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 פסק–דין
 3 

 4 שעילתה פרסום לשון הרע.₪  75,000לפניי תביעה בסך 

 5 

 6 מבוא

 7" )להלן: אפטיל וורקס/עבודה מהביתהתובעת היא תאגיד המפעיל אתר אינטרנט בשם " .1

 8מודעות מפרסמת התובעת  כן,-"(. באתר מוצעות משרות בתחומים שונים. כמוהאתר"

 9ברשתות חברתיות שונות במרשתת )דוגמת "פייסבוק"( שעוסקות בהצעת  "דרושים"

 10 ". רשתות חברתיות"יכונו להלן לו רשתות אמשרות. 

 11 

 12הנתבעת חיפשה עבודה ונחשפה לפרסומי התובעת. הנתבעת פרסמה תגובות לפרסומי  .2

 13, תוך "תרמית"ציינה, כי פעילות התובעת היא  חלק מהן היאהתובעת ברשתות חברתיות וב

 14 על אודות התובעת. 12לכתבה שפורסמה בערוץ  מצרפת קישורשהיא 

 15 

 16 ו   Makoובאתרי האינטרנט של הערוץ  12פורסמה כתבה בחדשות ערוץ  24.9.20בתאריך  .3

12N " :17". בתמצית פורסם, האתר שמציע משרות שלא קיימות"(, שכותרתה "הכתבה)להלן 

 18כי מבקשי עבודה נרשמים למשרה מסוימת, ואז מקבלים פנייה מנציגי האתר ואלו מוסרים 

 19ה פנויה, אולם מוצע להם לשלם ולהירשם לאתר המקבץ להם, כי המשרה בה התעניינו אינ

 20משרות רבות. בפועל, מרגע הרישום, על פי עדויות שפורטו בכתבה, לא נמצאו משרות ולכן 
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 1  פי-הועלתה טענה לפיה פעילות התובעת אינה אלא תרמית. בכתבה צוין, כי הממליצים על

 2הם -טוב עם האתרנם ההאתר, קרי אותם גורמים המופיעים באתר ומספרים על ניסיו

 3 .פיקטיביים

 4 

 5 הפרסומים העומדים בבסיס התביעה

 6 התובעת טוענת, כי הנתבעת פרסמה על אודותיה לשון הרע וזאת במספר רב של הזדמנויות. .4

 7 הפרסומים היו כתגובות לפרסומי התובעת ברשתות החברתיות.

 8 

 9המצורף, הנתבעת תגובות הנתבעת לפרסום משרות התובעת צורפו לכתב התביעה. על פי  .5

 10הגיבה לפרסומים שונים על אודות משרות שפורסמו מטעם התובעת, במועדים שונים )שלא 

 11 :, כמפורט להלןפורטו בכתב התביעה(

 12 

 13 פעמים:  6הנתבעת  על ידי התגובה שלהלן פורסמה  

 14 

 15אולי חלאס עם הפרסום הזה? לא הבנתם שאנחנו יודעים שזו תרמית? ואתם "

 16 להירשם לאתר שלא שווה כלום".מבקשים כסף כדי 

 17 

 18 לפרסום זה, צורף קישור לכתבה. 

 19 

 20 :ךבפרסום נוסף, כתבה הנתבעת כ

 21 

 22 יש חברה שמפרסמת שיש לה עבודות מהבית ומסתבר שלא... – 12פתחו ערוץ "

 23 , תפיצו הלאה"

 24 

 25 :יבפרסום נוסף, כתבה הנתבעת כ

 26 

 27 "זה תרמית והם מבקשים להירשם לאתר שלא שווה כלום".

 28 

 29 :בזו הלשוןבשני פרסומים נוספים שביצעה הנתבעת, היא כתבה 

 30 
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 1"אנשים רבים שהשתמשו בשירותי הצעות עבודה "אפטיל וורקס" העידו שלא 

 2מצאו שם ולא משרה אחת למרות ששילמו. אחרי שהגיבו בפייסבוק ושאלו אם 

 3 גם אחרים חוו דברים דומים הם קיבלו מכתבי התראה לפני תביעה".

  4 

 5תובעת צירפה לכתב התביעה תשע תגובות שפרסמה הנתבעת על אודות פרסומי בסך הכל, ה

 6 למחפשי עבודה.  שיועדו התובעת 

 7 

 8 טענות הצדדים

 9התובעת טוענת, כי הנתבעת פרסמה את התגובות עליה ללא הכרות עם האתר וכי הנתבעת  .6

 10שביררה אינה רשומה או מנויה לאתר. נוסף על כך, הנתבעת פרסמה את הדברים, מבלי 

 11לעומק אם הפרסום נכון, שכן הכתבה עליה התבססה בפרסומיה היא כתבה מגמתית, 

 12מסולפת ושקרית. תגובות הנתבעת לפרסומי התובעת, מכפישות ופוגעות בשמה הטוב של 

 13התובעת, בצורה מכוונת ומתוך מניע לפגוע בתובעת, שכן הנתבעת פרסמה את התגובות 

 14ומעודדת אחרים להעביר  א עוברת מקבוצה לקבוצה"כשהיפעמים רבות ברשתות חברתיות "

 15 הלאה את התגובות ותוך שהיא מסמנת "לייק" )חיבוב( למי שהגיב לתגובות שלה. 

 16 הסבירות ונראה, כי הנתבעת "יצאה עוד טענה התובעת, כי פרסום תגובות רבות חורג ממתחם

 17 נגד התובעת. "לקמפיין

 18 

 19שנועדה לזרוע פחד בקרב ציבור שהגיב לפרסומי הנתבעת טוענת, כי מדובר בתביעת השתקה  .7

 20התובעת והביע את דעתו על פעילותה. כתב התביעה שהוגש נגד הנתבעת הוגש בחוסר תום 

 21בגין פרסום הכתבה שהחשיפה  12לב, משהתובעת נמנעה מלהגיש תביעה דומה נגד ערוץ 

 22תובעת בוחרת הציבורית אליה, גדולה עשרות מונים מפרסום תגובות הנתבעת. העובדה שה

 23לתבוע באופן בררני את הנתבעת שהתבססה על הכתבה, חלף תביעת רשת התקשורת 

 24 שפרסמה את הכתבה היא בגדר חוסר תום לב.

  25 

 26עוד טוענת הנתבעת, כי התובעת אינה עומדת בנטל הראיה ומוכיחה שאכן הפרסום בכתבה  .8

 27י המשרות לא צירפה בשום שלב במשפט מסמכים המעידים על כך, כ . התובעתשקרי

 28שפורסמו באתר אמתיות. בנסיבות אלו, אין להסתפק בעדות נציג התובעת בלבד.  הנתבעת 

 29צירפה לכתב ההגנה מסמכים המאמתים לשיטתה את תוכן התגובות, )העתק הכתבה ואף 

 30פרסום שתי משרות שהוצגו כ"לא רלוונטיות"( ללמדך שאכן התובעת מפרסמת משרות 



 
 בית משפט השלום בקריית גת

  

 עבודות מהבית בע"מ נ' שאלתיאל 51750-11-20 תא"מ
 

  
  

 17מתוך  4

 1האנשים כי  ,אישרה התובעתטוענת הנתבעת, שאף על כך, נוסף שאינן קיימות במציאות. 

 2בעצמה תיעוד צירפה  כן, התובעת-במציאות. כמו קיימים אינםהמופיעים באתר הממליצים 

 3 שיחות עם מבקשי עבודה שאף הם מטילים ספק באמינות האתר.

 4 

 5 מהלך שמיעת הראיות

 6מר סרגיי בינקין. -העידו לפניי הצדדים. מטעם התובעת העיד מנהלה 29.5.22בתאריך  .9

 7 הנתבעת העידה בעצמה. 

 8 

 9על ידו באופן אישי. המשרות אמתיות והוא זה  תמר בנקין העיד, כי המשרות באתר נבדקו .10

 10שבודק אותם רנדומלית בפנייה טלפונית למפרסמים. מאידך גיסא, לשאלת בית המשפט, 

 11אם האנשים המופיעים באתר ושמוצגים כממליצים על האתר )בעקבות ניסיון חיובי( הם 

 12האתר וזה : "היו שלושה אנשים שממליצים על אמתיים, השיב מר בינקין בשלילה ואמר

 13לטענתו, מדובר ב"שבלונה" של בניית אתרים. לשאלת ב"כ  פקטיבי לא אנשים אמיתיים".

 14צירפתי את כל החומרים הנתבעת מדוע לא סיפק כל נתון, כי מדובר במשרות אמתיות ענה "

 15", לשאלה מדוע בחר שלא להגיש תביעה כנגד לעורך הדין שלי וזה מה שהוא החליט לצרף

 16". מכינים תביעה", זה גוף גדולום ענה כי נשלח מכתב התראה ו"בגין הפרס 12ערוץ 

 17 (.7-17שורות  7עמ'  29.5.22)פרוטוקול הדיון 

 18 

 19. כשביקשה "דרושים"נתקלה במודעת היא , עת חיפוש אחר משרההנתבעת העידה, כי ב .11

 20"שזה לא משהו יצר עמה קשר סוכן של האתר. לאחר שיח עמו, היא הבינה ש ,לענות למודעה

 21הנתבעת לא נרשמה לאתר, לא הייתה מנויה לו ואין לה כל   רוצה להתקשר אתו".שהיא 

 22הפנתה לכותרת , היא "תרמיתגישה אליו. לעניין פרסום התגובות על ידה ושימוש במילה "

 23". הנתבעת טענה, כי וגובה על כך תשלום -האתר שמציע משרות שלא קיימותהכתבה "

 24תרמית. בעת שפרסמה את התגובות מושא הפרשנות המשתמעת מהכותרת היא שמדובר ב

 25נכון. לכן,  12התביעה, היא התבססה על הנאמר בכתבה ומבחינתה כל מה שמפורסם בערוץ 

 26 היא נהגה לצרף לפרסומיה קישור והפנייה לכתבה.

 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
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 1 דיון והכרעה

 2יש לבחון אם אכן פורסם לשון הרע ואם יש לנתבעת הגנות כשעוסקים בתביעת לשון הרע,  .12

 3מפני התביעה. כדי לקבוע אם פרסומי הנתבעת במרשתת מהווים עוולת לשון הרע, יש לבחון 

 4יש לבחון את הביטויים הפוגעניים לכאורה  בשלב ראשון,זאת בארבעה שלבים, כדלקמן: 

 5ובלת של האדם הסביר, קרי ולבדוק מה המשמעות העולה מהם וזאת לפי אמת המידה המק

 6יש לפרש את הביטויים באופן אובייקטיבי, בהתאם לנסיבות חיצוניות וללשון המשתמעת. 

 7 1965-, התשכ"ה חוק איסור לשון הרעיש לבחון את הביטויים בהתאם לתכלית  בשלב שני,

 8ב איזון בין זכות התובע לשם טו לדוגמה: "( ולאיזונים החוקתיים הנדרשים החוק)להלן: "

 9לעומת חופש הביטוי. במסגרת זו, יש לבחון אם הביטוי מטיל חבות בגינו בהתאם לסעיפים 

 10, יש לבחון אם עומדת לנתבע הגנות כלשהן המנויות בסעיפים בשלב השלישי  .לחוק 2 –ו  1

 11יש לבחון מהו הסעד המתאים שיישקף את האיזון המתאים בין בשלב הרביעי, לחוק.  13-15

 12 לזכות לשם הטוב ולפרטיות.  הזכות לחופש ביטוי

 13 (.4.3.04) רשת שוקן בע"מ נ' הרציקוביץ, 4534/02ראו: ע"א 

 14 

 15 יסוד הפרסום וקביעה אם מדובר בלשון הרע

 16 האם פרסום תגובות הנתבעת מהוות פרסום כהגדרתו בחוק?  .13

 17להשפיל אדם בעיני הבריות -"לשון הרע  היא דבר שפרסומו עלול( לחוק, קובע, כי :1) 1סעיף  

 18לפגוע באדם , כי: "גם ( לחוק קובע3) 1". סעיף או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז וללעג מצדם

 19 ".משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו ואםאם משרה ציבורית  ,במשרתו

 20 

 21חלק מפרסומי הנתבעת על אודות התובעת כפי שפורטו בכתב התביעה הם בגדר "לשון הרע"  .14

 22 על פי החוק וחלקם לא.

 23 צירפה לכתב התביעה את תגובות הנתבעת כדלקמן :התובעת 

  24 

 25אולי חלאס עם הפרסום הזה? לא הבנתם שאנחנו יודעים שזו תרמית? ואתם "

 26 מבקשים כסף כדי להירשם לאתר שלא שווה כלום".   

 27 -וכן

 28 "זה תרמית והם מבקשים להירשם לאתר שלא שווה כלום".

 29 
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 1הנתבעת בתגובות אלו הציגה את התובעת כמי שפועלת בכחש ובתרמית לשם השגת כספים. 

 2". הנתבעת פרסמה שלא שווה כלום" וכאתר "תרמיתהתובעת כ"פרסומי הנתבעת הציגה את 

 3את הרושם עלול לקבל כי הקורא הסביר  ,את התגובות פעמים רבות, באופן שניתן להניח

 4ריו תוכן ממשי. המשמעות העולה מביטויי הנתבעת היא שמדובר באתר פיקטיבי, שאין מאחו

 5לת בתרמית עלולה להביא ללעג ולבוז עפגיעה בתובעת ובמשלח ידה. הצגת התובעת כמי שפו

 6מהווים לשון  מצד קוראי תגובות הנתבעת באופן שיפגע בפרנסת התובעת. לכן, פרסומים אלו

 7 הרע. 

 8 ות של הנתבעת כדלקמן :כמו כן, התובעת צירפה לכתב התביעה תגובות נוספ

 9 

 10 יש חברה שמפרסמת שיש לה עבודות מהבית ומסתבר שלא... – 12פתחו ערוץ "

 11 , תפיצו הלאה"

 12 

 13תגובה זו בה הנתבעת מפנה לכתבה המפורסמת אינה מהווה לשיטתי, לשון הרע כהגדרתו 

 14בחוק. מדובר בתגובה שאף אינה מציינת את שם התובעת, אלא רק קריאה לבחון פרסום 

 15 ת תקשורת.ברש

 16 

 17 כן,-כמו

 18 

 19"אנשים רבים שהשתמשו בשירותי הצעות עבודה "אפטיל וורקס" העידו שלא 

 20מצאו שם ולא משרה אחת למרות ששילמו. אחרי שהגיבו בפייסבוק ושאלו אם 

 21 גם אחרים חוו דברים דומים הם קיבלו מכתבי התראה לפני תביעה".

 22 

 23בקישור ע"י הנתבעת. תוכן תגובה  תגובה זו, היא ציטוט מדויק של הנאמר בכתבה שצורפה

 24הכתבה שפורסמה  .שאינו אלא הפנייה לנאמר בכתבה הוא בגדר חזרה של פרסום "ישן"

 25שיתוף הכתבה על ידי עולה עשרות מונים מהחשיפה ציבורית זוכה לבערוץ תקשורת רשמי, 

 26של  הפגיעה בשם הטובאינו מעצים את  ,הנתבעתהכתבה על ידי ולכן ציטוט ושיתוף  הנתבעת

 27במיוחד שהפרסום המקורי )והציטוט ממנו( לא נבחן, שכן התובעת לא תבעה את . התובעת

 28כך או כך, גם אם פרסום זה  ולכן, ציטוט הכתבה והשיתוף אינו מהווה לשון הרע. 12 ערוץ 

 29 ייחשב כלשון הרע, עדיין, פטורה הנתבעת מחבות בגינו וזאת כמבואר להלן.

 30 
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 17מתוך  7

 1שביצעה הנתבעת )תגובות וקישור לכתבה( עולות כדי  יש להוסיף ולבחון אם הפעולות .15

 2בין בעל  –פרסום לעניין לשון הרע לחוק. בסעיף זה נקבע, כי: " 2"פרסום" כמובנו בסעיף 

 3". הלכה היא פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות תנועה, צליל וכל אמצעי אחר

 4במרשתת עולות כדי "פרסום" שפרסום תגובות, סטטוס, פוסט או שיתוף ברשתות חברתיות 

 5, (8.1.20, )יואל שאול נ' חברת ניידלי תקשורת בע"מ 1239/19כמובנו בחוק. ראו: רע"א 

 6נחזה, כי פעולות אלו  .הנתבעת פרסמה תגובות ושיתוף לכתבה .("פרשת ניידלילהלן: ")

 7 עונות על הגדרת הפרסום שבחוק.

 8 

 9לשון הרע שפרסמה  מהווהלסיכום, השימוש במילה "תרמית" ו"אתר שלא שווה כלום" 

 10 הנתבעת על אודות התובעת וזאת במספר הזדמנויות.

 11 

 12 הגנות

 13הנתבעת פרסמה "דבר" המהווה לשון הרע כמובנו בחוק. יש לבחון את טענות הנתבעת ביחס  .16

 14סעיף ללחוק, ביחס להגנת "תום הלב" בהתאם  14להגנת "אמת הפרסום" בהתאם לסעיף 

 15כן, יש לבחון אם מדובר בתביעת השתקה שהוגשה בחוסר תום לב מצידה של -לחוק. כמו 15

 16 התובעת.

 17 

 18 מצטברים: דורש קיומם של שני תנאים ,הגנת "אמת הפרסום" לחוק המעניק 14סעיף  .17

 19שהפרסום היה אמת והשני שהיה בפרסום עניין ציבורי. תכלית המונח "אמת" מכוון  ,האחד

 20 פלוני נ' אילנה דיין אורבך, 2121/12לאמת משפטית, ולא לאמת עובדתית. ראו: דנ"א 

 21עניין ציבורי" ייחשב, עניין שיש " ,יבוריקיומו של עניין צבדבר (. אשר לתנאי השני 18.9.2014)

 22או לצורך שיפור אורחות  ,לציבור תועלת בפרסומו לצורך גיבוש דעה בנושא ציבורי מסוים

 23מה הפרסום רלוונטי ונחוץ התועלת הציבורית שפרסום, עד כאת בית המשפט יבחן  חייו.

 24דוד אפל נ' איילה  1104/00ראו: ע"א  .מול הפגיעה בשמו הטוב של התובעאל זאת  ,לציבור

 25. נוסף על כך, ככל שהפרסום נוגע, משפיע  ורלוונטי ("אפל "עניין)להלן:  (10.2.2002) חסון 

 26יעקב  17858-04-14למספר גדול של אנשים כך תקטן הזכות למנוע אותו ראו : ת"ק )ת"א( 

 27 (. 29.12.14) בן יששכר נ' אושרת קוטלר

 28 

 29 

 30 
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 17מתוך  8

 1 הגנת "אמת הפרסום"?הגדרת הנתבעת  עומד בהאם פרסום תגובות 

 2הנתבעת נשענה על כתבה שפורסמה בערוץ תקשורת רשמי ומבלי לקבוע  -  אמת הפרסום .18

 3כי הכתבה התבססה על עדויות של אנשים שעשו  ,מסמרות בעניין אמיתות הכתבה נחזה

 4כן בתום שימוש באתר. כיוון שכך, נותר רושם, כי בעת שפרסמה הנתבעת את התגובות עשתה 

 5הביאה פרסום הנתבעת  ,לב, במחשבה כי מדובר בפרסום אמת. יתרה מזאת, בכתב ההגנה

 6אתר "חשדניסט" על אודות פרסום שתי משרות שפורסמו על ידי התובעת ושם צוין  מנוסף 

 7במיוחד אמורים הדברים שעה כי מדובר בפרסום אמת.  ,כי אינן רלוונטיות ומכאן הסיקה

 8 .ים לשון הרע מפנים בד בבד לפרסום הכתבה )קישור אינטרנטי(שפרסומי הנתבעת שמהוו

 9 

 10פי שהנטל להוכיח את גרעין האמת בפרסום רובץ בדרך כלל על הנתבע, בענייננו -על-אף .19

 11מצד משרות אמתיות. באתר  מה, כי פרסכנדרש , התובעת לא הוכיחהבמועד שמיעת הראיות

 12אחד, הצהירה הנתבעת, כי משרות שפרסמה התובעת "אינן רלוונטיות" ומצד שני, התובעת 

 13נוהג לבדוק זה , לבד מעדות מר בינקין כי הוכחת קיום המשרותאה ראיה ממשית לילא הב

 14, נוכח גרסת כים רלוונטיים ואף בעדים נוספיםעל התובעת היה לתמוך טענותיה במסמזאת. 

 15 הנתבעת שלעיל.

 16 

 17מר של  , אני מוצא בתשובתובדבר קיומה של אמת בפרסוםלמסקנתי וחשוב נוסף תמך  .20

 18 . אכן קיימים ויציאם האנשים שמופיעים באתר כממל, הלשאל בינקין 

 19היו שם שלושה אנשים שממליצים על האתר וזה פיקטיבי "בעניין זה העיד מר בינקין, כי 

 20 (. 17שורה  7בעמוד  29.5.22)ראו פרוטוקול הדיון מתאריך  אלו לא אנשים אמיתיים"

 21אותה באור שלילי. מצד שני, מנהל  ציגאחד טוענת התובעת, כי הפרסום מוממה נפשך: מצד 

 22התובעת מעיד בריש גליי, כי באתר ישנו מוטיב )לשיטתי מרכזי( שהוא מזויף לחלוטין. נתון 

 23יכולה התובעת לטעון, כי דבריה של הנתבעת עובדתי זה הוא מרכזי לזירת המחלוקת. כיצד 

 24שעה שגורמים הממליצים על  ,שייחסה לה תרמית אינם חוסים תחת הגנת "אמת הפרסום"

 25האתר הם פיקטיביים לחלוטין והתובעת עשתה כן, קרי השתמשה בממליצים המזויפים 

 26 כאמת. בדיון ביודעין ומראש. גם נתון זה צוין בכתבה וזה התברר 

 27המתהדר באיכויותיו ובהצלחתו, תוך שימוש בממליצים פיקטיביים, הרי  אתר לשיטתי,

 28הקורא שהוא מבקש עבודה )ויש גם לתת את הדעת –שבכך נוטע הוא מידע שקרי בלב הגולש 

 29 על מצבו באותה עת, כלומר עמדת חוסר ביטחון מסוימת(. 
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 17מתוך  9

 1שטענת מר בינקין, מגבשת לדעתי את יסוד  התרמית. ממילא ברור מצד התובעת, פעילות זו 

 2היה לנטרל אינה מצדיקה זאת, שכן ביכולתו של תוכנה לבניית אתר  "שבלונה"כי מדובר ב

 3 ת יסוד מזויף באתר.עוכך למנוע הטמ "ממליצים" אלו מן האתר

 4 

 5הנתבעת הפנתה בקישור לכתבה שעסקה  קיומו של עניין ציבורי בפרסום. התנאי השני הוא .21

 6ה, כשהיא משוכנעת באמיתות הדברים שפורסמו. אם נניח בחשד להונאת ציבור מבקשי עבוד

 7קיים עניין ציבורי בפרסום כי,  אין חולקשרה, כי דבר הפרסום הוא אמת, הרי שהנתבעת סב

 8תגובות הנתבעת וקישור לכתבה, שכן הדבר עשוי להשפיע על ציבור מבקשי העבודה 

 9על אותם ממליצים  אם אלו הסתמכו, בטח ובטח והחלטותיהם אם להירשם לאתר אם לאו

 10ונחוץ לתועלת ציבור מבקשי  . פרסום תגובות הנתבעת רלוונטי, משמעותישצוינו למעלה

 11הפגיעה פני  על , לשיטתי, במקרה דנן, יש מקום לבכר את עיקרון חופש הביטויהעבודה ולכן

 12 . בשמה הטוב של התובעת

 13מול ) 623בעמוד  , שםלעיל 17בסעיף הנזכר  אפל ענייןעל כגון דא עמד בית המשפט העליון ב

 14 נקבע: ,(האותיות ה' עד ו'

 15 

 16"במסגרת פרשנות ההגנות הקבועות בחוק איסור לשון הרע ויישומן בכל מקרה 

 17לגופו עשויה מלאכת האיזון השיפוטית להיות מושפעת, בין היתר, מן השאלות 

 18האלה: עד כמה עוסק הפרסום בדמות ציבורית ובקשר לנושא המעורר עניין 

 19ה עהפרסום ברבים תוך פגי כמה מהי התועלת הציבורית שבפרסום, עד ציבורי,

 20גת התועלת הציבורית, והאם בשמו הטוב של הנפגע היה רלוונטי ונחוץ להש

 21התועלת שבפרסום גוברת על הנזק הצפוי לשמו הטוב של הנפגע...במקרים 

 22בקשר לענייני הציבור ובנסיבות שבהם הפרסום נוגע לדמות ציבורית מתאימים 

 23שבהן התועלת הציבורית מן הפרסום היא משמעותית וחשובה, יש לתת משקל 

 24מיוחד ונכבד )אף כי לא בהכרח מכריע( לחופש הביטוי ובזכות הציבור לדעת, 

 25 ."ויישומן וזאת במסגרת פרשנות ההגנות בחוק 

 26 
 27היו בעיצומה של מגפת הקורונה, עת אנשים שני הצדדים  פרסומיכי  ,ועוד זאת. יש לזכור

 28הציעה. גם סביב פרסום כפי שהתובעת  ,"מהבית" חלופייםרבים חיפשו מקומות עבודה 

 29הכתבה נוצר עניין ציבורי נרחב ולא מן הנמנע לראות בפרסום הנתבעת על אודות התובעת 

 30מבקשי משום תועלת ציבורית שרצתה הנתבעת לקדם, מתוך תחושה ורצון למנוע נזק מ

 31 ות עבודה שפרסמה ברשתות החברתיות. עבודה שענו להצע
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 17מתוך  10

 1 לחוק. 14הגנת "אמת הפרסום" הקבועה בסעיף מ תזכאית ליהנוהנתבעת לנוכח האמור, 

 2 
 3 
 4 

 5 הגנת תום לב

 6לשון בשל במשפט פלילי או אזרחי " , כינקבעדן בהגנת "תום לב". בסעיף לחוק  15סעיף  .22

 7 15בסעיף  "הנתבע עשה את הפרסום בתום לב.הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או 

 8בינו לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו חובה שהיחסים ", כי נקבע ( לחוק2)

 9 .חוקית, מוסרית או חברתית לעשותו אותו פרסום"

 10 

 11מדובר במקרים בהם תחול  ,או שיתוף במרשתת ,לפרסום תגובההנוגעת הגנת "תום לב"  .23

 12ום לב. אם הפרסום נוגע לעניין המצוי בשיח הציבורי ויש לציבור בתגובה או הבעת דעה בת

 13פרסם מלהעומדת  טובההיא הגנה ( לחוק 2) 15עניין בידיעתו הרי שההגנה הקבועה בסעיף 

 14יבחן תאו חברתית לשתף מידע שכבר פורסם  ,קיומה של חובה מוסריתתגובה או שיתוף. 

 15הציבורי ולא בפרסום חדש, בעיקר אם  מרחבמצוי בה מדובר במידע שכן בעיניים מקלות, 

 16 עתו. יאו שיש לציבור עניין ביד ,מדובר בפרסום שנועד לעורר דיון ציבורי

 17 .57-58 סעיפים, ניידליפרשת ראו: 

 18 

 19הנתבעת פרסמה תגובות על אודות פרסומי התובעת, עת שזו הציעה משרות ברשתות  .24

 20הבעת דעה על פרסום משרות שנחזו על ידי בגדר  ןתגובות הנתבעת האני סבור שחברתיות. 

 21כה לחשיפה והציבורי וז מרחבבשעדיין מוצגת כתבה השזו נשענת על כהנתבעת "כתרמית" 

 22תוך עוסקות בהצעת משרות למבקשי עבודה, ה. פרסום תגובות ברשתות חברתיות תניכר

 23לקחת  והנתבעת ביקשה חשד "לתרמית" לכאורה, עולות כדי חובה מוסרית וחברתיתשקיים 

 24מתוך רצון להגביר את הפרסום שממילא כבר היה קיים במרחב בפרסום העניין, חלק 

 25ו"להזהיר"  ציבורי מתוך כוונה לעורר דיוןהנתבעת פרסמה את התגובות  כי ,. נראההציבורי

 26 . משימוש באתר התובעת את ציבור מבקשי העבודה

 27 

 28מה של הגנת קיויש לבחון ולכן ביקשה לחשוף מידע חדש אותו  יצרהלא הנתבעת יצוין, כי  .25

 29כבוד השופטת  מפי שם נקבע , ניידליפרשת ב 58סעיף כפי שנקבע ב ,תעיניים מקלוב בלתום ה

 30 :דפנה ברק ארז

 31 
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 1 

 2כך, קיומה של חובה מוסרית או חברתית לשתף מידע שכבר פורסם תיבחן "

 3שכן אין עסקינן בלידתה והורותה של לשון הרע, המחייבת  –בעיניים מקלות 

 4בחינה מדוקדקת של הביטוי ואיזונה למול החובה המוסרית והחברתית לפרסמו, 

 5 –אלא בשיתוף של ביטוי בעל חשיבות חברתית המצוי כבר בספירה הציבורית 

 6 ."מתוך כוונה לעורר דיון או להשתתף בדיון הציבורי אודותיו

 7 

 8התובעת לא תבעה  הפרסום המקורי )והציטוט ממנו( לא נבחן, שכן, כי שוב בענייננו, יוזכר .26

 9בנסיבות פרסום התגובות כי  ,אני סבורלכן, מחולל לשון הרע. שהוא לכאורה  12 את ערוץ

 10 לחוק. 15לנתבעת עומדת הגנת תום לב כקבוע בסעיף  ,והקישור לכתבה

 11 

 12 הטענה לסווג תביעה זו כ"תביעת השתקה" 

 13כי התביעה הוגשה בחוסר תום לב במטרה לאיים  ,הנתבעת טענהלכל אורך חזית המחלוקת,  .27

 14הנתבעת, כי נציג התובעת הוא "תובע  הולהפחיד נתבעים פוטנציאלים אחרים. עוד טענ

 15 ותחסידרתי" המרבה להגיש תביעות כנגד אנשים פרטיים ולשלוח מכתבי התראה לכל מי שמ

 16להגיש תביעה כנגד מ תנמנעהתובעת בכתב ההגנה נטען, כי  ,יתרה מזאתביקורת.  פעילותו על

 17 והדבר מעיד על כך שמדובר בתביעת השתקה.  12ערוץ  -מקור הפרסום 

 18 

 19מתייחס לתביעה שמוגשת נגד נתבע אחד או יותר, על ידי ( SLAPP)"תביעת השתקה" המונח  .28

 20היא להרתיע כגון זו העיקרית בתביעה  הגוף גדול וחזק יותר שהפרסום פוגע בו. המטר

 21"אפקט ת ריוצהתביעה  .מסר סמוי לעבר נתבעים עתידיים ולהעבירולהפעיל לחץ על הנתבע 

 22אודות התובע ופעילותו. על מצנן" שירתיע את הנתבע ואחרים מפרסום דברים נוספים 

 23, אולם יש לה ויקר תביעה כזו יש השפעה על הנתבע שנאלץ להתמודד בהליך משפטי מורכבל

 24 ,בטוהר הליך השיפוטי. במילים אחרותהשלכות רחבות יותר, נוכח מה שנראה כניסיון לפגוע 

 25דחייה, תוך חיוב -ולכן דינה ש לרעה בזכות הגישה לערכאותתביעת השתקה היא ביטוי לשימו

 26 . בהוצאות הולמות

 27, הדברים (15.6.20) ,גדי מכלוף נ' חגי בן שושן 30803-05-17ת"א )ת"א( ב וקבעלעניין זה, נ

 28 :הבאים

 29 
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 17מתוך  12

 1חורגת בעליל מהסעד שנתבקש "תביעת השתקה" הינה תביעה שמטרתה 

 2במסגרתה. תביעה שאיננה מבקשת לבוא חשבון עם אדם על מה שעשה, אלא 

 3לבוא עימו חשבון על מה שהוא עלול לעשות. הוא, הנתבע, וכל מי שמזדהה עימו 

 4הנתבעים הפוטנציאליים. מטרתו העיקרית של התובע ב"תביעת השתקה",  –

 5ייחשף מי שיעז וימתח ביקורת על  הינה יצירת מאזן אימה. הצבת הסיכון לו

 6 התובע, בעניין בעל חשיבות ציבורית.

 7"תביעת השתקה" הינה ביטוי לניסיון לשימוש לרעה בהליכי  –ובמילים אחרות 

 8 ."משפט

 9 

 10, תוכן ברשת חברתית ףשהוגשה נגד משת ביעת לשון הרעתאם בבוא בית המשפט לבחון,  .29

 11עילת ת בסיס אלבחון , הכוחות בין  הצדדיםמהם פערי  בחוןל עליו ,תביעת השתקהתיחשב כ

 12כל אלו . אם סכום התביעה מופרךו אם יש בפרסומים אינטרס ועניין ציבורי , לבדוקתביעהה

 13ת לגיטימית ולא מדובר בתביעה שהוגשה בעיקר כדי להשתיק התבטאושעשויים לעורר חשש 

 14 .50 סעיףב דליניי פרשת: ראו .ממניע לקבל תרופה בגין הפגיעה בשם הטוב

  15 

 16נבחן להלן את המבחנים שנקבעו לשם על רקע הנקבע בפרשת ניידלי, מן הכלל אל הפרט.  .30

 17 בחינה אם אכן התביעה שלפנינו היא בגדר תביעת השתקה. 

 18והיא למעשה  התובעת היא תאגיד המפעיל אתר אינטרנט-פערי הכוחות בין הצדדיםמישור 

 19סוג של חברת "כוח אדם", מעין מתווכת, המציעה משרות דרך אתר במרשתת ונהנית 

 20הנתבעת היא אדם פרטי שבאותה עת חיפשה עבודה. זהות  מתשלומי רישום ומנויים לאתר.

 21לעומת  ,התובעת היא תאגיד בעל  משאביםלכאורה, הצדדים מציפה פערי כוחות ביניהם. 

 22בשל כך נחזה, כי התביעה הוגשה נגד הנתבעת בניסיון להרתיע  הנתבעת שהיא אדם פרטי.

 23או משתפים אחרים לבל ישמיעו את דעתם על  ,אותה, אולם לא פחות מכך להרתיע מגיבים

 24 אודות פעילותה של התובעת. 

 25מחולל הפגיעה בשם לכאורה ) 12הימנעות התובעת מלהגיש תביעה נגד ערוץ  יתר על כן, 

 26בניהול ההליך משום  מצביעה על חוסר תום לב לטענת התובעת ""גוף גדולהטוב( שהוא 

 27, שהתובעת מבכרת להתמודד עם צד שהוא לכאורה חלש מאשר להתמודד עם "גוף גדול"

 28 בינה לבין הנתבעת. ותרת למעשה בדרך הקלה ומנצלת את פערי הכוחחללמדך שהתובעת בו

 29 
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 17מתוך  13

 1פרסום תגובות הטוב מ שמהנזק שנגרם להתובעת טוענת ל .עילת התביעהבחינת סוגית  .31

 2כי חלק מפרסומי הנתבעת  ,פי שנחזה-על-אףהתובעת.  שפרסמהלפרסומי משרות הנתבעת 

 3לייחס לתובעת חוסר תום לב מפאת העובדה שזו , עדיין, יש (כנקבע)הרע  הם בגדר לשון

 4חלף ניהול הליך מרכזי נגד הגורם שחולל  ,הסתמך על כתבהש משנינגד גורם מנהלת הליך 

 5לעלות כדי  -בנסיבות מסוימות–כפי שנקבע, עמידה דווקנית על זכות עשויה . הרע את לשון

 6חוסר תום לב ובענייננו, הגשת תביעה דווקא נגד ספיחי לשון הרע שפורסם לכאורה בכתבה 

 7)ובהסתמך עליו( שקולה בעיני לעמידה דווקנית על זכות משפטית והיא בגדר חוסר תום לב 

 8 7654/07(, ע"א 23.12.99)רוקר נ' סלומון  6339/97בניהול הליך משפטי. לעניין זה ראו: רע"א 

 9לכל היותר, ניתן לקבוע שעילת התביעה נגד הנתבעת היא  (.11.8.10)ברקוביץ נ' קורין 

 10  .התמודדות עם תוכן הכתבה ועם ערוץ תקשורת מובילהשולית ב"סיפור הגדול" המחייב 

 11 

 12פרסום שאכן  לעיל 21סעיף , נקבע במסגרת קיומו של אינטרס ציבורי שבפרסוםביחס ל .32

 13 ם משיקול ציבורי, נוכח אופי הפרסום ותוכנו.הנתבעת נבע ג

 14 

 15התובעת לא הוכיחה נזק כלשהו שנגרם בעקבות ₪.  75,000סכום התביעה עומד על סך  .33

 16מדובר בסכום גבוה במיוחד שאינו עומד ביחס סביר לפרסום תגובות נחזה שהפרסום. 

 17כי סכום זה הוגש  . לא מן הנמנע לקבוע,כתבההעת, שעה שהנתבעת הסתמכה על הנתב

 18לבל ישמיעו , אחרים םפוטנציאליתבעים נגם במטרה להרתיע לא רק את הנתבעת אלא 

 19 .אודות פעילותה של התובעתעל דעתם 

 20 

 21יעת לשון הרע נגד מי שפרסם תגובה תבשברירת המחדל היא נקבע, כי  ניידליבפרשת  :יודגשו .34

 22, )למעט במקרים חריגים שזהותו אינה ידועה( נגד המפרסם המקוריראשית  גשתובמרשתת 

 23מיד וכך   יש בכוחו להסיר את הפרסוםש מאחר ,בהיותו זה "שחולל" את הפגיעה בשם הטוב

 24 ,על הפרסום המקורי השפיעמ האינהגשת תביעה נגד משתף, לעומת זאת,  .גם את השיתופים

 25מסוים ויוצרת . תביעה המוגשת נגד משתף או התגובה שפורסמה ,אלא רק על השיתוף

 26, עשויה להקים אין יסוד להבחנהאו המפרסם המקורי ש ,הבחנה בינו לבין משתפים אחרים

 27  (.49סעיף , ניידליפרשת ) .עמניעי התובמעין תמרור אזהרה באשר ל

 28 

 29. 12הנתבעת שפרסמה תגובות וקישור לכתבה שפורסמה בערוץ  התובעת הגישה תביעה נגד .35

 30מקור פרסום לשון  בר בתרמית והפנתה בקישור לכתבה. כי מדו ,הנתבעת ציינה בתגובות
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 17מתוך  14

 1את לכאורה שחולל  12 נגד ערוץ תביעה קודם לכללהגיש עליה הרע ידוע לתובעת ולכן היה 

 2 . שפרסם תגובה לכתבה ולא נגד אדם פרטיהפגיעה בשמה הטוב של הנתבעת 

 3 
 4אינה  תשובה זו. מדובר בגוף גדול"שכן ", "בהכנה"כי תביעה זו , והשיב העיד נקיןימר ב

 5ולמעשה מדובר בפרשה  סום הכתבהחלפו כמעט שנתיים ממועד פרלנוכח העובדה ש ,מספקת

 6אם אכן התובעת נקיית כפיים, הרי שמדובר בהליך פשוט  .שאינה נחזית להיות סבוכה

 7יתר על  המבוסס על עובדות ולכן אין מדובר בתביעה כה מורכבת הדורשת הכנה של שנים.

 8הטוב  הלכל וכך גם הנזק הפוטנציאלי לשמ ן מופיעה באתרי החדשות וזמינההכתבה עדיי כן,

 9חלף  ,קשה להבין מדוע ביכרה התובעת להגיש תביעות נגד מפרסמי תגובות .תשל התובע

 10התמודדות כנה ואמתית עם מחולל לשון הרע העיקרי. כך או כך, עמידתה של התובעת על 

 11כחוסר תום לב כאמור  להתפרשזכותה לברר תחילה תביעה נגד ספיח לאותו "מחולל" יכולה 

 12)ולו בדיעבד על דרך דחיית התביעה( יוקם מחסום דיוני וראוי כי פטית בעמידה על זכות מש

 13 כי:  ,53סעיף נקבע ב ,בפרשת ניידליתם לב. בפני תובע שאינו 

 14 

 15כידוע לבית המשפט מוקנית  –הקמת מחסום דיוני בפני תובע חסר תום לב "

 16 למנוע שימוש לרעה בהליכי משפט.טבועה סמכות 

 17ותכליתו  ,מחובת תום הלב הדיוניהאיסור על שימוש לרעה בהליכי משפט נגזר 

 18כפולה: במישור הציבורי, מטרתו היא לשמור על תקינות וטוהר של ההליך 

 19המשפט ובכך לפגוע -וע מבעלי הדין להשתמש לרעה בבתיהשיפוטי ולמנ

 20 בהשלטת הצדק; ובמישור הפרטי, מטרתו למנוע תוצאות בלתי הוגנות בין 

 21 המשפט"-יתהדין המתדיינים בפני ב-בעלי

 22 

 23 :, כי54עיף סבעוד נקבע  

 24 

 25"כיצד תיושם דוקטרינה זו בהקשר של תביעות לשון הרע המוגשות כנגד משתפי 

 26תוכן ברשת החברתית? בשלב המקדמי, יש לשאול אם התובע נקט בררנות יתרה, 

 27העולה כדי חוסר תום לב, בבחירתו לתבוע את המשתף. במסגרת זו, יש לבחון את 

 28נו יהשיתוף שבג המקורי למול היקף החשיפה של הפרסוםהיקף החשיפה של 

 29כאמור, . )המשתקף ככלל בכמות הלייקים והשיתופים( הוגשה התביעה

 30מאפיינים שיעוררו חשד הם עצם הבחירה לתבוע משתפים כאשר היקף הפרסום 

 31נבע רובו ככולו מהפרסום העיקרי, או לחילופין, בחירה לתבוע מעטים מבין רבים 
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 17מתוך  15

 1הנתבעים אינה גבוהה. ששיתפו, כאשר התפוצה הנוספת שהסב שיתופם של 

 2במצבים כגון דא, יכול שיקום מחסום דיוני לדון בתביעתו כנגד המשתף או 

 3 "המשתפים הבודדים שבחר לתבוע.

 4 

 5שהגיבה לכתבה ולא את מפרסם הכתבה מקים תמרור הנתבעת את דווקא לתבוע התובעת בחירת  .36

 6והחשיפה  בהת הכתתפוצ .פרסומי הנתבעת נבעו מפרסום הכתבהאזהרה ביחס למניעיו. 

 7נוסף  בכתבה. האמורהנשענת על  מפרסום תגובות הנתבעתעשרות מונים  ותגדולאליה הציבורית 

 8דווקא , העולה כדי חוסר תום לב  בבחירתה לתבוע יתר התובעת נקטה בבררנותכי  ברור, ,על כך

 9 את הנתבעת שהגיבה לכתבה ולא את מי שפרסם את הכתבה. 

 10מחסום דיוני למימוש עילות  (אף היום), ניתן לקבוע שיש להקים בפני התובעת ניידלילנוכח הלכת 

 11 התביעה נגד הנתבעת וכמבואר לעיל.

 12 

 13 
 14 שאלת ההוצאותסיכום, תוצאה ובחינת 

 15חלק מפרסומי הנתבעת על אודות  העל יסוד האמור והמובא לעיל, מצטיירת תמונה לפי .37

 16התובעת הם בגדר פרסום לשון הרע. מאידך גיסא, לזכותה של הנתבעת עומדות הגנות 

 17מדובר בתביעה ש ,לעיל המפורטות בחוק בדמות אמת הפרסום ותום לב. מעבר לכך, נקבע

 18בגרעין העומד  .דנים בפעילות התובעתהלצד נתבעים אחרים  תשנועדה להשתיק את הנתבע

 19עצם הגשת התביעה ב זהיס התביעה קיים פגם מרכזי של חוסר תום לב. ליקוי מרכזי בבס

 20 לקבל סעד.ן התובעת מונע מהיוצר מחסום דיוני  ,ההליךניהול עצם וב

 21 

 22 התוצאה היא שדין התביעה להידחות. .38

 23 

 24)להלן:  2018-)א( לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט151תקנה  .שאלת ההוצאותבאשר ל .39

 25נועד לשפות את בעל הדין בתשלום הוצאות "חיוב בעל הדין , כי קובעת ,"תקנות סדר הדין"(

 26שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות 

 27  ."יןדבעלי ה

 28החלטת בית משפט בעניין פסיקת "כי קובעת סדר הדין האזרחי לתקנות )ב(  151תקנה 

 29זכות הגישה לערכאות, הגנה על ההוצאות ושיעורן תבטא את האיזון הראוי שבין הבטחת 

 30 . "ל שוויון בין בעלי הדיןעזכות הקניין של הפרט ושמירה 



 
 בית משפט השלום בקריית גת

  

 עבודות מהבית בע"מ נ' שאלתיאל 51750-11-20 תא"מ
 

  
  

 17מתוך  16

 1סבר בית המשפט שבעל הדין עשה שימוש לרעה בהליכי לתקנות קובעת ")ג(  151תקנה 

 2אלה, רשאי הוא לחייבו בהוצאות לטובת הנפגע או לטובת  משפט או לא מילא אחר תקנות

 3 ."אוצר המדינה ובנסיבות מיוחדות אף את בא כוחו

 4ל לפיו יש לקבוע הוצאות המשקפות את חיסרון הכיס נורמטיבי זה מצביע על כל מישור

 5הממשי שנגרם לבעל הדין כתוצאה מניהול ההליך נגדו. זאת כפוף לחריגים, כמו למשל הרצון 

 6  להבטיח את זכות הגישה לערכאות.

 7 

 8ראוי לפסוק הוצאות נקבע שקבע בית המשפט כי מדובר בתביעת השתקה, במקרים בהם  .40

 9  .המשקפות את האיזון בין זכות הגישה לערכות לבין מניעת תביעות סרקהולמות 

 10 :כדלקמן ,55בסעיף נקבע  ניידלי פרשתב

 11 

 12על הסף של תביעה בררנית או כזו  במקרים שבהם מתקבלת בקשה לסילוק..."

 13 ומעלה אינדיקציה אחרת לשימוש לרעה בהליכי משפט, לא מן הנמנע שיושתש

 14על התובע גם הוצאות משפט הולמות. זאת, בהתחשב בכך שפסיקת הוצאות 

 15משפט מאזנת בין זכות הגישה לערכאות לבין שיקולים מוסדיים, ובהם מניעת 

 16כביד של ההליך או שימוש בהליך שלא תביעות סרק, שאיפה למנוע ניהול מ

 17 .בתום לב"

 18 

 19ת נשיאת בית המשפט העליון ינחיהבשימוש )ייתכן שלא במודע( בעניינו, עשתה הנתבעת  .41

 20כי לשם קביעת שיעור שכר טרחת עורך הדין ייפסק ככלל שכר  ,המנחה 2010מחודש נובמבר 

 21טרחה ריאלי )שהוצא בפועל( ובלבד שהמדובר בשכר טרחה הכרחי, מידתי וסביר בנסיבות 

 22בהנחיה הנזכרת היא באמצעות צירוף הסכם שכר טרחה, או  ההעניין. דרך ההוכחה שנקבע

 23ואלו  חשבוניות שכר הטרחהתק העהנתבעת צירפה  תשלום בפועל.על באמצעות הגשת תיעוד 

 24 ₪. 15,795בסך הסתכמו 

 25 

 26מאחר שבמקרה דנן יש לקבוע הוצאות הולמות שיבטאו גם את השימוש לרעה בהליכי משפט  .42

 27)ג( לתקנות סדר הדין(, ראוי לפסוק לטובת הנתבעת את סכום שכר הטרחה שהיא  151)תקנה 

 28המשפט -תי ישיבות ביתש וטרחה עבורובצירוף הוצאות  ₪ 15,795שילמה בפועל בסך 

 29ישא בהוצאות הנתבעת ת תהתובע .₪ 995,61סך  -ובסך הכל)בהשתתפות הנתבעת( שהתנהלו 
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 17מתוך  17

 1הפרשי ריבית יישא הוא , שאם לא כן ימים מהיום 30בסך הנזכר בתוך  בגין ניהול ההליך

 2 והצמדה כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

 3 

 4 ואר רשום עם אישור מסירה.הדין לצדדים בד-המזכירות תשלח עותק מפסק

 5 , בהעדר הצדדים.2022יוני  26, כ"ז סיוון תשפ"בהיום, ן יתנ

      6 

 7 
 8 


