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עזריה אלקלעי שופטה כבוד פני ב

 קבלה לעם -עמותת בני ברוך  .1תובעים
 . עו"ד חנוך מיליביצקי2

 צבי גלמן ע"י ב"כ עוה"ד

נגד

ע"י ב"כ עוה"ד גור מגידוהנתבע
 ע"י ב"כ עו"ד יובל יועז

 פסק דין

 1 לפניי בקשה שהגישו התובעים למחיקת התביעה שהגישו נגד הנתבע וזאת בלא צו להוצאות.  .1

 2נגד הנתבע בגין פרסום דיבתי חמור  2018לטענת התובעים הם הגישו את תביעתם במהלך שנת  .2

 3ופוגעני שפרסם אודותם בחשבון הטוויטר שבבעלותו. 

 4עמותה בראשות הרב ד"ר מיכאל לייטמן שלדבריה שמה לה למטרה לממש את התובעת הינה  .3

 5צוואתו של הרב יהודה אשלג ולהפיץ שיטה מעשית לחיבור בין אנשים כפיתרון מעשי לבעיות 

 6ואתגרים של ימינו.

 7סניפים, כאשר מעבר  25העמותה מפעילה בין היתר את מכללת "קבלה לעם" המפעילה בישראל  .4

 8העולם, במקביל העמותה מפיקה  רחבימתקיימת פעילות דומה גם בלפעילות בישראל, 

 9 96יזיה את ערוץ "קבלה לעם" בו מעביר הרב לייטמן שיעורים בשידור חי מידי יום )ערוץ בטלוו

 10שפות. 23-בהוט( בתרגום ל

 11עמודים(  את פעילותה  10-של כבכתב התביעה מפרטים התובעים בהרחבה יתירה, )לאורך  .5

 12בארץ ובעולם. פה של העמותההענ

 13התובעים הגישו נגד הנתבע, שהינו עיתונאי, תביעת לשון הרע, בגין כתבה ששודרה ביום  .6

 14במסגרת תכנית התחקירים "שטח הפקר" בערוץ "כאן" כאשר בתביעה נטען באופן  15.11.17

 15התנהלותה פסולה בדבר כללי למדי כי בכתבה הועלו טענות פוגעות כנגד התנהלות העמותה, 

 16ם, התנהלות שגרמה בין היתר לכך שחלק מחברי האירגון ניתקו קשר עם משפחתם, כלפי נשי

 17וכן על ענישת חברים בגין חריגה מתקנון העמותה.
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 1טענות התובעים בבקשה

 2לאור התנהלותו הפוגענית של הנתבע, הם  בבקשה למחיקת התביעה בשלב זה, לטענת התובעים .7

 3גם ביחס לשאר הפרסומים שאותם פרסם, אך לאחרונה איתו את הדין, החליטו למצות 

 4ובמסגרת זו עמדו לפניהם שתי אופציות, האחת לבקש לתקן את התביעה הנוכחית ולהוסיף לה 

 5את הפרסומים הנוספים, והשנייה, להגיש נגד הנתבע תביעה חדשה הכוללת את כלל פרסומי 

 6הדיבה שפרסם נגד התובעים. 

 7שהתביעה המתוקנת , לתקן את כתב התביעה בתיק זה כך התובעים העדיפו, כברירת מחדל .8

 8לפני המותב הנכבד שהחל כבר בבירור התובענה, אולם מאחר והמותב הודיע  כולה תתברר

 9הרי ממילא לא יהיה ניתן להמשיך את בירור  ,לצדדים כי הוא מצוי בסמוך לפני הפרישה

 10התביעה המתוקנת לפני המותב הנכבד. 

 11נעוץ בעובדה כי  ,למכלול השיקוליםלטענת התובעים שהתווסף סף טעם רלוונטי מהותי ונו .9

 12כך שבעת כתיבת  ,דרדר באופן משמעותי בעת האחרונהתמצבו הבריאותי של ד"ר לייטמן ה

 13הבקשה קיימת בעיה רפואית משמעותית למסירת העדות על ידי ד"ר לייטמן ולפיכך קיים טעם 

 14 ,עתה באשר מר לייטמן לא יוכל להעיד ב,משיך ולסיים את ההליך בפני המותלה שלאנוסף 

 15 בעוד שהנתבע עומד על שמיעת עדותו.

 16הדיבתיים  הנתבע תביעה המרכזת את כלל הפרסומיםלפיכך, החליטו התובעים להגיש נגד  .10

 17כתב  26.2.2023שפרסם נגד התובעים ולרבות הפרסומים נשוא תיק זה ובהתאם הוגש ביום 

 18 נגד הנתבע בגין כלל הפרסומים שפרסם.  חדש בבית המשפט השלום בהרצליהתביעה 

 19לאור האמור לעיל, ברור כי מתייתר הצורך בהמשך בירור התובענה נשוא תיק זה ולפיכך  .11

 20מאחר שמכלול הנסיבות  ,מתבקש בית המשפט להורות על מחיקת התובענה ללא צו להוצאות

 21בזמן שיפוטי  נכפו על התובעים ובנוסף כי יש במחיקת התובענה כדי להביא לחיסכון ניכר

 22וצמצום ההליכים בפני שתי ערכאות שונות. 

23 

 24 :בתשובה לבקשה טענות הנתבע

 25בתגובתו טוען הנתבע כי מדובר בבקשה עזת מצח שכל מהותה שימוש קיצוני ובוטה לרעה  .12

 26וטה ביותר וניסיון לחמוק מתוצאותיו של במהותו הב בהליכי משפט המהווה "פורום שופינג"

 27שנים, רגע לפני סיומו.  4-הליך משפטי שנוהל כמעט במלואו לאורך למעלה מ

 28לטענת הנתבע, על בית המשפט להורות על דחיית התביעה ולא על מחיקתה תוך הנמקת  .13

 29תוך פסיקת הוצאות בסכום גבוה.  הדחייה, והכול

 30פה לתביעה קודמת של התובעים נגד הנתבע ונגד וצור 2018התביעה דנן הוגשה בנובמבר  .14

 31נתבעים נוספים. התביעה נגד הנתבעים הנוספים הסתיימה בהסכם גישור שהנתבע לא היה צד 

 32כאשר התביעה דנן התבררה במלואה. כאשר התיק נמשך  –לו, ולפיכך התביעה בעניינו נמחקה 
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 1ות, כאשר התיק קבוע להשלמת ימי הוכח 2ימי דיונים לרבות  5שנים התקיימו בו  4-למעלה מ

 2. 2.3.2023 –הוכחות ולסיכומים בעל פה ליום חמישי הקרוב 

 3, בית המשפט 2018-לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט 43, בהתאם לתקנה הנתבעלטענת  .15

 4רשאי לדחות את התביעה בשל מספר טעמים ולרבות מכל נימוק אחר שלפיו בגינו רשאי בית 

 5ת את התביעה. המשפט, סבור כי ראוי לדחו

 6וזהו של "מכל נימוק אחר" העילה של חוסר תום לב קיצוני נכללת בעילת הסל  לטענת הנתבע, .16

 7לרעה בהליכי משפט.  פנינו המתבטא בשימוש קיצוני ובוטהבדיוק המקרה של

 8מאחר  ,התובעים מבקשים למחוק את התביעה כדי שלא יעשה בו מעשה בית דיןלטענת הנתבע,  .17

 9ענת התובעים שיך ולהלך על הנתבע אימים בתביעות השתקה, זאת ועוד לטוהם מתכוונים להמ

 10הם מבקשים למחוק את התביעה נוכח הגשת תביעה חדשה לבית המשפט השלום בהרצליה 

 11בגין אותם פרסומים מושא התביעה דנן וטענתם כי מהלך זה בא כדי לחסוך כביכול זמן שיפוטי 

 12הינה טענה מעוררת פלצות.

 13לאחר שהתברר לתובעים כי התביעה עתידה להידחות נוכח קיומן של הגנות לטענת הנתבע,  .18

 14נוכח הערכתם כי תביעתם תידחה קרוב  ,בדין לפרסומי הנתבע, הם החליטו למשוך את התביעה

 15לוודאי נוכח רצונם לנסות את מזלם לפני מותב אחר.

16 

 17 דיון והכרעה:

 18שמיעת הדיון שנקבע למועד ה, מספר ימים לפני למחיקת התביעה נכון למועד הגשת הבקשה .19

 19, כאשר נותר לשמוע בדיון ראיות הנתבע מלוא ראיות התובעים ומרביתנשמעו האחרון, כבר 

 20פט ואת עדותו של את עדותו של מר לייטמן שהינו עד מרכזי ומהותי במש 2.3.2023שנקבע ליום 

 21בעל פה. את סיכומי הצדדים  כמו גםשניהם מטעם הנתבע, מר רפאלי, 

 22 26.2.2023ביום נגד הנתבע, שה על ידי התובעים , הוגשלפני כעולה מהבקשה למחיקת התביעה .20

 23לבית המשפט השלום בהרצליה, עוד בטרם הגשת הבקשה למחיקת התביעה, תביעה חדשה, 

 24נכתב במפורש כי בתביעה החדשה נכללות כל הטענות שנטענו  ,כאשר בבקשה למחיקת התביעה

 25 נוספו טענות חדשות בגין פרסומים מאוחרים יותר של הנתבע. הן אליבתיק שלפניי 

 26הינה התנהלות מחוסרת תום לב שיש בה מקובלת עליי טענת הנתבע כי התנהלות התובעים  .21

 27הבעתי בפני דעתי זו מתחזקת מאחר ו, ערב מתן פסק הדין, ברור ל"פורום שופינג"ניסיון 

 28גם אם מדובר כי להוכיח את תביעתם ו ולפיה לא עלה בידםהתובעים את עמדתי הלכאורית 

 29לו ההגנות מתחום חוק לשון עומדות שדומה כי בפרסומי לשון הרע שנעשו על ידי הנתבע, הרי 

 30התכוונו התובעים בתום לב לתבוע את הנתבע בגין פרסומים נוספים ומאוחרים הרע. אילו 

 31או הגיון להגיש ר טעם סבישביצע ביחס אליהם לאחר הפרסומים נשוא התביעה שלפניי, אין 

 32היה אילו ביחד עם העילה החדשה ו ,נייתביעה מאוחדת שתכלול גם את עילת התביעה שלפ
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 1מדובר בהתנהלות בתום לב, היו התובעים ממשיכים לנהל את התביעה שלפניי, העומדת 

 2 את תביעתם החדשה היו מגישים רק ביחס לעילה החדשה.ד בעו , עד תומה, לקראת סיום

 3פיה מחיקת התביעה תוביל לחיסכון בזמן שיפוטי הינה מופרכת, כאשר בתיק טענת התובעים ל .22

 4נחקרו מרבית העדים, כך  ארוכות בהןלרבות שתי ישיבות הוכחות  ,ישיבות 5שלפני התקיימו 

 5הקרוב מיון כל הזמן השיפוטי היקר שהושקע בשמיעת התיק ירד לטשאם התביעה תימחק, 

 6בית אחר תוך בזבוז זמנו של בפני מותב  מלכתחילה אותולסיום ולהכרעה, ויהיה צורך לשמוע 

 7 מיון של זמן שיפוטי ניכר שהוקדש לשמיעת התיק לפני.המשפט בהרצליה ותוך ירידה לט

 8דר הדין לתקנות ס 4בקשת המבקשים מהווה שימוש לרעה בהליכי משפט בניגוד לתקנה  .23

 9ש לרעה בהליכי משפט לא יעשה בעל דין או בא כוחו שימו": הקובעת 2018האזרחי משנת 

 10בכלל זה פעולה בהליך שמטרתה או תוצאתה לשבשו, להשהותו או להטריד בעל דין , לרבות 

 11.פעולה בלתי מידתית לאופי הדיון, לעלותו או למורכבותו"

 12ר זה של הדיון, מתוך כי הבקשה למחיקת התביעה בשלב מאוחלהבנתי לא יכול להיות חולק  .24

 13פני שופט אחר, בבית המשפט בהרצליה, לאחר שנשמעו מחדש ב מטרה להתחיל את שמיעתו

 14חר שהובעה דעתי הלכאורית בדבר סיכויי התביעה, מהווה שימוש לרעה מרבית הראיות ולא

 15"אוהד אחר בהליכי משפט מתוך ניסיון שקוף למדי, להביא את התיק לשמיעה בפני מותב 

 16לתובעים. יותר"

 17הטרדה  כדי להטריד את הנתבע שלפני, ישממש שבתיק הכולל אותה עילה החדש בהגשת התיק  .25

 18, דבר הכרוך מן הסתם בהוצאות בלתי  2018לנהל את התיק שלפני משנת , לאחר שנדרש יתירה

 19 ונוספות גם בתיק החדשהוצאות רבות הוציא להוסיף ודרש לימבוטלות, באופן בו הנתבע י

 20ים.ולהתגונן פעם נוספת בפני תביעה שנשמעה כמעט עד תום לאורך מספר שנ

 21לאור הפער שבין התובעת  ,טענת הנתבע לפיה מדובר בתביעת השתקהכי יש ממש בעוד אציין  .26

 22וכן לאור סכומה של התביעה, שהינה עמותה עתירת כח וממון ובין הנתבע שהינו אדם פרטי, 

 23אולם לעניין זה אינני ומבחנים נוספים שנקבעו לצורך סיווגה של תביעה כ"תביעת השתקה" 

 24קובע מסמרות.

 25עקב שימוש לרעה  43לאור האמור לעיל החלטתי לדחות את התביעה לפי סמכותי מכח תקנה  .27

 26בהליכי בית משפט.

 27ואתייחס גם הגם שיכול הייתי לחתום את פסק דיני בנקודה זו, לא אעשה את מלאכתי קלה  .28

 28כל עדי התביעה וחלק לרבות , הובאו לפניש , בהתאם לראיותכבר עתהשכן לתביעה לגופה, 

 29לדחיית  , כשלעצמה,המביאה גם היאהוכיח הנתבע הגנה של "עיתונות אחראית" מעדי ההגנה, 

 30התביעה נגדו, וזאת אפילו בטרם השמיע את כל העדים מטעמו.

31 

32 

33 



בית משפט השלום בבת ים

 43214-11-18 ת"א
    תיק חיצוני: 

21מתוך  5

1 

 2כללי -המתווה הנורמטיבי 

 3, ים, בגין פרסומים שפרסם הנתבע על התובעאיסור לשון הרעחוק כאמור, לפניי תביעה לפי  .29

 4 , מהווים לשון הרע, כמשמעות הדבר בחוק איסור לשון הרע.יםאשר לטענת התובע

 5 , עיגן המחוקק את מעמדה החוקי של הזכות הבסיסית לשם טוב.חוק איסור לשון הרעבמסגרת  .30

 6זכות אחרת בשיטת המשפט שלנו, גם הזכות לשם טוב אינה מוחלטת, ולעיתים תיסוג מפני ככל  .31

 7זכויות ו/או עקרונות אחרים, העומדים בבסיס שיטת המשפט שלנו.

 8ם מביא לידי ביטוי את האיזון האמור באשר הוא קובע את התנאי חוק איסור לשון הרע .32

 9והנסיבות שבהם פרסום על אדם, הפוגע בשמו הטוב, יעמיד לאדם הנפגע מן הפרסום עילת 

 10תביעה בנזיקין. 

 11כך, יוצר החוק פשרה, הבאה לאזן בין חירותו של כל אדם להתבטא, לבין זכותו של כל אדם  .33

 12לשם טוב. 

 13דנ"א )אלה  בהוראותיו השונות של החוק, יש ביטוי לנקודות האיזון שקבע המחוקק בין ערכים .34

 14)להלן: "דנ"א ידיעות  1( 3)ידיעות אחרונות בע"מ ואח' נ' קראוס ואח', פ"ד נב 7325/95

 15(.30אחרונות"( בעמוד 

 16אבנרי ואח' נ' שפירא  214/89ע"א בקולעות לעניין זה קביעותיו של השופט ברק )כתוארו אז(  .35

 861:17)להלן: "פסק דין אבנרי"(, בעמ'  840( 3)ואח', פ"ד מג

 18"המחוקק לא הכיר בזכות מוחלטת לשם טוב, תהיינה נסיבות הפרסום אשר תהיינה. 

 19בדומה, הוא לא הכיר בזכות מוחלטת לחופש הביטוי, תהיינה הנסיבות אשר תהיינה. 

 20החופשים, תוך שקבע זכויות יחסיות, בהן מוותרת הזכות האחת  המחוקק איזן בין

 21לרעותה, תוך יצירת איזון עדין בין ערכי היסוד המתנגשים".

 22, מבטא, בין היתר ובעיקר, איזון בין זכותו של אדם לשם טוב חוק איסור לשון הרעהנה כי כן,  .36

 23הביטוי.לבין חופש 

 24 :74יפים לעניין זה דבריו של כב' השופט חשין )כתוארו אז( בדנ"א ידיעות אחרונות בעמוד  .37

 25"בניסיון להבין לעומקה אותה "אמת" בהגנת אמת שבפרסום, שומה עלינו להרחיק 

 26עצמנו מעט מלשונו של החוק, בניסיון לבודד את מרכיביה של אותה "אמת", ללמוד 

 27(. במסע איתור 566[, בעמ' 17איה )ראו עוד פרשת סגל ]ולחקור את מוצאיה ואת מבו

 28זה של האם והאב לא נתקשה במיוחד. אלה השניים יזמנו עצמם לפנינו והם מן 

 29בענייננו:  -הנפילים. מזה מתייצב הכבוד, כבוד האדם, במובנו הראשוני והמקובל 

 30ומזה מתייצבת הזכות לחופש הביטוי." -שמו של האדם 

 31וד האדםהזכות לשם טוב וכב

 32כה חשובה היא זכות זו שנכתב עליה כי היא משולה לאדם עצמו. ראו לעניין זה דבריו המאלפים  .38

 74-75:33של כב' השופט חשין בדנ"א ידיעות אחרונות בעמודים 
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 1אשר לכבוד האדם, ניתנת אמת להיאמר שנתקשה במאוד להבחין "

 2ולהבדיל בין האדם עצמו לבין כבוד האדם. האדם וכבודו ירדו לעולם 

 3שלובים ואחוזים זה בזה; האדם הוא כבודו וכבודו של האדם הוא 

 4האדם. "אדם וכבודו יבקעו יחדיו מרחם אם, והשניים היו לאחדים: 

 5פלונית ואח'  3077/90ע"א דם הוא האדם" )של אהאדם הוא כבודו וכבודו 

 6"(.592[, בעמ' 20]]פורסם בנבו[ נ' פלוני 

 7( )להלן: "ערעור 8.2.2012אורבך )פורסם בנבו, מיום -פלוני נ' ד"ר אילנה דיין 751/10ע"א ב .39

 8חזר בית המשפט העליון על דברים עקרוניים אלה בציינו כי הזכות לשם טוב היא אילנה דיין"( 

 9זכות יסוד במשפטנו, כאשר יש הרואים בשמו הטוב של אדם נכס מקניינו, יש הרואים בו ביטוי 

 10חשוב לכבודו.

 11ות לשם טוב מהווה "ערך יסוד בכל משטר דמוקרטי", שכן "כבוד האדם ושמו הטוב הזכ .40

 12חשובים לעתים לאדם כחיים עצמם, הם יקרים לו לרוב יותר מכל נכס אחר" )פסק דין אבנרי, 

 13(.856בעמ' 

 14הזכות לשם טוב כוללת בחובה ערך מקיף של הגנה על הכבוד האישי, הגאווה האישית וההכרה  .41

 15י האדם )פסק דין אבנרי, שם(. היא משתרעת על יחס הכבוד וההערכה שלהם האישית בין בנ

 16זכאי אדם מן הסובבים אותו. 

 17 10520/03רע"א הזכות להשפיל" ) ואכן, "חופש הביטוי אינו חופש הביזוי, והזכות להשמיע אינה .42

 18לפסק דינו  14"(, בפס' פסק דין בן גביר( )להלן: "12.11.06, מיום )פורסם בנבו בן גביר נ' דנקנר

 19של השופט א' ריבלין(. 

 20כאמור, מן העבר השני, ניצב לו חופש הביטוי. .43

21 

 22חופש הביטוי

 23חופש הביטוי הוכר כזכות יסודית, על חוקית, בשיטת המשפט שלנו. מעמדה זה הוכר מראשית  .44

 24, או אז עוגן מעמדו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותוהמשפט בארץ באמצעות הפסיקה, עד ל

 25חופש הביטוי כזכות יסוד חוקתית, וזאת אף שלא צוינה במפורש בחוק היסוד.

 26 105/92ע"א (; 1962) 2415, 2407 נ' גרי, פ"ד טז אולפני הסרטה בישראל בע"מ 243/62בג"ץ ראו:  .45

 27רשת  4534/02ע"א (; 1993) 201, 189( 5)ראם מהנדסים בע"מ נ' עיריית נצרת עילית, פ"ד נז

 28רע"א ( )להלן: "עניין הרציקוביץ"(; 2004) 565, 558( 3)"ד נחשוקן בע"מ נ' הרציקוביץ, פ

 29((. 2001) 510( 5)אמר נ' יוסף, פ"ד נה 4740/00

 30על מעמדו הרם של חופש הביטוי הרחיב בית המשפט העליון, פעם נוספת, בערעור אילנה דיין  .46

 31, כדלקמן:32-33בעמוד 

 32החירות הזו, שיש שניה לה אך אין קודמת לה נועדה, בראש "

 33ובראשונה, לאפשר לו לאדם ליתן ביטוי לאישיותו. חירות הביטוי 
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 1מאפשרת לכל אדם לתת ביטוי לתחושותיו ולתכונותיו האישיות, 

 2 75/53בג"ץ להביע את אשר על ליבו, וכך לפתח ולטפח את אישיותו )

 3( )להלן: 1953) 878, 871 חברת "קול העם" בע"מ נ' שר הפנים, פ"ד ז 

 4ידיעות אחרונות בע"מ נ' קראוס, פ"ד  7325/95דנ"א עניין קול העם(; 

 5וי היא ( )להלן: דנ"א קראוס(. במובן זה חירות הביט1998) 43, 1( 3)נב

 6חלק מן האוטונומיה של האדם, חלק מזכותו להגדרה עצמית וחלק 

 7מיכולתו לתת ביטוי לסגולותיו; זוהי הזכות להגשמה עצמית... 

 8ערך פנימי. זוהי  -במובנים אלה יש לביטוי חשיבות כשלעצמו 

 9התיאוריה החשובה ביותר המונחת ביסוד חופש הביטוי... חופש 

 10מוקרטי; חופש הביטוי וחירות המידע הביטוי חיוני לקיום המשטר הד

 11הם תנאים לבחירות מושכלות בדמוקרטיה. באמצעות הביטוי יכול 

 12הציבור להשפיע על בחירתה של הממשלה במדיניות מסוימת. ביקורת 

 13 "מאפשרת פיקוח על רשויות השלטון.

 14נדבך  הנה כי כן, חופש הביטוי אינו רק חלק מכבודו הפרטי של כל אדם ואדם, אלא מהווה הוא .47

 15חשוב במשטר דמוקרטי, "ציפור נפשה של הדמוקרטיה", כך כונה שוב ושוב. "בלא דמוקרטיה 

 16 אין חופש ביטוי ובלי חופש ביטוי אין דמוקרטיה". 

 17כב' השופט חשין התייחס בדבריו כמובן גם למעמדו הרם של חופש הביטוי בחברה שלנו  .48

 18 :76רונות בעמוד ובשיטת המשפט שלנו. ויפים הם דבריו בדנ"א ידיעות אח

 19מתייצבת הזכות  -בענייננו: כבודו של קראוס  -מול כבוד האדם -אל"

 20לחופש הביטוי. זכות זו, כה רבות נכתב עליה וסביבה, עד שאם נוסיף 

 21ונאמר נידמה בעיני עצמנו כמי שמכניסים תבן לעָפַריים. ... הרביתי 

 22 מקומות שמא תיעלב אסמכתא זו או אחרת, וייסלח לי אם-במראי

 23החסרתי. ואולם, לא נספק עצמנו אך בקריאה בשמו של אותו נפיל 

 24הקרוי חופש הדיבור; נקרב עצמנו אליו ונדע דבר. רבים וטובים ניסו 

 25לבחון את שורשיו של חופש הביטוי, את המקורות המזרימים אליו 

 26איתן שוצף וקוצף. כך, למשל, מצביעים -מים והופכים אותו לנהר

 27לגילוי האמת; על הצורך והרצון להכיר  לפנינו על הצורך והרצון

 28באוטונומיה של הפרט, ליתן לכל פרט אפשרות למצות את יכולתו 

 29וכישוריו ועל דרך זה להביא להגשמתו העצמית; על הצורך והרצון 

 30לשמור על ההליך הדמוקרטי ולהביא לשינויים בדרך ראויה ועוד. ... 

 31מיוסדים על  מים אלה באים אלינו ממקורות שונים: מקצתם-יובלי

 32טעמי תועלתיות; מקצתם מרכזים עצמם ביחיד ובאישיותו; מקצתם 

 33עניינם בטובתה של החברה וכל היובלים אלה באלה יוצרים את 

 34 ." הקרוי חופש הביטוי -הנהר השוטף  -המכלול 
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 1(, התייחס בית המשפט העליון לכך, כי חופש הביטוי במשפט 41בערעור אילנה דיין )בעמוד  .49

 2  חובק הכול, דהיינו הוא מתפרש וכולל גם ביטויים שאינם נעימים לאוזן שומעם:הישראלי 

 3חופש הביטוי משתרע "על כל ביטוי יהא תוכנו אשר יהא, תהא "

 4השפעתו אשר תהא, ויהא אופן הבעתו אשר יהא" )עניין יוניברסל, 

 5לשוויון ייצוג נשים נ' המועצה  -ש.י.ן  5432/03בג"ץ (; 34בעמ' 

 6( )להלן: עניין 2004) 81, 65( 3)ד נחלשידורי כבלים ולשידורי לוויין, פ"

 7ש.י.ן((; "לעניין היקפו של חופש הביטוי אין בודקים אם הביטוי הוא 

 8אמת או שקר; אין בודקים את תוכנו; אין בודקים את תוצאותיו" )דברי 

 9(. "הטוטאליות של 673ין סטיישן פילם, בעמ' הנשיא א' ברק בעני

 10קידום יזמות  606/93בג"ץ חופש הביטוי מתחייבת מאופיו וממהותו" )

 11( )להלן: 1994) 11, 1( 2)( בע"מ נ' רשות השידור, פ"ד מח1981ומו"לות )

 12 ."עניין קידום((

 13ות כי הזכות לחופש ביטוי משתרעת גם על ביטויים שיש בהם לשון הרע הנה כי כן, עיננו רוא .50

 14סנש נ' רשות השידור, פ"ד  6126/94בג"ץ (; ואף על ביטויים שקריים )11)פסק דין בן גביר, בפס' 

 15 (.857(; פסק דין אבנרי, בעמ' 1999) 830, 817( 3)נג

 16ציין כי חופש הביטוי, על נגזרותיו השונות, למעשה מקפל בתוכו זכויות נוספות חשוב ל .51

 17 שחשיבותן רבה היא. ובמה דברים אמורים?

 18חופש הביטוי מאגד בתוכו זכויות רבות השואבות כוחן הימנו. כך, לדוגמה, זכות הציבור לדעת,  .52

 19 חופש העיתונות, זכויות וחירויות אשר ארחיב עליהן בהמשך. 

 20הבחנה זו חשיבות רבה, שכן להיבטים השונים של חופש הביטוי יינתן משקל שונה. אולם, ל .53

 21 :79-80ובניסוחו הקולח של השופט חשין בדנ"א ידיעות אחרונות, בעמודים 

 22שומה עלינו שנזכור אפוא, כי עוצמתו של עקרון חופש הביטוי אין היא "

 23 שווה בכל דרכי ביטוי והתבטאות:

 24חופש הביטוי אין היא שווה בכל דרכי ביטוי "...נזכור, כי עוצמתו של 

 25והתבטאויות למיניהן: כי חופש הביטוי אינו נושא עמו בכל גווניו 

 26וגילוייו אותו משקל סגולי, משל היה מעשה מיקשה" )פרשת חברת 

 27(... מוצאים אנו לא אחת כי מבקשים 688[, בעמ' 26סטיישן פילם ]

 28רסים התומכים בחופש להסביר טיבו של חופש ביטוי מסוג אחד באינט

 29ביטוי המשייך עצמו לסוג אחר, וכך נמצאים אנו מערבים מין בשאינו 

 30מינו. כך, למשל, שעה שמעסיק הוא עצמו בחופש העיתונות או בדיווח 

 31משפט יקבע את -דוקומנטרי על אירועים מסוימים, פשוט הוא שבית

 32גדרותיו ואת עוצמתו של חופש הביטוי באורח ההולם את הסוגיה 

 33והדבר  -סוגיה שהיא מנדבכי המשטר הדמוקרטי  -דונה לפניו הנ

 34 "יתגלה בדרך התבטאותו של בית המשפט ובקביעתה של ההלכה".
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 1חופש הביטוי, לרבות זכות הציבור לדעת וחופש העיתונות, הם כולם יחדיו חלק חיוני ביותר  .54

 2 בהליך הדמוקרטי.

 3 חופש העיתונות

 4זכויות נוספות, המהוות יחד נדבך חשוב במשטר כאמור לעיל, חופש הביטוי מאגד בתוכו  .55

 5 דמוקרטי. בין זכויות אלה, נמנית בין היתר, הזכות של חופש העיתונות.

 6בדנ"א ידיעות אחרונות התייחס בית המשפט העליון לנגזרת זו של חופש הביטוי, בציינו בעמוד  .56

 7 כדלקמן: 53

 8א עיתונות חופשית היא לא רק תוצאה הכרחית של דמוקרטיה, אל"

 9היא גם תנאי הכרחי לדמוקרטיה. היא תנאי הכרחי למשטר ייצוגי, 

 10לממשל תקין והוגן, לחירויות האדם. בפועל היא יכולה לשמש נייר 

 11יש דמוקרטיה; אין  -לקמוס של הדמוקרטיה: יש עיתונות חופשית 

 12 אין דמוקרטיה.  -עיתונות חופשית 

 13לבקר אחד התפקידים העיקריים של העיתונות בדמוקרטיה הוא 

 14באופן שוטף ויעיל את כל המוסדות במדינה, בראש ובראשונה את 

 15הממשלה. כדי שהעיתונות תוכל למלא תפקיד זה כראוי, היא צריכה 

 16 להיות פטורה מפיקוח או ממעורבות אחרת של הממשלה. 

 17עם זאת, העובדה שהעיתונות פטורה מפיקוח או ממעורבות אחרת של 

 18יוצרת בעיה. לעיתונות, כידוע, הממשלה, להבדיל ממקצועות אחרים, 

 19יש כוח רב. בכוחה לרומם או להשפיל, להחשיך עולמו של אדם ולערער 

 20מעמדו של גוף. במיוחד גדול כוחה של העיתונות, בהשוואה לכל מקצוע 

 21אחר, כלפי המוסדות הרשמיים: הכנסת, הממשלה, הרשויות 

 22המקומיות וכל מוסד ציבורי אחר. היא לא רק מדווחת, חושפת 

 23ומבקרת, ובכך היא עושה שירות חשוב לחברה, אלא היא גם מאיימת 

 24ופוגעת בעובדי ציבור ובנבחרי ציבור, ובכך היא מקימה לעצמה אויבים 

 25 ." בקרב בעלי שררה

 26הנה כי כן, חופש העיתונות אינו אך נגזרת של חופש הביטוי ושל משטר דמוקרטי, אלא הוא  .57

 27קרטי. מדובר על זכותו של הציבור לדעת ולקבל מהווה תנאי הכרחי לקיומו של המשטר הדמו

 28 החלטות באופן מושכל.

 29 אין דמוקרטיה. -יש דמוקרטיה; אין עיתונות חופשית  -וכפי שצוין לעיל: יש עיתונות חופשית  .58

 30 :46-48כך, ציין לעניין זה בית המשפט העליון בערעור אילנה דיין, בעמודים  .59

 31עיתונות חופשית הינה "תנאי הכרחי למשטר ייצוגי, לממשל תקין "

 32והוגן, לחירויות האדם. בפועל היא יכולה לשמש נייר לקמוס של 

 33יש דמוקרטיה; אין עיתונות  -הדמוקרטיה: יש עיתונות חופשית 
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 1(. לעיתונות 53אין דמוקרטיה." )דנ"א קראוס, בעמ'  -חופשית 

 2קרטית המודרנית. תפקידה החופשית תפקיד קריטי בחברה הדמו

 3מתבטא, בין היתר, בהיותה גורם בדיקה, ביקורת ופיקוח חיצוני על 

 4פסח "הבסיס העיוני פועלן של רשויות המדינה השונות )ראו גם גיא 

 5חופש הביטוי ומעמדה המשפטי של העיתונות" משפטים   של עיקרון 

 6)תשס"א((. לעיתונות תפקיד חשוב בהבעת ביקורת על  935, 895( 4לא)

 7מעשי השלטון ובחשיפת תופעות שליליות והבאתן לידיעת הציבור. 

 8העיתונות היא הזירה הציבורית שבה מתאפשר שוק דעות יעיל. יש לה 

 9תפקיד מפתח בהבאת מידע אקטואלי לעיני הציבור ובהעלאת המודעות 

 10ת ציבורית. תפקיד זה משקף לא רק את זכותו לסוגיות בעלות חשיבו

 11 "את זכות הפרט לקבל מידע... -בעיקר  -של העיתונאי להשמיע אלא 

 12להגנה על חופש הביטוי וחופש העיתונות חשיבות יתר דווקא במקום שבו הביטוי אינו  .60

 13ל פופולארי, אינו נעים לאוזן. חשיבותו הרבה ביותר של חופש הביטוי מתבטאת דווקא בהגנה ע

 14על ביטויים שאינם  -ביטויים קיצוניים וקשים, המעוררים מחלוקת ואף סלידה, ולא פחות מכך 

 15 אהודים על רשויות השלטון.

 16יחד עם זאת, חשוב לזכור, כי לעיתונות "יש כוח רב. בכוחה לרומם או להשפיל, להחשיך עולמו  .61

 17 (. 53של אדם ולערער מעמדו של גוף" )דנ"א ידיעות אחרונות, בעמוד 

 18כוחה זה של העיתונאות צריך לעמוד לנגד עיניו של כל עיתונאי. לעיתים עשויה כתבה עיתונאית  .62

 19והכול במשיכת קולמוס. עם הכוח הרב  -לחרוץ גורלות, לשנות מסלול חיים ולהכתיב מדיניות 

 20פסח, "הבסיס העיוני של השמור לעיתונות צריכות לבוא, על כן, אחריות וזהירות רבות )גיא 

 21(. הקפדה מצד העיתונאים 957-956, בעמ' 895תשס"א( -, משפטים, כרך לא )תש"סעיקרון"

 22עשוי שתבוא מתוך רצונם של העיתונאים לקנות לעצמם מוניטין ולהיתפס בציבור כאמינים 

 23 וכראויים. 

 24 הזכות לשם הטוב מול חופש הביטוי

 25משקף את האיזון שאותו קבע המחוקק בין זכות היסוד  חוק איסור לשון הרעעיל, כפי שצוין ל .63

 26 לחופש הביטוי לבין זכות היסוד לשם טוב. 

 27ההגנה על שמו הטוב של הנפגע מעוגנת באיסור על פרסום לשון הרע ובקביעה כי במקרים  .64

 28משום עבירה פלילית או עוולה אזרחית. בה בעת, נדרש החוק שבא  מסוימים תהא בלשון הרע

 29להגן מפני לשון הרע גם לצורך להבטיח את חופש הביטוי, והדבר בא לכלל ביטוי ברשימת 

 30 לחוק. בפרק ג'ההגנות וברשימת הפרסומים המותרים המנויים 

 31נגזרות מהערך החוקתי של כבוד  -הזכות לחופש הביטוי והזכות לשם טוב  -ה שתי הזכויות האל .65

 32"מהערך החוקתי של כבוד האדם" )הנשיא א' ברק  -האדם. הן נגזרות מאותה "זכות אם" 

 33(. "רק בשמירה על חופש הביטוי ניתן להביא לידי הגשמתו 565בעניין הרציקוביץ', בעמ' 
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 1ומע. אולם פגיעה בשמו הטוב של אדם עשויה העצמית של האדם המתבטא ושל האדם הש

 2, בפס' 72( 4)רינת נ' רום, פ"ד נו 6871/99ע"א להציב מכשולים על דרכה של הגשמתו העצמית" )

18 (2002 .)) 3 

 4 :45-46בערעור אילנה דיין, צוין לעניין זה בעמוד  .66

 5-בעבר, הסברה הייתה כי אין להעניק לחופש הביטוי מעמד עליון א"

 6חברת החשמל לישראל  9/77ד"נ פריורי על פני הזכות לשם טוב )ראו 

 7( )להלן: ד"נ 1978) 337( 3)בע"מ נ' הוצאת עתון "הארץ" בע"מ, פ"ד לב

 8חברת החשמל(, בו נדונה תביעתה האזרחית של חברת החשמל בנוגע 

 9אליה ואל המנכ"ל שלה(. כבר אז יצא הנשיא  לפרסומים שהתייחסו

 10)אז השופט( מ' שמגר, בדעת מיעוט, כנגד התפיסה הזו )ראו שם, בעמ' 

 11(. עמדתו אומצה בפסיקה מאוחרת יותר שבמסגרתה הכיר 362-358

 12בית המשפט הזה בצורך להקנות יתר משקל לחופש הביטוי לעומת 

 13ומים בענייני הזכות לשם טוב; במיוחד כך מקום שבו מדובר בפרס

 14 "ציבור או בפרסומים העוסקים באישי ציבור.

 15האיזון בין חירות הביטוי לבין הערכים המתחרים בה ובהם ההגנה על שמו הטוב של האחר, כך  .67

 16משקל תגבר תמיד חירות -נפסק, הוא פועל יוצא של מעמדה המיוחד של החירות. בתחרות שוות

 17 של השופט א' ריבלין(.לפסק דינו  16הביטוי )עניין בן גביר, בפס' 

 18ההגנה על חופש הביטוי אינה חד משמעית היא, כאשר האיזון בין חופש הביטוי לבין הזכויות  .68

 19 או האינטרסים המתנגשים בו יושפע תמיד גם ממושא הביטוי, מנושאו ומחשיבות העניין. 

 20טוי מוטב לטעות לטובת חופש הבי -ככל שיש ספק בשאלה אם הדיבור שבמחלוקת ראוי להגנה  .69

 21 וחופש העיתונות. 

 22 :42-43קולעים לעניין זה דברי בית המשפט העליון בערעור אילנה דיין, בעמודים  .70

 23גם הזכות  -אולם ההגנה על חופש הביטוי אינה מוחלטת. ככל זכות "

 24לחופש הביטוי תיסוג, לעיתים, מפני זכויות אחרות. על היקף הזכות 

 25 ועל מידת ההגנה עליה נכתב כי:

 26פש הביטוי מחייב התייחסות לשתי שאלות נפרדות: "כל דיון בחו

 27האחת, מה כלול בערך היסוד בדבר חופש הביטוי, ומה נתפס מחוצה 

 28ידי -לו. בחינה זו באה לתחום את היקף הביטויים, 'המכוסים' על

 29העיקרון של חופש הביטוי ]...[ גישתנו לסוגיית ה'כיסוי' היא 

 30בין פוליטי, בין ספרותי, מרחיבה. חופש הביטוי משתרע על כל ביטוי, 

 31בין מסחרי ובין אחר ]...[ משניתנה תשובה חיובית לשאלת 'הכיסוי', 

 32קמה ומתעוררת שאלה שנייה. עניינה של זו הוא מידת ההגנה ששיטת 

 33המשפט נותנת לביטוי. שאלה שנייה זו מניחה, כי עניין לנו עם ביטוי 

 34מבקשת  פטשעקרון חופש הביטוי סוכך עליו. עם זאת, כל שיטת מש
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 1לקבוע מגבלות שהדין מטיל על חופש הביטוי. אכן, הכרה בביטוי פלוני 

 2כביטוי הנכלל במסגרתו של עקרון חופש הביטוי אין משמעותה, כי 

 3הביטוי הוא מוגן בכל הנסיבות. הטעם לכך הוא, שחופש הביטוי אינו 

 4הערך היחיד שחברה דמוקרטית מבקשת לקיים. קיימים ערכים 

 5כרה בהם מצדיקה הטלת מגבלות והגבלות על חופש נוספים, אשר ה

 6הביטוי ]...[ אכן, הגישה המקובלת בכל שיטות המשפט הינה, כי 

 7חופש הביטוי אינו 'מוחלט'. תפיסתנו הינה, כי חופש הביטוי הוא 

 8 (."34-33'יחסי'" )עניין יוניברסל, בעמ' 

 9נוספים והוא משתנה בהתאם  אם כן, היקף ההגנה על הביטוי הוא, איפוא, פועל יוצא של ערכים .71

 10 לנסיבות המקרה ולאופיו של הביטוי. כך, יש לאזן בין חרות הביטוי לבין הזכות לשם טוב. 

 11 הגנת "העיתונות האחראית" 

 12לטענת הנתבע, גם אם יש בפרסומים משום לשון הרע, הרי שעומדות לו ההגנות של "אמת  .72

 13לחוק,  (2)15בסעיף לחוק, ושל "העיתונות האחראית", שיסודה  14בסעיף הפרסום", שיסודה 

 14( 18.9.2014אילנה דיין אורבך )פורסם בנבו, מיום פלוני נ' ד"ר  2121/12דנ"א כפי שהוגדרה ב

 15לחוק של  (4)15שבסעיף )להלן: "דיון נוסף אילנה דיין"(. כן, טוען הנתבע כי עומדת לו ההגנה 

 16 הבעת דעה על התנהגות התובע בתפקיד רשמי או ציבורי. 

 17הגנה למפרסם לשון הרע, נוסף אילנה דיין, מעניקה שהוכרה בדיון  ת העיתונות האחראיתהגנ .73

 18גם בגין פרסום שלא הוכח כי הוא נכון, ובלבד שהפרסום נעשה בתום לב, לאחר שלמפרסם 

 19 היתה חובה לפרסמו, והכל לפי התנאים שנקבעו בערעור אילנה דיין ובדיון נוסף אילנה דיין.

 20ם יש להכיר בקיומה של "חובה עיתונאית" לעשיית בדיון נוסף אילנה דיין נדונה השאלה הא .74

 21. הנשיא חוק איסור לשון הרעל (2)15סעיף פרסומים מסוימים, אשר עשויה להקים הגנה לפי 

 22עיתונאות האחראית". הנשיא פסק כי ראוי להכיר בקיומה גרוניס כינה הגנה זו בשם "הגנת ה

 23של חובה לפרסם פרסומים בעלי אופי עיתונאי, שיש בהם עניין ציבורי משמעותי. הגנה זו תחול 

 24רק על פרסומים שנעשו בתום לב. משמעות דרישה זו היא כי הפרסום ייעשה בשל אותה חובה 

 25ם לסטנדרט של עיתונאות אחראית, זהירה וללא כוונת זדון, וכי חובת הפרסום מולאה בהתא

 26 והוגנת. 

 27 בדיון נוסף אילנה דיין נקבע: .75

 28( 2)15באשר להגנת תום הלב, בגדרי הגנת חובת הפרסום שבסעיף "

 29לחוק, ראוי להכיר בחובה לפרסם פרסומים בעלי אופי עיתונאי, שיש 

 30עניין ציבורי משמעותי בהם. הגנה זו תחול רק על פרסומים שנעשו 

 31, תוך עמידה באמת המידה המחמירה של עיתונאות אחראית. בתום לב

 32על מנת לעמוד בסטנדרט זה, יידרש המפרסם לנקוט צעדים שימנעו 

 33פגיעה מיותרת במושא הפרסום. זאת, אף במחיר של פגיעה מסוימת 
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 1 "באיכות התוצר במישור התקשורתי.

 2 

 3 

 4 עניין ציבורי משמעותי

 5( )להלן: "פסק דין 10.1.02דוד אפל נגד איילה חסון ואח' )פורסם בנבו, מיום  1104/00ע"א ב .76

 6 אפל"( נקבע:

 7"עניין ציבורי" ייחשב עניין שידיעתו ברבים רלוונטית להגשמת "

 8רך גיבוש אם לצו -מטרה ציבורית או שיש לציבור תועלת בידיעה לגביו 

 9דעתו בעניינים ציבוריים ואם לשם שיפור אורחות חייו ... ברי כי לא 

 10ניתן לקבוע מראש אילו נושאים יהוו "עניין ציבורי", והדבר ייבחן לגבי 

 11   "כל פרסום לגופו.

 12 ( נקבע:11.7.11ם בנבו, מיום )פורס יוסף אונגרפלד נ' מדינת ישראל 7383/08דנ"פ ב .77

 13הגדרת המונחים 'דמויות ציבוריות' ו'עניינים ציבוריים' אינה "

 14משימה פשוטה נוכח מגוון המצבים העשויים להתעורר במציאות... 

 15ניתן לומר כי אדם ייחשב 'דמות ציבורית' ככל שנגיעתו לענייני ציבור 

 16וגישתו לאמצעי והשפעתו עליהם הן רבות יותר, וככל שהופעתו בציבור 

 17התקשורת רבות יותר... 'דמות ציבורית' היא דמותו של מי שיש לו 

 18נגיעה לענייני ציבור והשפעה עליהם במידה זו או אחרת, וההגדרה 

 19הקונקרטית כרוכה בנסיבותיו של כל עניין... 'עניין ציבורי' ייחשב 

 20עניין שידיעתו ברבים רלוונטית להגשמת מטרה ציבורית או שיש 

 21אם לצורך גיבוש דעתו בעניינים  –תועלת בידיעה לגביו  לציבור

 22אפל נ' חסון,  1104/00ע"א ציבוריים ואם לשם שיפור אורחות חייו" )

 23 ."(, להלן: עניין אפל(2002) 620-621, 607( 2)פ"ד נו

 24שהשפעתו גדול וחשוב וך הינה גוף ציבורי עמותת בני ברכי דומה כי לא יכול להיות ספק,  .78

 25עו"ד מילביצקי בתפקידו בעמותה, הינו כי ומשמעותית ועמוקה על ציבור גדול של אנשים 

 26ר רב וגדול הנמנה לעברם ולהתנהלותם הקשורה לציבווכי פרסומים הנוגעים אישיות ציבורית 

 27 , יש בהם עניין ציבורי משמעותי.על חברי העמותה

 28 תבעתום ליבו של הנ

 29שאלה נוספת אותה יש לבדוק הינה, האם הפרסומים נעשו בתום לב, תוך עמידה באמת המידה  .79

 30 המחמירה של עיתונות אחראית.

 31 לחוק, נקבע בדיון נוסף אילנה דיין כך: 15סעיף  -לעניין דרישת תום הלב  .80

 32 16.... על אופיו המעורב של תום הלב הדרוש ניתן ללמוד מסעיף "

 33לחוק, הקובע חזקות ניתנות לסתירה לקיומו ולהיעדרו של תום לב 

http://www.nevo.co.il/case/5746394
http://www.nevo.co.il/case/5849542
http://www.nevo.co.il/case/5746394
http://www.nevo.co.il/case/5746394
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 1( לחוק נקבע כי מקום בו 1)ב()16לצורך הגנת תום הלב. למשל, בסעיף 

 2הדבר שפורסם לא היה אמת והמפרסם אף לא האמין באמיתותו, חזקה 

 3בתום לב. ...החזקה הקבועה בסעיף  כי עשה את הפרסום שלא

 4( לחוק מדגישה את חשיבותו של תום לב סובייקטיבי מסוג 3)ב()16

 5אחר, הוא היעדר כוונת זדון. לפי סעיף זה, ייחשב המפרסם כמי שפעל 

 6בחוסר תום לב אם "הוא נתכוון על ידי הפרסום לפגוע במידה גדולה 

 7".... 15יף ידי סע-משהייתה סבירה להגנת הערכים המוגנים על

 8( לחוק מורה כי המפרסם ייחשב למי שעשה את 2)ב()16בנוסף, סעיף 

 9הפרסום שלא בתום לב אם הפרסום לא היה אמת, והוא לא נקט לפני 

 10ע"א הפרסום "אמצעים סבירים" כדי לבדוק את אמיתותו )ראו גם 

 11 725, 721( 1)( בע"מ, פ"ד נה1983ס פבלישר )רופין נ' גלוב 2668/97

 12((. כבר נקבע בהקשר זה כי "מן הלאו גם ניתן ללמוד על ההן" 1998)

 13ואם עשה המפרסם מאמצים לבדוק מראש את אמיתות הפרסום, סימן 

 14הלב )עניין עתון הארץ השני, בעמ' -הוא לכך שעמד באחד ממבחני תום

 15ונאות האחראית לפי סעיף (......תנאי בסיסי לתחולת הגנת העית312

 16( לחוק הוא, כאמור, קיומה של חובה לפרסם....בהמשך לכך, יש 2)15

 17לתת את הדעת גם לשיקולים נוספים שעשויים לעמוד ביסוד הפרסום. 

 18כוונתי היא לשניים: ראשית, שיקולים אישיים של העיתונאי, בדגש 

 19ם, על הרצון להגיע להישג עיתונאי )"סקּופ"( תוך הקדמת המתחרי

 20וביתר דיוק, שיקולי אגו של העיתונאי. שנית, לשיקולים מסחריים של 

 21אמצעי התקשורת, שעניינם הרצון בחשיפה רחבה לציבור )"שיקולי 

 22רייטינג"( ובהשאת רווחים. מטבע הדברים, יהא זה קשה עד מאד 

 23להוכיח קיומן של תכליות אלה ובמיוחד את השפעתן ומשקלן על 

 24שכבר ציינתי, מקום בו הפרסום נשען על  עשיית הפרסום. ..... כפי

 25בסיס עובדתי מוצק והוא תולדה של עבודה עיתונאית ראויה, סביר 

 26להניח כי במקרים רבים יהא בכך ללמד כי המפרסם אף האמין 

 27באמיתותו. עוד יובהר, כי בהחלט ייתכן כי מפרסם יאמין בכל מאודו 

 28חם בבית באמיתות הדברים שפרסם אף מקום שלא עלה בידו להוכי

 29המשפט או מקום שהדברים כלל לא הגיעו לכדי בירור בהליך משפטי. 

 30.... כפי שציין השופט פוגלמן בפסק הדין בערעורים, התניית תחולתה 

 31של ההגנה בקיום אמת המידה של עיתונאות אחראית היא אחד 

 32הבלמים בפני היווצרותו של "מדרון חלקלק" שעלול להוביל 

 33עיות והמוסריות של העיתונות. הגנה זו להידרדרות הנורמות המקצו

 34מבקשת להבטיח, בין השאר, את מגוון הזכויות והאינטרסים הנגזרים 

http://www.nevo.co.il/case/5849748
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 1מעצם פועלה של עיתונות חופשית וחוקרת בחברה ומקיומו של שיח 

 2ציבורי פתוח בנושאים בעלי חשיבות. פרסומים שנעשו באופן בלתי 

 3יותיו של אחר, אינם זהיר, בלתי הוגן או בלתי סביר ואשר פוגעים בזכו

 4 "תורמים לקידום ערכים אלה במידה המצדיקה הגנה עליהם.

 5השיב הנתבע בצורה המפורטת על כל שלא נסתרו, קירתו הנגדית הממצה חתצהירו ובב .81

 6 והסביר את היסוד לממצאיו ואמונתו לעניין הממצאים שבפרסומים.השאלות 

 7 ואילך: 10לפרוטוקול ש'  74הנתבע העיד בעמ'  .82

 8תבה ולא שאלת לכ 2017גם אומר לך שגם כאשר פנית לעמותת בני ברוך מנובמבר אני  ש.

 9עמודים מפורטים אך לא אמרת  2אחת לגבי הציוץ ויחס לנשים , יותר מזה כתבת  שאלה

 10 מילה לגבי יחס העמותה לנשים?

 11.  1.11ליביצקי בתאריך מינוך לבקשת התגובה ששלחה אונת ניר למר ח 9ת. לא נכון. סעיף 

 12שאר בכירי הקבוצה ת שמה של בחורה המתלוננת על תקיפה מינית כרלהשח תטענו

 13ששילמו לה כדי לספר את מה שסיפרה. למרות שאין לכך עדות  שילמו לה כספים

 14רושין. שליטה כמעט מוחלטת של הקבוצה בנושא נישואים וגי 5 כספים... מפנה לסעיף

 15רצוני להוסיף שהיתה פגישה כדורים כטיפול בגירושים. ב טענות של הרב לייטמן חילק

 16 ו ענייני הציטוטים של מר לייטמן.הובא ד גלמן שבמסגרתהבמשרדו של עו"

 17 תבה הזאת שאתה מנסה לדלות ממנה ש. תסתכל לאמת בעיניים ולתום הלב שלך , אחרי הכ

 18 ב מילים נוראיות כאלה שעמותת בנישנה אחרי איזה ציוץ, אתה באמת יכול לעמוד ולכתו

 19אל מאז ומעולם כאשר היו פרשות עים יותר ממה שהתגלה במדינת ישרברוך יותר גרו

 20נוראיות במדינת ישראל. גואל רצון , והרב ברלנד איך אתה כותב את זה ולא רועדת לך 

 21 ?היד 

 22מאידיאולוגיה. לייטמן טען ת. עבור מר לייטמן היחס המשפיל והמבזה לנשים הוא חלק 

 23מהגבר העשירי יהיו  והיא תיכנס להריון גברים 10הקבלה אם אישה שוכבת עם  בשיעור

 24אולוגיה תשעת הגברים ששכבו איתה לפני כן בתינוק שיוולד. האידי גנים של כל

 25ים היא מופע יחיד שלא היה כמותו. לא בהיקף של מאמינ יהחולנית של לייטמן בעינ

 26אחורי המילים. אני גאה בעבודה שלי והתמודדתי בתום שהולכים אחריו ואני כן עומד מ

 27 ריות ואני עומד מאחורי הדברים. שהתנהגתי באח ו האחרונה בהם. אני חושבלב שז

........ 28 

 29ש. חברי שאל אותך כאשר אתם פניתן לפני קבלת שידור הכתבה האם היתה פנייה לקבלת 

 30 תגובה, מי הגיב בשם קבלה לעם? 

 31פירסמה יחס לנשים . עמותת קבלה לעם א בעניין הזה להרחיב גם בעניין הת. התשובה הי

 32באתר  האינטרנט שלה את הטענות ואת האמת לשיטתה. אני קורא מהטענות , נטען בין 

 33הפליית נשים כלומר הם ידעו שיש הפליית נשים ואז כותבים מה ) היתר שנשים (מצטט

 34 האמת לשיטתם. הם ידעו שיש עניין של טענות להפליית ויחס מבזה כלפי נשים. 
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 1רנט , הזכרת סירטון תבהיר ? ש. חוץ מהתגובה שעלתה לאתר האינט

ת. חנוך מלביצקי הופיע בסירטון שהופץ בתשלום כי כשמפיצים בפייס בוק ל – 300,000         2 

צופים  את תגובתו לכתבה שם מתייחס לעניין היחס לנשים , לפרשת ל'                                     3

 4הוא מכפיש  אותה מתאר אותה כנואפת ושיכורה ומשתלח גם בי. 

 5לבקשת התגובה. מה היתה  9ה חברי ביקש ממך לצטט מסעיף ש. לעניין בקשת התגוב

 6ליביצקי לעניין הזה ? מיתשובתו של חנוך 

 7מתייחס להשחרת שמה של פלונית ק' הבחורה  9ת. למיטב זכרוני לא היתה תשובה. סעיף 

 8שנים נולדה טענה בדבר   4מתלוננת על תקיפה מינית. לא הועברו אלינו ראיות ואז לאחר 

 9חיסיון עורך דין לקוח. 

 10שאלת בנגדית מה פתאום המשכת לפרסם פירסומים על חנוך מילביצקי וברוך אחרי ש. נ

 11התביעה , מה היתה התפיסה שלך שלגבי הרשות שיש לך להמשיך לפרסם דברים  מועד

 12למרות  שקבלה לעם הגישו נגדך תביעה ? 

 13ת. אם אני או כל עיתונאי שמקבל את הכלל ומרגע שהוגשה כנגדו תביעה , אני מנוע מלעסוק 

 14 . העבאותו נושא יהיה קל להשתיק את העבודה העיתונאית , לכן לא חשבתי שיש לי מני

 15הנתבע זימן לעדות את הגב' רחל ליכטנשטיין המנכלי"ת של המרכז הישראלי לנפגעי כתות  .83

 16ואילך, דברים קשים על התנהלות בבני ברוך ועל התנהלות  5לפרוטוקול ש'  76שהעידה בעמ' 

 17:הרב לייטמן שקיים עם מתלוננת מסויימת, תושבת זרה, יחסי מין

 18ם או ביחס ינתקלת בעבודתך של פגיעות בנש ספרי לנו על המקרים הבולטים שבהםש. 

 19לנשים  בני ברוך? 

 20ת. מקרה אחד היה של אישה שפנתה אלינו שהיא תושבת זרה, סיפרה שהיא הכירה את 

 21בני  ברוך, השתתפה במפגשים, ובאיזשהו שלב לייטמן בעצם יצר איתה קשר יותר אינטימי 

 22אותה, לא היה שם קשר רומנטי,  וקיים  איתה יחסי מין, מה שנעשה באופן שהימם והפתיע

 23והיא  הרגישה שהיא נאלצה להסכים בגלל הפחד שלה בתור המנהיג הרוחני שלה, כאיש 

 24סמכות. 

 25ם, ואנחנו מכנים אותן באות  יש. להבהרה, מאחר שאנחנו בהליך פה, דיברנו על כמה נש

 26הראשונה, התיאור הזה איזה מהפלוניות היא? 

 27העדות שלה באופן ישיר, מהנהלת הקלינית שלי שוחחה ת. ק. חשוב להגיד ששמענו את 

 28איתה  כמה שעות כדי לבחון את האמינות של העדות שלה והגענו למסקנה שהעדות שלה 

 29. 2016אמינה. זה  היה ב 

 30לתאר מהם הכלים שאתם עושים שימוש בהם כדי להגיע למסקנה שהתיאור  ש. את יכולה

 31 או  הסיפור שמספרת אישה, כמו פלונית ק. הוא תיאור נאמן שמשקף את המציאות? 

 32 ת. קודם כל הבחינה של מה האינטרס של אותה פונה, מה היא מבקשת מאיתנו, המון דברים 

 33בעצמי, המקצוע, לא הכל אני עושה   ית אנששביל זה יש לי אשאנחנו בוחנים תוך כדי עדות, ב

 34עשינו גם  מים בין תחילת השיחה לסוף השיחה,אינטרס, דברים שלא תואכדי לבחון חשד ל
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 1כלים  21הדרכות עם פרקליטים כדי לדעת איך לא לזהם עדות שמגיעה אלינו. יש לנו ממש 

 2די לבחון אמינות של עד או עדה. מקצועיים כ

 3היא בעצם כת ושיש נפגעים גרם לכם להגיע למסקנה שבני ברוך  הש. מלבד פלונית ק. מ

 4 של ארגונים שלשמם הוקם המרכז?  כת, וזה תואם את הדפוס של פעולות לאותה

......... 5 

 6שנים חלק מבני ברוך ופנתה  ת. מקרה נוסף שקיבלנו היה של אשת טיפול שהיתה הרבה

 7נחשפה בתוך חדר הטיפולים  יאבשעת משבר מאוד גדול שהיא עברה בעקבות זה שה לאינו

 8ה השני. בנוסף קיבלנו מינית שנעשית ע"י לייטמן למאמינות בבני ברוך. זה המקר לפגיעה

 9על הפגיעה המינית,  תתיים ולא דווקאיעדויות ורובן מדברות על המאפיינים הכ כמה עשרות

 10עוד  חושה לא נוחהלהגיד על הטרדה או היחס כלפי המאמינות שהעביר ת אבל חשוב לי 

 11של אחת הנשים, העדויות שסיפרתי עליהן, כמו מגע, לטיפה על הירך  לפני ששמענו את

 12דברים מהסוג הזה. 

 13ש. האם אותן סיפורים על נשים שאתם שמעתם שנפגעו מבחינת היחס אליהן בהקשר מיני 

 14 ורק כתוצאה מפעולות וההתנהגות שלאו מגדרי בבני ברוך היו למיטב ההתרשמות שלכם אך 

 15 במעגלים רחבים יותר בקבלה לעם?  ן או שהיה מדובר בתופעה שאופיינה אנשיםלייטמ

 16ם ית. העדים שהגיעו אליהו בהחלט סיפרו שמועבר איזשהו מסר של יחס מזלזל כלפי נש

 17אופן אישי פחות התייחסתי הנושא של פגיעה בנשים לא קורה רק ע"י לייטמן, אני ב שכל

 18כשאנחנו מדברים על כת אנחנו מדברים על איך שמתנהל המנהיג, אבל כן סיפור  9לזה, כי

 19של התנהלות שמחלחלת גם כלפי הגברים הנוספים שנמצאים בקהילה, גם ביחס של בני זוג 

 20כלפי בנות זוגן, בעלים כלפי נשיהם, וגם באופן כללי 

 21ניתן לחשוף בשל ש. האם נחשפת לטענות נוספות בנוגע ביחס לנשים בבני ברוך שלא 

 22חסיונות  או הבטחות שונות לסודיות וכן הלאה? 

 23ת. נתקלתי, אבל לא אני שוחחתי באופן ישיר עם הנפגעת, אלא מישהו אחר שוחח והעביר 

 24אלי  את המידע, אז אין לי את הסיי לדבר על זה. צריך להבין שלא כל נפגע ממהר לפנות  

 25ינו, וכל כך הרבה עדויות יש על הקבוצה הזאת על הפגיעה ולא תמיד הם מגיעות אל 16לספר ו

 26ואנחנו  לא יודעים עוד כמה אנשים עוד לא העזו לבוא ולהעיד ולבקש עזרה. 

 27ש. את מכירה את הסיפור של ל'? 

 28ת. לא לעומק, זה כ"כ ישן, אתה יכול לנסות לשאול. אני מכירה אותה, פגשתי אותה, אני לא  

 29רטים לעומק. אתה יכול לנסות לשאול. היתה שם אלימות מאוד  בטוחה שאני אזכור את הפ

 30קשה אני זוכרת. 

 31ש. נכון, בעלה הורשע באלימות כלפיה, וכאשר התגלה לאנשי קבלה לעם שהיא סופגת 

 32ה היא זו שהורחקה ממעגלי קבלה לעם והוא זה שהושאר? לעאלימות  מב

 33 ת. כן. 

 34ש. זה טופל ע"י המרכז? 
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 1י. בקשר לזה, זה לא מקרה יחיד שהגיע אלינו בקשר לאישה שעברה  ת. באופן מאוד מינור

 2אלימות מבעלה ע"י בני ברוך שכפי הנראה בעקבות לחצים מאוד קשים שעוברים שם גברים  

 3ם אלימים, זה לא משהו שחריג בעדויות  יבתוך הכת שמשפיע עליהם להפוך להיות אנש

 4 שמגיעות אלינו. 

 5לך, היות שיש כמה וכמה מקרים של יחס פוגעני כלפי ש. האם מתוך הניסיון המקצועי ש

 6נשים, עבירות של אלימות, תקיפות מיניות, הכל תחת בני ברוך, אם את רואה קשר בין 

 7 הדברים  ואפשר להסיק מסקנה כללית או שזה צירוף של הרבה מקרים? 

 8ת. לדעתנו יש מסקנה כללית שאנו מסיקים מתוך כל העדויות האלה שמשתלבים עם 

 9אפיינים  הכיתתיים שאנו בודקים, שזו בדיוק הפגיעה שאליה מובילה כת כזו, הלחץ של המ

 10בתוך קבוצה כזאת, האינטנסיביות של הפעילות שלהם בתוך הקבוצה, הפיקוח על  םיאנש

 11המעשים שלהם, הפחד מענישה, כל הדברים האלה מובילים את האנשים לסטרס מאוד 

 12ילה, וגם היחס של האידיאולוגיה הכללית ביחס כלפי גבוה, ללחץ מאוד גדול, חוסר שינה בל

 13ללכת נשים, שבעצם נמצאות  שם בעיקר בשביל לעודד את הגברים להישאר בקהילה ו

 14שיעורים ולעלות בדרגה הרוחנית, כל הנושא של נישואים בבני  וללמוד עוד מפגשים ועוד 

 15 ה הפנימית. כול להיות חלק מהקבוצברוך מאוד משמעותי כי גבר שהוא רווק לא י

 16ש. תספרי על הקשר בינך לבין גור מגידו בשלבים שבהם גור עבד בתחקיר עיתונאי שעסק 

 17 ברוך? בבני 

 18ה תחקיר, ביקש לדעת אם יש ת. לא זוכרת במדויק. באיזשהו שלב גור פנה אלי שהוא עוש

 19קרים של תחקירים עיתונאיים אצלנו שאני יכולה לתווך לו כמו שקורה בהרבה מ עדויות

 20 שאתווך אותו לגור, ומפה זה שלו. לאנשים שלנו שפנו אלינו, ושאלתי מי ממנו מוכן יתיפנ

 21 ת התחקיר במומחיות שנצברה אצלכם?ש. אפשר לומר שגור נעזר במסגר

 22 "ת. אפשר להגיד

 23אציין כי התובעים לא טרחו לזמן לעדות את הרב לייטמן שהוא הרוח החיה שמאחורי העמותה  .84

 24שזימן אותו לעדות, למרות שבסופו של יום מר לייטמן לא העיד עקב  וכי דווקא הנתבע הוא זה

 25מצב בריאותו ולפי המסמך הרפואי החסוי שהובא ללשכתי, אין ביכולתו להעיד גם בדיון הקרוב 

 26סמך רפואי, האם יוכל להעיד בעתיד, מכל מקום וספק ניכר בעיני, לאור האמור באותו מ

 27 עדות מטעמם נזקפת לחובתם.הימנעות התובעים לזמן את מר לייטמן ל

 28 651( 4)הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו, פ"ד מה 465/88ע"א ב בעניין זה נקבע .85

 29 :658בעמוד 

 30הבאתו של עד רלוואנטי מעוררת, מדרך הטבע, את החשד, כי יש -אי"   

 31שנמנע מהבאתו, חושש מעדותו ומחשיפתו דברים בגו וכי בעל הדין, 

 32, אומרת השופטת )כתוארה 705[, בעמ' 3] 240/77ע"א ב .לחקירה שכנגד

 33א' ג'(  -פורת, כי "אי הזמנתם להעיד )של עדים רלוואנטיים -אז( בן

 34סת המשיבה....וכי עדותם סותרת את גר יוצרת הנחה שאילו הובאו היתה

http://www.nevo.co.il/case/17946005
http://www.nevo.co.il/case/17915815
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 1הבאתו של עד רלבנטי יוצרת הנחה לרעת הצד שאמור  "על הכלל שאי

 2מול האותיות  254בע'  112/52ע"פ משפט זה ב-היה להזמינו, עמד בית

 3, גם הוא מפי השופט 373/54ע"א ג, מפי השופט זוסמן )כתוארו אז(, וב-ב

 4[, בעמ' 4] 437/82ע"פ פורת ב-זוסמן" )שם(. וכן ראה דברי השופטת בן

 5הלכה פסוקה היא, שהימנעות מהזמנה לעדות של עד הגנה,  ":, כי97-98

 6היה לתרום לגילוי האמת, יוצרת אשר לפי תכתיב השכל הישר עשוי 

 7הנחה, שדבריו היו פועלים לחיזוק הגרסה המפלילה, בה דוגלת 

 8 "התביעה...

 9 הזדמנות סבירה למתן תגובהת האם הנתבע נתן לתובע

 10 לעניין החובה לקבל תגובתו של הנפגע, נקבע בדיון נוסף אילנה דיין כך: .86

 11גע ..... כך גם באשר לחובתו לקבל את התייחסותו של הנפ"

 12הפוטנציאלי מן הפרסום, הדרושה לא רק משיקולי הגינות אלא גם 

 13לשם ביסוס המידע. לטעמי, אחת האינדיקציות החשובות למילוי אמת 

 14המידה של עיתונאות אחראית היא פנייה מוקדמת של המפרסם 

 15  "למושא הפרסום ומתן הזדמנות סבירה והוגנת להגיב לפרסום.

 16לבקשת תגובה טרם פירסום התחקיר וכי אף הציע לנציגי התובעת  הנתבע טען כי פנה לתובעת .87

 17 לתצהיר הנתבע(  15-ו 14לראיין נציג מטעמה לכתבה )סעיפים 

 18, ם טרם נעשהלא ניתנה הזדמנות סבירה להגיב על הפרסו יםבא כוח התובע הלין על כך שלתובע .88

 19 בעניין זה. יםלא אוכל לקבל את טענת התובע

 20 חקירתו הנגדית:הנתבע ב לפרוטוקול נשאל 65בעמ'  .89

 21תאשר לי שלפני שני הציוצים האלה לא פנית לקבל תגובה מצדו של עו"ד מלביצקי או ש.

 22 מישהו מעמותת בני ברוך? 

 23ת. אני לא מאשר. הציוץ מתבסס על עבודה של תחקיר שנערך במשך כחצי שנה במסגרתו  

 24לעמותת קבלה לעם, ם, פניתי לתגובה ישוחחתי, לגישתכם לא במחלוקת, עם מאות אנש

 25ודע את התשובה שהשאלה משרד של אדוני ששואל שאלה שהוא יהתקיימה פגישה ב

 26מטעה  כמובן, במשרד של עו"ד גלמן, שהיא נועדה לשמוע את תגובתם, לאחריה הוחלט 

 27לדחות את  הפרסום של הכתבה שאליה אני מפנה לציוץ הזה בשבוע שלם כדי לאפשר 

 28מכן התובעת לא העבירה תגובה על הפרסום ואנחנו זכות תגובה לתובעת וגם לאחר 

 29נאלצנו בכתבה  להקריא מתגובה שהיא פרסמה... זה היה לפני הציוצים, הציוצים 

 30התייחסו לאותן עובדות  ולאותן פרטים שמפנים לאותה כתבה שבמסגרת ביקשתי תגובה 

 31 ענה. בצורה מסודרת, נתתי את  זכות התגובה מעל ומעבר ולכן אני לא מאשר את הט

 32 :10שורה   66ובעמ'

 33 כמה זמן לפני הפרסום הציוץ הזה קיבלת תגובה מעמותת בני ברוך? 

http://www.nevo.co.il/case/17946537
http://www.nevo.co.il/case/17920780
http://www.nevo.co.il/case/17923057
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 1 היום היא לא   להגיב עד  ליין לפרסום הכתבה הגדולה לעמותת בני ברוך  ת. אני נתתי דד 

 2 שלה   האינטרנט  באתר  תגובה  פרסמה  כן  היא  תגובה,  אלי  להעביר  וסירבה  העבירה  

 3 ובפלטפורמות כמו  יו טיוב וכו' סרטונים שגם אותי וגם מתלוננות דוגמת ל'               

 4 הפיץ    מילבצקי  חנוך  עו"ד  ועדיין  בכך  הורשע  והוא  בעלה  ע"י   שהוכתה  אישה  אותה 

 5 הדברים   אבל  הטענות,  על  תגובה  קיבלתי  לא  היום  עד   ושיכורה,  נואפת  שהיא  סרטון 

פורסמו והיו באתר האינטרנט של קבלה לעם, ולמיטב ידעתי הם עד היום שם.   6

 7. מתי פנית, כמה זמן לפני הציוץ?ש

 8ת. אני לא יודע לחשב כמה זמן לפני הציוץ, אני פניתי לפני פרסום הכתבה. אני לא יודע 

 9עכשיו  להגיד, אבל תקופה ארוכה. 

 10ש. שנה וחצי יכול להיות? 

 11ת. יכול להיות. אדגיש שתגובת קבלה לעם היתה באתר קבלה לעם ברגע הציוץ, כלומר 

 12ה עדכנית ברגע שפרסמתי את ם, ואני אחזתי בתגוביהיא היתה התגובה העדכנית לדבר

 13הציוץ.

 14ש. כלומר, התגובה העדכנית שאתה מדבר עליה היתה תגובה של עמותת בני ברוך 

 15 י לפני מועד הציוץ, כשנה וחצי? בלבד, לא  חנוך מלביצקי, והיא נערכה והוצגה שנה וחצ

 16ותת קבלה לעם לפני פרסום שהועברה לחנוך מלביצקי לעמת. קודם כל בקשת התגובה 

 17המשפטי של קבלה לעם כמי הועברה גם לחנוך מלביצקי, והתייחסנו אליו כיועץ  הכתבה

 18קבלה לעם היא גם תגובתו. שנית, הדבר הוא מתמשך משום שהתגובה  שתגובת

 19צקי מלבי קבלה לעם שהוא אתר בשליטתה של קבלה לעם שחנוך התנוססה עדיין באתר

 20שלה עד להיבחרו לכנסת, לכן מבחינתי התגובה היא עדכנית  יהוא עדיין היועץ המשפט

 21באתר. ם אותהישאם לא כן היו משנ

 22, ניתנה לתובעים אפשרות ראויה וממשית הגעתי למסקנה כי בעניין הפרסומיםלפיכך, אפוא,  .90

 23היה הנתבע תם לב.לתגובה וכי 

 24סוף דבר

 25שו התובעים בהליכי משפט.התביעה נדחית עקב שימוש לרעה שע .91

26 

 27לעניין תביעת לשון הרע

 28וכי ערך תחקיר מקיף ויסודי עשה עבודת עיתונאות אחראית ורצינית,  שתכנעתי כי הנתבעה .92

 29ת, הסתמך על מספר רב של מקורוחודשים שבמהלכם תיחקר וראיין אנשים רבים, ו 6-במשך כ

 30של עו"ד מיליביצקי ועם גב' בן  הנתבע אף הציג הקלטה של פגישהלתצהיר הנתבע(.  13)סעיף 

 31עמי, כן הביא במהלך הדיון עדויות של מספר עדים שהעידו על ההתנהלות בעמותה, עדויות 

 32התומכות בנאמר בכתבה ועדויות אלו לא נסתרו, )עדותה של אילנית יזרסקי, שהעידה על 

 33 62בי )עמ' ל זהואילך( , עדותו של קירי 9לפרוטוקול ש'  53דברים קשים של לייטמן )עמ' 

 34 לפרוטוקול ואילך(.
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 1הוצגו בכתבה בצורה מוגזמת ומגמתית לא הדברים שוכנעתי כי הנתבע נהג בתום לב וכי כמו כן,  .93

 2, אלא שהנתבע הציג את הדברים כהווייתם, כפי שעלו מהתחקיר יםאו בכוונה לפגוע בתובע

 3 המקיף שערך.

 4 לפיכך הנתבע זכאי להגנה של עיתונאות אחראית. .94

 5ן בשאלה האם למסקנה לפיה עומדת לנתבע הגנת "עיתונות אחראית" לא מצאתי לדומשהגעתי  .95

 6 רסום.מתקיימת הגנת אמת הפ

 7ל הנתבע הוכיח כי הוא זכאי להגנה שלפיה מסקנתי לאור הנני דוחה את התביעה גם לפיכך  .96

 8 נשוא התביעה. מים"עיתונות אחראית" בעניין הפרסו

 9 ₪. 45,000הנתבעים ישלמו לנתבע הוצאות משפט בסך  .97

 10 מבוטל. התיק יסגר. 2.3.23הדיון הקבוע ליום  .98

 11 

 12 , בהעדר הצדדים.2023מרץ  01, ח' אדר תשפ"גהיום,  ןנית

      13 
            14 

 15 
 16 


