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 פסק דין
 1 

 2ובו התבטאויות מקבל שירות של  אימתי ייחשב פרסום פוסט ב"פייסבוק" .1

 3 בגדר "לשון הרע"?  בסוגיה זו עוסק פסק דין זה.  ,כנגד נותן השירותשליליות 

 4 

 5 והתגובות ב"פייסבוק" הפרסום

 6 

 xxxxxx 7כעשרים במספר, חגגו ביום ובעלה, ביחד עם קבוצת ידידים,  הנתבעת .2

 8למחרת היום, את מסיבת יום הולדתה בפאב ששמו "הספריה", אותו מפעילה התובעת. 

 9העלתה הנתבעת את רשמיה בפוסט שכתבה בעמוד בחשבון "פייסבוק" שלה, אשר נקרא 

"Lili Burdman - "10)ההדגשות הוספו  )צורף כנספח א' לכתב התביעה( איפור מקצועי 

 11 :א"ג( -

 12 

 13"היי! לכל מי שמכיר אותי אני לא מסוג האנשים שנוטים  

 14להעלות פוסטים מסוג זה! אבל לצערי הרב לא השאירו 

 15ברירה וגרמו לי לעשות צעד זה! רוצים לשתף אותכם בחוויה 

 16ממש לא נעימה שעברנו אתמול אני וכל החברים שהיו 

 17נוכחים במקום! המקום נקרא 'הספריה' שנמצא מול הום 

 18יודע ההתנהלות שם היא מאוד פשוטה: אתה  סנטר. מי שלא

 19אתה מקבל צמיד משלם סכום כסף ובהתאם לסכום ששילמת, 

 20שמקנה לך אפשרות להזמין שתייה לפי יכולתך 'לכאורה' 

 21כן!?, אז זהו שהגענו למקום וכמובן בהזמנת מקומות מראש 
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 1שולחן לשלושים איש, מסתבר שלא הייתה אפשרות להכניס 

 2חלק מהמוזמנים ישבו  הרחק מהשולחן כמות כזו של אנשים ו

 3רק כחצי שעה )סה"כ( על הבר!  ... אז אחרי המקרה הזה 
 4מהרגע שהגענו למקום הועילה בטובה לגשת אלינו 

 5 20-המלצרית ולאחר שלקחה את ההזמנה נעלמה שוב ל

 6את הצמידים ששילמנו לאחר מכן המלצרית הביאה לנו    דקות!

 7זמין לנו ללא עליהם כל אחד ואחד שמאפשרים לנו לה

 8הגבלה, אך את השתייה היא לא הביאה. טוב כאן זה היה 

 9הצביעו לי שוב על  השיא כששאלתי מי האחראי או המנהל

 10בחור בשם קובי. כאשר ניגשת אליו והתחלתי להסביר את 

 11דקות מרגע ההזמנה שלא  35-שאני כבר מחכה כהמצב, 

 12להפתעתי , נחשב מהרגע שהגענו ולא ניגש אלינו אף אחד

 13הרבה והלא נעימה הוא התחיל לדבר אליי בגסות רוח ולציין 

 14שאני ממציאה דברים בעקבות שכביכול אין מקומות ... 

 15ודרשתי ממנו להוריד לי את הצמיד ושאני לא מעוניינת 

 16להזמין שם שום דבר והבחור )קובי( מה'סיפריה' סירב בתוקף 

 17ום להוריד את הצמיד בטענה שכביכול שתיתי. ... במק

 18להתנצל המשיך בדרכו שלו אך ייאמר לזכותו בציניות כמובן 

 19הוריד לי את הצמיד! טוב כאשר סוף סוף המלצרית הביאה 

 20את השתייה כמות הוויסקי בכוס הייתה פחות מצ'ייסר ואז 

 21ברגע שאתה מסיים לשתות את הבנו את העניין!!!! 
 22מסיים זה בשלוק אחד! אתה וכל הכוסית שלך ואני אומרת 

 23דקות שיבואו ויחליפו לך  30-45-א בסביבך תחכה כמשנמצ
 24העקיצה הגדולה שלא לומר  בעצם  לכוסית חדשה! ופה

 ₪25 ובמהלך הישבה  130ממש נחמד לקחת מאדם גניבה! 
 26שעות להוציא לכל לקוח בקושי שלוש   3ממוצאת בפאב של  

 27כך בדיחה ממש!!!  כוסות בכמות של פחות מצ'ייסר!!!
 28אותנו נפשית מלחכות לשתייה אתמול עקצו אותנו! התישו 

 29  24:00! ביזיון אחד גדול.  כאשר הגיעה השעה כל הערב

 30בלילה הרמנו לחיים לכבוד יום ההולדת של בן הזוג שלי ואני 

 31מציינת שצמיד אחד שולם ונשאר אצלינו, נגש אלי בשיא 

 32חוצפתו שוב אדון קובי בצרחות של מה נראה לי שאני 

 33יש לנו צמיד והוא אצל מחזיקה כוסית ביד?? אמרתי לו ש

 34ימה צעק דוהבחור רץ לעבר בעלי ובלי שום שיחה מקבעלי! 

 ₪35! על זה שאני שתיתי ...  30לעברו שהוא מחייב אותו בעוד 

 36הבחור בשם קובי התלהם לעברו של בעלי הדף הצידה 

 37בפרעות את הכסאות והתחיל לאיים עליו וברבריות טיפוסית 

 38טת 'בוא יאהה גבר, בוא אמר לו יותר נכון צעק ושוב אני מצט

 39החוצה נראה אותך' ואז שלושה מאבטחים בדרישה של קובי 

 40הוציאו את בעלי החוצה וכאן כמובן כל הבלאגן והצעקות 

 41היו מצדו של הבחור והתפרעות מכוונת לעבר בעלי על מנת 

 42ליצור פרובוקציה בכוונה תחילה!  ....  כשהבינו שיש בעיה 

 43שהיה מאוד נחמד אלינו מצדו של המנהל דאג המנהל השני 
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 1להכניס את בעלי בחזרה לשוחלן! תעשו לייק ושתפו עם גם 

 2' לכם הייתה תחושה שגנבו אותכם במקום שנקרא 'סיפרייה

 3על תתקרבו פאב שנמצא ממול הום סנטר איזור תעשייה. 

 4גועל נפש בושה  למקום אם גם אתם לא רוצים לעבור גזל!

 5וחרפה לבעלי המקום שנותנים לגיטימציה והתנהגות ברברית 

 6 ומשפילה כלי אנשים שפשוט רצו לחגוג יום הולדת!".

 7 

 8שיתופים של גולשים. להדגמה,    113ו הועלבעמוד "פייסבוק" של הנתבעת  .3

 9 נספח ג' לכתב התביעה(:שנלקחו מאביא כלשונן מקצת מהתגובות )

 10 

 Zaza Cohen 11 ה:כתב 

 12 

 13"אני חושבת שמה שעשית עכשיו זה יותר טוב מתביעה 

 14משפטית כי אני בטוח לא ייכנס לשם )ובטח לא מי שקורא 

 15את זה(. מכירה אותך ויודעת שאם הגעת למצב כזה שאת 

 16 מעלה פוסט אז באמת מישהו שם הסריח!".

 17 

 Miri Zvi :18 כתבה 

 19 

 20והקובי "מקום זוועתי! הם עושים את אותה 'עקיצה' לכולם 

 21הזה שכביכול מנהל את המקום ואין לו שום מושג בשירות 

 22לקוחות ויחסי אנוש רק יודע להתלהם ולהשפיל לקוחות 

 23 שבאים להנות".

 24 

 25 "הספריה קריות" כתב: 

 26 

 27"ליבי, ביקשת לבטל צמיד כי החלטת שאינך רוצה לשתות 

 28הערב, נצפית לוקחת שתיה פעם אחר פעם מאורחים אחרים 

 29שלמו על צמיד. כשהתבקשת לשלם על השתיה, בשולחן שכן 

 30בעלך איים שהוא לא ישלם על הצמיד, ולא ישלם על השולחן 

 31 ולכן הוצא החוצה. על פי רישומינו, במהלך שהותך ..".

 32 

 Libi Burdman :33 כתבה 

 34 

 35"בהצלחה! ההתנהלות שלכם לקויה מן היסוד אתם גונבים 

 36אנשים ומתנהגים בגסות רוח ובאלימות מילולית! איך זה 
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 1שבין כל המגיבים אין אפילו תגובה אחת חיובית ומובן 

 2 שלשיטתכם אתם ממשיכים להתנהג בצורה מבישה ...".

 3 

 Itay Zaidenberg  :4 כתב 

 5 

 6יה ואני נחרד "שלום לכולם, אני הבעלים של רשת הספרי 

 7לראות את התגובות שלכם. רשת הספרייה היא רשת חברתית 

 8ך כל ורשקמה בשביל לתת לכולם לשתות בלי הגבלה לא

 9שות חשבון לכסף במחיר מגוחך. לצערי הרב הלילה בלי לע

 10הרבה מאוד לקוחות מנצלים את מסלולי השתייה ומעבירים 

 11 ביניהם ..".

 12 

 13 "מיכל הראל" כתבה: 

 14 

 15מבלים בסיפריה בקריית חיים, ויותר מפעם אחת גם "אנחנו 

 16חגגנו שם אירועים, מעולם לא נתקלנו ביחס כמו שתיארתם, 

 17אלא להיפך תמיד קיבלנו שירות טוב ואדיב וגם מקובי וגם 

 18 משאר העובדים והמנהלים בסניף".

   19 

 Noa Loberman   :20 כתבה 

 21 

 22להתקל תור מנהלת בספריה בכרמל יצא לי בגברתי היקרה "

 23לא מעט פעמים בלקוחות מהסוג שלך, הספריה הוקמה על 

 24מנת לאפשר לאנשים מכל שכבה בחברה לשתות במחיר 

 25מצחיק ולהנות יחד. העברת צמידים ושתייה על חשבוננו דבר 

 26פסול בהחלט שעשיתם ללא הרף במהלך הערב הינו גניבה 

 27 לכל דבר ...".

 28 

 Sarit Lubarsky :29 כתבה 

 30 

 31ה שהודעת אפילו בפוסט ששתית אחרי "גברת ליבי, מעבר לז

 32שהורידו לך את הצמיד שזה חוצפה וגנבה, ועזבי את הזמנים 

 33שלא מתנגשים בכלל, לספרייה יש גרעין חזק של לקוחות 

 34שהם חוזרים, ואפילו קבועים וחוזרים כל שבוע והם כבר 

 35נעשו חלק מהמשפחה היפה שלנו!! מה שאמור להעיד לך 

 36לצאת ולהנות מהיציאה כמו על משהו ... מקווה שתלמדי 

 37 שצריך".

 38 
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 Talel Huli :1 כתב 

 2 

 3"הביזיון היחידי זה שאנשים מתלוננים על רשת הספרייה 

 4שמקנה לכל לקוח טירוף אווירה משוגעת וכל זה בכלום כסף, 

 5אז מי שיש לו תלונות מענות או בעיות מוזמן לצאת למקום 

 6שקל מינימום וגם ספק אם יהנה   500-אחר ולגמור את הערב ב

 7שהוא  כמו בספריה, בנוגע למי ששותה ואין לו צמיד ... למה

 8לא ישלם על זה? זו גנבה לכל דבר והמנהלים לא אמורים 

 9במחיר לספוג גם את זה אחרי שהם מספקים אלכוהול ללקוח 

 10 בדיחה".

 11 

Liran Shostak :12 כתב 

 13 

 14"כל שנה נסגרים פאבים על ימין ועל שמאל. ה'ספריה' הינה 

 15סניפים ברחבי  8רשת הקימת כשנתיים וחצי וכבר צברה מעל 

 16ה'שירות כל כך גרוע' וההנהלה 'כל כך ביריונית' הארץ. אם 

 17הייתי מאמין שהפאב לא היה מחזיק כמו רוב  הפאבים הקמים 

 18 ונסגרים. יש סיבה שברחבי הארץ כל הסניפים ..".

 19 

 Juani Sombra :20 כתבה 

 21 

 22"בתור מלצרית ברשת הספריה אני ארשה לעצמי להגיב על 

 23ת אנשים ביותר מכמה מאופוסט זה. מלצרתי ברשת הספריה 

 24שיצאו מחויכים ועם רצון לחזור כל פעם מחדש, אף פעם לא 

 25נתקלתי בלקוח עם תלונות כאלה. יאמר לזכות המקום שבכל 

 26יום עבודה לפני שהכל מתחיל עושים לעובדי המקום שיחה 

.".. 27 

 28 

 Ziv Bartfeld :29 כתבה 

 30 

 31"שלום לכל המגיבים והמעורבים בפוסט המשיב הזה, אחת 

 32התגובות פה הייתה על מחאה ברגליים )משמע, לא להגיע(. 

 33אם המחאה היא ברגליים, כך הוא גם הפרגון. הספריה קיימת 

 34כבר מספר שנים ועשרות אלפי הלקוחות שכבר פקדו את 

 35המקום יכולים להעיד על היחס החם של המנהלים בכל 

 36 ".הסניפים ..

 37 

 Micha Mahoten :38 כתב 

 39 

 40"ליבי היקרה אני המנהל של הספריה הסניף הראשי בכרמל. 

 41לאחר שקראתי את הפוסט שלך אני אשמח להסביר לך איך 
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 1הספריה עובדת. ספריה זה בר חברתי והקונספת שלנו הוא 

 2מסלולים, כלומר שתיה בלי הגבלה לאורך כל השהות בפאב 

 3שהמסלולים שלנו הינם אישים ולא כמו כן חשוב לציין 

 4 קבוצתיים ..".

 5 

 6 "שירן כבירי" כתבה: 

 7 

 ₪8 לכוס ולא לחוות את מה שחווינו נראה לי  50"עדיף לשלם 

 9שאתם קצת מתבלבלים בטיפוסים אנחנו הכי לא מהחוסכים 

 10חבל שפעם אחת לא עלתה פה תגובה שירותית כמו 'תני לי 

 11ב' זה בעיני לעשות לכם חוויה מתקנת אשמח אם תבואו שו

 12ביזיון שכל העובדים בחרו לצאת להגנתם זה טבעי לחלוטין 

 13חבל שבנתיים היחידים לבוא לשם בטוח לא קירה נקווה 

 14 שתחכימו ללקוחות הבאים".

 15 

 16 "פזית טויטו" כתבה: 

 17 

 18"אני וחברות שלי מבלות הרבה בספרייה בקריית חיים, אין 

 19תר לי מושג על מה את מדברת כנראה שהשתיה עלתה לך יו

 20 מידי לראש .. אני ממליצה בחום!!!".

 21 

  22 

 23שהנתבעת העלתה לרשת את הפוסט, היא עשרה ימים לאחר , xxxxxxביום  .4

 24שלושה שבועות לאחר מכן הוגשה נגדה התביעה  מעמוד "פייסבוק" שלה.הסירה אותו 

 25 הנוכחית. 

 26 

 27 כתב התביעה

 28 

 29 1965-תשכ"ההתובעת הגישה נגד הנתבעת תביעה לפי חוק איסור לשון הרע,  .5

 30שהעלתה  וסטבכתב התביעה היא טענה שהפ(. החוקאו   חוק איסור לשון הרע)להלן: 

 31איפור  - Lili Burdmanבעמוד "פייסבוק" שלה תחת השם " xxxxxxהנתבעת ביום 

 32לעיל, במסגרת  2בפסקה  הדגשתיאותן שביטויים הינו במלים כיל שקרים, המקצועי" 

 33עוד נטען כי הנתבעת הפרה את  . , ואף השמיץ את התנהגותו של קוביציטוט הפרסום

 34בניגוד לרושם העולה , וכי כללי הבילוי בפאב וגנבה אלכוהול מבלי ששילמה עבורו

 35כוסות שתייה ואף הותירו  114-שתו כהמשיכו לבלות בפאב, היא וידידיה מהפוסט, 

 36לא  נחשף בפני למלצרים תשר "שמן".  התובעת הוסיפה וטענה כי הפוסט של הנתבעת 
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 1 11,224שיתפה את הפוסט עם  נתבעתמשתמשים ב"פייסבוק", וכי ה 239,372-פחות מ

 2תב התביעה בכמשתמשים אשר צפו בו על גבי "קירות" של משתמשים הקרובים להם. 

 3פי -"לשון הרע" האסור עלכלל ארבעה פרסומים של נטען כי הפוסט שהעלתה הנתבעת 

 4כי הוא , והחוק, ואשר מהווה חלק מתופעת "שיימיניג" הנפוצה ברשתות החברתיות

 5לה נזק. התובעת עתרה לפיצוי סטטוטורי בסך הסב בזדון, במטרה להכפישה ולפורסם 

100,000  .₪ 6 

 7 

 8 כתב ההגנה

 9 

 10של האישי  "פייסבוק"ה עמודהפרסום של הפוסט בבכתב ההגנה נטען כי  .6

 11הנתבעת, בו היא עושה שימוש יומיומי ומשתפת את חבריה בחוויות ומקבלת מהם 

 12הנתבעת הפיצה ותייגה את  צוין כיתגובות, אינו מהווה "לשון הרע", כהגדרתו בחוק.  

 13ף העסקי של התובעת של תייגה את הד -הפוסט לידידיה שהיו עמה בפאב, ובנוסף 

 14לשותפים של משתמשים אחרים בעלי הנתבעת על מנת לשתף אותה, וכי אין היא אחראית  

 15ותום  ת "אמת בפרסום"ווסה תחת הגנהפרסום בפוסט חחשבון "פייסבוק". עוד נטען כי 

 16כי התובעת, בהיותה תאגיד, אינה עוד נטען בכך. -בעניינים של מהעוסק , וכי הינו לב

 17 זכאית לפיצוי הסטטוטורי אותו תבעה. 

 18 

 19 דיני איסור לשון הרע פוסטים ב"פייסבוק" ו

 20 

 21כרעה בדיני איסור לשון הרע הינה הכרעה ערכית, המשקפת את האיזון בין ה .7

 22לעבר הזכות לשם טוב ולעבר חופש  -זכויות ואינטרסים המושכים לכיוונים מנוגדים 

 23הביטוי. בית המשפט העליון לא  הכריע איזו זכות גוברת, וקבע כי כחלק מההערכה של 

 24חשבון את העניין הציבורי שמגלים נקודת  האיזון בין שתי הזכויות, יש להביא ב

 25הפרסומים שלגביהם נטען כי הם פוגעניים ואת ההשפעה הפוטנציאלית שלהם על החיים 

 26)פורסם  נ' עזור  .Canwest Global Communications Corp 6903/12הציבוריים )ע"א 

 27 (. (עניין עזור)להלן:  (22.7.2015בנבו, 

 28 
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 1, עלינו להכיר ירטואליורע במרחב הובבואנו להחיל את דיני איסור לשון ה .8

 2במיוחדותו של מרחב זה. מבנה האינטרנט מאפשר הפצת מסרים בהיקף שלא נודע כמותו 

 3לפניו. הארכיטקטורה באמצעותה בנויה הרשת נסמכת על קשרים רב כיווניים, בניגוד 

 4עוד למערכות תקשורת ההמונים המסורתיות הבנויות על מרכז המשדר לקצוות. ב

 5שבתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת התבססה הרשת על הצגת תכנים 

 6טקסטואליים המקושרים ביניהם, הרי החל מתחילת המאה הנוכחית היא התפתחה לכיוון 

 7ידי משתמשי הקצה ומאופיין -של יצירת תוכן עתיר מולטימדיה, שנוצר בחלקו הניכר על

 8ם, קהילות ותקשורת באינטרנט, אשר  באינטראקציות חברתיות. הדור השני של יישומי

 9, אופיין בשיתופיות, שהפכה את הרשת מ"קריאה" בלבד ל"קריאה Web 2.0כונה 

 10)כדוגמת  שומי השיתופיות העיקריים הינם בלוגים, רשתות חברתיותיוכתיבה". י

 11שיתוף קובצי וידאו, אתרי עולמות וירטואליים ומיזמי שיתוף הנקראים , "פייסבוק"(

Wiki 12ידי הגולשים.  באתרי הרשתות החברתיות ניתן ליצור -תוכן נערך עלבהם ה 

 13קבוצה, להצטרף לקבוצה מסוימת, לשלוח הודעות לחברים, לדווח להם על פעולות 

 14חברים משותפים )וליצור בכך לחץ חברתי(, לחלוק תמונות ומולטימדיה, לפעול בזהות 

 15 צועיים, פוליטיים וחברתיים. אנונימית וליצור מגוון קשרים המבוססים על אינטרסים מק

 16 

 Tim O'Reilly, What is Web 2.O: Design Patterns 17 להרחבה ראו,  

and Business Models for the Next Generation of Software, 65  18 

COMMUNICATION AND STRATEGIES 17, 18 (2007)  19 

 20 

 21בפרט,  Web 2.0המרחב הוירטואלי בכלל, ויישומי השיתופיות של עידן  .9

 22 והעצימו את חופש הביטוי. הביטוי באינטרנט איתגר את דיני איסור לשון הרע, ועורר

 23את השאלה: האם נדרש שינוי בקביעת נקודת האיזון בין חופש הביטוי לזכות לשם טוב. 

 24( החברה לשירותי בזק 1995סי. )רמי מור נ' ברק אי. טי.  4447/07ברע"א 

,  18, פסקה בינלאומיים בע"מ  25קבע ( עניין מור)להלן: ( 25.3.10)פורסם בנבו

 26כי "הזכות לשם טוב ולכבוד אינה מתאיינת במרחב הוירטואלי",  ריבליןהמשנה לנשיאה 

 27אבני בוחן שיש בהם כדי לשקף את ההכרה בייחודיותו של האינטרנט, אולם הוא התווה 

 28, ושמירה על הערכים המוגנים בדיני לשון הרע, מצד שני. הוא קבע כי נדרשת מצד אחד

 29הסדרה של הנושא, "אך בהיעדר עדכון ראוי של דיני לשון הרע הקיימים מוטב להחילם 
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 1אבני בוחן 'בשינויים המתחייבים' מאשר להניח לקיומה של לקונה". הוא אף פירט 

 2, הנגישות שניתן לעתים קרובות במסגרת תגוביותהמשקל המועט    -  שינויים שיש להחילל

 3של הנפגע עצמו ושל שוחרי טובתו לאותם אתרים בהם נעשה הפרסום הכולל לשון הרע, 

 4רע"א . בהקשר זה הוא ציטט את אמירתו בוהיכולת לפרסם הכחשות ותגובות מתאימות

 5התרופה " לפיה , (12.11.2006)פורסם בנבו,   17, פסקה בן גביר נ' דנקנר 10520/03

 6 . "היא דיבור נוסף -לדיבור הפוגע 

 7 

 8אותם "שינויים  יושמו באופן פרטניפסיקה בה לקיימות דוגמאות רבות  .10

 9לגבי פרסום  יש לעשותםשעניין מור קבע ב ריבליןמתחייבים", אשר המשנה לנשיאה 

 10 אביא שתיים בלבד. . באינטרנט

 11 

 12)פורסם  ד"ר כנען דוד נ' וואלה תקשורת בע"מ 19072-08בת"א )שלום ת"א(  

 13נדונה תביעה בגין פרסום לשון הרע, שהגיש התובע, וטרינר העוסק אף  (4.7.10בנבו, 

 14בסחר בחתולים, נגד נתבע שרכש ממנו חתול, ופרסם הודעה ב"פורום חתולים" 

 15חוויה  -שבפורטל האינטרנט "וואלה", תחת הכותרת "אזהרה ממרפאה וטרינרית 

 16ול על ידי אישית", מאחר והוא חש מרומה מאופן ניהול המשא ומתן לרכישת החת

 17קבע כי נוכח תוכנם של הביטויים אשר הוצגו כ"תחושות"  בית המשפטהתובע.   

 18רות לציבור וגם אם הוא אינו דמות יו"דעות", נוכח היותו של התובע וטרינר המציע ש

 19ציבורית "קלאסית" הרי שקיים עניין ציבורי בפרסום ביקורת על פועלו ועל עיסוקו, 

 20מעניק לפרסומים במסגרת פורומים באינטרנט, לחופש   ובשים לב למשקל שהאדם הסביר

 21 הביטוי ולחשיבותו של השיח הצרכני, דין התביעה להידחות.

 22 

 23( החברה 1995מור נ' ברק אי. טי. סי. ))מחוזי חי'(  1632/07, 850/06בבר"ע  

 24קבע השופט (  22.4.07)פורסם בנבו,  49-48, פסקאות לשירותי בזק בינלאומיים בע"מ

 25שכללו הבעת דעה באינטרנט לגבי טיב השירות   850/06פרסומים נשוא בר"ע   כי ה  עמית

 26או הטיפול שניתן על ידי המבקש )"התנסיתי בטיפולו בבעיה אחרת והתאכזבתי קשות.. 

 27אני נפגעתי מהיחס שלו ומהטיפול בפרט.."( אינם מעלים "סיכוי טוב לתביעה" מאחר 

 28לקוח/ה מאוכזב/ת שאיננה עוצמתית  ועל פניו מדובר בדובר בהתבטאות חד פעמית של
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 1, 1632/07או בעלת מטען שלילי במיוחד, ואילו הפרסומים באינטרנט נשוא בר"ע 

 2שכללו ביטויים כמו 'רמי מור שרלטן' ו'רמי מור הוא גנב', שנפרסו על פני שלושה 

 3חודשים ונעשו באתר מקצועי מוביל בו הקורא הסביר מייחס משקל לדברים 

 4אים כפרסום החורג מהבעת דעה לגיטימית ומקימים לתובע עילת המתפרסמים בו, נר

 5 תביעה לכאורה שיש בה ממש. 

 6 

 7פרסומים ב"פייסבוק" איסור לשון הרע ו)דוגמאות נוספות לפסיקה בנוגע ל 

 8 19-15, פסקאות לנקרי נ' זנזורי 14699-10-13הובאו בפסק דיני בת"א )שלום חי'( 

 9 ((.29.7.2016)פורסם בנבו, 

 10 

 11עניין )להלן:  (15.4.2018)פורסם בנבו,  סרנה נ' נתניהו 1688/18ברע"א  .11

 12, בו נדון פוסט שהעלה עיתונאי ל"פייסבוק" ואשר נפסק כי מדובר בפרסום לשון (סרנה

 13את "הפסיקה הרווחת לפיה גם פרסומים במרשתת ובפייסבוק   עמיתהרע, הדגיש השופט  

 14א"ג(,   -" )ההדגשה אינה במקור בשינויים המחוייביםכפופים לאיסורי לשון הרע 

 15 וסיף:וה

 16זירת הפייסבוק  קבלת גישתו של בא כוח המבקש לגבי"

 17משמעה התרה מוחלטת של הרסן, ובמקום שכיכר השוק 

 18תוצף באלף פרחים של חופש הביטוי, עלול דווקא הניחוח 

 19 הכבד של מי השופכין שעלו על גדותיהם להשתלט על השיח. 

 20 

 21איסור לשון הרע, על מכלול החסינויות וההגנות שבו, תוך 

 22ל כול - והתאמתו לעידן המודרנייישומו המושכל 

 23ההתחשבות בטיב הפרסום ובזירת הפרסום בבחינת "המדיום 

 24יש בו כדי לאזן בין מוכרי הפרחים בכיכר השוק   -הוא המסר"  

 25לבין אחרים, שמרכולתם גסה ודברי הבלע והכזב שלהם 

 26 ."מבקשים למלא את החלל

 27 

 28כי "הממשק הטכנולוגי של פייסבוק  עמיתלהחלטתו הדגיש השופט  5בפסקה  

 29)כמו גם רשתות חברתיות אחרות( עשוי לעורר שאלות משפטיות מורכבות בהקשרים 

 30הוא גרס כי "שאלות  6שונים בכלל, ובהקשר של איסור לשון הרע בפרט", ובפסקה 

 31לעת מצוא. יוער כי נוכח המגמה של ריבוי ימתינו  -שאינן טעונות הכרעה היום 

 32לשאלה באיזה אופן    לה בערכאות הדיוניות, דומה כי היום איננו רחוק".התדיינויות א
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 1יש לבצע "שינויים מתחייבים" בדיני איסור לשון הרע כשמדובר בפרסומים בעמוד 

 2 "פייסבוק" לא ניתנה תשובה.    

 3 

 4 35757-10-16בע"א )מחוזי ת"א(  רבידם, לענייננו, דבריה של השופטת חשובי 

 5בו נדונו פרסומים (, 16.1.2019)פורסם בנבו,  נידיילי תקשורת בע"מ נ' שאול

 6 :א"ג( -)ההדגשות הוספו  ב"פייסבוק" נגד עיתון מקומי

 7 

 8בנושאים  בזהירות רבהברצוני להדגיש כי אכן יש ללכת "

 9" על חופש אפקט מצנןאלה, על מנת, מחד גיסא, למנוע "

 10במרחב האינטרנטי ויצירת מסד ל"תביעות  הביטוי

 11השתקה", ומאידך גיסא לתת הגנה ראויה לזכויות מוגנות, 

 12ובהן הזכות לשם הטוב, ואף למנוע במידת האפשר 

 13לאור האמור, אך ברור הוא, כי לנוכח ". בריונות ברשת"

 14הפעילות באינטרנט, שהיא רבה ומקובלת בכל שכבות 

 15הגילאים, מן הראוי שהנושא יוסדר האוכלוסייה ובכל 

 16בחקיקה בהקדם האפשרי, כאשר זו תוכל לקחת בחשבון את 

 17האינטרסים השונים וכן לבצע הסדרה כוללת, שתקבע את 

 18תחולת ההסדר )למשל מבחינת גיל מבצע הפעולה(, תחילת 

 19ההסדר )רטרוספקטיבי או פרוספקטיבי(, קביעת הגנות 

 20כל לקבוע אמצעי חינוך ופטורים ולחילופין החמרות, וכן תו

 21 ."של הציבור להטמעת ההסדר שייקבע

 22 

 23 

 24, פסקה גיע ניהול ומסעדנות בע"מ נ' קונקי 31694-09-16בת"א )מחוזי ת"א(  .12

 25נדרש בית המשפט לסוגיית השינוי ( עניין גיע)להלן: ( 5.2.2018)פורסם בנבו,  12

 26  :לגבי פרסומים ברשת חברתיתבקביעת נקודת האיזון בין חופש הביטוי לזכות לשם טוב  

 27 

 28"דברים שעלולים להיחשב כהוצאת לשון הרע אם פורסמו 

 29בדרכים המסורתיות, לא ייחשבו ככאלו אם פורסמו במרחב 

 30הווירטואלי, פשוט מאחר והמשקל שנותן הציבור לדברים 

 31שכאלו נמוך. בדומה למשקל הניתן לזה העומד על ארגז 

 32ההתאמה הנדרשת איננה מיועדת לשלול ....    ומשמיע הגיגיו.  

 33לחלוטין את האפשרות לראות בפרסום שנעשה ברשתות 

 34החברתיות הוצאת לשון הרע, אלא רק להציב את הרף במקום 

 35אחר מזה בו הוא ניצב בפרסומים במדיה המסורתית בכל 

 36 ."הנוגע לערך ולמשקל שיינתנו לפרסום
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 1 

 2ושל התאמה לעידן  ניין מורעמשמעותם של "שינויים מתחייבים" שנקבעו ב .13

 3, ככל שמדובר בפרסום בעמוד האישי ב"פייסבוק", הינה עניין סרנההמודרני, כאמור ב

 4הזזת נקודת האיזון בין חופש הביטוי לזכות לשם טוב לעברו של חופש הביטוי.  כך, 

 5למשל, אותו ביטוי שפרסומו בעיתון יומי ייחשב כ"לשון הרע", עשוי שלא להיחשב 

 6תייר שהינו  ה:נבחן את הדוגמה הבאככזה אם הוא פורסם בעמוד אישי ב"פייסבוק".  

 7במלון "תיירים", ובתום ביקורו כתב כי במהלך שהותו  254התאכסן בחדר מס' תעשיין 

 8".  בהניחנו ובחדר האמבטיה טיילו נמליםהחדר מזוהם "במלון הוא הזדעזע לגלות כי 

 9, לעניין האם - במלון "תיירים" 254בנוגע לחדר מס'  כי הפרסום מכיל עובדה שיקרית

 10התעשיינים כדין פרסומו  מגזיןבדין פרסום כזה במסגרת כתבה , הגדרת "לשון הרע"

 11כפוסט בעמוד "פייסבוק" של התייר? ובמלים אחרות, האם ניתן לקבוע שפרסום 

 12 ב"פייסבוק" איננו "לשון הרע" אף אם הוא מכיל עובדה שקרית? 

 13 

 14ומלץ לפקוד  דוגמה נוספת: פלונית פרסמה ב"פייסבוק"  פוסט  בו כתבה כי לא מ 

 15ת מסעדת "זול וטעים" מאחר ובמשך ביקורה במסעדה היא נאלצה להמתין מעל חצי א

 16שעה עד לבואה של המלצרית?  בהנחה שיוכח שהמלצרית הגיעה לשולחנה של פלונית 

 17 בחלוף עשר דקות מעת שנכנסה למסעדה, האם נראה בפוסט האמור בגדר "לשון הרע"?

 18 

 19הקודמת ולפרסום פוסט בו עוסקת התביעה המשותף לדוגמאות שהובאו בפסקה  .14

 20של צרכנים בנוגע לשירותים אותם הם פייסבוק" התבטאויות ב" ןהנוכחית הינו היות

 21לגבי פרסומים של צרכנים בנוגע סבורני כי בעת יישום "השינויים המתחייבים"  קיבלו.   

 22י, יש הטיית נקודת האיזון לעבר הערך של חופש הביטו -, קרי לשירותים שסופקו להם

 23;  על גבי הפוסט (  יכולת הנפגע להגיב לפרסום1ה פרמטרים: )חמישלהביא בחשבון 

 24היא  -)"התרופה לדיבור הפוגע על גבי הפוסט  (  יכולתם של צרכנים נוספים להגיב2)

 25(  מידת החשיפה 4);   בפרסום לנפגע  יםהמיוחס  דבריםשל הם  ומרתח(   3דיבור נוסף"(;  )

 26שקלול  הרושם הכללי המתקבל מתוכן הפוסט והתגובות הצמודות לו. ( 5)של הפוסט;  

 27לא כל עובדה שאינה נכונה תיחשב כ"לשון כל הפרמטרים עשוי להוביל למסקנה ש

 28 .הרע"
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 18מתוך  13

 1 

 2הניתוח של טענת הפגיעה זכיר כי אפנה לבחון את המקרה שבפנינו, אבטרם  .15

 3שלב הראשון המולידה עוולה בנזיקין ומזכה בפיצוי נעשה בארבעה שלבים: בבשם טוב  

 4יש שלב השני לחוק. ב 2יש לבחון אם מה שפורסם הינו "פרסום" כהגדרתו בסעיף 

 5אין צורך להביא כידוע,  לחוק.    1לבחון אם הפרסום מהווה "לשון הרע" כהגדרתו בסעיף  

 6ית המשפט הוא שיקבע ממצא ראיות בדבר המשמעות שקורא ייחס לפרסום, אלא ב

 7הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ נ'  723/74)ע"א  "לשון הרע"בשאלה אם הדברים מהווים 

 8מיכאלי נ'  334/89(;  ע"א 1977) 301, 281( 2, פ"ד לא)חברת החשמל לישראל בע"מ

 9)פורסם בנבו,  נור נ' יערי 7943/01(;  רע"א 1992) 562, 555( 5, פ"ד מו)אלמוג

 10שלב מדובר ב"לשון הרע", יש לבחון בשבית המשפט יקבע שככל ((.  16.10.2001

 11חסינויות הגנות השונות שבחוק. אם לא קמות חסינויות והאת תחולתן של  ההשלישי 

 12 89/04שלבי הניתוח ראו: ע"א  הסעד המתאים. )עלשלב הרביעי הגנות אלו, ייקבע בו

 13עו"ד בן נתן נ'  8345/08(; ע"א 4.8.2004)פורסם בנבו,  17, פסקה נודלמן נ' שרנסקי

 14 6, פסקה אורבך-פלוני נ' דיין 751/10(; ע"א 27.7.2011)פורסם בנבו,  2, פסקה בכרי

 15 (. 19, פסקה עניין עזור(; 8.2.2012)פורסם בנבו, 

 16 

 17פרסמה את הפוסט ב"פייסבוק" בדף אותו היא הנתבעת הודתה כי היא  .16

 18לחוק  2ו בסעיף מובנמנהלת. לא הייתה מחלוקת על היותו של הפוסט "פרסום", כ

 19פי חמשת -על -, על מנת לבחון שלב השניגש לאאיסור לשון הרע. לפיכך, 

 20האם הפוסט מהווה "לשון הרע", כהגדרתה בסעיף  - 14הפרמטרים שצוינו בפסקה 

 21 לחוק.  1

 22 

 23 ת הדבריםחומר

 24 

 25לכתב התביעה טענה התובעת כי לשון הרע בפוסט שהועלה  19בסעיף  .17

 26 2שקרים. כאמור לעיל, בציטוט הפוסט במלואו בפסקה מספר ב"פייסבוק" כולל 

 27לכתב התביעה. בנוסף, נטען  19האמירות שצוטטו בסעיף את  הדגשתילעיל 
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 18מתוך  14

 1לכתב התביעה כי הנתבעת "השמיצה את התנהגותו והתנהלותו של  20בסעיף 

 2 קובי למול בן זוגה, בעת שקובי ביקש לחייב את חשבונם בצמיד נוסף". 

 3 

 4לכתב התביעה מתייחסים  19שלושת הקטעים הראשונים שצוטטו בסעיף  .18

 5  לתיאור הנתבעת את השירות שהיא קיבלה בפאב: 

 6 

 7רק כחצי שעה )סה"כ( מהרגע שהגענו למקום הועילה ..... "

 8בטובה לגשת אלינו המלצרית ולאחר שלקחה את ההזמנה 

 9 ....דקות!  20-נעלמה שוב ל

 10 

 11דקות מרגע ההזמנה שלא נחשב  35-שאני כבר מחכה כ.... 

 12 מהרגע שהגענו ולא ניגש אלינו אף אחד, 

 13 

 14ומרת ברגע שאתה מסיים לשתות את הכוסית שלך ואני א......  

 15-מסיים זה בשלוק אחד! אתה וכל משנמצא בסביבך תחכה כ

 16 ".דקות שיבואו ויחליפו לך לכוסית חדשה! 30-45
 17 
 18 

 19או תחושה סובייקטיבית  עובדהים אלו, בין אם הם משקפים תיאורחומרתם של  

 20הינה שאין לה אחיזה במציאות, ו, לגבי רמת השירות שהיא קיבלה של הנתבעת

 21  . למדימצומצמת 

 22 

 23שלושת הקטעים הנוספים בפוסט, אשר התובעת טוענת כי הינם בגדר "לשון  .19

 24 הרע", הם:

 25 

 26ופה בעצם  העקיצה הגדולה שלא לומר גניבה! ממש נחמד "

 27 ₪3 ובמהלך הישבה ממוצאת בפאב של  130לקחת מאדם 

 28שעות להוציא לכל לקוח בקושי שלוש כוסות בכמות של 

 29 ....פחות מצ'ייסר!!! 

 30 

 31כך אתמול עקצו אותנו! התישו אותנו נפשית מלחכות  .... 

 32 לשתייה כל הערב! 

 33 

 34 "על תתקרבו למקום אם גם אתם לא רוצים לעבור גזל!.....  

 35 
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 18מתוך  15

 1לעיל(,   2קטעים אלו, אותם יש לקרוא ביחד עם המלל המלא )שהובא בפסקה  

 2ם מהווים הסבר לטרוניה הקשה של הנתבעת: מאחר אינם כוללים תיאור עובדתי. ה

 3את  למקסםוהשירות שניתן לנתבעת ולידידיה בפאב היה איטי ביותר, אזי הם לא יכלו 

 4טענה   במשתמע היתרון שמקנה "שיטת הצמידים" ולשתות אלכוהול כאוות נפשם. 

 5מהסוג למנוע מרוכשי הצמידים  על מנת  ,  בכוונת מכווןהנתבעת כי השירות האיטי נעשה  

 6השתמשה במלים "עקיצה", תחושה . היא לנצל אותם ללא הגבלהשהיא וידידיה רכשו מ

 7רא הסביר לא כי הקויש להניח של "גניבה" ו"גזל". על אף שמדובר בהתנסחות בוטה, 

 8בסגנון אמירות יות דומות ליסיק מהם שהנתבעת טענה לגניבה של ממש.  ההתבטאו

 9חומרתו אשר גידוף שגור  שהינהה מאוד יקרה, ממש שדדו אותי",  "המסעדהאמירה 

 10 קלה. 

 11 

 12לכתב התביעה לא פירטה התובעת את האמירות המשמיצות, לטענתה,   20סעיף  ב .20

 13כוח -שנכללו בפוסט של הנתבעת והופנו כלפי קובי. בסיכומים בכתב שהגיש בא

 14התובעת נכלל פרק שכותרתו "האם הביטויים מהווים לשון הרע על פי אחת מארבע 

 15בכתב  19שנכללו בסעיף לחוק", והובאו בו רק הציטוטים  1החלופות בהגדרה שבסעיף 

 16התביעה, ללא התייחסות לפרסום "משמיץ" הנוגע לקובי. לפיכך, יש לראות את התובעת 

 17 כמי שוויתרה על טענתה בעניין זה. 

 18 
 19 יכולת הנפגע להגיב

 20 

 21עיון בתגובות הגולשים לפוסט של הנתבעת )שצורפו כנספח לכתב התביעה  .21

 22לעיל,  3הובאו בפסקה , ואשר חלק מהם וכנספח לתצהירו של רועי גסר, מנהל התובעת(

 23תגובותיהם של  היטב. מגלה כי קולם של הבעלים והעובדים בפאב "הספרייה" נשמע

 24כי הוא כתב את  )בחקירתו הנגדית אישר גסר הגולשים שהזדהו כ"הספריה קריות"

 Noa Loberman 25)הבעלים של רשת "הספריה"(,  Itay Zaidenberg, תגובה זו(

 Micha 26-)מלצרית ברשת "הספריה"( ו Juani Sombra)מנהלת "הספריה" בכרמל(, 

Mahoten )27, כללו התייחסות לטענות הנתבעת בפוסט ואף )מנהל "הספריה" בכרמל 

 28  האשמתה בשתיית אלכוהול מבלי לשלם עבורו והאשמת בעלה בהשמעת איום. 

 29 
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 1 יכולת צרכנים נוספים להגיב

 2 

 3כי חלק מהצרכנים שביקרו לפוסט של התובעת מגלה עיון בתגובת הגולשים   .22

 4 פאב "הספריה"לפי הזדהו עם תוכן הפוסט והתבטאו בחריפות כבעבר בפאב "הספריה" 

 5הביעו הזדהות עם ם , וחלק)"מישהו שם הסריח", "הם עושים אותה 'עקיצה' לכולם"(

 6משאר העובדים התובעת וחילקו לה שבחים )"קיבלנו שירות טוב ואדיב גם מקובי וגם 

 7, והאשימו את הנתבעת בניצול מסלולי השתייה בפאב )"גניבה לכל (והמנהלים בסניף"

 8 . דבר", "חוצפה וגניבה", "השתיה עלתה לך יותר מידי לראש"(

 9 

 10 מידת החשיפה של הפוסט

 11 

 12"פייסבוק" ביום דף האישי שלה בכאמור לעיל, הנתבעת העלתה את הפוסט ב .23

 13לתמלול ישיבת  89בחקירתה הנגדית )עמ' והסירה אותו כעבור עשרה ימים.  30.5.15

 14דינה. -פי הנחיית עורך-על הסירה את הפוסט( היא הסבירה כי 8.4.2019הוכחות מיום 

 15-לתצהירו כי הנתבעת שיתפה את הפוסט שלה ל 16גסר, מנהל התובעת, כתב בסעיף 

 16-משתמשים ב"פייסבוק" וכי שיתוף הפוסט הביא לחשיפתו ללא פחות מ 11,224

 17 53הוא צרף לתצהירו טבלאות אקסל, בהן מנה שמותיהם של משתמשים.  239,372

 18גולשים ששיתפו את  50 " לפוסט,likeגולשים שסימנו " 193גולשים שהגיבו לפוסט, 

 19שיתופים שהנתבעת עשתה לפוסט. בחקירתו הנגדית הוא הסביר כי  36-הפוסט ו

 20בחישוביו התבסס על ההנחה שבפוסט אף צפו כל "חבריו" ב"פייסבוק" של כל אחד 

 21: "אני לא יודע מה האלוגריתמים של " לפוסט, אם כי הודהlikeמהגולשים שסימן "

 22לתמלול ישיבת הוכחות מיום  43-42הוא מציג" )עמ'  פייסבוק, כמה הוא מציג ולמי

 23רבע לא הוכח שבעשרה הימים בהם הפוסט היה קיים ברשת הוא נחשף ל (. 18.2.2019

 24 מיליון גולשים, כפי שטענה התובעת. 

 25 

 26 התגובותמהרושם הכללי מהפוסט ו

 27 

 28לכתב  19ידי התובעת בסעיף -הקטעים בפוסט של הנתבעת אשר צוטטו על .24

 29התביעה אינם נמדדים רק לפי תוכנם, במנותק מהטקסט המלא של הפוסט. מי שקורא 
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 18מתוך  17

 1תמונה מורכבת של מהלך האירועים. הוא יגלה, בין השאר, את הפוסט בשלמותו יגלה 

 2סר ממנה, לבקשתה, הנתבעת אישרה שהיא שתתה משקה אלכוהולי אף לאחר שהוכי 

 3המילולי ע לעימות רקאותו צמיד המאפשר שתייה ללא הגבלה, וכי מעשה זה היה ה

 4 שפרץ לאחר מכן.   

 5 

 6הפוסט ביחד עם התגובות מעבירים לקורא הסביר מידע על חוויותיהם של מספר  .25

 7גולשים )הנתבעת וחלק מהמגיבים( מביקוריהם בפאב "הספריה",  על קיומה של שיטת 

 8דים" המאפשרת רכישת משקאות אלכוהוליים במחיר מוזל,  על יחסו הנוקשה "הצמי

 9של צוות הפאב למי ש"נתפס" כשהוא שותה ללא צמיד על פרק ידו, ועל עמדתם של 

 10לא לפוסט יוער כי בתגובות מנהלי הפאב )עובדי הפאב ומנהליו לטיעוניה של הנתבעת. 

 11. השיח בפוסט ובתגובות לו (התייחסות לטענות הנתבעת בנוגע לשירות איטי מצאתי

 12הנתבעת, שתיארה בפוסט את התנהגותו של של מו )כבהתנסחויות בוטות לווה, לעתים, 

 13שהגיבה וכתבה לנתבעת: "דבר  Noa Loberman", ושל קובי כ"ברבריות טיפוסית

 14ם לא חרג משפת רחוב שאינה זרה פסול בהחלט שעשיתם ... הינו גניבה לכל דבר"(, אול

 15 שיח בין אדם לחברו. של  להוויה הישראלית

 16 
 17 האם "לשון הרע"?

 18 

 19האם הפוסט שפרסמה הנתבעת הינו "לשון  ביקשתי לבחוןבפסקאות הקודמות  .26

 20לחוק איסור לשון הרע  1אם פרסום זה עונה לאחת מהחלופות שבסעיף  הבחינההרע". 

 21נעשתה תוך כדי יישום הלכת בית המשפט העליון לגבי "שינויים מתחייבים" הנובעים 

 22הימצאותו של הפרסום במרחב הוירטואלי, ותוך אימוץ גישתו של בית המשפט המחוזי  מ

 23כשמדובר בפרסום ברשת חברתית, נקודת האיזון בין שני הערכים  , לפיהעניין  גיעב

 24נעה לכיוון חופש הביטוי. בכל הנוגע  -חופש הביטוי והזכות לשם טוב  -המתנגשים 

 25כדוגמת  -פרסומי צרכנים בנוגע לשירותים שהם קיבלו  -לפרסומים מקבוצה ספציפית 

 26פרמטרים: חומרת התוכן פי חמישה -הפרסום של הנתבעת ב"פייסבוק", דנתי בשאלה על

 27שפורסם, יכולת הנפגע להגיב לפרסום, יכולת צרכנים אחרים להגיב לו, מידת החשיפה 

 28של הפרסום והרושם הכללי שהפרסום והתגובות לו מותיר אצל הגולש  הסביר. מממצאי 

 29כי אין לראות בפוסט של  עולה מסקנתילגבי כל אחד מפרמטרים אלו במקרה שבפנינו, 



 
 בית משפט השלום בחיפה

  

 איי פאב בע"מ נ' זסלבסקי   63077-06-15 ת"א
 

  
   תיק חיצוני: 

  

 18מתוך  18

 1ם, "לשון הרע".  לאור מסקנתי זו, אינני נדרש להמשיך בניתוח שאר השלביהנתבעת בגדר  

 2 הגנות וסעדים. חסינויות, שעניינם 

 3 

 4"לשון ב"פייסבוק" בגדר לאור הקביעה כי אין לראות בפוסט של הנתבעת  .27

 5דין -ומחייב את התובעת לשלם לנתבעת שכר טרחת עורך הנני דוחה את התביעההרע", 

 ₪6 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד לתשלום  10,000בסך כולל של 

 7 המלא בפועל. 

 8 

 9 

 10 , בהעדר הצדדים.2019נובמבר  14, ט"ז חשוון תש"פניתן היום,  

          11 

 12 

 13 

 14 

 15 


