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 1 

 
 2 רלבנטי והליכים קודמיםרקע עובדתי  .1

 3 

 4בעקבות פרסום קבלת פיצויים בגין פרסום לשון הרע ופגיעה בפרטיות , הינה תביעה לתביעה זו .1

 5 . ("התובעים"או  "משפחת בר תור"המוגשת על ידי בני משפחה אחת )להלן:  ,באינטרנט

 6התובעת מס' . ("שמואל")להלן:  הינו תושב עפולה, בעל עסק לפרסום ושיווק דשא 1התובע מס' 

 7. ("רביד" -ו "שחף")להלן:  הםהינם ילדי 4-ו 3והתובעים  ("דיתה")להלן:  הינה אשתו 2

 8)להלן:  הוא תושב העיר עפולה גםש ,דב הירש, עו"ד במקצועומר התביעה מוגשת כנגד 

 9 . ("הנתבע"

 10 

 11פי הנטען, באתר המכונה בשם "ויקי עפולה", בתאריכים -הפרסום נשוא התביעה הופיע, על

 12או  "אתר ויקי")להלן:  2008יוני  - 2007ונים הנקובים בכתב התביעה בין החודשים אפריל ש

 13 (. "אתר האינטרנט"

 14 

 15בעילת לשון  ,כאמור ,עניינהואשר הוגשה לבית משפט זה התביעה שבכותרת  16.06.08 בתאריך .2

 16התובענה (. בד בבד עם הגשת "התביעה"אלף שקלים )להלן:  600הרע ופגיעה בפרטיות ע"ס 

 17העיקרית, עתרו התובעים בבקשה למתן סעד זמני )צו מניעה/צו עשה( כנגד הנתבע והמורה לו 

 18 ,להסיר כל תוכן הנוגע לתובעים המפורסם באתר האינטרנט נשוא התביעה או בכל אתר אחר

 19ימנע מלפרסם דבר כלשהו אודותיהם. כבוד השופט י' אברהם, דן בבקשה לסעד זמני להוכן 

 20"צו במעמד שני הצדדים והחליט להיעתר לבקשה למתן צו המניעה )להלן:  29.06.08ביום 

 21 (. המניעה"

 22 
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 1התובעים בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, בה נטען כי הנתבע לא כיבד  ושילאחר מכן, הג .3

 2  10.05.09את החלטת בית המשפט האוסרת על פרסום דברי לשון הרע ביחס לתובעים, וביום 

 3 (.   "הבקשה בגין ביזיון ביהמ"ש"על קבלת הבקשה )להלן: הוריתי לאחר שקיימתי דיון בבקשה, 

 4 

 5 ת ונוספות בתיק דנן אליהן אתייחס בהמשך והרלוונטיות לדיוננו.  כמו כן, הוגשו בקשות שונו

 6 

 7 טענות הצדדים בסיכומיהם .2

 8 

 9עורך ו/או בעל השליטה באתר אינטרנט המכונה המפעיל ו/או הלטענת התובעים, הנתבע היה  .1

 10, התפרסמו בו כתבות 2008ועד חודש יוני  2007החודשים אפריל "ויקי עפולה", אשר בין 

 11כי הם עמדו בנטל  ,התובעים סבורים. ת בפרטיותםודיבתם רעה של התובעים ופוגעהמוציאות 

 12 והוכיחו אחריותו של הנתבע לפרסומים הללו, כאשר ההוכחה המוטל עליהם במשפט אזרחי 

 13, עדות יחידה של בעל דיןהינה בבחינת שלבדה עדויות התביעה עמדה עדותו של הנתבע שלל כנגד 

 14ת לפסוק לפיה בהעדר סיוע, על בית המשפט לפרט בהחלטתו מה שעל מנעל כל המשתמע מכך, 

 15 לפקודת הראיות.  54כדרישת הוראת סעיף הסתפק בעדות זו, הניעו ל

 16 

 17, לשון הרע"" מהוויםהפרסומים המפורטים בהרחבה בכתב התביעה  -לשיטת התובעים .2

 18כדוגמת  ,יםלחוק איסור לשון הרע. מדובר בשטף דברי תועבה מבישים ומביכ 1בסעיף שמעו כמ

 19תור, עבריינים, פסיכופטים, חולי נפש, שרצים, נכים וחיות אחרות", -הכותרת "על שמואל בר

 20 הלוקה בשיתוק מוחין.   4לתובע מס' פרט וב ,תובעיםכלל הל יםחסוהמי

 21 

 22הנדרש על מנת להוכיח  "יסוד הפרסום"על  יםנשוא התביעה עונתכנים , הלטענת התובעים )א( .3

 23הציבור. התובעים כולם כלל עוולה בגין לשון הרע. לדבריהם, פרסום באינטרנט נחשף לעיני 

 24שני בנוסף לכך, קיימות ראיות טובות לכך שלפחות  .לפרסומים הנוגעים זה לזהבעצמם נחשפו 

 25 ,וספותנ תביעהדבר נתמך בעדויות ה. הנ"ל םמינחשפו לפרסוזולת התובעים,  ,אנשים נוספים

 26כלל כי ראה את הדברים באתר שנקרא "ויקי עפולה" וגרסתו זו  ,העידשהעד גדעון פורת כגון 

 27. העיד כי נחשף לדברים כאשר קיבל תלונות על האתרשכמו כן, העד רמי הדדי . לא נסתרה

 28בנוגע  1שקיבלה את תלונות התובע מס'  ,שבע בורכו-בת, גב' השוטרתלפרסומים נחשפה בנוסף 

 29  מים מושא התובענה. לפרסו

 30 

 31 ובסיכומייות כי התובעים לא ציינו בכתב התביעה, בתצהיריהם, בעדו ,ען הנתבעומנגד ט )ב(

 32חקירת בגם פורסמו התכנים.  םאתר "ויקי עפולה" שבו לטענתה, מה היא כתובתו של טענותיהם

 33הנתבע במשטרה אין כל זכר לשמו ולכתובתו של אתר האינטרנט שבו פורסמו התכנים הנטענים. 

 www/wikiafula.wiki.co.il 34כתובת בשמדובר באתר התובעים הבאת הראיות טענו רק בשלב 
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 1-אקטיב"מר רמי הדדי, מנהל חברת עד התביעה,  והציגו את רשימת הפעילויות באתר באמצעות

 2פורסמו באתר כלל לא התכנים נשוא התביעה הנ"ל. הוכח שת התשתית לאתר שמספקת א "טק

 3, הואיל ומועד עלייתו של האתר לאוויר ותחילת פעילותו וכן מועד הסרתו מן האינטרנט הנ"ל

 4רטות וכי חלק מהפעילויות המפעוד נטען, וסגירתו היו מאוחרים למועדי הפרסומים הנטענים. 

 5ע"י משתמש בשם "גל ירוק" שזו היא סיסמת הבחירות של בוצעו ברשימת הפעילויות באתר 

 6של מפלגת הירוקים בה פעלו התובעים. נתון זה מחזק, לשיטת הנתבע, את החשד למעורבותם 

 7, מר איתן של הנתבע בשיתוף פעולה עם אביו החורגבהפעלת האתר וכתיבת התכנים התובעים 

 8הנתבע. עוד טוען הנתבע בסיכומיו, כי הוכח שבפועל  כדי לייצר לעצמם עילת תביעה כנגדהירש, 

 9פעלו בזמנים שבעלי כתובות שונות וייחודיות  ,שם "ויקי עפולה"העונים לאתרים שונים  3היו 

 10 את האתר השלישיהרלוונטיים לפרסום התכנים נשוא התובענה. הנתבע מודה, כי הקים 

 11          ין השנים בפט ואינטרנט קופת לימודיו לתואר שני במשפטים במסלול שעניינו משבת

 12לבין האתר שבו פורסמו  2005, אולם טוען להעדרו של קשר בין האתר שהקים בשנת 2005-2006

 13. הנתבע מאשר, כי הוא 02.06.2008כי הוקם רק ביום  ,התכנים מושא התובענה ואשר הוכח

 14עשות זאת תחת כותב תכנים באינטרנט, לרבות באתר "ויקי עפולה" שהקים, ואיננו חושש ל

 15 שמו, ואין מדובר בתכנים נשוא תביעה זו אשר נכתבו ופורסמו בצורה אנונימית.   

 16 

 17בהקשר של יסוד "הפרסום" מוסיף הנתבע וטוען, כי הגם שאין הלכה מחייבת בנוגע להוכחת 

 18מ"י נ'  1826/08אינטרנט, הוא נשען על קביעותיו של בית המשפט בתיק ת"פ ביסוד  הפרסום 

 19ולפיהן יש להוכיח "שרשרת" הכוללת בין היתר הוכחה שהמחשב היה מחובר לאינטרנט, , הלוי

 20תוך מסירת פרטים אודות תוכנת הגלישה שבה נעשה שימוש על מנת להגיע לאותו אתר ותוך 

 21( של תוכנת הגלישה taskbarשבצילום המסך המציג את הפרסום, מוצגת גם שורת המשימות )

 22נטען כי בענייננו לא הוכחו היסודות הנ"ל באופן המשמיט את  ובה כתובתו של האתר המדובר.

 23הנתבע, כי התובעים לא הוכיחו שהפרסום מושא התובענה עוד טוען לתביעה זו. מתחת הבסיסי 

 24לחוק איסור לשון הרע. לטענתו, כל עדי  17הגיע לאדם נוסף זולת התובעים, כדרישת סעיף 

 25אינטרנט במו עיניהם, ולכן אין בכוחן של התביעה אישרו כי לא ראו את הפרסום האתר ה

 26עדויות אלו כדי לבסס את הנדרש להוכחת פרסום התכנים באינטרנט, וגם מטעם זה דין 

 27 התביעה להידחות.   

  28 

 29 13על פי הוראות סעיף  "הגנה"או  "חסינות"לטענת התובעים, הפרסומים אף אינם נהנים מכל  .4

 30 לחוק. 

 31 

 32"פרסום כך גם לא חלה הגנת  ,"אמת דיברתי"הגנת על ענייננו א חלה ל, א( לטענת התובעים) .4

 33קורבן למתקפה נבזית ומרושעת, בה נטען כי הוא חולה  היה 1התובע . וביתר פירוט: בתום לב"

 34. גם אם בין הדברים נטענו טענות הנוגעות ועוד שלל כינויים פוגענייםנפש, שרץ, פסיכופט 

 35בין המציאות אין כל והוא תשפוכת מרושעת שבינה להתנהגות פוליטית כלשהי, עיקר הדברים 
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 1, שהיה מעורב בענייני מפלגת 1נטען כי גם אם יש לראות בתובע , קשר. באשר ליסוד תום הלב

 2ואין בכך כדי להצדיק פגיעה  בעפולה, משום דמות ציבורית, הרי שאין זו הגנה מוחלטת 'שינוי'

 3 . 1בשמו הטוב של התובע 

 4 

 5כי "גם אשתו וילדיו נראים כמו  ,2007אשר לגביה נאמר בכתבה מאפריל  ,2באשר לתובעת 

 6אף אחד בעולם לא רוצה אותם במחיצתו", נטען כי   -בדיחה. יאללה, שיחזרו לקיבוץ ממנו באו

 7למועמדת מועצת העיר עפולה מטעם מפלגת  2, טרם מונתה התובעת 2007במועד הפרסום בשנת 

 8ית. מדובר באדם פרטי שלא אייש כל תפקיד ציבורי או פוליטי 'שינוי' ולא הייתה אישיות ציבור

 9 במועד הפרסום וזכאי להגנה על שמו הטוב.  

 10 

 11אשר לגביה נטען כי קיבלה מינויים בשכר במפלגת 'שינוי' כתוצאה מקשריה  ,3לעניין התובעת 

 12ה כי עם אביה, וכי לאחר מכן סידר לה אביה עבודה באגף המכס ומע"מ, נטען כי התובעת הראת

 13כי לעבודתה במע"מ  ,לא קיבלה משכורת ממפלגת 'שינוי' אלא "החזר הוצאות". כן לא הוכח

 14בכל צורה שאינה ראויה ואינה תואמת את כישוריה או כתוצאה מקשריה  3התובעת התקבלה 

 15 עסקינן בקצינה בצה"ל לשעבר, בעלת תארים אקדמיים ודוברת שפות. . עוד נטען כי עם אביה

 16 

 17נטען כי הוא זכה לשלל כינויים הנוגעים למחלתו. מדובר באדם פרטי, כאשר  ,4באשר לתובע 

 18 אין לומר כי תוכן הפרסום מוצדק הוא או שנעשה בתום לב. 

 19 

 20כאשר לשיטתו "מהווים תעמולת בחירות", כי התכנים הנטענים  ען הנתבע,ומנגד, ט )ב(

 21חירות, זאת בשים לב הפסיקה הקנתה מעמד מיוחד לפרסומי לשון הרע אשר נעשו בתקופת ב

 22לקביעת בתי המשפט, ולפיה "העובדה שפרסום נעשה תוך כדי תעמולת בחירות מהווה ראיה 

 23המפלגה הקומוניסטית  206/61לכאורה לכך שהוא נעשה בתום לב", כפי שנפסק בבג"צ 

 24(. עוד עמד הנתבע בסכומיו על חשיבות חופש הביטוי 8.8.61) הישראלית נ' ראש העיר ירושלים

 25ה כגון דא, כאשר התובעים בעצמם העידו כי הפרסומים נעשו בתקופת בחירות. הנתבע במקר

 26"... ביסוד הם תעמולת בחירות, ויש בהם גרעין ממשי של  -תיאר את התכנים נשוא התביעה כ

 27אמת אשר נעטפה בלשון הגזמה, בוטה, רעה וביקורתית, ובסטירה מכוערת ועוקצנית, תוך 

 28ים כמו למשל אליגוריה, מטאפורות בוטות וקריקטורות הסתייעות באמצעים אומנותי

 29)הצפרדע(. וזאת ככל הנראה כדי לעורר פרובוקציה, להתריס ולהתסיס ובכך ליצור דיון ציבורי 

 30דמוקרטי". משכך, טוען הנתבע כי תכנים אלה חוסים תחת הגנת "תום הלב" אשר לא הופרכה 

 31התמודד בבחירות או לקבל שכר בעבור ל וע"י התובעים. עוד נטען, כי שעה שהתובעים בחר

 32תפקיד בעל גוון ציבורי או מפלגתי בבחירות, נטלו על עצמם את הסיכון להיות חשופים לסוג של 

 33לסיכומי הנתבע[. הנתבע הדגיש בסיכומיו את מעמדם של  41-44תעמולת בחירות ]ראו סעיפים 

 34ניסו שבניגוד למצג  התובעים כאנשי ציבור ואת פועלם בתחום הציבורי והמפלגתי, זאת

 35 לסיכומי הנתבע[.  45-53להטעותו ]סעיפים מטרה התובעים להציג בפני בית המשפט ב
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 1 

 2כלל את נתוני השתכרותה, מספר תעודת ואשר  3לתובעת הנוגע , הפרסום לשיטת התובעים)א(  .5

 3מחלתו, שנלקחו, על פי כלל נותנים בעניין אשר  4תובע פרסום הנוגע לכמו גם ההזהות שלה, 

 4פרסום המהווה פגיעה בבחינת הינם ומתיקו הרפואי האישי, נטען, מתיקו בביטוח לאומי ה

 5ן הנוגע ישל ענישם נקבע כי פרסומו  ,( לחוק הגנת הפרטיות11) 2, כמשמעו בסעיף בפרטיותם

 6הוא בבחינת  לצנעת חייו האישיים של אדם, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד

 7בחנה בין הפרסום היזום שנעשה על ידי היש לעשות כי , 4תובע וד נטען ביחס לפגיעה בפרטיות. ע

 8לחשוף נתונים הנוגעים  4התובע בנוגע למחלתו ואשר במסגרתו בחר  או מי מטעמו 4התובע 

 9הפרסום שבוצע על ידי לעומת תוכנו של , להצניע נתונים אחרים אישיים יותר בחרלמחלתו ו

 10 .   4רשות מתיקו הרפואי האישי של התובע  ואשר נלקח, כאמור, ללאהנתבע 

 11 
 12כי הגדרת "פרסום" בחוק הגנת הפרטיות זהה לזה שבחוק איסור לשון  ען הנתבעומנגד, ט )ב(

 13הרע, ועל כן אי הוכחת יסוד הפרסום, כמשמעותו בחוק איסור לשון הרע ]כפי שביקש הנתבע 

 14יש לדחות את טענת לקבוע[, מביאה גם לדחיית התביעה בגין הפגיעה בפרטיות. לשיטתו, 

 15שכן  ,וני השתכרותה ומספר תעודת הזהות שלהלפגיעה בפרטיותה בגין פרסום נת 3התובעת 

 16אין חשיפת נתוני העסקתה הינה לגיטימית בתעמולת בחירות והרי שמועמדת בבחירות בהיותה 

 17, הפרסום אודות 4לתובע מס' פגיעה בפרטיות מאחר ומדובר בכספי ציבור. ביחס בה כדי להוות 

 18עצמו וכי בגדר הפרסום  4י התובע נכותו אין בו אלא חזרה על דברים שפורסמו קודם לכן על יד

 19מובאת עובדה היסטורית בלתי ניתנת לערעור אודות השלכת תינוקות בעלי מום מצוק בספרטה 

 20 היוונית.  

 21 

 22בפרט,  "הודעה והסרה"מנגנון נושא הפרסום באינטרנט בכלל ולבאשר , לשיטת התובעים )א( .6

 23אנונימי, על נסיבות המקרה  אין כל תחולה לעקרון זה שנוגע לפרסום אשר בוצע ע"י צד ג'

 24רלוונטיות להעדר כל אין  ,לכן. שלפנינו מקום שהוכח ע"י התובעים שהפרסום בוצע ע"י הנתבע

 25מקום בו נחקר הנתבע במשטרה טענתם, השימוש במנגנון ההודעה וההסרה לצורך תביעה זו. ל

 26ולא תכנים ה תלהסרמצד התובעים מי שקיבל פנייה כיש לראותו מושא הדיון, בנוגע לפרסום 

 27לא הוכח כי באתר "ויקי עפולה" היה קיים מנגנון הודעה כי  ,נטעןתוך זמן סביר. עוד  עשה כן

 28את הסיר ולמנוע חוק אינו מטיל על הנפגע מלשון הרע חובה אקטיבית לוהסרה, ומכל מקום ה

 29  . הפוגעחובה זו מוטלת על כתפי , אלא פוגעפרסום הה

 30 
 31, "טק-אקטיב"כי הוכח שבעל השליטה באתר "ויקי עפולה" הינו חברת  )ב( מנגד, טוען הנתבע

 32לא הוכיחו כי הם פנו אליה בבקשה שתסיר מהאינטרנט את  ףכאשר התובעים לא טענו וא

 33התכנים הפוגעניים. עוד נטען, כי התלונה במשטרה אינה עונה על דרישות הפסיקה לעניין "פנייה 

 34הנתבע שהכחיש בחקירתו במשטרה את מעורבותו  "דרישה מפורשת", ובכל זאת -ישירה" ו

 35עשה כל מאמץ לסייע לתובעים בהסרת התכנים מהאינטרנט. ואכן, כעבור ובפרסום התכנים, 

 36 , האתר נסגר ותכניו הורדו מהאינטרנט. 'טק-אקטיב'מספר ימים, בעקבות פניית התובע לחברת 
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 1 

 2הגורם שפרסם את דברי לשון ות עניינה בזה ,לגביהאשר נחלקו הצדדים נוספת סוגיה מרכזית  .7

 3 (."זהות המפרסם")להלן: דנן התביעה העומדים במרכז הרע 

 4 

 5תכנים מושא פרסם את הלא לפיה הוא  ,, אין לקבל את גרסתו של הנתבעלשיטת התובעים )א(

 6ועברה שינויים רבים. הנתבע הגיש שלושה תצהירים במהלך ההליך גרסה זו התפתחה  התובענה.

 7החורג  ; בשני טען כי היה זה אביו התעלם משאלת זהות המפרסםהוא כאשר בראשון  ,שונים

 8גרסה פיתח ובשלישי  והוא זה אשר העלה את התכנים באתר האינטרנט;  ,שרצה לפגוע בו

 9לתיקון כתבי הנוגעת בהחלטת ביהמ"ש  ונפסלחלקים נרחבים ממנה ארוכה ומסובכת ש

 10כאשר  ,והוכיחו כי הדברים פורסמו על ידי הנתבעל התובעים טוענים, כי עמדו בעוהטענות. 

 11הניחו לפתחו של בית המשפט שלל הראיות הקושרות את הנתבע לפרסומים הנטענים ומחזקות 

 12נטען כי אין  ,בקליפת האגוז את המסקנה, כי הנתבע הוא זה אשר עומד מאחורי פרסומים אלה.

 13קי עפולה" שפרסם את התכנים מושא תר שכונה "ויפעל באינטרנט א 2007-2008כי בשנים חולק 

 14 ךמודה שאתר זה היה קיים ופעיל ופרסם את הדברים המיוחסים לו, אבעצמו הנתבע התובענה. 

 15(. 2010מר איתן הירש )כאמור בתצהירו משנת , החורג אביונכתבו בידי הללו טען כי התכנים 

 16גרסת את  המסקנה כי יש לקבל, מתבקשת הראיות שבתיקמכלול אחר בחינת נטען כי 

 17הנתבע הודה במשטרה כי כתב כך למשל,  , לפיה הפרסום נעשה ע"י הנתבע ולא אביו.התובעים

 18התחייב להסירם; הנתבע קשר עצמו אל האתר בו הופיעו הפרסומים במהלך אף ותכנים את ה

 19כי הקים אתר  ,נגד גיא זקס ובמסגרתה הודה מערכת הבחירות באמצעות הגשת קובלנה פלילית

 20עפולה" ואף בגדר פסק הדין שניתן בקובלנה הפלילית נכתב, כי הנתבע נהג לכתוב "ויקי בשם 

 21בתצהיר השני שהגיש לא כתב הנתבע דבר וחצי דבר על האתר  באתר ולהעלות בו תכנים ;

 22 -על מנת לנקום בו ]לעומת זאתהחורג אביו המקביל, אלא טען כי היה אתר אחד שהעלה לרשת 

 23חקירת הנתבע את עד התביעה, מר רמי הדדי . עוד מכללית[ בתצהירו הראשון הסתפק בהכחשה

 24תק", עולה כי לאחר הפרסום התקשר הנתבע למר הדדי, הזדהה  -מנהלה של חברת "אקטיבי

 25נוסף על האמור, אם הקים התובע אתר שעסק במשפט בפניו כמנהל האתר וביקש את סגירתו; 

 26כך בפרטיו ולהביא ממנו תכנים, והרי שיכול היה בפשטות למסור את כטענתו, וטכנולוגיה, 

 27לא הביא  ,. פרט לאמירה בעלמאבגדר התובענה דנן נגדוהנתבעים עלו הלהפריך את הטענות ש

 28לא הובאו תדפיסים או תכנים מאותו אתר שאינו הנ"ל, כך אתר ה םהנתבע ולו בדל ראיה לקיו

 29זה אתר כי אחרת  כולל דיבה כלפי התובעים, לא הובאה כתובתו של האתר המקביל וכל הוכחה

 30על מנת להוכיח את גרסתם אודות , לשיטת התובעים, די בכל אלהאכן היה קיים במציאות. 

 31 פרט לעדותוראיה, הנתבע לא הביא כל מעורבות הנתבע בפרסום התכנים הפוגעים. לעומת זאת, 

 32בהודאתו במשטרה, בקובלנה תם ואף קשר עצמו לגרסת התובעים, הפריך את גרסשלו, כדי ל

 33 לית ובדרכים אחרות. הפלי

 34 
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 1כי התובעים לא הוכיחו אחריות כלשהי של הנתבע לפרסומים הנטענים.  ען הנתבעו)ב( מנגד, ט

 2לשיטתו, התובעים טענו בכתב התביעה שכל התכנים נשוא תביעה זו פורסמו באתר אינטרנט 

 3ו בכתב אחד העונה לשם "ויקי עפולה", אולם הם לא ציינו מהי כתובתו של אותו אתר ולא טענ

 4התביעה, כי הנתבע כתב בעצמו את התכנים נשוא התביעה. כל שנטען בכתב התביעה הוא, 

 5שהנתבע הינו המפעיל ו/או העורך ו/או בעל השליטה באתר, טענה שכלל לא הוכחה ע"י 

 6התובעים. נטען כי הטלת אחריות על "בעל שליטה באתר אינטרנט" הינה חסרת ביסוס חוקי, 

 7"אתר אינטרנט" אינו נכנס בגדר "אמצעי תקשורת", כמשמעות מונח זה שכן נקבע בפסיקה כי 

 8יש להשתמש  -לחוק איסור לשון הרע. על מנת להטיל אחריות על בעל שליטה באתר 11בסעיף 

 9כי  –כך לשיטת הנתבע  –בדוקטרינת "ההודעה וההסרה", כאשר לא הוכח במקרה שלפנינו 

 10ע, הוכח כי בעל השליטה באתר "ויקי עפולה" התובעים עשו שימוש במנגנון זה. לשיטת הנתב

 11טק" ואליה לא פנו התובעים בבקשה  כי -עדים הרלוונטיים לתביעה זו היא חברת "אקטיבובמ

 12תסיר מהאינטרנט את התכנים הפוגעניים. אף התלונה במשטרה עליה נסמכים התובעים, לא 

 13הוגשה בעילה של לשון הרע אלא בעילה של איומים, משכך אין היא עונה על הדרישה של "פנייה 

 14ורשת" להסרת הפרסום הפוגעני. הנתבע, אשר הכחיש בחקירתו את "דרישה מפ -ישירה" ו

 15הבטיח לסייע לתובעים בהסרת התכנים מהאינטרנט, וכך אכן עשה מעורבותו בפרסום התכנים, 

 16נענתה לדרישתו והסירה את האתר ותכניו כעבור מספר שטק" -שעה שפנה אל חברת "אקטיב

 17תר והתובעים לא פנו אליו ישירות בדרישה יננו בעל השליטה באמשכך, על אף שהנתבע אימים. 

 18מפורשת להסרת התכנים הפוגעניים, הרי שהנתבע פעל בתום לב ועשה את הנדרש על מנת שלא 

 19 תיוחס לו אחריות כלשהי בגין אותם תכנים. 

 20 

 21 סוגיית הנזק. הצדדים היו חלוקים ביניהם גם ב .8

 22 

 23ללא הוכחת נזק הקבוע בחוק את הסכום המקסימאלי טובתם , יש לפסוק ללטענת התובעים )א(

 24אלף שקלים. כן יש  400ובסה"כ  ,לכל אחד מהתובעים₪  100,000איסור לשון הרע והעומד ע"ס 

 25בסך . אלף בגין פגיעה בפרטיותם 100בסך של נוסף פיצוי  4-ו 3לפסוק לכל אחד מהתובעים 

 26 שהוא סכום התביעה דנן.  ,אלף שקלים 600 -לוהכ

 27 

 28לפרסום כאשר , ימים בלבד 18הואיל ואתר "ויקי עפולה" פעל במשך כי  )ב( מנגד, טוען הנתבע

 29אינו קורא הבאינטרנט אין כוח כמו לפרסום קונבנציונאלי, ומאחר ומדובר בתעמולת בחירות 

 30אמינות רבה, מתחייבת המסקנה שאפילו אם היה פרסום מהווה לשון הרע, כטענת מייחס לה 

 31 התובעים, אין בו כדי לגרום להם נזק של ממש. 

 32 

 33 

 34 

 35 
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 1 דיון ומסקנות .3

 2 

 3המכונה פורסמו באתר  ,פי הנטען בתביעה-אשר על ,בגין מספר כתבות ,כאמור ,תביעה זו מוגשת .1

 4לשיטת  ,וכן הפרסום מהווה. תי האחרוןעל יד שנכתבואו  שליטתו של הנתבעב"ויקי עפולה" ש

 5זכאים הנ"ל ולכן התובעים נפגעו מהפרסום ;  פרסום האסור על פי חוק לשון הרע ,התובעים

 6הן מכוח חוק איסור לשון הרע והן מכוח חוק הגנת הפרטיות )ביחס  ,לפיצוייםלטענתם,  ,הם

 7 שחף ורביד(. תובעים ל

 8 

 9קת בתביעה וכי השאלות המצויות במרכז המחל ,עולה למקרא כתבי הטענות ועדויות הצדדים .2

 10 הינן כדלקמן:  והמצריכות הכרעה, דנן 

 11 

 12להחיל את לשון הרע גם על פרסום  ,כטענת התובעים ,ש לבחון תחילה האם ניתןי -

 13  ;באינטרנט

 14 

 15האם הרימו התובעים את נטל ההוכחה וביססו את טענתם בדבר היות הנתבע הגורם  -

 16 ; פרסום נשוא המחלוקתאתר בו הופיע הבהמפרסם או בעל השליטה 

 17 

 18האם  ,יסודות לשון הרעלעבור לבחינת יש  ,רק במידה ותימצא תשובה חיובית לשאלות אלה -

 19 תעווקבההאם נהנה הנתבע מאחת ההגנות ; ו יש בפרסומים הספציפיים משום לשון הרע

 20 לחוק(.  15לחוק( והגנת תום הלב )סעיף  14הגנת אמת דיברתי )סעיף : בחוק

 21 

 22שיש לפסוק לכל אחד  צורך, יש לבחון את שאלת גובה הפיצוילאחר מכן, ובמידת ה -

 23 מהתובעים. 

 24 

 25 4-ו 3האמור, בית משפט יבחן את הפגיעה בפרטיות הנטענת על ידי התובעים כל נוסף על  -

 26 והאם הם זכאים לפיצוי בגין כך.

 27 

 28ואחר יות הצדדים עדום ושקלתי את יבוכי אחר שעיינתי בכת ,אקדים אחרית לראשית ואומר .3

 29  , כפי שיפורט להלן. דעתי היא כי יש לקבל את התביעהשבחנתי את שלל הראיות שהוגשו בתיק, 

 30 

 31 אדון בשאלות שבמחלוקת לפי סדרן. 

 32 

 33 

 34 
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 1 האם ניתן להחיל את לשון הרע על פרסום באינטרנט -א

 2 

 3 ,"אמצעי תקשורת"אתר אינטרנט איננו נכנס בגדר שכי הפסיקה קובעת  ,ען בסיכומיווהנתבע ט .1

 4לקבל טענה מקום אין לדידי, לסיכומיו(.  7לחוק איסור לשון הרע )סעיף  11כמשמעותו בסעיף 

 5שאלת תחולת דיני לשון הרע על פרסום כל הקשור הפסיקה בשחלה בשים לב להתפתחות  ,זו

 6 אבהיר. , ובאינטרנט

 7 

 8לטעמי, בכדי לתמצת  כבוד השופט ע' פוגלמן כתב לאחרונה את הדברים הבאים אשר יש בהם, .2

 9יפו -אביב-מפקד מחוז תל 3782/12תביעה דנן )עע"ם נו בפתחלאת טיבה של השאלה המונחת 

 10כל הקשור לחשיבות רשת האינטרנט ב ,(24.3.13) במשטרת ישראל נ' איגוד האינטרנט הישראלי

 11 והשלכות התפתחותה על התחום המשפטי. נכתב כי: "הופעת רשת האינטרנט שינתה את עולמנו

 12מן הקצה אל הקצה. היא מאפשרת תקשורת קלה ונוחה בין אדם לאדם; יש הנעזרים בה 

 13לצריכת בידור אינטראקטיבי, בעוד אחרים עושים בה שימוש לצורכי מסחר אלקטרוני; רבים 

 14במשלוח הודעות דואר אלקטרוני ובשליחת מסרים מיידים;  -יומי-לעיתים יום -לוקחים חלק

 15הצגת וידיוא ואודיו, ואחרים מאפשרים שימוש בטלפוניה,  אתרים רבים מספור מאפשרים

 16הרשת אף מאפשרת גישה לכמויות המידע העצומות האגורות  ...[.שיתוף קבצים וכן הלאה ]

 17ידי מחברים עצמאיים, ואוחסנו במחשבי -אוסף הולך וגדל של מסמכים שנוצרו על –באינטרנט 

 18פיין הבולט ביותר של 'עידן המידע' שבו שרתי הרשת העולמית. במובן זה, האינטרנט הוא המא

 19עידן שבו המציאות הטכנולוגית המתקדמת מאפשרת העברה מיידית של נתונים  -אנו חיים

 20..[. בכך תרם ותורם האינטרנט תרומה .בהיקפים גדולים ביחס לעולם הסובב אותנו ]

 21משמעותית להתפתחויות חברתיות, כלכליות, מדעיות ותרבותיות בעולם. לצד יתרונות רבים 

 22האינטרנט מאפשר פעולות אלה, גם תופעות עברייניות אינן נעדרות מן העולם הווירטואלי. 

 23מאפשרות לבצע עוולות או עוולה אזרחית כשלעצמם, וכן טכנולוגיות ה בגדר עבירה פליליתשהן 

 24 ש.נ(.    - או עבירות )ההדגשה שלי

 25 

 26במספר פסקי דין שניתנו בשנים האחרונות, בחנו בתי המשפט את השאלה האם ניתן להחיל את  .3

 27לפיה בתי ו ,האיסור בדבר לשון הרע על פרסום ברשת האינטרנט. מפסקי דין אלה נצפית מגמה

 28דבר שעוגן לאחרונה בשני  ,רסום באינטרנטהמשפט אימצו את תחולת חוק לשון הרע גם על פ

 29פסקי דין של בית המשפט העליון, חרף כך שהשאלה במלוא עוצמתה טרם הגיעה לדיון מעמיק 

 30 עליהם אעמוד בהמשך[. 4447/07רע"א  -ו 1622/09בפני בית המשפט העליון ]ע"א 

 31 

 32רמי מור נ' ברק  4447/07פסק הדין המרכזי שעסק בפרסום באינטרנט ודיני לשון הרע הוא רע"א  .4

 33פסק דין רמי מור(.  -( )להלן25.3.10) ( החברה לשירותי בזק בינלאומיים בע"מ1995אי.טי.סי )

 34של מחשב  IPאם ניתן לחייב ספק אינטרנט בגילוי כתובת  ,פסק הדין דן באופן ספציפי בשאלה
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 1עילת  נדונה גם השאלה האם קיימת לנפגע ,שממנו נשלחו תגוביות "טוקבקים". במסגרת זו

 2תביעה של לשון הרע נגד משתמש אינטרנט בגין פרסומים שפרסם באינטרנט, ומכאן הקשר 

 3)כתוארו אז( נדרש לאופן שבו יש לפרש וליישם את דיני  המשנה לנשיאה ריבליןכבוד לענייננו. 

 4לשון הרע במרחב הווירטואלי והתווה את אבני הבוחן שיש בהם כדי לשקף את ההכרה 

 5, מצד אחד, ושמירה על הערכים המוגנים בדיני איסור לשון הרע, מצד שני, בייחודיות המדיום

 6 באומרו את הדברים הבאים: 

 7 

 8 "שאלה היא האם ראוי להחיל את דיני לשון הרע הקיימים על פרסומים משמיצים

 9..[. לטעמי, נדרשת הסדרה של הנושא, אך בהיעדר עדכון ראוי של דיני לשון .באינטרנט ]

 10מוטב להחילם 'בשינויים המתחייבים' מאשר להניח קיומה של לאקונה. הרע הקיימים 

 11השינויים המתחייבים כוללים היבטים שונים של הפרסום באינטרנט, ובהם: המשקל 

 12המועט שניתן לעיתים קרובות להתבטאויות במסגרת תגוביות בכלל, ובמסגרת תגוביות 

 13ת הפרסום המשמיץ 'נבלע אנונימיות בפרט; ריבוי התגוביות באופן שלעיתים קרובו

 14עצמו, ושל שוחרי טובתו, לאותם אתרים שבהם נעשה -בהמון' ; והניגשות של הנתבע

 15הפרסום הכולל לשון הרע, והיכולת לפרסם הכחשות ותגובות מתאימות )"התרופה לדיבור 

 16דיני(. כל אלה עשויים לעיתים -לפסק 11עניין בן גביר, פס'  -היא דיבור נוסף" -הפוגע

 17לייתר את הצורך האמיתי בקיומה של תביעת לשון הרע, ואף להפוך את טענות תכופות 

 18 הנפגע ל'זוטי דברים' ".

 19 

 20 עוד נאמר כי:  

 21 

 22"חלק ניכר מהפרסומים נושא במקומותינו אופי וולגרי ובוטה, וישנו פער בולט בין 

 23הנחרצות של הדעות המבוטאות לבין התשתית התומכת בהן. כל אלה משפיעים ללא 

 24המופיעים  instant -ספק גם על הערך והמשקל שניתן לייחס לרבים מפרסומי ה

 25שמוט את הערך החוקתי העומד באינטרנט חדשות לבקרים. אולם בכל אלה אין כדי ל

 26ביסוד השיח הזה. עצם העובדה שיש מבין התגוביות שטעמן רע וניסחן עילג בוודאי 

 27 לפסק הדין(. 15)פסקה  אינו מוציא אותן מתחולת הזכות החוקתית לחופש ביטוי".

 28 
 29דבריו של כבוד השופט רובינשטיין מבהירים כיאות את קיומה של עילה בגין פרסום לשון הרע 

 30 ינטרנט וגבולותיה:בא

 31 
 32"עוד יש לזכור, כי כשם שלא כל קריאת גנאי ברחובה של עיר מקימה עילת תביעה, כך 

 33אף לא כל פרסום מגנה ומגונה באינטרנט מהווה עילה. רבות מן התגוביות באינטרנט הן 

 34דברי הבל ברמה ירודה, שכל בר דעת מבין כי אין לייחס להן כל משקל, וערכן "העוולתי" 

 35 תאם". הוא בה

 36 )פסקה ס' לפסק דין מור(.   
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 1גוגל  1622/09בית המשפט העליון חזר על קביעתו זו בהזדמנות נוספת שהונחה לפתחו במסגרת ע"א 

 2"אין כל מניעה עקרונית כי ( שם נאמר כי "עניין גוגל"( )להלן: 1.7.10) ישראל בע"מ נ' חב' ברוקרטוב

 3 פרסומים באינטרנט המוציאים דיבתו של אדם יקימו אחריות בגין לשון הרע". 

 4 

 5בשורה של פסקי דין של ערכאות נמוכות; שניתנו לפני ואחרי פסקי הדין בעניין מור ובעניין גוגל, 

 6, חרף אי הכירו בתי המשפט, במרבית המקרים, בתביעות לשון הרע עקב פרסום ברשת האינטרנט

 7 -קיומה של הסדרה חקיקתית בנושא ובהעדר קיומה של הלכה פסוקה בשאלה זו. יחד עם זאת

 8קיימת הבחנה בין סוג האתר, טיב ההשתתפות וכיוצא באלה מבחני משנה שבית המשפט בוחן בכדי 

 9 להכריע בשאלת תחולת עוולת איסור לשון הרע, ולהלן אדגים.  

 10 

 11(, 16.12.2012) וקנין נ' מועלם 54888-01-12צפת(  -מסגרת תא"מ )ש'כבוד השופט אורי גולדקורן דן ב

 12בשאלה האם מאפייני הרשת מצדיקים "שינויים מתחייבים" בהחלת דיני לשון הרע באינטרנט 

 13כאשר נבחנה על ידו שאלת קיום לשון הרע באמצעות 'פוסטים' באינטרנט. לאור פסיקתו החשובה, 

 14רבות נכתב על האינטרנט כ'כיכר העיר' החדשה, שהכול שותפים "אביא להלן ציטוט ממנה, כדלקמן: 

 15לה, על היותו אמצעי דמוקרטי מובהק ועל האפשרות העומדת בפני כל אחד ליצור עיתון משלו, עיתון 

 16שהוא נטול גבולות גיאוגרפיים ולעתים נטול סינון ועריכה, ולתת בבלוג דברו. הכרה בייחודיות האינטרנט 

 17"במישור התיאורטי, כל . עוד נפסק כי "נקודתי ביחס אל התגוביות )"טוקבקטים"(באה, למשל, לביטוי 

 18פרסום באינטרנט בגנות אדם, ותיאורו כנוכל, עלול לפגוע בו, להשפילו בעיני הבריות ולפגוע בעסקו. כאשר 

 19ות של פרסום כזה אינו נעשה בבלוג אישי, כי אם באתרים מוכרים כ'תפוז אנשים', ובמדורים שנועדו ללקוח

 20עסקים כדוגמת אלו של התובע, כמו אתר 'קידום אתרים בע"מ', תיאור בעל העסק כ'נוכל' מגביר אף את 

 21 לפסק הדין(.  23)פסקה  הסיכוי להיתכנות הפגיעה. ה'עלול' שוב אינו תיאורטי גרידא"

 22 

 23 הדברים הבאים הרלוונטיים לענייננו: י כב' השופט גולדקורן עוד נקבעו על יד

 24 

 25הפרסומים של הנתבע ב'פוסטים' לא היו הפרסומים היחידים בשיח הדיגיטלי "אולם 

 26באותם אתרים. על מנת לעמוד על מידת השפעתם )"עלול"( יש להכיר את מאפייניה של 

 27'כיכר העיר' בה פורסמו הדברים. לשון אחרת, יש לראות את הפרסומים כחלק מהשיח 

 28ירלי מושג זה, אשר מתייחס לדור טבע טים אוי 2003". בשנת web 2.0ברשת בעידן "

 29השני של יישומים, קהילות ותקשורת באינטרנט. בעוד שתחילת שנות התשעים של 

 30המאה העשרים התבססה הרשת על הצגת תכנים טקסטואלים המקושרים ביניהם, הרי 

 31בעשור הראשון של המאה הנוכחית היא התפתחה לכיוון יצירת תוכן עתיר מולטימדיה, 

 32יכר על ידי משתמשי הקצה ומאופיין באינטראקציה חברתית. שנוצר בחלקו הנ

 33השיתופיות הפכה את הרשת מ'קריאה' בלבד ל'קריאה וכתיבה' עקב מעבר ממודל 

 34ההוצאה לאור אל עבר ארכיטקטורה של שיתוף. היישומים בהם נוצר התוכן השיתופי 

 35ואליים ומיזמי הינם בלוגים, רשתות חברתיות, שיתוף קובצי וידואו, אתרי עולמות וירט
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 1, בהם התוכן נערך על ידי הגולשים. בבלוגוספירה צמחו קהילות wikisשיתוף הנקראים 

 2וירטואליות רבות, להן אתרים כדוגמת אלו שבהם פרסם הנתבע את הפרסומים נשוא 

 3תביעה זו. האינטראקציה בין הבלוגרים באה לידי ביטוי באמצעות קישורים או תגובות. 

 4ביותר של האינטרנט, וחשיבותם המרכזית הינה ייניו החשובים שורים הינם ממאפהקי

 5במתן נגישות למידע נוסף. המידע הנוסף, הנגיש באמצעות קישורים, ותגובות הגולשים 

 6לתכנים שבבלוגים, תוארו על ידי חוקרים כרתימה של האינטליגנציה הקולקטיבית 

 web 2.0." 7ביישומי 

 8 הדין( 24-27)ראו בהרחבה פסקאות 

 9 

 10( הכירה כבוד השופטת חגית 11.12.12) עו"ד אבי אפטקמן נ' חנין 1250/09בית שמש( -)ש' בת"א

 11נקטה  ,יחד עם זאת .קלמנוביץ בקיומה של עילת תביעה בגין לשון הרע המפורסם באינטרנט-מאק

 12 היא בגישה מצמצמת באשר לסטנדרט, שלפיו יש לבחון את הפרסום, ואמרה את הדברים הבאים: 

 13 

 14ובר בפרסום אינטרנטי משפיעה על הדיון בשני אופנים: ראשית, כפי שציין "העובדה שמד

 15אה ריבלין, דיני לשון הרע חלים על האינטרנט 'בשינויים המתחייבים'. יכב' המשנה לנש

 16אני סבורה כי אחד הביטויים לשינויים המתחייבים הוא הנמכה של הסטנדרטים שלפיהם 

 17רטי והעממי של זירה זו. קיומם של פורומים יש לבחון את הפרסומים, בשל אופיה הדמוק

 18אינטרנטיים שבהם מתקיימים דיונים תוססים בנושאים שונים הוא חלק מזכות היסוד של 

 19חופש הביטוי. אמנם גם בדיון כזה יש לשמור על הזכות לשם טוב ועל זכויות אחרות 

 20הנמכת רף המוגנות בדין. אולם דיון חופשי, דינאמי ורב משתתפים גורם מעצם טיבו ל

 21הדיון, הן מבחינת התכנים והן מבחינת ההקפדה על לשון נקיה ועל מניעת פגיעה בזולת. 

 22אין לצפות מאדם מן היישוב המגיב לידיעה או לאירוע כלשהו לערוך בירור עובדתי 

 23לפסק  20)ראו פסקה  .באותה רמה הנדרשת מעיתונאי או מאמצעי תקשורת מקצועי"

 24השפעת הפרסום באינטרנט על שאלת הנזק בדיני העוסקת ב 21הדין; וכן פסקה 

 25 לשון הרע(. 

 26 
 27 כותבת את הדברים הבאים: היא ,בהמשך דבריה

 28 
 29"ידוע לכל כי פרסומים רבים באינטרנט אינם עוברים כלל עריכה ובקרה או שהם עוברים 

 30סלקציה מצומצמת ומוגבלת. במקרים רבים המפרסמים הם אנונימיים או מזדהים בשם 

 31בדוי. המשקל שיש לייחס לפגיעה כתוצאה מפרסום כזה הוא נמוך בהרבה ממשקל 

 32ין, כגון אתר אינטרנט של עיתון או של הפגיעה בפרסום שעבר עריכה והוא בעל מוניט

 33מוסד ידוע כלשהו. משקלם של פרסומים אנונימיים בלתי ערוכים המופיעים לעיתים 

 34כתגוביות עשוי להיות אפסי, וכאמור לעיל התביעה בגינם היא לעיתים בגדר זוטי דברים". 

 35 לפסק הדין(. 22)פסקה 

 36 
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 1 למסקנה הבאה:  קלמנוביץ-של עניין, הגיעה כבוד השופטת מאקלגופו 

 2 

 3"הפרסום נעשה בבלוג של התובע וכן בקהילת ישראל היום. על פי הציטוטים שהובאו 

 4מתוך הפרסומים בקהילה זו מדובר בקהילה שמשתתפיה עושים שימוש בכינויים ולא 

 5בשמותיהם האמיתיים, אך עם זאת חלק ממשתתפיה קבועים ומכירים זה את זה וכן 

 6מהמשתתפים. מדובר, איפוא, במצב ביניים, כאשר מחד גיסא ידועה זהותם של חלק 

 7מצוי המרחב הקבירנטי הפרוע והבלתי ידוע ומאידך גיסא אתרים שתכניהם עוברים 

 8 23)פסקה  עריכה מוקפדת. הפרסומים נשוא התביעה מצויים בטווח שבין קטבים אלו".

 9 לפסק הדין(.

 10 

 11פי.ג'י.  41312-03-11יפו( -אביב-תל -מ )שלוםבית המשפט הלך בדרך שהותוותה בעניין מור גם בתא"

 12(; באותו מקרה פורסמה חוות דעת של אחד 4.12.12) איי אינטרנשיונל אנטרטיימנט בע"מ נ' קפלן

 13לגביה נטען, כי הפרסום מכיל לשון הרע. בית המשפט  ZAP'הצרכנים' באתר השוואת המחירים 

 14רע באתר אינטרנט ]ראו בהרחבה פסק דינה הכיר בקיומה של זכות תביעה בגין פרסום דברי לשון ה

 15 שיגריס טובי נ' חדאד אילן 62201/05של כבוד השופטת לימור רייך; ראו והשוו: ת"א )ת"א( 

 16נאהדה  5049-07-08(; ת"א )חי'( 18.05.07) קי.אס.פי בע"מ נ' דביר 62969(; ת"א )ת"א( 19.03.09)

 17 ([. 1.11.12) מנסור נ' חסון חלבי

 18 

 19(; 6.2.2012) אריה שקד נ' עגל הזהב עיתונות בע"מ 2713/07בית המשפט בת"א באותה גישה הלך 

 20מהווה לשון הרע.  NCFשם נדונה השאלה האם מאמר "בלוגר" באתר החדשות "מחלקה ראשונה" 

 21כבוד השופטת רנר שירלי סקרה את הגישות השונות שהובאו בפסיקה, עמדה על שאלת המדיניות 

 22"סבורה לחוק איסור לשון הרע וקבעה גם היא, כי  11הראויה והפרשנות התכליתית של הוראת סעיף 

 23במקרה המתאים" על 'עיתונות מקוונת'  11אני איפוא כי אין לשלול עקרונית את תחולתו של סעיף 

 24יש לדחות את , כי למסקנהרנר הגיעה כבוד השופטת  ,לגופו של ענייןלפסק הדין(.  9-11)פסקאות 

 25"בתיק שבפני לא הובאו כאמור כל נתונים ככל הנוגע למעמד הבלוג, הליך הסינון -התביעה מאחר ו

 26הפרסום נשוא התביעה היה  והעריכה לגביו וכדו'. בנסיבות אלו אין בידי לקבוע האם הבלוג במסגרתו נעשה

 27חלק מעיתון אם לאו. הנטל בעניין זה הוא על התובע המבקש להוכיח את תביעתו ומשלא עשה כן דינה 

 28]בעניין כתבות בפורום באינטרנט והנסיבות השונות של כל מקרה ראו והשוו: ת"א  להידחות"

 29בושמיץ נ'  32986/03א( (; ת"א )ת"4.07.2012) ד"ר כנען דוד נ' וואלה תקשורת בע"מ 19072/08

 30שם נפסק כי 'אין חולק על כך שפרסום באתר ] הלן: "עניין בושמיץ"[ ( 6.05.2007) אהרונוביץ'

 31 .)ב( לחוק'(2'פרסום' לפי סעיף  -אינטרנט עונה על הגדרת ה

 32 

 33 

 34 
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 1נשיא, השופטת שושנה אלמגור את 'מבחן טיבו של האתר' -בעניין בושמיץ הנ"ל יישמה כבוד סגנית

 2 ם' באינטרנט(: )'פורו

 3 

 4"ההבדל המהותי בין אתר אינטרנט, כאמצעי תקשורת, לבין עיתון, הוא העובדה 

 5פי פקודת העיתונות. -שהאחרון מודפס, וההדפסה הנה חלק מתנאי הגדרת "עתון" על

 6ואולם, גם אם ננקוט בגישת פרשנות ליבראלית, ונאמר כי תנאי ה"הדפסה" הנו תנאי 

 7עיתון כאמצעי תקשורת "המכיל חדשות, ידיעות, סיפורי שולי, והעיקר הוא הגדרת 

 8מאורעות..", עדיין אין להכליל בהגדרה זו אתר אינטרנט שאינו יותר מאשר פורום 

 9להחלפת דעות בין המשתתפים בו. פורום אינו יותר מאשר "הייד פארק" וירטואלי בו 

 10ורום לבין אתר פים הגולשים דעות בינם לבין עצמם. ההבדל המהותי הנוסף בין פלמח

 11אינטרנט שהנו בבחינת עיתון וירטואלי, המספק חדשות, ידיעות וכיו"ב, הוא שבאחרון 

 12קיימים עריכה, סידור וסינון מראש של הידיעות המופיעות בו, בעוד שבראשון אין כל 

 13שבדיעבד, לאחר שפורסם -עריכה מראש, ויכולת השליטה של הנכתב בו הנה יכולת

 14לחוק איסור  11רה שניתן להחיל חבות על הנתבעת מכוח סעיף באתר. לפיכך, איני סבו

 15אחריות כמנהלת הפורום מכח לשון הרע. יחד עם זאת ראוי להטיל חבות על הנתבעת 

 16 ".    לפקודת הנזיקין 33סעיף 

 17 

 18לא קיימת מניעה להחיל את דיני לשון הרע על פרסומים משמיצים לסיכום נקודה זו,  .5

 19החילם "בשינויים המתחייבים", שפט העליון היא, כי ראוי לבית המ באינטרנט, אולם גישת

 20היינו ליתן את הדעת לפרמטרים נוספים הנוגעים לטיבו של הפרסום, למהותו, לנגישותו, 

 21ה, אשר לעיתים יש בהם כדי להשפיע על ההחלטה אללמשקל שהציבור מתייחס לו וכיוצא ב

 22להתייחס לאמור בפרסום כ"זוטי  או שמא יש ,כמשמעו בחוק ,האם הפרסום יהווה לשון הרע

 23 דברים". 

 24 

 25ובהעדר חקיקה מסודרת  ,על יסוד הדברים שהובאו למעלה, לאור גישתו של בית המשפט העליון .6

 26בעניין, יש לבחון האם הפרסומים מושא תביעה זו מהווים לשון הרע בשים לב להוראות החוק 

 27 כאמור בפסק דין בעניין מור.  ,ותוך התייחסות לפרמטרים נוספים אשר יש להביאם בחשבון

 28 

 29                  צירפו התובעים תדפיס של מספר כתבות שפורסמו באינטרנט. במקרה הנדון כאן,  .7

 30, 15.06.2008עמודים מתוכם הודפסו בתאריך  12עמודים( מעלה, כי  13עיון בתדפיסים אלה )

 31וכך גם  http:// wikiafula.wiki.co.ilבסדר כרונולוגי רץ. בסוף העמוד שבסדר הדפסה רץ נרשם 

 32     " או Wikiafulaנרשם בדף היחיד. עוד נמצא, כי על גבי כל התדפיסים שצורפו, נכתב "מתוך 

 33". עוד נמצא, כי בגוף תדפיס הכתבות נרשמה הערה של הבהרה משפטית  Wikiafula"אודות 

 34ובחלק אחר מודעת דרושים לגיוס כתבים צעירים לאתר 'ויקי עפולה', כאשר בשני המקרים 

 wikiafula@gmail.com . 35הופנו הפונים לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: 

mailto:wikiafula@gmail.com
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 1(, כמי ששימש בתקופה "דוד"את מר דוד שי )להלן:  ,כעד תביעה מטעמם ,ביאוהתובעים ה .8

 2הרלוונטית לתביעה דנן, בין היתר, כראש מוקד פיתוח יישומים בחברת 'חילן טק', המתמחה 

 3, הוא פעיל מרכזי 2003במערכות מידע לניהול משאבי אנוש ושכר. דוד הצהיר, כי מאז שנת 

 4ית' ונושא שם בתואר 'ביורוקרט'. תצהירו לא ניתן כמי שיש באתר האינטרנט 'ויקיפדיה העבר

 5לו קשר עם האתר נשוא התביעה והפרסומים הנטענים שבדנן, אלא רק על מנת להבהיר מושגי 

 6היא תוכנה לתצהירו(. דוד מסר בתצהירו, כי 'תכנת ויקי'  1-4יסוד בתוכנת 'ויקי' )סעיפים 

 7י מידע ואתרי אינטרנט, בהם התוכן נכתב המשמשת כשיטה לבנייה פשוטה ומהירה של מאגר

 8ונערך על ידי כלל הגולשים. מקור המילה היא בשפה של ילידי הוואי שם פירושה 'מהיר' 

 9 5)סעיף התכנה משמשת לשיתוף ידע בתוך קהילות או חברות, ולבניית אתרי תוכן גדולים" 

 10יה המופעלים באמצעות על ידו, כי "אתרים המופעלים על ידי קרן ויקימד כן נאמר. לתצהירו(

 11תכנת ויקי המכונה 'מדיה ויקי'. התכנה הינה חופשית, וניתן להורידה בחינם מכל מחשב בעולם 

 12ולהפעילה לבניית אתר, גם ללא רשות או קשר לקרן ויקימדיה", וכי "לרוב פועלים הגולשים 

 13ם להוסיף המוסיפים מידע לאתרי ויקי בתום לב ומתוך רצון לסייע. לעיתים יש כאלו הרוצי

 14מידע שגוי, או להסיר מידע תקין וכיוצא בזה. מכיוון שכך, יש צורך בכך שיהיו אנשים, 

 15המפעילים את האתר, שלהם הרשאות מיוחדות. הרשאות אלו כוללות את האפשרות לחסום 

 16אנשים שמתכוונים להזיק לאתר ולא לאפשר להם לפעול, להסיר או למחוק תוכן שגוי, לשחזר 

 17מזוהים בשם משתמש וסיסמה. ניתן משתמשים באתרי ויקי מת וכיוצא בזה. לגרסת תוכן קוד

 18לכתוב גם ללא שם משתמש וסיסמה. מאפיין של אתר הוויקי הוא שניתן לדעת מי כתב את 

 19. משתמש בעל IPהתוכן. כל עריכה באתר מזוהה אם בשם משתמש או במספר המכונה כתובת 

 20', ביטוי System Operator', ובאנגלית 'הרשאות מיוחדות בוויקי מכונה 'מפעיל מערכת

 21"באתרי ויקי קטנים יותר, שבהם מספר קטן  -". עוד נאמר כי'SYSOPהמקוצר לעיתים ל '

 22יותר של פעילים, ישנה בדרך כלל כמות קטנה יותר של מפעילי מערכת. לרוב מי שהקים את 

 23 לתצהירו(.  12-17 האתר לוקח לעצמו את הרשאת המפעיל, ומשמש בתפקיד זה בעצמו" )סעיפים

 24 

 25במעמד חקירתו של דוד בפניי, הוא חזר על האמור מתצהירו ולפיו רעיון אתר הויקי מחולק  .9

 26(. 25-33לפרוטוקול ש'  90ללא סיסמה )עמ'  -בו נדרשת סיסמה ; והשני -לשני סוגים : האחד 

 27דוד פירט בפניי את ההיררכיה התפעולית של אתר המנוהל על פי רעיון 'ויקי', כמפורט בעדותו 

 28 . 3.1.12פרוטוקול מיום ל 91בעמ' 

 29 

 30דוד נשאל בחקירתו אודות הגורם שאותו ניתן לתבוע במקרים כגון אלה והשיב תוך מתן הסבר  .11

 31יש לך שני גורמים, אחד זה לתבוע את קרן מיקי מדיה שהיא הבעלים "מלא ומפורט, כלהלן: 

 32וכמובן של הבעלים של ויקי פדיה ואפשרות שנייה זה האיש שכתב אישית את התכנים האלה 

 33צריך להסתייג שאני לא יועץ משפטי. הגישה שלי אומרת שכל אדם אחראי למה שהוא אומר 

 34וכותב. אם אתה יודע מי כתב את הטקסט שלא מצא חן בעינייך, אפשר לתבוע אישית את 
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 1האיש שכתב את זה. מעבר לזה, ישנה את הקרן שהיא אחראית ברמה של מנהל עליון בפעילות 

 2להסתייג כי במקרה של אקטיב טק יש עוד גורם באמצע שנראה לי בעל  הזאת. כאן אני צריך

 3. הגורם הנוסף הוא האיש שירותי אירוחאחריות ואתה יכול לתבוע אותו כי אקטיב טק נותנת 

 4שנהנה מהשירותים האלה. יש הרבה אתרים שלכל אחד מהם יש את הבעלים שלו. אפשר 

 5יש לו אחריות על התכנים של האתר לתבוע את האיש שכתב, את מנהל האתר הספציפי ש

 6ש.נ.[  –]הדגשה הוספה  "שבשליטתו וישנו אקטיב טק שהיא הגוף המארח את כל האתרים

 7 (.7-18לפרוטוקול, ש'  92)עמ' 

 8 

 9הנה כי כן, התובעים ביקשו להביא באמצעות עדות מומחה בתחום, מידע אודות טיבו של האתר  .11

 10אתרים אלה, ומדבריו ניתן היה להתרשם מטיב  מושא התביעה. דוד הסביר כיאות את מאפייני

 11האתר המופעל על בסיס העיקרון של 'ויקי', כמיזם משותף של המשתמשים.  יחד עם זאת, ברור 

 12הוא מעדותו פרט מהותי לסוגיה המונחת בפניי, ולפיו באתרים מסוג זה קיים זיהוי של בעל 

 13 ', כמפעיל האתר. SYSOPהשליטה באתר תחת השם '

 14 

 15( אשר הגיש את טבלת "הדדי"דותו של דוד, העיד בפניי מר רמי הדדי )להלן: בנוסף לע .12

 16]אליה אתייחס בפירוט כאשר אעסוק בשאלת זיהוי הגורם  2הפעילויות של האתר המסומנת ת/

 17המפרסם[. לצורך הדיון בשאלת טיב האתר ומאפייניו, העיד הדדי עת נשאל בחקירה ראשית 

 18כי "ויקי זה סוג של אתר אינטרנט שבו להבדיל מאתר רגיל  אודות משמעות אתר 'ויקי' והסביר,

 19כולם יכולים להשפיע על העריכה, כלומר להוסיף תוכן או לשנות תוכן מסוים, דוגמא הויקי 

 20(. הדדי הינו שותף בחברת 'אקטיב 30-33לפרוטוקול, ש'  81פדיה היא מבוססת על ויקי" )עמ' 

 21ובעולם לפתוח אתרי ויקי, כאשר האתר 'ויקי  טק בע"מ', שהינה חברה המציעה לציבור בארץ

 22תק', עת פעל אתר -עפולה' הינו אחד מהאתרים שנפתחו דרך התשתית שסיפקה חברת 'אקטיב

 23(. 1-5לפרוטוקול, ש'  82חינם', קרי ללא תשלום חודשי )עמ' -'ויקי עפולה' על בסיס מודל 'חופשי

 24לכלל מסקנה ולפיה  הביים, מובילשל דוד והדדי, אשר שניהם עדים אובייקטי םלמעשה, עדות

 25אתר 'ויקי עפולה' מבוסס על הרעיון של אתר 'ויקי' שאמנם יש לו מאפיין מרכזי בדבר קיומו של 

 26מיזם אינטרנטי משותף של מספר משתמשים היכולים לבצע כתיבה, עריכה ותיקונים באתר, אך 

 27י כי שם ידים הסבירו בפנשניהם העידו אודות ההיררכיה שבה מופעלים אתרים מסוג זה. שני הע

 28'ויקי', ניתנים להעברה לאחרים  -' להפעלת אתר הSYSOPהמשתמש והסיסמה הניתנים ל'

 29)ושימוש בהם( רק אם אותו אדם אשר קיבל אותם מכוח מעמדו זה, העביר אותם לאחרים 

 30 )כזכור טענה כזו לא נטענה כלל על ידי הנתבע(. 

 31 

 32נעשה באתר "ויקי עפולה" בכתובת  לסיכום האמור עד כה, עסקינן בפרסום אשר .13

www.wikiafula.wiki.co.il"33כאשר קיימת  ,. אתר זה מבוסס על הרעיון העולמי של "ויקי 

 34היררכיה תפעולית של האתר המאופיינת בתיאור הבא: קיים רעיון עולמי הנקרא "ויקי" 

http://www.wikiafula.wiki.co.il/
http://www.wikiafula.wiki.co.il/


 
 בית משפט השלום בעפולה

  

 בר תור ואח' נ' הירש 5197-06-08 ת"א
 

  

 39מתוך  17

 1 וקהילות או חברות ובניית אתרי תוכן גדולים. האתר "ויקיפדיה" הינהמיועד לשיתוף ידע בתוך 

 2המודל המרכזי של רעיון זה והיקפו רחב. קיימים אתרים מצומצמים בהיקפם, כגון "ויקי 

 3עפולה" שהמאפיין המרכזי של אתר מסוג זה הינו היכולת של כל אחד להגיע ולתרום את 

 4מידע קיים או החסרה מהמידע הקיים. יחד עם תרומתו, בין אם על ידי הוספת מידע, שינוי 

 5זאת, חרף החירות הניתנת למשתמשים לבצע פעולות "כתיבה ועריכה" של תכני האתר, עדיין 

 6קיים אדם )או מספר אנשים( שמפעיל את האתר ולו מוענקת על ידי החברה המספקת תשתית 

 7ור, כאשר תובע מרים '. לאור האמSYSOPזו, סיסמה והוא מקבל מעמד של 'מפעיל המערכת' '

 8את הנטל המוטל על שכמו ומוכיח בראיות ישירות או בראיות נסיבתיות, כי האדם הנתבע על 

 9ידו הוא בעל מעמד של 'מפעיל המערכת' או הוא כותב דברי לשון הרע, הרי שניתן להכיר 

 10זו  בתביעתו זו ]אלא אם הוכח על ידי הנתבע אחרת[. מקרים נוספים שאינם מעניינה של תביעה

 11הינם הגשת תביעה נגד ספק תשתית ה'ויקי', קרי חברת אקטיב טק בע"מ, כמי שנמנית 

 12   )דבר לא נעשה ע"י התובעים במקרה שלפנינו(. בהיררכיה הניהולית על האתרים מסוג זה

 13 

 14והנוגע שעסקינן בפרסום באינטרנט  ,דהובעמהע בהנו השנימאפיין מכאן, יש לעבור ולבחון את ה .14

 15 ,האם הוכח כי יש לחייב את הנתבע בגין הפרסומים -קרי, חה זהות המפרסםהאם הוכלשאלה, 

 16 "ויקי עפולה" בו עסקינן.  ו כותב הפרסומים או בעל השליטה או המפעיל של האתר מכוח היות

 17 

 18 זהות הגורם המפרסם -ב

 19 

 20טוען כי לא עלה בידי התובעים להוכיח, שקיימת אחריות כלשהי של הנתבע  הנתבעכזכור,  .1

 21'כותב התכנים', אלא רק  -לפרסומים הנטענים. לשיטתו, התובעים לא מייחסים אליו אחריות כ

 22לחוק איסור לשון הרע נקבע שאין אחריות בגין פרסום  11כבעל השליטה באתר, כאשר בסעיף 

 23, כי חברת 'אקטיב )כך לטענת הנתבע( צעי תקשורת'. משהוכח'אמ -"באינטרנט" שאינו מוכר כ

 24פעל למען הסרת שאף  ,טק' הינה בעלת השליטה באתר, הר שאין להורות על חיובו של הנתבע

 25הפרסום לאחר הגשת התלונה נגדו במשטרה. כבר אבהיר, כי אין בידי לקבל את גרסתו של 

 26 הנתבע בהקשר זה של יסוד הפרסום, ואבהיר.  

 27 

 28, העיקרון שלפיו על תובע מוטל הנטל הראשוני לשכנע את בית המשפט ביסודות תביעתו, כידוע .2

 29הוא בגדר מושכל יסוד בשיטתנו המשפטית. הנטל המשני, נטל הבאת הראיות, אף הוא מוטל 

 30תחילה, ככלל, על שכמו של התובע. משמרים התובע נטל זה, עובר הוא לנתבע )במובחן מנטל 

 31ההליך על כתפי בעל הדין הנושא בו(. במקרים כגון המקרה דנא, בהם  השכנוע הנותר בכל שלבי

 32מבקש התובע להוכיח 'יסוד שלילי', נשמר העיקרון הבסיסי לפיו נטל השכנוע מוטל על כתפי 

 33ידי הורדת הרף -התובע. עם זאת, בכל הנוגע לנטל הבאת הראיות יטה בית המשפט להקל עמו על

 34 . [(24.01.13) אלי שמואלי נ' חיים מקמל 8061/12רע"א ]הנדרש לשם עמידה בנטל זה 
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 1 

 2תובע בהליך אזרחי צריך ", כותב המלומד א' שנהר כי:  93(, בעמ' 1997) דיני לשון הרעספרו ב .3

 3את " וכי "להוכיח כי הנתבע עשה את הפרסום במידת ההוכחה הרגילה הנדרשת מתובע בהליך אזרחי

 4הטענה שהנתבע או הנאשם הוא שעשה את הפרסום ניתן להוכיח בראיות ישירות וגם בראיות 

 5 ש.נ.(.  –" )הדגשה הוספה נסיבתיות

 6 

 7חיים  2338/04בפסק דינה המנחה של כבוד ס. הנשיאה, השופטת ד"ר דרורה פלפל בת"א 

 8וח חוק איסור לשון נדונה השאלה האם ניתן להטיל חיוב מכ(, 23.12.2012) אברהם נ' רמי יצהר

 9, בו עורך וכותב אתר האינטרנטמכוח היותו כלפי התובע , בהיותו האחראי שםהרע על הנתבע 

 10כן נדונה שאלת האחריות של . איון בתוכנית רדיוינעשה הפרסום ובשל דבריו במסגרת ר

 11. הבעלים של אתר האינטרנטחברה לתקשורת המונים בע"מ", מכוח היותה  -"אטרקציה

 12לא כאשר מנגד  ,עה הכחישו הנתבעים כל מעורבות בפרסום הכתבה המיוחסת להםבאותה תבי

 13אשר דן בשאלת הוכחת הפרסום באתר  ,ביהמ"ש. התובעים תדפיס של הפרסום הנטעןהציגו 

 14"בענייננו, אין חולק שהתובעים לא ראו את הפרסום נשוא תביעתם בזמן אמת פסק כי  ,האינטרנט

 15עותק ממנו. חרף זאת, סבורה אני שתמליל הראיון עם הנתבע  באתר האינטרנט ואף אין בידיהם

 16שנערך בתכנית הרדיו 'דוקומדיה', מהווה ראיה נסיבתית להוכחת הפרסום נשוא התביעה, מכיוון 

 17.[, באוזני הנתבע, את הידיעה שפורסמה על ידי האחרון, ..שבמהלך הראיון, קרא מנחה התכונית ]

 18ידי המראיין, עליהן -לציטוט הנ"ל, נשאל הנתבע שורה של שאלות על..[. בהמשך .ועליה נסב הראיון ]

 19     . השיב מבלי שהכחיש את תוכן הציטוט ו/או את העובדה שמדובר בפרסום שנעשה על ידו"

 20 . 'נסיבתיות'וגם בראיות  'ראיות ישירות'זהות המפרסם ניתנת להוכחה באמצעות  -מכאן

 21 

 22בע, ולפיה לא נטען על ידי התובעים כי הוא זה ראשית, יש לדון בטענתו המקדמית של הנת .4

 23שכתב את הכתבות מושא הפרסום, כאשר טענה זו הועלתה, לשיטתו, אך בשלב הסיכומים, 

 24ומשכך היא מהווה בבחינת הרחבת חזית אסורה. ייאמר כבר כאן, כי אין בידי לקבל טענה זו. 

 25"המפעיל ו/או כי הלה הוא  עיון בכתב התביעה מעלה, כי התביעה הוגשה כנגד הנתבע בטענה,

 26נשוא המחלוקת. בפרק  'כותב הכתבות'וכן בגין היותו  ,העורך ו/או בעל השליטה באתר"

 27"פירסם שבכתב התביעה המפרט את הכתבות מושא הפרסום נאמר מפורשות ביחס לנתבע, כי 

 28, אשר "ראה הנתבע כי טוב, והחל בפרסום שפך של דברי זוהמה"וכי  ידיעה נוספת באתרו"

 29מהווים רק דוגמא לייחוס האחריות כלפי הנתבע גם בהיותו 'כותב המודעות' ולא רק בגין היותו 

 30לכתב התביעה[. להוסיף לכך, גם  12-ו 10'בעל השליטה' באתר או 'מפעיל האתר' ]ראו סעיפים 

 31בשאלה מה היא עילת התביעה נגד הנתבע, וחרף הניסיונות של  1במעמד חקירתו של התובע 

 32 1ות כי התביעה אינה מוגשת נגדו כמי שכתב את הכתבות, ניתן לראות כי התובע הנתבע להרא

 33מסר גרסה אחידה ולפיה הוא מייחס לנתבע אחריות בגין כתיבת התכנים מושא הפרסום באתר 

 34לפרוטוקול, ובדגש על עדותו בה נאמר  32-35האינטרנט )ראו מלוא עדותו של התובע בעמודים 

 35סום באתר אינטרנט, במסגרת ויקי עפולה, בפירוש ידוע לי ועל כך כי "לעניין הפרסום, זה פר
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 1אדם אחד, כל ילד בעפולה יודע את זה מראש העיר  וכתב אותויוצגו ראיות מוצקות שערך אותו 

 2" וכי "אתה ערכת ועד אחרון הילדים, שדב הירש שאז לא היה עו"ד, הוא זה שערך את האתר

 3 1. התובע . מהיכרותי איתך הסגנון מתאים לך"וניהלת את האתר. לא ישבתי לידך שכתבת

 4נשאל בחקירה נגדית, האם הוא יודע מי כתב  את הפרסומים מושא התובענה, השיב הלה 

 5מפורשות 'דב הירש', ובהמשך מסר עדות ברורה כי "אתה כתבת את המדור הזה באופן חד 

 6יי כי תמשיך משמעי ואמרת לי את זה בשתי שיחות אחת במשרדי ואחת בביתי. איימת על

 7)עמ' לכתוב עליי באתר וכל הדברים שנכתבו עליי ועל משפחתי שקופים וברורים שיצאו מגרונך" 

 8 (. 23-24, ש' 35וכן עמ'  11-20ש'  ,33

 9 

 10כך גם העידו יתר התובעים, אשר ייחסו לנתבע אחריות גם כמי שכתב את התכנים מושא 

 11, ש'   64בעמ'  2, עדותה של התובעת 5-11, ש' 55בעמ'  3התובענה דנן )ראו עדותה של התובעת 

 12 (. 66-68וכן בעמודים  1-6, ש' 65ועמ'  25-33

 13 

 14כבר עמדנו על כך, שהנתבע שלל כל מעורבות ו/או קשר ו/או נגיעה מכל סוג שהוא לפרסום  .5

 15תכנים מושא התובענה. ברם, בחינת כלל הראיות ועדויות הצדדים שהונחו לפתחו של בית 

 16המשפט מובילנו לכלל קביעה, כי יש להטיל אחריות על כתפי הנתבע בגין פרסומים אלה. להלן 

 17 הראיות התומכות במסקנה זו.  תיערך סקירה של כלל

 18 

 19חיזוק למסקנתי האמורה ניתן למצוא בעדותו של הדדי, מנהל חברת אקטיב טק בע"מ, שהינה  .6

 20עדות רלוונטית, קוהרנטית וברורה ומצאתי שמוסר העדות הותיר עליי רושם מהימן לכל אורך 

 21שנשמרו   IP-המהווה טבלה של כתובות ה 2שמיעת עדותו. עדות זו אף נתמכת במוצג ת/

 22במערכת החברה הנ"ל, ובמסגרתה ניתן למצוא פירוט של הפעולות באתר 'ויקי עפולה', כאשר 

 23כל כותב ב'ויקי' מזדהה עם שם משתמש )במידה והזדהה(, והיא כוללת שם משתמש, התאריך 

 24 והזמן בהם בוצעה כל פעולה. 

 25 

 26על ידי  IPמסירת כתובת  כדוגמתאציין, כי לא נעלם מעיני, כי בפניי לא הומצאה ראיה ישירה, 

 27ספקית האינטרנט, כפי שעלה גם מעדותו של הדדי. יחד עם זאת, שוכנעתי כי די בראיות 

 28הישירות והנסיבתיות שהניחו התובעים והעדים מטעמם על מנת להוכיח את זיקת הנתבע 

 29לפרסום באתר. הדדי העיד בפניי אודות יוזם חסימת האתר, כאחד הסימנים לכך שהוא מהווה 

 30 דמות שהפעילה את האתר בפועל. בחקירה נגדית, העיד הדדי כלהלן: ה

 31 

 32 

 33 
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 1"ש. ספר לנו על הנסיבות בהם האתר ירד מהאינטרנט ותנסה לקשור אותי 

 2 לסיפור.

 3ת. הגיעו טלפונים של פניות מגורמים שונים שנפגעו מהתוכן באתר. יכול 

 4דוא"ל אליך, להיות שאני לא זוכר במדויק. נדמה לי שבאופן אוטומטי הוצאנו 

 5 למנהל האתר שאומר שיש תלונות, אולי אני מבולבל, אני לא זוכר במדויק.

 6אני זוכר שהיו שיחות עם מתלוננים והיו שיחות איתך ויזמנו פעולה לסגירת 

 7 האתר ויקי בעקבות כל הפניות. זה קרה בוודאות. 

 8 ש. אני אומר לך שאני אחד המתלוננים.

 9רנו עם מישהו בשם דב. דיברנו עם מישהו ת. אכן. אמרתי שהיו תלונות ודיב

 10 בשם דב שהוא מנהל האתר.

 11אני לא יכול לזהות את הנתבע כמנהל האתר. דיברנו  לשאלת ביהמ"ש:

 12טלפונית עם מנהל האתר. אם מישהו מתקשר ומזדהה בשם דב ואומר שהוא 

 13מנהל את האתר ושואל למה סגרנו לו את האתר אז כנראה שדב מנהל האתר. 

 14אני לא יודע בוודאות שזה הנתבע. לא זוכר אם הוא הזדהה בשם מלא. זה היה 

 15 .ילפני התיק המשפט

 16 נ:המשך ח.

 17ש. למיטב ידיעתי וזיכרוני האתר הזה הורד בעקבות פניה שלי אליכם שיש מי 

 18 שהזדהה בשמי וכותב תכנים באתר.

 19ת. לא זוכר. אני זוכר שמנהל האתר שהציג את עצמו, לא זוכר באיזה שם הוא 

 20 ". הציג את עצמו אבל הוא טען שהוא מנהל האתר והתלונן שסגרנו את האתר

 21 

 22 (.1-5ש'  88; עמ' 19-33ש'  3.01.2012לפרוטוקול מיום  87)עמ' 

 23 

 24 [. 84ועמ'  20עד שורה  83לפרוטוקול, עמ'  82]בעניין זה ראו את מלוא עדותו של הדדי בעמ' 

 25 

 26הנה כי כן, מעדותו של הדדי שניתנה בתשובה לשאלות שהפנה אליו הנתבע בחקירה נגדית בנוגע 

 27לזיקתו של האחרון לנסיבות האופפות את סגירת האתר בכלל ולשיחה שיזם הנתבע עם הדדי 

 28לאחר פרסום הכנים בפרט, עולה גרסה ברורה ולפיה התקשר אדם להדדי והזדהה בשם 'דב' תוך 

 29ניו על דבר סגירת האתר שלו ומביע תרעומת על כך. עדות זו הינה עדות ישירה שהוא מתלונן בפ

 30 של צד לשיחה אשר מפרט את תוכנה של השיחה והמשמעויות שלה. 

  31 

 32נוספת הקושרת את הנתבע לאתר ולפרסום מושא הדיון, נמצאת בטבלת פעילויות מטעם  ראיה .7

 33תבה שמספרה בסדר הרץ בתדפיס ( והכתבות עצמן, ואבאר. עיון בכ2טק" )ת/-חברת "אקטיב

 34, נכתב כי "שמואל ברתור 1" והעוסקת בתובע 13.6.08(, נכתב "עדכון מיום שישי, 1שהוגש הוא )

 35פוטר מעבודתו בעיתון עובדה בעקבות חשדות לפלילים". לאחר מכן, בדף שלם נמצא פירוט של 
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 1בי הירש הביאו לפיטוריו תוכן כותרת זו עם צירוף תמונה אשר נכתב תחתיה, כי "ויקי עפולה ודו

 2נכתב  -13.06.08-של בר תור". מתדפיס זה של החברה, נמצא כי כל התוכן שנכתב בתאריך זה 

 3שהיא   IP-', כאשר כתובת הWikisysobעל ידי השימוש בסיסמת המשתמש של מפעיל האתר '

 4שבו הייתה זהה לאורך כל העדכונים והעריכה מאותו יום. לא מדובר במצב  77.127.120.41

 5נעשה שימוש על ידי משתמשים נוספים או על ידי משתמשים שלא הזדהו, שאז תופיע הערה 

 6 בהתאם. 

 7 

 8", ושם 17:10, שעה 08.06.08בדף החמישי של תדפיסי הכתבות נרשם "עדכון אחרון: יום ב', 

 9, 2נמצא המשך לדברי הדיבה על התובעים, ומהשוואה עם נתוני החברה, כפי שמופיע בטבלה  ת/

 10כל הכתבות והעדכונים שבוצעו באתר מאותו מועד, בוצעו על ידי  8.06.08א כי גם בתאריך נמצ

 11הייתה זהה  77.126.121.50והיא   IP -', כאשר כתובת הWikisysobשם משתמש אחד והוא '

 12 לאורך כל העדכונים והעריכה שבוצעה באתר מאותו יום. 

 13 

 14הכתבות שבדנן נכתבו על ידי המחזיק נתונים אלה, מהווים ראיה נסיבתית מספקת לכך, שכל 

 15 בשם המשתמש והסיסמה של אתר ויקי, קרי המתפעל של האתר. 

 16 

 17ראיה נסיבתית נוספת הקושרת את הנתבע לפרסום באתר, נמצאת בתיק החקירה המשטרתית.  .8

 18 8.6.08הגיש תלונה במשטרה בתאריך  1כי התובע  ,( נמצא1פי חומר הראיות )בפרט מוצג ת/-על

 19לערך הבן שלי  17:00בשעה  7.6.08סומים מושא דיוננו, ובגדרה מסר כי "אתמול בעקבות הפר

 20רביד גלש באינטרנט ואז הסב את תשומת ליבי לכך על כתבה שרשומה ומופנית אליו ורשומה 

 21מסר את שמות החשודים, כאשר הנתבע היה אחד מהם, ואף מסר  1בצורה מאיימת ...". התובע 

 22שהוצא מהאינטרנט. עוד מסר המתלונן בחקירתו שנערכה ביום לידי החוקר את תדפיס הכתבה 

 23לערך קיבלתי שיחת טלפון למשרדי  9:00בשעה  10.6.08בין היתר, כי "היום בתאריך , 10.06.08

 24מבחור שהזדהה בשם דב הירש, גם זיהיתי את הקול שלו, הוא אמר לי 'שמואל בר טור יא זבל, 

 25 רנט הוא כלום, לעומת מה שעוד נכתוב'.  החיים שלך בסכנה, מה שכתבנו עליך באינט

 26 

 27 . 10.06.08 -ו 8.6.08החשוד, קרי הנתבע, נחקר פעמיים במשטרה בתאריכים 

 28 

 29  גרסה הבאה: את ההנתבע מסר  08.06.08ביום  במשטרהתו בחקיר

 30 

 31אני מוכן למחוק את מה שכתוב באתר "כן אני מבין על מה את חוקרת אותי, 

 32 לקחת אחריות ולהודות במה שנכתב.ומה שאת מציגה בפניי מבלי 

 33 שאלה: אם כך מדוע אתה מוכן למחוק זאת? 
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 1תשובה: כי אם יש נזק אני מוכן לעצור אותו, ]...[ הכל היה קשור לעניין פוליטי 

 2 וגלש לחיים הפרטיים ]...[

 3 ..[.האם אתה כתבת את הקטע הזה שאני מראה לך ]שאלה: 

 4כתבתי בעצמי ואני מצטט מ'  אני השתתפתי בעריכה וחלק מהדבריםתשובה: 

 5 ". בספרטה הגדולה, לדוגמא היו משליכים אותו מהצוק ביום שנולד

 6 

 7בכתיבה והשתתפות אחרון ולה הודאתו המפורשת של ההודעתו זו של הנתבע במשטרה עמ

 8והיא נכתבה על ידי שם  8.6.08. כתבה זו הינה מיום 4בעריכת הכתבה המתייחסת לתובע מס' 

 Wikisysob .' 9האתר 'המשתמש של מפעיל 

 10 

 11שהנתבע הוא המפעיל של  ,יתרה מכך, בהודעה שנגבתה מהנתבע במשטרה נמצא תימוכין לכך

 12 האתר, ואבהיר. 

 13 

 14על פרטיה הינה מסר הנתבע את הגרסה הבאה שעמידה  10.6.08בחקירתו במשטרה מיום 

 15 מכרעת בנסיבות התיק שבדנן: 

 16 

 17לערך אבל לא איימתי  10:30עה אני מודה שהתקשרתי לשמואל בר תור בטלפון בש"

 18אלא תוכן השיחה היה כי הוא מעוניין עליו כלל ולא אמרתי לו שהחיים שלו בסכנה. 

 19לקנות את האתר 'ויקי עפולה' ושאלתי אם הוא מעוניין לדבריו לא מעוניין כלל ובזה 

 20 הסתיימה השיחה". 

 21 

 22הנגדית באשר לאותה שיחה ותוכנה אינן  ומכאן, כל השאלות שהפנה הנתבע לתובע בגדר חקירת

 23, לרבות מועד 1ו עם התובע זרלוונטיות, שכן הוא בעצמו הודה בחקירתו במשטרה, כי יזם שיחה 

 24 התקיימותה לאחר הפרסום הנדון. 

 25 

 26יתרה מכך, וזה העיקר, תהיתי הכיצד אדם יוזם שיחה לאדם אחר על מנת להציע לו את רכישת 

 27הדברים נאמרים במהלכה של חקירה משטרתית בעקבות תלונה האתר 'ויקי עפולה', כאשר 

 28, ובאותה נשימה בא וטוען כנגד הנתבע שהגיש התובע בגין חשדות לביצוע עבירה של איומים

 29בגדרו של הליך משפטי שמוגש נגדו לאחר מכן ע"י התובע בגין אותם פרסומים האחרון 

 30 של האתר.   שלגביהם נחקר במשטרה, כי הוא איננו הבעלים או המפעיל

 31 

 32דומני, כי גרסה זו שמסר הנתבע במסגרת החקירה במשטרה מהווה ראיה נסיבתית נוספת בעלת 

 33משקל מכריע שיש בה בכדי לרפא את התהיות, ככל שקיימות, בעדותם של הדדי והתובעים 

 34באשר לקשר של הנתבע עם אתר 'ויקי עפולה' אשר לא הסתיים רק במעורבות גרידא בעריכת 

 35ינת משתמש מן המניין, אלא מדובר במי שהציג את עצמו במשטרה כמי שמפעיל את האתר, בבח
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 1. מכאן, פניית הנתבע לחברת 1האתר והבעלים שלו וכבעל הסמכות להציגו למכירה לתובע 

 2אקטיב טק בע"מ בדרישה להסרת הפרסום, לא הייתה בבחינת 'סיוע' גרידא, כטענת הנתבע, 

 3האתר ובעל השליטה בו ]בשים לב להיררכיה עליה  אלא נבעה ממעמדו של הנתבע כמפעיל

 4 עמדתי קודם לכן[. 

 5 

 6הועלו תכנים ביחס לפרסום מושא התובענה, לאחר הגשת התלונה וחקירת הנתבע במשטרה 

 7במשטרה נגד ויקי עפולה  1באתר הנוגעים לנושא זה, ובהם צוין כי התלונה שהגיש התובע 

 8ים לשיחה טלפונית שהתנהלה בין מי שכונה "נציג עוד הועלו תכנים הנוגעמה. נסגרה מחוסר אש

 9ובמהלכה הושמעו לפי הנטען איומים ברצח. בהקשר זה  1מטעמה של ויקי עפולה" לבין התובע  

 10כי "הנציג מטעמה של ויקי עפולה" הציג במהלך חקירתו במשטרה קלטת המתעדת  ,נכתב באתר

 11שיחה ביניהם לא השמיע הנציג של והמוכיחה כי במהלך ה 1את השיחה בין הנציג לבין התובע 

 12. בשלב זה, רק שלושה ידעו על קיום החקירה 1האתר איומים ברצח או כל רמז לפגיעה בתובע 

 13וכיח כי הייתה זו ה, הנתבע והחוקרת. הנתבע לא טען וממילא לא 1במשטרה, והם התובע 

 14נים אלה החוקרת במשטרה שפרסמה את התכנים הללו. מכאן אין מנוס מהמסקנה, כי גם תכ

 15שפורסמו לאחר החקירה במשטרה מעידים על קיומו של קשר בין הנתבע לבין האתר "ויקי 

 16 בפרט ולתובעים בכללותם.   1עפולה" ולפרסומים המועלים בו בנוגע לתובע 

 17 

 18עדות נוספת למעורבות הנתבע בפרסום הכתבות מושא הדיון, ניתן למצוא בקובלנה הפלילית  .9

 19לחוק איסור  6במסגרתה יוחסה לצדדי ג' עבירה לפי סעיף  ,ישייםשהגיש הנתבע כנגד צדדים של

 20( שהוגש על ידי הנתבע נגד ה"ה  אבי לוי וגיא זקס, בבית 3'כתב האישום' )ת/ -לשון הרע. מעיון ב

 21, קרי שבועיים ימים אחרי הגשת 3.7.08בתאריך  12/08משפט השלום בנתניה במסגרת תיק ק"פ 

 22חר קיום הדיון במעמד שני הצדדים בבקשה לסעד זמני בתאריך ולא 16.06.08התביעה דנן ביום 

 23, ניתן ללמוד על ידיעת הנתבע אודות הטענות המועלות נגדו במסגרת כתב התביעה 29.6.08

 24 שהגישו התובעים בהליך דנן בד בבד עם הגשת הבקשה לסעד זמני.  

 25 

 26גיש כקובלנה פרטית, לכתב האישום שה 1-2בסעיפים  -הנתבע  –הדברים שנכתבו על ידי הקובל 

 27נוסחו על ידו לאחר שכבר התקיים הדיון בסעד הזמני בתביעה זו, ומכאן חשיבותם. בקובלנה 

 28הפלילית הנ"ל ניתן למצוא ביסוס לקשר של הנתבע לאתר "ויקי עפולה, עת ציין  הנתבע בסעיף 

 29הקים לקובלנה כי "הקובל הוא מתמחה למשפטים בית משפט השלום בחיפה ובזמנו החופשי  1

 30בעבר פלטפורמה לפורום באתר אינטרנט תחת השם "ויקיעפולה" )להלן: "האתר"( כפרפראזה 

 31על השם הידוע של האנציקלופדיה המקוונת ויקיפדיה". בהמשך, כותב הנתבע בקובלנה 

 32הפלילית, כי האתר מתנהל ללא מגע אדם, אך דבריו אלה יש לבחון במשנה זהירות, משום 

 33על התביעה שהגישו נגדו התובעים ביחס לפרסומים באתר הנ"ל,  שבשלב זה כבר ידע הנתבע

 34 על ההליך דכאן.  ,והיה מודע היטב להשלכות התבטאויותיו במסגרת אותה קובלנה פלילית

 35 
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 1, קבע כבוד השופט חגי טרסי את הקביעות בקובלנה הפלילית יתרה מכך, במסגרת הכרעת הדין

 2בפניי, תוך שהוא דוחה את הקבלנה  הבאות אשר משליכות במישרין על ההליך המתברר

 3 הפלילית בציינו  כי : 

 4 
 5"האפשרות כי מדובר באתר שנוהל על ידי מנהל מערכת, ששלט בתכניו, לא הופרכה על 

 6ידי הקובל, וכך גם הטענה כי מעמדו של הקובל באתר היה משמעותי וכי הקובל היה 

 7מחומר הראיות שהוצג  מזוהה במידה רבה, במסגרת מערכת הבחירות, עם האתר ותכניו.

 8בפני עולה כי טענת הנאשמים, לפיה נטל הקובל חלק פעיל במערכת הבחירות, בזירה 

 9. ..[ יש לה על מה להתבסס.התקשורתית בכלל ובאמצעות אתר 'ויקי עפולה' בפרט, ]

 10]...[ במהלך מערכת הבחירות הפגין הקובל מעורבות פעילה בתעמולת הבחירות ונקט 

 11. מעורבותו באה לידי ביטוי הן במאמרים 1עמדותו של הנאשם עמדה נחרצת נגד מו

 12וידיעות שכתב באתר 'ויקי עפולה' והן בפעולות מובהקות נוספות של תעמולת בחירות. 

 13ככל שמדובר בפעילות במסגרת 'ויקי עפולה', אישר הקובל בעדותו כי נהג לכתוב באתר 

 14בל כי האתר שימש כבמה ולהעלות אליו תכנים... באשר לאופיו של האתר העיד הקו

 15לתכנים שבתקשורת המקומית לא רצו לפרסם. ]..[ ניתן ללמוד כי במידה רבה היה הקובל 

 16מזוהה, לפחות בקרב אלה שהיו מעורים בנבכי מערכת הבחירות, עם תכניו ועם ניהולו של 

 17 .(3להכרעת הדין, מוצג ת/ 6-7)עמודים " 'ויקי עפולה' 

 18 

 19ניח תשתית ראייתית הסופית היא כי עלה בידי התובעים להלאור כל המקובץ לעיל, מסקנתי  .10

 20הנתבע היה בעל השליטה ולהוכיח כי  עול המוטל על שכמםהשיש בה כדי להרים את ממשית 

 21באתר והמפעיל שלו. סבורה אני, כי התובעים השכילו להוכיח ברמה הנדרשת במשפט אזרחי, 

 22התובענה היה הנתבע המפעיל ובעל לפי מאזן ההסתברויות, כי במועדי פרסום התכנים מושא 

 23 8.6.08השליטה באתר ומי שכתב ופרסם את התכנים הללו. משנמצא, כי העדכון שבוצע ביום 

 24אלא גם ליתר התובעים,  4' של האתר, מתייחס לא רק לתובע Wikisysobואשר נערך על ידי '

 25 בה. לכל כתבה וכתביחס הרי שאין מקום לדרוש, בנסיבות העניין, ראיות נפרדות 

 26 

 27עובר הנטל אל כתפי הנתבע ועליו הנה כי כן, משהורם הנטל המוטל על כתפי התובעים, כאמור,  .11

 28להביא ראיות נגדיות מטעמו על מנת להפריך את טענות וראיות התובעים כנגדו. ברם, היה 

 29נמצא כי לא רק שלא הביא הנתבע ראיות לסתור מטעמו, אלא הלה העלה טענות מטענות שונות 

 30 דר 'ספקולציות' גרידא. שהינן בג

 31 

 32הגיש הנתבע לתיק שכך למשל, טען הנתבע בשלב מתקדם של ההליך )במסגרת התצהיר השני  .12

 33ורג, איתן הירש, על רקע סכסוך משפחתי חביהמ"ש(, כי מחשבו האישי נגנב על ידי אביו ה

 34 תצהיר מטעם התובעים[, והכול  במטרה לנקוםהגיש ]האב החורג יהם 'עמוק' שהתחולל בינ

 35בנתבע ולסכסך בינו לבין אנשים אחרים. עוד טען הנתבע, כי התובעים ואביו החורג חברו יחדיו 

 36 . ןדנ תביעהאת הבמטרה להזיק לנתבע וליצור יש מאין 
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 1, הן מטעמים פרוצדוראליים הנוגעים לאופן ומועד העלאת ואני דוחה מכל וכל טענות אל

 2ההליך דנן במסגרת הישיבה הרביעית בתיק, הטענות אשר נולדו כאמור רק בשלב מתקדם של 

 3והן מטעמים מהותיים וראייתיים. מבלי להיכנס ולהידרש לתולדות הסכסוך הנטען הנטוש בין 

 4על דין יחידה, על ב אביו החורג, ניתן לומר כי עדותו של הנתבע בעניין זה הינה עדותבין הנתבע ל

 5צהירים ערוכים על ידי אמו ואחותו של כל המשתמע מכך. בהקשר זה יצוין, כי חרף הגשת שני ת

 6הנתבע, אשר היה בהן כדי לשפוך אור על טיב הסכסוך הנ"ל, וויתר הנתבע על עדותן ועקב כך 

 7אביו החורג, איתן הירש, אשר  . יתרה מכך, וויתר הנתבע על חקירתמטעמן נמשכו התצהירים

 8כאמור בשלב מאוחר של  שהעלה הנתבעמסר תצהיר כעד מטעם התביעה. לא זו אף זו, גרסה זו 

 9לא אוזכרה כלל בחקירה המשטרתית, וכך גם כל הטענות שהעלה הנתבע בדבר גניבת ההליך 

 10המחשב האישי שלו  ע"י אביו החורג. גרסה זו אף נעדרה מהקובלנה הפלילית אשר הוגשה לאחר 

 11מחשבו שכתב התביעה דנן כבר הומצא לידיו של הנתבע. למיותר לציין, כי בעל דין הטוען כי 

 12נגנב ומבוצעות באמצעותו עוולות או עבירות שיש בהן כדי לסבך אותו בהליכים משפטיים )אף 

 13מעבר לסכסוך הנוכחי(, הגיון הדברים מחייב כי הנתבע ינקוט בצעדים על מנת למנוע זאת. 

 14ראיות על נקיטת הליכים ע"י הנתבע בכדי לבלום את השימוש במחשבו האישי ע"י אביו החורג 

 15 בנושא זה.  ה משטרבו לעיוני, כך גם לא הוצגה כל תלונה לא הובא

 16 

 17כלל לא הייתה עקבית ואחידה.     בהקשר זה יצוין, כי גרסת הנתבע התפחתה במהלך המשפט ו

 18כך למשל, בתחילתו של ההליך ובגדר התצהיר הראשון שהוגש לתיק ביהמ"ש לא הייתה כל 

 19תצהיר זה הכיל אך הכחשה תובענה. לזהות מפרסם התכנים מושא המטעם הנתבע התייחסות 

 20גדר התצהיר השני מטעם הנתבע הועלתה לראשונה ככלית ולפיה הנתבע אינו המפרסם. ב

 21לפיה אביו החורג עומד מאחורי הפרסומים מושא התובענה. בהמשך, לנתבע ניתנה  ,הגרסה

 22, ללא , אך הוא נטל לעצמו את החרות25.3.12כאמור בהחלטתי מיום  ,רשות לתקן כתב ההגנה

 23רחב היקף תוך העלאות טענות מטענות שונות שלא הובאו בצע תיקון רשות בית המשפט, ל

 24 (. 18.6.12קודם לכן )ראו החלטתי מיום 

    25 

 26כבר עמדנו על כך, שהנתבע הודה כי הקים אתר אחר העונה לשם "ויקי עפולה" לצורך לימודיו 

 27אתר שכתובתו אינה זהה לכתובת במגמת לימודים מתקדמים במשפטים, וכי מדובר, לטענתו, ב

 28האתר בו עסקינן. הנתבע האריך בחקירת התובעים בעניין זה וכך גם בסיכומיו. ברם, הנתבע 

 29נמנע מלביא בפני בית המשפט ראיות המוכיחות קיומו של האתר שהקים, לרבות כתובתו 

 30הוכיח ואסמכתא אודות זהות בעליו, ולא הציג פרסומים או תכנים מתוך אתר זה על מנת ל

 31אתר עסק בענייני משפט וטכנולוגיה. באם היה עושה כן הנתבע, היה מסיר את העננה הטענתו כי 

 32השחורה שריחפה מעליו והיה הודף את החשדות שכיוונו כלפיו התובעים, ולפיהם הוא היה 

 33המנהל, המפעיל ובעל השליטה בפועל של האתר מושא התובענה ואליו יוחסה כתיבת התכנים 

 34בנושא זה, ולפיה  הוא התביעה דנן. בנסיבות אלו, יש להחיל את ההלכה הפסוקוהכתבות נש

 35 לחובתו.   ראוי כי תיזקף הימנעות בעל דין מהבאת ראיות היכולות לסייע בהוכחת עמדתו, 



 
 בית משפט השלום בעפולה

  

 בר תור ואח' נ' הירש 5197-06-08 ת"א
 

  

 39מתוך  26

 1 

 2וכי געניים הנטענים כי קיים באתר מנגנון "הודעה והסרה" לתכנים הפו ,הנתבע טוען בסיכומיו

 3באופן הפוטר אותו מכל חבות בגינו. אין בידי לקבל טענה זו, משום  ושהתובעים לא עשו בו שימ

 4באתר "ויקי עפולה". גם אם נניח, כי  "הסרהההודעה ו"הלא הוכיח קיומו של מנגנון הנתבע ש

 5מנגנון זה היה קיים באתר )ולא כך הדבר(, עדיין חובת ההסרה מוטלת על כתפי המפרסם הפוגע 

 6כי הנתבע קיבל הודעה על התכנים באמצעות התלונה שהגיש  ,ניתן גם לומרולא על הנפגע. 

 7למיותר לציין כי סירם. כנגדו במשטרה ואף התחייב במסגרת חקירתו במשטרה לה 1התובע 

 8הנתבע לא עשה כן, ואף המשיך בפרסום תוך התייחסות גם לנושא החקירה המשטרתית אגב 

 9 הגשת התלונה.  

 10 

 11התכנים לא הובאו נעדר אלמנט הפרסום משום שיש גם מקום לדחות את טענת הנתבע, ולפיה 

 12מלבד התובעים, והם עדי  ,אנשים ניזולת התובעים. הוכח בפניי כי לפחות ש ,לעיונם של אחרים

 13 . העידו כי ראו את התכנים מושא התובענהורמי הדדי, אשר  התביעה ה"ה גדעון פורת

 14 

 15מסקנה כי התובעים הרימו את העול המוטל עליהם כלל כה, מוביל ל קיבוץ כל המתואר עד .13

 16והוכיחו, כי הנתבע הינו בעל השליטה, המפעיל וכותב הכתבות נשוא תביעה זו. הנתבע לא הפריך 

 17ומשכך יש לחייבו בדין במידה וייקבע כי מתקיים יסוד הפרסום וכי הפרסום הנדון  ,ראיות אלה

 18 ועות בחוק איסור לשון הרע. אינו חוסה תחת אחת ההגנות הקב

 19 

 20 , 'דמות ציבורית', חופש הביטוי ותום הלביסוד הפרסום -ג

 21 

 22שלבי הדיון בתביעה בגין פרסום לשון הרע, לאחר שהוכח עצם קיומו של הפרסום, הם  .1

 23ארבעה: שליפת משמעות הביטוי מתוך הפרסום על פי אמות מידה אובייקטיביות, בחינת 

 24השאלה אם מדובר בביטוי שהחוק מטיל חבות בגינו, בדיקת קיומן של ההגנות על פי החוק, 

 25 ((. 4.03.04) רשת שוקן בע"מ נ' הרציקוביץ 4534/02ולבסוף סוגיית הנזק )ע"א 

 26 

 27חוק איסור לשון הרע נועד לאזן בין חופש הביטוי לזכות לשם טוב. חופש הביטוי הוא זכות  .2

 28יסוד במדינה הדמוקרטית. הוא נועד לאפשר לאדם ליתן ביטוי לאישיותו ולהביע את אשר 

 29חופש הביטוי מאפשר לדעות  על ליבו; הוא אף אמצעי חיוני לקיום המשטר הדמוקרטי, שכן

 30שונות להתחרות ביניהן וכך יכול הציבור לגבש את עמדותיו, ולפקח באופן יעיל יותר על 

 31רשויות השלטון. ביטויים בנושאים פוליטיים וציבוריים מצויים בלב ליבו של חופש הביטוי. 

 32 -קרטישהוא תנאי הכרחי לקיומו של הליך דמו -"ההגנה הניתנת לחופש הביטוי הפוליטי

 33היא רחבה במיוחד". על כן, המשקל שניתן לחופש הביטוי יגדל כאשר מדובר בפרסומים 

 34מנגד, עומדת זכותו של האדם לשם טוב, אשר אף היא הוכרה המתייחסים לאנשי ציבור". 

 35כזכות יסוד במשפטנו. לאדם יש אינטרס לכבוד אישי, לגאווה אישית, להכרה והערכה מאת 
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 1וכבודו האישי חשוב לו לעיתים כחיים עצמם ]...[. הדברים נכונים האנשים הסובבים אותו, 

 2גם באשר לאיש ציבור, מאחר ו"גם איש ציבור החושף עצמו למערבולת החיים הציבוריים 

 3ומסכים בכך לקבל על עצמו מידה מסוימת של נטל חשיפה וביקורת ציבורית, אינו הופך 

 4אלדד בעל נס נ'  915-10-11: ע"א )ב"ש( )ראו בכך את שמו הטוב ואת כבודו האנושי להפקר"

 5 (( . 4.08.08) ד"ר יולי נודלמן נ' נתן שרנסקי 89/04((; ע"א 24.5.12) צבי קורבשי

 6 

 7כי שמו הטוב של איש ציבור אינו הפקר, והוא זכאי להגנה כפי שמעניק  ,יש לחזור ולהדגיש .3

 8ברם, בהיותו חלק מהחיים הציבוריים והשיח  חוק איסור לשון הרע לכל אדם אחר.

 9הציבורי, הוא חושף עצמו, מרצון, לעניינים הנוגעים אליו באופן אישי או לכאלה המהווים 

 10 נושא בעל עניין ציבורי שהוא קשור בהם: 

 11 

 12"ההצדקה לעמדה המצדדת במתן עדיפות לחופש הביטוי על פני שמם הטוב של דמויות 

 13בחשיבות החברתית של הביקורת על אנשי ציבור לשם קיום ציבוריות, יכולה להימצא 

 14ממשל דמוקרטי תקין. יש הרואים בביקורת על אנשי ציבור לשם קיום ממשל דמוקרטי 

 15תקין. יש הרואים בביקורת הציבורית עמוד התווך של חופש הביטוי בישראל, בהיותה 

 16עים לדמויות ציבוריות .. הצורך להגן על ביטויים הנוג.נובעת מזכות הציבור לדעת ולפקח

 17ולעניינים ציבוריים נובע מכך שיש בביטויים אלה כדי לאפשר שיח חופשי לצורך עיצוב 

 18עמדות פוליטיות וציבוריות בחברה. בהקשר זה יש הסבורים כי קשה לנתק דיון חברתי 

 19בעמדות וברעיונות שיש לציבור עניין בהם, מדיון בבעלי הדעות ובהוגי הרעיונות במישור 

 20בורי והפוליטי, ומכאן החשיבות של ביטויים הנוגעים לאישי ציבור בעניינים הצי

 21ציבוריים... כן טמונה ההצדקה להעדפת חופש הביטוי ביכולתו הרבה יותר של איש ציבור 

 22ביחס לאדם פרטי להתגונן מפני פגיעה בשמו, שכן בידיו כלים, ידע ואפשרות גישה 

 23י ציבור מעצם מעמדם מביעים הסכמה, לאמצעי התקשורת. יש אף הסבורים כי אנש

 24מפורשת או משתמעת, לחשוף עניינם לעיני הציבור וביקורתו.. מנגד, ניתן להציג 

 25שיקולים השוללים העדפת חופש הביטוי על פני שמם הטוב של דמויות ציבוריות. כך, 

 26ו למשל, ניתן לטעון כי לשון הרע עשויה לגרום לאיש ציבור נזק רב מאוד, שכן עיקר כוח

 27הוא בשמו הטוב בעיני הציבור. כן ניתן לטעון כי הרחבת הפגיעה בשמם הטוב של אנשי 

 28 ציבור, תרתיע אחרים מלבקש לעצמם מעמד זה..". 

 29 

 30 לפסק הדין.  29-33(, פסקאות 4.08.08) ד"ר יולי נודלמן נ' נתן שרנסקי 89/04ראו עוד: ע"א 

 31 

 32משמעית, והיא -אינה תמיד חד ציבור" או "דמות ציבורית"-התשובה לשאלה מיהו "איש .4

 33נקבעת, במקרים של ספק, לפי נסיבות העניין. לעתים ייחשב אדם כ"דמות ציבורית" מקום 

 34בו הוא עוסק או מעורב בנושא בעל עניין ציבורי או הנוגע לעניין ציבורי, גם אם אין הוא 

 35רית, גיבוש נושא משרה ציבורית. "עניין ציבורי" היא עניין שנועד להגשמה של מטרה ציבו
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 1איתמר בן גביר  10520/03חייו ועוד ]רע"א -דעתו של הציבור בנושא מסוים, שיפור אורחות

 2דן אבי יצחק עו"ד נ' חברת  3614/97לפסק הדין; רע"א  21( עמ' 12.11.06, )נ' אמנון דנקנר

 3ליל ציון לוי נ' אינדקס העמק והג([. בת"א )נצ'( 80-81עמ'  26(, 1, פ"ד נג)החדשות הישראלית

 4( הוגשה תביעה בגין לשון הרע ע"י חבר מועצה אזורית גלבוע וע"י בנו 12.04.07) ( בע"מ1995)

 5שעיסוקו שחקן בקבוצת כדורגל בטענה, כי פרסום המייחס לבן השתתפות בקבוצת 

 6הכדורגל, מחמת מעמדו של אביו כחבר המועצה תוך הפעלת לחץ על המערכת להעסקתו. 

 7ר קבעה כי מאחר שהדברים בכתבה נוגעים הן לאב והן לבנו, כבוד השופטת לילי יונג גופ

 8והם שלובים זה בזה באופן שאינו ניתן כלל להפרדה, די בכך שאחד מן השניים הוא "איש 

 9ציבור", על מנת להחיל על העניין את הכללים הנוגעים לפרסום ביחס לאנשי ציבור )שם, 

 10 (.  91-99פסקאות 

 11 

 12ינה האם ביטוי מהווה לשון הרע תעשה בכמה שלבים. הלכה פסוקה וידועה היא, כי הבח .5

 13ראשית, בית המשפט יבחן כיצד היה האדם הסביר מפרש את הביטוי, והאם על פי משמעות 

 14לחוק. שנית, יבחן בית המשפט האם  1זו מהווים הדברים לשון הרע, כהגדרתו בסעיף 

 15אלת הפיצוי. בחינת מתקיימות אחת ההגנות המנויות בחוק. לבסוף, יבחן בית המשפט את ש

 16 89/04שלבים אלה תעשה לאור האיזון החוקתי בין חופש הביטוי לזכות לשם טוב ) ע"א 

 17 (.14(, עמ' 2008) ד"ר יולי נודלמן נ' נתן שרנסקי

 18 

 19הדברים אשר נכתבו בכתבות בהן עסקינן אכן מהווים לשון כי  ,לא יכולה להיות מחלוקת .6

 20תוך  "פיטורים מעבודה בשל חשדות לפלילים"הרע. ייחוס דבר קשר גס, שחיתות פוליטית, 

 21"גילינו שברתור נגוע בשחיתות לשמה, שקרים במצח נחושה, כסף שימוש במונחים, כגון 

 22וף את הקשר המשפחתי "רק רצינו לחש, והרבה כסף וזאת בנוסף לחדשות בפלילים"

 23, "עפולה המומה: שמואל ברתור נתפס במערומיו משקר במצח נחושה", המשחית שלך"

 24"על שמואל ברתור, עבריינים, , "המשטרה חוקרת את שמואל ברתור בחשד לפלילים"

 25פסיכופטים, חולי נפש, שרצים, נכים וחיות אחרות", "מאיזה מחלה סובל שמואל 

 26, כאשר אלו ת התיק הרפואי של ברתור הקטן: ממש דוחה""איכסה.. קראנו א, ברתור?"

 27 רק הכותרות של הכתבות שתוכנן היה אף בוטה יותר, אינו עניין של מה בכך. 

 28 

 29לשיטתי, לא יכולה להיות כל מחלוקת כי ייחוס מעשה שחיתות בכלל, שקר, שחיתות  .7

 30ר עבריינות, פוליטית של המשפחה בשלמותה הבאה לידי ביטוי בצורות שונות, רמזים בדב

 31מחלות פסיכיאטריות כאלה ואחרות, ועד לשימוש במטפורה של "שרצים נכים וחיות 

 32אחרות", כל אלה נופלים תחת ההגדרה של לשון הרע, וכך אני קובעת ]ראו והשוו: ע"א 

 33( 17.2.12) ן נ' איצקוביץיהלפר 44799-10-11(; ע"א 6.1.12) לנקרי נ' קדוש 20832-06-11

 34 אבישי נ' עירית כפר סבא 5201/08(; ת"א 25.6.12) פרין נ' איצקוביץהל 2291/12ורע"א 

 35 ( [. 30.12.12) ברזני נ' שמעון 34914-03-10(; ת"א 30.3.11)



 
 בית משפט השלום בעפולה

  

 בר תור ואח' נ' הירש 5197-06-08 ת"א
 

  

 39מתוך  29

 1בעיני כמכלול וכיחידים אותם ומבזה כל אחד מהם בנפרד, בובעים יחדיו ותתיאור זה פוגע ב

 2ריק ונועד לפגוע בשלושת לא נולד בחלל הנ"ל התיאור כי  ,מחומר הראיות עולההבריות. 

 3התובעים הראשונים מחמת מעורבותם בפעילות הפוליטית בעיר עפולה במועדים 

 4התובעים כלפי לדעתי, קשה לחלוק על כך ששלל הכתבות המכוונות הרלוונטיים לתביעה זו. 

 5למשפחה שלמה,  יוחסו מעשי שחיתותלשון הרע, כאשר עוולת ובן יסודות של טומנות בח

 6 וביצוע מעשי עבריינות, וכמי שסובלים ממחלות נפש כאל, ייחוס תוך דימויים לחיות

 7ואחרות, והמקדמים את ענייניהם האישיים תוך כדי שימוש בקשרים פוליטיים ולא מחמת 

 8כישוריהם המקצועיים וכי הם עושים שימוש בכספי הציבור בניגוד לחובה החוקית או 

 9לא אחת נפסק, כי ייחוס חוסר אמינות לתובעים או מי  .כתפיהם המוסרית המוטלת על

 10מהם, פוגעת בתדמיתם ובאמון של הציבור בהם והדבר עונה על ההגדרה של לשון הרע 

 11, כמי שהיו פעילים ונושאי תפקידים שונים 3עד  1כאמור בחוק, זאת בעיקר לגבי התובעים 

 12בעיר עפולה. כבר נפסק בע"א או מועמדים ברשימת מפלגה לבחירות המוניציפאליות 

 13(, כי הטלת דופי ביושרו וטוהר מידותיו 9.11.95) קראוס נ' ידיעות אחרונות בע"מ 3199/93

 14של עובד ציבור יחשבו בדרך כלל כלשון הרע. עוד נפסק שייחוס שחיתות לאיש ציבור נועדה 

 15נקרי נ' אורן אלי ל 20832-06-11בהכרח להביא להדחתו מתפקידו הציבורי )ראו והשוו: ע"א 

 16עוד נפסק,  כי "שמו ((. 13.11.08) דני עטר נ' שאול דדון 1360/04(; ת"א )עפ'( 8.1.12) קדוש

 17הטוב של אדם המתמודד בבחירות אינם הופכים הפקר ומרמס רגל לכל אדם המתנגד לו 

 18(; ת"א )ב"ש( 30.06.1991, )פרץ נ' פוטולצקי 2594/89פוליטית" )ראו והשוו: ת"פ )ב"ש( 

 19ג'אק לארדו נ' שמעון  1801/07(; ת"א )נצ'( 5.8.2009) ניסן סריזאדה נ' רחמים חביב 2881/03

 20 הנ"ל(.  1360/04(; ת"א 17.05.2009) גפסו

 21 

 22הפרסומים מתארים את התובעים כבני משפחה אחת, כמי שנוטלים חלק בפעילות  -בענייננו

 23שהיו פעילים ונושאי תפקידים בעבר, במפלגת שינוי המקומית  יהציבורית והמפלגתית )כמ

 24התובע  -ולאחר מכן במפלגת הירוקים(, כמי שמנצלים לרעה את מעמדו הציבורי של האב

 25, לתפקיד בשירות הציבורי, לא מחמת 3התובעת מס'  -בתועל מנת לקדם את , 1מס' 

 26י בקבלת עובדים בשירות כישורים מקצועיים גרידא ותוך הפרה של תקינות ההליך המנהל

 27 הציבורי, ומחמת ניצול מעמדו הפוליטי של האב. 

 28 

 29הפרסומים הנ"ל פוגעים בשמם הטוב של כל אחד ואחד מהתובעים, הם עלולים להשפיל 

 30אותם, לבזות אותם בעיני הבריות, ולעשות אותם מטרה לשנאה וללעג מצד אחרים. 

 31ע בהם כמי שמילאו תפקידים במפלגות ולפגו 1-3הפרסומים אף עלולים לבזות את התובעים 

 32המועמדות לבחירות המוניציפאליות בעיר עפולה, או שהוגשה על ידם מועמדות בהליך 

 33 הבחירות עצמו.

 34 
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 1כמו כן, אין כל ספק כי ההתבטאויות של הנתבע כפי שהועלו באתר, פוגעות באמינותו, 

 2ויש בדברים שיוחסו לו בעיקר, ביחד עם כל בני משפחתו,  1יושרו ובשמו הטוב של התובע 

 3כדי להשפילו בעיני הבריות כאשר יש בהם כדי להדביק לו כתם של חוסר אמינות, דבר 

 4שעלול לפגוע בתובע באופן אישי מכוח תפקידיו השונים במסע הבחירות של מפלגת 

 5הירוקים מטעמה הוא פועל באותה מערכת בחירות במועדים הרלוונטיים לפרסום נשוא 

 6תפקיד לבקש לשמש ב 1עשוי התובע בבחירות עתידיות שיתנהלו ובהם אף כתב התביעה, ו

 7 כזה או אחר.  ציבורי 

 8 

 9יחד עם זאת, בניגוד לניסיון התובעים לתאר את עצמם כאנשים פרטיים ולהמעיט  .8

 10מהפעילות הפוליטית או הציבורית שלהם באותה תקופה, שוכנעתי כי מדובר בדמויות 

 11 עיל פוליטי למשך שנים ארוכות בשתי מפלגות בעיר(, היה פ1ציבוריות. שמואל )התובע 

 12כמי  ,2התובעת גם ומזכיר מפלגת הירוקים.  , הוא היה יו"ר סניף מפלגת שינוי בעירעפולה

 13רשימת הירוקים בבחירות לראשות עיריית עפולה ]נוסף על חברותה בשהגישה מועמדות 

 14אף היא נחשבת ל"דמות ציבורית". על כן, על כל אחד מהם, להיות  ,הקודמת במפלגת שינוי[

 15נכון, יותר מאחרים, לשמוע דברי ביקורת חריפים; אולם, אין פירוש הדבר כי שמם הטוב 

 16 9(, פסקה 22.10.12) אלדד בעל הנס נ' צבי קורבשי 4843/12צריך להפוך להפקר )רע"א 

 17, 18-33ש'  14.6.11לפרוטוקול מיום  38בעמ'  1והאזכורים שם(. בעניין זה ראו עדות התובע 

 18 63בעמ'  3; עדותה של התובעת 41-42ובעמודים  16-28ש'  40, בעמ' 22-28ש'  39בעמ' 

 19 (.  5-19ש'  64ובעמ'  26-33לפרוטוקול ש' 

 20 

 21מפלגת הירוקים ונטלו חלק בבחירות. ות בהיו חבר ןין חולק כי הא, 3-ו 2באשר לתובעות  .9

 22הוסרה בסופו של יום מרשימת  3ם מועמדותה של התובעת אף מבלי להכריע, הא

 23המועמדים לבחירות, הרי שהתובעות הללו היו מעורבות בבחירות שהתקיימו באותן 

 24כי ההורים היו מעורים בבחירות וברשימות המועמדים, ואף אם  ,תקופות. בשים לב לכך

 25י התובעים מהרשימה, הרי ההתייחסות לשנ 3בסופו של יום הוסר שמה של התובעת 

 26תפקידים כאלה או  םנטילתבשל לא רק כדמויות ציבוריות תיעשה ( 4 -ו 3האחרונים )

 27ע"א )ראו והשוו:  2 -ו 1אלא גם מעצם היותם ילדיהם של התובעים  ,אחרים בבחירות

 28 (. (8.1.12) אלי לנקרי נ' אורן קדוש 20832-06-11

 29 

 30ש בו אמת, גם אם יש בו לשון הלכה פסוקה היא, כי החוק מקנה הגנה מיוחדת לפרסום שי .11

 31הוא אינו מקנה הגנה דומה לפרסום שקרי, בין אם יש בו הרע, וכל עוד יש בו עניין לציבור. 

 32ענין לציבור, ובין אם לאו. כדי לזכות בהגנת 'אמת הפרסום', מטיל החוק הישראלי את 

 33((. 4.08.08) ד"ר יולי נודלמן נ' נתן שרנסקי 89/04)ע"א נטל הוכחתה של ההגנה על הנתבע 

 34בית המשפט העליון פסק זה מכבר בעניין שרנסקי הנ"ל, כי "גם איש ציבור החושף עצמו 

 35למערבולת החיים הציבוריים ומסכים בכך לקבל על עצמו מידה מסוימת של נטל חשיפה 
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 1וביקורת ציבוריות, אינו הופך בכך את שמו הטוב ואת כבודו האנושי להפקר. איש הציבור 

 2לת תפקיד ציבורי לבל יהפוך שמו הטוב למרמס בכפוף למתן משקל ראוי לא הסכים בנטי

 3לחופש הביטוי כערך ציבורי בעל חשיבות. החוק לא התיר בכל מצב מעשי השמצה 

 4והשתלחות באנשי ציבור בשם חופש הביטוי, ולא הקנה הגנה לפוגע גם אם הביטוי הוא 

 5יסוד של תום לב". דברים אלה  הבעת דעה על איש ציבור, בנסיבות בהן לא נתקיים בפוגע

 6 יפים ונכונים הם למקרה המונח בפניי. 

 7 

 8כפי שכבר צוין לעיל, הנתבע טען לקיומן של שתי הגנות : אמת בפרסום והגנת תום הלב.   .11

 9כאמור, נטל ההוכחה לתחולת ההגנות מוטל על שכמו של הנתבע. אני סבורה, כי בנטל זה 

 10באשר להגנת 'אמת הפרסום', הלכה היא כי על  לא עמד הנתבע בנסיבות המקרה שלפנינו.

 11לחוק איסור לשון הרע, להוכיח על פי מידת  14המתגונן בטענה של אמת הפרסום לפי סעיף 

 12כי הדברים  -נטיית מאזן ההסתברות לטובת גרסתו -ההוכחה הדרושה במשפט האזרחי

 13 ((. 29.06.98) ידיעות אחרונות בע"מ נ' קראוס 7325/95שפרסם הם נכונים )דנ"א 

 14 

 15לחוק הוא קיומו של עניין ציבורי  14כמו כן, התנאי השני לקיומה של ההגנה שבסעיף  .12

 16בפרסום. יסוד זה מחייב את בית המשפט לבחון האם מתקיים, בנסיבות העניין, אינטרס 

 17ציבורי בפרסום, דהיינו: האם הבאת המידע בפני הציבור תתרום ליכולתו של הציבור לגבש 

 18, מ"י נ' ונטורה 439/88להביא לשיפור באורחות חייו )ע"א  דעתו בעניינים ציבוריים או

 19((. בחינה זו נעשית על דרך של איזון בין האינטרס של הפרט הנפגע שלא יפורסמו עליו 1994)

 20פרטים פוגעים, גם אם הם נכונים, לבין חופש הביטוי והאינטרס של הציבור בידיעת 

 21ורים במישרין לציבור הרחב, קטן הפרטים. ברי, כי ככל שהפרסום נוגע לעניינים הקש

 22באיזון הכולל משקל האינטרס של הנפגע וגובר משקלה של זכות הציבור לדעת )שנהר, עמ' 

227 ,233 .) 23 

 24 

 25לחוק קובעת, בין היתר, הגנה בנסיבות שבהן הפרסום  15הגנת תום הלב הקבועה בסעיף  .13

 26, בשירות ציבורי או היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, רשמי או ציבורי

 27פיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו ובקשר לעניין ציבורי, או על א

 28( לחוק(. לא אחת נאמר, כי השאלה אם פרסומים שונים 4)15באותה התנהגות )חלופה 

 29אור עובדתי או שיש בהם משום הבעת דעתו גרידא של הכותב, איננה פשוטה. ימהווים ת

 30יקבע כי פרסום הוא בגדר  -שית "על פי השכל הישר וכללי ההיגיון... בית המשפטבחנה נעהה

 31הבעת דעה אם זהו מובנו הטבעי והרגיל של הפרסום, כפי שאדם רגיל היה מבין אותו, או 

 32במילים אחרות: פרסום יוגדר כהבעת דעה, אם יהיה כזה שהאדם הסביר יבין את האמור 

 33 (. 310דות מצדו )שנהר, בעמ' בו כדעתו של הכותב ולא כהצגת עוב

 34 
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 1 -הגנת אמת הפרסום והן הגנת תום הלב-שתי ההגנות אשר לקיומן טען הנתבע  -בענייננו .14

 2 כלל לא הוכחו. 

 3 

 4באשר להגנת האמת בפרסום, עדותו של הנתבע הייתה עדות יחידה של בעל דין שלא נתמכה 

 5. כך, תיאורו של התובע פה שהיה בהן כדי להעיד על אמיתות הפרסום-בראיות בכתב או בעל

 6הקשות כאדם "חולה נפש, שרץ, פסיכופט", חרף הבוטות של התיאור והתכונות  1מס' 

 7הטענות כך גם, , ולו במקצת. כאמיתי הוכחתיאור זה כלל לא המיוחסות לתובע, מן הסתם 

 8ולבני משפחתו מעשי שחיתות  1שהועלו במסגרת אותן סדרת כתבות אשר ייחסו לתובע 

 9ונותרו כדברי רפש חסרי ריסון ללא הוכחת אמיתות עיקר ות, לא הוכחו כלל וסר אמינווח

 10 תוכנם. 

 11 

 12 בגדר  שהדברים שהובאו בפרסומים, הינםההגנה הנתבע נשען בהגנתו על  -יתרה מזו

 13, דבר המסביר, לשיטתו, את הבוטות של המונחים בהם נעשה שימוש.  'תעמולת בחירות'

 14ר קבעתי, אמנם יש מקום בחברה דמוקרטית לאפשר דיון אין בידי לקבל טיעון זה. כפי שכב

 15פתוח של החלפת דעות בנושאים השנויים במחלוקת או נושאים ציבוריים המצריכים בירור. 

 16כמו כן, לא מן הנמנע כי מחנה פוליטי אחד יחשוף את חוסר האמינות, השחיתות ואף 

 17י המתחרה. ברם, אין מקרים קיצוניים יותר הנופלים בתחום הפלילי של המחנה הפוליט

 18ללא כל באחר  של בחירות, מתירה לכל צד להטיח האשמות כאלה המשמעות הדבר כי קיומ

 19 . תשתית עובדתית

 20 

 21"גם אשתו וילדיו נראים כמו בדיחה. יאללה, שיחזרו לקיבוץ ממנו האמרה ולפיה כמו כן, 

 22 ההובאיא בחלל ריק, אלא ה הלא נאמר,  אף אחד בעולם לא רוצה אותם במחיצתו" -באו

 23שהם בעלי מאפיינים , את מגוריהם מהקיבוץ אל העירתובעים העתיקו לאחר שנאמר כי ה

 24ייחוס קונוטציה שלילית לאורחות חייהם ע"י חברתיים שונים, ובכך משתקפת הפגיעה בהם 

 25ויכולת הסתגלותם, תוך קריאה לחזרתם למקום ממנו הם באו. בעדויות שנשמעו בפניי עלה 

 26ירע לפני עשרות שנים, וחרף זאת מצא הנתבע לכתוב את הדברים באופן כי הניוד האמור א

 27 שבו הם נכתבו, ויש להצר על כך.   

 28 

 29"הקשר , כאשר נכתב בכותרת ראשית ומודגשת כי 3 -ו 1מעשי שחיתות אף יוחסו לתובעים 

 30"אור השמש : כי עוד נכתב . אגף המכס והמע"מ" -המשפחתי המשחית של שמואל ברתור

 31היא המחטא הכי טוב שיש לתחלואי הפוליטיקה המקומית שלנו: תחלואים כדוגמת 

 32שמואל ברתור, יו"ר סניף 'הירוקים' בעפולה. ידיעה זו נכתבה לפני שנתגלה בדיוק כי הבת 

 33חודשים, ולאחריהם נתמנתה לתפקיד  17של ברתור קיבלה משכורת ממפלגת שינוי במשך 

 34המע"מ. זה הקשר המשפחתי המשחית של ברתור שעליו דיברנו עובד מדינה באגף המכס ו

 35פה בויקיעפולה כל הזמן. תראו איך פוליטיקאי זוטר שקרן אפס הצליח לסדר כזה גוב לבת 
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 1..[. כשהבת של ברתור הייתה סטודנטית לתואר ראשון, ואני סטודנט לתואר שני, .]שלו? 

 2י, שלושתנו פעלנו להקמת סניף ושמואל ברתור עצמו היה כמו היום ללא כל תואר אקדמ

 3שינוי בעפולה, וברתור כל הזמן אמר: 'אני לא מקבל אפילו שק אחד, אני עובד בהתנדבות'. 

 4כעבור מס' חודשים התברר שהבת של ברתור קיבלה בשקט בשקת משכורת שמנה 

 5ממפלגת שינוי, ואילו אני עבדתי כמו חמור לקראת יום הבחירות מאמין לברתור שצריך 

 6בהתנדבות )ואללה: הייתי ילד תמים, מה לעשות?(. אבל לא אני זה הנושא פה, אלא לעבוד 

 7הבת של ברתור: כל הכבוד לה! ידעה איפה להיוולד. להיות סטודנטית צעירה כשיש לך 

 8אבא כמו ברתור, משמע שהחיים שלך מאוד קלים ו'ירוקים'. ועל זה אני מצדיע לאבא 

 9היא מאוד מסריחה מבחינה ציבורית, אבל למזלו ברתור! שככה דואג לילדים שלו בדרך ש

 10"אנחנו נהייה מעין . בהמשך נכתב, כי "של ברתור אין חוק שאומר שאסור לשקר לציבור

 11תגיד: הבת שלך עכשיו היא ]...[  מצבה וירטואלית של הקשר המשפחתי המשחית שלך

 12נה לביתו הדוברת של הירוקים בעפולה? או שהרסנו לה את הג'וב שאבא תיכנן לתת במת

 13כמו בשינוי? מה נשתנה בין אז בשינוי להיום בירוקים? אה.. בניגוד לאז, ויקי עפולה 

 14מוציאה לאור השמש את תחלואי הפוליטיקה המקומית בעפולה, ובכלל זה מחטא את 

 15. דברים אלה לא היו סוף פסוק בדבר מעשי "תחלואי הקשר המשפחתי משחית של ברתור

 16 ויש להפנות ליתר הדברים שהובאו בכתבה.   ,משפחתוני בהשחיתות שיוחסו לתובע ו

 17 

 18יוחס קבלת תפקיד ציבורי באגף המכס  3כי לתובעת מס'  ,למקרא הכתבות הללו עולה

 19והמע"מ, כתוצאה מסידור משרה זו על ידי אביה, בשים לב למעורבותו הפוליטית ומעמדו 

 20הצהירה על דוכן  3בזירה הפוליטית. פרטי כתבה זו כלל לא הוכחו על ידי הנתבע. התובעת 

 21נה בצה"ל, וכי היא בעלת העדים, כי היא מילאה בעבר מספר תפקידים, שימשה כקצי

 22תארים אקדמיים )תואר ראשון במזרחנות ומדע המדינה, אוניברסיטת חיפה וכן תואר שני 

 23לתצהיר העדות הראשית מטעמה.  6בביקורת פנימית מאותו מוסד(, והכל כמפורט בסעיף 

 24ללא שהניח תשתית ראייתית ולו לבדה,  ל הנתבע בעניין זהשבהקשר זה, כי אין די בעדותו 

 25כאשר מנגד ניצבים יושרו ומקצועיותו של אדם ינימאלי להוכחת אמיתות הפרסום, מ

 26המועמד לתפקיד ציבורי והנבחר למלא תפקיד שכזה. בפניי לא הונחה ולו תשתית ראייתית 

 27מונתה לתפקיד באגף המכס,  3מינימאלית, ישירה או נסיבתית, לקביעה כי התובעת מס' 

 28מך ניצול קשריו הפוליטיים של אביה, ולא מחמת תוך הפרת כללי המנהל התקין ועל ס

 29. משכך, אני רואה גם בפרסומים אלה ביחס לתובעת 3כישוריה או מקצועיותה של התובעת 

 30 . 'אמת הפרסום'הגנת יסודות  בפניי וכמהווים לשון הרע, כשלא הוכח 3מס' 

 31 

 32לושי השכר קיבלה שכר ממפלגת שינוי, עיון בת 3באשר לפרסום, ולפיו נטען כי התובעת 

 33שהניחו התובעים לפתחו של ביהמ"ש לאחר מתן צו גילוי מסמכים, מלמד כי אין עסקינן 

 34בקבלת שכר, כפי שפרסם הנתבע. מדובר בתלוש שהונפק על ידי המפלגה, כאשר הסכום 

 35אמנם, נרשם בתשלום "שכר בסיס", ברם בעדותה הבהירה ₪.  500הנקוב בו אינו עולה על 



 
 בית משפט השלום בעפולה

  

 בר תור ואח' נ' הירש 5197-06-08 ת"א
 

  

 39מתוך  34

 1חזר הוצאות, כאשר אופן הרישום שבחרה בו המפלגה בגדר תלוש כי מדובר בה 3התובעת 

 2 3)ראו מלוא עדותה של התובעת  3בשליטתה או בידיעתה של התובעת לא היה השכר עצמו, 

 3, ש' 56ועמ'  6-32לפרוטוקול, ש'  54ביחס לקבלת שכר או עבודה בהתנדבות כמפורט בעמ' 

 4, 3ע"י התובעת וכיחה קבלת שכר לא הונחה תשתית ראייתית המכי (. סבורה אני, 1-5

 5במובחן מהחזר הוצאות. הסכום עצמו הנקוב בתלוש השכר אינו מעיד על קבלת שכר, כפי 

 6בנסיבות יותר סבירה בעיני שתואר בכתבות, והגרסה לפיה מדובר בהחזר הוצאות נראית 

 7, ומשכך אין 3של התובעת  אלהה כדי להפריך דבריו בדל ראיה לוהעניין. הנתבע לא הביא 

 8 בהקשר זה.  'אמיתות הפרסוםהגנת 'לומר כי הוכחה 

 9 

 10במסגרת הכתבות  3לסיכום נקודה זו, לא הוכח על ידי הנתבע כי הדברים שיוחסו לתובעת 

 11 3בהיבטים שפורטו למעלה, דברי אמת הם )ראו מלוא עדותה של התובעת  ,מושא הפרסום

 12(. באשר לאופן קבלתה של התובעת 14.06.11לפרוטוקול הדיון מיום  47-56כאמור בעמודים 

 13כי "דרך תהליך מכרז מסודר של  3לעבודה בשלטונות המע"מ והמכס, העידה התובעת  3

 14... עשיתי את התפקיד בשינוי על הדרך. שסיימתי את התואר  נציבות שירות המדינה

 15 הראשון שלי הלכתי לממש אותו כדוברת שפה ערבית במכס". עוד היא העידה, כי "מרגע

 16שסיימתי את תפקידי בשינוי והפכתי להיות עובדת מדינה עזבתי את כל עבודתי הפוליטית". 

 17כי "תפקידי במע"מ אינו קשור  3באשר לנסיבות סיום תפקידה במכס מסרה התובעת 

 18לפוליטיקה, אני נבחרתי במכרז וסיימתי את עבודתי שם כי הקמתי קבוצת אופניים 

 19ביחס לעבודתה  3. דבריה אלה של התובעת שבמסגרתה גם זכיתי באליפות ישראל"

 20כלל לא נסתרו, ובכלל זה לא הוכח כי קבלתה לעבודה שם  ,בשלטונות המכס והמע"מ

 21)ראו עדותו  1של אביה, התובע כלשהם פוליטיים  םהייתה קשורה באופן כלשהוא לקשרי

 22 [. 46, והמשך בעמ' 11-33לפרוטוקול ש'  45בעניין זה בעמ'  1של התובע 

 23 

 24 ,רסום עסק עד כה בתחומים שניתן היה לכנות אותם כפרסום בוטה ובלתי מרוסןאם הפ

 25ככל שיהיה, שגבולותיו נותרו תחומים בזירה הפוליטית לרבות שחיתות, מינוי פוליטי 

 26המבוסס על קשרים ולא על כישורים, תכונות בדבר המרקם החברתי השונה בין תושבי 

 27מורים היו ככל שיהיו, שוכנעתי כי הפרסום העיר לבין תושבי הקיבוץ וכיוצאה באלה, ח

 28 , היה פרסום שאין חברה דמוקרטית מרשה את קיומו. 4שנעשה ביחס לתובע מס' 

 29 

 30לקה הוא פיזית כתוצאה משיתוק מוחין בו נכות , הינו אדם בעל 4אין חולק, כי התובע מס' 

 31החדשות , פורסמה כתבה באתר 2000מערכת הבריאות בשנת בבילדותו. בעקבות השביתה 

"Ynet 32את קריאתו לאפשר לו ביצוע ניתוח שהיה קבוע לו מראש  4" בה העלה התובע 

 33שביתה. באותה עת, היה הבאותה תקופה בבית החולים, ואשר היה צפוי להידחות בעקבות 

 34שנים הזקוק לניתוח עצמות מסובך, כתוצאה משיתוק מוחין קל בו הוא לקה  15בן  4התובע 

 35כמי שסובל ממחלה מדבקת  4כתבה נשוא תביעה זו, תואר התובע בילדותו שפגע ברגליו. ב
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 1"איכסה.. קראנו את התיק הרפואי של :  4ביחס לתובע  ודוחה. כך נאמר בכותרת מודגשת

 2"איכס, מגעיל, שלא יתקרב אלי! שמעתם מה עוד נכתב כי : . ברתור הקטן. ממש דוחה"

 3קיבוץ בגלל שזה מדבק. למי יש לבן הקטן של שמואל ברתור?!? שמעתי שזרקו אותם מה

 4שמעוניין לדעת?! מצאנו באינטרנט מישהו הטוען שהוא מפרסם את התיק הרפואי האישי 

 5]...[.  של ברתור הקטן, לנו אין חלק בזה, אתם יכולים לקרא את זה שם. למעבר לחצו כאן

 6 2התיק הרפואי של הבן הקטן של ברתור? לא יודעים מיזה ברתור הקטן? הוא מס' 

 7. ..פח.. מה אין לכם מודיעין?" ת הירוקים למועצת העיר עפולה. לא ידעתם?ברשימ

 ₪8 "מישהו באינטרנט מוכר תמורת אלף :  4ביחס לתובע  בהמשך נכתבו הדברים הבאים

 9לחצו כאן  -את התיק הרפואי של ברתור הקטן. לא מאמינים? הזוי? נכון! ראו בעצמכם

 10ולה לא יודעת אם זה לא פלילי לפרסם דבר כזה ..[. אנחנו קראנו, זה ממש מזעזע, ויקיעפ.]

 11 באינטרנט. הלו... יש גבול לכל תעלול תעזבו את הילד". 

 12 

 13 4שכותבי הפרסום רצו להגן על התובע מס'  ,מקריאת הכתבות הללו לא ניתן להתרשם מכך

 14מפני גורמים שמפרסמים את התיק הרפואי שלו באינטרנט תמורת כסף ]דבר שלא הוכח 

 15פרשנות אובייקטיבית לפרסום המצוטט בהקשר של כל הכתבות שפורסמו בעניין כלל וכלל[. 

 16מעידה על שני מסרים ברורים בעיניו של הקורא הסביר: האחד; קשור לתובע מס'  4התובע 

 17"זרקו , כמי שהיה מועמד ברשימת הירוקים, ולפיו ייחסו לו נידוי חברתי שגרם לכך ש4

 18כי פורסם על ידו או על ידי מי מטעמו התיק הרפואי שלו במטרה   -; והשני  אותו מהקיבוץ"

 19עלה כי אין בו את הדברים מלקבל על כך כסף. בפועל, עיון בקישור שהופיע בכתבות, 

 20בעבר  4ומר. כפי שהקדמתי ואמרתי, מדובר בכתבה שיזם התובע לשביקשו כותבי הפרסום 

 21וח שנקבע לו מבעוד מועד ושעמד בפני סכנת והכוללת קריאה שלו לאי ביטול תור לנית

 22ביטול מחמת השביתה שהייתה באותה תקופה בבתי החולים. שימוש בכתבה זו תוך ייחוס 

 23[, הינה בלתי עניינית, בלשון המעטה, בוטה "ממש דוחה"] 4טציה שלילית למדיי לתובע וקונ

 24נה לבין האמת כל בכל שיח דמוקרטי, במיוחד כאשר אין ביהטעם הטוב וחוצה כל גבולות 

 25 קשר. 

 26 

 27נכתב פרסום המשך שכותרתו ואף  לא נעצרו כאן 4פרסום ביחס לתובע למותר לציין, כי ה

 28 ו"על שמואל ברתור, עבריינים, פסיכופטים, חולי נפש, שרצים, נכים, וחיות אחרות", וב

 29 בעיתון ובה נכתב כי מי שמועמדים לבחירות 1נאמרו דברים כתגובה לכתבה שפרסם התובע 

 30וכינה  המוניציפאליות בעיר הם אלה העומדים מאחורי אתר האינטרנט של ויקי עפולה

 31תגיד ברתור: איך " בתגובה כי : אותם עבריינים. משכך, כותב המפרסם באתר ויקי עפולה

 32תרגיש אם נעשה את אותו הדבר לבן הקטן שלך. אתה יודע שאנשים עם מחלה כמו של 

 33ך כל ההיסטוריה האנושית ולנו יהיה מאוד קל הבן הקטן שלך סבלו מלעג ובוז במש

 34לעשות לו את זה בסגנון כמו שאתה ניסית לעשות את זה לעבריינים הפסיכופטיים 

 35שדברת עליהם. אולי נעשה מחקר אקדמי קצר בספרייה של האוניברסיטה, ונבדוק לכל 
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 1אורך ציר ההיסטוריה איך קראו למחלה של הבן שלך, איך קראו לאנשים שסבלו 

 2חלה הזו, ומה היו הבדיחות הנפוצות אודותיהם. ואתה יודע: היו שלבים ונקודות מהמ

 3בספרטה הגדולה, בהיסטוריה האנושית שאנשים כמו הבן שלך היו מוצאים להורג. 

 4ש.נ(.  -הערה שלי -לדוגמא, היו משליכים אותו מהצוק ביום שנולד )ההדגשה במקור

 5גדולה או אציין במפורש שזו הבטחתי במשטרה שאמחק את ההתייחסות לספרטה ה

 6עובדה היסטורית בדוקה והיא לא מתכוונת להביע כל איום. מה לעשות ברתור? מתברר 

 7שמותר להגיד במדינת ישראל עובדות היסטוריות. זו לא עבירה על החוק, חלפו ימים 

 8שבהם האנושות הוציאה להורג את מיטב המוחות שטענו כי עגול ולא שטוח, יש חופש 

 9. בהמשך "ש מדע, ועם כל הכבוד לך ברתור, אתה לא יכול לצנזר עובדות מדעיותמידע וחופ

 10..[ הוא מסכים! והבן שלך? בתנאים שכאלה יש סיכוי שהוא יגשים את ."]נאמר, כי 

 11החלום של אבא ועל אף מחלתו יהיה חבר מועצת עיר ירוק? אופס... אולי הרסנו לא עכשיו 

 12וי... אל תבכה ילד חולה שלי, אבא יסדר לך ברשימת הירוקים. אוי אוי א 2את מס' 

 13התחלתי לעשות לבן שלך מה ]...[  קומבינה אחרת לחיזוק הביטחון העצמי שלך, ילד מסכן

 14שעשית, עכשיו תצטרך לשכנע אותי להפסיק. כוח, משטרה, תביעות, או תרגילים 

 15 . "מלוכלכים וכוחניים אחרים לא יעזרו! מנגד, די בכך שתתנצל ונמשיך הלאה...

 16 

 17בהקשר לכתבה זו, מסר הנתבע בחקירתו במשטרה כי "למרבה הצער, אני חושב שזו עובדה 

 18מנגד, (. 19-21ש'  20.06.12לפרוטוקול מיום  100היסטורית שאין עליה מחלוקת" )עמ' 

 19הסביר בעדותו את  4. התובע 4נחקרו כל התובעים בקשר לפרסום בעניינו של התובע מס' 

 20, כי 4(. כן הבהיר התובע 6-10, ש' 58ה מאותו פרסום )עמ' הפגיעה שנגרמה לו כתוצא

 21 (. 1-21ש'  60פעילותו בבחירות הייתה התנדבותית גרידא )עמ' 

 22 

 23העידה, כי "הנהלת ביה"ח פנו אליי וביקשו שנשתתף ונציג את המקרה של רביד  2התובעת 

 4-24, ש' 61ל" )עמ' הוא זח 5בכתבה ואולי זה יעזור לסיום השביתה וגם יעזור לרביד שעד גיל 

25  .) 25 

 26 

 27בחקירה נגדית, כי "אח שלי לא חולה, הוא נכה. הוא מוגבל. בזמנו  3עוד העידה התובעת 

 28התפרסמה כתבה על אח שלי והנכות שלו, שתקופה שהייתה שביתת רופאים והמטרה 

 29 3הייתה לקדם את ניתוח דחוף שהוא היה צריך לעבור" )ראו מלוא עדותה של התובעת 

 30 (.12-33ש'  ,53בעמוד 

 31 

 32הלכה היא, כי מחובתו של בית המשפט לבחון את אותה אמירה בעייתית על פניה, בהקשרה 

 33הכללי וכחלק מהמכלול בו היא מוצגת, ומכאן לבחון כיצד קורא סביר של אותה אמירה 

 34הנ"ל; ע"א )ת"א(  בן גביר נ' דנקנר 3242/02היה מקבל את הדברים )ראו והשוו: ע"א 

 35מקריאת דברים אלה המתייחסים  -((. בענייננו3.11.03)צימרמן נ' זאבי רחבעם  1070/01
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 1עולה, כי השימוש שעשה הנתבע בעובדה היסטורית, היה מכוון מטרה העולה  4לתובע 

 2בבירור מנוסח הכתבה. ניתן לראות, כי דברים אלה באו בניסיון לפגוע ברגשות התובעים, 

 3תוך שימוש חסר ריסון בעובדה רפואית ובעובדה היסטורית )שאין בית משפט זה נכנס 

 4ו בדבר השחיתות ותוך פגיעה בוטה בתובעים על ידי לבחינתה( כאמצעי להקצנת המסר של

 5הטלת ספק בדבר יכולתו של אדם שנולד עם שיתוק מוחין קל, למלא תפקידים ציבוריים 

 6כאלה או אחרים )בלעדי קשריו הפוליטיים של אביו(. סבורה אני, כי הדברים שנאמרו ביחס 

 7תרבות דיון בה -יון לתתמהווים דברי לשון רע, והיא הופכת את תרבות הד 4לתובע מס' 

 8 איתמר בן גביר נ' אמנון דנקנר 10520/03מאפיל הסגנון על התוכן )ראו והשוו: ע"א 

 9 (; דברי כבוד השופטת ע' ארבל(. 12.11.06)

  10 

 11כלל לסיכום כל המקובץ למעלה, עיון בפרסום הרחב של כל הכתבות שהובאו לעיוני, מביא ל .15

 12. כמו כן, ה"אמיתות הפרסום", על כל מרכיבית הגנלא השכיל להוכיח את הנתבע מסקנה כי 

 13דרישת תום הלב אינה מתקיימת בהם, ולפיכך הגנתו זו של הנתבע נועדה לכישלון. מדובר 

 14בפרסום שנוסח בלשון בוטה ואשר נועד להשחיר את פניו של התובע ויתר בני משפחתו, 

 15 דינו להיכשל.  ,והטעם היחיד להתרתו משום שמדובר בתעמולת בחירות

 16 

 17 פגיעה בפרטיות -ד

 18 

 19מכאן נעבור לבחינת העילה הנוספת המיוחסת לנתבע בקשר לפגיעה נטענת בפרטיות  .1

 20משום מהווה פגיעה בפרטיותם הנדון כי הפרסום  ,טועניםאלה תובעים . 4 -ו 3התובעים 

 21שמה המלא, תעודת הזהות שלה, מצבה , לרבות 3של התובעת אישיים  םפרטישהכיל 

 22, תוך חשיפת נלקח מתיקו הרפואי 4טען, כי הפרסום ביחס לתובע המשפחתי, ועוד. כן נ

 23( לחוק הגנת 11) 2נתונים אודות מצבו הבריאותי. התובעים נסמכים על הוראת סעיף 

 24"פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של , הקובעת כי 1981-הפרטיות, התשמ"א

 25העידה בדבר הפגיעה  3התובעת  אדם, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד".

 26לפרוטוקול,  49שנגרמה לה אגב פרסום פרטיה המזהים ללא הסכמתה, כאמור על ידה בעמ' 

 27 .14-16ש' 

 28 

 29ביחס לפגיעה בפרטיותה בעקבות פרסום  3כי יש לקבל את טענתה של התובעת מס'  ,סבורני .2

 30ללא רשותה , תעודת זהות שלה ומצבה המשפחתימס' הנוגעים כאמור לפרטים אישיים 

 31, לא שוכנעתי כי התמלאו היסודות למתן פיצוי בגין פגיעה 4וללא הסכמתה. באשר לתובע 

 32לא הוכח בפניי כי נחשף תיקו  בפרטיות, במובחן  מהפגיעה בשמו הטוב, כפי שפורט לעיל.

 33 או פרטים אחרים אודות מצבו הבריאותי.   4הרפואי של התובע 

 34 

 35 
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 1 שאלת הנזק -ה

 2 

 3נקבע כי "בפסיקת פיצויים בגין לשון הרע יתחשב בית המשפט, בין  ,ייםבעניין סכום הפיצו .1

 4היתר, בהיקף הפגיעה, במעמדו של הניזוק בקהילתו, בהשפלה שסבל, בכאב ובסבל שהיו 

 5מנת חלקו ובתוצאות הצפויות מכל אלה בעתיד. הבחינה היא אינדיבידואלית. אין לקבוע 

 6בהיקפו, באמינותו, במידת פגיעתו  תעריפים. בכל מקרה יש להתחשב בטיב הפרסום,

 7על השיקולים  .[(14.08.01, )לימור אמר נ' אורנה יוסף 4740/00רע"א ]ובהתנהגות הצדדים" 

 8המנחים את בית המשפט בקביעת סכום הפיצוי בגין עוולת לשון הרע ראו בהרחבה ע"א 

 9 לפסק הדין(.  42( החל מפסקה 4.8.08) ד"ר יולי נודלמן נ' שרנסקי 89/04

 10 

 11חיים משפחה שהיו מעורים בבני ייחסה להתבענייננו, עסקינן בסדרת כתבות אשר  .2

 12משלא עיר עפולה. דברי לשון הרע היו בוטים במיוחד של הזירה המוניציפאלית יים בפוליטה

 13כי הם תרמו לשיח הציבורי מאומה. הפרסום זלג, במכוון  ,לא הוכחאף הוכחה אמיתותם ו

 14במיוחד, כאשר השימוש שנעשה במצבו הבריאותי של  4-ו 3לחייהם הפרטיים של התובעים 

 15ויתר בני המשפחה ולפגוע בסיכויים של  1, היה בכדי לשמש כאמצעי לחץ על התובע 4התובע 

 16סיון שהינו לכל הדעות פסול. מנגד, הפרסום הוסר לאחר ימי מהם להתקדם בבחירות, נ

 17תקופה קצרה לאחר מכן לם, מניעה בנושא. אושפנו התובעים לבית משפט זה ולאחר מתן צו 

 18שהצריך את התובעים להגיש בקשה לפי פקודת באופן חזר הנתבע ופרסם דברים דומים 

 19היה בעל טור  1אין חולק כי התובע מס'  מנגד,ביזיון בית המשפט ולערוך דיון בבקשה. 

 20ומשכך הוא היה בעל האמצעים להקטין מחומרת דברי לשון הרע שיוחסו  ,בעיתון אחר בעיר

 21פנה למשטרה ולבית המשפט על מנת להורות על הסרת  1התובע בני משפחתו. ו ואל אלי

 22הנתבע עוסק היום הפרסום, ובכך פעל באופן אקטיבי להקטנת הפגיעה בשמו. מנגד, 

 23 הוא היה אדם פרטי. זו במועדים הרלוונטיים לתביעה במקצוע עריכת דין ו

 24 

 25ראוי בין האינטרסים של תוך עריכת איזון בשים לב למכלול השיקולים שמניתי לעיל,  .3

 26בשים לב לכך במספר,  4התובעים, ל לאני סבורה כי יהא נכון וראוי לפסוק לכהצדדים, 

 27התייחסות אליהם כמקשה אחת וכמכלול, פיצוי בסך של הכילו שהכתבות נשוא הפרסום 

 28בגין ₪  3,000פיצוי נוסף בסך  3לתובעת עוד אני פוסקת בגין עוולת לשון הרע.  ₪ 80,000

 29 הפגיעה בפרטיותה. 

 30 

 31 סוף דבר

 32 

 33 אני מורה על קבלת התביעה.לשיטה אחרונה,  .1

 34 

 35 
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 1בגין עוולת  ₪ 80,000פיצוי בסך של , יחד ולחוד, תובעיםלאני מחייבת את הנתבע לשלם  .2

 2בסך של  הפגיעה בפרטיותהבגין  3ישלם הנתבע פיצוי נוסף לתובעת מס' בנוסף, לשון הרע. 

3,000  .₪ 3 

 4 

 5 ₪. 15,000ד בסך של ישלם הנתבע לתובעים, ביחד ולחוד, הוצאות משפט ושכ"ט עו"עוד  .3

 6 

 7  . המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים .4

 8 

 9 , בהעדר הצדדים.2013יוני  27, י"ט תמוז תשע"גניתן היום,  

 10 

 11 

 12 




