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 פסק די�
  1 

 2 .� 100,000ע לתשלו� פיצוי בס
 של לפניי תביעה על פי חוק איסור לשו� הר .1

 3 

 4הוא חבר ועד  2קי בראשו� לציו�. התובע עמותה רשומה בתחו� ספורט ההו אהי 1התובעת  .2

 5שחק� בקבוצת ההוקי של התובעת  הוא 3והתובע מאמ� ומייסד העמותה העמותה המשמש כ

 6 ומשמש כיו"ר העמותה. 

 7 

 8  מספר שני�. שחק� בקבוצת ההוקי של התובעת והיה פעיל בה  ההנתבע הי .3

 9 

 10מכתב באתר האינטרנט של התובעת, פרסומי� כדלקמ�: פרסו�  לארבעההתביעה התייחסה  .4

 11ייסבוק של הנתבע בקשר למחנה אימוני� במטולה ובבלרוס, פרסו� תמונה פרסו� בעמוד הפ

 12 3של התובע  ותתמונ וע� חולצת המועדו� כאשר על חזית החולצה הופיעובנו הנתבע  בה

 13 אופ� בו עליוהופרסו� פוסט באתר הפייסבוק של התובעת בו פרס� הנתבע סקר שער
 לגבי 

 14הרקע בו נדרש למחוק את הפרסומי�.  י�מאת ב"כ התובע לנהוג בעקבות מכתב שקיבל

 15המועדו� והנסיבות הוא פרישת הנתבע ובנו מ בהרחבה בהמש
,לפרסומי�, אשר תוכנ� יפורט 

 16 שהובילו לפרישת�.

 17 

 18לא היה שבע רצו� מהיק& הנתבע פרש מהמועדו� לאחר ש התובעי� כיבכתב התביעה טענו  .5

 19ממורמר מכ
 שהקבוצה בנו במשחקי קבוצת ההוקי. לטענת�, הנתבע היה השתתפות 

 �20, ממשיכה במשחקיה ואימוניה על א& עזיבתו ולכ� פעל על מנת לפגוע בה�. לדבריה

 21וה� נכתבו בגסות  וגעי� ישירות למשלח יד� ופוגעי� בפרנסת�נ, אות�הפרסומי� מכפישי� 

 22 . המדובר בפרסו� רחב אשר עלול להגיע למאות אלפי או מיליוני אנשי�. במטרה לפגוע בה�

 23 

 כב' השופט איל� דפדי, סג� נשיאפני ל
 

תובעי$ה  
 
 580376911 (ע"ר) עמותת הוקי רולר ראשו� לציו�.1

 אנדריי שטפוצה.2

  משה אלקי�.3
 שי זוהר ועו"ד מור� זבולוני לוי ע"י עו"ד

  
  נגד

 
  
 נתבעה

  
  ויטלי קופרמ�

  שלומי ויינברג ועו"ד אביתר כה� ע"י עו"ד
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 1במקביל  ,לבנו. לדבריו 2פרישה נבעה מהתנכלות התובע הכי  תבע ההגנה טע� הנ בכתב .6

 2בי� בנו להתאמ� ג� אצל מאמ� אחר שאינו חבר בתובעת ואשר בינו ל החל , 1לחברות בתובעת 

 3. הב� בנו ולהעליבולהתנכל לזה  החל, 2לתובע על כ
 כשנודע קיימת מתיחות אישית.  2התובע 

 4הנתבע טע� כי מדובר בתביעת סרק קנטרנית החליט לפרוש ובעקבותיו פרש ג� אביו הנתבע. 

 5נטולת כל עילה מכוח הדי� והחוק ובחלקה קיימות לנתבע הגנות מלאות על פי די� כ
 שדינה 

 6 .להידחות

 7 

 8ומטע� הנתבע  3(ו 2דדי� הגישו תצהירי�. מטע� התובעי� הוגשו תצהירי� של התובעי� הצ .7

 9גש תצהירו. בנוס&, התובעי� הגישו את הפרסומי� אשר היו בשפה הרוסית כשה� הו

 10בדיו� ההוכחות נשמעו העדויות והצדדי� מתורגמי� לעברית ומאומתי� על ידי נוטריו�. 

 11 סיכמו טענותיה� בעל פה. 

  12 

 13 דיו� והכרעה

 14 

 15שמעתי את העדויות ואת טיעוני הצדדי�, נתי בכתבי הטענות ובחומר הראיות, לאחר שעיי .8

 16 החלטתי לדחות את התביעה. 

 17 

 18 אדו� בכל פרסו� על פי הסדר הכרונולוגי כדלקמ�: .9

 19 

 20  פרסו$ מכתב באתר האינטרנט של התובעת  :הפרסו$ הראשו�

 21 

 22שהופנה אל המועדו� ופורס� באתר 22.1.2015מיו� הפרסו� הראשו� הינו מכתבו של הנתבע  .10

 23רסו� זה, הוא המשי
 להתפרס� לאחר שהנתבע התבקש להסיר פ התובעת.האינטרנט של 

 24בכתב התביעה כמו ג� שלו תו
 השארת לינק מתאי� באתר הקבוצה. בעמוד הפייסבוק 

 25לטענת� מהווה פרסו� התובעי� אל החלק במכתב ש טע� התובעי�, לא הפנובתצהירי� מ

 26  ס לנעשה במועדו�.לשו� הרע. מדובר במסמ
 ארו
 בו נכתבו דברי� שוני� ביח

 27 

 28אי� די לא פורטו המילי� המהוות לשו� הרע וכי  בכתב התביעה  כיטע� בסיכומיו  ב"כ הנתבע .11

 29על התובעי� היה להיכבד ולפרט ברחל . אני מסכי� לכ
.  שמכיל תוכ� רב מסמ
הבצירופו של 

 30 על מי מה�.ובת
 הקטנה מה� הדברי� אשר לטענת� מהווי� לשו� הרע 

 31 

 32התובע על פי החוק אינו יכול "כי   ובי.קאיצ חיי� הלפרי� נ'מרדכי  2291/12ע"א רכ
 נקבע ב .12

 33להסתפק בטענה שהנתבע הוציא דיבתו, ועליו לציי� בכתב תביעתו את "פירוט המילי$, 
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 1 ובהמש
:אשר מולידות לטענתו את עילת התביעה" בכתב או בע"פ, בה$ השתמש התובע" ו

 2כדי להקי$ פלוגתא בי� הצדדי$ בגי� כל ביטוי וביטוי  ,עצמולכש ,אי� בצירו, הפרסו$"ש

 3די בכ
 כדי לדחות את טענות התובעי� בעניי�  .לפסק הדי�) 6(סעי&  "המופיעי$ בפרסו$

 4 פרסו� זה. 

 5 

 6תביעה שכ� אי� את הכי עיו� במכתב מגלה כי לא היה מקו� להגיש  , אציי�למעלה מהדרוש .13

 7 . לשו� הרע הכלולי� בו משו� בדברי� 

 8 

14.  :
 9 להל� יובא במלואו תוכ� המסמ

 10  "שלו$ לכול$,

 11  כדי להמנע משמועות, אני מודיע כי אני ועיד� עוזבי$ את המועדו�.

 12הכל התחיל כאשר בער- לפני שנה שמתי לב שעיד� לא כל כ- רוצה ללכת לאימוני$. לאחר 

 13 שיחה איתו, התברר כי הוא מרגיש שלא שמי$ לב אליו באימוני הנבחרת, לא מעניי� לו

 14, הגדולי$ מרגישי$ טוב מידי מכדי למסור למישהו בגילו, להתאמ� ע$ הקטני$ יותר וא

 15  שקט� מה$ בהרבה. כמוב� שהילד מרגיש נסיגה.

 16הטיסה ל"פאק הזהב" העלתה הרבה בעיות בטכניקה האישית של כל שחק� שגדל במועדו� 

 17ח, א- בהרבה של "ראשו� דוילס". כמוב� שהילדי$ נלחמו בכל כוח$ עד הסו, כדי להצלי

 18מקרי$ ה$ פשוט לא ידעו מה לעשות. הרי שאנחנו משחקי$ במגרש הקרח הקט�, ורק ע$ 

 19  ארבעה שחקני$. ללא רודיק, בוריס, איתי, שחר, גיא ודוד המצב שלנו היה עגו$ מאוד.

 20כפי שאת$ שמי$ לב, השחקני$ הבודדי$ הללו שהצילו את המשחק, לא אומנו ע"י אנדרי 

 21וג'ניה. ה$ הגיעו למועדו� כבר ע$ בסיס מוכ�. ואיתי, שחר וגיא "מ) הערת הח ( 2(התובע 

 22  בכלל ממועדו� "צור�".

 23פניתי לאנדרי כבר מספר פעמי$, בבקשה להתחיל ללמד את הילדי$ טכניקה אישית ואופ� 

 24"אל תעשה את העבודה שלי, תעשה את של-", "עוד  תי:תמיד נענמשחק קבוצתי, א- 

 25  מוקד$ לה$, הכל יבוא לבד ע$ הזמ�" וכו.

 26הפע$ פשוט החלטתי לקחת את עיד� לאימוני$ במועדוני$ נוספי$, בתקווה לשפר את 

 27יכולותיו. אציי� כי אנחנו לא עושי$ מעיד� שחק� הוקי מקצועי. אבל מחוג שהילד משקיע בו 

 28יינו רוצי$ לקבל תמורה בהתא$. ולכ� זה לא שחשוב לנו היכולות , האת כל כוחו ונשמתו

 29משחק שלו בהוקי, אלא ההרגשה שלו כחלק מקבוצה. ההרגשה שהוא נחו. ושהוא בי� 

 30הטובי$. אי� מילי$ של הורה או מאמ� שיכולי$ להחלי, תחושות אלו, הילד צרי- לחוש 

 31  זאת בעצמו.

 32. התאמנו ע$ כול$ ! ולפתע אחרי אחד בקיצור, החלטנו ללכת להתאמ� ע$ כל הקבוצות

 33האימוני$, הילד שלי יוצא מאושר ע$ עיניי$ בוהקות ואומר לי שע$ הקבוצה הזו הוא היה 

 34רוצה לשחק. אי- ? למה ? אני שואל אותו, והוא עונה לי: " ה$ מדברי$ איתי. ה$ מוסרי$ 
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 1לו ע$ ג'ניה, לי את הפאק". אחרי האימו� הזה הוא סירב ללכת לאימוני$ של הנבחרת ש

 2לחלוטי�. התקשרתי לאנדרי ואמרתי לו שאנחנו רוצי$ לעבור להתאמ� ע$ "צור�" והגעתי 

 3  כדי להסביר את עצמי. אול$ הוא סירב לשוחח, נעלב וזה גבר על כל היגיו�. 

 4תי אותו אנדרי ביקש להביא את עיד� כדי לדבר איתו ולוודא שזו אכ� החלטה שלו. הבא

 5לתות המועדו� תמיד פתוחות בפניו, שהוא רואה בו שחק� שהוא בתקווה שאנדרי יאמר שד

 6גידל ואימ� ושא, "צור�" לא יחלי, את "ראשו� דוילס". א- במקו$ זאת הוא אמר: "אתה 

 7בוגד. בגדת בקבוצה של- ובי. אני חינכתי את השחק� שב- מאפס ואתה הול-". כפי שאת$ 

 8  א אוכל להגיע לאימוני$ ולהרגיש בנוח.בוודאי מביני$ כעת אי� דר- חזרה. אפילו אני כבר ל

 9  לכ� אני הול-.

 10  לשעבר". 13מספר , "Legion"שחק� הקבוצה 

  11 

 12תה להפיג את השמועות שרווחו במועדו� ימטרתו של הנתבע הי מתוכנו של הפרסו� עולה כי .15

 13ולתת את גירסתו להשתלשלות הדברי�  לגבי הסיבות לעזיבת� שלו ושל בנו את המועדו�


 14הנתבע ). 19(18לפרוטוקול שורות  19ד (עמו כ
 ג� הסביר בחקירתו הנגדית. שהובילו לכ

 15את החלטתו לקחת את בנו להתאמ� במועדוני�  הסביר ו הדברי� מנקודת מבטו תיאר את

 16הקבוצה בה הצלת משחק כי הביע את דעתו הוא א& . נוספי� בתקווה לשפר את יכולותיו

 17. אי� חקני� שאומנו במסגרת מועדו� אחרה בעקבות השתתפות� של ארבעה שתיישיחק בנו ה

 18ואת  2ניהל ע� התובע  �ות אותהנתבע תיאר שיחכל פסול בכ
.  לא מצאתי ג� פסול בכ
 ש

 19לא נאמרו  2. יש לציי� כי בכתב התביעה לא הועלתה טענה כי הדברי� שיוחסו לתובע תגובותיו

 20 על ידו.

 21 

 22היה בדברי� שפגיעה בו, אול�, אינני סבור  נעלב מהדברי� ואולי ראה בה� 2ובע יתכ� שהת .16

 23נוגע לקיומו של לשו� הרע המבח� לשו� הרע. הקביעה שמדובר בלצור
 הר&  כדי לחצות את

 24לאובייקטיביות של הפגיעה בשמו הטוב של הנפגע, על פי הדר
 בה הוא נתפס בעיני הזולת 

 25לא רואה בפרסו� ככזה מדובר במבח� של האד� הסביר. לכ�, כל עוד האד� הסביר והסביבה. 

 26אי� זה  ד$"ותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצלהשפיל אד$ בעיני הבריות או לעש" הנועד

 27המבח�, שבאמצעותו " וכדברי כב' השופט לוי�. משנה א� נמע� הפרסו� נפגע מ� הפרסו�

 28ייקבע א$ דברי$ מסוימי$ שפירס$ פלוני עלולי$ להוות לשו� הרע כלפי אד$ פלמוני, אינו 

 29בח� סובייקטיבי. המבח� הוא אובייקטיבי במהותו, לאמור: לא קובע, מה חושב הנתבע מ

 30המרגיש עצמו נפגע, אלא הקובע הוא כיצד עלולה החברה לקבל את הדברי$ שבאותו 

 31אג'מיא� שאהה, ארכיהגמו� בכנסיה הארמנית בירושלי� נ'  466/83"א (ראו ע פירסו$"

 32"אי� צור- כ
 לצור
  )"עניי� אג'מיא�"להל�  – 740, 734) 4, לט(הארכיהגמו� יגישה דרדריא�

 33בהבאת ראיות בדבר המשמעות שקורא מסוי$ או סוג קוראי$ זה או אחר ייחסו לפירסו$ 
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 1הדברי$ מהווי$ לשו� הרע א$ לאו"  הנדו�, אלא בית המשפט יקבע מימצא בשאלה, א$ אכ�


 2 ).)555) 5, פ"מ מו(ה אלמוגרבקה מיכאלי נ' בל 334/89בע"א  (ראו דברי כב' השופט ב

 3 

 4אינ� חורגי�  אשרדברי�  ככל שישנה פגיעה, מדובר בזוטיכי למעלה מהצור
, אציי�  .17

 5הכלל הוא כי פרסו� ייחשב כהבעת דעה א�  ,מכל מקו�  מביקורת סבירה או מהבעת דעה.

 6האד� הסביר יבי� את האמור בו כהבעת דעתו של המפרס� וסיווג זה כהבעת דעה ייעשה על 

 7פלוני נ' ד"ר אילנה  751/10פי מבחני השכל הישר (ראו: פסק דינו של כב' השופט ריבלי� בע"א 

 8יישו� כללי� אלו על ענייננו, מוביל (פורס� במאגר משפטי)).  121, בפסקה אורב
 ואח' –דיי� 

 9למסקנה כי החלקי� בפרסו� בה� התייחס הנתבע לאופ� ניהול האימוני� ואיכות� מהווי� 

 10יש לזכור כי זה  . בהקשראיסור לשו� הרע לחוק 15דעה מצידו החוסה תחת הגנת סעי& הבעת 

 11וא&  רתהמשקל של חופש הביטוי מתחזק כאשר עסקינ� בפרסו� של הבעת דעה או ביקו

 12שוק� ואח' נ'  4534/02מסיבה זאת יש לדחות את הטענה לקיו� לשו� הרע (ראו: ע"א 

 13  )."עניי� שוק�"להל�:  (פורס� במאגר משפטי) הרציקובי.

 14 

 15, לא הייתה בפרסו� כל התייחסות אל התובעת 2למעט אזכור שמו של התובע  יש לציי� כי  .18

 16 אני דוחה את הטענות של התובעי� בגי� פרסו� זה.   ,לסיכו�. 3או אל התובע 

 17 

 18  פרסו$ בעמוד הפייסבוק של הנתבע בקשר למחנה אימוני$ במטולה ובבלרוס :שניהפרסו$ ה

 19 

 20"מטולה נכתב כדלקמ�:  ,על פי אישור תרגו� של הנוטריו� שהגישו התובעי� ,בפרסו� האמור .19

 21 8יורו עבור  600 +טיסה  –יורו  300 
אפשר להשתגע. בצ'כיה  ליו$ ? 1 500? 2,500ימי$  5

 22 . "ליו$ 1 490. זה אומר 1 3,900 –יורו  900אימוני$ ביו$. זה  4ימי$ אימוני$ 

 23 

 24כי הנתבע הביע את  לשו� הרע. מהדברי� עולה בוחזרתי והפכתי בפרסו� האמור ולא מצאתי  .20

 25שהתקיי�  ת במחנה האימוני�תמיהתו על המחירי� אשר גבתה התובעת עבור השתתפו

 26מדובר בהבעת דעה של מחנה אימוני� שמתקיי� בצ'כיה.  ומחירבהשוואה ל ,. זאתבמטולה

!?
 27 לגיטימית של מי שהיה חבר במועדו� מש
 שני� רבות. מה פסול בכ

 28 

 29כמי שגובי�  . התובעי�מחנה האימוני�בשיווק  וגעאי� מקו� לטענת התובעי� כי הדברי� פ .21

 30צריכי� להיות מסוגלי� להתמודד  ,לחברי הקבוצה שה� מספקי�מחיר מסוי� עבור שירות 

 31אינה זו  ג� א�מותר לאנשי� להתבטא ולהביע דעת� . במשטר דמוקרטי, ביקורת כזוע� 

 32הנימוקי� שהובאו  אי� בכ
 משו� לשו� הרע.מי מהגורמי� אליה� מתייחס הפרסו� ונוחה ל

 33 יעה בנוגע לתוכ� הפרסו� הראשו� יפי� וטובי� ג� לפרסו� זה.לעיל לדחיית התב
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 1 

 2בתצהיר עדותו הראשית הסביר הנתבע כי כתב דברי� אלו בתו� לב מתו
 אמונה כנה כי   .22

 3מחנה האימוני� שהציע הוא מחנה טוב במחיר דומה אלא שהוא מתקיי� בחו"ל. לדבריו, 

 4ה בציונו משו� פגיעה במי מהתובעי�. עלות מוצר או שירות הוא עניי� סובייקטיבי ולא היית

 5לתצהירו)  16(ו 14מה ג� שלא נכתב דבר בגנות מחנה האימוני� שהוצע על יד� ( ראו סעיפי� 

 6הרע, אלא  השימוש בביטוי "אפשר להשתגע" במקו� ובהקשר בו נכתב אינו מהווה לשו�

 7התמיהה בנוגע למחיר מחנה האימוני� שהוצע על ידי התובעי�. מטבע לשו� הבא לחזק את 

 8 . תמיהה, שהיא, כאמור, לגיטימית

 9 

 10הוא שחטא בהקנטה של הנתבע בעקבות פרסו� זה לאחר שכתב בתגובה:  3דווקא התובע  .23

 11כפי שאי� לראות בדברי תשובתו משו� הוצאת לשו�  "אל דאגה, אות- א, אחד לא לוקח".

 12 לראות בנתוני� שהציג הנתבע משו� לשו� הרע.  הרע, הרי שבוודאי אי�

 13 

 14אני דוחה את טענות  ,מי מהתובעי� בשמ�. לסיכו�לציי� כי פרסו� זה אינו מזכיר יש   .24

 15 התובעי� בגי� פרסו� זה. 

  16 

 17פרסו$ תמונה בה הנתבע ובנו ע$ חולצת המועדו� כאשר על חזית החולצה  השלישי:הפרסו$ 

 18  3הופיעו תמונות של התובע 

 19 

 20כאשר ושל בנו  ע� חולצת המועדו� לו פייסבוק תמונה ש� הנתבע בד& ההשלישי פרס בפרסו� .25

 21 . 3של התובע  על חזית החולצה הופיעה תמונה

 22 

 23או כיתוב שבוצעו בה� שינויי� ומבלי שהוספו לה� בלי מ הופיעו 3התמונות של התובע  .26

 24נשאל על כ
 בחקירתו הנגדית ואישר כי כ
  3כדי לפגוע. התובע  ה�שיש באלמנטי� אחרי� 

 25 ). 18(16לפרוטוקול שורות  15הדברי� (ראה עמוד 

 26 

 27נסיבות הפרסו� מלמדת כי אי� בו לשו� הרע וזה נעשה בעקבות חילופי דברי� ג� בחינה של  .27

 28יר ב לתצהמעיו� בנספח לנתבע כ
 שה� חלק מרצ& של התכתבות ביניה�.   3בי� התובע 

 29קוד� לכ� תמונה שלו ושל בנו כשה� לבושי� בחולצת עולה כי הנתבע פרס�  התובעי�

 30 )המועדו�(התמונה תמחק כי אתה כבר לא בראשו� " : 3כתב התובע  בתגובה לכ
המועדו�. 

 31 תמונהאותה בתגובה לכ
 פרס� הנתבע את . או שאתה רוצה לחזור א- לא יודע אי-?"

 32על כ
 השיב   "משה ככה זה בסדר".והוסי&:  3של התובע  ש� תמונות ובמקו� סמל המועדו�

 33 תה ל- אפשרות זו אבל רכבתילמרות שהי ,לקבוצה שלי לא אקחכבר אני אות- : "3התובע 
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 1לכ� תמחק זמ� קצר לאחר מכ� הוסי&: "מילה לא ברורה). ו (כנראה הכוונה לנסעה ( סתע"נ

 2  ותתחיל לעשות דברי$ של גברי$!".זה את הקרקס 

 3 

 4 )3(התובע "אלקי� בחקירתו הנגדית הבהיר הנתבע את שהביאו לפרס� את האמור כדלקמ�:  .28

 5כתב כתגובה שאתה עזבת את הקבוצה שלי ולא יודע אי- לחזור אליה. זה א, פע$ לא היתה 

 6 קבוצה שלו.

 7  ש. ובגלל זה שמת את התמונה ?

 8ת. זו לא היתה קבוצה שלו. זו היתה קבוצה של אנדריי ואז הוא אמר שאוריד את התמונה 

 9) 6(2לפרוטוקול שורות  21(עמוד שלי ושל הב� שלי מעמוד הפייסבוק הראשי שלי...." 

 :
 10"למעשה, אמרתי לו שא$ זה לא מתאי$ לו שעל החולצה שצילמתי מופיעה ובהמש

 11ני יכול לשי$? רציתי לצחוק מזה שלא כל העול$ הוא התמונה של המועדו� אז תמונה שלו א

 12  .)13(12לפרוטוקול שורות  21(עמוד  שלו"

 13 

 14אלמלא הדברי� . 3עולה כי הפרסו� בא בעקבות דברי� מתריסי� של התובע לעיל מהאמור  .29

 15לא  יש להניח כי זה בהתייחס לתמונה המקורית שפורסמה על ידי הנתבע, 3שכתב התובע 

 16. מכל מקו� העובדה שמדובר בתמונה ולא במילי�, אינה הופכת את הדברי� היה בא לעול�

 17"א$ אני אשי$ תמונות של- במקו$ חל& התמונה היה הנתבע עונה: נניח ש . ברי לשו� הרעדל

 18 הא� אז היינו אומרי� שזה לשו� הרע ? אני סבור שלא. בחירתו סמל המועדו� זה בסדר ?"

 19 לבטא את תגובתו בתמונה במקו� במילי� אינה הופכת את הפרסו� ללשו� הרע. של הנתבע

 20 

 21ואלה אינ� מוזכרי� כלל.  2יש לציי� שבפרסו� האמור אי� כל התייחסות לתובעת ולתובע  .30

 22  אני דוחה את טענות התובעי� ג� בגי� פרסו� זה.  ,לסיכו�

 23 

 24  הפרסו$ הרביעי: פרסו$ הסקר

 25 

 26לאתר המועדו� של קבוצת ההוקי פוסט בו ער
 סקר אשר העלה הנתבע  על פי כתב התביעה .31

 27בעקבות מכתב שקיבל מאת ב"כ התובעי� בו נדרש למחוק את לאופ� בו עליו לנהוג 

 28בפוסט נכתב בי� היתר כדלקמ�:  שהוגש על ידי התובעי�, על פי התרגו� מרוסית הפרסומי�. 

 29תב של עו"ד) שי זהר למי שאי� "אתמול בבוקר קיבלתי ממיכאל אלקי� את המכתב (כוונה מכ

 30לקראו עברית של עו"ד, את� תקציר בגלל שביקרתי את פרסו$ של מחנה אימוני$ במטולה 

 31של מועדו� ראשו� דייבילס. הוא דורש למחוק את הפרסומי$ מכל המקומות שלי, כל מה 

 32 ימי$. אחרת תגיש תביעה נגדי.  7שקשור למועדו� ראשו� דייוילס תו- 
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 1יורו  600 +טיסה  –יורו  300 
אפשר להשתגע. בצ'כיה  ליו$ ? 1 500? 2,500ימי$  5מטולה 

 2 . ליו$ 1 490. זה אומר 1 3,900 –יורו  900אימוני$ ביו$. זה  4ימי$ אימוני$  8עבור 

 3עכשיו אני יושב וחושב אבל לא יכול להחליט לבד. אבי בעלי$ של 

http:/devils.co.il/DOMAIN 4, עמוד בגוגל ובפייסבוק. מה לעשות ? למחוק ? להשאיר 

 5אתכ$ בלי כל זה ? אבל ביניכ$ שלא רק עורכי די� שנפלו על הראש (השתגעו) אבל ג$ חברי$ 

 6 נורמליי$ אני מקווה שאת$ חברי$ שלי, לכ� אני החלטתי לשאול אתכ$. מה לעשות? 

 7 80%הצביעו                תתעלמו ממנו הוא מזדיי�                               •

 8 20%תמחוק את הכל כפי שהעור- די� אמר אחרת כלא       הצביעו  •

 9 ".  0%אחר                                                                               הצביעו  •

 10 

 11באפשרות הראשונה שהציג  בי� הצדדי� קיימת מחלוקת בדבר הביטוי בו השתמש הנתבע .32

 12תרגו� הנוטריו� שהגישו, כי הנתבע השתמש . בעוד שהתובעי� טועני�, בהסתמ
 על סקר"ב"

 13 . עיו� במסמ
 המקורי ממנו תורג�"איש טיפש". על פי הנתבע מדובר במילה "מזדיי�במילה "

 14אותיות ראשונות ואחרונות כאשר באמצע הוספו ב בהכי המילה שבמחלוקת נכת מגלה

 15במסגרת ת�. היה עליו לציי� ילא הביא את הדברי� כהוויג� ת. מכא�, שהנוטריו� שתרכוכביו

 16ו והיה היא הוספה של הוספת המשמעות של האותיות החסרותשיש שלוש כוכביות. התרגו� 

 17ש לציי� שחלק י עליו לציי� זאת. כ
 או כ
, לא מצאתי כי בפרסו� האמור יש משו� לשו� הרע. 

 18מהפרסו� האמור הינו חזרה על הפרסו� השני שנדו� לעיל ואשר טענות התובעי� בגינו נדחו 

 19 על ידי. 

 20 

 21"לא רק עו"ד נפלו על הראש כי לכ
 שנכתב וכ�  "מזדיי�"התובעי� התייחסו למילה  .33

 22בהנחה שהמילה "מזדיי�" היא המילה הנכונה או שלפחות זו הפרשנות א&  .)"השתגעו(

 23 ? אני סבור שלא.� יש בכ
 לשו� הרעשל הדברי� לקהל דוברי רוסית, הא הטבעית

 24 

 25אינו מבח� סובייקטיבי אלא אובייקטיבי במהותו. לא המבח� לקיומו של לשו� הרע  ,כאמור .34

 26קובע מה חושב הנתבע, אלא כיצד עלולה החברה לקבל את הדברי� שבאותו פרסו�. מדובר 

 27"מהי, לדעת השופט המבח� הקובע הוא: . אג'מיא�")ראו לעיל "עניי� (  במבח� של אד� סביר

 28יגאל תומרקי� נ'  740/86(ע"א היושב בדי�, המשמעות, שקורא סביר היה מיחס למילי$" 

 29 ).337, 333) 2, פ"ד מג(אליקי� העצני

  30 

 31לא יעלה על הדעת כי בכל פע� שאד�   לא כל גידו& או שימוש בסלנג בוטה ייחשב לשו� הרע. .35

 32 . הרע נגד אותו אד� תביעת לשו�תוגש  אותו,חר באופ� בוטה ויגד& יתבטא כלפי אד� א

 33ולפיכ- קיי$ חשש  ,"קללות וגידופי$ מהווי$ לצערנו חלק מהחיי$ החברתיי$ במדינה



  
  יפו -בתל אביב  בית משפט השלום

    

07
34107 ת"א
  ואח' נ' קופרמ� (ע"ר)עמותת הוקי רולר ראשו� לציו� 16
   

    תיק חיצוני: 
   

9  
 10מתו

 1שזו תביא להצפת בתי המשפט בתביעות  "לשו� הרע"שהכרה שיפוטית גורפת בגידופי$ כב

 2ר, כ- נעשית פגיעת$ לקשה פחות, עד עילת�. זאת ועוד: ככל שהשימוש בגידופי$ שכיח יות

 3בות מסוימות לא תגרו$ עוד לפגיעה ממשית האיזו� יכי אמירת גידופי$ מסוימי$ בנס

 4נית ורעקה נכונות שר הביעא ,המתחייב מהשיקולי$ שתוארו לעיל מצא את ביטויו בפסיקה

 5 רנסיבותלהכיר בגידופי$ כבלשו� הרע וזאת במקרי$ בה$ הכרה זו תהיה מוצדקת לאו

 6וכ� ראו פסק דינו של כב' השופט  132) 1997יני לשו� הרע ((ראו ש. שנהר, ד" פרסו$ הגידופי$

 7  .)8853(08(10 פלונית נ' אלמוני אלו� גביזו� בתיק  תמ"ש (ב"ש)

 8 

 9מביאה לכדי מסקנה כי של הביטויי� בהקשר ובנסיבות בה� פורסמו בחינה אובייקטיבית  .36

 10רק  אשר לאמירה "לאיר אינו עולה כדי לשו� הרע. הטבעי והרגיל בעיני האד� הסב נ�מוב

 11בביטוי נית� לראות אמירה כי מה שהתבקש הנתבע לעשות עו"ד נפלו על הראש (השתגעו)", 

 12. אינו הגיוני. מדובר בביטוי שאולי לא מנומס א
 בוודאי שאי� לומר כי הוא מהווה לשו� הרע

 13שבהטחתו כלפי מישהו אי� גידו&  &או א"סלנג" בוטה ב הרי שמדובר  למילה "מזדיי�"אשר 

 14כדי לייחס לו את משמעותה הלשונית התקנית של המילה ואד� הקורא פרסו� זה לא מייחס 

 15נה נגזרת א- ורק משמעותה של התבטאות אי" את אותה משמעות לאד� אליו כוו� הביטוי.

 16 10520/03(רע"א  או הבלשני המדויק של המילי$ בה� נעשה שימוש"מפירוש� המילולי 

 17  ).24(פורס� במאגר משפטי), פסקה  איתמר ב� גביר נ' אמנו� דנקנר

 18 

 19בפרסו� לא מצאתי כי  ,. לסיכו�2יש לציי� כי בפרסו� האמור לא נזכרו כלל התובעת והתובע  .37

 20 אני דוחה את טענות התובעי� ג� בגי� פרסו� זה. ולפיכ
 משו� לשו� הרעיש הרביעי 

 21 

 22 סו, דבר 

 23 

 24כי אי� להתעל� מהביטוי הלא  אניסבור  את התביעה. ע� זאתכאמור לעיל לא מצאתי לקבל  .38

 25הוא  טבית המשפשל אחד מתפקידיו  להבנתי, שה שימוש הנתבע בפרסו� הרביעי.ראוי בו ע

 26ניו בלתי ישנראית בע התנהלותמולהביע מורת רוח  התנהגות סבירהת מידה ללקבוע אמו

 27תו
 הימנעות משימוש  מכובדתחשוב ביותר שהשיח במרחב הציבורי ייעשה בצורה . תקינה

 28באופ� מכובד וראוי. היות מובעת . ביקורת קשה ככל שתהיה יכולה לבביטויי� לא ראויי�

 29יש לקחת בחשבו� התנהלות זו על דר
 הפחתת סכו� דחיית התביעה א& ל בנסיבות אלה וע

 30 ההוצאות הפסוק. 

 31 



  
  יפו -בתל אביב  בית משפט השלום

    

07
34107 ת"א
  ואח' נ' קופרמ� (ע"ר)עמותת הוקי רולר ראשו� לציו� 16
   

    תיק חיצוני: 
   

10  
 10מתו

 1מו לי� ביחד ולחוד ישאשר על כ� התביעה נדחית. בהתחשב באמור לעיל אני קובע כי התובע .39

 2מהתערי& המינימלי המומל. על ידי לשכת הנמו
 סכו�  ( � 8,000לנתבע הוצאות בס
 של 

 3 יו�. 30הסכו� ישול� בתו
  עורכי הדי�. 

  4 

 5 המזכירות תשלח את פסק הדי� לצדדי$.

  6 

 7  , בהעדר הצדדי�.2018יולי  31, י"ט אב תשע"חנית� היו�,  

  8 

 9 

  10 

  11 

  12 

  13 

  14 

  15 




