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� פסק � די

  3 

  4 

 5  .  הרע לשו� איסור חוק לפי לפיצוי תביעה לפני

  6 

 7  לו והצדדי& ההלי%  .א

  8 

 9 כמנהל התובע כיה� לתובענה הרלוונטי בזמ�); ג"רט להל�( והגני� הטבע רשות עובד תובעה  .1

 10 שמיעת במועד). הג� להל�( ג"רט שבאחריות הטבע שטחי על שנמנה אלכסנדר נחל הלאומי הג�

 11  .ג"ברט השרו� מרחב מנהל לתפקיד קוד� כבר עדותו

  12 

 13  .תלמידיו ע� הג� את פקד אשר ח"לשל מורה הנתבע  .2

  14 

 15 ג"רט של הפייסבוק בעמוד הנתבע שעשה פרסו� ניצב הרכזבמ. 30.3.2016 ביו� הוגשה תביעהה  .3

 16 ידי)על התובע בי� מכתבי� חליפת כדי שתו� נטע�). הפוסט או הפרסו& להל�( 8.9.2015 ביו�

 17 מיו� ג"לרט במכתב התובע את להכפיש הנתבע המשי� תביעה הגשת טר� הנתבע לבי� ג"רט

 18 את לפצות הנתבע נדרש הללו הפרסומי� שני של בעטיי�). �10/15מ המכתב להל�( 17.10.2015

 19 ג"רט של הפייסבוק בעמוד התנצלות ולפרס� נזק הוכחת ללא + 50,000 ס� בתשלו� התובע

 20  ].בפרוטוקול 2)6' ש 2' ועמ 21)22, 12)14' ש 1' עמ, המשפט)בקד� התובע כוח)בא הצהרת' ר[

  21 

 22 הוא א�, והוכחש לא ותוכנ� הפרסומי� עשיית. לדחותה וביקש התביעה מפני התגונ� הנתבע  .4

 23 והצביע) החוק להל�( הרע לשו� איסור בחוק 14 סעי0 לפי הפרסו� אמת הגנת לו שעומדת טע�

 24  ].בפרוטוקול 17)18' ש 1' עמ[ עשייתו לאחר אחדות שעות ידו)על הוסר שהפוסט כ� על

  25 
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 1 ומאחר הוכחשו לא ותוכנ� הנתבע ידי)על הפרסומי� עשייתש מאחר – וטיבה המחלוקת נוכח  .5

 2רוטר נ'  1379/14רע"א ' ר[ הראיות בהבאת יחל שהנתבע נקבע, נזק הוכחת ללא פיצוי נתבעש

 3בעמ'  14.12.2016) והחלטות מיו� 2014( מקור ראשו� המאוחד (הצופה) בע"מ (בפירוק זמני)

 4  בפרוטוקול]. 3ובעמ'  2

  5 

 6 רחל' גב של תצהיר ועל] 1/נ[ תצהירו על הסתמ� הנתבע. דעת)וחוות בתצהירי� הוגשו הראיות  .6

 7 מר ג"ברט מנהלו], 3/ת סומ� תצהירו[ התובע העידו המתרס של השני העבר מ�]. 2/נ[ הבר עי�

 8 עוד]. 5/ת[ ג"ברט מרכז במחוז וקהילה קהל תחו� ממונה, מיטרני אייל ר"וד] 6/ת[ נווה אורי

 9 דעת)חוות שנתנו מליחי יריב ר"וד אק'וולצ מרגרטה ר"ד ג"רט עובדי התובע מטע� נשמעו

 10 פרידמ� עתר' גב של תצהירי� בראיותיו תבענה כלל מלכתחילה]. 8/ת)ו 7/ת[ מומחיות� בתחו�

 11 הראיות מחומר חלק אינ� וה� ההוכחות דיו� בפתח עליה� ויתר הוא; גלאור)פרנקו הדר ד"רו

 12  . אחרת צוי� א� אלא, הדיו� לפרוטוקול ה� להל� הפניות]. 20)21' ש 8' עמ[ בתיק

  13 

 14הוגשו סיכומיו של הנתבע וסיכומיו של התובע. הנתבע לא הגיש סיכומי תגובה למרות שניתנה   .7

 15  לו הזדמנות לעשות כ�, והמועד שנקצב לכ� חל0. 

  16 

 17  וטיב& הפרסומי& תוכ�  .ב

  18 

 19  ]: התביעה)בכתב' א ונספח 5' סע[ התובענה נסבה עליו העיקרי הפרסו�, הפוסט של תוכנו זה  .1

  20 

 21    החיהחיהחיהחי    ועול�ועול�ועול�ועול�    הדיונותהדיונותהדיונותהדיונות    בהשמדתבהשמדתבהשמדתבהשמדת    שהתחילשהתחילשהתחילשהתחיל, , , , בידכ�בידכ�בידכ�בידכ�    אלכסנדראלכסנדראלכסנדראלכסנדר    הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי    הג�הג�הג�הג�    רצחרצחרצחרצח

 22    ינאיינאיינאיינאי    ביתביתביתבית    חו�חו�חו�חו�    שלשלשלשל    הברבריהברבריהברבריהברברי    בניהולבניהולבניהולבניהול    המשי�המשי�המשי�המשי�, , , , בה�בה�בה�בה�    שהיהשהיהשהיהשהיה    העשירהעשירהעשירהעשיר    והצומחוהצומחוהצומחוהצומח

 23    נרחבותנרחבותנרחבותנרחבות] ] ] ] אאאא""""קקקק, , , , במקורבמקורבמקורבמקור    כ�כ�כ�כ�[[[[    סביתיסביתיסביתיסביתי    הרסהרסהרסהרס    פעולותפעולותפעולותפעולות, , , , אנשי�אנשי�אנשי�אנשי�    מאלפימאלפימאלפימאלפי    ומניעתוומניעתוומניעתוומניעתו

 24    אכיפהאכיפהאכיפהאכיפה    ואיואיואיואי    נוכחותנוכחותנוכחותנוכחות    חוסרחוסרחוסרחוסר, , , , מסוימי�מסוימי�מסוימי�מסוימי�    בחלקי�בחלקי�בחלקי�בחלקי�    הנחלהנחלהנחלהנחל    תתתתחחחחהזנהזנהזנהזנ, , , , ומטורפותומטורפותומטורפותומטורפות

 25    הכולהכולהכולהכול    ––––    אחרי�אחרי�אחרי�אחרי�    חיותחיותחיותחיות    הורגיהורגיהורגיהורגי    וממפגעי�וממפגעי�וממפגעי�וממפגעי�    שבושבושבושבו    הזוהמההזוהמההזוהמההזוהמה    ממפגעיממפגעיממפגעיממפגעי    והתעלמותכ�והתעלמותכ�והתעלמותכ�והתעלמותכ�

 26    הואהואהואהוא    בשבילובשבילובשבילובשבילו    שהציבורשהציבורשהציבורשהציבור    שטראוסשטראוסשטראוסשטראוס    רועירועירועירועי    האדירהאדירהאדירהאדיר    המנהלהמנהלהמנהלהמנהל, , , , מע�מע�מע�מע�    מור�מור�מור�מור�    אותואותואותואותו    בניצוחבניצוחבניצוחבניצוח

 27    חמדחמדחמדחמד    פנינותפנינותפנינותפנינות    ובשיטתיותובשיטתיותובשיטתיותובשיטתיות    בבורותבבורותבבורותבבורות    והרסוהרסוהרסוהרס, , , , עונהעונהעונהעונה    ואינוואינוואינוואינו    מושגמושגמושגמושג    אינואינואינואינו, , , , ועפרועפרועפרועפר    אפראפראפראפר

 28        . . . . בטבעבטבעבטבעבטבע    נדירותנדירותנדירותנדירות

 29    הברבריותהברבריותהברבריותהברבריות, , , , הנזקהנזקהנזקהנזק    אתאתאתאת    להבי�להבי�להבי�להבי�    יחונכויחונכויחונכויחונכו    כול�כול�כול�כול�. . . . ש�ש�ש�ש�    מולי�מולי�מולי�מולי�    אניאניאניאני    תלמידי�תלמידי�תלמידי�תלמידי�    מאותמאותמאותמאות

 30] ] ] ] אאאא""""קקקק, , , , במקורבמקורבמקורבמקור    כ�כ�כ�כ�[[[[    וריה�וריה�וריה�וריה�    כיצדכיצדכיצדכיצד    יבינויבינויבינויבינו'. '. '. '. גגגג""""רטרטרטרט''''    בש�בש�בש�בש�    הכרוכי�הכרוכי�הכרוכי�הכרוכי�    והוונדליז�והוונדליז�והוונדליז�והוונדליז�

 31    בטלני�בטלני�בטלני�בטלני�    לעובדי�לעובדי�לעובדי�לעובדי�    מוצדקותמוצדקותמוצדקותמוצדקות    הלאהלאהלאהלא    והמשכורותוהמשכורותוהמשכורותוהמשכורות    הסמויההסמויההסמויההסמויה    האבטלההאבטלההאבטלההאבטלה    אתאתאתאת    ני�ני�ני�ני�ממממממממממממ

 32    מאמי�מאמי�מאמי�מאמי�    אניאניאניאני. . . . אלכסנדראלכסנדראלכסנדראלכסנדר    בנחלבנחלבנחלבנחל    הרטגהרטגהרטגהרטג    מהותמהותמהותמהות    שהיאשהיאשהיאשהיא, , , , עבודת�עבודת�עבודת�עבודת�    אתאתאתאת    עושי�עושי�עושי�עושי�    שלאשלאשלאשלא

 33    אתכ�אתכ�אתכ�אתכ�. . . . חניכיה�חניכיה�חניכיה�חניכיה�    אתאתאתאת    כ�כ�כ�כ�    ילמדוילמדוילמדוילמדו    כמוניכמוניכמוניכמוני    ומורי�ומורי�ומורי�ומורי�    מדריכי�מדריכי�מדריכי�מדריכי�    עשרותעשרותעשרותעשרות    עודעודעודעוד    כיכיכיכי    ומקווהומקווהומקווהומקווה

 34    שאת�שאת�שאת�שאת�    נדאגנדאגנדאגנדאג    אנחנואנחנואנחנואנחנו    $$$$    חשבוננוחשבוננוחשבוננוחשבוננו    עלעלעלעל    הטבעהטבעהטבעהטבע    ואתואתואתואת    האר#האר#האר#האר#    אתאתאתאת    להרוסלהרוסלהרוסלהרוס    מעניי�מעניי�מעניי�מעניי�    לאלאלאלא

 35        ....מדיניותכ�מדיניותכ�מדיניותכ�מדיניותכ�    עלעלעלעל, , , , שאישישאישישאישישאישי    ואקווהואקווהואקווהואקווה, , , , כבדכבדכבדכבד    מחירמחירמחירמחיר    לבסו�לבסו�לבסו�לבסו�    תשלמותשלמותשלמותשלמו

        36 
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 1 עדות[ שעות עשרה)ארבע למש� בעינו עמד הוא, הפרסו� נעשה שבו ג"רט של הפייסבוק ד0 לפי    .2

 2 לא שעות לשש והוגבל מכ� קצר היה הפרסו� מש� כי הנתבע טענת ].21)27' ש 21' בעמ התובע

 3 סותר, הפוסט כעושה הנתבע ש� לצד, הפרסו� בגו0' שעות 14' הרישו�]; 1/נ)ב 9' סע[ הוכחה

 4 להשמיע הנתבע על היה הפוסט לצד שצוינה מזו קצרה פרסו� תקופת להוכיח מנת)על. זאת

 5 הנתבע. הממשי הפרסו� זמ� היה מה, המחשוב מערכת מתו�, שיראה מחשבי� איש של עדות

 6  . ד0 הפייסבוק שבו נעשה הפרסו�מ לנחזה כבולהוא  כ� על ואשר, כ� עשה לא

                7 

 8 בתמצית נטע� בו, לנתבע מכתב ג"ברט המשפטית מהלשכה גבאי' א ד"עו שיגר 16.9.2015 ביו�  .3

 9 תלונה כל בברכה מקבלת ג"רט כי צוי�; התובע נגד ומבזות משפילות אמירות כלל הפוסט כי

 10 וכל הרע לשו� פרסו� שמהוות שקריות טענות רצו0 הפוסט א�, נאמנה אותה ובודקת אזרח של

 11)בכתב' ב נספח[ התנצלות לפרס� נדרש הנתבע. במשרתו ולפגוע התובע את להשפיל מטרת�

 12  :כ� בו צוי� השאר בי�; זה מכתב על הנתבע השיב 10/15)מ במכתב]. התביעה

  13 

 14    וזהווזהווזהווזהו    גגגג""""רטרטרטרט    גורמיגורמיגורמיגורמי    מולמולמולמול    רבותרבותרבותרבות    עבדתיעבדתיעבדתיעבדתי. . . . והסביבהוהסביבהוהסביבהוהסביבה, , , , החיהחיהחיהחי, , , , הטבעהטבעהטבעהטבע    שמירתשמירתשמירתשמירת    מטרתימטרתימטרתימטרתי

 15, , , , טבעטבעטבעטבע    שמירתשמירתשמירתשמירת, , , , בטיחותבטיחותבטיחותבטיחות    מבעיותמבעיותמבעיותמבעיות    מתעל�מתעל�מתעל�מתעל�    שמורהשמורהשמורהשמורה    מנהלמנהלמנהלמנהל    בובובובו    היחידהיחידהיחידהיחיד    המקרההמקרההמקרההמקרה

 16        '.'.'.'.וכווכווכווכו, , , , עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    תפקידיתפקידיתפקידיתפקידי    ביצועביצועביצועביצוע    איאיאיאי, , , , חחחח""""בבעבבעבבעבבע    פגיעהפגיעהפגיעהפגיעה

[...][...][...][...]        17 

 18, , , , החו�החו�החו�החו�    במתח�במתח�במתח�במתח�    השטחהשטחהשטחהשטח    בעובדיבעובדיבעובדיבעובדי    לאלאלאלא    ובוודאיובוודאיובוודאיובוודאי    באישבאישבאישבאיש    לפגועלפגועלפגועלפגוע    חפ#חפ#חפ#חפ#    לילילילי    אי�אי�אי�אי�

 19    מולמולמולמול    ארגוניתארגוניתארגוניתארגונית    משפטיתמשפטיתמשפטיתמשפטית    בריונותבריונותבריונותבריונות    א�א�א�א�. . . . שבחשבחשבחשבח    לכללכללכללכל    וראויהוראויהוראויהוראויה    מסורהמסורהמסורהמסורה    שעבודת�שעבודת�שעבודת�שעבודת�

 20        ].].].].במקורבמקורבמקורבמקור    ההדגשהההדגשהההדגשהההדגשה. [. [. [. [לבלבלבלב    בתו�בתו�בתו�בתו�    אינהאינהאינהאינה    $$$$    שסרחשסרחשסרחשסרח    מנהלמנהלמנהלמנהל    להגנתלהגנתלהגנתלהגנת, , , , אזרחאזרחאזרחאזרח

     21 

 22, לשו� הרע היא דבר שפרסומו עלול לגרו� לאחד מאלה: להשפיל אד� בעיני בחוק 1 סעי0 לפי  .4

 23הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, בוז או לעג מצד�; לבזות אד� בשל מעשי�, התנהגות או 

 24במשרתו, א� משרה ציבורית וא� משרה אחרת, בעסקו, במשרתו, א� משרה ציבורית וא� משרה אחרת, בעסקו, במשרתו, א� משרה ציבורית וא� משרה אחרת, בעסקו, במשרתו, א� משרה ציבורית וא� משרה אחרת, בעסקו, לפגוע באד� לפגוע באד� לפגוע באד� לפגוע באד� תכונות המיוחסי� לו, וכ� "

 25  ". במשלח ידו או במקצועובמשלח ידו או במקצועובמשלח ידו או במקצועובמשלח ידו או במקצועו

  26 

 27המידה לפיה יש לקבוע א� תוכנו של פרסו� משפיל או פוגע באיזה מהמובני� הללו היא )אמת  .5

 28; לא הבנתו של קורא פלוני את תוכ� הדברי� קובעת, א0 לא כוונת המפרס�. כדי אובייקטיבית

 29הסוג שנדו� בחוק, תינת� לו � אובייקטיבית פרסו� טומ� בחובו פגיעה מלקבוע א� מבחינה 

 30, פ"ד מיכאלי נ' אלמוג 334/89רגיל [ע"א הקורא ההמשמעות המקובלת בציבור לפי הבנתו של 

 31הוצאת עיתו� 'האר�' בע"מ נ' חברת החשמל לישראל  723/74); ע"א 1992( 562, 555) 5מו(

 32   .)]1977( 295, 281) 2, פ"ד לא(בע"מ

  33 
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 1מנהלו נווה וד"ר מיטרני, בידי  –רקע זה לא היה כל ער� מעשי לחקירת חלק מעדי התובע  )על  

 2]. 2' ש 50' עמ עד 25' ש 49' עמ; 24' ש 46' עמ עד 2' ש 44' עמהנתבע לגבי עמדת� ביחס לפוסט [

 3 דעת לפי לא, אובייקטיביות מידה)אמות פי)על מוכרעת הרע לשו� מהווה פרסו� א� השאלה

 4 ראה שלו חלק באיזה, הפוסט על מיטרני ר"ד חשב מה לשאלה רלוונטיות אפוא אי�. העדי�

 5 בשפה מנוסחת א� ג� – אפשרית כביקורת לקבל נכו� היה חלק ואיזה, כלשונו', שטנה כתב'

 6 אחרי� בהקשרי� חברתיות ברשתות מתבטא מיטרני ר"ד שבו לאופ� רלוונטיות אי� א0; קשה

 7 שקביעה וברי, כ� בשל נתבע ואינו דהוא מא� אודות)על הרע לשו� דברי פרס�מ הלה א�]. 5/נ[

 8 הפרסו� את ממרק אינו הדבר, דנ� בהלי� להכרעה שעומדת המחלוקת מגדר חורגת זה בעניי�

 9  . שבחוק הרע לשו� פרסו� להגדרת עונה שהוא ככל – התובע כלפי הנתבע חטא בו

   10 

 11בהבנתו של קורא סביר, הפוסט יחס לתובע שורה המידה האובייקטיבית שעניינה )לפי אמת  .6

 12ארוכה של מעשי� והתנהגויות חמורי� כלפי הג� שעליו הוא הופקד כעובד רט"ג וכלפי הציבור 

 13במעמד בכיר שכונה על דר� השאלה  –שזכאי להפיק הנאה מהג�. לפי הפוסט התובע אחראי 

 14ינאי שנכלל בג�, לפעולות )חו0 בית'מנצח', לרצח הג� על ערכי חי וצומח שבו, לניהול ברברי של 

 15התעלמות ממפגעי�. הנתבע לא להרס סביבתי שתוארו 'נרחבות ומטורפות', להזנחת הנחל ו

 16בחר לנתח את אופיו והתנהלותו של התובע באופ� אישי: הוא כינה אותו מור� ו כ�הסתפק ב

 17ואינו עונה, וקבע  מע� שרואה עצמו כמנהל אדיר, הציגו כמי שאינו נגיש לציבור שכ� אינו מושג

 18שהציבור הוא 'אפר ועפר' עבורו. התובע הואש� עוד בכ� שהרס בבורות ושיטתיות פנינות חמד 

 19נדירות בטבע. לבסו0, כונה התובע (יחד ע� אחרי�) עובד בטל� שלא עושה את עבודתו תו� 

 20  שהוא נהנה ממשכורת לא מוצדקת.  

  21 

 22כולו, ראשיתו ואחריתו, בדברי לשו� הרע )מידה אובייקטיבי מדובר בפרסו� שטבול כל לפי קנה  .7

 23רעי�, קשי�, בוטי� ופוגעי�. מי שכתב אותו לא בחל במילי� אלא נת� דרור ליצריו ולשונו בלי 

 24צילו של איפוק או מידתיות. הוא מנגינה צורמת ללב ולאוז� שתוויה ביטויי� )לרסנ�; אי� בו צל

 25שמדה', 'ברברי', 'הרס', 'מטורפות', 'בורות'. זהו פרסו� שמקיי� בגלוי את מלוא כ'רצח', 'ה

 26  ) לעיל.   4רוחב היריעה של ביטויי לשו� הרע שנמנו בחלק ב(

  27 

 28חו� בזמ� או למעשה מסוי� שיוחס מתעצמת בשל כ� שהפוסט לא הוגבל לאירוע תָ  וקביעה ז  

 29נוגעי� לִתפקודו של התובע בג� וליחסי לתובע; הוא נוסח באופ� גור0 לגבי מלוא ההיבטי� ש

 30האנוש שלו וכישוריו שקשורי� לעבודתו. הפוסט מעביר מסר ר� וברור: התובע ממלא תפקיד 

 31את חובותיו, אלא שהוא מבצע  קיי�ברט"ג ובג� במעמד של 'אוכל חינ�'; לא זו בלבד שאינו מ
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 1רצח של הג�. זהו אינו מכתב את עבודתו באופ� מזיק ופוגעני שאי� לתארו אלא כניצוח על מעשה 

 2  תלונה אלא מניפסט נאצה.

  3 

 4אי� מחלוקת שהפוסט הוא הפרסו� שהוליד את התביעה. הוא מכיל דברי לשו� הרע בר0 גבוה   .8

 5מספק לו תימוכי� ומבטא עמידה של הנתבע על המסר  10/15)של חומרה. תוכנו של המכתב מ

 6ובע כאל 'מנהל שסרח'. יש לית� לכ� והתכני� שנכללו קוד� לכ� בפוסט, תו� התייחסות לת

 7משקל ומשמעות; הנתבע אינו עשוי להתהדר בכ� שפעל להסרת הפוסט שעות לאחר שפורס� 

 08 את הפוסט ומראה כי הוא קֵ מתַ  10/15)א� לדבוק לאחר מכ� בתוכנו. לכל הפחות, המכתב מ

 9ע לטעו� כי ביטא את דעתו המגובשת של הנתבע על התובע. הדבר משלי� על יכולתו של הנתב

 10  יתחא'.  רהוא פורס� במעידה של רגע, 'בעידנא ד

  11 

 12החזיק )החרה 10/15)אני קובעת אפוא כי הפוסט היווה לשו� הרע כהגדרתה בחוק; המכתב מ  .9

 13ה� בהצגת התובע כמנהל שסרח וה� בעמידה על תוכ�  –אחריו כשג� הוא כולל דברי לשו� הרע 

 14  ידי הנתבע. )הפוסט שפורס� קוד� לכ�, זאת לאחר שכבר הוסר מעמוד רט"ג בפייסבוק על

  15 

 16בי� בעל פה בי� בעל פה בי� בעל פה בי� בעל פה     $$$$פרסו�, לעני� לשו� הרע פרסו�, לעני� לשו� הרע פרסו�, לעני� לשו� הרע פרסו�, לעני� לשו� הרע ניתנה למונח 'פרסו�' הגדרה מדגימה: " (א) בחוק2בסעי0   .10

 17(ב) מורה כי בלי 2". סעי0 ובי� בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחרובי� בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחרובי� בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחרובי� בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר

 18[...] היתה מיועדת לאד� זולת הנפגע [...] היתה מיועדת לאד� זולת הנפגע [...] היתה מיועדת לאד� זולת הנפגע [...] היתה מיועדת לאד� זולת הנפגע למעט מדרכי פרסו� אחרות, יתקיי� פרסו� א� לשו� הרע "

 19א� היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות א� היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות א� היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות א� היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות ", ו"אד� או לאד� אחר זולת הנפגעאד� או לאד� אחר זולת הנפגעאד� או לאד� אחר זולת הנפגעאד� או לאד� אחר זולת הנפגעוהגיעה לאותו והגיעה לאותו והגיעה לאותו והגיעה לאותו 

 20  ". להגיע לאד� אחר זולת הנפגעלהגיע לאד� אחר זולת הנפגעלהגיע לאד� אחר זולת הנפגעלהגיע לאד� אחר זולת הנפגע

  21 

 22הפייסבוק של רט"ג ברשת; בתחתית  ד0רכיב הפרסו� מתקיי� בפוסט, אותו פרס� הנתבע ב  

 23ו� תלא נית� לשער את גודל הקבוצה שנחשפה אליו  .הפוסט צוי� כי שישה אנשי� אהבו אותו

 24קריאת תוכנו. התובע ציי� כי הפרסו� נחש0 לעשרות אלפי צופי�, ביניה� ג� עובדי רט"ג [סע' 

 25]. הוא לא נחקר על כ� ועדותו לא נסתרה. ד"ר מיטרני מסר כי לפוסט נחשפו חבריו 3ת/)ב 14

 26]. הוא לא נחקר על כ� ועדותו לא נסתרה. 5ת/)ב 6רט"ג בפייסבוק [סע'  של הנתבע ואוהדי ד0

 27עשרה השעות שחלפו מרגע הפרסו� עד )ט זכה אפוא לחשיפה רחבת היק0 במהל� ארבעהפוס

 28; הוא נשלח למחלקה המשפטית ברט"ג 10/15)הסרתו. רכיב הפרסו� מתקיי� ג� במכתב מ

 29  לאחרי� זולת התובע, לא בשוגג אלא ביודעי�.   ג� והתקבל בה ובכ� הגיע 

  30 

 31בחוק איסור לשו� הרע].  7" [סע' תהא עוולה אזרחיתתהא עוולה אזרחיתתהא עוולה אזרחיתתהא עוולה אזרחית    פרסו� לשו� הרע לאד� או יותר זולת הנפגעפרסו� לשו� הרע לאד� או יותר זולת הנפגעפרסו� לשו� הרע לאד� או יותר זולת הנפגעפרסו� לשו� הרע לאד� או יותר זולת הנפגע"  .11

 32  על יסוד האמור לעיל אני קובעת שבעשיית הפרסומי� חטא הנתבע בביצוע עוולה זו. 
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  1 

 2  הגנה והוכחת הנטל העברת  .ג

  3 

 4א 7נוכח הקביעות לעיל ובהתחשב בכ� שהתובע עתר לפסיקת פיצוי ללא הוכחת נזק לפי סעי0   .1

 5הוצאת עיתו� האר� בע"מ נ'  670/79בחוק, עבר לנתבע נטל השכנוע לגבי קיומה של הגנה [ע"א 

 6]. לש� הוכחת הגנה אי� מדובר רק בנטל המשני של הבאת )1987( 186, 169) 2, פ"ד מא(מזרחי

 7 חברה המג� 78/04 א"עהגנתו [השוו ל גבי; הנתבע נושא בנטל השכנוע הראשוני לראיות לסתור

 8   )].2006( 18) 3(סא ד"פ, מ"בע הובלות גרשו� שלו&' נ מ"בע לביטוח

  9 

 10במשפט פלילי או אזרחי במשפט פלילי או אזרחי במשפט פלילי או אזרחי במשפט פלילי או אזרחי בחוק. זה לשונה: " 14הנתבע הסתמ� על הגנת אמת הפרסו� לפי סעי0   .2

 11שפורס� היה אמת והיה בפרסו� עני� ציבורי; הגנה זו שפורס� היה אמת והיה בפרסו� עני� ציבורי; הגנה זו שפורס� היה אמת והיה בפרסו� עני� ציבורי; הגנה זו שפורס� היה אמת והיה בפרסו� עני� ציבורי; הגנה זו בשל לשו� הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר בשל לשו� הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר בשל לשו� הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר בשל לשו� הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר 

 12  ". לא תישלל בשל כ� בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאי� בו פגיעה של ממשלא תישלל בשל כ� בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאי� בו פגיעה של ממשלא תישלל בשל כ� בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאי� בו פגיעה של ממשלא תישלל בשל כ� בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאי� בו פגיעה של ממש

  13 

 14האחת, על כ� שהדבר שפורס� היה אמת, ושתיי�, על כ� שהיה בפרסו� האחת, על כ� שהדבר שפורס� היה אמת, ושתיי�, על כ� שהיה בפרסו� האחת, על כ� שהדבר שפורס� היה אמת, ושתיי�, על כ� שהיה בפרסו� האחת, על כ� שהדבר שפורס� היה אמת, ושתיי�, על כ� שהיה בפרסו� להגנה זו שתי רגלי�: "  

 15) 5, פ"ד נה(פלוס נ' חלו� 5653/98" [ע"א עניי� ציבורי. על רגל אחת בלבד לא תוכל ההגנה לעמודעניי� ציבורי. על רגל אחת בלבד לא תוכל ההגנה לעמודעניי� ציבורי. על רגל אחת בלבד לא תוכל ההגנה לעמודעניי� ציבורי. על רגל אחת בלבד לא תוכל ההגנה לעמוד

 16)]. על אמיתות הפרסו� להיות נכונה לעת ביצועו ולתשתית העובדתית שהייתה 2001( 881, 865

 17ידועה אז; נדרש שהוא יבטא אמת מהותית, ג� א� בפרט לוואי שלו יש פער בי� תוכנו למציאות 

 18  ]. דיי�); להל� עני� 2012( 92)93 פס'אורב%, �פלוני נ' ד"ר דיי� 751/10על כל פרטיה [ע"א 

  19 

 20, טע� כי במהל� זמ� רב טר� ראשיתבגדרה של הגנת אמת הפרסו� העלה הנתבע כמה טענות:   .3

 21פה לתובע ולנציגי רט"ג לגבי מפגעי� )במש� כשלוש שני� רצופות, פנה בכתב ועל –הפרסו� 

 22, הנתבע מנה ביטויי� שנית]. טענה לפניות קודמות שלא נענו; להל� 1נ/)ב 6לא נענה [סע' ובג� 

 23של מה שכינה 'רשלנות פושעת' בתחזוקת הג� וניהולו תו� טענה למחדלי ניקיו�, מחדלי בטיחות 

 24טענה למחדלי& ; 1נ/)ב 10)ו 8סביבתי [סע' )מסכני חיי� ומחדלי� אחרי� שנוגעי� לפ� אקולוגי

� 25לפעולות שרט"ג נקטה ]. הנתבע הלי� על התובע בשל כ� שהלה לא הביע התנגדות בטיפול בג

 26בג� בתחו� הסביבתי, כגו� בפרויקט כריתת עצי אקליפטוס ושימור בית הגידול של סו0 הקרי� 

 27, לבסו-]. מול רט"ג�טענה למחדלי התובע אל; 1נ/)(ז) ב11שהינו מי� אנדמי יחודי לג� [סע' 

 28ל רט"ג ברירה אלא לפרס� את הפוסט כדי להביא את מחדליה� ש והנתבע טע� כי לא הייתה ל

 29טענה בדבר ; להל� 1נ/)ב 7במטרה לתקנ� [סע'  –והתובע בטיפול בג� והחזקתו לידיעת הציבור 

 30  ].חובת פרסו& ציבורית

  31 
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 1כל הדוגמאות המפורטות מעלה מעידות על חוסר תפקודו של התובע כל הדוגמאות המפורטות מעלה מעידות על חוסר תפקודו של התובע כל הדוגמאות המפורטות מעלה מעידות על חוסר תפקודו של התובע כל הדוגמאות המפורטות מעלה מעידות על חוסר תפקודו של התובע כ� סוכ� תצהיר הנתבע: "  

 2תקבלת על הדעת, בהזניחו תקבלת על הדעת, בהזניחו תקבלת על הדעת, בהזניחו תקבלת על הדעת, בהזניחו כמנהל הג� הלאומי אלכסנדר, בהיותו בלתי זמי� בצורה קיצונית ובלתי מכמנהל הג� הלאומי אלכסנדר, בהיותו בלתי זמי� בצורה קיצונית ובלתי מכמנהל הג� הלאומי אלכסנדר, בהיותו בלתי זמי� בצורה קיצונית ובלתי מכמנהל הג� הלאומי אלכסנדר, בהיותו בלתי זמי� בצורה קיצונית ובלתי מ

 3ו/או בהעדר טיפולו בג� אותו הוא מנהל המהווה ג� לאומי לצרכי כלל הציבור ולרווחתו, ובהשמידו ו/או בהעדר טיפולו בג� אותו הוא מנהל המהווה ג� לאומי לצרכי כלל הציבור ולרווחתו, ובהשמידו ו/או בהעדר טיפולו בג� אותו הוא מנהל המהווה ג� לאומי לצרכי כלל הציבור ולרווחתו, ובהשמידו ו/או בהעדר טיפולו בג� אותו הוא מנהל המהווה ג� לאומי לצרכי כלל הציבור ולרווחתו, ובהשמידו 

 4בדר� של רצח ממש את הג� הלאומי על החי, הצומח והטבע שבו, ולמעשה מעידות על כ� כי תוכנו בדר� של רצח ממש את הג� הלאומי על החי, הצומח והטבע שבו, ולמעשה מעידות על כ� כי תוכנו בדר� של רצח ממש את הג� הלאומי על החי, הצומח והטבע שבו, ולמעשה מעידות על כ� כי תוכנו בדר� של רצח ממש את הג� הלאומי על החי, הצומח והטבע שבו, ולמעשה מעידות על כ� כי תוכנו 

 5לא חזר בו מתוכ� הפרסומי�  ]. מבחינה עניינית הנתבע12בסע'  1נ/" [של הפרסו� הינו אמת ונכו�של הפרסו� הינו אמת ונכו�של הפרסו� הינו אמת ונכו�של הפרסו� הינו אמת ונכו�

 6  שעליה� נסבה התובענה אלא דבק בה� באופ� מלא. 

  7 

 8  טענה לפניות קודמות שלא נענו  .4

  9 

 10פי שהיא לא פורטה בו. )על)טענה לפניות קודמות שלא נענו טבועה בתוכנו של הפוסט, א0  א.

 11ס שהציבור ס שהציבור ס שהציבור ס שהציבור אותו מור� מע�, המנהל האדיר רועי שטראואותו מור� מע�, המנהל האדיר רועי שטראואותו מור� מע�, המנהל האדיר רועי שטראואותו מור� מע�, המנהל האדיר רועי שטראובעטיה הציג הנתבע את התובע בפרסו� כ"

 12". דא עקא, הטענה לקיומ� של פניות קודמות בשבילו הוא אפר ועפר, אינו מושג ואינו עונה [...]בשבילו הוא אפר ועפר, אינו מושג ואינו עונה [...]בשבילו הוא אפר ועפר, אינו מושג ואינו עונה [...]בשבילו הוא אפר ועפר, אינו מושג ואינו עונה [...]

 13  מצד הנתבע לנציגי רט"ג בכלל ולתובע בפרט באיזה מהענייני� שבה� עסק הפרסו� לא הוכחה. 

  14 

 �15 בע או אל גורוהנתבע לא הציג רשומות על שיחות שביצע ממכשיר טלפו� כלשהו אל הת  ב.

 16אחר בג� או ברט"ג בתקופת שלוש השני� טר� פרסו� הפוסט, בה נקב בתצהירו. הנתבע לא 

 17הציג מסרוני טקסט או פניות אחרות בכתב לרט"ג או לתובע, בה� תיאר ולו ג� אחד מאות� 

 18מחדלי� שעליה� הלי� בפוסט ואשר נזכרו בתצהירו. הנתבע לא זימ� לעדות גור� אחד שהיה 

 19וא בניסיו� לאתר את התובע בג� או להשיגו. אי� בתצהיר הנתבע פירוט עד לפניותיו למא� דה

 20של תאריכי� ומועדי� שבה� פנה לטענתו לתובע או לגור� אחר ברט"ג כדי לשטוח תלונה או 

 21להצביע על מפגע בציו� אופ� הפניה, הגור� שאליו הופנתה ותוכ� הפניה. זהו חסר מהותי שמונח 

 22' ש 10' עמ[אי� די  "השני�השני�השני�השני�    לאור�לאור�לאור�לאור�    פניותפניותפניותפניות    שלשלשלשל    צורותצורותצורותצורות    מגוו�מגוו�מגוו�מגוו�    היוהיוהיוהיו"שלפתחו של הנתבע; בטענה כללית 

 23 של הפרטני הוכחת� נטל את מעליו מסירה אינה הנתבע של הנייד המכשיר להחלפת טענה]. 6

 24  ].6)12' ש 10' עמ[ ותוכנ� נושא�, לה� הנמע�, מועדיה�, קודמות פניות

  25 

 26 הראה לא, בשמותיה� נקב לא הוא א� בג� התפעולי הצוות אנשי ע� נפגש כי טע� נתבעה  ג.

 27 של היותו אודות)על בגרסתו לתמו� מה� מי זימ� ולא באמצעות� לתובע מסר להעביר שביקש

 28 פניותיו מכל התעל� שהתובע להראות מנת)על]. 2' ש 11' עמ עד 30' ש 10' עמ' [מושג לא' התובע

 29 ריכוז ח"דו לנתבע הוצג כאשר. בכ� כשל הוא; לתובע מוקדמות פניות להוכיח הנתבע על היה

 30 התקבלה בג� שנכלל ינאי)בית חו0 שלגבי כ� על הצבעה תו�, 2015 בשנת ג"רט ממערכת תלונות

 31 באמירה עצמו פטר הוא; ממשי מענה בפיו נמצא לא, הנתבע שאינו אחר מגור� בלבד אחת פניה

 32 עיתונאית בחקירה כי והצהיר הג� של המזרחי לחלק ולא החו0 לחלק רק מתייחס ח"הדו כי
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 1בו  הנטל את להרי� כדי הכאל באמירות אי�]. 8)13' ש 11' עמ[ שונות היו התוצאות חיצונית

 2 ובמועדי� שוני� באופני�, זמ� במש� לתובע פנה הוא כי פוזיטיבי באופ� ולהוכיח נושא הנתבע

 3 טע� הוא: בעלמא בהצהרות נתבע, דבק הממששל  ראיות הצגת חל0. להתעלמות זכהו, שוני�

 4 מחאה של תוכ� בעלות ל"דוא הודעות 600 שקיבלה המועצה ראש בפני הודתה ג"רט דוברת כי

 5 עדות מהווי� ה� כ� על ואשר בשיחה שנכח מי באמצעות הוכחו לא הדברי�; אות� מחקה א�

 6  ].2)6' ש 12' עמ[ בכ� כפר לא הנתבע. תוכנה לנכונות ראיה שאינה השמועה מפי

  7 

 8 הג� בעובד פגש, הג� בשטח, ינאי)בבית שנמצא החניה במגרש למבנה שניגש טע� הנתבע  .ד

 9 עלה לא]. 9)10' ש 13' עמ[ הדברי� את רש� לא הלה א�, דיווח לו להגיש וביקש למבנה מחו8

 10 חזקה, באמת חשוב הדיווח היה אילו; האירוע ותארי� העובד ש� את למסור הנתבע של בידו

 11 נוהג כ�. הדבראירע  בו התארי� ואת שוחח שעמו העובד ש� את לרשו� טורח שהיה הנתבע על

 12 יניוימע שכל מאד� בשונה, טיפול לידי בו נתקל שהוא מפגע להביא ממשי עניי� לו שיש מי

 13 לאחר, להשיגו הצליח שלא וטע� אישי באופ� לתובע ניגש א� נשאל הנתבע. וביקורת בתלונה

 14 הועלתה זו טענה ג�]. 1)2' ש 14' עמ[ איש בה� מצא ולא הג� בשטח למשרדי� פעמיי� שסר

 15  . בעלמא כטענה, מתחייב פירוט כל ללא

  16 

 17' פקס שלח וכ� ג"רט להנהלת ל"דוא הודעות מספר שלח כי הנתבע מסר נגדית לחקירה בעומדו

 18; השולח בידי נותר שהוא' פקס של דרכו]. 25)26, 10' ש 13' עמ[ נענה שלא, התובע למשרד

 19 שלא בתיעוד מדובר. נשלחו ה� שממנו הנתבע של מחשבו מתו� לשחזור ניתנות ל"דוא הודעות

 20 הגשתו)ואי הנתבע בשליטת שנמצא רלוונטי תיעוד של חסרונו. הסברכל  לכ� שנית� בלי הוצג

 21, 736) 1(, פ"ד להפלונית נ' פלוני 548/78ע"א [ לרוע8 לו שעומדת ראייתית חזקה ונגד מקימי�

 22  הסתמכות הנתבע על תיעוד מסוג זה, שנותר בגדר נעל�, לא עוררה אמו�. )]. 1980( 760

  23 

 24 – שלו עדותו על רק הנתבע הסתמ� נענו שלא לתובע קודמות פניות לריבוי לטענה הנוגע בכל

 25 לה הובא שלא בעדות מדובר. הראיות בפקודת) 2(54 בסעי0 כמשמעה די�)בעל של יחידה עדות

 26נשאה אופי  הנתבע עדות. הנתבע לטובת ממצא יסודה)על בעיקָ  שבעטיו טע� בנמצא אי� .סיוע

 27 עלה, מיד שיובהר כפי. לתמיכתה מתבקש תיעוד מהצגת נמנע והוא כמגמתית נחוותה, פולמוסי

 28 תוכנה; ג"ברט מרכז למחוז אלא לתובע לא, ויחידה אחת מוקדמת פניה של קיומה להוכיח וביד

 29  .    לפרסומי� ביחס הגנה לו מקי� אינושל הפניה 

  30 

 31]. פניה יחידה �3/14הפניה מ; להל� 1נ/)[נספח א' ב 4.3.2014 יו�מדובר בפניה בדוא"ל מ  .ה

 32כפי שמעידי� כותרתה ותוכנה,  –זו אינה מוכיחה את הטענה לפניות קודמות שלא נענו. הפניה 
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 1ידי הנתבע 'שמורת יער האלוני� )אלא באתר אחר שכונה על דנ�עוסקת בחלקה הארי לא בג� 

 2לא נשלחה או נמסרה לתובע או לגור� אחר בג�; היא נשלחה בדוא"ל  3/14 )ה'. הפניה מנתני

 3)עשרה שורות; בשלוש)לחטיבה לפיקוח ואכיפת החוק במחוז מרכז ברט"ג. הפניה מונה חמש

 4עשרה מה� מלי� הנתבע על תקלות ומפגעי� ב'שמורת האלוני� הקטנה מערבית למחל0 חבצלת 

 5בנוס�, מזה זמ� הנני מנסה להשיג את האחראי על נחל אלכסנדר, בנוס�, מזה זמ� הנני מנסה להשיג את האחראי על נחל אלכסנדר, בנוס�, מזה זמ� הנני מנסה להשיג את האחראי על נחל אלכסנדר, בנוס�, מזה זמ� הנני מנסה להשיג את האחראי על נחל אלכסנדר, וי�: "השרו�'. רק בשולי הפניה צ

 6  ".ללא הצלחה. אודה על העברת טל' נכו� ווידא שעות מענה טלפוני אצלוללא הצלחה. אודה על העברת טל' נכו� ווידא שעות מענה טלפוני אצלוללא הצלחה. אודה על העברת טל' נכו� ווידא שעות מענה טלפוני אצלוללא הצלחה. אודה על העברת טל' נכו� ווידא שעות מענה טלפוני אצלו

  7 

 8ג� בניהול התובע לגבי הה מכל סוג שהוא חכל תלונה עניינית על מפגע או הזנ 3/14)אי� בפניה מ

 9או לגבי תפקוד התובע. כפי שיובהר מיד, הפרטי� ליצירת קשר ע� הג� זמיני� ונגישי� לכל 

 10קבע באופני� שוני�; לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי הוא עשה בה� שימוש )מפורסמי� דר�ו

 11לל וניסה לפנות לג� ולתובע בדר� זו, בכל עת רלוונטית לפני פרסו� הפוסט. מאחר שהנתבע גו

 12'שמורת יער האלוני�', חסרונו של  –מפגעי� וליקויי� נטעני� לגבי אתר אחר  3/14)בפניה מ

 13אומר דרשני. אילו הייתה בפי הנתבע טענה על ליקויי� ומפגעי� בג�, דנ� טיעו� דומה לגבי הג� 

 14בדיוק כפי שעשה לגבי האתר האחר שנזכר בו, תו� ציו�  –פניה חזקה עליו שהיה מגולל אות� 9ָ 

 15כי בעטיי� ניסה ליצור קשר ע� גור� אחראי בג�, ללא הצלחה. לא זה תוכנו של מסמ� הפניה 

 16  היחיד שהציג הנתבע להוכחת הטענה לפניות קודמות שלא נענו.  

  17 

 18 נשלחה לא היא כי הטעי� התובעהועברה לתובע.  3/14)אי� ראשית ראיה לכ� שהפניה מ  .ו

 19 הפניה]. 1)15' ש 31' עמ[ ולוניהבש הג� שאינו באתר במובהק ועסקה אצלו התקבלה לא, אליו

 20 החוק ואכיפת לפיקוח החטיבה מנהל עוזרת), גלמור להל�( גלמור מירי ידי)על נענתה 3/14)מ

 21    שלשלשלשל    מרכזמרכזמרכזמרכז    למחוזלמחוזלמחוזלמחוז    מועברתמועברתמועברתמועברת    פניית�פניית�פניית�פניית�: "הלשו� בזו, נשלחה שבו ביו� בו בירושלי� ג"רט ממשרדי

 22 על וממונה ג"רט עובד, מיטרני ר"ד התובע עד]. 1/נ)ב' א נספח בשולי' ר" [והגני�והגני�והגני�והגני�    הטבעהטבעהטבעהטבע    רשותרשותרשותרשות

 23' עמ[ בה נזכר לא התובע שש� והדגיש 3/14)מ לפניה התייחס ,מרכז במחוז וקהילה קהל תחו�

 24. הועברה למילא ידע ו לדיו� קוד� או אמת)בזמ� הפניה את ראה לא מיטרני ר"ד]. 26)28' ש 42

 25 להוכיח רצה א�; התובע עדי על נמנית אינה שגלמור הנתבע ידע העובדתי הבירור תחילת טר�

 26 ראיה אפוא אי�. מכ� נמנע הוא א� עדות ת�יל לזמנה לבקש היה יכול, לתובע הועברה הפניה כי

 27 התובע עד של עדותו. התובע אצל וחומר קל, ג"ברט מרכז במחוז התקבלה 3/14)מ שהפניה לכ�

 28  .תימוכי� לכ� סיפקהנווה 

  29 

 30פרסו� הפוסט; בזמ� מת� עדותו כיה� בתפקיד אחראי על  עתנווה היה מנהלו של התובע ב  .ז

 31 שלל נווה]. 4' ש 51' עמ עד 27' ש 50' עמ; 6/ת)ב 2' סע[הגני� הלאומיי� במחוז מרכז ברט"ג 

 32 הופנתה ולא במישרי� לתובע שוגרה שלא, כזו בפניה הטיפול נוהל; 3/14)מ הפניה ע� היכרות
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 1 לנמע� להעביר� או בעצמ� בנושא לטפל מורי�שא ג"ברט גורמי� לכמה בהעברתה כרו�, אליו

 2 משלוח במועד המחוז מנהל היה לא נווה]. 9)10' ש 48' עמ; 1' ש 48' עמ עד 30' ש 47' עמ[ שלה

 3  ].12)20, 5)6' ש 49' עמ[ הועברה ולמי טופלה כיצד לדעת יכול אינו ולכ� הפניה

  4 

 5'; הקטנה האלוני� שמורת'ב ג"רט של טיפולה על תלונה הנתבע שטח בפניה: עיקר שזאת אלא

 6 לא מועברת ג"רט בטיפול שאינו אתר לגבי שמתקבלת פניה. כזה אתר ג"ברט שאי� הצהיר נווה

 7' עמ[ יתמוקהמ הרשות או ישראל מקרקעי� מנהל, לישראל קיימת קר�: השטח על שאחראי מי

 8 אתר על ועיקרי מרכזי באופ� נסבה היותה בשל – 3/14)מ שהפניה מכ� נובע]. 15)18, 9)11' ש 48

 9 הפניה בשולי רק: ודוק. התובע אל להגיע אמורה הייתה לא, ג"רט באחריות ואינו הג� שאינו

 10 את להעביר בקשה תו�, אלכסנדר נחל על האחראי ע� קשר ליצור הצליח לא הנתבע כי צוי�

 11 מצב לגבי ספציפית תלונה כל צוינה לא. מענה לקבל נית� שבה� שעות ולציי� שלו הטלפו� מספר

 12 על כתלונה 3/14)מ הפניה את להציג הנתבע של מבוקשו, הללו בנסיבות. מנהלו תפקוד או הג�

 13  .שלה סילו0 כדי ועולה למציאות חוטאת נענתה ולא טופלה לא אשר והתובע הג�

  14 

 15 מצא ולא ,הנתבע ש� את שנושאת פניה ג"ברט הציבור בפניות חיפש כימסר  מיטרני ר"ד  .ח

 16    במחוזבמחוזבמחוזבמחוז    זאתזאתזאתזאת    לעומתלעומתלעומתלעומת. . . . אוספי�אוספי�אוספי�אוספי�    לאלאלאלא    שאנחנושאנחנושאנחנושאנחנו    חושבחושבחושבחושב    אניאניאניאני    שבחי�שבחי�שבחי�שבחי�: "אמר כ�]. 25)27, 1)12' ש 43' עמ[ כזו

 17    מטפלמטפלמטפלמטפל    אניאניאניאני    ובשנהובשנהובשנהובשנה    9999    אואואואו    8888    ישישישיש    המרכזי�המרכזי�המרכזי�המרכזי�    האתרי�האתרי�האתרי�האתרי�    שמתוכ�שמתוכ�שמתוכ�שמתוכ�    ושמורותושמורותושמורותושמורות    גני�גני�גני�גני�    40404040    אואואואו    30303030    כמוכמוכמוכמו    משהומשהומשהומשהו    ישישישיש    מרכזמרכזמרכזמרכז

 18    שקשורי�שקשורי�שקשורי�שקשורי�    דברי�דברי�דברי�דברי�    אואואואו    תשלו�תשלו�תשלו�תשלו�, , , , שירותשירותשירותשירות    עלעלעלעל    זהזהזהזה    א�א�א�א�, , , , נושאי�נושאי�נושאי�נושאי�    שלשלשלשל    מאוס�מאוס�מאוס�מאוס�    פניותפניותפניותפניות    80808080    $$$$לללל    60606060    בי�בי�בי�בי�    שנעשנעשנעשנע    משהומשהומשהומשהו

 19 2015 בשנת]. 2' ש 46' עמ עד 28' ש 45' עמ" [מבקרי�מבקרי�מבקרי�מבקרי�    שלשלשלשל    לצרכי�לצרכי�לצרכי�לצרכי�    השירותהשירותהשירותהשירות    לחווייתלחווייתלחווייתלחוויית, , , , לביקורלביקורלביקורלביקור

 20 בכ� ֶחֶסרכל  אי�]. 16)21' ש 47' עמ[ הנתבע שאינו שלישי מצד יחידה תלונה הג� על התקבלה

 21בעלות נגיעה  בתלונות קודמות פניות הוכחת נטל. מיטרני ר"ד של ובתצהיר נכללה לא זו שעדות

 22 בתקופה הג� גביל בתלונות הציבור לפניות חשיבות שיש נתבעה סבר א�. הנתבע על חל פוסטל

 23 לזמ� או ועיו� גילוי הליכי במסגרת התיעוד את להציג לבקש ביכולתו היה, לתביעה הרלוונטית

 24 מיטרני ר"שד על יתויטרונ את משתיק הדבר. מכ� נמנע הוא. הגשתו לש� ג"מרט רלוונטי עד

 25  ]. 25)28' ש 45' עמ[ כאלה פניות הציגו לא התובע שהשמיע אחרי� ועדי�

  26 

 27התובע ועדי� מטעמו עמדו על ריבוי וגיוו� הדרכי� ליצירת קשר ע� התובע ורט"ג במקרה   .ט

 28 באתר הציבור פניות לשונית: דר� בג� שבו גור� פרטי כנתבע מבקש להודיע על ליקוי או מפגע

 29 או ג"רט באתר שמפורסמי� בג� המשרד ל"ודוא המשרד טלפו� באמצעות, ג"רט של האינטרנט

 30 יצירת אפיקי את מנה מיטרני ר"ד]. 9)14' ש 26' עמ[ ינאי)בית בחו0 התובע למשרד הגעה ידי)על

 31 בקופה הודעה להשאיר ונית�, ג"רט של הטלפוני למוקד לפנות נית�: עליה� והוסי0 הללו הקשר

 32 מהיותו, לנתבע. 16:00 עד 8:00)מ, העבודה שעות במהל� מאויש אשר הג� בשטח במשרד או
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 1 ג"רט ע� קשר יצירת דרכי לגבי מידע מפורס� בו שג� החינו� משרד אתר נגיש, ח"לשל מורה

 2  ]. 5)7' ש 42' עמ; 28)29, 10)17, 6)7' ש 41' עמ; 14)23' ש 40' עמ[

  3 

 4 בשל רק, הצלחה ללא פעמי� כמה התובע את להשיג ניסה כי הנתבע טענת את שלל מיטרני ר"ד

 5 שתיאר הפניה שאפיקי כ� על ועמד, התובע של הנייד הטלפו� מספר את מפרסמת לא ג"שרט כ�

 6    אד�אד�אד�אד�    אי�אי�אי�אי�" ;]14)19' ש 42' עמ" [להגיעלהגיעלהגיעלהגיע    היההיההיההיה    יכוליכוליכוליכול    להגיעלהגיעלהגיעלהגיע    שרצהשרצהשרצהשרצה    מימימימי"ש כזו במידה ומגווני� רבי�

 7    הפשוטההפשוטההפשוטההפשוטה    הדר�הדר�הדר�הדר�    אתאתאתאת    מצאמצאמצאמצא    ולאולאולאולא    עובדעובדעובדעובד    עלעלעלעל    אואואואו    האר#האר#האר#האר#    בכלבכלבכלבכל    לאומילאומילאומילאומי    בג�בג�בג�בג�    שקרהשקרהשקרהשקרה    משהומשהומשהומשהו    עלעלעלעל    להתלונ�להתלונ�להתלונ�להתלונ�    שרצהשרצהשרצהשרצה

 8 אמירה לקבל יש]. 22)24' ש 45' עמ" [זהזהזהזה    אתאתאתאת    לעשותלעשותלעשותלעשות    היו�היו�היו�היו�    שלשלשלשל    הטכנולוגיותהטכנולוגיותהטכנולוגיותהטכנולוגיות    ע�ע�ע�ע�    והמהירהוהמהירהוהמהירהוהמהירה    והקלהוהקלהוהקלהוהקלה

 9, התובע של נייד טלפו� מספר הציבור לרשות להעמיד חובה ג"רט על או התובע על אי�. כנכונה זו

 10 ע� קשר ליצירת הדרכי� שאת ציי� נווה ג�. כזו חובה שיכונ� חוקי מקור על הצביע לא והנתבע

 11 נווה של ומספר; נוספות זמינות ובדרכי� ג"רט באתר בנקל להשיג הנתבע של בידו היה הג�

 12 מענה מת�)אי לפיכ� .רבות פניותאליו  מקבל והוא' גוגל' החיפוש ובמנוע ג"רט באתר מופיע

 13 הנתבע שביקש כפי, בה טיפול)אי או מתלונה התעלמות אינו זה בעני� 3/14 )מ הפניה על לנתבע

 14  ].3)4' ש 52' עמ; 15)19' ש 51' עמ; 1)3' ש 49' עמ[ להציג

  15 

 16 הטלפו� מספר את להעביר אי� לפיו, חפר עמק האזורית המועצה של פרסו� לתובע הוצג  .י

 17בידי  הוגש לא המסמ�. הג� במשרד טלפו�ה של רק ה� שיפורסמו הקשר ופרטי לתושבי� שלו

 18 בפרסו� מדובר לא כי ביאר התובע. תוכנו לאמיתות הוכחה לא א0, קבילה ראיה ואינו עורכו

 19 ג"לרט פוני� אשר רבי� מבקרי�; לתוכנו אחראי אינו והוא, מועסק הוא בוש הגו0, ג"רט של

 20' עמ; 11' ש 27' עמ עד 28' ש 26' עמ[ שימוש בו ועושי� שלו הנייד הטלפו� מספר את מקבלי�

 21 לפרס� והיכ� אי� ההחלטה; האזורית המועצה פרסו� על ידיעה הייתה לא לתובע]. 1)3' ש 30

 22 זה בהקשר מה)דבר קובע אינו והתובע ג"רט באחריות מצויה הג� ע� קשר ליצירת אמצעי�

 23 המועצה של המידע לד0 ג"רט של זיקתה את שלל, כתובע, מיטרני ר"ד ג�]. 13)18' ש 30' עמ[

 24 יצירת לאפיקי בנוגע ג"רט פרסומי את משק0 אינו שהוא וביאר, הנתבע נתלה בו, האזורית

 25 בדי� חובה ג"רט על או התובע על אי�: מאליו המוב� את לומר יש]. 27)28' ש 41' עמ[ עמה קשר

 26 בעני� ג"רט מדיניות כי הוכח אפילו. התובע של האישי הנייד הטלפו� מספר את לציבור לפרס�

 27 להצדיק כדי בכ� היה לא, הדברי� פני ה� אלה ולא – האזורית המועצה פרסו� את תואמת זה

 28 כוחות על נמנה אינו התובע. וזמי� נגיש שאינו כמי בפוסט התובע הצגת את ואופ� צורה בשו�

 29 עשרי� זמי� להיות חובה עליו ואי�, האש לוחמי או א"מד שירותי על לא א0, הביטחו� המשטרה

 30, בעדותו עמד הוא עליה, הציבור של לפניות זמינותו. בשבוע ימי� שבעה, ביממה שעות וארבע

 31  ]. 15)27' ש 26' עמ[ , לא מעבר לכ�סבירות של מידה)תואמ לקיי� צריכה

  32 
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 1תובע שלל את טענת הנתבע כי ניסה ליצור עמו קשר א� נענה בהתעלמות והצהיר שהדבר ה  .יא

 2 במכשיר' רציני בית בדק' התובע ער� הפוסט פרסו� לאחר]. 15)17' ש 22' עמ[לא היה מעול� 

 3 הנתבע של פניה אותרה לא אלה בכל; הג� ל"ובדוא האישית ל"הדוא בכתובת, שלו הסלולרי

 4 תשובה במכתב הללו הדברי� את ציי� לא בעושהת בכ�]. 3/ת)ב 12' סע; 20)18' ש 22' עמ[

 5התובע ש בתלונה או תביעה הגשת טר� הצדדי� שניהלו התכתבות במסגרת הנתבע למכתב

 6' עמ[ כלו� ולא אי� הרע לשו� ופרסו� ציבור עובד העלבת בגי� הנתבע נגד ישראל למשטרת הגיש

 7 הרע לשו� הוצאתבו בו הקשה בפגיעה התמקד ובמכתב שבתלונההדגיש  התובע]; 26)29' ש 22

 8    הייתיהייתיהייתיהייתי    לאלאלאלא: "אמר כ�. והגו� שקול, אמי�, כנה רוש� עשה, כנתבע שלא – התובע]. 1)3' ש 23' עמ[

 9    מולמולמולמול    פני�פני�פני�פני�    אואואואו    אחדאחדאחדאחד    אפילואפילואפילואפילו    מיילמיילמיילמייל    רואהרואהרואהרואה    הייתיהייתיהייתיהייתי    א�א�א�א�[...], [...], [...], [...],     בדבריובדבריובדבריובדבריו    אמתאמתאמתאמת    מרגישמרגישמרגישמרגיש    הייתיהייתיהייתיהייתי    א�א�א�א�    התלונההתלונההתלונההתלונה    אתאתאתאת    מגישמגישמגישמגיש

 10    ולאולאולאולא[...] [...] [...] [...]     הזוהזוהזוהזו    התלונההתלונההתלונההתלונה    אתאתאתאת    מגישמגישמגישמגיש    הייתיהייתיהייתיהייתי    לאלאלאלא[...], [...], [...], [...],     שני�שני�שני�שני�    שלוששלוששלוששלוש    במש�במש�במש�במש�    שנטע�שנטע�שנטע�שנטע�    כמוכמוכמוכמו    טלפו�טלפו�טלפו�טלפו�    שיחתשיחתשיחתשיחת    אואואואו    פני�פני�פני�פני�

 11    עובדעובדעובדעובד    העלבתהעלבתהעלבתהעלבת    עלעלעלעל    התלונההתלונההתלונההתלונה    אתאתאתאת    הגשתיהגשתיהגשתיהגשתי, , , , ליסבונהליסבונהליסבונהליסבונה    ממרממרממרממר    שכזושכזושכזושכזו    פניהפניהפניהפניה    מצאתימצאתימצאתימצאתי    ולאולאולאולא    היותהיותהיותהיות[...]. [...]. [...]. [...].     התביעההתביעההתביעההתביעה    אתאתאתאת

 12  ]. 3)8' ש 23' עמ" [הרעהרעהרעהרע    לשו�לשו�לשו�לשו�    והוצאתוהוצאתוהוצאתוהוצאת    ציבורציבורציבורציבור

  13 

 14', דיברתי אמת' הגנת את הפרסו� על שיפרוס באופ�, נענו לאש קודמות פניות הוכחת נטל  .בי

 15 את להוכיח נדרש שהתובע לסבור טעה והוא היוצרות התהפכו בטיעונו. הנתבע של לפתחו מונח

 16 מיטרני ר"ד: הדעת את להניח מנת)על]. 23)26' ש 30' עמ[ ולא היא – לציבור ונגישותו זמינותו

 17 שהעלה כאלו אחרות פניות או תלונות לגביו שאי� לכ� לב ובשי�, התובע ע� מהיכרותו כי העיד

 18 פני� במאור בג� המבקרי� קהל את ומקבל, לעובדי� ג�, ומושג נגיש דווקא התובע, הנתבע

 19 כי ציי�', האר8 מלח' אותו כינה, שבחי� לתובע חלק נווה]. 2)4' ש 45' עמ; 27)30' ש 44' עמ[

 20 50' עמ[ בזולתו אר8 בדר� נוהג הוא כי והדגיש בפוסט לו שיוחס למה מנוגדי� ותפקודו אופיו

 21  ].5)7' ש

  22 

 23 הנתבע. בג� אחר לגור� או לתובע, בכתב או פה)על, כלשהי קודמת פניה הוכיח לא הנתבע  .גי

 24 האחת – 3/14 מיו� הפניה של נגיעתה. בפוסט שנדונו בענייני� ג"לרט תלונה משלוח הוכיח לא

 25 על קונקרטית תלונה בה אי�. בגלוי דלה בפוסט שנכללו ולתכני� לנושאי�, שהוכחה והיחידה

 26 ביכולתו שהיה פרטי� – הג� ע� קשר יצירת פרטי לקבל יחידה בבקשה. והתובע הג� התנהלות

 27 בתובע השתלחותו את להצדיק כדי אי�, לעיל שנמנו מהדרכי� אחת בכל בנקל להשיג הנתבע של

 28'. מע� מור�' וכינויו הג� באי מציבור כמנותק והצגתו מושג ולא זמי� כלא תיאורו תו� בפוסט

 29 נגועי�, פוגעניי� והתנהלות תכונות שמו בנקיבת לתובע הנתבע יחס בו, הפוסט של עיקרי חלק

 30  .   הפרסו� אמת הגנת תחת אפוא חוסה אינו, הרע בלשו�

  31 



  
  בית משפט השלום בחדרה

  2019מר�  28  

  שטראוס נ' ליסבונה 66302�03�16 תא"מ
  
  

  קר� אניספלד  שופטתכב' ה  בפני:
  
  

   

 26מתו�  13

 1    אד�אד�אד�אד�    שלשלשלשל    שמושמושמושמו    הוזכרהוזכרהוזכרהוזכר    שבושבושבושבו    היחידהיחידהיחידהיחיד    המקרההמקרההמקרההמקרה. . . . דרכידרכידרכידרכי    אינהאינהאינהאינה    זוזוזוזו: "הפוסט את לתר8 הנתבע ביקש כ�  .די

 2    עבודהעבודהעבודהעבודה    שנותשנותשנותשנות    $$$$35353535לללל    ביחסביחסביחסביחס    מכירמכירמכירמכיר    שאנישאנישאנישאני    גגגג""""הרטהרטהרטהרט    שלשלשלשל    מהנורמותמהנורמותמהנורמותמהנורמות    הגדולההגדולההגדולההגדולה    החריגההחריגההחריגההחריגה    בגללבגללבגללבגלל    אתאתאתאתזזזז    הזההזההזההזה    במקרהבמקרהבמקרהבמקרה

 3    שנדו�שנדו�שנדו�שנדו�    הפרסו�הפרסו�הפרסו�הפרסו�    עלעלעלעל    מדברמדברמדברמדבר    אניאניאניאני    שששש""""ביהמביהמביהמביהמ    לשאלתלשאלתלשאלתלשאלת. . . . הזההזההזההזה    במקרהבמקרהבמקרהבמקרה    שהיהשהיהשהיהשהיה    כמוכמוכמוכמו    דברדברדברדבר    ראיתיראיתיראיתיראיתי    לאלאלאלא    מעול�מעול�מעול�מעול�. . . . מול�מול�מול�מול�

 4    זהזהזהזה, , , , שהגשנושהגשנושהגשנושהגשנו    במכתבי�במכתבי�במכתבי�במכתבי�    וכתבתיוכתבתיוכתבתיוכתבתי    זאתזאתזאתזאת    ואמרתיואמרתיואמרתיואמרתי    אישיאישיאישיאישי    לאלאלאלא    זהזהזהזה    הוזכרהוזכרהוזכרהוזכר    שטראוסשטראוסשטראוסשטראוס    מרמרמרמר    שלשלשלשל    ששמוששמוששמוששמו    הסיבההסיבההסיבההסיבה. . . . כא�כא�כא�כא�

 5    מרמרמרמר    היההיההיההיה    לולולולו. . . . אחריותאחריותאחריותאחריות    וחסרוחסרוחסרוחסר    תוארתוארתוארתואר    בעלבעלבעלבעל    להיותלהיותלהיותלהיות    אפשראפשראפשראפשר    איאיאיאי. . . . אחריותאחריותאחריותאחריות    ישישישיש    למנהללמנהללמנהללמנהל. . . . הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי    הג�הג�הג�הג�    מנהלמנהלמנהלמנהל    הואהואהואהוא    כיכיכיכי

 6    בעדינותבעדינותבעדינותבעדינות    פהפהפהפה    מתבטאמתבטאמתבטאמתבטא    שאנישאנישאנישאני    תראהתראהתראהתראה, , , , שעשיתישעשיתישעשיתישעשיתי    הנסיונותהנסיונותהנסיונותהנסיונות    בכלבכלבכלבכל    איתיאיתיאיתיאיתי    מדברמדברמדברמדבר    אואואואו    לפנייותיילפנייותיילפנייותיילפנייותיי    מגיבמגיבמגיבמגיב    שטראוסשטראוסשטראוסשטראוס

 7 17' עמ" [עצמועצמועצמועצמו    עלעלעלעל    רקרקרקרק    להלי�להלי�להלי�להלי�    יכוליכוליכוליכול    שטראוסשטראוסשטראוסשטראוס    מרמרמרמר. . . . חולהחולהחולהחולה    הואהואהואהוא    אוליאוליאוליאולי, , , , שגוישגוישגוישגוי    הטלפו�הטלפו�הטלפו�הטלפו�    אוליאוליאוליאולי, , , , בטקטבטקטבטקטבטקט, , , , מרובהמרובהמרובהמרובה

 8 התוכ� לבי� הנטענות לפניותיו מענה מת�)אי בי� ישיר קשר יש הנתבע לשיטת, משמע]. 14)7' ש

 9 הנתבע הראה לא, הוכחו לא דמותוק פניות אות� שכל מאחר. על התובע שפרס�, האישי, הקשה

 10 שבה�' טקט'ו' עדינות' בי�. אישי באופ� התובע כלפי שנקט והפוגעני החרי0 לפרסו� הצדקה

 11  .   כלו� ולא אי� הפוסט לבי� הנתבע התהדר

  12 

5.   � 13  ניקיו� ותחזוקה –טענה למחדלי& בטיפול בג

  14 

 15 הבר עי� רחל' גב, הנתבע עדת נכחה בביקור; 2014 בחור0 תלמידיו ע� בג� סייר הנתבע  א.

 16 כ� על הלי� הנתבע]. 21, 18' ש 14' עמ[ בדצמבר נער� הביקור, הנתבע עדות לפי). הבר עי� להל�(

 17 לא אשפה שקיות: החיי�)בעלי את שמסכני� ותחזוקה ניקיו� מפגעי אותרו הסיור שבמהל�

 18 הציג נתבעה ].26)27' ש 14' עמ[ בשטח ולהימצא להשתחרר לה� שגר� באופ� בפח כהלכה הונחו

 19 ולעדיו לתובע הוצגו מה� חלק. עמד שעליו מהסוג מפגעי� שתיעדו תצלומי� לתצהירו במצור0

 20  ). התצלומי& להל�( נגדית בחקירה עדות� שמיעת במהל�

  21 

 22. בג� חיי�)בעליל נגישה שהיא כ� וארוזה אסופה שאינה אשפה תהנחז מהתצלומי� בחלק  .ב

 23 שתפקיד מחלוקת אי� א0]. 1)6' ש 59' עמ; 19)25' ש 58' עמ[ בכ� כפרו לא מליחי ר"וד התובע

 24 34' ועמ 1)3' ש 33' עמ[ קבוע בסיס)על ותחזוקתו הג� לניקיו� אחריות כולל הג� כמנהל התובע

 25 גורפות קביעות של אופי נשאוש – בפוסט הנתבע טענות כי למסקנה להולי� כדי בכ� אי� ].17' ש

 26 לתחזוקת הנוגע בכל חובותיו קיו� על התובע שקד בו האופ� את לבחו� יש. אמת ה�, ומוחלטות

 27  . ומאילוציה מהמציאות שמנותק אוטופי מידה קנה פי)על לא, סבירות במשקפי וניקיונו הג�

  28 

 29 לא התובע. לפח צמוד זבל נחזה בו 8:23 שעה 24.4.2016 מיו� תצלו� ע� עומת תובעה  .ג

 30)על ניקיו� פעולות מתבצעות שבג� דעתו על עמד א� תקי� לא מצב מציג שהתצלו� כ� על חלק

 31  ]: 6' ש 34' עמ עד 15' ש 33' עמ[ מענה לכ� לית� כדי יומיומי בסיס
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 26מתו�  14

 1    כלכלכלכל    עוברעוברעוברעובר    הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי    הג�הג�הג�הג�    צוותצוותצוותצוות, , , , בוקרבוקרבוקרבוקר    כלכלכלכל    מנקי�מנקי�מנקי�מנקי�    הההה''''החברהחברהחברהחבר, , , , מלוכל�מלוכל�מלוכל�מלוכל�    שטחשטחשטחשטח    כשישכשישכשישכשיש

 2    לפנילפנילפנילפני    שהצגתשהצגתשהצגתשהצגת    בתמונהבתמונהבתמונהבתמונה    שראינושראינושראינושראינו    כמוכמוכמוכמו. . . . ענקענקענקענק    שהואשהואשהואשהוא    המזרחיהמזרחיהמזרחיהמזרחי    החלקהחלקהחלקהחלק    אתאתאתאת    ומנקהומנקהומנקהומנקה    בוקרבוקרבוקרבוקר

 3    המטרההמטרההמטרההמטרה    זוזוזוזו. . . . חדשי�חדשי�חדשי�חדשי�    ספסלי�ספסלי�ספסלי�ספסלי�    ע�ע�ע�ע�    מבריקמבריקמבריקמבריק    נקינקינקינקי    שהיהשהיהשהיהשהיה    הספסלי�הספסלי�הספסלי�הספסלי�    שלשלשלשל    דקותדקותדקותדקות    מספרמספרמספרמספר

 4. [...]. . [...]. . [...]. . [...]. ודקהודקהודקהודקה    דקהדקהדקהדקה    כלכלכלכל    עלעלעלעל    שליטהשליטהשליטהשליטה    לנולנולנולנו    אי�אי�אי�אי�    אבלאבלאבלאבל, , , , הזמ�הזמ�הזמ�הזמ�    כלכלכלכל    נקינקינקינקי    שיותרשיותרשיותרשיותר    כמהכמהכמהכמה    שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה

 5    10:0010:0010:0010:00    $$$$    09:3009:3009:3009:30    בסביבותבסביבותבסביבותבסביבות    ויוצאי�ויוצאי�ויוצאי�ויוצאי�    ראשו�ראשו�ראשו�ראשו�    דברדברדברדבר    החו�החו�החו�החו�    אתאתאתאת    מנקי�מנקי�מנקי�מנקי�    ה�ה�ה�ה�    כללכללכללכלל    בדר�בדר�בדר�בדר�

 6    מאשרמאשרמאשרמאשר    אניאניאניאני. . . . הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי    הג�הג�הג�הג�    שלשלשלשל    המזרחיהמזרחיהמזרחיהמזרחי    האזורהאזורהאזורהאזור    אתאתאתאת    לנקותלנקותלנקותלנקות    המזרחיהמזרחיהמזרחיהמזרחי    החלקהחלקהחלקהחלק    לכיוו�לכיוו�לכיוו�לכיוו�

 7    שבחגי�שבחגי�שבחגי�שבחגי�    לומרלומרלומרלומר    חייבחייבחייבחייב    אניאניאניאני. . . . כרגעכרגעכרגעכרגע    לילילילי    שמוצגתשמוצגתשמוצגתשמוצגת    בתמונהבתמונהבתמונהבתמונה    המצול�המצול�המצול�המצול�    האזורהאזורהאזורהאזור    שזהשזהשזהשזה

 8    לג�לג�לג�לג�    מגיעמגיעמגיעמגיע    רברברברב    שקהלשקהלשקהלשקהל    עמוסי�עמוסי�עמוסי�עמוסי�    בימי�בימי�בימי�בימי�, , , , מגיעמגיעמגיעמגיע    ישראלישראלישראלישראל    ע�ע�ע�ע�    שכלשכלשכלשכל    עצמאותעצמאותעצמאותעצמאות    יו�יו�יו�יו�    ואחריואחריואחריואחרי

 9    בכמותבכמותבכמותבכמות    תלויתלויתלויתלוי. [...]. . [...]. . [...]. . [...]. בתחילתובתחילתובתחילתובתחילתו    וג�וג�וג�וג�    היו�היו�היו�היו�    בסו�בסו�בסו�בסו�    ג�ג�ג�ג�    מנקי�מנקי�מנקי�מנקי�    אנואנואנואנו, , , , המזרחיהמזרחיהמזרחיהמזרחי    לחלקלחלקלחלקלחלק

 10    יו�יו�יו�יו�    אחריאחריאחריאחרי. . . . שעותשעותשעותשעות    חמשחמשחמשחמש    לקחתלקחתלקחתלקחת    יכוליכוליכוליכול    וזהוזהוזהוזה    שעתיי�שעתיי�שעתיי�שעתיי�    לקחתלקחתלקחתלקחת    יכוליכוליכוליכול    זהזהזהזה. . . . הלכלו�הלכלו�הלכלו�הלכלו�

 11  .רצופי�רצופי�רצופי�רצופי�    ימי�ימי�ימי�ימי�    3333    לוקחלוקחלוקחלוקח    זהזהזהזה    העצמאותהעצמאותהעצמאותהעצמאות

  12 

 13 פועלו ועל ניקיו� פעולות ביצוע לש� לרשותו שעומד האד�)כוח מגבלות על עמד התובע  .ד

 14 וכ� 4 לכביש ממערב ינאי)בית חו0: חלקי� שני בג�. בג� שמועסקי� העובדי� מצבת להגדלת

 15 עובדי� מועסקי� בג�. דונ� 3,000)כ המזרחי השטח של גודלו. לכביש ממזרח המזרחי החלק

 16 בה, הרשמית הרחצה בעונת עונתיי� בעובדי� מתוגברי� ה�. השנה כל מש�ב שוני� מסוגי�

 17 כעשרה. השנה כל ניקיו� בפעולות מועסקי� הכנסה הבטחת עובדי. לרחצה פתוח ינאי)בית חו0

 18 לעשרי� גדל המספר אוקטובר עד מר8 ובחודשי� הקבועה האד� כוח במצבת נכללי� עובדי�

 19 עובדי� גיוס]. 4/נ ג�' ר; 20' ש 34' עמ; 21' ש 28' עמ עד 25' ש 27' עמ[ עובדי� שלושי� עד

 20 בעסק מדובר לא; ומדיניותה ג"רט להחלטות בכפו0 התובע ידי)על נעשית בג� עובדי� והעסקת

 21 שפועלת הרשות מהחלטות במנותק, נפשו כאוות עובדי� להעסיק רשאי אינו והוא שלו פרטי

 22    ואנחנוואנחנוואנחנוואנחנו    ביקורתביקורתביקורתביקורת    מכירי�מכירי�מכירי�מכירי�    כרשותכרשותכרשותכרשות    אנחנואנחנואנחנואנחנו": נווה כ� על העיד]. 7)8' ש 39' עמ[ ותקציב חוק במסגרת

 23    ג�ג�ג�ג�    ככככ""""סהסהסהסה. . . . הכלהכלהכלהכל    לעשותלעשותלעשותלעשות    מצליחי�מצליחי�מצליחי�מצליחי�    אנחנואנחנואנחנואנחנו    תמידתמידתמידתמיד    לאלאלאלא, , , , בדי�בדי�בדי�בדי�    עלינועלינועלינועלינו    שנמתחתשנמתחתשנמתחתשנמתחת    לביקורתלביקורתלביקורתלביקורת    לפעמי�לפעמי�לפעמי�לפעמי�    זכאי�זכאי�זכאי�זכאי�    ג�ג�ג�ג�

 24    שלשלשלשל    הרצונותהרצונותהרצונותהרצונות    בכלבכלבכלבכל    לעמודלעמודלעמודלעמוד    מצליחי�מצליחי�מצליחי�מצליחי�    אנחנואנחנואנחנואנחנו    תמידתמידתמידתמיד    ולאולאולאולא, , , , וחוקוחוקוחוקוחוק, , , , ותקציבותקציבותקציבותקציב    זמ�זמ�זמ�זמ�    שלשלשלשל    מגבלהמגבלהמגבלהמגבלה    לנולנולנולנו    ישישישיש    אנחנואנחנואנחנואנחנו

 25  ].16)19' ש 50' עמ" [הצור�הצור�הצור�הצור�    אתאתאתאת    רואהרואהרואהרואה    שהציבורשהציבורשהציבורשהציבור    הציבורהציבורהציבורהציבור

  26 

 27 הבאי� ציבור לטובת, בג� התחזוקה מצב את לשפר כדי שנעשה המאמ8 תיאר את התובע  .ה

 28    החליטההחליטההחליטההחליטה    סימנססימנססימנססימנס    חברתחברתחברתחברת, , , , חיצוניי�חיצוניי�חיצוניי�חיצוניי�    גופי�גופי�גופי�גופי�    ע�ע�ע�ע�    הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי    הג�הג�הג�הג�    שלשלשלשל    הפעולההפעולההפעולההפעולה    משיתופימשיתופימשיתופימשיתופי    כחלקכחלקכחלקכחלק": בשעריו

 29    מימימימימימימימי    באחדבאחדבאחדבאחד    וזהוזהוזהוזה    הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי    הג�הג�הג�הג�    עובדיעובדיעובדיעובדי    לבי�לבי�לבי�לבי�    עובדיהעובדיהעובדיהעובדיה    בי�בי�בי�בי�    פעולהפעולהפעולהפעולה    שיתו�שיתו�שיתו�שיתו�    וליצורוליצורוליצורוליצור    הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי    הג�הג�הג�הג�    אתאתאתאת    לאמ#לאמ#לאמ#לאמ#

 30    כחלקכחלקכחלקכחלק    הספסלי�הספסלי�הספסלי�הספסלי�    אתאתאתאת    החליפוהחליפוהחליפוהחליפו    הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי    הג�הג�הג�הג�    עובדיעובדיעובדיעובדי    ע�ע�ע�ע�    יחדיחדיחדיחד    החברההחברההחברההחברה    עובדיעובדיעובדיעובדי    שהעובדי�שהעובדי�שהעובדי�שהעובדי�    ההתנדבותההתנדבותההתנדבותההתנדבות

 31    בחלקבחלקבחלקבחלק: "אמר עוד]. 10)13' ש 32' עמ" [בובובובו    גאהגאהגאהגאה    שאנישאנישאנישאני    פרויקטפרויקטפרויקטפרויקט    המזרחיהמזרחיהמזרחיהמזרחי    הג�הג�הג�הג�    שלשלשלשל    תחזוקהתחזוקהתחזוקהתחזוקה    מפרויקטמפרויקטמפרויקטמפרויקט

 32    שחלק�שחלק�שחלק�שחלק�    פחי�פחי�פחי�פחי�    ועשרותועשרותועשרותועשרות    שולחנותשולחנותשולחנותשולחנות    עשרותעשרותעשרותעשרות    ישישישיש    דונ�דונ�דונ�דונ�    3000300030003000    $$$$ככככ    הואהואהואהוא    שגודלושגודלושגודלושגודלו    הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי    הג�הג�הג�הג�    שלשלשלשל    המזרחיהמזרחיהמזרחיהמזרחי

 33    ולתחזקולתחזקולתחזקולתחזק    טובטובטובטוב    יותריותריותריותר    הדברי�הדברי�הדברי�הדברי�    אתאתאתאת    לעשותלעשותלעשותלעשות    הואהואהואהוא    מתפקידנומתפקידנומתפקידנומתפקידנו    וחלקוחלקוחלקוחלק    טובטובטובטוב    פחותפחותפחותפחות    נראי�נראי�נראי�נראי�    וחלק�וחלק�וחלק�וחלק�    טובטובטובטוב    יותריותריותריותר    נראי�נראי�נראי�נראי�

 34  ].  18)20' ש 32' עמ" [טובטובטובטוב    יותריותריותריותר    הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי    הג�הג�הג�הג�    שלשלשלשל    השטחהשטחהשטחהשטח    אתאתאתאת
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 2 מה ע� התמודד הוא. ממנה שניזו� וכלב פח ליד זרוקה אשפה נחזו בו תצלו� לתובע הוצג  .ו

 3    רגעי�רגעי�רגעי�רגעי�    ישישישיש. . . . מטיילי�מטיילי�מטיילי�מטיילי�    כמליו�כמליו�כמליו�כמליו�    מבקרי�מבקרי�מבקרי�מבקרי�    הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי    בג�בג�בג�בג�, , , , מקוד�מקוד�מקוד�מקוד�    שאמרתישאמרתישאמרתישאמרתי    כמוכמוכמוכמו: "וישיר גלוי באופ� שהוצג

 4    אתאתאתאת    משאירמשאירמשאירמשאיר    ישראלישראלישראלישראל    שע�שע�שע�שע�    העצמאותהעצמאותהעצמאותהעצמאות    יו�יו�יו�יו�, , , , חגי�חגי�חגי�חגי�    אחריאחריאחריאחרי    כמוכמוכמוכמו    רגעי�רגעי�רגעי�רגעי�    וישוישוישויש, , , , נקינקינקינקי    יותריותריותריותר    הואהואהואהוא    הפתוחהפתוחהפתוחהפתוח    שהשטחשהשטחשהשטחשהשטח

 5    אתאתאתאת    ולתחזקולתחזקולתחזקולתחזק    האשפההאשפההאשפההאשפה    אתאתאתאת    לאסו�לאסו�לאסו�לאסו�, , , , ביותרביותרביותרביותר    הטובהטובהטובהטוב    אתאתאתאת    לעשותלעשותלעשותלעשות    משתדלי�משתדלי�משתדלי�משתדלי�    ואנוואנוואנוואנו, , , , הביאהביאהביאהביא    שהואשהואשהואשהוא    האשפההאשפההאשפההאשפה    כלכלכלכל

 6  .]25)30ש'  32[עמ'  "זרוקזרוקזרוקזרוק    זבלזבלזבלזבל    שיששיששיששיש    שאמרתשאמרתשאמרתשאמרת    לתיאורלתיאורלתיאורלתיאור    מסכי�מסכי�מסכי�מסכי�    אניאניאניאני    זאתזאתזאתזאת    ע�ע�ע�ע�    יחדיחדיחדיחד. . . . הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי    הג�הג�הג�הג�

  7 

 8 תחת התמודדות מחייבת היא; אוטופית שלמות אינה הג� כמנהל התובע פועל שבה המציאות

 9  ]:4' ש 35' עמ עד 28' ש 34' עמ[ זאת הדגיש התובע. אד�)וכוח תקציב, מקו� של אילוצי�

  10 

 11    כלכלכלכל    עלעלעלעל    לאלאלאלא, , , , בזהבזהבזהבזה    מטפלי�מטפלי�מטפלי�מטפלי�    אנחנואנחנואנחנואנחנו    מציגהמציגהמציגהמציגה    שאתשאתשאתשאת    רגעי�רגעי�רגעי�רגעי�    אות�אות�אות�אות�' ' ' ' מחדלי�מחדלי�מחדלי�מחדלי�''''    אות�אות�אות�אות�

 12    צרי�צרי�צרי�צרי�. . . . העובדי�העובדי�העובדי�העובדי�    מספרמספרמספרמספר    אתאתאתאת    להגדיללהגדיללהגדיללהגדיל    צרי�צרי�צרי�צרי�    בגללובגללובגללובגללו    הזבלהזבלהזבלהזבל    פחפחפחפח    לידלידלידליד    שנמצאשנמצאשנמצאשנמצא    לכלו�לכלו�לכלו�לכלו�

 13    ע�ע�ע�ע�    יחדיחדיחדיחד, , , , שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה    המאמ#המאמ#המאמ#המאמ#    אתאתאתאת    לעשותלעשותלעשותלעשות    דונ�דונ�דונ�דונ�    3000300030003000    שלשלשלשל    פתוחפתוחפתוחפתוח    שטחשטחשטחשטח    זהזהזהזה, , , , לדאוגלדאוגלדאוגלדאוג

 14    ועודועודועודועוד    עודעודעודעוד    רוצהרוצהרוצהרוצה    היההיההיההיה    מנהלמנהלמנהלמנהל    כלכלכלכל, , , , עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�        יותריותריותריותר    רוצי�רוצי�רוצי�רוצי�    תמידתמידתמידתמיד    כול�כול�כול�כול�    תמידתמידתמידתמיד    אניאניאניאני    זאתזאתזאתזאת

 15    כיכיכיכי    הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי    הג�הג�הג�הג�    אתאתאתאת    מושכלתמושכלתמושכלתמושכלת    בצורהבצורהבצורהבצורה    ולנהלולנהלולנהלולנהל    לזכורלזכורלזכורלזכור    צרי�צרי�צרי�צרי�    אבלאבלאבלאבל, , , , שינקושינקושינקושינקו    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�

 16    כנגדכנגדכנגדכנגד    בפוסטבפוסטבפוסטבפוסט    שנרש�שנרש�שנרש�שנרש�    כמוכמוכמוכמו    לאלאלאלא. . . . גגגג""""לרטלרטלרטלרט    שמגיעי�שמגיעי�שמגיעי�שמגיעי�    ציבורציבורציבורציבור    כספיכספיכספיכספי    אות�אות�אות�אות�    זהזהזהזה    בסו�בסו�בסו�בסו�

 17    שעובדי�שעובדי�שעובדי�שעובדי�    הכנסההכנסההכנסההכנסה    הבטחתהבטחתהבטחתהבטחת, , , , יו�יו�יו�יו�    קשייקשייקשייקשיי    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי    בג�בג�בג�בג�    פהפהפהפה    ישישישיש, , , , העובדי�העובדי�העובדי�העובדי�

 18    ביביביבי    ג�ג�ג�ג�    פגעפגעפגעפגע    הנתבעהנתבעהנתבעהנתבע    שרש�שרש�שרש�שרש�    הזההזההזההזה    הקשההקשההקשההקשה    והפוסטוהפוסטוהפוסטוהפוסט    השנההשנההשנההשנה    כלכלכלכל    לאור�לאור�לאור�לאור�    מאודמאודמאודמאוד    קשהקשהקשהקשה

 19        . . . . בה�בה�בה�בה�    וג�וג�וג�וג�

  20 

 21, הצור� די נקיי� אינ� אשר בו חלקי� שיש או נקי פחות הג� שבו מצב יתכ� כי הסכי� התובע

 22]. 22, 12)15' ש 34' עמ[ 'טוב לא מאוד' ניקיו� במצב או תברואתי במצב הג� כי טענה שלל א�

 23 נתונה לא ומספר� העובדי� מצבת קביעת א�, פחות והיכ� יותר ינקו היכ� להורות באחריותו

 24 נענה לעתי�; אד�)כוח תוספת לקבל בעבר פנה התובע. ג"רט להחלטות זה בעני� כפו0 והוא לו

 25 שבה בתקופה משמעותית גדל בג� שהועסקו העובדי� מספר, כללי באופ�. לא – ולעתי� בחיוב

 26  ]. 5)8, 2' ש 36' עמ; 25)30, 8)21' ש 35' עמ[ אותו ניהל

  27 

 28 לא באורח הג� ותחזוקת לניקיו� הנוגעי� תפקידיו את מילא שהתובע הראה לא הנתבע  .ז

 29 שהתובע האילוצי� בהינת�. לרשותו מדושע האד�)כוח והיק0 השטח לנתוני לב בשי�, סביר

 30 סבל הג� כי להראות כדי. הכול חזות איננה נתו� ברגע מסוי� במקו� לכלו� הימצאות, תיאר

 31 אשפה לפיה� תצלומי� להציג הנתבע על היה וניקיו� לתחזוקה בנוגע לקוי ותפקוד מהזנחה

 32 לא הוא. היו� בהמש� ג� טיפול ללא נשארה בבוקר 8:00 בשעה, שתועד במקו�, בו שנמצאה

 33 היא; ריאלית אינה היו� משעות רגע בכל נקי יהיה הג� בשטח ואתר אתר כלש ציפייתו. כ� עשה

 34  . ודווקנות נוקדנות על מעידה
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 2 קיומה אופ� על לעמוד יש; ריק בחלל נבחנת לא בג� שוטפי� ותחזוקה לניקיו� התובע אחריות

 3 תנאי�. עליה� שליטה אי� ושלתובע עליה שמשפיעי� רלוונטיי� אובייקטיביי� תנאי� בהינת�

 4 אתרי� כולל היותו, הג� של הגדול שטחו: ומגווני� רבי�, ואילוצי� תכתיבי� בגדר שה�, אלה

 5התובע  לה אד�)כוח מגבלת), החו0 חלק מול)אל המזרחי החלק( שוני� צרכי� שמכתיבי�

 6 דאגה מתו� בעצמו לפינוייה לדאוג ולא פסולת אחריו להשאיר ישראל ע� של ונטייתו, כפו0

 7 לש� בג� הטיפול אופ� על שמשפיעי� חיצוניי� תנאי� ה� אלה כל, מבקר הוא בו הטבע לערכי

 8 את מילא לא התובע כי הראה לא הנתבע לעיל האמור לאור. בו תקיני� ותחזוקה ניקיו� השגת

 9 התובע של פקודוִת  כי, בדוחק לא אפילו, הראה לא ודאי הוא; סביר באופ� עליה� לשקוד חובתו

 10 הרס פעולות', 'ברברי ניהול', 'רצח: 'פוסטה לש הבוטות הגנאי למילות ראוי הללו בתחומי�

 11, אישי באופ� לתובע הנתבע חסאות� י –' ובשיטתיות בבורות הרס', 'ומטורפות נרחבות סביבתי

 12  .    מלאכת ההשמדה וההרס על שמנצח כמי

  13 

 14 מתנדבי� תלמידי� בסיוע בג� ניקיו� מבצעי לערו� הנתבע להצעת להיענות ג"רט סירוב  .ח

 15  ]. 2' ש 15' עמ עד 29' ש 14' עמ[ נגדו לטענות או התובע אודות)על לפרסו� עילה אינו

  16 

 17 פסולת בו שיש מצא, בג� ביקר נקוב בתארי� כי בפוסט הנתבע ציי� אילו: להדגיש חשוב  .ט

 18 תוכנו שזה לפרסו� ביחס' דיברתי אמת' הגנת לו עומדת הייתה – בתצלו� זאת ותיעד זרוקה

 19 וגינוי הוקעה זעקת זעק אלא, ותחו� מדוד, עובדתי – כזה בפרסו� בחר לא הנתבע. טיבו וזה

 20 שנמנו, הבוטות, הגורפות לאמירות הנוגע בכל. אישית התובע כלפי ומתריסה מוקיעה, גורפת

 21הוא  מורה הנתבע. ועוד זאת'. הפרסו� אמת' הגנת הוכחה לא, ותחזוקה ניקיו� בנושאי בפוסט

 22 מער� דר� בג� מפגע על תלונה להעבירשל הנתבע  ביכולתו היה כי הטעי� מיטרני ר"ד. ח"לשל

 23' עמ[ הג� כמנהל התובע אל להעבירה ג"לרט גור� שהיה באופ�, ג"ברט דירקטור שמנהלו ח"של

 24 תלונה בה שאי� 3/14)מ הפניה – יחידה מפניה הנתבע של' דילוגו]. '1)3' ש 41' עמ, 24)30' ש 40

 25 יו� של בסופו להתפרש עשוי אינו, הפוגעני הפוסט פרסו� אל, בג� מחדל או מפגע על קונקרטית

 26  . תקנתו לע בג� מחדל או מפגע להביא רצו� על לא, דופי להטיל רצו� על כמעיד אלא

  27 

6.   � 28  בטיחות –טענה למחדלי& בטיפול בג

  29 

 30    מפגעימפגעימפגעימפגעי    רואהרואהרואהרואה    אניאניאניאני    שא�שא�שא�שא�    שלישלישלישלי    באחריותבאחריותבאחריותבאחריות: "בג� בטיחות לנושאי אחריותו אופי את ביאר התובע  .א

 31    בטלפו�בטלפו�בטלפו�בטלפו�    אלייאלייאלייאליי    מתקשרי�מתקשרי�מתקשרי�מתקשרי�, , , , במיילבמיילבמיילבמייל    מקבלמקבלמקבלמקבל, , , , שומעשומעשומעשומע, , , , רואהרואהרואהרואה, , , , יודעיודעיודעיודע    אניאניאניאני    א�א�א�א�, , , , לטפללטפללטפללטפל    ואחרי�ואחרי�ואחרי�ואחרי�    כאלהכאלהכאלהכאלה    בטיחותבטיחותבטיחותבטיחות

 32    כווני�כווני�כווני�כווני�    בעזרתבעזרתבעזרתבעזרת    אואואואו    מטהמטהמטהמטה    אנשיאנשיאנשיאנשי    בעזרתבעזרתבעזרתבעזרת    אואואואו    לטפללטפללטפללטפל    תפקידיתפקידיתפקידיתפקידי, , , , במיילי�במיילי�במיילי�במיילי�, , , , המשרדהמשרדהמשרדהמשרד    שלשלשלשל    בטלפו�בטלפו�בטלפו�בטלפו�, , , , הפרטיהפרטיהפרטיהפרטי
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 1    תחילתתחילתתחילתתחילת    לפנילפנילפנילפני    הרחצההרחצההרחצההרחצה    עונתעונתעונתעונת    תחילתתחילתתחילתתחילת    לפנילפנילפנילפני. [...] . [...] . [...] . [...] השני�השני�השני�השני�    לאור�לאור�לאור�לאור�    שנעשהשנעשהשנעשהשנעשה    מהמהמהמה, , , , הג�הג�הג�הג�    צוותצוותצוותצוות    בעזרתבעזרתבעזרתבעזרת    אואואואו    חיצוניי�חיצוניי�חיצוניי�חיצוניי�

 2    חשמלאיחשמלאיחשמלאיחשמלאי    שלשלשלשל    בדיקהבדיקהבדיקהבדיקה    וישוישוישויש, , , , הדברי�הדברי�הדברי�הדברי�    אתאתאתאת    שבודקשבודקשבודקשבודק    בטיחותבטיחותבטיחותבטיחות    מהנדסמהנדסמהנדסמהנדס    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    בטיחותבטיחותבטיחותבטיחות    סקרסקרסקרסקר    עושי�עושי�עושי�עושי�    אנואנואנואנו    השנההשנההשנההשנה

 3    בעונתבעונתבעונתבעונת    בוקרבוקרבוקרבוקר    בכלבכלבכלבכל    בחו�בחו�בחו�בחו�, , , , מזומזומזומזו    יתרהיתרהיתרהיתרה. . . . ברירהברירהברירהברירה    אי�אי�אי�אי�    פשוטפשוטפשוטפשוט, , , , ומטופלומטופלומטופלומטופל    מתוק�מתוק�מתוק�מתוק�    שנמצאשנמצאשנמצאשנמצא    מפגעמפגעמפגעמפגע    וכלוכלוכלוכל, , , , מוסמ�מוסמ�מוסמ�מוסמ�

 4, , , , רשו�רשו�רשו�רשו�    זהזהזהזה    אתאתאתאת    ישישישיש. . . . בטיחותיי�בטיחותיי�בטיחותיי�בטיחותיי�    מפגעי�מפגעי�מפגעי�מפגעי�    שאי�שאי�שאי�שאי�    אותואותואותואותו    שעושהשעושהשעושהשעושה    מימימימי    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    שנחת�שנחת�שנחת�שנחת�    פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח    סיורסיורסיורסיור    ישישישיש    הרחצההרחצההרחצההרחצה

 5    העבודההעבודההעבודההעבודה    מנהלמנהלמנהלמנהל    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    שנעשהשנעשהשנעשהשנעשה    בוקרבוקרבוקרבוקר    סיורסיורסיורסיור    כלכלכלכל    המזרחיהמזרחיהמזרחיהמזרחי    ובחלקוובחלקוובחלקוובחלקו, , , , זהזהזהזה    אתאתאתאת    נציגנציגנציגנציג, , , , להציגלהציגלהציגלהציג    יבקשיבקשיבקשיבקש    שששש""""ביהמביהמביהמביהמ    וא�וא�וא�וא�

 6    וזהוזהוזהוזה    מטפלמטפלמטפלמטפל    אניאניאניאני    בזהבזהבזהבזה    ואזואזואזואז, , , , בורבורבורבור, , , , ע#ע#ע#ע#    נפילתנפילתנפילתנפילת    כמוכמוכמוכמו, , , , רואי�רואי�רואי�רואי�    שה�שה�שה�שה�    מפגעמפגעמפגעמפגע    כלכלכלכל    עלעלעלעל    מתריעי�מתריעי�מתריעי�מתריעי�, , , , התחזוקההתחזוקההתחזוקההתחזוקה    ועובדיועובדיועובדיועובדי

 7  ].16)21, 10)12' ש 36' עמ" [מהציבורמהציבורמהציבורמהציבור    אלינואלינואלינואלינו    שמופנותשמופנותשמופנותשמופנות    לפניותלפניותלפניותלפניות    מעברמעברמעברמעבר

  8 

 9 שלטענת, באדמה שתקוע ברזל עמוד – בתצלו� הנתבע שתיעד בטיחות מפגע לתובע הוצג  .ב

 10 כ� על פניה קיבל לא שמעול� דעתו על עמד התובע; לנפילה ולגרו� מכשול להוות עלול הנתבע

 11 טעו�ר שא הג� בשטח קשה בטיחותי במפגע מדובר א�]. 4)11' ש 37' עמ[ תקשורת ערו8 בשו�

 12 למפגע התייחסותכל  בפוסט אי�, כ� או כ�. א"למד או למשטרה לפנות יש אזי, חירו� טיפול

 13)על כהלכה מטופל אינומפגע קיי� ש הנתבע סבר א�; תצלו� או אחרשעליו הוצג  זהספציפי, 

 14  . אמת)בזמ� כ� עשה לא הוא א�, ישראל למשטרת בעטיו לפנות עליו היה, ג"ורט התובע ידי

  15 

 16; הגנתו להוכחת הנתבע שהשמיע היחידה העדה, הבר עי� של לעדותה אדרש זה בהקשר  .ג

 17. הפוסט פרסו� בגי� חבות הטלת מפני הגנה להעמדת במאו� סייעה ולא ורפה דלה הייתה היא

 18 הג� בשטח ניקיו� למחדלי שהתייחס מפורט תצהיר נתנה הבר עי�. הנכו� הוא דבר של היפוכו

 19, נגדית לחקירה בעומדה]. 2/נ[ 2014 שנת בחור0 ותלמידיה� הנתבע ע� במקו� שביקרה בעת

 20. בפיה הושמה שזו וניכר הראשית עדותה תוכ� את, משכנע, אמי� באורח 0קֵ לתַ  בידה עלה לא

 21[...] [...] [...] [...] "; ; ; ; "לילילילי    הסבירוהסבירוהסבירוהסבירו    שכ�שכ�שכ�שכ�    חושבתחושבתחושבתחושבת    אניאניאניאני    אבלאבלאבלאבל, , , , ש�ש�ש�ש�    היההיההיההיה    מהמהמהמה    זוכרתזוכרתזוכרתזוכרת    כ�כ�כ�כ�    כלכלכלכל    לאלאלאלא    כברכברכברכבר    בגיליבגיליבגיליבגילי    אניאניאניאני: "אמרה �כ

 22    משהומשהומשהומשהו    אבלאבלאבלאבל, , , , הגו�הגו�הגו�הגו�    ש�ש�ש�ש�    אתאתאתאת    זוכרתזוכרתזוכרתזוכרת    לאלאלאלא    אפילואפילואפילואפילו    אניאניאניאני    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    נתבענתבענתבענתבע    שהואשהואשהואשהוא    לילילילי    סיפרסיפרסיפרסיפר) ) ) ) אאאא""""קקקק, , , , הנתבעהנתבעהנתבעהנתבע((((        צורצורצורצור

 23 לאשר ידעה ולא שכ� הניחה, ג"ברט מדובר א� כשנשאלה]. 1)5' ש 18' עמ" [לשמורהלשמורהלשמורהלשמורה    שקשורשקשורשקשורשקשור

 24  . פוזיטיבי, ברור באופ� הדבר את

  25 

 26, באוקטובר היה הדבר הבר עי� לטענת: הביקור זמ� לגבי שונות גרסות מסרו והנתבע הבר עי�

 27 היה א� ].21, 18' ש 14' לעמ 8)12' ש 18' עמ השוו[ בדצמבר נער� הביקור הנתבע שלגרסת בעוד

 28 ביכולתה היהאזי , בתצהירה הבר עי� גוללה שאותו בג� ניקיו� כשלי של הדרמתי בתיאור ממש

 29 בפוסט עיינה היא. בתכלית שונה עדות מסרה היא, עקא דא. הפוסט לתוכ� הביקור בי� לקשור

 30    לאלאלאלא, , , , מושגמושגמושגמושג    לילילילי    שאי�שאי�שאי�שאי�    משהומשהומשהומשהו    לילילילי    מצטטמצטטמצטטמצטט    אתהאתהאתהאתה. . . . לילילילי    מנותקמנותקמנותקמנותק    זהזהזהזה: "לגביו אמרהכ� ו העדי� דוכ� על בעומדה
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 1 או נבע לא הפרסו� תוכ�של עדת הנתבע,  לשיטתה, משמע]. 10)13' ש 19' עמ" [זהזהזהזה    אתאתאתאת    ראיתיראיתיראיתיראיתי

 2  . בג� הביקור מחוויית התחייב

  3 

 4. סובייקטיבי לא, אובייקטיבי הוא הרע לשו� בפרסו� יש א� לקביעה המבח�: לעיל נאמר כבר

 5 יחד. המשפט)לבית שמורה וההכרעה לגביו אחרי� עדי� לעמדת בכלל א� דל ער� יש זה במוב�

 6 בשמורה התלמידי� בסיור הנתבע ע� יחד נכחה היא; חשיבות יש הבר עי� של לעדותה, זאת ע�

 7. התובע הוא, הג� ולמנהל ג"לרט כ� בשל לפנות רצונו את והוליד הנתבע של כעסו את עורר אשר

 8 הייתה, יו� אותו אירועי על בתלונה היא באה אילו כי סברה מטעמו העדה, לנתבע שבניגוד אלא

 9. פרטי כאד� התובע נגד הנתבע שפרס� במילי� שימוש לכדי מגיעה לא א� חריפה לשו� נוקטת

 10' עמ[ דריתחא בעידנא, הסיור בעקבות, לרגשותיה ביטוי נותנת הייתה א� ג� נוהגת הייתה כ�

 11 היעדר את הדגישה הבר עי� של עדותה]. 3' ש 20' עמ עד 24' ש 19' עמ ג�' ר; 14)18' ש 19

 12  .בג� סיורה בעקבות להעלות היה שנית� לגיטימית תלונה לבי� הפוסט בי� וההלימה המידתיות

  13 

 14  אקולוגיה וסביבה –מול רט"ג �טענה למחדלי התובע אל  .7

  15 

 16הנתבע מנה בתצהירו שורה ארוכה של נושאי� אקולוגיי� וסביבתיי� לגביה� תק0 את   א.

 17ספר, ליקויי� בגדר )קיו� חניה מסודרת לתמידי בית)מדיניות רט"ג בג�. נמנו עליה� טענות לאי

 18נחל אלכסנדר, זיהו� נחל אלכסנדר, קיומ� של גזעי עצי� מסכני�, עמודי ברזל במרכז  במשעול

 19ו� גבול ג� לאומי לקוי ומטעה, מבני שעשועי� מוזנחי� ומסוכני�, תחנת ביוב מהמשעול, סי

 20אשר מוצבת בג� הלאומי, מבני� לגביה� נטענו ליקויי בטיחות, ביצוע פעולות סביבתיות שנויות 

 21י רט"ג ועוד כהנה וכהנה. א0 אחת מהטענות הללו לא הוכחה כדבעי. הנתבע יד)במחלוקת על

 22 ח"לשל מורה היותובנושאי בטיחות, בניה ואקולוגיה.  מוסמ�מורה לשל"ח; הוא אינו מומחה 

 23. טבע ערכי לשמירת הלגיטימית דאגתו לא א0, הללו בתחומי� ובקיא ידע� אותו עושה אינו

 24תו� הוכחה כי דעת לגבי כל אחת מה�, )כבד ולהגיש חוותטענותיו היה עליו להת הוכחת לש�

 25ד"ר הדבר לא נעשה. הנושא שעליו הוא מלי� מצוי באחריות רט"ג והתובע ולא גו0 אחר זולת�. 

 26ידו ), צורפה לראיות הנתבע לא זומ� על18.6.2013דעתו, נושאת תארי� )אריה רוזנפלד שחוות

 27 .בהלי� זה משקל וער� ראייתיי�ער� למסמ� ש לית� עדות ולא עמד לחקירה נגדית; לפיכ� אי�

 28ר שאסמ� עדותו היחידה )אני דוחה את מבוקשו של הנתבע להוכיח טענות שבמומחיות על

 29  מידתיות.  ושקילות דיוק עובדתי, ה נלקתה בהאדרה והגזמה ולא הפגי

  30 

 31זאת ועוד. התובענה אינה מתנהלת בי� הנתבע לבי� רט"ג. א� ברצונו של הנתבע לתקו0   ב.

 32את מדיניות רט"ג או להשיג עליה בכל אחד מההקשרי� שמנה בתצהירו, יתכבד ויגיש נגדה 
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 1הגנה מפני תוכ� הפוסט שפרס� וכיח תביעה ויישא בנטל הוכחתה. בהלי� דנ� נדרש הנתבע לה

 2ידי התובע מראשית ההלי� [ר' התנגדות התובע )הדברי� הודגשו עלנגד התובע באופ� אישי. 

 3 שנקט הפרסו� את להצדיק מנת)על]. 9' בעמ והחלטה 26, 14)16' ש 8' עמוב 22)23ש'  5בעמ' 

 4 כי או בג� ג"רט מדיניות על להשיגחלה על התובע חובה  כי להראות הנתבע על היה, התובע נגד

 5 התובע שעל טע� הוא. בכ� כשל הנתבע. הנתבע הלי� תוצאותיה שעל המדיניות את הכתיב הוא

 6 לאשר נאל8 א�, שבניהולו לג�' בריאה' עמדה הבעת תו� מעסיקתו)ג"רט למדיניות להתנגד

 7  ].4)9' ש 14' עמ[ ג"רטפנימיי� ב בדיוני� כזו עמדה נקט התובע א� יודע שאינו

  8 

 9 מרכז מחוז ואקולוג ג"רט עובד), מליחי ר"ד להל�( מליחי יריב ר"ד נמנה התובע עדי על  .ג

 10)חוות]; 1' ש 57' עמ עד 29' ש 56' עמ; 27)28, 23)24' ש 56' עמ[ הג� על ג� חלה שאחריותו בה

 11 עבודתו בי� בממשק עוסקת דעתו)שחוות הדגיש מליחי ר"ד]. 8/ת[ התובע בראיות נכללה דעתו

 12 הנחיותיו לפי מבוצעות אקולוגיות פעולות; הג� כמנהל התובע תפקיד לבי� האקולוגי בתחו�

 13 נמנע אילו]. 9)11' ש 58' עמ; 26)28' ש 57' עמ[ מה� לסטות רשאי אינו הג� ומנהל מליחי ר"ד של

 14 בוטה להפרה נחשב היה הדבר, האקולוגי בתחו� ג"רט ומדיניות הנחיות את מלקיי� התובע

 15 הלי� נקיטת של לסיכו� נחש0 היה והתובע פועל הוא שבה והניהולית המקצועית המסגרת של

 16  ]. 16)21' ש 61' עמ[ נגדו משמעתי

  17 

 18 אק'וולצ מרגרטה ר"דעובדת רט"ג  ידיב ניתנה התובע בראיות שנכללה נוספת דעת)חוות  .ד

 19 י�שנוגע י�אקולוגי נושאי� ינבש עסקה דעתה)חוות]. 30)29' ש 54' עמ; 7/ת) [אק'וולצ להל�(

 20 תיגר לקרוא הנתבע שביק לגביה�, הקרי� סו0 וצמח אקליפטוס עצי כריתת, בג� ג"רט לפעילות

 21 בדרגי� ג"רט ידי)על שנעשית מדיניות בקביעת שמדובר המסר אק'וולצ ר"ד. ג"רט מדיניות על

 22 מדיניות לשנות עשוי אינו ,הג� כמנהל במעמדו ,התובע; מומחי� התייעצות ע� לאחר, שוני�

 23 שנוגעי� אלה, בטיחות בנושאי ג�]. 14)16' ש 53' עמ[ מביצועה הימנעות תו� עליה לערער אוזו 

 24]. 6)8' ש 54' עמ[ החלטותיהו ג"רט למדיניות התובע כפו0, ואחרי� אקליפטוס עצי לכריתת

 25 מאחר, לפיכ�]. 3)6' ש 55' עמ[ פעילותה על שחולש לחוק כפיפות תו� נקבעת ג"רט מדיניות

 26 עומדת שבו הלי� לא ,אישי באופ� התובע נגד הנתבע בידי הרע לשו� פרסו� היא התביעה עילתש

 27 לפ� להידרש צור� כל אי�, אחר עני� בכל או הללו האקולוגיות בסוגיות ג"רט מדיניות לבחינה

 28)חוות הנתבע העמיד לא אק'וולצ ר"ד של דעתה)חוות מול)אל, כאמור. הדעת)בחוות המקצועי

 29  .  שונה מדיניות ולייש� לאמ8 יש כי שהראתה נגדית דעת

  30 

 31 ג"רט מדיניות על הנתבע של השגות לבחינה עומדות לא זה בהלי�, ראשית :אמור מעתה  .ה

 32  בתצהירו הנתבע שמנה השגות, שנית. בתובענה די�)בעלת אינה ג"ורט, אקולוגיי� בנושאי�
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 1 אל ה� א�, הפרסו� אמת הגנת הוכחת לש� מומחי� דעת)חוות באמצעות ביסוס טעונות היו

 2)על שניתנו הדעת)חוות. בלבד היחידה עדותו סמ�)על, פה)בהבל להוכיח� ביקש והנתבע הוגשו

 3 אי�, מומחי� דעת)חוות מהגשת נמנע שהנתבע מאחר. נסתרו לא מליחי ר"וד אק'וולצ ר"ד ידי

 4 על לערער מצליח הנתבע היה אפילו, לבסו-. ג"רט עובדי ה� התובע שמומחי בכ� כלו� ולא

 5 סו0 של גידול בית, אקליפטוס עצי כריתת בנושא – והסביבתי האקולוגי בתחו� ג"רט מדיניות

 6 שנקט והפוגעני המשמי8 האישי הפרסו� את להצדיק בכ� היה לא, אחר נושא בכל או הקרי�

 7)ג"רט למדיניות להתנגד מעמד או דעת)שיקול היה לא לתובע כי הוכח; אישי באופ� התובע נגד

 8. אמת לא בפוסט לו שיוחסו התכני� את שעשה באופ�, ואומצה נקבעה שהיא לאחר מעסיקתו

 9  . בג� ג"רט מדיניות על הנתבע של הפרטניות בהשגותיו עיסוק לייתר כדי אלה בכל יש

  10 

 11 או שקילה היעדר על מבוססות הנתבע שטענות הוכח, בלבד וכדוגמא, הצור� מ� למעלה  .ו

 12 אישר הוא למשל כ�. הרלוונטית העובדתית התשתית של היריעה רוחב מלוא של ידיעה היעדר

 13 הנוגע בכל]. 10)11' ש 14' עמ[ בג� שמצויה הסליקה תחנת על האחריות נתונה למי יודע שאיננו

 14: בדבר שנוגעי� הגורמי� ריבוי את מליחי ר"ד עדות חשפה, אלכסנדר נחל זיהו� על להשגותיו

 15    זיתי�זיתי�זיתי�זיתי�    מסיקמסיקמסיקמסיק    תוצריתוצריתוצריתוצרי    שלשלשלשל    שיירי�שיירי�שיירי�שיירי�    מהזרמתמהזרמתמהזרמתמהזרמת    כתוצאהכתוצאהכתוצאהכתוצאה    אורגניאורגניאורגניאורגני    מעומסמעומסמעומסמעומס    שנובעשנובעשנובעשנובע    ביולוגיביולוגיביולוגיביולוגי    זיהו�זיהו�זיהו�זיהו�    ש�ש�ש�ש�    ישישישיש"

 16    זיהו�זיהו�זיהו�זיהו�    ישישישיש. . . . הפלסטינאיתהפלסטינאיתהפלסטינאיתהפלסטינאית    הרשותהרשותהרשותהרשות    בתחומיבתחומיבתחומיבתחומי    שכ�שכ�שכ�שכ�    נחלנחלנחלנחל    שלשלשלשל    הניזוקהניזוקהניזוקהניזוק    באג�באג�באג�באג�    כללכללכללכלל    בדר�בדר�בדר�בדר�, , , , הנחלהנחלהנחלהנחל    במעלהבמעלהבמעלהבמעלה    שנעשהשנעשהשנעשהשנעשה

 17    משטיפהמשטיפהמשטיפהמשטיפה    שנובעשנובעשנובעשנובע    כימיכימיכימיכימי    זיהו�זיהו�זיהו�זיהו�    ישישישיש. . . . הנחלהנחלהנחלהנחל    לאור�לאור�לאור�לאור�    שנמצאי�שנמצאי�שנמצאי�שנמצאי�    ממדגי�ממדגי�ממדגי�ממדגי�    מתי�מתי�מתי�מתי�    דגי�דגי�דגי�דגי�    מזריקתמזריקתמזריקתמזריקת    שנובעשנובעשנובעשנובע    ביולוגיביולוגיביולוגיביולוגי

 18    שעושי�שעושי�שעושי�שעושי�    אנשי�אנשי�אנשי�אנשי�    שלשלשלשל    אנושיתאנושיתאנושיתאנושית    פסולתפסולתפסולתפסולת    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    זיהו�זיהו�זיהו�זיהו�    ישישישיש, , , , ומרוססי�ומרוססי�ומרוססי�ומרוססי�    שמוקשי�שמוקשי�שמוקשי�שמוקשי�    חקלאיי�חקלאיי�חקלאיי�חקלאיי�    שדותשדותשדותשדות    שלשלשלשל

 19    הזההזההזההזה    העצו�העצו�העצו�העצו�    הנחלהנחלהנחלהנחל    שלשלשלשל    הניקוזהניקוזהניקוזהניקוז    הג�הג�הג�הג�    מכלמכלמכלמכל    הללוהללוהללוהללו    הזיהומי�הזיהומי�הזיהומי�הזיהומי�    כלכלכלכל    דברדברדברדבר    שלשלשלשל    ובסופוובסופוובסופוובסופו, , , , הנחלהנחלהנחלהנחל    כלכלכלכל    לאור�לאור�לאור�לאור�    פיקניקפיקניקפיקניקפיקניק

 20' ש 60' עמ עד 27' ש 59' עמ" [אלכסנדראלכסנדראלכסנדראלכסנדר    נחלנחלנחלנחל    לאומילאומילאומילאומי    ג�ג�ג�ג�    בעצ�בעצ�בעצ�בעצ�    שהואשהואשהואשהוא    הנחלהנחלהנחלהנחל    בשטחבשטחבשטחבשטח    מתנקזי�מתנקזי�מתנקזי�מתנקזי�    ויובליוויובליוויובליוויובליו

 21 לנתבע? ו� לגורמיה שאלה זיהו� ולסלק לאיי� הג� כמנהל בתפקידו התובע עשויזה  כיצד]. 2

 22 בתובע שהוטחה שההאשמה ניכר כ�ב ג�. ובראיותיו בעדותו מענה שמ8 לכ� אי�; הפתרוני�

 23  . לאשור� לעובדות הידרשות על הושתתה לא ומתלהמת גסה בשפה בפוסט

  24 

 25  טענה בדבר חובת פרסו& ציבורית  .8

  26 

 27. כזו לחסינות טענו לא ועדיו התובע. מביקורת חסינה אינה, ג"רט, התובע של מעסיקתו  .א

 28, עקא דא. דמוקרטית בחברה חשוב נדב� היא שוני� באפיקי� ומתפרסמת שמושמעת ביקורת

 29 על. כזו שאינה פוגענית התלהמות לבי�, לגיטימית, עניינית ביקורת בי� היטב הבח� להבחי� יש

 30 בד0 וסטבפ שנעשה כפי, בתובע אישי דופי הטלת לבי� ג"רט כלפי ביקורת השמעת בי� ההבדל

 31  ]:2' ש 50' עמ עד 25' ש 49' עמ[ נווה התובע של עדו עמד, בפייסבוק ג"רט

  32 
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 1    ביקורתביקורתביקורתביקורת    מאודמאודמאודמאוד    להרבהלהרבהלהרבהלהרבה    לבקרי�לבקרי�לבקרי�לבקרי�    חדשותחדשותחדשותחדשות    חשופי�חשופי�חשופי�חשופי�    והגני�והגני�והגני�והגני�    הטבעהטבעהטבעהטבע    ורשותורשותורשותורשות    אנחנואנחנואנחנואנחנו

 2    להחזיקלהחזיקלהחזיקלהחזיק    הואהואהואהוא    שלנושלנושלנושלנו    והתפקידוהתפקידוהתפקידוהתפקיד    מאחרמאחרמאחרמאחר, , , , מבקרי�מבקרי�מבקרי�מבקרי�    שלשלשלשל    אנשי�אנשי�אנשי�אנשי�    שלשלשלשל    פרטיתפרטיתפרטיתפרטית    ציבוריתציבוריתציבוריתציבורית

 3    שלשלשלשל    הזוהזוהזוהזו    במציאותבמציאותבמציאותבמציאות. . . . קבעקבעקבעקבע    שהמחוקקשהמחוקקשהמחוקקשהמחוקק    והגני�והגני�והגני�והגני�    הטבעהטבעהטבעהטבע    שמורתשמורתשמורתשמורת    שה�שה�שה�שה�    האתרי�האתרי�האתרי�האתרי�    אתאתאתאת

 4, , , , מפגעמפגעמפגעמפגע    שהואשהואשהואשהוא    איזהאיזהאיזהאיזה    ורואהורואהורואהורואה    בכבישבכבישבכבישבכביש    שנוסעשנוסעשנוסעשנוסע    אד�אד�אד�אד�    וכלוכלוכלוכל    מורגלי�מורגלי�מורגלי�מורגלי�    אנחנואנחנואנחנואנחנו    ביקורתביקורתביקורתביקורת

 5    הערותהערותהערותהערות    אלפיאלפיאלפיאלפי    ישישישיש, , , , הזההזההזההזה    המפגעהמפגעהמפגעהמפגע    אתאתאתאת    ראהראהראהראה    שהואשהואשהואשהוא    להודיעלהודיעלהודיעלהודיע    טלפו�טלפו�טלפו�טלפו�    בשיחתבשיחתבשיחתבשיחת    יכוליכוליכוליכול

 6    היתההיתההיתההיתה    פהפהפהפה    אבלאבלאבלאבל, , , , אחראחראחראחר    אואואואו    כזהכזהכזהכזה    מענהמענהמענהמענה    לתתלתתלתתלתת    מצליחי�מצליחי�מצליחי�מצליחי�    אנחנואנחנואנחנואנחנו    ולעיתי�ולעיתי�ולעיתי�ולעיתי�    כאלהכאלהכאלהכאלה

 7    מור�מור�מור�מור�, , , , והגני�והגני�והגני�והגני�    הטבעהטבעהטבעהטבע    ברשותברשותברשותברשות    תפקידותפקידותפקידותפקידו    בשלבשלבשלבשל    ולאולאולאולא, , , , כרועיכרועיכרועיכרועי    רועירועירועירועי    עלעלעלעל    אישיתאישיתאישיתאישית    תקיפהתקיפהתקיפהתקיפה

 8  .הזההזההזההזה    מהסוגמהסוגמהסוגמהסוג    דברי�דברי�דברי�דברי�, , , , מע�מע�מע�מע�

  9 

 10, בוטה, פוגע לפרסו� גבול שימת המטרת; לגיטימית ביקורת להשתקת כיוונה לא עהיהתב  .ב

 11 ביקורת העברת בי� הגבול קו על עמד התובע ג�. אד� של' גופו' אלא עני� של גופו לא שעיקרו

 12    הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי    הג�הג�הג�הג�    אתאתאתאת    ניהלתיניהלתיניהלתיניהלתי    שא�שא�שא�שא�    להאמי�להאמי�להאמי�להאמי�    יכוליכוליכוליכול    אניאניאניאני: "בפוסט שנמנו ההאשמות הטחת לבי� תפקודו על

 13    רקרקרקרק    והייתיוהייתיוהייתיוהייתי    רערערערע    היההיההיההיה    הכלהכלהכלהכל    א�א�א�א�, , , , מרחבמרחבמרחבמרחב    מנהלמנהלמנהלמנהל    להיותלהיותלהיותלהיות    והפכתיוהפכתיוהפכתיוהפכתי    התקדמתיהתקדמתיהתקדמתיהתקדמתי    האחרונההאחרונההאחרונההאחרונה    ובשנהובשנהובשנהובשנה    שני�שני�שני�שני�    במש�במש�במש�במש�    הזההזההזההזה

 14    רועירועירועירועי    אצלאצלאצלאצל    פרפקטפרפקטפרפקטפרפקט    הכלהכלהכלהכל    לאלאלאלא    וג�וג�וג�וג�    והגני�והגני�והגני�והגני�    הטבעהטבעהטבעהטבע    ברשותברשותברשותברשות    טובטובטובטוב    הכלהכלהכלהכל    שלאשלאשלאשלא    ברורברורברורברור. . . . מתקד�מתקד�מתקד�מתקד�    הייתיהייתיהייתיהייתי    לאלאלאלא    זמי�זמי�זמי�זמי�    לאלאלאלא

 15' עמ" [הזההזההזההזה    בפוסטבפוסטבפוסטבפוסט    עלייעלייעלייעליי    רש�רש�רש�רש�    שהנתבעשהנתבעשהנתבעשהנתבע    מהמהמהמה    אישיאישיאישיאישי    באופ�באופ�באופ�באופ�    משהומשהומשהומשהו    עלייעלייעלייעליי    נרש�נרש�נרש�נרש�    לאלאלאלא    מעול�מעול�מעול�מעול�    אבלאבלאבלאבל    שטראוסשטראוסשטראוסשטראוס

 16  ].26)30' ש 30

  17 

 18 קו. והחלטותיה למדיניותה שכפו0 בה שכיר עובד הוא; ג"רט בראש עומד אינו התובע  .ג

 19 הקבועי� באמצעי� בה תפקיד ובעלי ג"רט על ביקורת למתוח הנתבע של זכותו בי� עובר ברור

 20 לבי�, לאשור� הרלוונטיות העובדות מלוא תיאור על הקפדה תו� ומידתי ענייני באורח – בחוק

 21 כל בצד� ואי� קשה שפגיעת� צורמות,, בוטות במלי� תובע>ָ  ג"רט עובד של הטוב בשמו פגיעה

 22 נגד הנתבע טענות. גורפות והצהרות אמירות רק אלא קונקרטיי� אירוע או תלונה של תיאור

 23 שנקט הפוסט את מכשירות אינ�, הדברי� פני אלה ולא, כנכונות הוכחו אפילו – והתובע ג"רט

 24 ידי)על הובאה לא]. 3)4' ש 16' עמ; 9)13' ש 15' בעמ התובע עדות' ור[ אישי באופ� התובע נגד

 25, טבע ערכי של' רצח' בה�, בפוסט לתובע שקשר בביטויי� שימוש שתצדיק ראיה שמ8 הנתבע

 26 הרס' שעיקרה והתנהלות', ומטורפות נרחבות סביבתי הרס פעולות, 'הג� של' ברברי ניהול'

 27  '.ובשיטתיות בבורות

  28 

 29 שהעובדות הראה לא הנתבע'; דיברתי אמת' הגנת תחת חוסה אינו שהפוסט אפוא נמצא  .ד

 30 היו ומשתלחת בוטה כה בשפה להשתמש לעצמו והרשה לשונו חרצובות את התיר יסוד�)שעל

 31 זאת, אורכו לכל בפרסו� שנשזרו הקשי� בביטויי� שימוש שתצדיק תאמ שכ� כל לא, אמת

 32 מחבות עצמו למלט עשוי הנתבע אי�, הדברי� פני ה� שאלה מאחר. שמו ציו� תו� לתובע ביחס

 33 תפקידו את ממלא התובע בו ובאופ� בג�, ג"רט בפעילות לעיסוק ציבורית חשיבות שיש כ� בשל
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 1, שהתבטא כפי להתבטא לנתבע להתיר כדי בה די לא; קיימת אכ� הציבורית החשיבות. כמנהלו

 2  . ידו)על הוכח לא, הגנה של לקיומה בלתו שאי� רכיב – הפרסו� אמיתות שרכיב לכ� לב בשי�

  3 

 4חשיבותה של הזכות לחופש הביטוי. יש לדייק: הזכות לחופש הביטוי אינה הנתבע עמד על   ה.

 5זכות יחידה שיש להביא בחשבו� בתביעה שעילתה פרסו� לשו� הרע; מולה ניצבת הזכות לש� 

 6לנושא נעשה בידי טוב. האיזו� בי� זכויות אלה ובינ� לבי� אינטרסי� וערכי� אחרי� בעלי נגיעה 

 7המחוקק בהוראותיו והסדריו הפרטניי� של חוק איסור לשו� הרע. מאחר שהנתבע אינו חוסה 

 8מחבות משו� שבעשיית הפרסו� מימש  וטענה שיש לפטור אות ובצל� של הגנותיו, לא תעמוד ל

 9  )].2014( 132, פס' פלוני נ' פלונית 8954/11לחופש הביטוי [ע"א  ואת זכות

  10 

 11לב, הוא כשלעצמו, אינו מקי� הגנה )לב. דא עקא, תו�)� לעשיית הפרסו� בתו�הנתבע טע  ו.

 12לב )כי עשה את הפרסו� בתו�הנתבע להוכיח נדרש לכונ� הגנה  כדימפני פרסו� לשו� הרע. 

 13. נסיבות חוקב 15בסעי0 ספציפיות שקבועות הבהגנות שנמנו בהתקיי� אחת הנסיבות הנוספות 

 14בחוק,  14. הנתבע השלי� יהבו על הגנת סעי0 ידי הנתבע)חו עלכאלה לא נטענו וממילא לא הוכ

 15ג� בה ו]. בהתא� לכ� ניתנה החלטה בדיו� המקדמי הראשו�, 6)7סע' בהגנתו [)כפי שמעיד כתב

 16אמת הפרסו� וטענה לגבי משכו. הנתבע אינו רשאי  טענתהוטע� שהגנתו של הנתבע נעוצה רק ב

 17ואשר  לא הובאו ראיות עליה�� להגנות חדשות שלהרחיב את חזית המחלוקת בסיכומיו ולטעו

 18. במקביל, לא אדרש להרחבות חזית שנקט התובע לגביה� לא ניתנה לתובע הזדמנות להישמע

 19 בסיכומיו, בי� לגבי עילותיה של התביעה ובי� לגבי סכומה. 

  20 

 21  לסיכו& חלק זה  .9

  22 

 23        ))))שמרשמרשמרשמר    נעמינעמינעמינעמי: : : : ולח�ולח�ולח�ולח�    מילי�מילי�מילי�מילי�((((    הצומחהצומחהצומחהצומח    להגנתלהגנתלהגנתלהגנת    ולסולסולסולס

 24        בשמורות הטבעבשמורות הטבעבשמורות הטבעבשמורות הטבעכבר פורחי� נרקיסי� כבר פורחי� נרקיסי� כבר פורחי� נרקיסי� כבר פורחי� נרקיסי� 

 25        מרבדי� נפרשי� בשפלת החו�מרבדי� נפרשי� בשפלת החו�מרבדי� נפרשי� בשפלת החו�מרבדי� נפרשי� בשפלת החו�

 26        כלנית וכרכו�, אל� גו� וצבעכלנית וכרכו�, אל� גו� וצבעכלנית וכרכו�, אל� גו� וצבעכלנית וכרכו�, אל� גו� וצבע

 27        כא� אסור לקטו�!כא� אסור לקטו�!כא� אסור לקטו�!כא� אסור לקטו�!    $$$$והחוק שאומר והחוק שאומר והחוק שאומר והחוק שאומר 

 28        רק עלי אי� החוק משגיחרק עלי אי� החוק משגיחרק עלי אי� החוק משגיחרק עלי אי� החוק משגיח

 29        רק עלי איש אינו שומררק עלי איש אינו שומררק עלי איש אינו שומררק עלי איש אינו שומר

 30        לו היו לי עלי גביעלו היו לי עלי גביעלו היו לי עלי גביעלו היו לי עלי גביע

 31  אז, היה מצבי אחר.אז, היה מצבי אחר.אז, היה מצבי אחר.אז, היה מצבי אחר.

  32 

 33 הנתבע. הנתבע לו שהסב הפגיעה מפני התובע על מג� דווקא, הרע לשו� איסור חוק – החוק, ובכ�

 34 טבע אהבת. נשללה התביעה מול)אל שהעמיד ההגנה. הרע לשו� פרסו� של אזרחית עוולה ביצע
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 1ב� גביר נ'  10520/03רע"א [ ממנו חלק היא טוב לש� שהזכות, האד� כבוד לרמיסת עילה אינה

 2 להידרש יש. אחר עוול גרימת ידי)על לתקנו עשוי אינו לעוול שטוע� מי]. )2006( 10, פס' דנקנר

 3  . הנתבע על שיושת לפיצוי אפוא

  4 

 5  הפיצוי שיעור  .ד

  6 

 7הפוסט השמי8 את התובע וייחס לו תכונות נלוזות והתנהלות שלילית, ה� כאד� וה� כעובד.   .1

 8שמקבל שכר ללא הצדקה: הוא אינו נגיש לציבור שאותו  'כאוכל חינ�'הפוסט הציג את התובע 

 9נועד הג� לשרת ומתנשא עליו; במקו� לשקוד על טובת הטבע והחי ולעשות את עבודתו הוא 

 10עוסק ברצח הג� הלאומי, בהשמדת עול� החי והצומח בו, בניהול ברברי של חו0 ינאי ובהרס 

 11תובע בזפת ונוצות ומציגו לראווה, שיטתי של פנינות חמד נדירות בטבע. הפוסט מגלגל את ה

 12מנת שג� אחרי� שיקראו את הפרסו� )על כל כינויי הגנאי שהנתבע קשר לו, בכיכר העיר על

 13  יזכוהו בבוז ובהוקעה שלה� הוא ראוי. זהו פרסו� בר0 חומרה גבוה מבחינת לשו� הרע שבו.    

  14 

 15א בחוק. מקו� בו 7סעי0 ללא הוכחת נזק לפי  + 50,000התובע עתר לפסוק לו פיצוי בס�   .2

 16פורסמה לשו� הרע, קיימת מניה וביה חזקת נזק והיא סוללת את דרכו של הנפגע מהפרסו� 

 17א� נתבע פיצוי ג�  לתבוע פיצוי סטטוטורי, זאת בלי שיידרש להוכיח את נזקיו באופ� פרטני.

 18להתאי� קב בחוק; מדובר בסכומי 'תקרה' ויש נהמשפט אינו מחויב לסכו� שנ)סטטוטורי, בית

 19את הפיצוי בכל מקרה לנסיבותיו. יש להתחשב במידת הפגיעה הטמונה בפרסו� ועוצמת� של 

 20  דברי לשו� הרע שנכללו בו, במש� זמ� החשיפה של אחרי� אליו, בהיק0 החשיפה והשפעתה. 

  21 

 2722)' ש 21' עמ ;3ת/)ב 14התובע תיאר את הבושה והכאב שהרגיש בעקבות פרסו� הפוסט [סע'   .3

 23    אניאניאניאני. . . . הפוסטהפוסטהפוסטהפוסט    אתאתאתאת    העלההעלההעלההעלה    הואהואהואהוא    למהלמהלמהלמה    מבי�מבי�מבי�מבי�    לאלאלאלא    היו�היו�היו�היו�    עדעדעדעד    אניאניאניאני.  .  .  .  נפגעתינפגעתינפגעתינפגעתי    שאנישאנישאנישאני    יודעיודעיודעיודע    אניאניאניאני" בתו� כ� אמר: ].21

 24' ש 25' עמ" [ינאיינאיינאיינאי    ביתביתביתבית    חו�חו�חו�חו�    שלשלשלשל    הברבריהברבריהברבריהברברי    בניהולבניהולבניהולבניהול    המשי�המשי�המשי�המשי�    כמוכמוכמוכמו    מילי�מילי�מילי�מילי�.  .  .  .  הזההזההזההזה    מהפוסטמהפוסטמהפוסטמהפוסט    נפגעתינפגעתינפגעתינפגעתי    כמהכמהכמהכמה    יודעיודעיודעיודע

 25 עדות[ ג"רט של הפייסבוק בד0 שפורס�, לפוסט נחשפו לעבודה וחבריו התובע של מנהלו]. 5)7

 26 אנשי� של ידוע לא מספר נחש0 לפרסו�]. 5/ת)ב 6' בסע מיטרני ר"ד עדות; 6/ת)ב 13' בסע נווה

 27 הפוסט בגי� המגיע הפיצוי בשקילת. בו נמצא שהפוסטכ הפייסבוק ד0 את שפקדו הציבור מקרב

 28  .לעיל עמדתי עליו, לקה הוא בוש הגור0 המידתיות בחוסר ג� להתחשב יש

  29 

 30 נתו�, זאת ע� יחד. שעות עשרה)ארבע לאחר הנתבע ידי)על סרהו שהפוסט בחשבו� להביא יש  .4

 31, החברתיות הרשתות בעיד�. הפרסו� נעשה בה המדיה סוג את לשקול יש. הכול חזות אינו זה

 32 הכנסתו, מכתב כתיבת של בתהלי� מדובר לא. 'ליי�)או�' רחבה תפוצה ובעל מיידי הפרסו�
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 1 לקהל ונחש0 במקלדת מקש בלחיצת' לאוויר עולה' הפרסו�. בדואר ושליחתה ביולה, למעטפה

 2 לשו� דברי שמכיל שלט בי� תהומי הבדל קיי�. הלאה ולהעבירו אותו לשת0 שעשוי �ומגוו רחב

 3. באינטרנט שנעשה פרסו� לבי� שעות כמה לאחר ומוסר בני� של מדרגות בחדר נתלה אשר הרע

 4 ביטלה לא שעות עשרה)ארבע לאחר הפוסט הסרת; המוני� פרסו� הוא מרשתתב הפרסו�

 5. לשיחה נושא אותו עשה או לכ� קוד� הלאה העבירו, אותו שית0, בו שצפה מי לכל ביחס אותו

 6 התנהלות מפני להרתיע המשפט)בית ידי)על שייקבעו הכללי� על, הנתבע שנקט ְ>זה בפרסו�

 7 שיקול כ�)אחר ורק פוגעני פרסו� שמולידה המקלדת על קלה יד קוד� –' ונשמע נעשה' של

 8  . הפרסו� להסרת מוליכי� אשר ומחשבה

  9 

 10 ולגרו� לנתבע לסייע אי� לנתבע זו מלאכה הותירה אלא הפוסט להסרת פעלה לא ג"שרט בכ�  .5

 11 להסיר אפשרות ג"לרט אי�, לו הידוע שככל מסר מיטרני ר"ד. עליו שיושת הפיצוי להפחתת

 12 ואינ� לנתבע אפוטרופוס אינ� ג"רט או התובע]. 12)13' ש 47' עמ[ הנתבע שפרס� ְ>זה פוסט

 13 הנתבע; הפוסט להסרת פעולה נקיטת תו� מעשיו תוצאות ומפני עצמו מפני עליו להג� צריכי�

 14)לאי טענה זוהי]. 20)25' ש 37' בעמ התובע עדות ג�' ר[ בהסרתו שחב והוא אותו שפרס� הוא

 15  . תשמע לא והיא לב)תו� בחוסר שנגועה הנזק הקטנת

  16 

 17 המשפט להתחשב לטובת הנתבע בשיקולי� אלה: לשו� הרע)פיצויי� רשאי ביתבואו לפסוק ב  .6

 18עליו הסתמ�; הוא היה משוכנע באמיתות לשו� שחזרה על מה שכבר נאמר והנתבע נקב במקור 

 19הרע; הוא לא התכוו� לנפגע; הוא התנצל בשל הפרסו�, תיק� או הכחיש את הדבר שהיווה לשו� 

 20דבק הנתבע בפוסט ג� לאחר שהסירו  10/15). במכתב מכא� חלי�הרע. שיקולי� אלה אינ� 

 21ועמד על כ� שהתובע הוא 'מנהל שסרח'. ג� על כ� לא הוכחה הגנת אמת הפרסו�; הוכח דווקא 

 22נספח ר' ג� ; 6ת/)ב 15)14, סע' 5ת/)ב 4שהתובע מנהל מוער� ואהוד ברט"ג שזכה לקידו� [סע' 

 23  עבודתו ברט"ג]. תעודות הצטיינות שקיבל התובע במהל� – 3ת/)ד' ב

  24 

 25אי� 'שיטת תעריפי�' בפסיקת פיצוי בגי� פרסו� לשו� הרע. עליו להיפסק בכל מקרה בהתא�   .7

 26)]. על הפיצוי 2001( 525)526, 510) 5, פ"ד נה(אמר נ' יוס- 4740/00לנסיבותיו הפרטניות [רע"א 

 27ופות עבר, ]. בהשוואה לתק528עמ' בלבטא את המשקל הרב שנית� לשמו הטוב של אד� [ש�, 

 28, פס' דרש� נ' אסל 10)09)28831חל גידול בפיצוי שנפסק בגי� פרסו� לשו� הרע [ת"א (של' אש') 

 29 10)12)42103תא"מ (של' נת') ); 2013(  כרמיאלי נ' חרמו�  7284/06); ת"א (של' ב"ש) 2014( 40

� 30 ול כלמיסוד ))]. על2014( א.ק נ' ד.ר.מ 11)09)26348; ת"א (של' חד') )2014( מילמ� נ' פרז'ו

 31בגי� הפוסט.  + 30,000אני מחייבת את הנתבע לשל� לתובע פיצוי בס�  שנמנו לעילהשיקולי� 

 32  .10/15)אי� מקו� לפסוק פיצוי נוס0 מעבר לכ� בגי� המכתב מ

http://www.nevo.co.il/case/5499559
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  1 

 2 במימו� די�)עור� ידי)על התובע יוצג ולתביעה לפרסו� הנוגע בכל א� לשאלה חשיבות כל י�א  .8

 3 כפי, לו בתגובה לפעול רשאי היה והתובע הרע בלשו� נגוע היה הפוסט. ג"רט ידי)על או מכיסו

 4, בהתנצלות להסתפק נכו� היה אלא תביעה להגיש מיהר ולא קרב אלי שש לא התובע; שעשה

 5]. 8)10' ש 23' עמ; 11)12ש'  3' עמ[ לגישור, לתובע בניגוד, שסירב כפי – לכ� סירב הנתבע א�

 6 עליו, ראשו על וידיו שיצאמ; ולגופ הלי�ה בירור ועל הפרסו� על לעמוד כמוב� זכאי הנתבע

 7  ]. 30, 23)27, 17)19' ש 23' עמ; 1)7' ש 22' עמ[ משפט הוצאות בתשלו� לשאת

  8 

 9 די�)בעל חיוב; להתנצל סירב הנתבע. נדחית התנצלות לפרס� הנתבע את לחייב התובע עתירת  .9

 10 אינו המשפט)בית כי היא המקובלת העמדה, לכ� מעבר. תכליתה את מאיי� כפויה בהתנצלות

 11 128)131' פס, דיי�עני� [ לפי חוק איסור לשו� הרע התנצלות הודעת בפרסו� צד לחייב מוסמ�

 12  )].   2018( ש� והפניות 88' פס, רבי'ג' נ וינשטיי� 15)09)20070') מר' מח( א"ת); 2012(

  13 

 14  דברי& של סיכומ&  .ה

  15 

 16  כדי להכריע בתובענה ואי� צור� להידרש לטענות נוספות מעבר לכ�.לעילי די באמור   .1

  17 

 18שיישא הפרשי  + 30,000התביעה מתקבלת. הנתבע ישל� לתובע סכומי� מצטברי� אלה: ס�   .2

 19 הוצאות משפט כוללהדי�, )) עד יו� פסק30.3.2016הצמדה וריבית כחוק מיו� הגשת התביעה (

 20 הדי�.)בערכי יו� פסק , שניה�+ 11,700ושכ"ט עו"ד (כולל מע"מ) בס�  + 2,000בס�  אגרה

 21הדי�, שא� )ידי הנתבע תו� שלושי� יו� מהמועד שבו יומצא לו פסק)הסכו� הפסוק ישול� על

 22  הדי� ואיל� עד מועד התשלו� בפועל.)לא כ� ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיו� פסק

  23 
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