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 החלטה
 1 

 2 
 3מפעילה מותג בשם "טיולי , ב.ה עוגן ניהול פרויקטים בע"מ, הינה חברה ה2התובעת מס'  .2

 4מתמחה באירוח וארגון טיולים, ובין היתר, טיולי ג'יפים לגאורגיה )להלן ודורון", 

 5 (. "החברה"

 6 

 7 (. "התובע"מר דורי גילפז הינו הבעלים ומנהלה של החברה ) להלן  1תובע מס'  

 8 

 9אתר השטח -הנתבע מר גד צוקר, הינו הבעלים והמנהל של אתר אינטרנט בשם "ג'יפ טריפ 

 10 (. "האתר"יולי ג'יפים בארץ ובחו"ל )להלן טהמוביל בישראל" אשר מרכז בתוכו מידע על 

 11 

 12נסע אדם המזהה עצמו בשם "אופיר", באמצעות החברה, לטיול שטח  1121בשנת  .1

 13 בגאורגיה. 

 14 

 15לטענת התובעים, עקב נזק שגרם לג'יפ שעליו נהג, הוא חויב באמצעות כרטיס האשראי שלו, 

 16דמי השתתפות עצמית,  בהתאם לתנאי ההסכם שעליו חתם  בגיןדולר  051בתשלום סך של 

 17 טרם היציאה לטיול. 

 18 

 19, במסגרת שיח שהתנהל באתר, ובתגובה לפוסט שפורסם על ידי משתתף אחר, 5.22.21ביום  .0

 20 פרסם אופיר פוסט באתר שבו כתב את הדברים הבאים:

 21 

"RODIBEST  22אסור להתקרב לטיולי דורון דורי  333%צודק ב 

 23. מצב הגיפים גרוע מאוד עם שלוקח כספים במירמהאדם שקרן 

 24שהו עוד שאלות אז ]מס' טלפון[" [ יש למיהטעות במקור, כ.ג']

 25 )ההדגשה אינה במקור(
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 1 
 2 בהמשך, ובתגובה לפוסט נוסף, פרסם אופיר את הדברים הבאים:

 3 

 4אבל ממש  -4"אנחנו היינו בגאורגיה בחודש אוקטובר היה 

 5ממש לא היה קר בגאורגיה יפה )אבל רוב הנסיעה זה כביש( 

 6אין שטח אתגרי אני חוזר ואומר אסור לינסוע דרך טיולי דורון 

 7שלוקח כסף לא חוקי דרך כרטיס דורי אדם שקרן לא אמין 

 8ממליץ  גם בחינם לא הייתי האשראי שהיה אצלו בתור פיקדון

 9 )ההדגשה אינה במקור( לינסוע דרך טיולי דורון" 

 10 

 11 ".יםניהפרסומים הפוגעשני הפרסומים הנ"ל יכונו להלן " 

 12 

 13הפרסומים הנ"ל עוררו שיח באתר וגררו תגובות שליליות על החברה.  בעקבות כך,  מיהר  .4

 14 אתר. להסדר שכלל, בין היתר, הסרת הפרסומים הפוגעניים מהעם אופיר והגיע התובע 

 15 
 16התובע פנה אל הנתבע בדרישה שיסיר את הפרסומים הנ"ל, אולם האחרון סירב. בהמשך  .5

 17פנה באמצעות בא כוחו בדרישה דומה תוך מתן הסבר שאין אמת בדברים שפורסמו, וכי 

 18 המדובר בהשמצות חסרות כל בסיס, אך גם דרישה זו סורבה ללא מתן נימוקים. 

 19 

 20בעקבות כך, הגישו התובעים בקשה למתן צו עשה זמני להסרת הפרסומים הפוגעניים,  .6

 21ניתן צו כמבוקש בהעדר התייצבות מטעם הנתבע. בקשה לביטול הצו נדחתה  15.0.20וביום 

 22 . 3.4.20ביום 

 23 

 24, 1.7.20הנתבע לא הסיר את כל הפרסומים על פי הצו, דבר שאילץ את התובעים, ביום  .7

 25לפי פקודת ביזיון בית משפט. בעקבות הגשת הבקשה, הוסרו כל הפרסומים להגיש  בקשה 

 26 הפוגעניים על ידי הנתבע. 

 27 

 28על רקע ההשתלשלות הנ"ל, הגישו התובעים את תביעתם הנ"ל שבה טענו כי הנתבע נתן  .8

 29במה פומבית לפרסומים פוגעניים וחסרי בסיס באתר שלו, ולא שעה לדרישתם להסרת 

 30ר שפגע בשמם הטוב ובפרנסתם. אי לכך הם עתרו לחייבו בתשלום הפרסומים הנ"ל, דב

 31 מכח אחריותו השילוחית לפגיעה בשמם הטוב לטענתם. ₪  211,111פיצוי בסך של 

 32 

 33הנתבע התגונן מפני התביעה בטענה כי האתר משמש כפורום חופשי לחילופי דעות, וכי דיני  .3

 34ם לא פורסמו על ידו, והן מאחר לשון הרע לא חלים עליו כמפרסם, הן מאחר והפרסומי
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 1לחוק איסור לשון הרע,  22והאינטרנט אינו נכלל בהגדרת "אמצעי תקשורת" על פי סעיף 

 2. לחילופין טען כי הפרסום חוסה ("חוק איסור לשון הרע"או  "החוק")להלן  2365-תשכ"ה

 3סעיף לחוק ו/או תחת הגנת "הבעת דעה" המנויה ב 24תחת הגנת "אמת דיברתי" לפי סעיף 

 4( לחוק.  עוד הוסיף וטען כי התובעים לא נהנים משם טוב, וכי הם נהגו בחוסר תום לב 4)25

 5 עת הפנו את התביעה נגדו ונמנעו מלתבוע את אופיר. 

 6 

 7 . החלטה זוהליך גישור שאליו הופנו הצדדים בהסכמה לא צלח, ומכאן הצורך בכתיבת  .21

 8 

 9 העדויות .22

 10 

 11 מטעם התובעים העיד התובע. 

 12 

 13וה"ה אהרון אלמוג וישראל סולודוכה, אשר נסעו לטיול ג'יפים , מטעם הנתבע העידו הנתבע

 14 באמצעות החברה. 

 15 

 16 דיון .21

 17 

 18בחלק הראשון תידון השאלה, האם הפרסומים  .הדיון בתביעה יתחלק לשני חלקים

 19השאלה, האם קמה בחלק השני תידון הפוגעניים מהווים עוולה על פי חוק איסור לשון הרע? 

 20, אחריות נזיקית של הנתבע כמנהל האתר, כלפי התובעים, בגין בנסיבות המקרה שבפנינו

 21 הפרסומים הפוגעניים?

 22 

 23 לשון הרע או לא? .20

 24 

 25 לחוק איסור לשון הרע, קובע כדלקמן:  2סעיף 

 26 

 27 –לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול "

 28 

 29להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה,  (3)

 30 ללעג מצדם;לבוז או 

 31לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות  (5)

 32 המיוחסים לו;

 33ואם משרה לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית  (3)

 34 או במקצועו; ..." אחרת, בעסקו, במשלח ידו
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 1 

 2 :כבר נפסק כי

 3 

 4בבואו לבחון אם ביטוי מסוים עולה כדי לשון הרע יתחשב בית "

 5בעיני אדם סביר. מבחן זה המשפט באופן שבו נתפס הביטוי 

 6הוא מבחן אובייקטיבי שמתמקד בשאלה כיצד אדם רגיל היה 

 7מבין את הפרסום.... השאלה איננה אפוא מה הכוונה שמאחורי 

 8 הפרסום, אלא מהו "המסר עימו היא מותירה את הצופה""

 Canwest Global Communications 9 21/3012)ראה ע"א 

Corp   10 (. 11.17.1125)פורסם בנבו, נ' אלי עזור 

 11 

 12פרסומים אשר פורסמו על ידי בעיני האדם הסביר, כי ב ,בענייננו, לא יכולה להיות מחלוקת

 13כדי להשפיל את התובעים יש בהם כינה את התובע כאדם שלוקח כספים במרמה,  אופיר

 14לשון הרע על פי הם  , ומשכך מהוויםולבזותם בשל מעשיהם ולפגוע בפרנסתם ,בעיני הבריות

 15 לחוק.  2סעיף 

 16 

 17לחוק ו/או  24האם הפרסומים הפוגעניים חוסים תחת הגנת "אמת דיברתי" הקבועה בסעיף  .24

 18 ( לחוק, כטענת הנתבע? 4)25הגנת "הבעת דעה" המנויה בסעיף 

 19 

 20בכדי לצאת ידי חובת הוכחת טענת "אמת דיברתי", היה על הנתבע להוכיח כי הכספים 

 21 האשראי שלו, הוצאו ממנו במרמה ושלא כדין. דרך כרטיס מאופירשנגבו על ידי התובעים 

  22 

 23דולר דרך כרטיס האשראי  051כזכור, התובעים טענו כי חיובו של אופיר בתשלום הסך של 

 24נעשה ונזק שגרם לג'יפ שעליו נהג במהלך הטיול, , נבע מדמי השתתפות עצמיתבעבור  שלו

 25בהתאם לתנאי ההסכם שעליו חתם אופיר טרם היציאה לטיול. וכך העיד התובע לגבי 

 26 הנסיבות שהביאו לחיוב הנ"ל: 

 27 

 28בעקבות הפרסום אצלכם באתר, הייתי אמצעי להיסחט על ידי "

 29האיש ששמו אופיר. אופיר שגם הוא השתולל בצורה בפראית 

 30עם הרכב ועשה נזק לרכב, והוא חוייב וכל החבורה הזאת בעצם 

 31של הגיפאים ששייכים תחת השלושה, או שני האנשים האלה, 

 32אנשים טריפ" הגיעו אותם שלושה  –שהגיעו, תחת האתר "גיפ 

 33להשתולל בטיול גיפים בגיאורגיה ולהעלות אחר כך סרטונים 

 34לפייס וליוטיוב ולהראות את ההתנהגות איך הם נוהגים בצורה 
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 1פראית וברברית. בכל פעם שהם עושים נזק לרכב הם מחוייבים 

 $2. וזה בעצם 323בדמי השתתפות העצמית של הביטוח, בסך של 

 3מדעתם שהם צריכים מה שגורם להם אחר כך וזה מוציא אותם 

 4 (. 28-21ש'  20עמ' )" לשלם את ההשתתפות העצמית בתיקון

 5 

 6הנתבע אשר טען כאמור כי הפרסומים בדבר הוצאת הכספים הנ"ל במרמה הינו אמת, לא 

 7 ,הביא ולּו בדל ראיה להוכחת טענה זו. הוא לא זימן את אופיר אשר פרטיו היו ידועים לו

 8ת החלטה שיפוטית המבססת טענה זו, וניסיונו להיבנות למתן עדות, לא הציג כל ראיה לרבו

 9שבו הצהיר כי גם ממנו גבו התובעים  ,(0מתצהירו של מטייל נוסף, מר ישראל סולודוכה )נ/

 10דולר בגין השתתפות עצמית שלא כדין, אין בו כדי להוכיח את אמיתות  051סכום של 

 11 כאמור. בעניינו של אופיר הפרסום 

 12 

 13מה שהושגה בין התובעים לאופיר להסרת הפרסומים, ואשר גם טענתו שלפיה ההסכ

 14במסגרתה הושבו לאופיר הכספים שנגבו ממנו, מהווה הודאת בעל דין באמיתות הפרסום, 

 15 אין בה ממש ודינה להידחות.

 16 

 17ההגנה כי הפרסומים הפוגעניים הינם בגדר הבעת דעה, ומשכך חוסים הם תחת הנתבע טען  .25

 18 הקובע כדלקמן:  ,ק( לחו4)25המנויה בסעיף 

 19 

 20במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה "

 21אם הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת 

 22  הנסיבות האלו:

 23 

 24( הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד 6)

 25שיפוטי, רשמי או ציבורי, בשירות ציבורי או בקשר לענין 

 26עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה ציבורי, או על אפיו, 

 27 "שהם נתגלו באותה התנהגות

 28 

 29 אולם גם טענה זו דינה להידחות. 

 30 

 31נאמרו הדברים (, 23.16.1116)פורסם בנבו,  יוסף נבות נ' שי גוטסמן 7641/10ם( -בת.א )י

 32 הבאים: 

 33 

 34"השאלה אם פרסומים שונים מהווים תיאור עובדתי או שיש בהם 

 35משום הבעת דעה גרידא של הכותב, איננה פשוטה. האבחנה נעשית 
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 1עפ"י השכל הישר וכללי ההיגיון, ותוך שימוש בכללי הפרשנות של 

 2פרסומי לשון הרע, כפי שאלה פותחו בפסיקה ... פרסום יוגדר כהבעת 

 3יר יבין את האמור בו, כדעתו של דעה, אם יהיה כזה שהאדם הסב

 4הכותב ולא כהצגת עובדות מצידו. האבחנה בין עובדה לדעה תיעשה על 

 5פי 'הרושם הכללי שיוצר מירקם הכתבה בעיני הקורא הסביר'. אותו 

 6הרושם יווצר עקב ניסוחה של האמרה, מקומה בפרסום ומבנה הפרסום 

 7; ראו גם 333עמוד , ב3447-בכללותו " א' שנהר, דיני לשון הרע, תשנ"ז

 8; ראו עוד 22, 65( 3, פ"ד מו)הוצאת מודיעין בע"מ נ' ספירו 524954ע"א 

 9; 527, 563( 5, פ"ד מט)קראוס נ' ידיעות אחרונות בע"מ 3344943ע"א 

 10 לפסק הדין(.  34, בפיסקה 562( 3נו) שרון נ' בנזימן 353945ע"א 

 11 

 12 ובהמשך נאמר:

 13 

 14אם הטענה בהקשר זה מיוחסת חשיבות לשאלה, ה... "

 15שבמחלוקת ניתנת לבדיקה ובירור אובייקטיביים, שאז הנטייה 

 16היא לראות בה משום טענה שבעובדה, או שמא מדובר, על פי 

 17מבחן האדם הסביר, בטענה סובייקטיווית של המפרסם, אשר 

 Potomac 18 אינה נתונה לבדיקה ובירור כאמור )ראו לעניין זה

Valve and Fitting v. Crawford Fitting 829 F. 2d 1280, 19 

 20. טענה כזו תיחשב, בדרך כלל, להבעת ((1987) 1287 – 1285

 21 "הדע

 22 

 23בענייננו, להבדיל מהאמירות שהתובע הינו אדם שקרן ולא אמין, אשר נתפסים בעיני 

 24הקורא הסביר כהבעת דעה, לא כך המצב לגבי האמירה שלפיה התובע לוקח כספים 

 25של תיאור עובדתי, והיא נתפסת בעיני הקורא סממנים טומנת בחובה במרמה. אמירה כזו 

 26 הסביר כטענה שבעובדה.

 27 

 28בסיכומיו, טען הנתבע כי ככל שעסקינן בפרסום באמצעות "פורום" אינטרנטי, אשר תכליתו  .26

 29על  ידי המשתתפים, ראוי לייחס משקל רב יותר  -חיובית או שלילית –היא השמעת ביקורת 

 30 לסיכומים(.  6לחופש הדיבור )ראה סעיף 

 31 

 32אין בידי לקבל עמדה זו. חופש הביטוי ושמירה על השם הטוב, הינם שני ערכים מוגנים,  

 33אשר נקודת האיזון ביניהם נקבעת על פי שיקולים ערכיים ולא שיקולים טכנולוגיים. 

 34וקבע את האיזונים , אלה בחוק איסור לשון הרעערכיים המחוקק נתן ביטוי לשיקולים 
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 21מתוך  7

 1פסיקה הענפה של בתי המשפט השונים, ובמיוחד של בית , והיהםלצורך הגנה על הנדרשים

 2המשפט העליון, נתנה גושפנקא לאיזון הנ"ל על מרבית היבטיו. על כן, בהינתן העובדה 

 3עניינית ו/או חברתית ו/או , אין הצדקה כאמור שנקודת האיזון נשענת על שיקולים ערכיים

 4, "כיכר העיר"טי המדומה ללהפר נקודה זו כשעסקינן בפרסום בפורום אינטרנתרבותית 

 5, לשון הרע "בפרסום" רגיל, יהווה לשון הרע גם בפרסום אינטרנטי, ומה שמהווה בהגדרה

 6שונים על כל ההשלכות רבותיים תשאם לא כן, נמצא עצמנו מתמודדים עם שני מרחבים 

 7. גם שיקולים של מדיניות שיפוטית אינם יכולים לצדד באבחנה זו, השליליות הנובעות מכך

 8 אם כי אין זה המקום להרחיב את הדיבור בעניין. 

 9 

 10המסקנה מהאמור לעיל היא שהפרסומים הפוגעניים אינם חוסים תחת הגנת "אמת  .27

 11 דיברתי" או "הבעת דעה" כטענת הנתבע, ומהווים לשון הרע על פי החוק. 

 12 

 13לה, האם משהגעתי למסקנה כי בפנינו פרסום המהווה לשון הרע על פי החוק, נשאלת השא .28

 14, אחריות נזיקית בגין בנסיבות המקרה שבפנינומוטלת על הנתבע, כמנהל האתר, 

 15 הפרסומים הנ"ל?

 16 

 17רי חוק אשר הועלו ילפרסומים מפ ,שאלת הטלת אחריות נזיקית על מפעילי אתר אינטרנט 

 18על ידי צדדים שלישיים באתר, הינה שאלה מורכבת הכורכת בחובה היבטים משפטיים 

 19 וגיים. והיבטים טכנול

 20 

 21, את במקרים המתאימיםככלל, בתי המשפט לרבות בית המשפט העליון לא שללו,  .23

 22האפשרות להטיל על מפעילי אתר באינטרנט, אחריות נזיקית לפרסומים מפירי חוק שהועלו 

 23על ידי צדדים שלישיים באתר, אם כי טרם יצאה הלכה פסוקה מתחת ידו של בית המשפט 

 24רמי מור נ' ברק אי. טי.  4447/17)ראה דברי כב' השופט רובינשטיין ברע"א  בענייןהעליון 

 25)פורסם בנבו,  ל"ה(-סעיפים ל"ד ו) ( החברה לשרותי בזק בינלאומיים בע"מ3442סי )

 26, )פורסם בנבו, אבי רועי דוביצקי נ' ליאב שפירא 2711/21(, וברע"א 15.10.1121

11.15.1121 .) 27 

 28 

 29שו לסוגיה זו בהקשר של חוק איסור לשון הרע, ודעותיהן נחלקו הערכאות הדיוניות נדר .11

 30בעניין. חלקן גרס כי בהעדר חקיקה מפורשת, אין לראות באתר אינטרנט "אמצעי 

 31לחוק איסור לשון הרע, ומשכך, לא ניתן להטיל על מפעיל  22תקשורת" כמשמעותו בסעיף 

 32אל פרסום ב"אמצעי האתר אחריות מכח החוק, וחלקן התייחס לפרסום באינטרנט כ

 33תקשורת" כמשמעותו בחוק, תוך אימוץ פרשנות תכליתית של החוק )לעניין הגישות השונות 

 34והפסיקה המצוטטת בו  אסתר דור ואח' נ' יעקב בן יששכר ואח' 14524-21-13ראה ת.א 
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 21מתוך  8

 1עו"ד שמעון דיסקין נ' הוצאת  52853/16(, וכן ראה ת.א )ת"א( 25.10.1125)פורסם בנבו, 

 2"חנות  –רבקה פלח  24010/18(, ת.א )ת"א( 18.21.1118, )פורסם בנבו הארץ בע"מעיתון 

 3 (.  15.22.1121)פורסם בנבו, בייבי פלוס" נ' פלונית ואח' 

 4 

 5ברם, מחלוקת זו אינה רלוונטית לענייננו, שכן אחריותו של הנתבע במקרה שבפנינו, קמה  .12

 6תו מהסרת הפרסומים הפוגעניים מכח עוולת הרשלנות, אשר באה לידי ביטוי בהימנעו

 7מהאתר חרף דרישתם של התובעים לעשות כן, וכבר נפסק כי העדרה של עילת תביעה על פי 

 8חוק איסור לשון הרע כנגד מנהל אתר, לפרסומים מפירים אשר הועלו באתרו, אינה שוללת 

 9ראה ת.א  הטלת אחריות עליו, בגין אותן עובדות, על פי דיני הרשלנות הכלליים )בעניין זה

 10 01386/10, ת.א (24.17.1111 )פורסם בנבו,בורוכוב ארנון נ' פורן אלישי  7801/11)כ"ס( 

 11 (. 16.15.1117 )פורסם בנבו, בושמיץ משה נ' אהרונוביץ' ענת

 12 

 13מחומר הראיות הוכח כי התובעים פנו אל הנתבע בדרישה להסרת הפרסומים, אולם  .11

 14ניתנו על ידו , בחקירתו הנגדית על הסיבה לכך, וכשנשאל האחרון סירב לענות לדרישתם

 15את הוא לא הסיר הצהיר הנתבע כי  (0נ/)לתצהירו  6בסעיף כך למשל, תשובות סותרות. 

 16לא הוא הפרסומים הפוגעניים כי הוא סבר שהתובעים "קנו את שתיקתו" של אופיר, ומשכך 

 17תו בבית המשפט, את הפרסומים הנ"ל. בעדו להסיר ,כמנהל פורום כדבריו,חש מחויבות 

 18רסומים לגרום נזק לפהיה מסר הנתבע כי הוא לא הסיר את הפרסומים כי הדבר עלול 

 19ביקש הוא זה שכי אופיר הנתבע מסר עדותו (. בהמשך 13-18ש'  12)עמ' שבאתר אחרים 

 20חזר (, ולאחר שעומת עם הסתירות שבדבריו, 4-0ש'  11ממנו לא להסיר את הפרסומים )עמ' 

 21להסיר את הפרסומים, אולם הוא לא ביכולתו כי אופיר הודיע לו כי העיד בו מאמירה זו ו

 22עשה כן מחשש שזה יפגע בשרשור של הפרסומים, ויגרום למשתתפים לעזוב את האתר 

 23 (.  27-24 ש' 11)עמ' כדבריו 

 24 

 25לטעון לקיומם הנתבע ניסה תחילה  -לעניין אפשרות הסרת הפרסומים הפוגעניים מהאתר  

 26של מכשולים טכניים לביצוע ההסרה, אולם בהמשך, אישר בעדותו כי עמדה בפניו היכולת 

 27מתן צו בית הטכנית להסיר את הפרסומים הפוגעניים, כפי שנעשה על ידו בדיעבד, לאחר 

 28 לעיל(. 7-ו 6המשפט והגשת בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט )ראה סעיפים 

 29 

 30הפרסומים לראשונה באתר על להבדיל ממעורבות פסיבית בהעלאת  כי ,מהאמור לעיל עולה .10

 31של פגיעה בשמם הטוב  להמשך העוולהד הנתבע בפנינו מעורבות אקטיבית מצ, ידי אופיר

 32  הפגיעה הנ"ל.והימנעות מלנקוט באמצעים יעילים ו"זולים" למניעת המשך  של התובעים,

 33 
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 21מתוך  1

 1סירב להסרת והוא פרסום מפר במקרה הטלת אחריות נזיקית על מפעיל אתר אינטרנט ל

 2 הפרסום, נדונה במספר בתי משפט. 

 3 

 4 בפרשת בורוכוב המוזכרת לעיל קבע בית המשפט )כב' השופט ר. אמיר( כי:

 5 

 6ראוי לחייב את ספק שירותי האינטרנט בגין פרסום פוגע "

 7רק  –שנעשה ע"י צד ג' במסגרת אותם שירותים שנותן הספק 

 8נן על כך בפני הספק ודורש אם וכאשר הצד הנפגע מתלו

 9במפורש את הסרת הפרסום הפוגע ; ורק אם הפרסום אכן פוגע 

 10פניו ; ורק כאשר יש לספק יכולת למנוע זאת באופן -ואסור על

 11 סביר"

 12 

 13 סגנית הנשיא כב' השופטת ש. אלמגורנקבע על ידי  ,בפרשת בושמיץ המוזכרת אף היא לעיל

 14 :כדלקמן

 15 

 16הביטוי ומתן במה חופשית לגולשים האיזון הראוי בין חופש "

 17בפורום, מחד, אל מול זכותו של אדם לשם טוב, יהא הפרסום 

 18בכל מדיום שיהא, מביא למסקנה שיש להטיל על הנתבעת 

 19אחריות מקום בו ידעה והייתה ערה לדברי הנאצה המופנים 

 20כלפי התובע בפורום שבניהולה. הנתבעת הייתה ערה לאפשרות 

 21להסיר פרסומים  –שימוש לעתים  ואף עשתה בה –הטכנית 

 22שמצאה כי אינם ראויים להיות מובעים בפורום, ודרך מניעת 

 23הפרסומים הייתה קלה ואפשרית, ולא הצריכה השקעת 

 24סבירים ביחס לנזק שנועדה ־משאבים כספיים או אחרים בלתי

 25 המניעה להשיג"

 26 

 27על ידי  נאמר(, 14.17.1122)פורסם בנבו, נתן הופמן נ' תפוז אנשים בע"מ  21182/17בת.א 

 28 כב' השופט ח. ברנר כי:

 29 

 30בהחלט ניתן לשקול גם על פי הדין הקיים, הטלת אחריות  "....

 31נזיקית על מפעילי אתר אינטרנט, בין מכח עילה של פרסום 

 32לשון הרע ובין מכח עילה של רשלנות בנזיקין, אם הם נמנעו, 

 33אחר ללא כל הצדקה, מלמחוק תוך פרק זמן סביר פרסום פוגע, ל

 34שתשומת ליבם הופנתה לקיומו של פרסום כאמור באופן שיש 
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 21מתוך  /1

 1בו די כדי לאתר את הפרסום המסויים מתוך שלל הפרסומים 

 2 האחרים, והם נדרשו למחוק את אותו פרסום"

 3 

 4במסגרתו מתנהל  ,חובה על בעל האתרבמסגרת תביעה שבה נידונה השאלה האם מוטלת 

 5לדאוג מיוזמתו להסרת קישורים המפנים לכתובות בהן ניתן להוריד עותקים  ,פורום

 6 ,עופר גרוסקופףמופרים של יצירות המוגנות בדיני זכויות יוצרים, נפסק על ידי כב' השופט 

 7כי ככלל, ניתן להטיל אחריות כאמור בגין הפרה תורמת עת נמסרה לבעל האתר התראה על 

 8ת.א  ראה) מלהסירו בהתאם לנוהל "הודעה והסרה" הימצאות הפרסום המפר והוא נמנע

 9( בע"נ נ' רוטר. נט 3443א.ל.י.ס אגודה להגנת יצירות סינמטוגרפיות ) 567-18-13)מרכז( 

 10 . (18.18.1122)פורסם בנבו,  בע"מ

 11 

 12בענייננו, התקיימו שלושת המבחנים להטלת אחריות נזיקית על הנתבע, אשר הותוו בפרשת  .14

 13  :כדלקמןבורוכוב הנ"ל 

 14 

 15הוכח כי הנתבע היה מודע לקיום הפרסומים הפוגעניים  -מבחן הידיעה בפועל  א. 

 16 באתר. 

 17 

 18הנתבע היה יודע ו/או היה אמור לדעת, כמו כל אדם סביר,  –מבחן ודאות הפגיעה  ב.

 19כי הפרסומים נשוא התביעה הינם פרסומים העלולים לפגוע בשמם הטוב 

 20  ובפרנסתם של התובעים.

 21 

 22לנתבע היתה היכולת והשליטה להסיר את הוכח כי  –יכולת המניעה  מבחן ג.

 23וכי במאמץ סביר יכול היה למנוע את המשך הפגיעה הפרסומים הפוגעניים, 

 24  אך הוא בחר לא לעשות כן.בתובעים, 

 25 

 26אי לכך, הנני קובעת כי הנתבע עוול במחדלו כלפי התובעים בעוולת הרשלנות, עת סירב 

 27להסיר את הפרסומים הפוגעניים לאחר קבלת דרישה לכך מאת התובעים, ומשכך, הוא חב 

 28 בגין הנזק שנגרם להם עקב מחדל זה. לפצותם 

 29 

 30הנושא כותרת סמך הנתבע צירף כנספח א' לכתב הגנתו העתק של מבנוסף לאמור לעיל,  .15

 31 ובו צוין בין היתר כדלקמן: (,1)ראה ת/ כללי האתר""

 32 

 33אנו דוגלים בחופש הביטוי אך גם על רמת ביטוי נאותה "

 34וחוקית. לפיכך, אין לפרסם תכנים בעלי אופי מיני בוטה, 
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 1.... ותכנים אשר מהוים  מוציאי לשון הרעמאיימים, גזעניים, 

 2הפרה כלשהיא של החוק...... הודעות ותגובות החורגות 

 3 )ההדגשה אינה במקור(מכללים אלו יימחקו מהאתר" 

 4 

 5מסמך זה אף הוא מטיל חובה על הנתבע להסיר פרסומים מפירי חוק מהאתר, האמור ב

 6קנה בדבר , מחזקת את המסוהימנעותו מלהסיר את הפרסומים הפוגעניים במקרה שבפנינו

 7 התרשלותו במילוי תפקידו כמנהל האתר. 

 8 

 9הנתבע טען כי התובעים פעלו בחוסר תום לב עת הגישו  - לעניין תום הלב בהגשת התביעה .16

 10את התביעה נגדו, ונמנעו מלהגיש תביעה כנגד אופיר. אולם מענה לטענה זו ניתן למצוא 

 11 בעדותו של התובע אשר לא נסתרה, שבה אמר את הדברים הבאים: 

 12 

 13למה לא הגשת תביעה נגדם. הם אלה שכתבו את   "ש. 

 14להגיש דווקא נגד  המילים הנוראיות האלה ובחרת

 15 מנהל הפורום?

 16 

 17ברגע שפניתי אליו הבנתי שיש עם מי  –לגבי אופיר  ת.

 18לדבר ואפשר להסתדר איתו, והוא הסכים להסיר את 

 19הפרסום השלילי שהוא כתב, ולכן לא היתה שום סיבה 

 20להגיש נגדו תביעה. פניתי גם לבעל האתר וביקשתי 

 21לא להסיר את הפרסום הרע הזה והמזיק, וגם אותו 

 22 (. 18-11ש'  25עמ' )הייתי תובע אם הוא לא היה מסיר" 

 23 

 24 לסיכום .17

 25 

 26לאור כל האמור לעיל הנני קובעת כי הנתבע עוול כלפי התובעים בעוולת הרשלנות עת נמנע 
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