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  מנח& מזרחי  שופט, סג� הנשיאהה כבוד בפני 
 

 
 :תובעי&

  
  אביגיל נטלי צ'רכי מסורי. 1
2�  . אלי אלקרי
3�  . דודו אלקרי
 . שרו� ברכה4

  
  נגד

 

  
 נתבעת:

  
  סמדר פייברשטיי� ב� אורי

 

 

 פסק 	 די�

 

  1 

  2 

 ג."א, כ""שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו" משלי, כ

  
  

 3תולדה של דברי� שנרשמו ותביעות שכנגד במסגרת הלי
 של תביעה קטנה, שה� עות לשו� הרע תבי

 4 9,000 –ברשת החברתית "פייסבוק" בפורו� המכונה "תושבי באר יעקב שלי", שלפי הטענה מונה כ 

 5  דיירי�. 56 –דיירי הבניי� המונה כ חברי� ובקבוצת הוואטסאפ של 

  6 

 7התבטאה  13.1.18בתארי
 שטענה , בהנתבעת נגד 1תובעת פנתה ה 18	05	56647ת"ק מסגרת ב

 8  בלשו� מכפישה ופוגענית שיש בה לשו� הרע. כלפיה במסגרת רישו� בקבוצת הפייסבוק דלעיל הנתבעת

  9 

 10  :וכ
  רשמה הנתבעת

  11 

 12"מיכה תעשה לי טובה אל תתערב. לרדת לחיי� האישיי� שלי זה בסדר ? כולכ� צבועי� ומגעילי�. 

 13למה מי זאת נטלי ? בחורה מושתנת וצבועה !!. חיה על הכפשות של אחרי& ואיומי דיבה. ואז נעלבת 

 14  .לי פה שחוסמי& אותה"

  15 
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 1די� שאני לא מדברת ת שהיחיי�, לדפוק דלת, דלת ולראוי: "את מוזמנת לעשות סיבוב בבנרשמה וכ�

 2ה� החבורת פאפי� שמדברי� עלי מאחורי הגב חמודה ואז את מאיימת עלי בדיבה. עכשיו אני אית� 

 3על הרצפה מרוב צחוק. או כמה שאת סתומה, בחיי. וא� לא ראית, תייגתי את שרו� ברכה ככה שלא 

 4את וכל הנכסי� של
 תקני  היו צריכי� את עזרת� בכלל, את כל כ
 שפלה שזה מגעיל ומבחיל. לכי

 5  ח לאנשי� כמו פה. ביי"ואחוזה בקיסריה ותישארי ש� אי� לנו כ

  6 

 7יא חתיכת צבועה וחצופה כמו כל המחנה שאית& וכ�: "...את תדחפי את הא) של
 למקומות אחרי� 

 8  .יא בכיינית"

  9 

 10 & ורחוקהרמאי& הכי גדולי, סילופי& אז את וחבריי, הסלפניי&, השקרני&וכ�: "א� מדברי� על 

 11כנראה ע� השקרי� לא תגיעו, ימי� יגידו. ואני אהיה בכל מקו� להציג לכ� ולש� לכ� רגליי� כי 

 12  ."ככה מתנהגי& אנשי& שפלי&

  13 

 14? איומי� אחרי�וכ�: "אוי, את והדיבה של
 יכולי� להיכנס לי את יודעת לא� מתוקה ? עוד לא מצאת 

 15עוד יכולה ללכת. אני מקווה שלא הרבה לקוחות  ע� עורכת די� כמו
 אני לא יודעת לא� המדינה שלנו

."
 16  בוחרי� ב

  17 

 18כי רשמה  , בי� השאר,הנתבעת כי רשמה את הדברי�, א
 טענהובעדותה בפניי, אישרה , בכתב ההגנה

 19מדובר בהשתלשלות , וכ� שאות� במסגרת חופש הביטוי והבעת דעה פוליטית בעת תקופת בחירות

 20  . "בעידנא דריתחא"וובה לפוסט שהועלה דברי� שנרשמו בתג

  21 

 22 התופעה שכיחה ברשתות החברתיות ואי� מייחסי& לחילופי דברי& שכאללדבריה בכתב ההגנה "עוד 

 23  . בפועל היק) החשיפה היה מזערי...".חשיבות משו& שה& נחשבי& כזוטות בעיני הציבור

  24 

 25הנתבעת ה התבטא 13.1.18בתארי
 שטענה , בנגד הנתבעת 2תובע פנה ה 18	07	52784ת"ק מסגרת ב

 26  בלשו� מכפישה ופוגענית שיש בה לשו� הרע. כלפיו במסגרת רישו� בקבוצת הפייסבוק

  27 

 28  :וכ
 רשמה הנתבעת

  29 

 30"אני הודחתי מאיזה ועד ?  אני לא הודחתי משו� ועד, אני פשוט לא העמדתי את עצמי לבחירה, יש 

 31לא לדבר ע& שרו� ברכה וע& האלקריפי& שכתבות ע& שמ& מקושרות לדברי& לא ממש הבדל. שנית, 
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 1ק לתחת של אני לא בקשר ע& אנשי& רעי&, מזיקי& שדואגי& ר סבבה ?טובי& זה לא כל הבניי� 

 2  ?..."עשה סקר מה חושבי& בבניי� עליה& סבבה עצמ& ומתלונני& ובואו נ

  3 

 4  במסגרת קבוצת הוואטסאפ: וכ
 רשמה הנתבעת

  5 

 6שרוצי� לדעת רק דברי�  אבקש שתפתחו קבוצת תפוצה עבור דיירי& נורמליי&"ועד יקר ואהוב, 

 7, דיירי& התינוקיי&, המפונקי&, המשועממי&, והסוציומטי& 5 –ה חשובי� ולא מעניי�  אות� 

 8, כי הקבוצה כבר אינה שבגלל& יש פה עזיבה של דיירי&: שזורקי& עליכ& #@# אחד גדול ענק

 9  .אבקשכ� לערו
 קבוצה שכזאת וא� צרי
 עזרה אעזור, יש לי אחת כזאת קיימת" רלוונטית.

  10 

 11"למה כשהוא עשה מזג� ומטבח הייתי  ", ורעי& ישארו רעי& לעד" ו"בתור החרטט� הלאומי: "וכ�

 12  ".עשה קומבינה ע& היז&צריכה לשל� עבורו את בלאי המעלית והחשמל כי 

  13 

 14טענה כי במילי� אישרה את רישו� הדברי�. היא  הנתבעתכאמור, ובעדותה בפניי, ההגנה, 	בכתב

 15זוהי ה "חרטט�" רולגבי האמי אזכרה כתבה שפורסמה בידי עיתונאי"עשה קומבינות ע� היז�" היא 

 16ולפיכ
 אינ�  לקבוצת אנשי� נמסרו ביחסיתר האמרות  התרשמותה של נתבעת מ� התובע. לטענתה,

 17  .לשו� הרע

  18 

 19במסגרת כתבה  13.1.18שבתארי
 טענה , בהנתבעת נגד  3 תובעהפנה  18	07	52321ת"ק מסגרת ב

 20  ביחס אליו:שוב ואזכיר הדברי�  שפורטו לעיל, את  בפייסבוק הפורו�

  21 

 22, לא ע& שרו� ברכה והאלקריפי& שכתבות ע& שמ& מקושרות לדברי& לא ממש טובי& לא לדבר"

 23  ...".רעי&, מזיקי&הבניי� סבבה ? אני לא בקשר ע� אנשי� 

  24 

 25  ההגנה, טענה הנתבעת, את הטענות דלעיל.בכתב 

  26 

 27כתבה במסגרת  13.1.18תארי
 טענה שבבהנתבעת, נגד  4 תתובעהפנתה  18	08	33073ת"ק סגרת מב

 28  :ואזכיר ביחס אליההנ"ל את הדברי� שהובאו בפייסבוק הפורו� 

  29 

 30, זה לא שכתבות ע& שמ& מקושרות לדברי& לא ממש טובי&והאלקריפי�  ע& שרו� ברכה לא לדבר"

 31בואו  רעי&, מזיקי&, שדואגי& לתחת של עצמ& ומתלונני&.הבניי� סבבה ? אני לא בקשר ע� אנשי� 
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 1נעשה סקר מה חושבי� בבניי� עליה�. סבבה ? את תדחפי את הא) של
 למקומות אחרי� יא חתיכת 

 
 2הסלפני�, צבועה וחצופה כמו כל המחנה שאית
 יא בכיינית. א� מדברי� על סילופי� אז את וחבריי

 3השקרני�, הרמאי�, הכי גדולי� ורחוק כנראה ע� השקרי� לא תגיעו. ימי� יגידו. אני אהיה בכל 

 4  מקו� להציג לכ� ולש� לכ� רגליי� כי ככה מתנהגי� אנשי� שפלי�"

  5 

 6בגי� עוגמת נפש, השתקה פוליטית והפגיעה בחופש הביטוי לטענתה,  הנתבעת הגישה תביעות שכנגד

 7התביעות כדי להשתיקה מלהביע דעה במסגרת המערכה הפוליטית שהתנהלה שלה כלומר הגשת 

 
 8  .30.10.18לקראת הבחירות לרשויות שהתקיימה בתארי

  9 

 10בחנתי את עדויות הצדדי�, את הפרסומי� המדוברי�, את הקשר� ואת התנהלות� הכללית של 

 11  התובעי& הוכיחו את עילת&, כנדרש בהלי, זה.הצדדי�, ובאתי למסקנה כי 

  12 

 13) 1קובע כי לשו� הרע היא "דבר שפרסומו עלול ( 1965 –לחוק איסור לשו� הרע, התשכ"ה  1עי) ס

 14) לבזות אד� בשל 2להשפיל אד� בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצד�.  (

 15  מעשי�, התנהגות או תכונות המיוחסי� לו...".

  16 

 17נטלי ? בחורה מושתנת וצבועה, חיה על  למה מי זו, בי� השאר: "1הנתבעת רשמה על התובעת 

 18  ..". הכפשות של אחרי& ואיומי דיבה.

  19 

 20  ...". צבועה וחצופה, כמו כל המחנה שאית&כינתה אותה "היא 

  21 

 
 22  ...".הסלפני&, השקרני&, הרמאי& הכי גדולי&כתבה שהיא "וחבריי

  23 

 24  . 1לבזות את התובעת פיל ואי� ספק, כי אלו ה� אמרות שבכוח� להש

  25 

 26שבכתבות ע& שמ& מקושרות לדברי& לא  לא לדבר...ע& האלקריפי&"  2רשמה על התובע הנתבעת 

 27  ...."ממש טובי&

  28 

 29  ..". .אנשי& רעי&, מזיקי& שדואגי& רק לתחת של עצמ&רמזה ביחס אליה� כי ה� "היא 

  30 

 31  ."חרטט� לאומי" 2היא כינתה את התובע 
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  1 

 2  ע� היז�".  קומבינהכי "עשה  2את התובע  האשימההיא 

  3 

 4  אלו, א) ה� אמרות שכול� הוצאת דיבה לשמה. כל

  5 

 6  .3לתובע  חלק מ� הדברי� מתייחסי� ג�

  7 

 8  ".אלקריפי&את הדברי� דלעיל, אודות ה" 3ל התובע רשמה עהנתבעת 

  9 

 10"לא לדבר ע� שרו�  ההציעואת אות� דברי�, התייחסה אליה בשמה  4הנתבעת רשמה על התובעת 

 11  ...."לדברי& לא ממש טובי& שכתבות ע& שמ& מקושרותברכה והאלקריפי� 

  12 

 13אנשי& רעי&, מזיקי&, שדואגי& לתחת של "חלק מכ במשיכה אחתאליה  ההמשיכה והתייחסהיא 

 14  ..".עצמ&.

  15 

 16  .4אכ�, זוהי הוצאת לשו� הרע על התובעת 

  17 

 18 ובקבוצת הוואטסאפ איש 900המונה  בפורו� הפייסבוק  הפוגעניי� הללו הנתבעת רשמה את הדברי�

 19  רי זהו "פרסו�" כהגדרתו בחוק.הו איש 56המונה 

  20 

 21  הנתבעת לא הציגה כל הגנה מהגנות החוק.

  22 

 23  ."אמת דיברתייש לדחות את טענתה כי מדובר ב"

  24 

 25  .של טענה מטענותיה התומ
 באבק בדל של ראייההנתבעת לא הביאה 

  26 

 27ההפניה אל כתבה כזו או אחרת שפורסמה, אינה הופכת את דבריה לאמת, שהרי עליה להוכיח את 

 28  .ולא שכתבה פורסמה באותה כתבה אמיתות הדברי& שנרשמו

  29 

 30  פרסו� כתבה בעיתו� אינו הופ
 שקר לאמת וכזב לעובדה מוכחת. 

  31 
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 1  הנתבעת לא יכולה הייתה להפנות אל אותה כתבה כהתנהגות, המצדיקה את אותו פרסו�.

  2 

 3בכתבה כזו או , משו� שדבר מה פורס� שאות� רשמה הנתבעת אינה יכולה להסתתר אחר הדברי�

 4  אחרת.

  5 

 6   חוק:שקיימות בנוספות  מהגנותיה של הנתבעת אינה חוסי� תחת הגנה ומפרס

  7 

 8לא נעשו כדי להג� על עניי� אישי כשר ה� שנית  לא נעשו בתו� לב.ה� ראשית, משו� שאני קובע כי 

 9  חרגו ממתח� הסבירות.ו על התנהגותלשמה שלה, לא היו בגדר הבעת דעה 

  10 

 11הנתבעת פרסמה את הדברי� על רקע עניי� לגיטימי אחר, כגו� על רקע מערכת בחירות לא הוכח, כי 

 12ע� מערכת בחירות  2018, ומה בי� פרסו� מתחילת שנת או הבעת עמדה לגיטימית רלוונטית במסגרתה

 13  .2018מאוקטובר 

  14 

 15  אלא נטלה לעצמה את חופש ההכפשה. ,הנתבעת לא פעלה במסגרת חופש הביטוי

  16 

 17  אני דוחה את טענתה. . נא דריתחא"ידחלק מהביטויי� נרשמו ב"עשטענה הנתבעת 

  18 

 19א� כ
 ה� פני הדברי�, היה עליה להחיש צעדיה, להביע התנצלות, ולא לדחות את מכתבי ההתראה, 

 20  ., כפי שאראה בהמש
המשפט ועוד להציג את העמדה שאותה הציגה-לביתלהגיע 

  21 

 22  על כ�, אני קובע כי עילת התביעות הוכחה.

  23 

 24  התובעי� זכאי� לפיצוי בהתא� לדי�.

  25 

 26  לעניי� הפיצוי, הבאתי בחשבו� את הגורמי& הבאי&:

  27 

 28  תארה את פגיעתה "עברתי פגיעה נורא קשה". , משפטית בהשכלתה, 1התובעת 

  29 

 30את הנתבעת ולא הבינה כיצד רשמה עליה דברי� שכאלה מבלי  מכירהסיפרה כי כלל אינה היא 

 31  להכירה.
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    תיק חיצוני: 

   

7  
 9מתו

  1 

 2משטרה, העיד: "אני הייתי יוצא ע� מדי� ע� הב� שלי והייתי צרי
 לשמוע מהשכני� , קצי� 2התובע 

 3  הסביר כי נאל. למסור הסברי� למפקדו. מה קורה חרטט� שקר� ?...".

  4 

 5  , עובד רשות המיסי�, המחיש א) הוא את הפגיעה בו מ� הפרסומי�.3התובע 

  6 

 7שיח, הייתה צריכה להסביר לבתה במה , מנהל חשבונות, שלא הייתה שותפה כלל לאותו 4התובעת 

 8  דברי� אמורי�.

  9 

 10למסור את ו לחזור בה התובעי� שלחו לנתבעת מכתבי התראה וג� לאחריה� לא השכילה הנתבעת

 11  התנצלותה.

  12 

 13, ובכ
 העידה על עצמה כי לא הפנימה עד תו� בזוטותבכתב ההגנה טענה הנתבעת כי לדעתה מדובר 

 14  יה.מעשהמשמעות של את 

  15 

 ,
 16  .חסרת כל בסיס והדבר מדבר בעד עצמו הנתבעת הגישה תביעה שכנגדמעבר לכ

  17 

 18. על הדברי& שאות& רשמהכנה ואמתית כי הנתבעת מביעה חרטה  התרשמתי,לא במהל
 הדיו� 

 ,
 19המשפט -לשאלת ביתפשע: "הוסיפה חטא על בהסברה ו את הפרסומי� היא ביקשה להסבירלהיפ

 20למה רשמת דברי� כמו על נטלי "בחורה מושתנת וצבועה" "חיה על הכפשות של אחרי�" אני  –

 21וזה מה שאני חושבת, מושתנת זה נאמר בכעס, אני  נטלי היא צבועה זה מה שהיא עושה,משיבה, 

 22  מודה...".

  23 

 24הוא  שהוא שקר�: "חרטט�  זה אד� שמדבר שטויות, אני אגיד את האמת עכשיו 2כ
 ביחס לתובע 

 25  משקל במצח נחושה...".

  26 

 27  והלאה). 16שורה  5כ
, ג� ביחס להפניה לכתבה, היא המשיכה ואחזה בה כנימוק מצדיק (עמוד 

  28 

 29  שקלתי את מיהות� של התובעי�, את עיסוק�, היות� בעלי משפחה.

  30 
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    תיק חיצוני: 

   

8  
 9מתו

 1הנתבעת בקשה להצדיק את הפרסו� במילי�: "אני אד� ישיר וכנה...". א) א� כ
 ה� פני הדברי�, 

 2 , בלא כל מחסו� ומסננת,אשר על ליבהכל "ישירותה", את "כנותה", את את  פרוקרשות לכל אי� לה 

 3  .במחי מקלדת היק) ורב לפרסו� בוטה

  4 

 5, הנתבעת הסכימה ש"אי� לי דבר איתה, זה שרשמתי שרו� ברכה והאלקריפי� אני 3ביחס לתובעת 

 6  והלאה).  4רה  שו 6כי היא לא הוזכרה בכתבה.." (עמוד  ו/אוהייתי צריכה לרשו� 

  7 

 8שורבב לכתיבתה על לא עוול בכפה, וג� ביחס  4הנה כי כ�, לפי עדות הנתבעת, שמה של התובעת 

 9  המשפט.-� באול� ביתלא מצאה מקו� להביע התנצלותה, גהיא  4לתובעת 

  10 

 11חברי�), את העובדה כי מדובר בקבוצה סגורה שבה  56 –חברי� ו  900( שקלתי את היק) הפרסו�

 12  ואת התגובות שהתקבלו מ� הנמעני� לפרסו�. כול� מכירי� את כול�

  13 

 14שבמסגרתה תדאג הנתבעת והלאה)  1שורה  7(עמוד  הצעת פשרה במהל, הדיו� הצעתי לצדדי&

 15בקבוצת הוואטסאפ וכ� להסרת הפרסומי� הפוגעניי�, תפרס� מכתבי התנצלות בפורו� הפייסבוק ו

 16   .בלובי הבניי� המשות)סליחה תתלה מכתב 

  17 

 18   .יותר של בעלה מאשר שלה –התרשמתי כי הסכמת הנתבעת נמסרה  מ� השפה אל החו.  אול�ו

  19 

 20הסכימה לכ
 לפרוטוקול הדיו�, היא לא התכוונה להתנצלות אמת, לכאורה היא ש ,ניכר היה שלמרות

 21  לנהל אות�  וחבל.בי� הצדדי� ימשי
  מתו
 חרטה כנה, וה"ד� הרע" השורר

  22 

 23  .0 50,000א מאפשר הטלת פיצוי ללא הוכחת נזק עד 7החוק בסעי) 

  24 

 25  על כ�:

  26 

 27  אני מקבל את התביעות.

  28 

 29  וחסרות ממש. מוכחת חסרות עילהבהיות� אני דוחה את התביעות שכנגד 

  30 

 31  .0 4,000 ס
 של  4 –ו  2, 1 לכל אחד מ� התובעי&אני פוסק שהנתבעת תשל� 
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9  
 9מתו

  1 

 2  .0 3,000 ס
 של  3אני פוסק שהנתבעת תשל� לתובע 

  3 

 
 4  ימי�, שא� לא כ� יישא הפרשי ריבית והצמדה כדי� עד התשלו� בפועל. 30סכו� הפסק ישול� בתו

  5 

 6  ימי�. 15המשפט המחוזי בתו
 -רשות ערעור לבית

  7 

 8  המזכירות תשלח עותק לצדדי�.

  9 

 10  התיק סגור.

  11 

 12  , בהעדר הצדדי�.2018נובמבר  29, כ"א כסלו תשע"טנית� היו�,  

  13 

                   14 

 15 

  16 

  17 

  18 




