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צודקת לא יה
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ב כי, טוען ע
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הינ כי, טוען ע

נגר וכי אותו ל

, הנתבע טוען

דיברת אמת"

כ, עוד טוען ע

ד את להביע ק
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תובע

  
           

 
  

נתבע
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הנתבע הוא ם

הפייס בדף מו

בכת נעשתה 

  .הרע

 אותו השפיל

מ היה סביר א

למס בגינם יע

עבירה ביצוע

מ, והבנייה ון

 10.3 פסקה 1

  תקווה 

 ואלו. הידחות

אה, לבוז או ל

  חסים לו;

ם משרה אח

ילו, מינו, נט

א לאדם הרע

אותם שפרסם

התפרסמ רים

באשר, שוטה

ה לשון משום 

לה עלולים ט

שקורא מעות

מג היה סביר

ב של שייחוס

התכנו חוק ת
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ות בפתח

ל התביעה לה

1:  

ו מטרה לשנא

המיוחתכונות 

ציבורית ואם

קום מגוריו, גי

ה לשון הכולל

ש מי וכי הרע 

הדבר וכי, סט

  .נתבע)

פש בעניינינו ם

 בו יש אם וק

בפוסט לתובע

  . ו

המשמ מהי ינו

ס קורא שכל 

 משפט בית 

את הפר נפגע

7 ז"תשנ, אור

  ).ם

  
יעות קטנו
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תי כי דינה של

1965-ה"תשכ

ת או לעשותו

התנהגות או ת

אם משרה צ
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או, דתו, מק

ה מסר עברת

 לשון מהווים

הפוס את תב

ספר כטענת הנ

הפרסום תוכן

לבד מנת על 

ל הנתבע חס

ביושרו דופי ל

היי, בייקטיבי

כך, ברורים ו

  . פורש

יקבע בהם ם

הנ לפיה טענה

לא הוצאה בו

שם המוזכר 3

שפט לתבי

  קום

דעתנחה , דים

ת, הרע לשון ר

  –עלול

 בעיני הבריות

של מעשים, ה

 במשרתו, א

ו או במקצועו

של גזעו, מוצ

  תו;"

הע דהיינו, ום

מ הדברים כי 

כת שהוא כך 
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 וקביעת, סום

,משמעותו את

שייח הדברים

ולהטיל ולבוז

אוב מבחן פי 
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פ לא שטיבן, 
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פרסו מצריכה

להוכיח תובע
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 הקבוצה ברי
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ה לשון מהווה

הפרסום אמת

די אמת"  גנת

הגנ זאת תהא

ש בלבד כך של

להו הנתבע ל

ילי, הייתה ח

חברי הקבוצה

בע הוא מנכל"

נת זו, היא הא

מת, מוטל על ה

" אכן התובע

המ ומשכך, י

הרע לשון סום

ק כן ועל, לב

שפט לתבי

  קום

שהנת בכך ית
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כ חולק אין 

הנטענ, בחוק

לחוק 15סעיף 

  :ם

 הרע לשון סור

בשל אזרחי ו
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לבס שכדי, ם

אל שתיים יח

בית מש

אופק נ' ק 31

  :לחוק 

בשל אזרחי ו

הנסיב באחת

ה לבין שבינו

 ;פרסום ותו

ה לשם נעשה

שאות מי של 

נ וחשבון דין 
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לה יש – לישי
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