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 אליהוורין ד. 1:          ותהנתבע
 (.2)אצל הנתבעת  רח'                                

 
 אקו מ. 2                          

 רח'                               
 

  
 .תביעה: נזיקית )לשון הרע והוצאת דיבה(מהות ה

 . ₪ 150,000סכום התביעה: 
     
    

 כתב תביעה 
 
, והן של תובען של הת הלשון הרע והוצאת דיבפרסום בגין  תוהנתבעכנגד מוגשת בזאת תובענה  .1

להזיק ומתוך מטרה בכוונה תחילה  אשר נעשו קבוצת התובע ברשת הפייסבוק בשם "לב אמיץ",
 .ובשמם הטוב של התובע ושל קבוצתו הם ולפגוע ב בוצתו,לתובע ולק

 
כל הטענות המועלות בכתב התביעה נטענות במצטבר, אלא אם כן נכלל בהן סיווג מפורש או  .2

 הבחנה בין טענות, או שהקשר הדברים והגיונם מחייב טענות חילופיות זו לזו.
 
 .תוי הנתבעכחה מקום שזה מוטל על כתפנטל ההו ואין התובע נוטל על עצמ .3
 

 :לתביעה הצדדים
 

 –הנקראת "לב אמיץ  ומנהלה של הקבוצה, התובע הינו "בעל" קבוצה/דף, ברשת הפייסבוק .4
FATHERS FOR JUSTICE AND PEACE.)"להלן: "הקבוצה( " 

 
מטרת הקבוצה הינה להעלות לשיח מאבקים אישיים וציבוריים של חברי הקבוצה, למול משרדי  .5

 !הן גברים והן נשיםחברים,  200,000אשר הקבוצה מונה מעל הרווחה ומרכזי הקשר, כ
 

, ואשר פרסמה כתבה פוגענית, משפילה, 2ככל הנראה כתבת אצל הנתבעת הינה  1הנתבעת  .6
 בזויה ובעיקר חסרת אמת )בלשון המעטה(, כנגד התובע וקבוצתו.

 
, ולה יש אחריות שיורית או לחילופין, במידה ואין 1הינה מעסיקתה של הנתבעת  2הנתבעת  .7

סמה את כמי שפיר 2, אזי בלאו הכי ישנה אחריות לנתבעת 2מועסקת על ידי הנתבעת  1הנתבעת 
 הכתבה.

 
 העובדותא. 

 
כאמור, התובע הינו "בעל" קבוצה/דף, ברשת הפייסבוק ומנהלה של הקבוצה, הנקראת "לב  .8

 " )להלן: "הקבוצה"(.FATHERS FOR JUSTICE AND PEACE –אמיץ 
 

מטרת הקבוצה הינה להעלות לשיח מאבקים אישיים וציבוריים של חברי הקבוצה, למול משרדי  .9
 .הן גברים והן נשיםחברים,  200,000הקשר, כאשר הקבוצה מונה מעל  הרווחה ומרכזי
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, פרסמה כתבה שכותרתה 2אצל נתבעת  ככתבת ניצול "כוחה" האדיר, תוך כדי 1הנתבעת  .10
 ."קבוצת הפייסבוק שמפרסמת תמונות שלכן ללא רשות"

 

  נספח א'., 1מצ"ב כתבת נתבעת  •
 

ת התובע וכמובן שאת קבוצ)בלשון המעטה(, המשפילה ומבזה את  מדובר בכתבה חסרת אמת .11
 תקבוצ , ופוגעת בכבודובעהקבוצה והת, גורמת לבוז ולשנאה כלפי מנהל הקבוצה, התובע בעצמו

, התכוון בדיוק )להלן: "החוק"( 1965-תשכ"ה  התובע, כאשר ניתן לומר כי חוק איסור לשון הרע
 !!1איסור הכתבה אותה פרסמה הנתבעת ל

 

 ת לשון הרע הפוגעני שביצעו הנתבעות.כעת, "נצלול" לתוך הכתבה, על מנת להראות א .12
 

 לשון הרע כגון: אזכורים מהם ניתן להסיק עלראשית, כבר בכותרת המשנה ניתן לראות מספר  .13
 בפועל, –היא קבוצת פייסבוק שאמורה לעסוק בנושאים של זכויות הגבר במשפחה  "ץלב אמי""

 ."ילדות למטרת החפצה ומיניות... ואפילוובר בפלטפורמה לשיתוף תמונות של נשים, נערות מד
 

ונות נשים, אינה אלא פלטפורמה להחפצת ומיניות תמ כי קבוצת התובע, ,ציינה 1הנתבעת  .14
זה אינו נכון, הרי שמדובר בלשון הרע בצורה השפלה ביותר, כאשר מלבד העובדה שתיאור 

 ם לכתבתה, גם במחיר של השפלת וביזויהינה להביא קוראי 1כאשר כל מטרתה הנתבעת 
  קבוצת התובע.

 
שותפו והוצפו בקבוצה מפוקפקת "כי תמונות  1בגוף הכתבה עצמה מציינת הנתבע  שנית, .15

 ."FATHER FOR JUSTICE AND PEACE –לב אמיץ "עדת לגברים בלבד בשם המיו
 

דימתה את הקבוצה כקבוצה מפוקפקת, כאשר מטרתה הייתה להשניא את הקוראים  1הנתבעת  .16
 ה.הטיל דופי באופיה של הקבוצובדרך זאת לעל קבוצת התובע, 

 
 כי מדובר בקבוצה לגברים בלבד איננה נכונה. 1התיאור של נתבעת גם  .17

 

כי מדובר בקבוצה של גברים בלבד, וזאת על מנת להדגיש את  1ר לכל מדוע רשמה הנתבעת ברו .18
, "קבוצת הגברים"אחדות במיוחד בקרב קוראות נשים, כנגד , וליצור טענותיה חסרות האמת

 אך למעשה, מדובר בקבוצה הן של גברים והן של נשים.
 

   נספח ב'., מצ"ב חלק מחברות הקבוצה •

 ספח ג'.נפרסומים של נשים בקבוצת התובע, מקצת המצ"ב  •
 

 כפי שניתן לראות, מדובר בקבוצה גם של נשים, כאשר גם נשים מפרסמות בקבוצה!! .19

 

מדובר בקבוצה שעוסקת בזכויות הגבר "ה כי טענותיעל  1חוזרת הנתבעת  בהמשך, שלישית, .20
, כאשר ההיפך הוא "ימיותבמשפחה, אך בפועל מנוצלת לטובת פרסום תמונות של נשים אנונ

 !!הנכון
 

מנסה להסית את קוראי  1אשר הנתבעת בלשון הרע בצורה הבזויה והמכוערת במיוחד, כמדובר  .21
 !וקוראות הכתבה כנגד קבוצת התובע

 
רה של העדה הוקגם, ר חלק מהם לתיווך, שכירויות, וישנם אלפי פרסומים שונים ברשת, כאש .22

חוסר  אלאאינה  , כך שלטעון כי מדובר בקבוצה שמטרתם פרסום תמונות של נשיםהדרוזית
כן פרסום לשון הרע בצורה הנוראית ביותר כלפי ו 1לוי עבודתה של הנתבעת במימקצועיות 

 !!קבוצת התובע
 

  .'דספח כנמצ"ב פרסומים שונים  •

 

 !!פרסמה כתבה מבלי אפילו לבדוק את העובדות לאישורן 1צל של ספק כי הנתבעת אין  .23
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לבדוק לעומק את חברי הקבוצה, ולא ראתה את הפרסומים השונים בה, לא טרחה  1תבעת הנ .24
 .ת הכתבה שלהשיח בצורה בזויה ואגרסיבית, אאלא ביקשה להעלות ל

 
 רצתה בכוונה ובזדון לפגוע בתובע, בכבודו ולשים אותו ללעג ולשנאה. 1הנתבעת  .25

 
כי החיפוש המהיר בקבוצה נעשה מטריד שכן ישנן תגובות  1כאשר ציינה הנתבעת  רביעית, .26

עוד יותר את  "התסיס"י לבעלות אופי מיני, מחפיץ ופוגעני, הרי ברור שהתיאור נעשה בכד
 !!, וזאת מבלי להציג דבר התומך בטענותיהקוראי הכתבה

 
 !!מעדיפה להתעלם מהאמת, הכל על מנת להאדיר את כתבתה 1הנתבעת  .27

 

, כמו גם משפילה באופן אישי קבוצת התובעה כנגד מנצלת את כוחה ככתבת ומסית 1הנתבעת  .28
 אותה וגורמת לה לבוז ושנאה.

 
ה של במקר...וםרסבפר ובמדכש", שכן בכתבה עצמה מצויין כי 1מעשיה של הנתבעת ים חמור .29

פגם חוקי במעשי קבוצת תבת יודעת כי אין כל , קרי גם הכ"נשים בגירות, השטח אפור יותר...
התובע, אזי מדוע יש להפיץ שנאה ובוז כלפי הקבוצה, מלבד מניעים אישיים של הכתבה 

 ?!?לפירסום כתבתה
 

של נשים רור כשמש שמטרת הקבוצה היא אובייקטיפיקציה ב"בסיום הכתבה מצויין כי גם  .30
 ."שלא ביקשו ולא הסכימו שיציבו אותן בקונטקסט מבזה כזה

 
י מטעמה כל ידיעה מהי מטרת בלשון הרע על הצד השפל ביותר, כאשר אין לכתבת או לממדובר  .31

משמיצה, מבזה ומשפילה קבוצת התובע, אך לשם העדרת שם הכותבת ומי מטעמה בכתבה, 
, כאשר ההנחה לקורא התמים כי "ברור כשמש"את קבוצת התובע, כאשר מצויין כי  1הנתבעת 

 , אך כאמור ההיפך הוא הנכון.1מדובר בעובדות שנמצאות אצל הנתבעת 
 

מנצלת את כוחה ככותבת, על מנת להשפיל עד עפר את קבוצת התובע, כאשר  1הנתבעת  .32
 !!טענות שקרמבחינתה הכל כשר, גם 

 
ומסיתה אותם כנגד קבוצת התובע, הכל למען  משחיתות את נפשם של הקוראיםות נתבעה .33

 !הכתבה
 

, אחראית היא למעשי הנתבעת כךומ 1יא הינה מעסיקתה של הנתבעת הרי שה, 2באשר לנתבעת  .34
1. 

 
וגם  1, גם אם מדובר במעסיקה של הנתבעת 1עשי הנתבעת יש אחריות שילוחית למ 2לנתבעת  .35

 ."לאוויר"היא זאת אשר העלתה את הכתבה  2והנתבעת  , במיוחד מאחראם לאו
 

היא זאת אשר פרסמה את הכתבה אצלה, מבלי אפילו לקבל את תגובת התובע  2הנתבעת  .36
 האמת אינה חשובה לה במיוחד!!, משמע, וקבוצתו

 

ק כפי שנפסהן לעשות, יל, כפי שחובה עהנתבעות יחדיו לא בדקו טענותיהן לפני פרסום הכתבה .37
)]פורסם בנבו[,  93 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' עיתון "הארץ" בע"מ בעמ' 213/69ע"א ב

: 'אנו ניטיב לעשות, אם נבדוק כל מקרה בשבע עיניים בטרם נכיר ומפי השופט ויתקון(, ולפי
נכון -בהכרת חובה כזאת שהדבר עלול להיות בלתי ב'חובה' מצד עתון לתת לדבר פומבי, כשכרוך

 ".ישוער-ויגרום לאדם נזק בל
 

לא רק שהעובדות אינן מעניינות את הנתבעות, אלא שהן העדיפו כך, וזאת על מנת ליצור  .38
 !!MAKO"באז" סביב הכתבה וסביב אתר 

 
 
 
 
 

http://www.nevo.co.il/case/17914750
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 כל הזדמנות., בהתובע קבוצתוהשפלת  אחרת מלבד לשון הרע ותאין לראות בהתנהגות הנתבע .39

 

, ובתובע בעצמו התובעקבוצת של  הלפגוע בכבוד ,הייתה ועודנה תואין כל ספק כי כוונת הנתבע .40
כדי לגרום לכל מי שנחשף  ,ותהנתבע רסום שפרסמושכן יש בפ ,הציבור אליווביחס  כמנהלה, 

 בעין שלילית. בראשה, התובעקבוצת התובע, ואת ום לראות את סלפר

 

 עיתים לאדם כחיים עצמם.חשובים ל בכבודו של האדם ושמו הטו .41

 

פני חברו ברבים  במקורותינו צוין כי "לשון הרע הורגת" וכן כי כל המלביןמיותר לציין כי גם  .42
 .כאילו שופך דמים

 
 
   ת:ו. אחריות הנתבעב

 
באור שלילי  להציגובעיני הבריות,  וקבוצתו נועדו להשפיל התובע תובעהנת ורסמשפהדברים  .43

 1965-איסור לשון הרע תשכ"ה  לחוק 1מצדם, וזאת על פי סעיף  הבוז ושנאמטרה ל וולעשות
   )להלן: "החוק"(.

   
 לחוק.   1, וזאת על פי סעיף  ולהטיל דופי ביושרו נועדו לפגוע בתובע תוהנתבעמו הדברים שפרס .44

 
 .לחוק 1-3  כמשמעותו בסעיפים ועל קבוצתו, לשון הרע על התובע ,םבפרסו והוציא תוהנתבע .45

 
לעיל, הם  כפי שפורטו שפרסמו,בדברי הדיבה  תולנתבעכי המעשים המיוחסים  ןטעי התובע .46

 בגדר לשון הרע )להלן:"דברי לשון הרע"( כמשמעות המושג בחוק איסור לשון הרע.
 

 ה, עשקוראי הכתבהבעיני  אותואת קבוצתו ו , כי פרסום דברי לשון הרע השפילןטעיהתובע  .47
 , דבר שכמובן היה ברצונן של הנתבעות.ובמיוחד לשנאה לבוז למטרה םאות

 
 .לקבוצתובשל המעשים המיוחסים  את קבוצתו ואותורע מבזה , כי פרסום לשון הטעןיהתובע  .48

 
ושינה את דעת הקהל , בצורה קיצונית בקבוצה ובו דברי לשון הרע פגעטען כי פרסום יהתובע  .49

 .כלפיו וכלפי קבוצתו
 

 ולשנאה לבוז ו, לעשותתהתובע בעיני הבריוהקבוצה ואת  כדי להשפיל את הרעיש בדברי לשון  .50
 .וולפגוע בכבוד

 
 .ובקבוצתו לפגוע בתובעאישית דוניים ומתוך כוונה דברי לשון הרע הינם מעשי דיבה מכוונים וז .51

 
הינם חסרי כל שחר ואין  הנתבעותון הרע אשר פורסמו על ידי , כי דברי לשטעןוי ףוסייהתובע  .52

 בהם כל אמת.
 

ת נטל השכנוע או נה כלשהי בכתב התביעה משום הסכמה להטלת או העבראין בהעלאת טע .53
על מילוי מדוקדק  ודעמיוהתובע  תהנטל מוטל על פי הדין על הנתבע, מקום שהראיה על התובע

 של הוראות הדין בדבר נטלי הראיה, השכנוע ושיעורם.
 

, מהווים עוולה של בעצמו בתובעבקבוצת התובע ונכונים והפוגעים פרסום הדברים הבלתי  .54
 לפקודת הנזיקין )נוסח חדש(. 35-36לפי סעיפים  רשלנות

 
ם וחירותו, דכבוד הא הדברים שהתפרסמו, כמפורט לעיל מהווים עוולה חוקתית לפי חוק יסוד: .55

 וכן היפר חובה חקוקה. של התובע וופגיעה בכבוד
 

, מבלי מוחלט בתום לב רסמו בחוסרטען, כי הדברים שפורסמו ונאמרו כמפורט לעיל, פוהתובע י .56
 אפילו לקבל תגובתו!

 
כן נגרם נזק ו, ולשמה של הקבוצה הטוב ושמנזקים ל וכי בנסיבות העניין נגרמו ל ןטעיהתובע  .57

 .ותדמית הקבוצה לתדמיתומשמעותי 
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אינם  כדי ידיעה ברורה כי דבריה דברי בלע, תוך ועל קבוצתו על התובע ההעליל תהנתבע .58
ובשם  נכונים וכי תוצאות הפרסום תהינה הרסניות ותפגע אנושות בשמו הטוב של התובע

 .הקבוצה
 

 את לשון הרע בצורה בוטה, חריפה וקיצונית במיוחד.מדובר בהוצ .59
 

 
  :חוק לשון הרע ת הגנותולא עומד תולנתבע. ג

   
 מיםק )פרסומים מותרים(, מאחר והפרסולחו 13לא עומדת הגנה כלשהי לפי סעיף  תולנתבע .60

 ברשימת הפרסומים המותרים. ים, לא נכללפרסמוש יםהפוגע
 

, תושקרי בטענותכי מדובר  ,רסוםבזמן הפ עו הןאחר וידלא עומדת הגנת תום לב, מ תולנתבע .61
 ניצלה את כוחה לפרסם כתבה שכזאת. 1כאשר הנתבעת 

 
 
   . סמכות מקומית וענייניתד
 

 בתביעה. לבית משפט זה הסמכות העניינית והמקומית לדון .62
 
 
 . הסעדים הנדרשים  ה

   
 

 שלבסך בסכום פיצוי  לפצות את התובע תובית המשפט הנכבד מתבקש להטיל על הנתבע .63
, 1965איסור לשון הרע התשכ"ה חוק סעיפי זאת על פי ו  ,ש"ח בגין פרסום לשון הרע 150,000

 במיוחד מאחר והפרסום נעשה בכוונת זדון לפגוע בתובע ובקבוצתו.
 

ששולמה,  בתשלום הוצאות משפט לרבות אגרה תבית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את הנתבע .64
התביעה ועד  מיום הגשת םמקסימאליין, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה בשכר טרחת עורך די
 ליום תשלומם בפועל.

 
)א( לחוק  11בהתאם להוראת סעיף  ,ביחד ולחוד וחייבים לפצות ןכול ותטען, כי הנתבעיהתובע  .65

 . אישור לשון הרע
 

תבה, בנוסף, כב' ביהמ"ש מתבקש לחייב את הנתבעות לפרסם התנצלות במקום בו פורסמה הכ .66
 אשר בה ייכתב כי בכתבה פורסמו דברים שאינם אמת.

 
משמשים כ'שומרי' הדמוקרטיה, ואין חולק על  -וכמוה כלי התקשורת בכללם  -"העתונות  .67

חשיבותם. אבל כשם שהם יכולים להיות כלי קודש, יכולים הם להיות כלי משחית, ולפגוע 
ם ששפך דם, הרי אף היא 'שפיכות ללא רחם. והלבנת פני אדם ברבים, ואפילו פניו של אד

דמים'. ואם כלי התקשורת הם 'שומרי' הדמוקרטיה, הרי בית המשפט מופקד לעשות 
פלוני נ' הכתב )]פורסם  172/88ם( -ת"א )י'משמרת למשמרתם'" )דברי כב' השופט צ' טל ב

 ((.4.6.1992בנבו[, ניתן ביום 
 

ן, לקבל את תביעה ולחייב את הנתבעות אשר על כן, מתבקש כב' ביהמ"ש לזמן את הנתבעת לדי .68
 בפיצוי התובע על פי כתב התביעה, וכן לחייב את הנתבעת בפרסום התנצלות.

 

 

 

                                                                                            _________________ 
 ד, עו"יוני שמיל       
 ב"כ התובע       


