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  חגי טרסי  שופטה' כב פני ב

 

  
  

 :בעניין
  

 )שוחרר מהתייצבות  (דב הירש
 

  קובלה  ד לוינטל"כ עו"י ב"ע  

          
        נגדנגדנגדנגד

 

  ד קנימח"כ עו" בעצמו וב– אבי לוי.1  
  ד מושיץ"כ עו" בעצמו וב– גיא זקס.2

 

 נאשמיםה    

  
  

  הכרעת דיןהכרעת דיןהכרעת דיןהכרעת דין
  
  

  

,  לחוק לשון הרע6לפני קובלנה פלילית במסגרתה מיוחסת לנאשמים עבירה על סעיף 

בפתח הדברים אני מודיע על זיכוים של שני הנאשמים "). החוק: "להלן (1965 –ה "תשכ

  .מהעבירה שיוחסה להם בקובלנה

  

הקובל הנו מתמחה במשפטים אשר הקים בעבר , על פי העובדות המתוארות בכתב  הקובלנה

,  לקובלנה2על פי הנטען בסעיף ". ויקיעפולה"תחת השם , פלטפורמה לפורום באתר אינטרנט

פיקוח או , הרי שהיא מתנהלת ללא כל פעולות בקרה, מרגע שהוקמה אותה פלטפורמה

ולים לכתוב בה את אשר על ליבם ואף למחוק כל פרט מידע כך שגולשי האינטרנט יכ, עריכה

בקובלנה נטען כי מאחר ובאתר . ללא כל סיוע של עורך חיצוני או מנהל פורום, שמופיע באתר

אשר התמודד בבחירות המוניציפאליות , 1התפרסמו דברי ביקורת נגד הנאשם " ויקיעפולה"

, את אותה ביקורת ולפגוע במבקריוועל מנת לעצור , 2008לראשות עיריית עפולה בשנת 

להשמיץ את ,  באותה תקופה1שהיה דוברו ויועץ התקשורת של הנאשם , 2נשלח הנאשם 

  .הקובל ולפגוע במשלח ידו ובעתידו
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מהאמור בקובלנה עולה כי העבירות המיוחסות לנאשמים נשענות על שני נדבכים עובדתיים 

על רקע הביקורת שנמתחה על , 2אשם כתבות שפורסמו באינטרנט על ידי הנ: מרכזיים

סעיפים (אשר לטענת הקובל יש בהם משום לשון הרע כלפיו , "ויקיעפולה" באתר 1הנאשם 

בהם השמיץ את הקובל ,  עם גורמים שונים2ושיחות שקיים הנאשם , ) לכתב הקובלנה5-16

ועמד שהיה מ, על רקע מינויו של הקובל לראש מטה ההסברה של מר מוטי כהן, מפורשות

אדון ).  לכתב הקובלנה17-23סעיפים (באותה תקופה לראשות המועצה האזורית גלבוע 

  .בנושאים אלה על פי סדרם

  

  

  

  :הפרסומים באינטרנט

- ו2/ כתב ופרסם באינטרנט את המאמרים ת2אין מחלוקת בין הצדדים על כך שהנאשם 

 1'  ש46'  ובעמ17-20'  ש43'  עצמו אישר זאת בעדותו בבית המשפט בעמ2הנאשם . 5/ת

, 1כתב את המאמרים במסגרת תפקידו כיועץ התקשורת של הנאשם , לדבריו. לפרוטוקול

אשר היה מעורב פוליטית לטובת , "ויקיעפולה"בניסיון לקעקע את האמינות של אתר 

  .  ומועמדותו1מועמדים מתחרים ופרסם השמצות ודברי בלע כלפי הנאשם 

  

בעבירה , בנסיבות המקרה, סומים הללו ולבחון האם מדוברעל מנת לעמוד על טיבם של הפר

, 2/המאמר ת, הנה כי כן. ראוי לפרט את תוכנם המדויק של המאמרים, על חוק לשון הרע

". ארטיקל" באינדקס מאמרים אינטרנטי בשם 27.4.08 ביום 2פורסם על ידי הנאשם 

  :ותוכנו היה כדלקמן, "עבריינים-ויקי"המאמר נשא את הכותרת 

  

להכפיש ולהשמיץ מועמדים , כלל ידוע הוא שבתעמולה פוליטית מקובל לשקר"  

אך השאלה היא האם הדבר עומד . בשם המטרה הקדושה של הבחירות, פוליטיים

  ?ובמיוחד חוק לשון הרע, במבחן החוק

הטוען כי הוא כתב תיזה , הפרשנות של אתר ויקי עפולה ומייסדו מר דובי הירש  

 טוענת שחוק –רע אך מסיבות עלומות אינו עוסק בעריכת דין במשפטים על לשון ה

משום שלשון , אינו חל על האתר, הידוע בכינויו החוק נגד הוצאת הדיבה, לשון הרע

ולא ממספר גורמים כפי שפורום אינטראקטיבי , הרע יכולה לבוא מגורם אחד

  .מספק



  
  בית משפט השלום בנתניה

  2010 אפריל 22  

  ' לוי ואח' הירש נ 12-08 פ"ק
  

  

 21 מתוך 3 עמוד

אחראי כמעט באותה , מי שנותן במה להוצאת לשון הרע: האמת כמובן היא אחרת  

החידושים בחוק לשון הרע הם כאלו כך שהאחריות על . מידה למי שכותב אותה

הוצאת דיבה מתחלקת שווה בשווה עם האחראי לתוכן ולבעלי הפלטפורמה עליו 

  .הוא מתפרסם

דוגמת אלו , ם השמצות חסרות בסיסלכן עיתונים נזהרים מאוד כיום כפליים בפרסו  

כנגד ראש עיריית עפולה אבי אלקבץ וכנגד המועמד " ויקיעפולה"המתפרסמות ב

שקרים , המתאפיינות בהשמצות פרועות, לראשות העיר מטעם הליכוד אבי לוי

  .והטעיית הציבור עד כדי פגיעה בשמם הטוב של אנשי הציבור

כ "ולדה של הצעת חוק דוגמת זו של חאתרי אינטרנט כאלה הם בדיוק הסיבה להו  

שמאיימת לחשוף , שזכתה לכינוי חוק הטוקבקים, "ישראל ביתנו"ישראל חסון מ

הפוגעים בשמם , טוקבקיסטים ומגיבים אנונימיים במסרי תגובה באתרים שונים

  .הטוב של מושאי כתבות

. החוק החדש גם יטיל אחריות ישירה על האתרים המפרסמים תגובות אלו  

טנים אומרים כי גם החוק הקיים מטיל אחריות כזאת על בעלי האתרים משפ

  .והחוק של חסון רק יחדד אחריות זו, ועמודי האינטרנט השונים

אבל . בסופו של דבר על גולשי האינטרנט יהיה לשפוט את התכנים שהם קוראים  

  "  יהיה מעניין... ייתכן כי הקריאה הביקורתית תעבור בקרוב גם לבתי המשפט

  

וכי לאחר הסרתו " דיבורים" פורסם בתחילה באתר 2/אציין כי בקובלנה נטען כי המאמר ת

" ארטיקל" את המאמר פעמים נוספות באתר 2פרסם הנאשם , מאתר זה לבקשת הקובל

 במהלך עדותו בבית 2טענה זו לא הוטחה כלל בנאשם , דא עקא". חדשות הוט"ובאתר 

מעבר , רות אותו לפרסום המאמר באתרים שוניםולא הובאו ראיות כלשהן הקוש, המשפט

תמונה דומה מצטיירת לגבי המאמר ). 25-26'  ש43' עמ(בו הודה כי פרסם , "ארטיקל"לאתר 

, "דיבורים" מאמר זה תחילה באתר 2פרסם הנאשם , על פי האמור בקובלנה. 5/ ת–הנוסף 

 צירף לפרסום זה ובהמשך אף, "חדשות הוט"פרסם אותו באתר , ולאחר שהוסר מאתר זה

אשר אך אישר בעדותו את , 2גם עם טענות אלה לא עומת הנאשם . קישור למאמר הקודם

במועד , "חדשות הוט"פורסם באתר , שעל פי הנוסח שהוגש לעיוני, עצם פרסום המאמר

הפכו את סילוף : ויקיעפולה"שכותרתו , וזהו נוסח המאמר המלא. 2008בלתי ידוע במהלך 

  ":האמת למקצוע

  



  
  בית משפט השלום בנתניה

  2010 אפריל 22  

  ' לוי ואח' הירש נ 12-08 פ"ק
  

  

 21 מתוך 4 עמוד

האיש . הכפשת שמו... מאיים בתביעה בגין, דובי הירש', ויקיעפולה'מייסד אתר "  

שהקים במה להשמצות פרועות באינטרנט נגד אנשי ציבור כגון ראש עיריית עפולה 

גם הטענה כי האתר . פוסל במומו שלו, או מתמודד לגיטימי על רשות הליכוד בעיר

מי שנותן במה להוצאת . שון המעטהוזאת בל, אינו כפוף לחוק לשון הרע מגוחכת

החידושים בחוק לשון . אחראי כמעט באותה מידה למי שכותב אותה, לשון הרע

הרע הם כאלו כך שהאחריות על הוצאת דיבה מתחלקת שווה בשווה עם האחראי 

לכן עיתונים נזהרים מאוד כיום . לתוכן ולבעלי הפלטפורמה עליו הוא מתפרסם

" ויקיעפולה"דוגמת אלו המתפרסמות ב, רות בסיסכפליים בפרסום השמצות חס

כנגד ראש עיריית עפולה אבי אלקבץ וכנגד המועמד לראשות העיר מטעם הליכוד 

שקרים והטעיית הציבור עד כדי פגיעה , המתאפיינות בהשמצות פרועות, אבי לוי

אתרי אינטרנט כאלה הם בדיוק הסיבה להיוולדה . בשמם הטוב של אנשי הציבור

שזכתה לכינוי חוק , "ישראל ביתנו"כ ישראל חסון מ"ת חוק דוגמת זו של חשל הצע

שמאיימת לחשוף טוקבקיסטים ומגיבים אנונימיים במסרי תגובה , הטוקבקים

החוק החדש גם יטיל . הפוגעים בשמם הטוב של מושאי כתבות, באתרים שונים

כי גם משפטנים אומרים . אחריות ישירה על האתרים המפרסמים תגובות אלו

, החוק הקיים מטיל אחריות כזאת על בעלי האתרים ועמודי האינטרנט השונים

בסופו של דבר על גולשי האינטרנט יהיה . והחוק של חסון רק יחדד אחריות זו

  ." לשפוט את התכנים שהם קוראים

  

  

כאדם "יש במאמרים אלה כדי לתאר את הקובל ,  לכתב הקובלנה6על פי הנטען בסעיף 

בתוספת רמיזות כי , "שהקים במה להשמצות פרועות נגד אנשי ציבור, ול רסןמושחת ונט

. וזאת על מנת להשחיר את דמותו ולהציגו כרמאי, אינו עוסק בעריכת דין מסיבות עלומות

אציין כי על פני הדברים אין במאמרים הללו כל רמז לטענה בדבר היותו של הקובל אדם 

דומה כי לא ניתן לעמוד על משמעות , ובאשר ליתר הטענות". נטול רסן"או " מושחת"

מבלי לתת את הדעת להקשרם ולנסיבות שאפפו את , 2האמור במאמרים שפרסם הנאשם 

  .פעולתם של הצדדים בתקופה הרלבנטית
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לקראת בחירת מועמד הליכוד , מדובר היה בתקופת מערכת הבחירות הפנימית, כאמור

 היה 1הנאשם . 2008סגרת הבחירות המוניציפאליות בשנת במ, לראשות עיריית עפולה

 שימש כיועץ 2ואילו הנאשם , באותה תקופה אחד המועמדים בבחירות  הפנימיות הללו

כי כתב את , ואף מאשר במפורש,  אינו כופר2הנאשם , כפי שהובהר. התקשורת שלו

בו פורסמו , "הויקיעפול"המאמרים הללו במטרה לקעקע את אמינותו של אתר האינטרנט 

כבדרך אגב התייחסו המאמרים בקצרה גם . 1באותה תקופה כתבות משמיצות נגד הנאשם 

  .והיה מזוהה עמו, "ויקיעפולה"אשר ייסד את אתר , לקובל

  

הידיעות , הייתה כי אין לייחס לו כל אחריות לתוכן המאמרים, בהקשר זה, טענת הקובל

ן פעולתו התמצתה בהקמת הפלטפורמה שכ, "ויקיעפולה"והדעות שהתפרסמו במסגרת 

בו כל אדם יכול לרשום את , "קוד פתוח"ומדובר במודל של , במהלך לימודי התואר השני

 כותבים 30-40היו באתר , לטענת הקובל. אשר על ליבו ולערוך את מה שנרשם על ידי אחרים

-3'  ש12' עמ(ר ולו באופן אישי לא היה כל מעמד מיוחד באת, כולם בעלי מעמד שווה, שונים

כשטען כי , "ויקיעפולה"בהמשך אף ניסה הקובל לצמצם עוד יותר את מעורבותו באתר ). 14

  ).15-17'  ש21' עמ" (ויקי"באתר המכונה , "עפולה"רק פתח נושא שיחה בשם 

  

הטענה כי מדובר בפלטפורמה אינטרנטית המנוהלת על ידי כל אחד מהמשתמשים , כאמור

אלא שמטעמים השמורים , נטענה עוד בכתב הקובלנה, פקח או מנהלמ, ללא כל גורם עורך

שיש בה , עם הצדדים לא הובאה לפני כל חוות דעת מקצועית בתחום האינטרנט והמחשוב

כי הנאשמים טענו בתוקף כי הגישה לתכני , יצוין. כדי לבסס טענה זו או להפריכה

וכי גולש אינטרנט , ה בלבדהייתה מוגבלת למשתמשים מורשים ובעלי הסמכ" ויקיעפולה"

  .מן השורה לא יכול היה לשנות את הפרסומים באתר ללא היתר ממנהל האתר

  

אשר ניהל את מערך , 1גיסו של הנאשם , יניב סויסה, 4ה "בהקשר זה העיד מטעמם ע

נשלט על ידי מנהל " ויקיעפולה"אתר , לדבריו.  בקמפיין הבחירות1המחשוב של הנאשם 

מנהל . שרק באמצעותם ניתן לערוך ולנהל את התוכן שבאתר, ד וסיסמהמערכת שברשותו קו

להוסיף תוכן לאתר או לשנותו , על פי בחירתו, המערכת הוא שנותן הרשאה למשתמשים

להסיר מהאתר , על אף מאמציו, הוא לא הצליח, לטענת העד, כך למשל). 11-14'  ש71' עמ(

  ). 5-6'  ש73' עמ(ובר בו בהמשך סרטון שעוד יד, המדובר סרטון וידאו שהוצג בו
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ובהעדרן של ראיות חד , אינו מומחה בתחום המחשוב, על פי השכלתו, יצוין כי גם עד זה

, מאחר שמדובר בהליך פלילי, מכל מקום. לא ניתן לקבוע ממצא וודאי בנושא זה, משמעיות

הועלתה זכאים הנאשמים ליהנות מהספק שנוצר בגין מחדלו של הקובל בהוכחת הטענה ש

לא , ששלט בתכניו, האפשרות כי מדובר באתר שנוהל על ידי מנהל מערכת. בכתב הקובלנה

וכך גם הטענה כי מעמדו של הקובל באתר היה משמעותי וכי הקובל , הופרכה על ידי הקובל

  .עם האתר ותכניו, במסגרת מערכת הבחירות, היה מזוהה במידה רבה

  

לפיה נטל הקובל חלק פעיל במערכת , ענת הנאשמיםמחומר הראיות שהוצג בפני עולה כי ט

ופעל נמרצות , בפרט" ויקיעפולה"בזירה התקשורתית בכלל ובאמצעות אתר , הבחירות

יש , 1 ולפגיעה במועמדותו של הנאשם 1במסגרת זו לקידום יריביו הפוליטיים של הנאשם 

  . לה על מה להתבסס

     

ראשית יאמר כי הקובל עצמו אישר בעדותו כי . מסקנה זו נסמכת על מספר רבדים ראייתיים

 קיים סכסוך ממושך הן על רקע אישי והן לנוכח הפערים בעמדותיהם 1בינו לבין הנאשם 

 משני עברי המתרס 1במערכת הבחירות המדוברת עמדו הקובל והנאשם . הפוליטיות

כגון עד , והן לדברי עדים נוספים) 9-10'  ש23' עמ(צמו וזאת הן לדברי הקובל ע, הפוליטי

במהלך מערכת הבחירות ). 12-15'  ש30' עמ(התביעה וסגן ראש עיריית עפולה ראובן יוקלר 

הפגין הקובל מעורבות פעילה בתעמולת הבחירות ונקט עמדה נחרצת נגד מועמדותו של 

והן " ויקיעפולה"ת שכתב באתר מעורבותו באה לידי ביטוי הן במאמרים וידיעו. 1הנאשם 

  .בפעולות מובהקות נוספות של תעמולת בחירות

  

אישר הקובל בעדותו כי נהג לכתוב באתר , "ויקיעפולה"ככל שמדובר בפעילות במסגרת 

באשר לאופיו של האתר העיד הקובל כי האתר ). 28-29'  ש21' עמ(ולהעלות אליו תכנים 

בתקופת , לדבריו, כך לדוגמא. לא רצו לפרסמםשימש כבמה לתכנים שבתקשורת המקומית 

משום שהיה , 1הבחירות לא פרסמו המקומונים בעפולה כתבות נגד מועמדותו של הנאשם 

במה לפרסומים שכוונו כלפי " ויקיעפולה"ועל כן שימש אתר , מפרסם גדול בעיתונים אלה

  ). 1-4'  ש22' עמ( לראשות העירייה 1מועמדותו של הנאשם 
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דוגמת , 1כי נטל בעצמו חלק ממשי בפרסום אותן כתבות נגד הנאשם , ה מדבריועוד עול

אישר , למעשה. 1אחד מעובדיו לשעבר של הנאשם , פרסום הראיון המצולם עם ירון כהן

 1מי שהתמודד נגד הנאשם , הקובל כי פעל בהקשר זה בשליחותו של מר שלמה מליחי

על מנת שזה , רון כהן לקובל באופן ספציפיוהפנה את אותו י, בבחירות הפנימיות בליכוד

כמו גם מדברי , מפרטים אלה). 4-11'  ש22' עמ" (ויקיעפולה"יפרסם את סיפורו באתר 

ניתן ללמוד כי במידה רבה ) 29-30'  ש34' עמ(הנאשמים ומדבריו של עד התביעה אלי מלול 

עם תכניו ועם , ותלפחות בקרב אלה שהיו מעורים בנבכי מערכת הבחיר, היה הקובל מזוהה

  ".   ויקיעפולה"ניהולו של 

  

הראיות שעלה בידי הנאשמים לספק משכנעות במידה רבה כי פעילותו של הקובל נגד 

אלא באה לידי ביטוי , "ויקיעפולה" לא התמצתה בפעולותיו באתר 1מועמדותו של הנאשם 

', א3/ התמליל נמסקנה זו נסמכת למשל על. גם בניהול צורות נוספות של תעמולת בחירות

, 2008 לבין הקובל במהלך אפריל 2המתייחס לשיחת טלפון מוקלטת שנערכה בין הנאשם 

הקובל אמנם לא עומת עם תוכנה של שיחה זו בחקירתו . 2/עוד בטרם פורסם המאמר ת

, אך גם אם יש להתייחס לתוכן השיחה בנסיבות שכאלה בזהירות הראויה, בבית המשפט

  .  המושמעים שם מדברים בעד עצמםהרי שדומה כי הדברים

  

 1מתמליל השיחה ניתן ללמוד כי הקובל היה אחראי על פרסומים במסגרתם נטען כי הנאשם 

עוד ציין ". מנסה להתברג בעשייה הפוליטית לשם קידום עסקיו"אשר " סתם אפס"הנו 

" מדיום תקשורת"הקובל מפורשות באותה שיחה כי הוא עוסק בתעמולת בחירות ומהווה 

' עמ, שם( אינו ראוי לדעתו לשמש כראש העיר 1כי הנאשם , )2-4'  ש12' עמ' א3/נ(בעפולה 

וכי אם ) 2-5'  ש8' עמ, שם (1כי בכוונתו להחריף את תוכן הפרסומים כלפי הנאשם , )13-14

תוגש נגדו תביעה בשל הפרסומים יפעל נמרצות עד ליום הבחירות לפגיעה במועמדותו של 

  ).24-26'  ש13' עמ, 21-25'  ש9' מע, שם (1הנאשם 

  

למען השלמת התמונה יש להרחיב מעט באשר לאותו ראיון מצולם שערך הקובל עם ירון 

, הופנה ירון כהן אל הקובל, כאמור. 1ששימש בעבר כנהג בחברה שבבעלות הנאשם , כהן

דבריו של הקובל תיעד את . שלמה מליחי, 1על ידי יריבו של הנאשם , לצורך פרסום טענותיו

לאתר , ללא עריכה, את הראיון כולו, ככל הנראה בטעות, כהן בראיון מצולם והעלה

אציין כי הקובל עצמו . 7/ וסומן נ–העתק מקובץ זה הוגש לעיוני על ידי ההגנה ". ויקיעפולה"
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כך שהאותנטיות שלו אינה שנויה ,  את דבר קיום הראיון ואת תוכנו22' אישר בעדותו בעמ

  .במחלוקת

  

אלא ,  מגלה לכאורה כי הקובל עסק לא רק בתיעוד דבריו של ירון כהן7/עיון בסרטון נ, והנה

על מנת שהתמונה שתתקבל באשר להתנהלותו של , אף הנחה אותו מה להשיב ובאיזה אופן

כי טענתו של כהן הייתה שלא קיבל , אציין בקצרה.  תהייה שלילית ככל שניתן1הנאשם 

כשביקש לעמוד על , גיע לו וכי הוכה על ידו ועל ידי אחר את כל השכר המ1מהנאשם 

צפייה בסרטון מגלה כי בתום מסירת פרטים אלה נשאל כהן על ידי הקובל האם . זכויותיו

כהן משיב .  גם את שכרם של פועלים נוספים והאם תקף עובדים נוספים1הלין הנאשם 

בשלב זה חוזר הקובל . ותיובשלילה לשתי השאלות ואז מנחה אותו הקובל לשנות את תשוב

. אך כהן משיב בשלילה גם הפעם, על מנת לקבל תשובות חיוביות, פעם נוספת על השאלות

ורק בפעם השלישית , בעקבות זאת מבהיר הקובל במפורש למרואיין מה עליו להשיב

אשר מציין במהלך הראיון כי החלקים , מתקבלות תשובות המשביעות את רצון הקובל

  . יורדו בעריכה,  מבחינתו"הבעייתיים"

  

ובכך נחשפה מעורבותו של הקובל , ללא עריכה" ויקיעפולה" לאתר 7/הועלה הקובץ נ, כאמור

הוא פעל בתום לב ורק ניסה להזכיר למרואיין , לטענת הקובל. גרסתו של ירון כהן" בשיפוץ"

אין . לאחר שזה התבלבל מול פני המצלמה, את פרטי הגרסה שנמסרה על ידו קודם לכן

וייתכן אף כי יש ממש , שהרי הקובל אינו עומד בפני לדין, בכוונתי לקבוע מסמרות בעניין זה

ובנסיבות בהן הוכח בבירור כי , אלא שכשמדובר בקובלנה המופנית כלפי יריביו, בהסבריו

וערך את הראיון בעקבות הפנייה מיריבו , 1הקובל פעל לסיכול מועמדותו של הנאשם 

בכלל " ויקיעפולה"נקל להבין מדוע ראו הנאשמים באתר , 1 של הנאשם הפוליטי הישיר

  .כמי שעוסקים בהשמצתם, ובקובל בפרט

  

שכתב הנאשם , 5/ת- ו2/על רקע מכלול נסיבות אלה יש לבחון את השאלה האם במאמרים ת

  . יש משום עבירה של לשון הרע כלפי הקובל, 2
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  :פרשנותן ויישומן, הוראות חוק לשון הרע

לשני בני אדם או , בכוונה לפגוע, המפרסם לשון הרע: " לחוק לשון הרע קובע כי6סעיף 

  ." מאסר שנה אחת–דינו , יותר זולת הנפגע

  

בכתב או בכל , יכול שיהיה בעל פה, לעניין לשון הרע, פרסום,  לחוק2בהתאם להוראות סעיף 

בכך שהכתב עשוי , סוםדי לצורך ביסוס יסוד הפר, וכשמדובר במסמך כתוב, אמצעי אחר

  .להגיע לאדם זולת הנפגע, לפי הנסיבות, היה

  

 התקיים יסוד הפרסום 2אין למעשה מחלוקת על כך שבמעשיו של הנאשם , במקרה שלפני

 ואת 5/ת- ו2/ אישר את כתיבת המאמרים ת2הנאשם . לשני בני אדם או יותר זולת הנפגע

מובן כי בנסיבות אלה עשויים היו . ציבורפרסומם באתרי אינטרנט נפוצים הפתוחים לעיון ה

ואף הוכח בעדותם של עדי , זולת הקובל, המאמרים להגיע לידיהם של קוראים רבים

. התביעה כי תוכנם של המאמרים הגיע לידיהם ולידיעתם של קוראים נוספים באזור עפולה

אלמנטים על הקובל היה להוכיח את ה, גם אם עצם הפרסום אינו שנוי במחלוקת, דא עקא

 2כי הדברים שנכתבו על ידי הנאשם , הנוספים של העבירה וביניהם את היסוד העובדתי

על פיו נכתבו , כמובנו של מונח זה בחוק ואת היסוד הנפשי, "לשון הרע"כלפיו הנם בגדר 

לא עלה בידי הנאשם לבסס יסודות , לטעמי". כוונה לפגוע" מתוך 2הדברים על ידי הנאשם 

  .שת במשפט פליליאלה ברמה הנדר

  

כדבר שפרסומו עלול להשפיל אדם בעיני , בין היתר,  לחוק1לשון הרע מוגדרת בסעיף 

במשלח , התנהגות או תכונות המיוחסים לו או לפגוע בעסקו, לבזותו בשל מעשים, הבריות

כוללים ביטויים אשר יש בהם משום , 5/ת- ו2/המאמרים ת, לטענת הקובל. ידו או במקצועו

  המתייחס לכך שהקובל2/ך באשר למשפט המופיע במסגרת תבמיוחד כ. לשון הרע כלפיו

אך מסיבות עלומות אינו עוסק בעריכת , טוען כי הוא כתב תזה במשפטים על לשון הרע"

-ויקי"שהיא כאמור , כשמשפט זה נבחן על רקע כותרת המאמר, לטענת הקובל. "דין

בשל מניעה הנובעת , משתמעת ממנו המסקנה כי הקובל אינו עוסק בעריכת דין, "עבריינים

זאת בעוד בפועל מדובר במי שאין לחובתו הרשעות קודמות בפלילים , ממעורבותו העבריינית

  .בטרם קיבל רישיון עיסוק בעריכת דין, ומצוי עדיין בשלב ההתמחות
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 את כוונותיו בפרסום הדברים וטען כי מדובר היה במאמר שנועד 2מנגד הסביר הנאשם 

, ולהבהיר כי מדובר באתר העובר על חוק לשון הרע" ויקיעפולה "לקעקע את אמינות האתר

" עברייניים"על מנת להדגיש כי תכני האתר הנם , "עבריינים-ויקי"ועל כן נבחרה הכותרת 

חזר , במסגרת החקירה הנגדית, בהמשך). 17-24'  ש43' עמ(ואינם עומדים בהוראות החוק 

, ובתכניו העברייניים" ויקיעפולה" באתר כשטען כי המאמר עוסק,  על עמדתו זו2הנאשם 

מתוקף , נוכח עמדתו לפיה יש לקובל, וציין כי הזכיר במאמר את הקובל כמייסד האתר

 כי את המשפט הנוגע 2עוד הבהיר הנאשם . אחריות לתכנים המפורסמים בו, מעמדו באתר

יחה כתב בעקבות הש, לכך שהקובל אינו עוסק בעריכת דין" סיבות עלומות"לאותן 

אך אינו עוסק בעריכת , במסגרתה טען בפניו הקובל כי כתב תזה במשפטים, 3/הטלפונית נ

' עמ(ואין בעובדות אלה משום השמצה , המדובר אך בתיאור עובדות, 2לדברי הנאשם . דין

  ).  7'  ש55'  עמ– 23'  ש54

  

אלא , דיםהמבחן לקיומו של לשון הרע אינו פרשנותם הסובייקטיבית של מי מהצד, כידוע

מדובר במבחן אובייקטיבי והשאלה היא איזו משמעות היה הקורא הסביר מייחס לדברים 

, באופן מובהק, לטעמי, אינו מבסס, יישומו של מבחן זה על הפרסומים שלפני. שפורסמו

, המשפט השנוי במחלוקת הנו פרט קטן מתוך מאמר ארוך. ממצא בדבר קיומה של לשון הרע

שלטענת הכותב , "ויקיעפולה" בתכנים הבעייתיים המפורסמים באתר אשר דן באופן מובהק

 מתייחסת באופן ברור "עבריינים-ויקי"הכותרת . יש בהם משום עבירה על חוק לשון הרע

ואין לקרוא לתוכה התייחסות , לאתר עצמו ולעבירות לשון הרע המבוצעות במסגרתו

נסיבות "האמרה הנוגעת ל, ת אלהבנסיבו. למעורבות עבריינית אחרת או נוספת של הקובל

מיותרת " עקיצה"אינה חורגת מגדרה של , לכך שהקובל אינו עוסק בעריכת דין" עלומות

-  ו2/אציין כי עיינתי חזור ועיין במאמרים ת. ואינה באה בגדר עבירת לשון הרע, וסרת טעם

לשון הרע יש באמור בהם או בחלקים מתוכם משום , בנסיבות העניין, ולא מצאתי כי, 5/ת

  .כלפי הקובל

  

הרי שלא הוכח , "לשון הרע"אפילו מדובר היה בפרסום שיש לראות בו משום , לא זו אף זו

אך לפני שנים . בקובל" כוונה לפגוע"היסוד הנפשי הנדרש שעניינו , בנסיבות המקרה שלפני

פט אחדות נדונה פרשנותו של היסוד הנפשי בעבירת לשון הרע בפני תשעה שופטי בית המש

  "). פרשת ביטון: "להלן (554) 6(ד נט"פ, סולטן' ביטון נ 9818/01פ "העליון במסגרת רע
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  :אשר הבהיר כי, ברק) כתוארו אז(הנשיא ' את דעת הרוב בפרשת ביטון ניסח כב

  

הינה דרישה לקיומו של יסוד נפשי מיוחד אצל העושה בעת קרות הינה דרישה לקיומו של יסוד נפשי מיוחד אצל העושה בעת קרות הינה דרישה לקיומו של יסוד נפשי מיוחד אצל העושה בעת קרות הינה דרישה לקיומו של יסוד נפשי מיוחד אצל העושה בעת קרות " " " " כוונה לפגועכוונה לפגועכוונה לפגועכוונה לפגוע""""דרישת הדרישת הדרישת הדרישת ה""""

המפרסם לשון הרע בלא שהתכוון לפגוע באמצעות הפרסום אינו עובר המפרסם לשון הרע בלא שהתכוון לפגוע באמצעות הפרסום אינו עובר המפרסם לשון הרע בלא שהתכוון לפגוע באמצעות הפרסום אינו עובר המפרסם לשון הרע בלא שהתכוון לפגוע באמצעות הפרסום אינו עובר . . . . ההתנהגות האסורהההתנהגות האסורהההתנהגות האסורהההתנהגות האסורה

. . . .  לחוק איסור לשון הרע לחוק איסור לשון הרע לחוק איסור לשון הרע לחוק איסור לשון הרע7777עם זאת הוא יהא אחראי בשל עוולה אזרחית לפי סעיף עם זאת הוא יהא אחראי בשל עוולה אזרחית לפי סעיף עם זאת הוא יהא אחראי בשל עוולה אזרחית לפי סעיף עם זאת הוא יהא אחראי בשל עוולה אזרחית לפי סעיף , , , , עבירה פליליתעבירה פליליתעבירה פליליתעבירה פלילית

שלהתנהגותו נלווה יסוד נפשי של שאיפה להשיג שלהתנהגותו נלווה יסוד נפשי של שאיפה להשיג שלהתנהגותו נלווה יסוד נפשי של שאיפה להשיג שלהתנהגותו נלווה יסוד נפשי של שאיפה להשיג ) ) ) ) אדם לפחותאדם לפחותאדם לפחותאדם לפחות----לשני בנילשני בנילשני בנילשני בני((((נמצא כי רק מפרסם נמצא כי רק מפרסם נמצא כי רק מפרסם נמצא כי רק מפרסם 

        .).).).)טטטט.... ח ח ח ח––––כל ההדגשות שלי כל ההדגשות שלי כל ההדגשות שלי כל ההדגשות שלי ). (). (). (). (571571571571' ' ' ' עמעמעמעמ, , , , שםשםשםשם." (." (." (." ( לחוק לחוק לחוק לחוק6666יחוב בפלילים לפי סעיף יחוב בפלילים לפי סעיף יחוב בפלילים לפי סעיף יחוב בפלילים לפי סעיף , , , , פגיעהפגיעהפגיעהפגיעה

  

כלל "את ,  לחוק6דן בית המשפט בשאלה האם יש להחיל על העבירה לפי סעיף , בהמשך

 כוונה מתקיים אף במקרה בו עושה אשר משמעותו היא כי היסוד הנפשי של, "הצפיות

אך נתקיימה אצלו צפייה ברמת , המעשה אינו מעוניין בהשגת תוצאה כלשהי בהתנהגותו

בתום דיון מקיף בשינויים . הסתברות גבוהה כי התוצאה אמנם תושג עקב ההתנהגות

פ "ע(התרבותיים והמשפטיים שחלו מאז מתן פסק הדין הקודם בסוגיה בפרשת בורוכוב 

  :הנשיא ברק כי' קבע כב, )205) 3(ד לט"פ, יפת' בורוכוב נ 677/83

  

אך עמן השתנה גם המערך הנורמטיבי המסדיר את הטיפול הפלילי אך עמן השתנה גם המערך הנורמטיבי המסדיר את הטיפול הפלילי אך עמן השתנה גם המערך הנורמטיבי המסדיר את הטיפול הפלילי אך עמן השתנה גם המערך הנורמטיבי המסדיר את הטיפול הפלילי , , , , העתים אמנם השתנוהעתים אמנם השתנוהעתים אמנם השתנוהעתים אמנם השתנו""""

ולפיה כלל הצפיות ולפיה כלל הצפיות ולפיה כלל הצפיות ולפיה כלל הצפיות , , , , במצב זה אינני סבור שנכון לסטות מן ההלכה הקיימתבמצב זה אינני סבור שנכון לסטות מן ההלכה הקיימתבמצב זה אינני סבור שנכון לסטות מן ההלכה הקיימתבמצב זה אינני סבור שנכון לסטות מן ההלכה הקיימת. . . . בביטויים פוגענייםבביטויים פוגענייםבביטויים פוגענייםבביטויים פוגעניים

זוהי זוהי זוהי זוהי . . . . בלה באמצעים פליליים של חופש הביטויבלה באמצעים פליליים של חופש הביטויבלה באמצעים פליליים של חופש הביטויבלה באמצעים פליליים של חופש הביטויעוסקים אנו בהגעוסקים אנו בהגעוסקים אנו בהגעוסקים אנו בהג. . . . אינו חל בעבירת לשון הרעאינו חל בעבירת לשון הרעאינו חל בעבירת לשון הרעאינו חל בעבירת לשון הרע

    יש לתוחמה לגבולות המדויקים של התכלית שלשמה היא נוצרהיש לתוחמה לגבולות המדויקים של התכלית שלשמה היא נוצרהיש לתוחמה לגבולות המדויקים של התכלית שלשמה היא נוצרהיש לתוחמה לגבולות המדויקים של התכלית שלשמה היא נוצרה. . . . הגבלה חריפה וקיצוניתהגבלה חריפה וקיצוניתהגבלה חריפה וקיצוניתהגבלה חריפה וקיצונית

מדינת מדינת מדינת מדינת ' ' ' ' בארין נבארין נבארין נבארין נ'''' ג ג ג ג8613861386138613/96/96/96/96פ פ פ פ """"דנדנדנדנ ב ב ב בהשופט טירקלהשופט טירקלהשופט טירקלהשופט טירקל; ; ; ; 294294294294' ' ' ' בעמבעמבעמבעמ, , , , ]]]]3333[[[[ אלבה  אלבה  אלבה  אלבה פרשתפרשתפרשתפרשת((((

בר בר בר בר שהוא מעשהוא מעשהוא מעשהוא מע, , , , בענייננו מדובר באיום על שלום הציבורבענייננו מדובר באיום על שלום הציבורבענייננו מדובר באיום על שלום הציבורבענייננו מדובר באיום על שלום הציבור). ). ). ). 210210210210----211211211211' ' ' ' בעמבעמבעמבעמ, , , , ]]]]19191919[[[[ישראל ישראל ישראל ישראל 

. . . . שאותה ניתן להבטיח באמצעות העילה האזרחיתשאותה ניתן להבטיח באמצעות העילה האזרחיתשאותה ניתן להבטיח באמצעות העילה האזרחיתשאותה ניתן להבטיח באמצעות העילה האזרחית, , , , לשמירה על שמו הטוב של האדם הפרטילשמירה על שמו הטוב של האדם הפרטילשמירה על שמו הטוב של האדם הפרטילשמירה על שמו הטוב של האדם הפרטי

איום כזה מתממש במידה המצדיקה שימוש באיסור פלילי רק מקום שלפרסום נלווית כוונה של איום כזה מתממש במידה המצדיקה שימוש באיסור פלילי רק מקום שלפרסום נלווית כוונה של איום כזה מתממש במידה המצדיקה שימוש באיסור פלילי רק מקום שלפרסום נלווית כוונה של איום כזה מתממש במידה המצדיקה שימוש באיסור פלילי רק מקום שלפרסום נלווית כוונה של 

רק אז מתעצם החשש להפרת הסדר הציבורי ולהגברת השנאה והיריבות כדי כך רק אז מתעצם החשש להפרת הסדר הציבורי ולהגברת השנאה והיריבות כדי כך רק אז מתעצם החשש להפרת הסדר הציבורי ולהגברת השנאה והיריבות כדי כך רק אז מתעצם החשש להפרת הסדר הציבורי ולהגברת השנאה והיריבות כדי כך . . . . ממש לפגועממש לפגועממש לפגועממש לפגוע

פרסום לשון הרע בהיעדר כוונה לפגוע עשוי להיות פרסום לשון הרע בהיעדר כוונה לפגוע עשוי להיות פרסום לשון הרע בהיעדר כוונה לפגוע עשוי להיות פרסום לשון הרע בהיעדר כוונה לפגוע עשוי להיות . . . . הסנקציה הפליליתהסנקציה הפליליתהסנקציה הפליליתהסנקציה הפליליתשיהיה ראוי להפעיל את שיהיה ראוי להפעיל את שיהיה ראוי להפעיל את שיהיה ראוי להפעיל את 

. . . .  לחוק לחוק לחוק לחוק6666אך אין בכך כדי להכניסו לתחומה של העבירה הפלילית לפי סעיף אך אין בכך כדי להכניסו לתחומה של העבירה הפלילית לפי סעיף אך אין בכך כדי להכניסו לתחומה של העבירה הפלילית לפי סעיף אך אין בכך כדי להכניסו לתחומה של העבירה הפלילית לפי סעיף , , , , פסול ומגונהפסול ומגונהפסול ומגונהפסול ומגונה

הראוי לטפל בו הוא במסגרת האזרחית של תביעת נזיקין בלשון הרע הראוי לטפל בו הוא במסגרת האזרחית של תביעת נזיקין בלשון הרע הראוי לטפל בו הוא במסגרת האזרחית של תביעת נזיקין בלשון הרע הראוי לטפל בו הוא במסגרת האזרחית של תביעת נזיקין בלשון הרע " " " " המקום הגיאומטריהמקום הגיאומטריהמקום הגיאומטריהמקום הגיאומטרי""""

שנגרם לאדם אשר שמו שנגרם לאדם אשר שמו שנגרם לאדם אשר שמו שנגרם לאדם אשר שמו ) ) ) ) הרכושי והלא רכושיהרכושי והלא רכושיהרכושי והלא רכושיהרכושי והלא רכושי((((זק זק זק זק ובהטלת פיצויים ראויים שישקפו את מלוא הנובהטלת פיצויים ראויים שישקפו את מלוא הנובהטלת פיצויים ראויים שישקפו את מלוא הנובהטלת פיצויים ראויים שישקפו את מלוא הנ

הפתרון לחששות שהעלה היועץ המשפטי לממשלה אינו בהקלת התנאים לפתיחת הפתרון לחששות שהעלה היועץ המשפטי לממשלה אינו בהקלת התנאים לפתיחת הפתרון לחששות שהעלה היועץ המשפטי לממשלה אינו בהקלת התנאים לפתיחת הפתרון לחששות שהעלה היועץ המשפטי לממשלה אינו בהקלת התנאים לפתיחת . . . . הטוב נפגעהטוב נפגעהטוב נפגעהטוב נפגע
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כל שכן משרוב האישומים מוגשים כקובלנות בידי אנשים כל שכן משרוב האישומים מוגשים כקובלנות בידי אנשים כל שכן משרוב האישומים מוגשים כקובלנות בידי אנשים כל שכן משרוב האישומים מוגשים כקובלנות בידי אנשים ; ; ; ; הליכים פליליים נגד מפרסמיםהליכים פליליים נגד מפרסמיםהליכים פליליים נגד מפרסמיםהליכים פליליים נגד מפרסמים

        ). ). ). ). 579579579579' ' ' ' עמעמעמעמ, , , , שםשםשםשם." (." (." (." (פרטייםפרטייםפרטייםפרטיים

  

בהם ,  הפלילית אך לאותם מקרים קיצונייםלפיה יש לצמצם את האחריות, עמדה דומה

ריבלין ) כתוארו אז(השופט ' הביע גם כב, ניכרת כוונה מובהקת לפגוע במושא הפרסום

תוך שהוא עומד על הבעייתיות המיוחדת הנעוצה בהליכי קובלנה , במסגרת פרשת ביטון

  :פלילית בתחום לשון הרע

  

" " " " קורבןקורבןקורבןקורבן""""ברגיל מאבד הברגיל מאבד הברגיל מאבד הברגיל מאבד ה. . . . סוד ההליך הפליליסוד ההליך הפליליסוד ההליך הפליליסוד ההליך הפליליביביביבי, , , , הלכה למעשההלכה למעשההלכה למעשההלכה למעשה, , , , ההגנה על שלום הציבור עומדתההגנה על שלום הציבור עומדתההגנה על שלום הציבור עומדתההגנה על שלום הציבור עומדת""""

. . . .  את מעמדו בהליך הפלילי לטובת המדינה המנהלת את ההליך בשמו את מעמדו בהליך הפלילי לטובת המדינה המנהלת את ההליך בשמו את מעמדו בהליך הפלילי לטובת המדינה המנהלת את ההליך בשמו את מעמדו בהליך הפלילי לטובת המדינה המנהלת את ההליך בשמו–––– אשר זכויותיו נפגעו  אשר זכויותיו נפגעו  אשר זכויותיו נפגעו  אשר זכויותיו נפגעו ––––

ידי ידי ידי ידי ----עם זאת שונים פני הדברים במקרים שבהם מקורו של ההליך בקובלנות פליליות שהוגשו עלעם זאת שונים פני הדברים במקרים שבהם מקורו של ההליך בקובלנות פליליות שהוגשו עלעם זאת שונים פני הדברים במקרים שבהם מקורו של ההליך בקובלנות פליליות שהוגשו עלעם זאת שונים פני הדברים במקרים שבהם מקורו של ההליך בקובלנות פליליות שהוגשו על

ו מאפיינים של התדיינות ו מאפיינים של התדיינות ו מאפיינים של התדיינות ו מאפיינים של התדיינות  המערב בתוכ המערב בתוכ המערב בתוכ המערב בתוכ––––" " " " כלאייםכלאייםכלאייםכלאיים----יצוריצוריצוריצור""""זהו מעין זהו מעין זהו מעין זהו מעין ; ; ; ; מי שראו עצמם נפגעיםמי שראו עצמם נפגעיםמי שראו עצמם נפגעיםמי שראו עצמם נפגעים

המאפיין את הקובלנה המאפיין את הקובלנה המאפיין את הקובלנה המאפיין את הקובלנה , , , , זהזהזהזה" " " " עירוב תחומיםעירוב תחומיםעירוב תחומיםעירוב תחומים"""". . . . כזה הוא המקרה שלפנינוכזה הוא המקרה שלפנינוכזה הוא המקרה שלפנינוכזה הוא המקרה שלפנינו. . . . פלילית ואזרחית כאחדפלילית ואזרחית כאחדפלילית ואזרחית כאחדפלילית ואזרחית כאחד

מוסיף נדבך על הקושי הקיים בהפעלת הסנקציה הפלילית מוסיף נדבך על הקושי הקיים בהפעלת הסנקציה הפלילית מוסיף נדבך על הקושי הקיים בהפעלת הסנקציה הפלילית מוסיף נדבך על הקושי הקיים בהפעלת הסנקציה הפלילית , , , , הפלילית הפרטית בעבירת לשון הרעהפלילית הפרטית בעבירת לשון הרעהפלילית הפרטית בעבירת לשון הרעהפלילית הפרטית בעבירת לשון הרע

ת מנוצל לרעה ת מנוצל לרעה ת מנוצל לרעה ת מנוצל לרעה שימוש בכלי הפלילי בתחום זה בידי פרטים עשוי להיושימוש בכלי הפלילי בתחום זה בידי פרטים עשוי להיושימוש בכלי הפלילי בתחום זה בידי פרטים עשוי להיושימוש בכלי הפלילי בתחום זה בידי פרטים עשוי להיו. . . . בסוגיית הביטוי הדיבתיבסוגיית הביטוי הדיבתיבסוגיית הביטוי הדיבתיבסוגיית הביטוי הדיבתי

ראוי שנבחן במקרים אלה אם לא ראוי שנבחן במקרים אלה אם לא ראוי שנבחן במקרים אלה אם לא ראוי שנבחן במקרים אלה אם לא . . . . למטרות שאינן עולות בקנה אחד עם האינטרס החברתי הכולללמטרות שאינן עולות בקנה אחד עם האינטרס החברתי הכולללמטרות שאינן עולות בקנה אחד עם האינטרס החברתי הכולללמטרות שאינן עולות בקנה אחד עם האינטרס החברתי הכולל

: : : : עלינו לבחון בקפידהעלינו לבחון בקפידהעלינו לבחון בקפידהעלינו לבחון בקפידה. . . . חל בהם עירוב תחומים העולה כדי שימוש לא ראוי בהליך הפליליחל בהם עירוב תחומים העולה כדי שימוש לא ראוי בהליך הפליליחל בהם עירוב תחומים העולה כדי שימוש לא ראוי בהליך הפליליחל בהם עירוב תחומים העולה כדי שימוש לא ראוי בהליך הפלילי

או שמא זכותו או שמא זכותו או שמא זכותו או שמא זכותו , , , , האומנם האינטרס הנסוג במקרה זה מפני חופש הביטוי הוא אכן אינטרס ציבוריהאומנם האינטרס הנסוג במקרה זה מפני חופש הביטוי הוא אכן אינטרס ציבוריהאומנם האינטרס הנסוג במקרה זה מפני חופש הביטוי הוא אכן אינטרס ציבוריהאומנם האינטרס הנסוג במקרה זה מפני חופש הביטוי הוא אכן אינטרס ציבורי

        ))))618618618618' ' ' ' עמעמעמעמ, , , , שםשםשםשם." (." (." (." (פרטית של אדם לשמו הטובפרטית של אדם לשמו הטובפרטית של אדם לשמו הטובפרטית של אדם לשמו הטובהההה

  

  :ובהמשך

  

גם התמורה הממשית שחלה במעמדן החוקתי של הזכות לחופש הביטוי ושל חירות הפרט לצד גם התמורה הממשית שחלה במעמדן החוקתי של הזכות לחופש הביטוי ושל חירות הפרט לצד גם התמורה הממשית שחלה במעמדן החוקתי של הזכות לחופש הביטוי ושל חירות הפרט לצד גם התמורה הממשית שחלה במעמדן החוקתי של הזכות לחופש הביטוי ושל חירות הפרט לצד """"

כבוד האדם וחירותו משפיעה על מערך כבוד האדם וחירותו משפיעה על מערך כבוד האדם וחירותו משפיעה על מערך כבוד האדם וחירותו משפיעה על מערך : : : : יסודיסודיסודיסוד----זכותו של אדם לשם טוב למן חקיקתו של חוקזכותו של אדם לשם טוב למן חקיקתו של חוקזכותו של אדם לשם טוב למן חקיקתו של חוקזכותו של אדם לשם טוב למן חקיקתו של חוק

כשם שמתקיימת השפעה הדדית בין המשפט הציבורי לבין כשם שמתקיימת השפעה הדדית בין המשפט הציבורי לבין כשם שמתקיימת השפעה הדדית בין המשפט הציבורי לבין כשם שמתקיימת השפעה הדדית בין המשפט הציבורי לבין . . . . האיזונים המתחייב בדין הפליליהאיזונים המתחייב בדין הפליליהאיזונים המתחייב בדין הפליליהאיזונים המתחייב בדין הפלילי

, , , , מכוח קל וחומרמכוח קל וחומרמכוח קל וחומרמכוח קל וחומר, , , , כך מתקיימתכך מתקיימתכך מתקיימתכך מתקיימת, , , , ))))842842842842----843843843843' ' ' ' בעמבעמבעמבעמ, , , , ]]]]7777[[[[ל ל ל ל """" הנ הנ הנ הנ6126612661266126/94/94/94/94ץ ץ ץ ץ """"בגבגבגבג((((המשפט הפרטי המשפט הפרטי המשפט הפרטי המשפט הפרטי 

 מענפי המשפט  מענפי המשפט  מענפי המשפט  מענפי המשפט שיש הרואים בו ענףשיש הרואים בו ענףשיש הרואים בו ענףשיש הרואים בו ענף, , , , השפעה הדדית בין המשפט הציבורי למשפט הפליליהשפעה הדדית בין המשפט הציבורי למשפט הפליליהשפעה הדדית בין המשפט הציבורי למשפט הפליליהשפעה הדדית בין המשפט הציבורי למשפט הפלילי

למעמדם החוקתי של שלושת הערכים הללו מצטרפים למעמדם החוקתי של שלושת הערכים הללו מצטרפים למעמדם החוקתי של שלושת הערכים הללו מצטרפים למעמדם החוקתי של שלושת הערכים הללו מצטרפים , , , , כפי שציין חברי הנשיאכפי שציין חברי הנשיאכפי שציין חברי הנשיאכפי שציין חברי הנשיא, , , , אמנםאמנםאמנםאמנם. . . . הציבוריהציבוריהציבוריהציבורי

הוספת העבירות הוספת העבירות הוספת העבירות הוספת העבירות ((((גם שינויים במערך נורמטיבי המסדיר את הטיפול הפלילי בביטויים פוגעניים גם שינויים במערך נורמטיבי המסדיר את הטיפול הפלילי בביטויים פוגעניים גם שינויים במערך נורמטיבי המסדיר את הטיפול הפלילי בביטויים פוגעניים גם שינויים במערך נורמטיבי המסדיר את הטיפול הפלילי בביטויים פוגעניים 



  
  בית משפט השלום בנתניה

  2010 אפריל 22  

  ' לוי ואח' הירש נ 12-08 פ"ק
  

  

 21 מתוך 13 עמוד

    סעיףסעיףסעיףסעיף, , , , ב לחוק העונשין והאיסור על הסתה לאלימות או לטרורב לחוק העונשין והאיסור על הסתה לאלימות או לטרורב לחוק העונשין והאיסור על הסתה לאלימות או לטרורב לחוק העונשין והאיסור על הסתה לאלימות או לטרור144144144144סעיף סעיף סעיף סעיף , , , , בדבר הסתה לגזענותבדבר הסתה לגזענותבדבר הסתה לגזענותבדבר הסתה לגזענות

אינו ניצב לבדו אינו ניצב לבדו אינו ניצב לבדו אינו ניצב לבדו , , , , על משקלו הסגולי הרבעל משקלו הסגולי הרבעל משקלו הסגולי הרבעל משקלו הסגולי הרב, , , , אך כאמור חופש הביטויאך כאמור חופש הביטויאך כאמור חופש הביטויאך כאמור חופש הביטוי, , , , )))) לחוק העונשין לחוק העונשין לחוק העונשין לחוק העונשין2222דדדד144144144144

 הטיית נקודת האיזון  הטיית נקודת האיזון  הטיית נקודת האיזון  הטיית נקודת האיזון .... חוברת אליו הפגיעה בחירותו האישית של הפרט חוברת אליו הפגיעה בחירותו האישית של הפרט חוברת אליו הפגיעה בחירותו האישית של הפרט חוברת אליו הפגיעה בחירותו האישית של הפרט––––בעבירה הפלילית בעבירה הפלילית בעבירה הפלילית בעבירה הפלילית 

 העובדה שהדין מציע למבקש להגן  העובדה שהדין מציע למבקש להגן  העובדה שהדין מציע למבקש להגן  העובדה שהדין מציע למבקש להגן ––––במשפט הפלילי אל עבר החירות קלה לנו בשל טעם נוסף במשפט הפלילי אל עבר החירות קלה לנו בשל טעם נוסף במשפט הפלילי אל עבר החירות קלה לנו בשל טעם נוסף במשפט הפלילי אל עבר החירות קלה לנו בשל טעם נוסף 

העולה מכל אלה הוא כי לעניין העבירה הפלילית העולה מכל אלה הוא כי לעניין העבירה הפלילית העולה מכל אלה הוא כי לעניין העבירה הפלילית העולה מכל אלה הוא כי לעניין העבירה הפלילית . . . . הוא הסעד האזרחיהוא הסעד האזרחיהוא הסעד האזרחיהוא הסעד האזרחי, , , , על שמו הטוב סעד אחרעל שמו הטוב סעד אחרעל שמו הטוב סעד אחרעל שמו הטוב סעד אחר

עלינו לנקוט אספקלריה מצרה ולהותיר את השימוש בה רק למקרים שבהם קיימת כוונה ממש עלינו לנקוט אספקלריה מצרה ולהותיר את השימוש בה רק למקרים שבהם קיימת כוונה ממש עלינו לנקוט אספקלריה מצרה ולהותיר את השימוש בה רק למקרים שבהם קיימת כוונה ממש עלינו לנקוט אספקלריה מצרה ולהותיר את השימוש בה רק למקרים שבהם קיימת כוונה ממש 

מצטרף אני אפוא לעמדת חבריי שלפיה יש להותיר על מכונה את הילכת בורוכוב מצטרף אני אפוא לעמדת חבריי שלפיה יש להותיר על מכונה את הילכת בורוכוב מצטרף אני אפוא לעמדת חבריי שלפיה יש להותיר על מכונה את הילכת בורוכוב מצטרף אני אפוא לעמדת חבריי שלפיה יש להותיר על מכונה את הילכת בורוכוב . . . . להרע לאחרלהרע לאחרלהרע לאחרלהרע לאחר

  ).).).).619619619619' ' ' ' עמעמעמעמ, , , , שםשםשםשם." (." (." (." (בירת איסור לשון הרעבירת איסור לשון הרעבירת איסור לשון הרעבירת איסור לשון הרעלהימנע מהחלת הילכת הצפיות על עלהימנע מהחלת הילכת הצפיות על עלהימנע מהחלת הילכת הצפיות על עלהימנע מהחלת הילכת הצפיות על עוווו, , , , ]]]]1111[[[[

  

השופט ריבלין כי הצורך לפעול בזהירות בהפעלת הסנקציה הפלילית מתחדד ' קבע כב, בנוסף

במיוחד במקום בו כוונה הלשון הרעה נגד אנשי ציבור בעניינים ציבוריים וכי יש לנקוט גישה 

, בהקשר זה. מרחיבה כלפי חופש הביטוי כשעוסקים בפרסומים הנוגעים לבחירות פוליטיות

תומך , ניתן לראות במי שנוטל חלק בפעילות פוליטית, השופט ריבלין' כבכך על פי עמדת 

מפרסם מאמרים נגד מועמדים אחרים ונהנה מנגישות לאמצעי , בפומבי באחד המועמדים

השם עצמו בעין הביקורת "" איש ציבור"כ, דוגמת הקובל שלפני, תקשורת רלבנטיים

על כל המשתמע מכך , )621-622 'עמ, שם ("הציבורית ואף נהנה מבמה ציבורית משלו

  .מבחינת הגישה המרחיבה שיש לנקוט כלפי חופש הביטוי בעניינו

  

  :624' השופט טירקל בפרשת ביטון בעמ' עוד ראוי להביא בהקשר הנוכחי את דבריו של כב

  

ל ל ל ל """" הנ הנ הנ הנ8613861386138613/96/96/96/96פ פ פ פ """"וכן בדנוכן בדנוכן בדנוכן בדנ] ] ] ] 3333[[[[ל ל ל ל """" הנ הנ הנ הנ2831283128312831/95/95/95/95פ פ פ פ """"שאותה הבעתי בעשאותה הבעתי בעשאותה הבעתי בעשאותה הבעתי בע, , , , לפי השקפתי העקרוניתלפי השקפתי העקרוניתלפי השקפתי העקרוניתלפי השקפתי העקרונית""""

את תחום פריסתן של הוראות הדין הפלילי הפוגעות את תחום פריסתן של הוראות הדין הפלילי הפוגעות את תחום פריסתן של הוראות הדין הפלילי הפוגעות את תחום פריסתן של הוראות הדין הפלילי הפוגעות , , , , על דרך של פרשנותעל דרך של פרשנותעל דרך של פרשנותעל דרך של פרשנות, , , , צםצםצםצםיש לצמיש לצמיש לצמיש לצמ, , , , ]]]]19191919[[[[

שבקצה האחד שלה חופש הביטוי המוחלט שבקצה האחד שלה חופש הביטוי המוחלט שבקצה האחד שלה חופש הביטוי המוחלט שבקצה האחד שלה חופש הביטוי המוחלט , , , , על פני אמת המידהעל פני אמת המידהעל פני אמת המידהעל פני אמת המידה""""אמרתי שם כי אמרתי שם כי אמרתי שם כי אמרתי שם כי . . . . בחופש הביטויבחופש הביטויבחופש הביטויבחופש הביטוי

, , , , במילים אחרותבמילים אחרותבמילים אחרותבמילים אחרות. . . . יש לקבוע את נקודת האיזון קרוב מאוד לקצה הראשוןיש לקבוע את נקודת האיזון קרוב מאוד לקצה הראשוןיש לקבוע את נקודת האיזון קרוב מאוד לקצה הראשוןיש לקבוע את נקודת האיזון קרוב מאוד לקצה הראשון, , , ,  איסורו איסורו איסורו איסורו––––ובקצה השני ובקצה השני ובקצה השני ובקצה השני 

). ). ). ). 331331331331' ' ' ' בעמבעמבעמבעמ, , , , ]]]]3333[[[[ל ל ל ל """" הנ הנ הנ הנ2831283128312831/95/95/95/95פ פ פ פ """"עעעע" (" (" (" (טוי כמעט מוחלטטוי כמעט מוחלטטוי כמעט מוחלטטוי כמעט מוחלטיש לאמץ גישה הגורסת חופש בייש לאמץ גישה הגורסת חופש בייש לאמץ גישה הגורסת חופש בייש לאמץ גישה הגורסת חופש בי

. . . . ידי החלתו של כלל הצפיות בעבירה של לשון הרעידי החלתו של כלל הצפיות בעבירה של לשון הרעידי החלתו של כלל הצפיות בעבירה של לשון הרעידי החלתו של כלל הצפיות בעבירה של לשון הרע----מטעם זה לא הייתי מחמיר עם המפרסם עלמטעם זה לא הייתי מחמיר עם המפרסם עלמטעם זה לא הייתי מחמיר עם המפרסם עלמטעם זה לא הייתי מחמיר עם המפרסם על

, , , , גם לדעתי יש בסעד האזרחי בעוולת לשון הרע כדי לספק את הנפגעים במרבית המקריםגם לדעתי יש בסעד האזרחי בעוולת לשון הרע כדי לספק את הנפגעים במרבית המקריםגם לדעתי יש בסעד האזרחי בעוולת לשון הרע כדי לספק את הנפגעים במרבית המקריםגם לדעתי יש בסעד האזרחי בעוולת לשון הרע כדי לספק את הנפגעים במרבית המקרים, , , , אכןאכןאכןאכן

שר דברים אמורים בעניינים שהם שר דברים אמורים בעניינים שהם שר דברים אמורים בעניינים שהם שר דברים אמורים בעניינים שהם כאכאכאכא, , , , ואין צורך בהרחבת תחולתה של הסנקציה הפליליתואין צורך בהרחבת תחולתה של הסנקציה הפליליתואין צורך בהרחבת תחולתה של הסנקציה הפליליתואין צורך בהרחבת תחולתה של הסנקציה הפלילית

        ."."."."במהותם אזרחייםבמהותם אזרחייםבמהותם אזרחייםבמהותם אזרחיים
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בפרסומם , 5/ת- ו2/בהתחשב בתוכנם של המאמרים ת, יישום הלכות אלה על המקרה שלפני

" ויקיעפולה"על רקע הליכי הבחירות והשימוש שעשו הקובל ובני בריתו הפוליטיים באתר 

 בידי הקובל לבסס את מחייב המסקנה כי לא עלה,  להתנהגותו2ובהסברים שמסר הנאשם 

אשר רק בהתקיימותה קמה העבירה הפלילית , קיומה של אותה כוונה מיוחדת לפגוע

  .המיוחסת לנאשמים

  

כדי לבסס , כל אחד כשלעצמו ואף שניהם ביחד, 5/ת- ו2/התוצאה היא כי אין בפרסומים ת

  .בעבירה על חוק לשון הרע, שפרסם אותם, 2הרשעת הנאשם 

  

  

  :פרשת מוטי כהן

עוסק בפניית , המקים לטענת הקובל את עבירת לשון הרע, נדבך הנוסף בכתב הקובלנהה

מי שהיה מועמד באותה תקופה , "לעשרות אנשים הקשורים למוטי כהן "2הנאשם 

במטרה לשכנע אותם כי העסקתו של הקובל כראש מטה , לראשות המועצה האזורית גלבוע

, מטורף ושקרן, ן הקובל הוא אדם לא אמיןשכ"ההסברה של כהן גורמת לו נזק בלתי הפיך 

  ). לקובלנה18ראו סעיף " (אשר מוטב למוטי כהן לנתק את קשריו אתו

  

התייצב למתן עדות בבית , "עשרות אנשים"אף לא אחד מכל אותם , בסופו של יום, ואולם

הראיה . וממילא לא הובא כל בסיס ראייתי להוכחת טענות הקובל בהקשר זה, המשפט

 ביום 2שהובאה הנה תמליל שיחת טלפון שהתקיימה בין מוטי כהן לבין הנאשם היחידה 

אשר יש בהם ללא ,  אמרות שונות בנוגע לקובל2ואשר במסגרתה השמיע הנאשם , 11.6.08

ששום אדם המכבד את עצמו , מטורף, כגון שמדובר באדם לא רציני, ספק משום לשון הרע

חר תמורת תשלום הולם ובמי שביצע בעבר במי שמוכן להשמיץ כל אדם א, לא יעסיקו

  .1/הכול כמפורט בתמליל ת, עבירות סמים

  

, כמובנו של מונח זה בחוק, "לשון הרע"אלא שהמסקנה כי מדובר באמרות שהן בבחינת 

נדרשים אלמנטים , כזכור, שכן,  לחוק6אינה מחייבת מיני ובי הרשעה בעבירה על סעיף 

  .אלמנטים אשר אינם מתקיימים במקרה זה, יליתנוספים לצורך ביסוס האחריות הפל
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,  היה מודע לכך שלשיחת הטלפון2לא עלה בידי הקובל להוכיח כי הנאשם , כך למשל

זולת , שני בני אדם או יותר"האזינו , במסגרתה נאמרו הביטויים שיש בהם משום לשון הרע

אשר נועדה , כהןמדובר היה בשיחה פרטית בינו לבין מוטי , 2לדברי הנאשם . "הנפגע

שכן מהתמליל ,  אינה בגדר טענה בעלמא2טענתו זו של הנאשם . לאוזניו של מוטי כהן בלבד

 לוודא כי מוטי כהן נמצא ברכב לבדו והוא 2 עצמו עולה כי במהלך השיחה ביקש הנאשם 1/ת

שאלה , 2על פי עדותו של הנאשם ). 14-15'  ש2'  עמ1/ת (2היחיד השומע את דברי הנאשם 

ומאחר והשיחה לא הוקלטה , וח דומה נשאלה על ידו עוד בתחילת שיחת הטלפוןבר

  . מתחילתה לא נסתרה טענה זו

  

אין , לטעמי. ראוי לציין כי תשובתו של מוטי כהן הייתה כי בתו הקטנה נמצאת עמו ברכב

בכך כדי לשנות מהמסקנה כי בנסיבות העניין אין לראות בכך משום פרסום לשון הרע לשני 

, אמנם במישור הפורמאלי ניתן לטעון כי בשל נוכחותה של הבת ברכב. י אדם זולת הנפגעבנ

אך דומני כי , מוטי כהן ובתו, שמעו את האמרות המכפישות כלפי הקובל לפחות שני אנשים

בהעדר כל ראיה לכך שמדובר במי שהנה בוגרת דיה על מנת להבין במי מדובר ואילו תכונות 

אילו מדובר היה בתינוק , כך למשל. ות בבת כמי שהייתה יעד לפרסוםאין לרא, מיוחסות לו

יש להניח כי אפילו הקובל לא היה טוען כי מדובר בפרסום לשני אנשים זולת , עול ימים

המצב בו ילדה צעירה נוסעת עם אביה ברכב ומסוגלת לשמוע את הדברים הנאמרים . הנפגע

לא הוכח כי מדובר בילדה בוגרת המסוגלת להבין לפחות כל עוד , אינו שונה באופן מהותי, לו

 כי הוא נמצא 2הראיה כי מוטי כהן עצמו השיב לנאשם . את תוכנם והקשרם של הדברים

. וכי אין מניעה להמשיך ולנהל השיחה ביניהם במצב דברים זה, עם ילדתו הקטנה, לבדו

נות מהספק ליה, לכל הפחות, 2זכאי הנאשם , בהתחשב בכך שגילה של הבת לא הוכח

שם , )19.9.06, לא פורסם(, יום טוב' אדלר נ) ם-מחוזי י (30335/06פ "וראו גם ע[בהקשר זה 

אך לא , במקרה בו אנשים נוספים שמעו את דבריה, זוכתה הנאשמת מעבירה של לשון הרע

  ]. הוכח שהבינו את תוכנם והקשרם

  

בפועל לא נכחה כלל , ראהככל הנ, 1/בעת שהתנהלה השיחה המעוגנת בתמליל נ, יתרה מכך

ורד '  כי ברכב נכחה הגב22בכתב הקובלנה נרשם בסעיף . בתו הקטנה של מוטי כהן ברכב

הן ורד לוי והן מוטי כהן עצמו היו רשומים בכתב הקובלנה . ואין בו זכר לנוכחות הבת, לוי

חר לא, אך בסופו של דבר לא התייצב אף אחד מהם למתן עדות בפני, כעדים מטעם הקובל

הראיה היחידה באשר למצב הדברים ברכבו , במצב זה. שהקובל וויתר במפתיע על עדותם
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אשר טען בעדותו בבית , נעוצה בעדותו של הקובל עצמו, 1/של מוטי לוי בעת ניהול השיחה ת

אין זכר לטענה זו , כאמור. ביחד עם מוטי כהן וורד לוי, המשפט כי הוא עצמו היה נוכח ברכב

אלא ,  כי לא היה נוכח ברכב2 ובהזדמנות אחרת טען הקובל בפני הנאשם ,בכתב הקובלנה

ראו (אך שמע חלק מהשיחה לאחר שמוטי כהן התקשר אליו מטלפון נוסף במהלך השיחה 

 2בנסיבות אלה דומה כי לא רק שלא הוכחה מודעותו של הנאשם ). 20-22'  ש9' עמ' א4/נ

, "זולת הנפגע, שני בני אדם או יותר"של לנסיבה הנוגעת לכך שדבריו מגיעים לאוזניהם 

אלא שקיים ספק ממשי האם אכן הגיעו דבריו באותה שיחה לאוזניהם של שניים זולת 

  .  הנפגע

  

 אמנם 2הנאשם ". כוונה לפגוע"בנסיבות העניין לא הוכח היסוד הנפשי של , לא זו אף זו

אך לא ניתן להתעלם , להשמיע באוזניו של מוטי כהן אמרות קשות ופוגעניות כלפי הקוב

 שימש באותה תקופה 2אין מחלוקת כי הנאשם . מההקשר בו נאמרו הדברים וממטרתם

וכי , במסגרת ההתמודדות לראשות המועצה האזורית גלבוע, כיועץ התקשורת של מוטי כהן

 כי הקובל מונה על ידי 2 נוהלה ביניהם זמן קצר לאחר שהתברר לנאשם 1/שיחת הטלפון ת

כי לנוכח היכרותו , 2הבהיר הנאשם , בעדותו. לתפקיד בכיר במערך ההסברה שלומוטי כהן 

עמדתו המקצועית הייתה כי עלול להיגרם , ובכלל" ויקיעפולה"עם פועלו של הקובל באתר 

למוטי כהן נזק תדמיתי אם יעסיק את הקובל וחובתו הייתה להציג את עמדתו זו בפני 

  ).8-15'  ש45' עמ(מעבידו 

  

במסגרת הקשר ,  לוודא עם מוטי כהן כי מדובר בשיחה פרטית2הקפיד הנאשם , כאמור

אותו , כמו כן עולה מתוכן השיחה כי הקשרם של הדברים היה אכן החשש. המקצועי ביניהם

ראוי . כי העסקתו של הקובל במטה של מוטי כהן אך תזיק לקידום הקמפיין, 2הביע הנאשם 

באיש שיחו לבדוק את אמיתות טענותיו כלפי הקובל באמצעות  אף הפציר 2לציין כי הנאשם 

-1'  ש5'  עמ1/ת (2ולא לפטר אותו אך בשל חוות דעתו השלילית של הנאשם , גורמים נוספים

בנסיבות אלה וודאי שלא הוכח ברמה הנדרשת בפלילים כי השיחה נוהלה מתוך מטרה ). 7

 כי השיחה עלולה ואף צפויה 2אשם וגם אם מובן היה לנ, ושאיפה ספציפית לפגוע בקובל

כפי שפורט לעיל , אין כלל הצפיות חל בהקשר זה, ברמת וודאות גבוהה לפגוע בקובל

  .בהרחבה
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גם ככל שהיא ,  מהעבירה המיוחסת לו2יש לזכות את הנאשם , לאור כל האמור לעיל

  .מקורביו" עשרות"מתייחסת לשיחות עם מוטי כהן ועם 

  

  

  :1אחריות הנאשם 

,  בעצמו דברי לשון הרע על הקובל1 הקובלנה אין כל זכר לטענה לפיה פרסם הנאשם בכתב

לפרסומים שביצע " אחריות שילוחית" חלה 1וכל כולה נסמכת על הטענה כי על הנאשם 

  . בעת שעבד כיועץ התקשורת שלו, 2הנאשם 

  

ויו של מתחייב אף זיכ,  מהעבירות שיוחסו לו2מעצם זיכויו של הנאשם , בנסיבות אלה

מסקנה זו הייתה מתבקשת אפילו ניתן היה לקבל את התזה המשפטית עליה . 1הנאשם 

שכן , ועל אחת כמה וכמה שזהו המצב כשמדובר בתזה מופרכת מיסודה, מבוססת הקובלנה

אלא אם כן מצויה בעניין זה הוראה , בפלילים" אחריות שילוחית"הכלל הוא כי לא קיימת 

 על הדין בפלילים, קדמי. ראו י(ורשת בהלכה הפסוקה מפורשת בחוק או קביעה מפ

  ).406, 347' עמ, חלק ראשון, )2004 –ה "תשס, מהדורה מעודכנת(

  

 בהעדר כל בסיס 1ניתן היה להסתפק באמור עד כאן ולהורות על זיכויו של הנאשם 

כ הקובל "אך מאחר ובסיכומיו ביקש ב, על יסוד המיוחס לו בכתב הקובלנה, להרשעתו

בין היתר . אתייחס בקצרה גם לטענות אלה, חיב את טיעוניו אל מעבר לאמור בקובלנהלהר

 ביצע העבירות כמבצע בצוותא ולחילופין כמסייע או 1 לפרוטוקול כי הנאשם 82' נטען בעמ

 לבין הקובל לא הייתה 2כ הקובל על כך שבין הנאשם "ל הצביע ב"לביסוס הטענה הנ. משדל

 דברי לשון הרע בהיותו 2ועל כן משפרסם הנאשם , ך כלשהוכל הכרות קודמת או סכסו

מתחייבת המסקנה כי ביצע הפרסומים בידיעתו ועל , 1משמש כיועץ תקשורת בשכר לנאשם 

  .1פי הנחייתו של הנאשם 

  

אלא שאין די , כ הקובל סבירה ביותר ובהחלט ייתכן כי כך היו פני הדברים"טענת ב, אכן

מקום בו על המאשים להוכיח אחריותו של נאשם מעל , יליםבכך לצורך ביסוס הרשעה בפל

 הורה 1במהלך ההליך כולו לא הובאה כל ראיה ממשית לכך שהנאשם . לכל ספק סביר

 2 או שאפילו היה מודע לכוונתו של הנאשם 5/ או ת2/ לפרסם את המאמרים ת2לנאשם 

ות שניהל נגדו הייתה  העיד כי מדיניותו בנוגע לקובל ולתעמולת הבחיר1הנאשם . לפרסמם
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וכי הורה לאנשיו להימנע מלהגיב למעשי הקובל ולפרסומיו , מדיניות של התעלמות מוחלטת

  ). 15-18'  ש62' עמ(

  

פרסם ,  לאחר שהתברר לו כי בניגוד להנחיותיו2 הוא אף נזף בנאשם 1לטענת הנאשם 

 להתעלם 1ם הורה לו הנאש, 2/לאחר שבעקבות פרסומו של ת, 5/ את המאמר ת2הנאשם 

בהקשר זה לא נמצאה התאמה בין גרסאות ). 25-30'  ש66' עמ(ממעשיו של הקובל 

, באופן כללי,  לא הזכיר בעדותו נזיפה כלשהו ואף העיד כי הוא חש2שכן הנאשם , הנאשמים

עם זאת עמדו שני הנאשמים על ). 21-22'  ש44' עמ (1כי פרסומיו מגובים על ידי הנאשם 

 לתקוף את הקובל ואף לא נתן מראש את 2 לא הנחה את הנאשם 1הטענה כי הנאשם 

וגם אם , טענות אלה לא נסתרו בראיות כלשהן. 2אישורו לנוסח המאמרים שפרסם הנאשם 

אין בסיס , הרי בהעדר כל שמץ של ראיה פוזיטיבית, ייתכן בהחלט שפני הדברים היו שונים

  .  2להרשיע את הנאשם , בניגוד לממצאי, אפילו היה מקום, 1להרשעת הנאשם 

  

לא הוכח בפני אותו רצף של , ראוי לציין כי בניגוד לאמור בכתב הקובלנה, למען הסר ספק

לא , כך למשל. 1בשליחותו של הנאשם ,  כלפי הקובל2פעולות מכפישות שביצע הנאשם 

על פי כתב , ושיחות נוספות שנערכו, מצאתי כל בסיס לטענה כי השיחה עם מוטי כהן

מדובר . 1 כיועצו של הנאשם 2היו קשורות לפעילותו של הנאשם , עם מקורביו, לנההקוב

כאשר השיחה עם מוטי כהן נערכה באופן מובהק לנוכח תפקידו , בנושאים נפרדים לחלוטין

  .1וללא כל קשר לנאשם ,  בקמפיין הבחירות של כהן2של הנאשם 

  

 ממשי לביסוס הטענה בדבר רדיפתו לא סייעו באופן, 3- ו2גם עדויותיהם של עדי התביעה 

 טרח להכפיש 2אמנם ציין כי הנאשם , ראובן יוקלר, 2ת "ע. של הקובל על ידי הנאשמים

בהן ניסה , אך על פי דבריו מדובר היה בשיחות פרטיות, באוזניו את אישיותו של הקובל

טי בין במסגרת המאבק הפולי,  לערער את הציר הפוליטי בין יוקלר לבין הקובל2הנאשם 

לא הוכחו יסודות בסיסיים של , גם כאן.  לבין יריביו בצמרת הליכוד בעפולה1הנאשם 

והשיחות בין יוקלר , העבירה כגון הכוונה המובהקת לפגוע והפרסום ליותר מנמען אחד

אלי , 3ת "דברים דומים יש לומר על טענת ע. בכתב הקובלנה, ולו ברמז,  לא הוזכרו2לנאשם 

 את שותפו של 2כינה הנאשם , 2008 בחודש יולי 2שתו היחידה עם הנאשם לפיה בפגי, מלול

שכן ביטוי , ניתן רק להניח כי השותף אליו התייחס מלול בעדותו הנו הקובל". נרקומן"מלול 

, המוטלת כשלעצמה בספק, אך גם כאן מדובר באמרה בודדת, זה נותר עמום וחסר הקשר
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לאחר הגשת , אם בכלל, ירוע אשר התקייםאשר אינה מוזכרת בקובלנה ומתייחסת לא

  . 3.7.08 -הקובלנה ב

  

  

  :הערת סיום

  :ברק לסיים בהערה הבאה) כתוארו אז(הנשיא ' את דבריו בפרשת ביטון בחר כב

  

, , , , זו לדעתי התוצאה הראויהזו לדעתי התוצאה הראויהזו לדעתי התוצאה הראויהזו לדעתי התוצאה הראויה. . . . התוצאה היא אפוא כי דין הנאשמים בשתי הפרשות שלפנינו לזיכויהתוצאה היא אפוא כי דין הנאשמים בשתי הפרשות שלפנינו לזיכויהתוצאה היא אפוא כי דין הנאשמים בשתי הפרשות שלפנינו לזיכויהתוצאה היא אפוא כי דין הנאשמים בשתי הפרשות שלפנינו לזיכוי""""

. . . .  דובר בפרסום עיתונאי שפגע באדם מן השורה דובר בפרסום עיתונאי שפגע באדם מן השורה דובר בפרסום עיתונאי שפגע באדם מן השורה דובר בפרסום עיתונאי שפגע באדם מן השורה8282828295959595/02/02/02/02פ פ פ פ """"בעבעבעבע. . . . אף שאין דמיון בין המקריםאף שאין דמיון בין המקריםאף שאין דמיון בין המקריםאף שאין דמיון בין המקרים

זכותו של הפרט ששמו הטוב לא זכותו של הפרט ששמו הטוב לא זכותו של הפרט ששמו הטוב לא זכותו של הפרט ששמו הטוב לא : : : : במקרה זה ניצבו במלוא עוצמתם האינטרסים המתנגשיםבמקרה זה ניצבו במלוא עוצמתם האינטרסים המתנגשיםבמקרה זה ניצבו במלוא עוצמתם האינטרסים המתנגשיםבמקרה זה ניצבו במלוא עוצמתם האינטרסים המתנגשים

ומנגד זכות הציבור לדעת והאינטרס בעידודה ומנגד זכות הציבור לדעת והאינטרס בעידודה ומנגד זכות הציבור לדעת והאינטרס בעידודה ומנגד זכות הציבור לדעת והאינטרס בעידודה , , , , יושחר בידי אמצעי תקשורת בעלי תפוצה ותהודהיושחר בידי אמצעי תקשורת בעלי תפוצה ותהודהיושחר בידי אמצעי תקשורת בעלי תפוצה ותהודהיושחר בידי אמצעי תקשורת בעלי תפוצה ותהודה

י האחריות האזרחית הקבועים י האחריות האזרחית הקבועים י האחריות האזרחית הקבועים י האחריות האזרחית הקבועים עימות זה מוסדר היטב באמצעות כללעימות זה מוסדר היטב באמצעות כללעימות זה מוסדר היטב באמצעות כללעימות זה מוסדר היטב באמצעות כלל. . . . של החשיפה העיתונאיתשל החשיפה העיתונאיתשל החשיפה העיתונאיתשל החשיפה העיתונאית

המתאפיין בעימות המתאפיין בעימות המתאפיין בעימות המתאפיין בעימות , , , , המשפט הפליליהמשפט הפליליהמשפט הפליליהמשפט הפלילי). ). ). ). 523523523523' ' ' ' בעמבעמבעמבעמ, , , , ]]]]13131313[[[[ראו פרשת אמר ראו פרשת אמר ראו פרשת אמר ראו פרשת אמר ((((בחוק איסור לשון הרע בחוק איסור לשון הרע בחוק איסור לשון הרע בחוק איסור לשון הרע 

    01/01/01/019818981898189818/פ פ פ פ """"ברעברעברעברע. . . . אינו הכלי המתאים לטיפול במקרים מן הסוג הזהאינו הכלי המתאים לטיפול במקרים מן הסוג הזהאינו הכלי המתאים לטיפול במקרים מן הסוג הזהאינו הכלי המתאים לטיפול במקרים מן הסוג הזה, , , , בין החברה לפרט העברייןבין החברה לפרט העברייןבין החברה לפרט העברייןבין החברה לפרט העבריין

כל כל כל כל . . . . ומיתומיתומיתומיתשנישאה מעל דפיה של עיתונות מקשנישאה מעל דפיה של עיתונות מקשנישאה מעל דפיה של עיתונות מקשנישאה מעל דפיה של עיתונות מק, , , , דובר למעשה בתגרה פרטית בין שני אנשיםדובר למעשה בתגרה פרטית בין שני אנשיםדובר למעשה בתגרה פרטית בין שני אנשיםדובר למעשה בתגרה פרטית בין שני אנשים

 לברר את  לברר את  לברר את  לברר את –––– אם בכלל  אם בכלל  אם בכלל  אם בכלל ––––זו המסגרת שבה היה ראוי זו המסגרת שבה היה ראוי זו המסגרת שבה היה ראוי זו המסגרת שבה היה ראוי . . . . מאפייניו של עימות זה אף הם אזרחייםמאפייניו של עימות זה אף הם אזרחייםמאפייניו של עימות זה אף הם אזרחייםמאפייניו של עימות זה אף הם אזרחיים

        ). ). ). ). 33333333----34343434' ' ' ' בעמבעמבעמבעמ, , , , ]]]]11111111[[[[ראו פרשת קופ ראו פרשת קופ ראו פרשת קופ ראו פרשת קופ  ( ( ( (המחלוקתהמחלוקתהמחלוקתהמחלוקת

שימוש תדיר במשפט הפלילי לליבון סכסוכים מעין אלה אינו הולם את אופיים של שימוש תדיר במשפט הפלילי לליבון סכסוכים מעין אלה אינו הולם את אופיים של שימוש תדיר במשפט הפלילי לליבון סכסוכים מעין אלה אינו הולם את אופיים של שימוש תדיר במשפט הפלילי לליבון סכסוכים מעין אלה אינו הולם את אופיים של , , , , אכןאכןאכןאכן

 דומה שהוא אף אינו מתיישב עם האינטרס  דומה שהוא אף אינו מתיישב עם האינטרס  דומה שהוא אף אינו מתיישב עם האינטרס  דומה שהוא אף אינו מתיישב עם האינטרס ....אף לא את מהותה של האחריות הפליליתאף לא את מהותה של האחריות הפליליתאף לא את מהותה של האחריות הפליליתאף לא את מהותה של האחריות הפלילית, , , , הסכסוכיםהסכסוכיםהסכסוכיםהסכסוכים

אשר נדרש לעמוד בנטל הוכחה מוגבר וליהנות משיעורי פיצוי מופחתים תחת אשר נדרש לעמוד בנטל הוכחה מוגבר וליהנות משיעורי פיצוי מופחתים תחת אשר נדרש לעמוד בנטל הוכחה מוגבר וליהנות משיעורי פיצוי מופחתים תחת אשר נדרש לעמוד בנטל הוכחה מוגבר וליהנות משיעורי פיצוי מופחתים תחת , , , , הכן של הניזוקהכן של הניזוקהכן של הניזוקהכן של הניזוק

שבמסגרתה ניתן במקרים מתאימים להטיל אף שבמסגרתה ניתן במקרים מתאימים להטיל אף שבמסגרתה ניתן במקרים מתאימים להטיל אף שבמסגרתה ניתן במקרים מתאימים להטיל אף , , , , של התביעה האזרחיתשל התביעה האזרחיתשל התביעה האזרחיתשל התביעה האזרחית" " " " דרך המלךדרך המלךדרך המלךדרך המלך""""לפנות ללפנות ללפנות ללפנות ל

 מפעל  מפעל  מפעל  מפעל ––––" " " " דחףדחףדחףדחף " " " "1111905905905905/96/96/96/96א א א א """"עעעע; ; ; ; 494494494494' ' ' ' בעמבעמבעמבעמ, , , , ]]]]25252525[[[[אבנרי אבנרי אבנרי אבנרי ' ' ' '  נוף נ נוף נ נוף נ נוף נ802802802802/87/87/87/87א א א א """"עעעע" (" (" (" (פיצויים לדוגמאפיצויים לדוגמאפיצויים לדוגמאפיצויים לדוגמא""""

שני המקרים שבאו שני המקרים שבאו שני המקרים שבאו שני המקרים שבאו , , , , אמתאמתאמתאמת]). ]). ]). ]). 26262626[[[[מ מ מ מ """" הוצאת מודיעין בע הוצאת מודיעין בע הוצאת מודיעין בע הוצאת מודיעין בע––––" " " " מעריבמעריבמעריבמעריב""""' ' ' ' מ נמ נמ נמ נ""""ארגון פרסום והפצה בעארגון פרסום והפצה בעארגון פרסום והפצה בעארגון פרסום והפצה בע

מקורם בקובלנות מקורם בקובלנות מקורם בקובלנות מקורם בקובלנות , , , , וכמוהם רבות מן הפרשות הקודמות שבהן עוצבה עבירת לשון הרעוכמוהם רבות מן הפרשות הקודמות שבהן עוצבה עבירת לשון הרעוכמוהם רבות מן הפרשות הקודמות שבהן עוצבה עבירת לשון הרעוכמוהם רבות מן הפרשות הקודמות שבהן עוצבה עבירת לשון הרע, , , , לפנינולפנינולפנינולפנינו

 D. Kretzmer “Intentראו ראו ראו ראו  ( ( ( (הליך זה אמנם נושא מאפיינים של התדיינות אזרחיתהליך זה אמנם נושא מאפיינים של התדיינות אזרחיתהליך זה אמנם נושא מאפיינים של התדיינות אזרחיתהליך זה אמנם נושא מאפיינים של התדיינות אזרחית. . . . פליליותפליליותפליליותפליליות

in Criminal Libel: Statutory Interpretation or Judicial Imagination?” 

, , , , זהו כלי חמור ורציניזהו כלי חמור ורציניזהו כלי חמור ורציניזהו כלי חמור ורציני. . . . אך אין לשכוח שתכליתו הטלת אחריות פלילית בגין ביטוי פומביאך אין לשכוח שתכליתו הטלת אחריות פלילית בגין ביטוי פומביאך אין לשכוח שתכליתו הטלת אחריות פלילית בגין ביטוי פומביאך אין לשכוח שתכליתו הטלת אחריות פלילית בגין ביטוי פומבי, , , , ))))[57]

לא בכדי מגלה המשפט המשווה נטייה גוברת לצמצום הסנקציה לא בכדי מגלה המשפט המשווה נטייה גוברת לצמצום הסנקציה לא בכדי מגלה המשפט המשווה נטייה גוברת לצמצום הסנקציה לא בכדי מגלה המשפט המשווה נטייה גוברת לצמצום הסנקציה . . . . וכך יש להתייחס אליווכך יש להתייחס אליווכך יש להתייחס אליווכך יש להתייחס אליו

 תוך מתן  תוך מתן  תוך מתן  תוך מתן כאשר עיקר ההתדיינות בעניין זה מתנהלת במישור האזרחיכאשר עיקר ההתדיינות בעניין זה מתנהלת במישור האזרחיכאשר עיקר ההתדיינות בעניין זה מתנהלת במישור האזרחיכאשר עיקר ההתדיינות בעניין זה מתנהלת במישור האזרחי, , , , רערערערעהפלילית בגין לשון ההפלילית בגין לשון ההפלילית בגין לשון ההפלילית בגין לשון ה
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 .Gatley supra [60], at pp. 675-676, 678; D: : : : ראוראוראוראו((((אפשרות לפסוק פיצויים לדוגמה אפשרות לפסוק פיצויים לדוגמה אפשרות לפסוק פיצויים לדוגמה אפשרות לפסוק פיצויים לדוגמה 

Price, 

K. Duodu Defamation – Law, Procedure & Practice [61], at p. 465; 50 

Am. Jur. 2d [67], Libel and Slander, §§ 520-521; B. Markesinis, S. 

Deakin Tort Law [62], at pp. 688-689 .( .( .( .(לא נועד ההליך הפלילי ליישוב לא נועד ההליך הפלילי ליישוב לא נועד ההליך הפלילי ליישוב לא נועד ההליך הפלילי ליישוב , , , , ככללככללככללככלל

פרשת פרשת פרשת פרשת  ( ( ( (."."."."יפים הדברים לשני המקרים שבהם הכרענו כעתיפים הדברים לשני המקרים שבהם הכרענו כעתיפים הדברים לשני המקרים שבהם הכרענו כעתיפים הדברים לשני המקרים שבהם הכרענו כעת. . . . יריבויות אישיות או לריצוי רגשי נקםיריבויות אישיות או לריצוי רגשי נקםיריבויות אישיות או לריצוי רגשי נקםיריבויות אישיות או לריצוי רגשי נקם

        ).).).).587587587587----586586586586' ' ' ' עמעמעמעמ, , , , ביטוןביטוןביטוןביטון

  

  

  

  

המתעד שיחה שנערכה , א4/מהתמליל ת. יפים דברים אחרונים אלה גם להליך שהתנהל בפני

עולה בבירור כי הגשת ,  ימים ספורים עובר להגשת הקובלנה2בין הקובל לבין הנאשם 

על , 2הקובלנה הייתה אך אחד מסדרה של צעדים בהם נקט הקובל על מנת לנקום בנאשם 

כפי שאף , מהתמליל עולה. 1/טי כהן בשיחת הטלפון תהאמרות שהשמיע כלפיו באוזני מו

איים להדפיס , כי הקובל פרסם בגנותו פרסומים משמיצים באינטרנט,  בעדותו2טען הנאשם 

את הנאשם " לשגע" והצהיר כי בכוונתו 2אוסף ההשמצות ולחלקו באזור מגוריו של הנאשם 

שההליך הפלילי לא נועד לשמש אלא ). 6-7'  ש8' עמ' א4/ת(אותו עד שיתנצל " ולרדוף "2

גם אם לתחושתם , וראוי כי הקובל ואחרים כמותו, ככלי משחק במסע הוונדטה של הקובל

יתנו דעתם לכך וימנעו מעשיית שימוש בלתי ראוי בהליכי , האישית נגרם להם עוול

  .    הקובלנה

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  בית משפט השלום בנתניה

  2010 אפריל 22  

  ' לוי ואח' הירש נ 12-08 פ"ק
  

  

 21 מתוך 21 עמוד

  

רות המיוחסות להם לאור כל האמור לעיל אני מורה על זיכוים של שני הנאשמים מהעבי

  .בכתב הקובלנה
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  במעמד הצדדים, 2010 אפריל 22 , ע"אייר תש' ח,  ניתנה היום
  

               
  




