא האלוהים !".

 27 

 28 פוסט ברשת הפייסבוק  – 10פרסום עשירי נספח מס' 

 29"בני אליהו נגד חיים חליווה: בוקר טוב, אנחנו נמשיך להראות לכם מיהם שתי הטינופות של טבריה 

 30שחשבו להתעסק ולהשמיץ עם מתים בקבר שלא יכולים להגיב להם. שניהם כל חייהם מתנהלים 

 31איך הם תובעים אחד את השני בבתי משפט,  בבתי משפט ובאיומי תלונות במשטרה, תראו אפילו

 32מתלכלכים ביניהם משל היו ילדים בגן הילדים. תת רמה אנושיים שמשחקים אותה מלומדים 

 33מצוחצחים. ד"ר חיים חליווה בוגר הסורבון, הפחדן שכל חייו הם רוע ומדון והשני בני אליהו  הגאון, 
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 1סמרטוט וימצא מין את מינו! שני  מבקר העיריה וחברו הטוב של ראש העיר ... אתה חתיכת

 2 מעורערים בנפשם!". 

 3 

 4 פוסט ברשת הפייסבוק  – 11פרסום אחד עשר נספח מס' 

 5"חי בסרט! תגיד לנו חיים חליווה באמת מי אתה? "חבריה הטובים" של שרת המשפטים שקד? 

 6 תגיד החברה הטובה שלך יודעת שיש לך תיקים פליליים? נכון ששרת המשפטים היא גם יו"ר

 7הוועדה למינוי שופטים ורשמים אבל מה שלא הצליח בעבר לא יצליח בעתיד ...כך אתה מעלים 

 8מכולם  את העבר שלך כמו שהעלמת אותו מהבוחרים של עמק הירדן? כמו העלמת אותו מחברי 

 9שנה אתה בוחש  40מושב פוריה עילית ששם לקחת בכוח ולא בדמוקרטיה את  תפקיד יו"ר הוועד . 

 10 . בטבריה ..."

 11 

 12 פוסט ברשת הפייסבוק  – 12פרסום שנים עשר נספח מס' 

 13"מי האתה חיים חליווה בוגר הסורבון ? עוד פעם התהפכה דעתך העיתונאית ? כמו שאמרנו  לכם, 

 14מדובר בעיתונאי חסר עמוד שידרה שכל כולו אינטרסים, פעם היה מפרגן לבן דוד ומחזר אחריו 

 15הוא מכה בו בחוזקה ומתהפך עליו כמו שניצל ! ...מה במרץ ופעם כאשר אינו מקבל את מבוקשו 

 16שנה לא תוכל להבין הרי כולך אחוז קינאה ומדון !   20שעידן והצוות שלו יודעים ועושים גם עוד 

 17האיש הזה כולו אגו טריפ...חיים  חליווה אתה לא רלוונטי מתמיד תמשיך לעשות שמייניג בפייסבוק 

 18שלך מאיתנו העביר אותך על דעתך . קח את חוברת הפרסום  שלך למתים בקבר ...נראה לי שהפחד 

 19שלך לשוק הדגים שם עוטפים בה את הדגים  לשבת ...הטבריינים לא יכולים לראות ולשמוע אותך 

 20כבר ...לך לטיפול כדי שזה לא יחמיר פחדן שפל שכמותך . ואל תדאג, ההתפכחות שלך הזו לא תעזור 

 21בר יודעים איך הראש שלך עובד תובע סידרתי ועבריין מורשע לך בשום תביעת דיבה , הרי אנחנו כ

 22 שכמוך". 

 23 

 24 פוסט ברשת הפייסבוק – 12פרסום שלושה עשר נספח מס' 

 25"האבו נאפחה של טבריה, חיים חליווה העיתונאי בוגר הסורבון ירד למחתרת אחרי שחשפנו את 

 26המדינה ואחרי מצגי השווא  ההרשעות הפליליות שלו , את העובדה שהוא עורך עיתון בניגוד לחוקי

 27כאילו שהוא החבר האישי של שרת המשפטים איילת שקד . האיש הבין והתחיל  והפנים להוריד 

 28את האבו נאפחה שלו לקרקע. הוא כבר לא כותב ומפרסם  הוא עורך העיתון והנה גם לגבעתי בן 

 29וש ולא סגנו של יוסף הוא כבר לא נותן הערות עורך. בקיצור התחלנו ללמד אותו שהוא בן אנ

 30אלוהים. הוא עדיין לא ביקש סליחה על  הקבר אבל גם זה יגיע מבטיח לכם, החינוך הטוב ביותר 

 31הוא חינוך דרך הכיס. אחרי שהתהפך בשבוע שעבר על יוסי בן דוד החניך והתלמיד שלו בלשכת 

 32ביריום. ראש העיר הוא החליט השבוע  לעקוץ את סניף הליכוד בטבריה ואת זוהר עובד על הטי

 33 נכונה לכם הפתעה כאן בקרוב מאוד, הגיע הזמן שמישהו יפתח את הפה".

 34 
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 1 פוסט ברשת הפייסבוק – 14פרסום ארבעה עשר נספח מס' 

 2"חיים חליווה העבריין המורשע שביקש  להתמודד על תפקיד ראש מועצת עמק הירדן והמכונה בפני 

 3איש בית המשפט העליון בירושלים! כל בוגר הסורבון, קיבל הבוקר מכה משפטית קשה ביותר ב

 4המדון והרוע מתחיל לקבל חינוך! זה רק התחיל ...אבל ממש רק התחיל! מי שחושב לטנף מתים 

 5 בקבר יקבל מאיתנו  חינוך עד שיבין מה מקומו ". 

 6 

 7 פוסט ברשת הפייסבוק – 15פרסום חמישה עשר נספח מס' 

 8מות שלך נכשלת! הלוואי והיית מתקרב "חיים חליווה עבריין מורשע מהזן הנמוך, אתה והמזי

 9לאלפית ממה שציון פיניאן ושמוליק חרמש נתנו לטבריה! איש אינטרסים מגעיל שכמותך, אתה 

 10והעיתון העלוב שלך מוקצים מחמת המיאוס, ההתערבות שלך בפוליטיקה נגועה בגועל ואינטרסים, 

 11עביר לך תשלומים על פרסומות בגזבר שכנראה לא מ  חבל שאתה לא מספר לכולם  אתה מנסה לפגוע

 12בחוברת ההזויה שלך. בקרוב מאוד נפרסם את המשך העלילות הפליליות שלך, אתה עבריין היית 

 13 ועבריין נשארת". 

 14 

 15 פוסט ברשת הפייסבוק – 16פרסום שישה עשר נספח מס' 

 16"האיש הזה שהיה מאדריכלי  ההרס של טבריה  הבין שאנחנו לא פראיירים! סמרטוט הריצפה  הזה 

 17שאסור לו בכלל להיות עורך עיתון הוא מוקצה כיום מחמת המיאוס בטבריה. אני לא מבין איך 

 18עותקים ורוב רובה הולך  לעטיפת דגים  1000אנשים עוד כותבים אצלו בחוברת  שאולי מודפסת ב

 19)כך במקור( חיים חליווה הרווחת ביושר את המעמד המיוחד של הטינופת ההגדלה של וברעה בשוק. 

 20ועכשיו זה חוזר ביתר שאת גם בפוריה עילית, כפר עבודה, נווה עובד ועמק הירדן שם מתחילים 

 21להבין שאתה פוליטיקאי סוג ז' וסכסכן סוג א' שאף אחד חוץ מהילדון טרבלסי לא רוצה להראות 

 22לך תבכה כמו תינוק אבל אף אחד לא יבכה ויזדהה איתך ועם  המשלים שלך ... אתה  במחיצתו !

 23 מגדולי המחריבים של טבריה !  מי שכותב על מתים בקבר יקבל את עונשו מהשמיים!".

 24 

 25 פוסט ברשת הפייסבוק – 17פרסום שבעה עשר נספח מס' 

 26 וכנס למחילה עבריין שכמוך!"."בוגר הסורבון  והעיתונאי סוג ז' חיים חליווה , סתום ת'פה 

 27 

 28 פוסט ברשת הפייסבוק – 18פרסום שמונה עשר נספח מס' 

 29חלאת "הכל פה אמיתי! תצפו ותקראו! זוכרים את ביף? כמה  שהוא מזכיר לי את חיים חליווה 

 30מזכיר לי  המין האנושי שצמח פה בטבריה כעשה שוטה, נבוב ומסומם מרוע ומשכרון הכוח והרוע ,

 31והמסכן מהסרט חזרה לעתיד! אשר היה כל כך שטני ורע במיוחד כשנפל לחיקו אוצר  את ביף הרשע

 32)בהשאלה מהרגע שקנה והשתלט על כוכב הצפון וגם זה בקומבינה והשפלת האחר( האיש הזה יכול 

 33לדבר על אהבה? על מוסר? הרי הוא עבריין מורשע וגדול הנוכלים! בוגר הסורבון ה"שכאך"  של 

 34ילד מוגדל עתיר רוע ושפלות! אבל חבריקו גם אתה וגם חברך השפל בני אליהו  טבריה, ילד שנשאר
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 1התמנון המסלאווי שמנסה להונות פה את כולם, שניכם נפלתם ברשת! שניכם תזכרו לנצח שמי 

 2שמתעסק עם המתים הצדיקים של טבריה שקבורים ומפריע את מנוחתם, יקבל מכות שלא כתובות! 

 3ייו ) וגם חיים חליווה ( מבלה בבית משפט קיבל מכה: בן משפחה שלו והנה בני אליהו האיש שכל ח

 4סוחר סמים שנתפס! בחור שמכר סמים לכל ילדי התיכונים של טבריה! משפחה שצריכה להתבייש 

 5 במי שהיא גדלה!". 

 6 

 7 פוסט ברשת הפייסבוק – 19פרסום תשעה עשר נספח מס' 

 8ת השיטה בטבריה יחד עם צביקה כהן "בית ספר לשחיתות טבריינית: חיים חליווה המציא א

 9המושחת שהביא את בני אליהו העבריין המושחת שהביא את סלי אהרון מוכר הסמים של בתי 

 10 הספר...". 

 11 

 12 פוסט ברשת הפייסבוק – 20פרסום עשרים נספח מס' 

 13משדר מיוחד מהאולפן  20:30"סרט רע בהמשכים, פרק א' בשידור חי ! אסור להחמיץ! הערב בשעה 

 14של אינטרסים! כל האמת ₪ מליון  16! חושפים את האמת על ראש העיר ותוכנית הבור! שלנו 

 15ים של חיים חליווה בוגר הסורבון, העבריין המורשע שהונה את הביטוח הלאומי ואת כל רוהשק

 16טבריה במשך שנים...שני הנוכלים שעשו פה בעיר הזו שפטים בשיטת הסחיטה והאיומים! הערב, 

 17ובשידור! יש לו אורחים מיוחדים שיפתחו היום ויספרו ציבור מה קורה ומה צפיית שיא באולפן 

 18קרה בטבריה! נדבר גם על סוכנות הביטוח הקטנה, על מגדל העמק והפורנוגרפיה, נדבר על הסחיטה 

 19של המרכז הימי ונדבר גם על האיש שחשב שיש לו שומרים בתוך המשטרה כי הסובבים שלו מכרו 

 20 שמקושר אליהם". 433ין בכיר בלה"ב לו סיפור מעשיות על קצ

 21 

 22 פוסט ברשת הפייסבוק – 21פרסום עשרים ואחד נספח מס' 

 23"... מי אתה בוגר הסורבון? מי שמך להחליט מי ראוי ומי לא? האחרון שיכול להחליט או לתת דיעה. 

 24מי יצר את בוב השפכים אם לא אתה מלך הביוב  והצחנה הפוליטית. לזוהר עובד אין זמן לתת 

 25לייך מחשבה, כתבה הזוייה שבאה לשפוך אור על המחשבות הזדונייות שלך אבל אנחנו מודיעים ע

 26לך וגם זוהר מודיע שכל מעלליך יצאו החוצה: הסחיטות, הבגידות הפוליטיות, פעולות המרמה  

 27. חברי הילדות שלך מדברים עלייך רעות. צא שמגיל צעיר כבר יצר שמך למרחקים בנושא

 28ה מה חושבים עלייך ברחוב. ועכשיו בוא נדבר על מאדם בובארי : הגברת שחלמה מהסורבוניה ותרא

 29להיות שופטת ...אבל זה לא הצליח אז בואו ננסה לתפור לה עבודות ציבוריות חברה הכלכלית 

 30, אומרים שלשקר אין בוגר הסורבון היקרבטבריה, במועצות אזוריות, במנהלות ועוד ועוד ... 

 31: את האמת קיבלנו מחברים של השחכך ...אלוף השקרנים שהמציאו רגליים? כמה שאתה צודק

 32 עליו את המושג פאתטי". 

 33 

 34 פוסט ברשת הפייסבוק – 22פרסום עשרים ושניים נספח מס' 
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 1השידור החי שלנו במשדר מיוחד על בוגר הסורבון. מאדאם  21:15"הימורים  לא חוקיים בטבריה! 

 2הושפל היום קשות במועצת עמק הירדן ונלקחו לו רוב בובארי ורפאל טרבלסי והתרנגולים ! האיש 

 3 ...יוסי בן דוד בוכה הערב על המנטור שלו חיים חליווה! ". !הסמכויות! כנסו לשידור הקשה

 4 

 5 פוסט ברשת הפייסבוק – 23פרסום עשרים ושלושה נספח מס' 

 6להתערב  שנה מנסה 40"סרט דוקומנטרי על העלילות של חיים חליווה בוגר הסורבון! האיש ש 

 7בפוליטיקה הטבריינית! הנוכל בעל אלף הפרצופים! חג שמח חיים חליווה! מעניין על שקית זבל 

 8בפוריה הופך עולמות, בטבריה של יוסי בן דוד לפתע הררי הזבל הם זהב והילד המסכן משיכון א' 

 9 לפתע מטאור ... חיים חליווה האינטרסנט! חכו הוא עוד יבקש להיות יקיר טבריה". 

 10 

 11 פוסט ברשת הפייסבוק – 24סום עשרים וארבעה נספח מס' פר

 12"הערב נלמד את בוגר הסורבון ואת החבר שלו התמנון מבקר העירייה שיעור באיסוף מודיעין קרבי! 

 13שידור חשיפה מזעזע על קומבינת החובות והכספים של שני המושחתים  22:00רבותי הלילה בשעה 

 14 ד ומרמה את עיריית טבריה! החבר שלו מגבה אותו!".האלה! חיים חליווה העבריין המורשע עוב

 15 

 16 פוסט ברשת הפייסבוק – 25פרסום עשרים וחמישה נספח מס' 

 17"הרמת מסך על חיים חליווה בוגר הסורבון שהונה את הביטוח הלאומי וממשיך להונות את עיריית 

 18שותקים? והכותרת מליון הלכו לפח וכולם   81טבריה בארנונה! וכמובן  את מועצת עמק הירדן! ...

 19 של הסורבון היא רון קובי".

 20 

 21 פוסט ברשת הפייסבוק – 26פרסום עשרים ושישה נספח מס' 

 22שידור הרמת המסך על העבריין המורשע בוגר הסורבון חליווה, האיש שניסה מנסה וינסה  18:30"

 23מזייף כל חייו לנהל את העיר טבריה ואת קברניטיה! האיש אשר מריץ מועמדים, מפיל מועמדים, 

 24סקרים וכתבות! בוגר הסורבון המטונף יקבל היום  הרמת מסך לחג השני!!! יש חוק ויש את בוגר 

 25 הסורבון כנסו ותתרשמו! הגיע הזמן להעמיד את האיש הזה תחת הפנס המתאים ". 

 26 

 27הנתבע אישר בכתב ההגנה את הפרסומים וטען בתחילת כתב ההגנה "הנתבע עומד איתן מאחורי 

 28בחקירתו  אשר בוצעו על ידו. כל הפרסומים הנטענים הינן בגדר "אמת דיברתי"".כלל הפרסומים 

 29הנגדית העיד הנתבע כי לאתר קבוצת הפייסבוק "מרימים את טבריה מהקרשים" שהוא הקים, יש 

 30 בפרוטוקול(. 8-13שורות  5אלף עוקבים )עמוד  30אלף עוקבים ואולי יותר,  20בערך 

 31 

 32 לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול:לחוק כי,  1החוק קובע בסעיף 

 33 להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז, או ללעג מצדם;  .1

 34 לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;  .2
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 1לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או  .3

 2 במקצועו;

 3 .דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, .4

 4 

 5ידי -(, נקבע כי "פרשנות הפרסום תיעשה על10/1/2002חסון )פורסם ביום אפל נגד  1104/00בע"א 

 6כלל לעדויות ולראיות בשאלת משמעות -המשפט תוך עיון בפרסום עצמו בלא להיזקק בדרך-בית

 7מהו המובן שהאדם הסביר  בעניין זה הוא אובייקטיבי: בחןהפרסום. כבר נקבע בפסיקתנו כי המ

 8והרגיל היה מייחס לפרסום, ואם היה באותו מובן כדי לפגוע בשמו הטוב של התובע. בהתאם לכך, 

 9מנת -ידי הטוען לפגיעה בו...ככלל, על-אין חשיבות לכוונת המפרסם או לדרך שבה הובן הפרסום על

 10המובן הטבעי והרגיל של  פי-המשפט את הפרסום על-ש ביתלקבוע אם יש בפרסום לשון הרע, יפר

 11 מילותיו".

 12 

 13התובע טען כי כל הפרסומים מקיימים את שלוש החלופות הראשונות שלעיל, השפלת התובע בעיני 

 14גויות לתובע שעצם ייחוסם מהווה ביזוי והשפלה ה, ייחוס מעשים והתנגהבריות והשמתו לבוס וללע

 15נטען כי הנתבע עשה כל מאמץ אפשרי להשפיל את התובע כאדם, כאיש ופגיעה בעסקיו של התובע. 

 16 משפחה, כעיתונאי, כבעל עסק, כדמות ציבורית.

 17 

 18, ביקש ב"כ התובע להפוך את סדר הבאת הראיות. 23/12/18בדיון הראשון שהתקיים בהליך, ביום 

 19מאשר שהכל בתגובתו לבקשה, הודיע הנתבע בדיון "אני אומר אמת פרסמתי אמת דיברתי. אני 

 20פורסם על ידי ואני לא מכחיש כלום". לאחר הדיון, הוגשה בקשה בכתב להיפוך סדר הבאת הראיות 

 21מטעם התובע. בתגובתו בכתב ביקש הנתבע לחזור מדבריו בדיון, טען שלא אישר בדיון טענה אותה 

 22, ובהסתמך על ההלכה שנפסקה 27/1/19הכחיש בכתב ההגנה והתנגד לבקשה. בהחלטה מיום 

 23, התקבלה הבקשה להיפוך סדר (25/8/14פורסם ביום ),רוטר נגד מקור ראשון 1379/14ברע"א 

 24 הבאת הראיות, מאחר והנתבע לא הכחיש את עצם הפרסום ואת היותו המפרסם. 

 25 

 26 בעלי הדין הגישו תצהירים מטעמם בהם חזרו על הנטען בכתבי הטענות, והם נחקרו בחקירה נגדית.

 27 

 28יכומים כי הפרסומים שפרסם אינם עולים כדי לשון הרע. על כן, יש לבחון הנתבע עמד על עמדתו בס

 29 האם יש בפרסומים לעיל משום לשון הרע?.

 30 

 31הפרסום הראשון מייחס לתובע התנהגות של רוע ומדון במשך שנים, מי שמנהל את העסק שלו 

 32ברמאות ובדרך לא חוקית,  וכן מייחס לו תכונה של שקרן, וכי השקרים של התובע נחשפו והובאו 
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 1לידיעת כל משרדי הממשלה. יש באמירות אלה כדי להשפיל, לבזות ולפגוע בכבודו של התובע, ואף 

 2 פי התובע.כלעסק של התובע, והן מהוות לשון הרע לפגוע ב

 3 

 4בפרסום השני, משתמש הנתבע בצמד המילים "בוגר הסורבון", צמד מילים שהנתבע עשה בהם 

 5שימוש גם בפרסומים האחרים. לשאלת ב"כ התובע למה הוא מכנה את התובע "בוגר הסורבון", 

 6שהוא כותב, והיכולת הדמגוגית שלו,  השיב הנתבע כך: "בוגר הסורבון מתייחס לפטרוניזם, לצורך

 7שהוא הבן אדם, הגאון, שמכיר את טבריה על בוריה, והוא שולט ברזי המשפט וברזי החוקים וברזי 

 8האלוהים והדת. אבל בוגר הסורבון זה בסך הכל כינוי לבן אדם שהוא פטרוניסט, שהוא חושב שהוא 

 9ואולי אולי, קצת מתחת לממשלת ישראל מעל כל האנשים בטבריה, וכנראה גם בכדור הארץ, ואולי 

 10 –וגם השופטים בארץ. מה לעשות. אז זה כינוי. בוגר הסורבון יישאר איתו לנצח, כי זה מה הוא 

 11האמירה, שמתחילה במילים "בואו נמשיך לחמוד שלנו של השבוע,  בחינתפטרוניסט מובהק". 

 12יאה למסקנה שהשימוש בצמד שנה..." מב 40לבוגר הסורבון זה שחשב שהוא החכם באדם בטבריה 

 13המילים "בוגר הסורבון" נועד להקטין, לזלזל ולהגחיך את התובע, ואף לבזות ולהשפיל אותו, 

 14"מושחת". ייחוס ביצוע  -אמירה העולה כדי לשון הרע. עוד פורסם כי התובע "עברין מושחת" ו

 15כנגד התובע. גם יחוס   עבירה פלילית מהווה פגיעה בכבוד של התובע ויש בה משום הוצאת לשון הרע

 16כל הפוסט . בחינת בעלת קונוטציה שליליתהיא התכונה "מושחת", תכונת אופי בלתי מוסרית ו

 17מדובר בפרסום שבא לפגוע בשמו הטוב של התובע. עוד פורסם כי  ,כי מסקנהכמכלול, מביאה ל

 18ה אותם על התובע שתה את המיץ, את הנשמה לכל ראשי הערים שהיו בטבריה, לפוליטיקאים, העל

 19המוקד, צלב וסחט. פרסום שבא להשפיל, לבזות ולפגוע בעיסוקו של התובע. עוד נכללו בפרסום 

 20המילים "אתה מוקצה מחמת מיאוס", "פח אשפה אנושי". הנתבע עשה שימוש במילים הפוגעות 

 21להשפיל אותו  הבכבוד האנושי, הצגת התובע כאדם מוקצה מחמת מיאוס וכפח אשפה אנושי, עלול

 22הפרסום נופל בגדר לשון  יני הבריות, לעשותו מטרה ללעג או לבוז, והן נופלות בגדר לשון הרע.בע

 23 הרע.

 24 

 25בפרסום השלישי חוזר התובע ועושה שימוש במילים "עברין מושחת", "בוגר הסורבון" ביטויים 

 26ל כהתובע הוא סוחט ראשי שסחט בטבריה  ,המהווים לשון הרע כפי שנפסק לעיל. עוד פורסם כי

 27ראש עיר, כל פקיד וכל איש עסקים. הנתבע מייחס לתובע תכונת אופי בלתי מוסרית העולה עד כדי 

 28ביצוע של עבירות פליליות, סחיטה של אנשי ציבור ואנשי עסקים. אין שמץ של ספק שפרסום זה 

 29 נופל בגדרי לשון הרע.

 30 

 31הכנסנו בטבריה את  הפרסום הרביעי מייחס לתובע תכונות של חיה בכך שאומר, "אנחנו סוף סוף

 32חיים חליווה בוגר הסורבון למחילה". מחילה היא מקום שבעלי חיים חופרים לעצמם. הצגת התובע 

 33באופן זה באה להשפילו ולבזותו בעיני הציבור. גם בפרסום זה חוזר הנתבע ומפרסם כי התובע 

 34ע "הכנסנו "עברין מושחת" המנסה לסחוט כל ראש עיר בטבריה. בפרסום אומר הנתבע על התוב
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 1אותו למימדים הטבעיים שלו של השכ"ח". המילה "שכאח", חזרה ונאמרה במספר פרסומים. 

 2ני למישהו מגעיל, תשובה ייבתשובה לשאלת ב"כ התובע, השיב הנתבע כי המילה היא ביטוי טבר

 3שמצביעה על שימוש בלשון הרע כנגד התובע בכוונה להשפיל ולבזות את התובע, וכך נאמר 

 4 הדיון: לפרוטוקול

 5ש: בפרסום הרביעי אתה עושה שימוש, פעם ראשונה, במילה "שכח". אתה מכנה את מר חליווה 

 6 "שכח". בוא בבקשה תספר לבית המשפט תספר לפרוטוקול מה המשמעות של המילה הזאת.

 7 אומרת? זה ביטוי טברייני למישהו כזה שהוא מגעיל כזה. –ת: שכח. אחד ששוכח. מה זאת 

 8 ש: מה?

 9 למישהו מגעיל, משהו כזה. ת: ביטוי

 10 ש: ביטוי למישהו מגעיל. מגעיל. עושה פיפי במכנסיים.

 11 ת: מגעיל, מגעיל, מגעיל.

 12 ש: אז הוא לא שכח. זה ביטוי טברייני למישהו מגעיל.

 13 ת: סלנג טברייני. איזה דיבה יש פה להגיד סלנג?

 14התובע. בפרסום זה  הנתבע עושה שימוש במילה "טינופת" כלפי התובע, מילה שבאה להשפיל את

 15כל זה מביא  שיש בה כדי לפגוע במשלח יד, מייחס הנתבע לתובע פעולות של שחיתות ציבורית,

 16 למסקנה שהפרסום נופל בגדרי לשון הרע.

 17 

 18הפרסום החמישי מייחס לתובע התנהלות של טרור תקשורתי וטרור כלכלי, מתאר את התובע כאיש 

 19 25עט כל ראש עיר סבל את נחת זרועו, וכל זה במשך "רב תחבולות" שלא בוחל בשום אמצעי, שכמ

 20שנים. שוב מפרסם התובע "הכנסנו אותו למחילה הוא במחילה", שהתובע כמו "עכבר פצוע" שהוא 

 21, כך על פי הפרסום, ת אנשי טבריהח" ילד מוקצה בשפא"כישלון". שוב משתמש הנתבע במילה "שכ

 22ם על אנשים. ושוב שימוש בצמד המילים "בוגר שעושה שימוש בעיתון לסחוט באיומים ולהלך אימי

 23הסורבון. בפרסום זה מדמה הנתבע את אשת התובע ל"מאדאם בובארי" מהספרות,ששולטת בתובע 

 24ועושה עליו מניפולציות. בחקירה הנגדית נשאל מי זאת מדאם בובארי? השיב הנתבע: "שם יפה 

 25ה הוא מסדר את בת זוגתו כל היום, בצרפתית". לאחר מכן השיב שביקש לייחס לתובע התנהלות לפי

 26השכם וערב, ג'ובים, כספים, תרגילים. שהתובע דואג לתת לאשתו כספים מהקופה הציבורית. )עמוד 

 27 לפרוטוקול(. אין שמץ של ספק, שהפרסום עולה כדי לשון הרע. 12-13, 3-4שורות  43

 28 

 29ארנונה לא כדין תוך  בפרסום השישי מייחס הנתבע לתובע בניה בלתי חוקית של משרדו ותשלום

 30נועד להכפיש ותיאור התובע במילה "טינופת". ייחוס בניה בלתי חוקית לתובע מטילה דופי בתובע 

 31 את שמו. 

 32 

 33הפרסום השביעי מציג את התובע כאיש שכל כולו רוע, הרס ונזק לעיר טבריה שצריך להכניס אותו 

 34י, עברין בניה בכיר, "בוגר למחילה עמוקה יותר, "עבריין מורשע" שהונה את הביטוח הלאומ
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 1הסורבון", הפועל בכוח הזרוע ומטיל אימה, הסוחט אנשים ואת ראשי העיר בטבריה, אשר הפחיד 

 2את ראש המועצה, מקמבן קומבינות, מפרסם סקרים מזוייפים, מטנף אנשים ובוגד באנשים, איש 

 3חילה עמוק עמוק עמוק עמוק. מביש, רע לב צר עין ונוכל, טינופת, איש בזוי והזוי, שצריך להכניס למ

 4 האמירות הללו, שחזרו על עצמן בפרסומים האחרים, עולות כדי לשון הרע.

 5 

 6בפרסום השמיני מציג הנתבע את התובע כדוקטור, בוגר הסורבון ואיש האינטרסים. אמירות שבאו 

 7 לזלזל, לפגוע בכבודו ולהשפיל את התובע.

 8 

 9במדון וגועל, שמפעיל קשרים ורעות חולות, רשע,  הפרסום התשיעי מציג את התובע כאיש רע שפועל

 10המשמיץ את המתים. מוסיף הנתבע בפרסום "הכבוד כבר לא קיים". אמירות משפילות שנועדו 

 11 להפוך את התובע למטרה לבוז וללעג.

 12 

 13בפרסום העשירי חוזר הנתבע על האמירות שהתובע משמיץ את המתים שלא יכולים להגיב, דוקטור 

 14כל חייו רוע ומדון. מתאר את התובע במילים "תת רמה אנושית", "פחדן" בוגר הסורבון, ש

 15 ו"מעורער בנפשו". אמירות העולות כדי לשון הרע כלפי התובע.

 16 

 17שפעל בכוח להשיג את התובע מתואר כמי הפרסום האחד עשר מייחס לתובע תיקים פליליים, 

 18. הפרסום נופל בגדר עוולת תפקיד יו"ר הוועד תוך העלמת העבר שלו מהבוחרים של עמק הירדן

 19הוא מתאר את התובע כמי שמעשיו עולים כדי עבירות פליליות ובא לפגוע בשמו שלשון הרע, מאחר 

 20 הטוב של התובע.

 21 

 22פרסום שנים עשר מתאר את התובע כעיתונאי חסר עמוד שדרה שכולו אינטרסים, אחוז קינאה 

 23נג למתים בקבר. הנתבע אומר בפרסום ומדון, שכולו אגו טריפ, שהוא לא רלוונטי, שעושה שיימי

 24"לך לטיפול כדי שזה לא יחמיר פחדן שפל שכמותך". הנתבע מתאר את התובע כתובע סידרתי 

 25ועבריין מורשע. הפרסום פוגע בדמותו של התובע, מייחס לו תכונות אופי שליליות וביצוע עבירות 

 26 פליליות, ועולה כדי לשון הרע.

 27 

 28ים "האבו נאפחה של טבריה", וממשיך בתיאור התובע כ"בוגר הפרסום השלושה עשר נפתח במיל

 29הסורבון", בעל הרשעות פליליות, עורך עיתון בניגוד לחוקי המדינה, שעקץ את סניף הליכוד בטבריה 

 30 ואת זוהר עובד על הטיבריום. הפרסום משמיץ ומטיל דופי בתובע ומהווה לשון הרע.

 31 

 32"עבריין מורשע" ומוסיף שהתובע מכונה בפי כל  הפרסום הארבעה עשר חוזר על האמירה שהתובע

 33"בוגר הסורבון". שב וחוזר על האמירה שהתובע הוא איש מדון ורוע שמטנף מתים בקבר. אמירות 

 34 כפי שנפסק לעיל. המהוות לשון הרע
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 1 

 2פרסום חמישה עשר מציג את התובע "עבריין מורשע מהזן הנמוך", "איש אינטרסים מגעיל", "אתה 

 3מוקצים מחמת המיאוס", "ההתערבות שלך בפוליטיקה נגועה בגועל ואינטרסים", והעיתון שלך 

 4ועבריין נשארת". הפרסום עלול לפגוע בפרנסתו של  תות הפליליות שלך, אתה עבריין היי"העליל

 5 התובע והוא מבזה ומשפיל את התובע ונופל בגדר לשון הרע.

 6 

 7סמרטוט הרצפה "רס של טבריה", "אדריכלי הה תובע הואפרסום שישה עשר מביא אמירות שה

 8הזה", "מוקצה כיום מחמת המיאוס בטבריה", "המעמד המיוחד של הטינופת", "פוליטיקאי סוג 

 9ז' וסכסכן סוג א", "לך תבכה כמו תינוק", "אתה מגדולי המחריבים של טבריה". אלו אמירות של 

 10התובע, הרבה מעבר למותר לעג והשמצה באופן חד משמעי, הנתבע השפיל, ביזה, פגע ושם ללעג את 

 11 ולמקובל, ויש באמור בפרסום כדי לפגוע בשמו הטוב של התובע.

 12 

 13פרסום שבעה עשר פוגע בשמו הטוב של התובע באמירה "בוגר הסורבון והעתונאי סוג ז' חיים 

 14 חליווה, סתום ת'פה וכנס למחילה עבריין שכמוך".

 15 

 16אנושי שצמח פה בטבריה כעשב בפרסום השמונה עשר מפרסם הנתבע שהתובע "חלאת המין ה

 17שוטה,נבוב ומסומם מרוע ומשכרון הכח והרוע", מדמה אותו לדמות של רשע, מסכן, שטני ורע 

 18במיוחד. "עבריין מורשע וגדול הנוכלים", "בוגר הסורבון" "שכאך של טבריה", "ילד שנשאר ילד 

 19ע בעיני הבריות, לעשותו מגודל עתיר רוע ושפלות". ברי כי יש באמירות אלה כדי להשפיל את התוב

 20 .והן נופלות בגדר לשון הרע הבריות מצד ללעג או לבוז ,מטרה לשנאה

 21 

 22 .ובא לפגוע בשמו הטוב של התובע הפרסום התשעה עשר מפרסם את התובע כמושחת,

 23 

 24הפרסום העשרים מציג את התובע "בוגר הסורבון, העבריין המורשע שהונה את הביטוח הלאומי 

 25כנוכל שסוחט ומאיים. אני סבורה שהפרסום, ללא ספק, מהווה לשון  ,שנים"ואת כל טבריה במשך 

 26 ו הטוב של התובע.מהרע ופוגע בש

 27 

 28בפרסום העשרים ואחד נאמר "מי יצר את ביב השפכים אם לא אתה מלך הביוב והצחנה 

 29הפוליטית...שכל  מעלליך יצאו החוצה: הסחיטות, הבגידות הפוליטיות, פעולות המרמה שמגיל 

 30כבר יצא שמך למרחקים בנושא". הנתבע חוזר ומשתמש במילים "בוגר הסורבון", "מאדם  צעיר

 31ומפרסם כי התובע "אלוף השקרנים". אלו הם דברי לעג והשמצה  )כך במקור( בובארי", "השחכך"

 32 ו הטוב של התובע ומהווים לשון הרע.מהפוגעים בכבודו ובש

 33 
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 1הסורבון", "מאדאם בובארי", אמירות שבאו הפרסום העשרים ושניים חוזר על האמירות "בוגר 

 2 בפני הבריות ומהווים לשון הרע. זלשים את התובע ללעג ולבו

 3 

 4בפרסום העשרים ושלושה חוזר הנתבע על האמירה "בוגר הסורבון" מתאר את התובע "הנוכל בעל 

 5לשון הרע אלף הפרצופים" וכאינטרסנט. כל זה, בענייננו, בא כדי לפגוע ולהשפיל את התובע ומהווה 

 6 כמשמעותו בחוק.

 7 

 8הפרסום העשרים וארבעה מייחס לתובע קומבינת חובות וכספים ופעולות מרמה כלפי עיריית 

 9טבריה. ומכנה אותו "בוגר הסורבון", "מושחת", "עבריין מורשע". פרסום המטיל דופי בהתנהגותו, 

 10 תכונותיו, אופיו, ורמתו המוסרית של התובע ומהווה לשון הרע.

 11 

 12העשרים וחמישה שב וחוזר הנתבע לאמירה שהתובע "בוגר הסורבון שהונה את הביטוח בפרסום 

 13הלאומי וממשיך להונות את עיריית טבריה בארנונה! וכמובן את מועצת עמק הירדן". פרסום 

 14 המהווה לשון הרע שבא לפגוע בשם הטוב של התובע.

 15 

 16הסורבון המטונף", "מזייף  הפרסום העשרים ושישה מפרסם את התובע כ"עבריין מורשע", "בוגר

 17 גדר לשון הרע.ב, ונופל משלח ידודמיתו של התובע ובסקרים וכתבות", פרסום שבא לפגוע בת

 18 

 19לסיום חלק זה, אין מחלוקת על עצם קיומם של הפרסומים ועל תוכנם. קריאת הפרסומים מביאה 

 20הם נועדו להשפיל למסקנה ברורה שהם מהווים לשון הרע במובן שלוש החלופות הראשונות בחוק. 

 21את התובע. הפרסומים מייחסים לתובע מעשים, התנהגות ותכונות על מנת לבזותו, ולפגוע בעיסוקו, 

 22והכל כדי לפגוע בכבודו של התובע. שלל האמירות בפרסומים, המכוונות נגד התובע, טומנות בחובן 

 23 .יסודות של לשון הרע שיש בהם כדי להשפיל ולבזות את התובע בעיני הבריות

 24 

 25לשון הרע, יש לבדוק האם עומדת לנתבע הגנה הקבועה בחוק.  משנקבע לעיל שהפרסומים מהווים 

 26הנתבע טען מתחילת ההליך ועד שלב הסיכומים, שעומדת לו הגנת אמת הפרסום, על שני מרכיביו, 

 27 אמיתות הדברים ועניין לציבור. לעניין אמיתות הדברים, טען הנתבע בסיכומים כי מדובר בביקורת

 28 הכוללת תיאור מצב עובדתי אשר הוכח במסגרת ההליך.

 29 

 30הצדדים הפנו בסיכומים למספר עניינים העולים מהפרסומים, בנוגע לטענת אמת הפרסום, 

 31 ואתייחס לטענותיהם כפי שהובאו במסגרת הסיכומים.

 32 
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 1"במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר לחוק:  14זו לשון סעיף 

 2ורסם היה אמת והיה בפרסום ענין ציבורי; הגנה זו לא תישלל בשל כך בלבד שלא הוכחה שפ

 3 ".אמיתותו של פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש

 4 

 5כבר עתה אומר, כל ההפניות של הנתבע בסיכומים לדו"ח מבקר וממונה תלונות הציבור של מועצה 

 6, 18/10/21 החלטת בית המשפט מיום אזורית עמק הירדן, אין בהם כדי לשמש ראיה בהליך, ראו

 7לחוק הביקורת הפנימית, דו"ח ביקורת לא ישמש כראיה בכל הליך משפטי, ועל  10שלפי סעיף 

 8כולו על  37על כן, אני מורה על מחיקת סעיף  התובע להוכיח את האמור בדו"ח בראיות עצמאיות.

 9 38-40וסעיפים  ורת הפנימיתהביק , סעיף המהווה חזרה על האמור בדו"חמהסיכומים תתי סעיפיו

 10על כן, אני קובעת כי  המתייחסים לדו"ח ולכתבת תחקיר של תאגיד השידור "כאן".מהסיכומים 

 11אין לנתבע כל הגנה בנוגע לאמירות בפרסומים הנוגעים להתנהלותו ופעילותו של התובע כיו"ר ועד 

 12 פוריה עילית.מקומי 

 13 

 14 לי הדין:להלן הטענות כפי שהו עולות מהסיכומים של בע

 15 

 16בסיכומי  17תובע נוהג להטיל אימה על אנשים בעזרת המקומון לפי האינטרסים שלו )סעיף ה א.

 17, "התובע היה נוהג לתאר 18(. לטענת הנתבע, הבסיס העובדתי לטענה, מפורט בסעיף הנתבע

 18בפני הנתבע את דרכי פעולותיו הנלוזות, כאשר הוא היה רוצה ממאן דהוא דבר, הוא היה 

 19" על אותו אדם, או על מקורבים לו, מבצע מעין "תחקירים", מעלה כתבות בעיתון "מתלבש

 20כוכב הצפון ולא מפסיק עד שהגורם הרלוונטי היה מתיישר עם רצונו. כך הוא עשה באינסוף 

 21מקרים". אין בדברים אלו ולו תחילתה של תשתית ראיות לביסוס הטענה. אציין ואדגיש, 

 22ט ולו מקרה אחד של "תחקיר" או כתבה, ולא הביא לעדות כל הנתבע לא הביא בפני בית המשפ

 23גורם שהיה תחת אימתו של התובע, כנטען. בחקירתו הנגדית, נשאל היכן הראיות? השיב 

 24הנתבע: "הראיות נמצאות בתוך העיתון שלו", אך כאמור, הנתבע לא טרח להפנות לכל ראיה 

 25 בתוך העיתון. 

 26 

 27(. בסיכומי הנתבע 19,44ת מתוך חוק העונשין )סעיפים ותובע הורשע במספר עבירות חמורה ב.

 28הנתבע טען כי היה מצופה שהתובע יציג תעודת יושר או גיליון הרשעות ובחר לא לעשות כן. לא 

 29כך הם פני הדברים. על הנתבע להוכיח טענתו כי התובע הוא עבריין מורשע. אלו הם ראיות 

 30בעבירות של ניסיון  2792/03בע בת"פ הנתבע לביסוס טענת אמת בפרסום. הרשעתו של התו

 31. 10/5/2007קבלת דבר במרמה ורישום כוזב במסמכי תאגיד, שניתנה בפסק דין חלוט ביום 

 32והערעור עליו משנת  2000הנתבע צירף עמודים ראשונים של תיק פלילי כנגד התובע משנת 

 33 , אך אין בכך כדי לשמש ראיה לתוכנו של המסמך וקביעותיו. 2004
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 1 

 2המידע הפלילי ותקנת לחוק  19נמחקה מכוח סעיף  10/5/07התובע טען כי הרשעתו מיום 

 3 8. אכן, על פי הוראת הסעיף, הרשעה ללא עונש מאסר נמחקת לאחר 2019-, התשע"טהשבים

 4יפים לעניין זה דבריו של השופט ברם שנים לבעלי עבר פלילי.  14 -שנים בהיעדר עבר פלילי ו

 5"עצם מחיקת ההרשעה, אין בה  (17/9/08פורסם ביום ), רסקין נגד לב 06/1682קובי ורדי בע"א 

 6כדי להשפיע על היעדר שמו הטוב של האדם שהורשע ולצורך הוכחת העדר שם טוב, כהגנה על 

 7שאינה ראיה קבילה  , ניתן יהיה לטעון להרשעה גם אם נמחקה )הרשעהחוק איסור לשון הרע פי

 8לגבי עצם ההרשעה(". על כן, אין בידי לקבל את טענת התובע שמעת שהעבירה נמחקה 

 9מהמרשם הפלילי, לא ניתן לראות בנתבע כמי שלא הוכיח כי התובע הוא עבריין מורשע. עם 

 10הוא , של הגנת אמת בפרסום את היסוד השני זאת, אני סבורה שהנתבע לא הוכיח בעניין זה

 11 .ציבורעניין ל

 12 

 13עניין לציבור עשוי להתפרש בשתי דרכים, האחת שהפרסום יביא תועלת לחברה ויתרום לחברה, 

 14לשון הרע, הדין המצוי  חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר, בועז שנורהשני, שיתקיים דיון ציבורי )

 15וההתבטאות אין כל עניין לציבור בפרסום ההרשעה של התובע אני סבורה ש (.305,  עמוד והרצוי

 16ולא באה לקדם עניין  של הנתבע שהתובע "עבריין מושחת" נועדה לבזות ולהשפיל את התובע

 17 לפגוע בתובע. הוא . לא ניתן לומר שהדברים נאמרו בתום לב וכל מטרת הנתבע בפרסוםציבורי

  18 

 19כוונתו (. בסיכומים ביקש הנתבע להבהיר את בסיכומי הנתבע 19תובע סחט ראשי ערים )סעיף ה ג.

 20התכוון שההתנהלות שלו הייתה סחטנית באופן שנהג להגיש תביעות נגד  ,בפרסום זה וטען כי

 21 ראשי ערים וראשי מועצות, וכדוגמא לכך הפנה הנתבע למספר תביעות שאפרט אותן:

 22 

 23הנתבע הפנה לתביעה זו. סתם ולא פירש. לא ברור כלל מדוע סבר הנתבע שיש בתביעה זו כדי 

 24ת סחטנית של התובע. בהמשך הסיכומים, טען הנתבע שהוא לא חוסך ביקורת ללמד על התנהלו

 25מגורמים שפועלים שלא כדין, כמי שהיושרה וההגינות היא נר לרגליו, ביקורת שאינה נעימה, 

 26ופסק דין כנגדו עשוי להיות אפקט מצנן למבקרים עתידיים ועכשויים ולכך שהם יחששו להעביר 

 27ות לביטוי וביקורת ציבורית אין בה כדי להשפיל ולבזות ולשים ביקורת. על זה יש לומר, הזכ

 28ללעג את נושא הביקורת, לפגוע בכבודו ובשמו הטוב, ומכאן נועדו האיזונים בחוק בין איסור 

 29לשון הרע לבין חופש הביטוי, הכוללים מערכת של היתרים, הגנות והקלות, שנועדו לשמור על 

 30 רן, מצויה הגנת אמת בפרסום ותום הלב.חופש הביטוי והביקורת הציבורית, בגד

 31 

 32חדשות כוכב הצפון המקומון  , תביעה כספית שהגיש30597-04-12הנתבע הפנה לתביעה תא"ק 

 33, כך על פי הסיכומים של 2008בחירות  בגיןבע"מ נגד מר יוסי בן דוד בגין חוב עבור פרסומים 

http://www.nevo.co.il/law/74372
http://www.nevo.co.il/law/74372
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 1ב מר יוסי בן דוד לשלם לתובעת שם סכום עה שהסתיימה בהסכם פשרה לפיו חויהנתבע, תבי

 2, תביעה מצד התובע להליך זה סחטנות תמוה מדוע מייחס הנתבע₪.  50,000כספי בסך של 

 3כל הסבר מניח את הדעת מצד  איןלכך,  .שהוגשה בגין חוב והסתיימה בהליך פשרה בין הצדדים

 4 .הנתבע

 5 

 6ד זוהר כנגד התובע, שהסתיימה הנתבע הפנה לתביעה בעילת איסור לשון הרע, שהגיש מר עוב

 7בפשרה. גם בעניין זה, לא נמצא ולו שמץ של סחטנות מצד התובע כלפי מר זוהר עובד. הטענה 

 8 לסיקור שלילי, הגם שלא הוכח, אין בו כדי לבסס את טענת הסחטנות שייחס הנתבע לתובע.

 9 

 10ינה, שהתובע בסיכומים חזר הנתבע על טענה כללית, שלא הוכחה ולא הובא בדל ראיה בעני

 11 זוהר עובד, בני קרייתי ויוסי פרץ, באופן שבועי.  ;מירר את חייהם של ראשי העיר הקודמים

 12 

 13הנתבע הפנה לעתירה שהגיש התובע וחדשות כוכב הצפון בע"מ כנגד המועצה האזורית עמק 

 14, בטענה שתביעה אשר 38754-03-15הירדן, ראש המועצה מר יוסי ורדי ומשרד הפנים, עת"מ 

 15ה המועצה האזורית עמק הירדן כנגדו בעילת אישור לשון הרע, הוגשה בחוסר סמכות. הגיש

 16העתירה נדחתה. אני סבורה שאין בדברים אלו כדי לבסס עובדתית את טענת אמת בפרסום, 

 17 שהתובע סחט ראשי ערים ומועצות.

 18 

 19כתב והגיש כראיה את   9725-02-18הנתבע הפנה לתביעה שהגיש מר עידן גרינבאום בת.א. 

 20והוא נתבע על ידו בשל כך.  התביעה. לטענתו, התובע הוציא את דיבתו של מר עידן גרינבאום

 21 גם כאן, לא מצאתי קשר ולו חלש בין התביעה לסחיטה הנטענת.

 22 

 23, דבר וחצי דבר, המייחס שהובאו על ידי הנתבע לא מצאתי בקיומם של ההליכים המשפטיים

 24כלפי התובע שמורה לנסחטים, והנתבע לא הביא  סחטנות לתובע. כך או כך, טענת הסחטנות

 25לעדות את אותם נסחטים לכאורה. בחקירתו הנגדית חזר הנתבע מטענתו שהתובע סחט את כל 

 26(. לשאלות 19שורה  13 ראשי העיר טבריה וצמצם גרסתו "לאחד או שניים או ארבעה" )עמוד

 27 י העיר, התשובהמהלך החקירה הנגדית מהן הראיות שיש בידו שהתובע סחט את ראשב

 28להתנהלות הכללית  אמר את האמירה כמשפט "פרפרזה"וכי שהתקבלה היא, שאין בידו ראיות, 

 29 .של התובע

 30 

 31בהינתן האמור לעיל, אני קובעת כי האמירה על סחיטת ראשי העיר טבריה אינה חוסה תחת 

 32 הגנת אמת בפרסום.

 33 
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 1את טענתו בדבר אמת בפרסום מבסס הנתבע  –חריגות בניה בביתו של התובע ומשרדי המקומון   ד. 

 2מדובר במסמכים שלא הוגשו על מסמכים מתיקי הבניין ומכתבים המצויים בתיק הבניין. 

 3מאחר  באמצעות עורכם וככאלה הם מהווים עדות שמיעה ומשקלם של המסמכים נמוך.

 4סגרת החקירה הנגדית, וכי לא נסתרה העובדה שמסמכים והנתבע נשאל על מסמכים אלו במ

 5שהתובע אלו הם אכן מתיק הבניה של התובע, אני מוצאת לנכון להתייחס לתוכנם, ומהם נלמד 

 6מטרים, זאת  בניגוד לתכנית בניין הערים התקפה המתירה  4בנה קירות תמך בביתו בגובה של 

 7ניין זה, טענת הנתבע על חריגת בנייה וסטייה בעעל כן, מטרים בלבד.  2בניית קירות תמך בגובה 

 8האמת בפרסום מקנה הגנה לפרסום שהוא אמת כאשר יש הגנת מהיתר הוכחה שהיא אמת. 

 9אני סבורה שבענייננו, לא ניתן להצביע על תועלת לציבור או תרומה לחברה,  .לציבור עניין בו

 10של קירות התמך בביתו של  צורך בדיון ציבורי, בכל הקשור לבנייה בסטייה מהיתראף לא בו

 11התובע, זאת גם בהסתמך על האופן בו נכתבו הדברים, בלשון בוטה, שימוש בביטויים פוגעניים, 

 12שמטרתם להשפיל ולעלוב בתובע ולא בטענה עניינית או תלונה, שבאה להגן על אינטרס לגיטימי 

 13נכון לקבוע שאין באשר לטענה בדבר חריגות בניה במשרדי המקומון, אני מוצאת ל של הנתבע.

 14, כדי 2005במסמכים שהוגשו מתיק הבנייה, משנות השמונים ומסמך בקורת בשטח משנת 

 15לבסס טענת אמת בפרסום בדבר חריגות בניה במשרדי המקומון, גם כאן, המסמכים הוגשו 

 16נמוך ואין תשתית ראייתית של ממש לקבוע  שלא באמצעות עורכם לכן משקלם הראייתי

 17אני קובעת שהנתבע לא יכול לחסות תחת  עובדתית קיומן של חריגות בניה במשרדי המקומון.

 18 בעניינים אלו. הגנת אמת בפרסום

 19 

 20על פי סיכומי הנתבע, דבריו של הנתבע נחלקים לשניים, האחד,  ארנונה של המקומון.תשלומי  ה.

 21(. בעניין גודל הנכס טען התובע כי הנכס מחויב לפי 83ש בנכס )סעיף גודל הנכס, השני, השימו

 22פרטי  ,לביסוס גודל הנכס הגיש הנתבע מסמךמ"ר.  101.87מ"ר בעוד השטח הבנוי הוא  64

 23, היתר מיום 9/1/96מיום  מ"ר 64שם נרשם גודל הנכס  ,לגבי הנכס ,משלם של עיריית טבריה

 24צורף תשריט בלתי קריא. הנתבע מבקש לקבוע מההיתר  , לשניהם26/9/96והיתר מיום  15/4/80

 25אלו הן לא  מ"ר. 101.87מ"ר, שסך כל שטח הנכס הוא  44של המצביע על תוספת  26/9/96מיום 

 26הנתבע נדרש להתמודד  ראיות שלפיהן ניתן לקבוע מסמרות לגבי גודל השטח, גם לא בקירוב.

 27חזקה כי עיריית טבריה פועלת באופן תקין, ועל קיימת לפיה עם חזקת התקינות המינהלית, 

 28, ראיות שכאמור לא הוצגו. לסתור חזקה זו לבסס טענותיו בראיות של ממשהנתבע המבקש 

 29לא כדין, לא נמצאו ראיות של ממש לביסוס טענה באשר לטענה שהמקומון נהנה מסיווג ארנונה 

 30 אמת בפרסום בעניין זה הסותרות את חזקת התקינות המינהלית.

 31 

 32, בו פורסם סקר בעניין 23/3/18הנתבע הפנה בסיכומים לפרסום המקומון מיום  –זיוף סקרים  ו.

 33התובע הצהיר לראשות עיריית טבריה, כאשר שמו וסיכויי בחירתו של הנתבע הושחרו.  ץמירו
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 1מפלגת הליכוד, שפורסם רק בתצהיר עדותו הראשית, שמדובר בסקר שערך מכון סמית עבור 

 2ה, אלא הדגשה באמצעות מרקר את שמות קהסקר אותנטי. אין מדובר במחילאחר שאומת ש

 3המובילים, בנימין קריתי ורון קובי. כאשר העמוד ירד לדפוס, סימון התוצאות של הנתבע אכן 

 4נראו בשגגה מעט במטושטש. באתר של המקומון ניתן לראות שיש הבחנה בין סימוני הצבעים 

 5ען כי ניתן להבין מהפרסום מהם סיכויי ההצלחה בסקר ותוצאות הסקר בצורה ברורה. עוד נט

 6של המועמדים בחשבון פשוט. ההסבר של התובע מניח את הדעת וניתן לקבוע בוודאות שהנתבע 

 7 לא הוכיח אמת בפרסום בנוגע לפרסום שהתובע מזייף סקרים.

 8 

 9שלך בנוסף לאמור לעיל, בחקירתו הנגדית התברר כי אין כל אמת באמירה "את השקרים  ז.

 10, לא הוכחה אמירה שהתובע נתן שוחד לאדם בשם טרבלסי. לא הבאנו לכל משרדי הממשלה"

 11 הובאו ראיות לאמיתות הפרסום שהתובע סחט כל פקיד וכל איש עסקים.

 12 

 13אני סבורה ( לחוק. 4)15 -( ו2)15הפרסומים חוסים תחת הגנות סעיפים  ,כי כלאחר ידהנתבע טען 

 14פרסומים שנועדו לבייש את התובע ולהציגו בצורה מבזה, תוך שהפרסומים נעשו שלא בתום לב, 

 15, והם כלל לא חוסים תחת הגנות לפיהן מוטלת הייתה שימוש במילים פוגעות, מעליבות ומשפילות

 16לפרסם את הפרסומים, ולא מדובר בהבעת דעה או על הנתבע חובה חוקית, מוסרית או חברתית 

 17  .ביקורת כנה

 18 

 19מכוח  , עניין של מה בכך,לתובע עומדת הגנת זוטי דברים ,נת הנתבע כיאיני מקבלת את טעכמו כן, 

 20וטוב היה לו לא הייתה נטענת טענה זו. היקף , ]נוסח חדש[ לפקודת הנזיקין 4הוראת סעיף 

 21, פעם אחר פעם, אינם והמבזה וידאו ופוסטים, תוכנם המכפישבהפרסומים, אופי הפרסומים, 

 22 פרסום שנופל בגדר זוטי דברים.

 23 

 24 הנתבע האריך בסיכומים בטענה שהתביעה מהווה חלק משרשרת של תביעות השתקה כנגד הנתבע.

 25תביעות השתקה מאופיינות בשלושה מאפיינים עיקריים, הראשון, פערי כוחות בולטים, התובע 

 26והפרסום נועד לקידום מטרה  עתיר משאבים או כוח, השני, פעילות התובע מתרכזת בתחום הציבורי

 27שלישי, התובע נוקט בטקטיקה של התארכות המשפט על מנת להתיש את הנתבע ולהסב ציבורית, ה

 28(. אין ספק שהתביעה כאן אינה 457לו הוצאות על מנת להשתיקו )שם, מהדורה שניה מורחבת עמוד 

 29לעיל, והטענה בדבר היות התביעה תביעת תביעת השתקה ואין בה ולו מאפיין אחד מהמאפיינים 

 30 השתקה נדחית ללא היסוס. 

 31 

 32לסיכום חלק זה, אני קובעת שהנתבע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכיח את הגנתו בדבר אמת 

 33 חוק.הוכי הפרסומים לא חוסים תחת הגנות  בפרסום
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 1 

 2 שיעורו ההולם של הפיצוי

 3 

 4הקשות בדיני לשון הרע, שכן במקרים רבים מדובר "הסוגיה של פסיקת הפיצויים והערכתם הנה מן 

 5 (. 397עמוד  ,בהערכת פגיעה בכבוד שלא גררה בעקבותיה נזק ממוני" )שם

 6 

 7 א לחוק:7וזו לשון סעיף 

 8רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע  במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה -א)ב( 7

 9 .ללא הוכחת נזקשקלים חדשים,  50,000פיצוי שלא יעלה על 

 10במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה, שבו הוכח כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע,  -א)ג( 7

 11רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע, פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום כאמור בסעיף 

 12 .קטן )ב(, ללא הוכחת נזק

 13 

 14שהנזק שנגרם בפגיעה בכבודו של אדם  , בהבנה1998א, לפי תיקון לחוק משנת 7מקורו של סעיף 

 15ובשמו הטוב, קשה להוכחה. ואלו הם הדברים שנאמרו בשם ועדת חוקה חוק ומשפט, עת הובא 

 16חוק איסור  1965-לחוק: "בשעה שהוחק ב 6א לחוק לאישור בקריאה שלישית, תיקון מס' 7סעיף 

 17ניגשים לעניין הזה בגישה  לשון הרע נעשתה בו הפרדה מפקודת הנזיקין, חבר הכנסת פורז. אנחנו

 18המשפט, אמר, שכשהוא ישב בדין -שונה לחלוטין. גם השופט ארבל, שהיום הוא מנהל בתי

 19במשפטים מסוג זה, לעתים מאוד מזומנות הוא הרגיש שבעצם העובדה שהחוק לא מאפשר לו, אלא 

 20העובדה היא רק הפסיקה שהתגבשה, לזכות את הנעוול בפיצויים, הוא עושה בעצם עוול על עוול. 

 21פי שאתה לא מסוגל להוכיח את -על-שנעשתה עבירת לשון הרע, ולפעמים היא מאוד מהותית, אף

 22מהותית -הנזק, מכיוון שמה שיש לאדם בראש ובראשונה זה שמו הטוב. לאחר הפסיקה המאוד

 23בעניין של אברהם שפירא נגד אריה אבנרי, חופש הביטוי, כזכות יסוד של האדם, הועלה כנורמה 

 24הדין הזה. הגיע הזמן לסגת -יונה מעל כל זכויות היסוד האחרות. אני בטוח שאתה יודע את פסקעל

 25לחלוטין מהראייה הנזקית הזאת ולאפשר תשלום פיצויים גם לאדם שהעוולה בוצעה נגדו, אבל הוא 

 26 לא הצליח להרים את נטל ההוכחה הנקודתי לגבי הנזק הממשי שהעוולה הזאת גרמה לו".

 27 

 28פורסם ביום ) ,אמר נ' יוסף 4740/00לנפגע על פי החוק הוא סעד הפיצויים. ברע"א  הסעד שניתן

 29 :על בית המשפט להתחשב בשיקולים אלה ,, נפסק בסוגיית הפיצויים בגין לשון הרע כי(14/8/01

 30( של consolutionהפיצוי התרופתי בגין לשון הרע נועד להשיג שלושה יעדים: לעודד את רוחו )

 31( את to vindicate( את הנזק לשמו הטוב; למרק )repairבגין לשון הרע; לתקן ) הניזוק שנפגעה

 32(. לשם השגתן של מטרות 201בעמ'  [,42שם ] זכותו לשם הטוב שנפגעה בגין לשון הרע )ראו גטלי,

 33תרופתיות אלה אין להסתפק בפיצוי סמלי, אך גם אין להטיל פיצויים העולים על שיעור הנזק 
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 1רופתי לא נועד אך להצהיר על הפגיעה. הוא גם לא נועד להעשיר את הנפגע. שנגרם. הפיצוי הת

 2ע"א  לא פחות ולא יותר )השוו –הפיצוי התרופתי נועד להעניק פיצוי מלא על הנזק שנגרם 

 3לקיים את האיזון )האופקי( הראוי  –בגדרי הפיצוי התרופתי  –[(. רק כך יהא ניתן 23הנ"ל ] 357/80

 4בין חופש הביטוי מזה לבין השם הטוב והפרטיות מזה. ודוק, פיצוי סמלי יכול לבוא כמכשיר 

 5להצהרה על ביצוע העוולה, אך לא כביטוי לפיצוי תרופתי. הפיצוי העולה על הנזק יכול להיות מוצדק 

 6המשפט לפסוק פיצוי -לל ועיקר כי על ביתכפיצוי עונשי, אך לא כפיצוי תרופתי. ושוב, אין לומר כ

 7המשפט לפסוק פיצוי -"נמוך" כדי שלא לפגוע בחופש הביטוי. גם אין לומר כלל ועיקר כי על בית

 8 –המשפט לפסוק פיצוי מלא המשקף את מלוא הנזק -"גבוה" כדי להגן על השם הטוב. על בית

 9 (.835בעמ'  [,27סלונים נ' "דבר" בע"מ ] 492/89ע"א  שנגרם לניזוק )ראו –הרכושי והלא רכושי 

 10המשפט, בין היתר, בהיקף הפגיעה, במעמדו של הניזוק -בפסיקת פיצויים בגין לשון הרע יתחשב בית

 11ה בעתיד. בקהילתו, בהשפלה שסבל, בכאב ובסבל שהיו מנת חלקו ובתוצאות הצפויות מכל אל

 12הבחינה היא אינדיווידואלית. אין לקבוע "תעריפים". בכל מקרה יש להתחשב בטיב הפרסום, 

 13בהיקפו, באמינותו, במידת פגיעתו ובהתנהגות הצדדים. אכן, התנהגותו של הניזוק לפני פרסום 

 14יא ולאחריו עשויה להוות אמצעי שבעזרתו ניתן לעמוד על נזקו. בדומה, התנהגותו של המזיק אף ה

 15עשויה להשפיע על שיעור הנזק והערכתו. כך, למשל, התנצלות על דברי לשון הרע עשויה להקטין 

 16לחוק(. חומרת הפגיעה  19את הנזק שהם גרמו ובכך להשפיע על שיעור הפיצויים )ראו סעיף 

 17ברגשותיו של הניזוק ובשמו הטוב נמדדת לעתים בחומרת מעשיו וביטוייו של המזיק. ודוק, אין בכך 

 18( בשל התנהגות המזיק. כך, למשל, agrravatedיצוי עונשי. זהו נזק מוגבר המביא לפיצוי מוגבר )פ

 19המשפט להוכיח את אמיתותם, עשוי -מזיק היודע כי דבריו אינם אמת והעושה כל מאמץ בבית

 20 לגרום להגברת נזקו של הניזוק ובכך להגביר את הפיצוי שלו הוא יהיה זכאי."

 21 

 22ין כל עוולה, והעוולה היא הפרסום. משכך, ניתן לפסוק פיצויי ללא הוכחת החוק מאפשר פיצוי בג

 23 נזק כמספר הפרסומים שנעשו.

 24 

 25 לא נותר אלא לקבוע מה סכום הפיצוי לו זכאי התובע בגין הפרסומים האמורים. כעת, 

 26 

 27לטענתו, מדובר בהיקף פגיעה ₪.  1,000,000התובע מבקש לחייב את הנתבע בסכום פיצויים בסך של 

 28בלתי רגיל של פרסומים חמורים, שהביאו לסבל והשפלה של התובע. פרסומים שלא הוסרו וזמינים 

 29 לכל דורש. עוד הוסיף התובע כי תשתית הראיות מצביעה על כך שהנתבע פעל מתוך זדון ומתוך רצון

 30שם פורסם "מי שחושב לטנף מתים בקבר יקבל מאתנו  14לנקום בתובע, והפנה לפרסום מספר 

 31חינוך עד שיבין מה מקומו". התובע התייחס בסיכומים להתנהלותו של הנתבע במהלך ניהול 

 32 התביעה, שהייתה לטענתו, פוגעת ומשמיצה. 
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 1ווים לשון הרע והם זוטי דברים, מודבר בפרסומים שאינם מה ,הנתבע חזר בסיכומיו לעניין הנזק כי

 2שנעשו במסגרת קמפיין פוליטי כלפי איש ציבור. לטענת הנתבע אל לבית המשפט לעשות שימוש 

 3א)ב( לחוק, כי לטענתו, אין פגיעה בשמו הטוב של התובע ולא הוכח כל נזק מצד 7בהוראת סעיף 

 4 התובע ופסיקת פיצוי ללא הוכחת נזק עדין נחשבת לחריג.

 5 

 6ן בטענת התובע לזכאות לכפל פיצוי. אני סבורה שיש יסוד לדרישת התובע לכפל פיצוי אפתח בדיו

 7( 8.9.13)פורסם  אמנון יצחק נ' דנון תקשורת בע"מהרב  5022/13רע"א  ללא הוכחת נזק. במסגרת

 8 :הכוונה לפגוע שאלה מתי יוכח יסודצבי זילברטל ב דן כב' השופט

 9"די יהיה בקיומה של צפיות שהפרסום המעוול יפגע במושא הדברים על מנת שייקבע כי מדובר 

 10בפרסום שנעשה בכוונה לפגוע, נמצא שכל פרסום שיש בו לשון הרע, בשל טבעו ככזה, ייחשב כפרסום 

 11כוונה 'של  נדרש, אפוא, קיומו של יסוד נוסף, של התנהגות זדונית, של שנעשה בכוונה לפגוע.

 12לפגוע, שקיומו לא הוכח במקרה דנא. לפיכך ניתן, לכאורה, להתבסס על ההלכות שנקבעו  ממש'

 13 לגבי העבירה הפלילית של פרסום לשון הרע .....".

 14 

 15מתוכנם של הפרסומים, עולה באופן שאינו משתמע לשתי פנים, היסוד של הכוונה לפגוע, להלן 

 16 וונתו של הנתבע לפגוע בתובע:ציטוט חלקי מהפרסומים, שמלמדים על כ

 17"חיים חליווה, אנחנו רק התחלנו", "אנשים טובים סביבך, חבל שנפלו בידיים של אחד כמוך, פח 

 18אשפה אנושי", "הכנסנו אותו למחילה הוא במחילה" השימוש בדימוי "מאדאם בובארי" כלפי אשת 

 19חם עלייך", "שאנשים ידעו מי התובע, "צריך להכניס אותו למחילה עמוקה יותר", "שאנחנו פה...נר

 20זה הטינופת הזה" "צריך להקיא אותו מהמערכות הציבוריות", "אנשים כמוך צריך להכניס 

 21למחילה עמוק עמוק עמוק עמוק", "יגיע הרגע שאתה תקפל את הזנב ותיילל", "מהיום אתה תדע 

 22נה מי אתה", טוב מאוד שאתה קם, כשאתה הולך לישון שרון קובי והצוות שלו יראו לכל המדי

 23"הכבוד כבר לא קיים!, טבריה, יש מה לחכות", "חיים חליווה העתונאי בגר הסורבון ירד 

 24למחתרת", "איש המדון והרוע מתחיל לקבל חינוך", "יקבל מאיתנו חינוך עד שיבין מה מקומו", 

 25 ועוד.

 26 

 27ידה בקביעת הפיצוי הבאתי בחשבון את תוכנם המשתלח, המשמיץ והמבזה, החורג מכל אמת מ

 28הביטויים הקשים   מקובלת של שיח, חומרת האמירות המצויה ברף חומרה גבוה,  היקף הפרסומים,

 29 2016בהם תיאר את התובע פעם אחר פעם, התקופה הארוכה בה פורסמו הפרסומים, החל משנת 

 30 . 2018והאחרון בהם פורסם בשנת 

 31 

 32רם לו נזק, מעבר לעוגמת נפש, כמו כן, יש להתחשב בעובדה שהתובע לא טען וממילא לא הוכיח שנג

 33 א לחוק.7וביקש שייפסק לו פיצוי על פי סעיף 

 34 

http://www.nevo.co.il/case/7791181


 
 בית משפט השלום בטבריה

  

  חליוה נ' קובי 25472-06-18 ת"א
 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 25מתוך  25

 1 

 2זאת ועוד, בחינת התנהלותו של הנתבע, שלא חשב שיש מקום להתנצל ולהסיר את הפרסומים, גרם 

 3להתארכות ההליכים ללא כל הצדקה של ממש, ובהתנהגותו במהלך הדיונים המשיך את דרכו 

 4עם במהלך הדיון על חלק מהאמירות שפורסמו, ללא שעלה בידו שהחל בפרסומים, וחזר לא פ

 5להוכיח את אמיתות הפרסומים, למעט בשני עניינים, כמפורט לעיל. הנתבע העיד בחקירתו הנגדית 

 6"אני לפעמים אולי מגזים בתיאורים שלי". קריאת הפרסומים מביאה למסקנה שאין מדובר 

 7ה, כעולה מהפרסומים, המדברים בעד עצמם בהגזמה אלא בהשתלחות פוגענית, מבזה ומשפיל

 8בעניין זה, ולא מצאתי לנכון לחזור עליהם בשנית, פרסומים שבאו בכוונה לפגוע בשמו הטוב של 

 9 התובע.

 10 

 11 16,000לאחר ששקלתי את כל האמור לעיל, אני פוסקת כי על הנתבע לפצות את התובע בסכום של 

 12בשל הכוונה לפגוע מכוח סעיף ₪  4,000 -א)ב( ו7 פיצוי מכוח סעיף₪  12,000ש"ח עבור כל פרסום. 

 13 א)ג(.7

 14 

 15 ₪.  416,000לסיום, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע פיצוי כספי בסך של 

 16 

 17כמו כן, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע הוצאות משפט את סכום אגרת בית משפט ששילם 

 18 ₪. 40,000התובע וכן שכר טרחת עו"ד בסכום של 

 19 

 20ימים מהיום, אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק  30לעיל ישולמו בתוך הסכומים 

 21 הדין ועד התשלום בפועל.

 22 

 23 

 24 

 25 , בהעדר הצדדים.2023מרץ  09, ט"ז אדר תשפ"גהיום,  ןנית

      26 

             27 
 28 


