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 הגנהכתב 

באתר חדשות הבידור אותו הוא מפעיל אודות ") חיון: "להלן(בע עניינה של תובענה זו נעוץ בפרסום שביצע הנת

: להלן(ואנשים נוספים בעלו קטינה בהסכמה ") גולן: "להלן(חקירתה של משטרת ישראל בחשד כי התובע 

 ").הדיווח החדשותי"

או דעה הבעת  נכונות שתפסו מקום במציאות ואין בו כל עובדותכלל אך ורק הדיווח החדשותי : כבר עתה יודגש

, אינן שנויות במחלוקת, )משאושרו על ידי משטרת ישראל(עובדות אלה . ביקורת על המעשים המיוחסים לגולן

נמסרו באופן רשמי בכל ) במועד הפרסוםבציבור והן  לאמצעי התקשורתהן  ידועשהיה (ולמעט שמו של גולן 

 תוך חיובו של במלואהיית התובענה  להביא לדחכדי, עובדות אלהדי ב .במועד הפרסוםכבר אמצעי התקשורת 

 . גולן בהוצאותיו של חיון

כאילו הפרסום עצמו הוא שגרם ,  הפרשהמפרסוםלייחס לחיון את נזקיו ) בניסיון שלא יצלח(מנסה , גולן

זאת כאשר הפרשה ;  שהתקיימה לאור החשדות נגדוקיומה של החקירה נשואת הפרסוםולא , ם הנטעניםלנזקי

 כל מהדורות החדשות ואף פתחה את בכל אמצעי התקשורת המרכזיים ,ך ציון שמו של גולןתו, דווחה בהרחבה

גולן ,  הנטעןהוא שגרם לנזק) ולא החקירה(ומשכך אפילו הפרסום ,  לאחרוכותרות העיתונים במשך מספר ימים

 .לחיון) או אפילו חלק מהותי ממנו(את כולו הוא מייחס וכיצד מדוע ) ולא לשווא(לא פירט 

אינו יכול מושא לתביעת לשון , מותר לציין שדיווח חדשותי כאמור הוא סביר ואף מתחייב מכתב חדשות בידורל

עת בחר ואף השקיע כספים ) בהקשר זה(משהלה ויתר עליה , הרע וממילא אינו פוגע בפרטיותו של גולן

טענות גולן בדבר . ה בדיןדמות ציבורית כהגדרתל,  ובכךבהפיכתו לאחד הזמרים המוערצים והמוכרים בישראל

 .הצו הנטען מעולם לא נמסר או הומצא לחיוןמש, צו איסור הפרסום מוכחשות מחוסר ידיעה

כפי שגולן אף הצהיר , כל מטרתו של גולן בהגשת תביעתו היא ניסיון לפגוע בחיון ולהביא לסגירת האתר שלו

מצדו של כיס עמוק שחש בצורך ,  לא פחות,מדובר באלימות משפטית). בפרסום נשוא התובענה שכנגד (בפומבי



 2

כמטרה נוחה את חיון סימן גולן .  בכבודוכאחראי לפגיעהרואה ) ורק הוא (גולןשחדשות  בכתבקמאי לנקמה 

לכלל לחיון עצמו ושלוח מסר ובחר בחיון כדי ל ,ב חדשות בידור ככת נאמנה מלאכתוכשזה ביצע להשתלחות

 !ראו והישמרו,  מבלי לקבל את אישורו גולןרסם מידע אודותשיפ כתביעשה לך  כ–כתבי חדשות הבידור 

 דמות ציבוריתמדובר ב. גולן אינו אדם פרטי שנתפס בקלקלתו.  חיון פועל מכוח זכות הציבור לדעת–ודוק 

 אם )כחלק מחופש הביטוי (ולציבור זכות לדעת,  ומרוויחה ממצב זהשמוערצת על ידי מבוגרים וילדים כאחד

 .  בחשד לביצוע עבירות מין בקטינה נחקרמושא הערצתם

 הטלת הוצאות מטרתול ,כתב התביעה של גולן נועד לסתימת פיות שעומדת בניגוד לחופש הביטוי, משכך

, )לדוגמא, זכויות יוצרים( כאשר הוא כולל ערב רב של טענות שאינן ממן העניין – הוגש ואף נוסח משפטיות

 שהוטל מפורשות, לדוגמא, הנזק פירוט(סוד מכתב תביעה ראוי לדיון ופוטר עצמו מלעמוד בכמה מדרישות הי

 . והכל בשפה רפה ומעורפלת, )לפתחו של בית המשפט הנכבד

תוך , מן הדין ומן הצדק לדחות את התובענה במלואה, כפי שיפורט כדבעי בכתב הגנה זה, לאור האמור לעיל

 .  מלפעול באופן זה בשניתשירתיעו אותו, הטלת הוצאות והוצאות עונשיות על גולן

 

  התובענהותהעובדות נשוא

 עומרי חיון

 ועושה ימים כלילות במלאכת כתיבה איכותית מוכר בישראלמוביל ובידור כתב חדשות נחשב לחיון  .1

 ו הולך לפניחיון של ושמ. ומדויקת למען ציבור הקוראים של תכניו יקבלו מידע איכותי ומדויק בזמן אמת

 . מורב בתחוא בעל מוניטין ווה

 –עומרי חיון  ",אחד האתרים המובילים בישראל בתחום חדשות הבידורמפעיל חיון את , בין יתר עיסוקיו .2

 )."האתר: "להלן, omritv.co.il" (פורטל חדשות הטלוויזיה והאינטרנט

  עמוד הבית של אתר האינטרנטil.co.omritv1כנספח ב " מצ. 

  נה האתר אליו מפ, בויקיפדיה" עומרי חיון"הערךil.co.omritv ,2כנספח ב "מצ. 

)  לכתב התביעה5 סעיף" (עיתון מחתרתי"יודגש כי חיון מתנגד נמרצות לטענתו של גולן כאילו האתר הוא  .3

ושמו , ידועהאתר הוא אתר חדשות בידור ). שם" (תוך ניצול פרגוד האלמוניות ברשת"אותו הפעיל 

 הבל הבלים בבחינתהן ' אלמוניות'או ' רתיותתמח'נות על הטע. ותמונתו של חיון מתנוססים בראשו בגאון

 . שנועד לזרות חול בעיני בית המשפט הנכבד

 

 אייל גולן

ין הטענות בעניין ילענ (ניתן להתווכח על הסיבות לכך. הוא אחד הזמרים המוערצים בישראל, מנגד, גולן .4

, כלומר .מאות אלפי מעריצים ולןג יש ל2013-אולם אין חולק על כך שבמדינת ישראל ב, )בכתב התביעה

 האזכורים הרבים ביותר בתקשורת הבידור י ובעלגולן הוא אחד האנשים המפורסמים במדינת ישראל

 .  וחשוף לדיווחים אודותיוכהגדרתה בפסיקה" דמות ציבורית"הוא מהווה ,  ומשכךהמלטפת
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חזקה על גולן שהיא .  טלוויזיהאמפיתיאטראות ולקבל תפקיד נחשק בתכנית למלא סייעה לגולן עובדה זו .5

משקיע מאות אלפי שקלים מדי שנה בשנה עבור "משהוא , ושהוא מקדם מצב זה בברכה אף ידועה לו

למצוא ברשת תמונות יחסי אף ניתן . )74' ס, כדברי גולן בכתב התביעה" (שמירה על המוניטין ושמו הטוב

 ).לעיתים קרובות בקשר עם עלמה כזו או אחרת(ומרצון ציבור רבות של גולן כשהוא מביט למצלמה בחיוך 

גולן לטעום גם ל הזדמןכשלאחרונה , )טז, שופטים ג(" ֶחֶרב ְוָלּה ְשֵׁני ֵפיֹות"אולם תקשורת הבידור היא  .6

ופחות , בסוף אוקטובר דווח רבות אודות כתב האישום שהוגש נגד גולן בגין העלמת מס: מפיה הביקורתי

 ). שתתואר בהמשך(נשוא ההליך דנן " הזמר המפורסם"שת מחודש לאחר מכן פורסמה פר

והחליט , עוקצה אך מסרב לקבל את  מדובשה של תקשורת הבידורדומה שגולן חושב שהוא יכול ליהנות .7

בבחינת , הוא חיון, נציגיה הבולטיםמלהביא לסגירת אתרו של אחד ) כפי שהצהיר מפורשות בפני מעריציו(

 . 'יראו וייראו'

 לשון הרע פרסוםהוסיף ועליה ; כנגד חיוןזו מופרכת תביעה  הגיש גולן - ומסיבה זו בלבד -מסיבה זו  .8

 . בפני מאות אלפי אנשים "לסגור לו את האתר"מאיים ו קורא לחיון בכינוי גנאישהוא כ, אודות חיון

 בכוונה  של חיון והכל- הכלכלי והפיזי - לכבודו ולבטחונו , בכך גרם גולן לנזקים של ממש לשמו הטוב .9

 . כבדה בדמות הליך משפטיכלכלית  וכן הטיל עליו מעמסה ;בזדון ובמטרה להזיק, תחילה

,  מחדהן בגין פגיעה זווזכאי מכוח הדין לפיצוי , חיון עומד בפני בית המשפט הנכבד כמי שנפגע ממש, מנגד .10

 . הצורך להתמודד עם תביעת סרק מנגדהן בגין ו

  

 פרשת הזמר המפורסם

שד  כי מזה מספר שבועות חוקרת משטרת ישראל ח2 חשף ערוץ 13.11.13 יום  שלערבת הפתיחת חדשוב .11

 :טינה בהסכמה תוך כדי עישון סמיםבעלו ק" ידועים בישראל"-ו" מוכרים מאוד"לפיו שני זמרים 

  15שני זמרים שכבו עם בת : חשד"

 זמרים שני עם לכאורה מין יחסי קיימה הנערה לפיו מידע בעקבות בבדיקה פתחה המשטרה
 מהם אחד ועם, השניים עם מין יחסי קיימו חברותיה גם אם נבדק עוד. בהסכמתה, מאוד מוכרים

  ".סמים עישנו

  :ובהמשך

 לאור זאת, 15 בת נערה עם בהסכמה שכבו מוכרים אמנים שני פיההמשטרה פתחה בבדיקה של"
 ."הלידי שהגיעו לכאורה ראיות

  :ובהמשך

 המידע כי לבדוק מבקשים הם כי מסר במשטרה גורם. פרשהה את לבדוק ממשיכים במשטרה"
 מספר מזה נמשכת המקרה בדיקת כי, צוין עוד. זהירות משנה לנקוט רוצים ולכן אמין אכן

 ".שבועות

 3כנספח ב "מצ] 13.11.13 [2אתר חדשות , גיא פלג. 

 "15ין עם בת קיים יחסי מ"-  ש"הזמר המפורסם "אחד מהזמרים בתור 'קוטלג'כבר , שעה לאחר מכן .12

 הטוקבקים לאתר כללו עוד באותו ).אתר החדשות המוביל בישראל (Ynetבכתבתו של אלי סניור באתר 

 . על אייל גולן, חלקם פחותוחלקם בעדינות ,  מספר רב של מגיבים המרמזיםערב
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 15זמר מפורסם קיים יחסי מין עם בת : בדיקה", אלי סניור" ,YNET] 13.11.13 [4כנספח ב "מצ. 

הרשת גועשת עם פרשת " כי "צינור לילה"ית אקטואליית הרשת דיווחה תכנכבר   אותו ערבבהמשךעוד  .13

 ].http://net.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1017754[". הזמר המפורסם

  5כנספח ב "מתוך אתר צינור לילה מצ, 13.11.13צינור לילה.  

 כל כלי התקשורת המרכזיים ופתחה מהדורות העסיקה באותה עת את" הזמר המפורסם"פרשת , כלומר .14

 . ועמודי שער במשך כמה ימים רצופיםחדשות

 לא אחר מאשר אליל הוא" הזמר המפורסם"כי  ,מקורותרב של ממספר ' טיפים'בשלב זה כבר קיבל חיון  .15

" סםהזמר המפור" הפכה עובדת היותו של גולן 13.11.13עוד בערב ,  למעשה. גולןמר אייל, הקהל הישראלי

 האינטרנט והרשתות באמצעותבהתפשטות מידע מהירה , )וקל וחומר בכלי התקשורת (ידועה בציבור

 . החברתיות

 . את הדבריאשרומקורות מהימנים אשר  עד חדשותיה מידעהמתין עם פרסום החיון  .16

  

  על ידי חיוןהדיווח החדשותיפרסום 

 :  הלשוןבזו,  נשוא התובענההדיווח החדשותי חיון את פרסםלמחרת  .17

 אייל גולן:  בבעילת קטינה בהסכמההחשודהזמר המפורסם "

היחידה המרכזית של מחוז תל אביב פתחה לפני מספר : פורטל עומרי חיון חושף לראשונה
 15 הזמר אייל גולן קיים מספר פעמים יחסי מין עם קטינה בת לכאורהלפיה , שבועות בחקירה

נכח , כוני מצליח נוסףי שהתברר כי זמר ים תהפרשה הסתעפה לאחר. במספר פגישות שונות

  ".באחת מהפגישות

  :ובהמשך

סיפרו  אך גורמים מעורבים בפרטים, נגד אייל גולן טרם יצא צו מעצר והוא גם עדיין לא נחקר"

  ".כי עד הבוקר יוזמן גולן לתחנת המשטרה לפורטל עומרי חיון

  :ובהמשך

". ו לעשן סמים קלים ולעשות דברים נוספיםהם לא הפסיק "במהלך החקירה סיפרה הצעירה כי"
נראה לכאורה צילום , לפי הסרטון שצולם בטלפון של אחד מהנוכחים והגיע למשטרת ישראל

הנערה הצעירה תזומן להמשך חקירה בשעות הבוקר וגם צעירות נוספות . מפליל מאותו ערב

 .שהיו נוכחות בחלק מהאירועים

בשלב הראשוני נמסר כי אין אמת , סרבים לענות לשיחותמאז שעות הערב אייל גולן ומנהליו מ
כרגע נותר רק לחכות ולראות לאן תוביל החקירה ואם בכלל יש דרך לצאת ממנה לאור . בדברים

  ".סירטוני הוידאו שצולמו

 "אייל גולן: הזמר המפורסם החשוד בבעילת קטינה בהסכמה" ,il.co.omritv] 14.11.13 [ב "מצ
  .6כנספח 

אודות  מדויקמידע  ומקצועי אובייקטיביבאופן  למהדרין המוסר דיווח חדשותימדובר ב: בהרכבר עתה יו .18

ואף תוך מתן הזדמנות לגולן להציג את , חדשותית וציבורית כבדה, אירוע בעל משמעות תקשורתית

 ). בציטוט לעיל כאמור ,הזדמנות שסורבה(תגובתו 
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נכונות ואינן שנויות הן ו י התקשורת בישראל החדשותי הופיעו בכל כלבדיווחהעובדות המתוארות  .19

 . בהן נחשד העבירות ביצע את וזאת ללא קשר לשאלה האם אכן -  אף לא על ידי גולן – במחלוקת

 ועל לכאורהחיון מעולם לא ייחס לגולן כל מעשה בפועל ודיווח על חשדות , בניגוד לנטען בכתב התביעה .20

 . בדבר אותם חשדותחקירהקיום 

דמות  על אמתוח מכיוון שהוא דיו) אך לא רק(בעיקר , לתביעהשכזה אינו יכול להיות מושא י חדשותדיווח  .21

אין כל הבדל בין פרסומו , למעט תחום העיסוק של גולן. פרסום שיש בו אינטרס ציבורי,  מרכזיתציבורית

דוגמת (רים  אישי ציבור אחעל ידיביצוע עבירות מין ל בחשדשל חיון לבין פרסומי עבר אודות חקירות 

והחשדות פרסום דבר החקירה , כמו במקרה משה קצב כך גם עתה). חנן גולדבלט וחיים רמון, משה קצב

 . אינו מהווה לשון הרע

  

 ?צו איסור פרסום

ואף אם חיון הסיק , לא נמסר לחיוןהרי שהוא מעולם , פרשהבנוגע לצו איסור פרסום ככל שאכן יצא  .22

 . ולהיקפו כל ידיעה באשר לתוכנואין ומעולם לא הייתה לו, אודות קיומו מדיווחים של מתחריו

של צו איסור " קיומו"שכן לבד מלהזכיר את , ספק גם אם צו איסור פרסום כלשהו הגיע לידיו של גולן .23

ולא בטוח שאף גולן מודע לתוכנו ) שמעולם לא מוען ולא הגיע לחיון(לא צורף הצו , הפרסום בכתב התביעה

 ).?שמא הוא מסתיר את תוכנואו (של הצו הנעלם 

הפרו אותו לכאורה עת אמרו את שמו של גולן בריש " פרשת הזמר המפורסם"כתבים שונים שסיקרו את  .24

 2אתר מאקו של זכיינית ערוץ , Ynetחדשות , 1ערוץ , 10לרבות ערוץ , טלוויזיוני" פריים טיים"גלי ב

 ... ועוד ועוד103FMרדיו , "קשת"

, זהותו של הזמר"כי ,  מציינת ממש בימים בהם הצו הלכאורי עוד היה בתוקףYnetכתבה באתר : ודוק .25

אלא . מאוד מעסיקה את הרשת. מעסיקה את הרשת, שנבדק אם קיים יחסי מין אסורים עם קטינות

 ומחפש כבר יודע במי מדובראלא ,  לא שואל ומנסה לבררחלק ניכר מהגולשים - שעל פי הטרנדים ברשת

 ."ל כך מידע חדשלראות אם התפרסם ע

היינו לפני  (13.13.2013רבים מיום " טוקבקים"בדיקה פשוטה ברשת האינטרנט מעלה תגובות ו, ואכן .26

המציינים מפורשות את שמו של גולן כמי שעומד מאחורי הכינוי ") שחיון פרסם את הדיווח החדשותי

 ".הזמר המפורסם"

  7ב כנספח "מצ, לןהמציין את שמו של גו, 2העתק תמונה מאתר חדשות ערוץ. 

  8ב כנספח "מצמפר לכאורה את צו איסור הפרסום , דודי ניסים, 1קובץ וידאו בו כתב ערוץ. 

  העתק כתבה מאתרYnet ,9ב כנספח "מצ, המוכיחה כי שמו של גולן כבר היה ידוע בעת הפרסום. 

 10 ב כנספח"מצ,  הדיווח החדשותילפנישפורסמו " טוקבקים"העתק תגובות ו. 
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מהי נפקותו של צו איסור פרסום בעידן האינטרנט המאפשר בפועל , שכן נשאלת השאלה, ך לא סגיאך בכ .27

ברשתות " פוסט" לכתוב תגובה או לפרסם – יהא כתב בידור כחיון או יהא דמות אנונימית – לכל גורם

רכי חברתיות ואתרי אינטרנט למכביר מבלי שיכולה להיות כל שליטה על פרסומים אלה ותוך הגשמת ע

 .הגישה למידע זמין בכל רגע נתון וזכות הציבור לדעת

בפרשה שיש בה אין להתעלם מכך שכאשר מדובר "כי , 8225/12פ "עבית המשפט העליון בקבע , לא לשווא .28

בעידן האינטרנט לא יהיה בהוצאתו של צו כאמור כדי  יש מקום לדעה כי ...כדי להניע את אמות הסיפים

 ."רשה להפוך במהרה לנחלת הכללאודות הפ-למנוע ממידע על

פרשיות שבמרכזן דמות ציבורית , כדי להוות הסבר מספק לעובדה שבעידן האינטרנט, אם לא די באמור .29

היטיבה לתאר כבוד , יגיעו לידיעת הציבור בפרק זמן קצר משניתן לתפוס או לתאר במילים, כמו גולן

 שערכו לשכת עורכי " עדכון נוהל איסור פרסום–צו השעה  "שכותרתוגונן בערב עיון -השופטת מיכל אגמון

כשאנחנו נכנסים : "ור הפרסום בעידן האינטרנטצווי איסהדין בישראל ומועצת העיתונות ושעסק בשאלת 

אנחנו נפגע גם , כשאנחנו ניכנס ברגל גסה. אנחנו פוגעים בכל הרשת, לאינטרנט ומנסים לתפוס מישהו

, דברים מאוד רציניים, הרבה מאוד מהפרשיות שנחשפו. טבאלה שחושפים את השחיתויות באינטרנ

אם אנחנו נתחיל . כך לקחה את זה עיתונות הזרם המרכזי ופיתחה את הסיפור-ורק אחר, העלו בלוגרים

חמור שהחברה לא -וזה בעיני מחיר סופר, ]ברשת[אנחנו נפגע , לתפוס את הבלוגר הזה ואת הבלוגר האחר

 ."צריכה לשלם אותו

, "איסור הפרסום ילך וייעלם כי זה לא מחזיק מיםמטבע הדברים "כי , פטת הוסיפה והטעימהכבוד השו .30

 ".וצריך להתרגל למציאות הזו, זה עולם אחר. וגם זה ישתנה, הפרטיות משתנה. "אמרה

כגולן אשר " דמות ציבורית"קל וחומר כשבמוקד העניין עומדת , ואם באופן כללי אלה הם פני הדברים .31

 .דותיה מקבלים הגנה רחבה יותר מאשר לו היו הדברים מפורסמים אודות פלוני אלמוניפרסומים או

 

 תכתובות עובר להגשת התובענות

דרישה או , אולם ללא כל תימוכין) שגויה( שלח גולן לחיון פניה ובה חוות דעת משפטית 17.11.13ביום  .32

 .חיון לא הגיב לפניה זו. בקשה

  11כנספח ב " מצ17.11.13פניה מיום. 

  . ללא כל תימוכין שוב, שלח גולן לחיון מכתב התראה בתביעת לשון הרע28.11.13ביום  .33

  12כנספח ב " מצ18.11.13מכתב ההתראה מיום. 

 . לפני תביעת לשון הרעהתראהתשובה הדוחה את טענותיו ו בא כוחו של גולןאל  ונשלח 1.12.13ביום  .34

 13כנספח ב " מצ1.12.13התראה מיום  התשובה והמכתב.  

  .גולן בחר להתעלם ממכתב התראה זה .35
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  התייחסות חיון לעילות התביעה המפורטות בכתב התביעה

 חוק איסור לשון הרע

 מידע מדויק אובייקטיבי ומקצועי למהדרין המוסר באופן דיווח חדשותיהדיווח האמור היה , כאמור לעיל .36

 שכזה מצוי בלב ליבו של  חדשותידיווח. חדשותית וציבורית כבדה, אודות אירוע בעל משמעות תקשורתית

משהוא אינו עונה על הגדרת , ואינו יכול להיות מושא לתביעת לשון הרעחופש הביטוי וזכות הציבור לדעת 

 . אחת לאחת,  הקבועות בחוקכל ההגנותמפרסם הפרסום עומדות למכל מקום ו' לשון הרע'

כבר עתה יצוין שחיון אינו אחראי  אולם , התביעה תובא בהמשךהתייחסות לסעיפים הרלוונטים בכתב .37

 :נימוקים הבאיםמהעיקר הרע בלפרסום לשון 

 ;אינו מהווה לשון הרע כלל ומדויקהוא הדיווח החדשותי  .37.1

דיווח נכון משהוא מהווה ,  לחוק איסור לשון הרע13 לפי סעיף פרסום מותרהדיווח החדשותי הוא  .37.2
 ; של הליכי החקירה בעניינו של גולןוהוגן

משהדיווח החדשותי הוא ,  לחוק איסור לשון הרע14 לפי סעיף אמת בפרסוםן עומדת הגנת לחיו .37.3
 ;עניין ציבורישהיה בו ) הרי שמדובר בפרטי לוואי בלבד, וככל שהיו בו שגיאות (פרסום אמת

שהאמין בנכונות וזאת כיוון ,  לחוק איסור לשון הרע15 לפי סעיף הגנת תום הלבלחיון עומדת גם  .37.4
, לפרסם את הדיווח החדשותי) ככתב חדשות בידור ( לציבורחובהתה עליו יהי, חדשותיהדיווח ה

וככל שניתן היה ) הצלחת אתר האינטרנט שלו( של חיון עניין אישי כשרהיה בפרסום כדי להגן על 
גולן ) לכאורה(הרי שמדובר בביקורת על פעולה שעשה , )מוכחש(להסיק מהפרסום את דעתו של חיון 

 .בפומבי

 קודת הנזיקיןפ

אולם כבר עתה יצוין שחיון אינו אחראי ,  בכתב התביעה תובא בהמשךםהרלוונטייהתייחסות לסעיפים  .38

 :בנזיקין בעיקר בנימוקים הבאים

משמסר דיווח חדשותי מדויק ואמיתי לאחר , חיון פעל ככתב חדשות בידור סביר ובמיומנות סבירה .38.1
 ; ונתן למושא הדיווח הזדמנות להגיבשבדק את העובדות המתוארות בו

 5 סעיףב כמשמעותה, "הסתכנות מרצון" בגדרה של תנכנסהתנהלותו של גולן לפני ואחרי הפרשה  .38.2
 ;ום מרצונו ובמודע ואף גרם לפרסום חשף עצמו לפרסגולןשכן , לפקודת הנזיקין

שכן , ת הנזיקין לפקוד68 סעיףב כמשמעותו, 100% בגובה של בדיווח החדשותי אשם תורם לגולן .38.3
למסור את  חיון חשף עצמו לפרסום במודע ומרצונו ולא ניצל את ההזדמנות שהוצעה לו על ידי גולן

עת בחר , גולן אף הפר את צו איסור הפרסום בעצמו:  יתרה מזאת;תגובתו בדיווח החדשותי
והוביל בו אף תקף אישית את חיון , בעמוד הפייסבוק שלו" פוסט"להתייחס לדיווח החדשותי ב

  .לחיון) נפשית ופיזית(להתנכלות 

 65 סעיף  ועל כן לפי- נגרם ש ככל - ) המוכחש כשלעצמו(לנזק  היא זו אשר גרמה התנהגות גולן .38.4
בשל התנהגותו של גולן , גולן מחבות לפצות את חיוןעל בית המשפט לפטור את  ,לפקודת הנזיקין

  . בפרט לפרסום ואף גרם לפרסום חשף עצמו במודע ומרצונוגולןביחס לפרשה בכלל ובשל ש
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 חובה חקוקה

אולם כבר עתה יצוין שחיון אינו אחראי ,  בכתב התביעה תובא בהמשךםהרלוונטייהתייחסות לסעיפים  .39

 :בהפרת חובה חקוקה בעיקר בנימוקים הבאים

ם מעולם לא נמסר או הומצא לחיון ומשכך לא ניתן לדרוש מחיון צו איסור הפרסו, כאמור לעיל .39.1
זאת על אחת כמה וכמה משהפרת צו איסור ). עדיין אינן ידועות לחיון, שכאמור(יית להוראותיו לצ

 . לכתב התביעה45כפי שטרח גולן לציין בסעיף , פרסום היא עבירה פלילית

 בכדי למנוע הפרעה לבקשת משטרת ישראלפרסום מן הסוג שמתאר גולן מוצא צו איסור , בנוסף .39.2
והפרתו ממילא אינה מקימה עילה בגין הפרת או לטובתו  גן על גולןומשכך לא נועד לה, לחקירה

 . חובה חקוקה

  

 חוק הגנת הפרטיות וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו

אולם כבר עתה יצוין שחיון אינו אחראי ,  בכתב התביעה תובא בהמשךםהרלוונטייהתייחסות לסעיפים  .40

 :בפגיעה בפרטיות בעיקר בנימוקים הבאים

 ; ציבורית מובילה ונערצתדמותלאור מעמדו כ, ות לפרטיות במידע שפורסםלגולן אין זכ .40.1

 במועד פרסום הדיווח החדשותי חלק ניכר מהציבור להיה ידועו בכל כלי התקשורת פורסםהמידע  .40.2
 ;לא היה מדובר במידע פרטיממילא  כבר ומשכך

 לחוק איסור 13 סעיף פרסום מוגן לפי(לחוק הגנת הפרטיות ) 1(18לנתבע עומדת הן ההגנה שבסעיף  .40.3
 ).הגנת תום הלב(לחוק הגנת הפרטיות ) 2(18והן ההגנה לפי סעיף ) לשון הרע

  

  הנזקים הנטענים

אולם כבר עתה יצוין שחיון אינו אחראי ,  בכתב התביעה תובא בהמשךםהרלוונטייהתייחסות לסעיפים  .41

  : בעיקר בנימוקים הבאיםבנזקיו של גולן

מהעובדה שהוא נחקר בחשד לבעילת קטינה ולא בשל  נבעו גולןשל ) המוכחשים(נזקיו , ראשית .41.1
בגלל ' הכוכב הבא' השעה את גולן מהנחיית התכנית 2 ערוץ ,כך לדוגמא. העובדה שהדבר פורסם

 ; שגולן נחשד בבעילת קטינה ולא מכיוון ששמו פורסם בהקשר לחשד זה

, ) הוא זה שחשף את הפרשה2הרי ערוץ ( ידע שגולן חשוד בבעילת קטינה לפני חיון 2יוזכר כי ערוץ  .41.2
 ;  ואף לא ניתן לבוא בטענה שמדובר בהשעיה לא מוצדקת

פורסמו עוד לפני כן באמצעי ) כולל שמו של גולן(כל העובדות שפורסמו בדיווח החדשותי , בנוסף .41.3
 ;במועד פרסום הדיווח' סוד גלוי'ובבחינת והיו בידיעת כל גופי התקשורת במדינה , התקשורת

הרי שלא , ) בשל החקירהולא( לגולן נזקים ואפילו נזקים אלה נגרמו בשל הפרסום ואפילו נגרמ, ןלכ .41.4
בהשוואה ליתר הגופים הקטן לאור כוחו התקשורתי , ניתן לשייך אותם או אפילו את חלקם לחיון

 ;שסיקרו את הפשרה ומסרו עובדות זהות לאלה שנמסרו בדיווח שפורסם באתר

,  הוכחת נזק וקשר סיבתימחייבותה העילות המפורטות לעיל למרביתנכונות יודגש כי טענות אלה  .41.5
 .שלא נעשתה במקרה זה, שכאמור לעיל
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 התייחסות לסעיפי כתב התביעה

  :ההתייחסות תהיה לפי מספרי הסעיפים בכתב התביעה, תו של בית המשפט הנכבדלנוחיו .42

  

 :הצדדים

 . לכתב התביעה אינו מוכחש1סעיף  .42.1

, "או תובע סדרתי שהבמה המשפטית איננה זרה לו/נתבע ו"- ביעה מוכחש באשר ל לכתב הת2סעיף  .42.2
 .עובדה שאף אינה רלוונטית

 . לכתב התביעה מוכחש3סעיף  .42.3

  

 :אגוזהמעשה נשוא התביעה בקליפת 

מדובר בדיווח ) 2(-ו; צו איסור הפרסום מעולם לא נמסר לחיון) 1( לכתב התביעה מוכחש שכן 4סעיף  .42.4
המוסר באופן אובייקטיבי ומקצועי מידע מדויק אודות אירוע בעל משמעות חדשותי למהדרין 

 .ואף תוך מתן הזדמנות לגולן להציג את תגובתו, חדשותית וציבורית כבדה, תקשורתית

 . לכתב התביעה מוכחש5סעיף  .42.5

 . לכתב התביעה מוכחש6סעיף  .42.6

לא סבור שאדם שחי , גולןבניגוד ל, אינו רלוונטי ואך מלמד שחיון,  לכתב התביעה מוכחש7סעיף  .42.7
 . וניזון מן התקשורת זכאי שפרטי מידע מהותיים אודותיו ייוותרו סודיים

  

 :הפרק העובדתי

 ).התיאור העובדתי הוא כאמור לעיל( לכתב התביעה מוכחש משהפרטים בו אינם מדויקים 8סעיף  .42.8

 . לכתב התביעה מוכחש מחוסר ידיעה9סעיף  .42.9

חיון קיבל שיחה טלפונית . לחקירה כלל ועיקר" הובא"בע לא הנת.  לכתב התביעה מוכחש10סעיף  .42.10
 .החקירה אף לא הייתה בגין הפרת צו איסור פרסום. והוזמן לבוא בעצמו ובזמנו

 .התיאור העובדתי הוא כאמור לעיל.  לכתב התביעה מוכחש11סעיף  .42.11

 .התיאור העובדתי הוא כאמור לעיל.  לכתב התביעה מוכחש12סעיף  .42.12

 ". על חשבונו של התובע"- ו" פוגעני"למעט המילים , ביעה לא מוכחש לכתב הת13סעיף  .42.13

 :כל אורכול,  לכתב התביעה מוכחש14סעיף  .42.14

 ;העובדות שדווחו באתרו של חיון היו אמת לאמיתה  .א

 ;עם מקורות מהימנים" טיבן של העובדות"חיון בדק את   .ב

ווח על דמות ציבורית אלא די" הציג את התובע ככזה אשר קיים יחסי מין עם קטינות"חיון לא   .ג
 ;ביצוע עבירת מין בקטינההחשודה בידועה 
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שכן הפרסום לא טען זאת (אין זה משנה לעניין הליך זה האם גולן אכן קיים יחסי מין עם קטינות   .ד
וספק אם גולן יהיה מוכן להגיש תצהיר ולהיחקר על טענה זו שבחר לטעון בעיצומה של , )ממילא

 ;חקירה פלילית

ן להימנע לציין את מידת הציניות בה נוקט גולן בציינו את ילדיו הקטנים דווקא  לא נית,לבסוף  .ה
ובכלל זאת הורים שילדיהם , גולן חוטא משהוא מתנגד לזכות הציבור, דווקא כהורה. במקרה זה

 .  ביצוע עבירות מין בקטינהנחשד בלדעת שאותו זמר , מעריצים זמר מפורסם

עים שחווה גולן היו תוצר של מחול תקשורתי שהחל דווקא האירו.  לכתב התביעה מוכחש15סעיף  .42.15
 את חדשות הערב הפותח' סקופ'- לוכוחו התקשורתי של חיון הוא כאין וכאפס לזה שיש , 2בערוץ 

 . הנצפות ביותר במדינה

, כל העובדות שפורטו באתר של חיון פורסם במועד כזה או אחר בכל כלי התקשורת האחרים, בנוסף

והיו מצויות בידיעתם , )וואלה ועוד, 10ערוץ , Ynet, 2לדוגמא ערוץ (ים גדול יותר לחלקם היקף צופ
 . 13.11.13כבר בערב יום 

, "מחתרתי"מן הראוי לציין שגולן טוען טענות עובדתיות סותרות עת הוא טוען מחד שמדובר באתר 
  ).או אפילו לחלק מהם(ומנגד ככזה שאחראי לכלל נזקיו כתוצאה מפרסום הפרשה 

מקיף ושמו של גולן היה , הפרסום אודות החקירה היה אמיתי.  לכתב התביעה מוכחש16סעיף  .42.16
 . 13.11.13עוד בערב יום ' סוד גלוי'בבחינת 

לעניין כינויה של פניה שגויה משפטית שאינה כוללת כל דרישה ,  לכתב התביעה מוכחש17סעיף  .42.17
 ).בסימון הנספח" (מכתב הדרישה"

 . אינו מוכחש לכתב התביעה18סעיף  .42.18

 ". פוגעני" לכתב התביעה מוכחש לעניין המילה 19סעיף  .42.19

 . לכתב התביעה אינו מוכחש20סעיף  .42.20

 . לכתב התביעה מוכחש לעניין תום הלב ולעניין מועד פרסום התשובה21סעיף  .42.21

 –הפרסום נעשה על ידי כל כלי התקשורת . חלקו מחוסר ידיעה,  לכתב התביעה מוכחש22סעיף  .42.22
בלוגים (והן הפרטיים ) עיתונות ואינטרנט, טלוויזיה( הן המסחריים –ר מן הכלל כולם ללא יוצ

 לחיון לבדו חלק משמעותי כלשהו ממנואו ייחוס כל כולו . במשך כמה ימים) וברשתות החברתיות
 . )הקשר הסיבתי בין הפרסום הספציפי של חיון לנזק בכללותו לא הובהר (הוא מגוחך

משטרת . משאין מחלוקת כי העובדות שפורסמו הן אמת לאמיתה, ש לכתב התביעה מוכח23סעיף  .42.23
 . מבלי לציין את שמו של גולן, ישראל אישרה את המידע

שכאמור היה ידוע לכל , למעט שמו של גולן (אותו מידעעוד יוזכר שכל ערוצי התקשורת פירסמו את 
ף החשיפה האדירה שזכתה למרות היק. עוד באותו ערב) ימים ספורים לאחר מכן, אם לא באותו יום

גולן בחר , )2דוגמת מהדורת הערב של ערוץ (בכלי התקשורת המרכזיים " פרשיה שקרית"אותה 
  . כי דווקא חיון הוא ששגה בהצגת העובדות שתוארו על ידי כל) בחוסר תום לב וכנקמה" (להוכיח"

דרין המוסר באופן דיווח חדשותי למהחיון פירסם .  לכתב התביעה מוכחש מחוסר ידיעה24סעיף  .42.24
חדשותית וציבורית , אובייקטיבי ומקצועי מידע מדויק אודות אירוע בעל משמעות תקשורתית

 .ואף תוך מתן הזדמנות לגולן להציג את תגובתו, כבדה

 .  לכתב התביעה מוכחש משאינו חל בענייננו25סעיף  .42.25

) ברבים" (פרסומים"- ביצוין כי בסעיף זה מדובר .  לכתב התביעה מוכחש מחוסר ידיעה26סעיף  .42.26
, חיון מאלה שנגרמו) לכאורה(וזאת מבלי שגולן אפילו טען כי ניתן לאבחן את הנזקים שגרם לו 

 . שפירסם את הפרשה ראשון2על ידי ערוץ , למשל



 11

 . לכתב התביעה מוכחש27סעיף  .42.27

 חיון ניסה להשיג את תגובתו של גולן עובר,  לכתב התביעה שכן כאמור בפרסום עצמו28סעיף  .42.28
 . לפרסום ונתקל בסירוב

 . לכתב התביעה מוכחש מחוסר ידיעה29סעיף  .42.29

 . לכתב התביעה מוכחש30סעיף  .42.30

 . לכתב התביעה מוכחש31סעיף  .42.31

  

 חוק איסור לשון הרע 

 :על כל תת סעיפיו,  לכתב התביעה מוכחש32סעיף  .42.32

ם הדברים שפורסמו באתרו של חיון היו דיווח אמת אודות אירועים בחייו של אחד הזמרי  .א
וככל שהשפילו את גולן הרי שההשפלה נובעת מהאירועים עצמם ולא , הנעצרים במדינה
 ;מהפרסום אודותם

הדברים שפורסמו באתרו של חיון היו דיווח אמת אודות אירועים בחייו של אחד הזמרים   .ב
 ;וככל שביזו את גולן הרי שהעובדות המתוארות הן שביזוהו, הנעצרים במדינה

רו של חיון היו דיווח אמת אודות אירועים בחייו של אחד הזמרים הדברים שפורסמו באת  .ג
כן יש לציין שהפסקת השתתפותו . והאירועים הם שהעמידו בסכנה את משרתו, הנעצרים במדינה

ואין כל סיבה שגוף שידור יהיה , של גולן בתכניות הטלוויזיה השונות לא היתה תגובה מוגזמת
הנחקר בחשד לקיום יחסי מין עם נערה בת  42ל ידי גבר בן מעוניין שתוכנית הדגל שלו תונחה ע

 . עובדה שעליה אין חולק- 15

 . הוצע לגולן להגיב בפרסום באתר וגולן סירב, משכאמור לעילמוכחש  לכתב התביעה 33סעיף  .42.33

וכן כיוון שממילא חיון , שכן הוצע לגולן למסור תגובה והלה סירב,  לכתב התביעה מוכחש34סעיף  .42.34
 ועל כן לא ניתן לשלול מחיון את  לחוק איסור לשון הרע11תו בסעיף כהגדר" מצעי תקשורתא"אינו 

 . לחוק איסור לשון הרע17הגנת תום הלב לפי סעיף 

יון בדק את אמיתותם מול ח, משהדברים שפורסמו היו אמת,  לכתב התביעה מוכחש35סעיף  .42.35
 .ור דיווח חדשותי מהותי לציבורוהפרסום לא נעשה בכדי לפגוע בגולן אלא כדי למס מקורותיו

הרי , יובהר שאפילו ייקבע שחיון אחראי בלשון הרע כלפי גולן . לכתב התביעה מוכחש36סעיף  .42.36
 . לחוק איסור לשון הרע19שעומדות לחיון ההקלות הקבועות בסעיף 

 ).לכאורה(גולן לא פירט כיצד חישב את נזקיו .  לכתב התביעה מוכחש37סעיף  .42.37

 . ביעה מוכחש לכתב הת38סעיף  .42.38

  

   הנזיקיןפקודת

משמסר , חיון פעל ככתב חדשות בידור סביר ובמיומנות סבירה.  לכתב התביעה מוכחש39סעיף  .42.39
 .דיווח חדשותי מדויק ואמיתי לאחר שבדק את העובדות המתוארות בו

 . הדיווח החדשותי היה אמיתי ומדויק.  לכתב התביעה מוכחש40סעיף  .42.40

 .הדיווח החדשותי היה אמיתי ומדויק.  לכתב התביעה מוכחש41סעיף  .42.41
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לא ניתן להתיר את גובה הפיצוי בנזיקין לשיקול דעת בית המשפט .  לכתב התביעה מוכחש42סעיף  .42.42
 . די בכך לדחות עילה זו–ויש לפרטו בכתב התביעה , הנכבד

  

 הפרת חובה חקוקה 

 . לכתב התביעה מוכחש מחוסר רלוונטיות43סעיף  .42.43

 .כחש מחוסר רלוונטיותמו לכתב התביעה 44סעיף  .42.44

עת הוא טוען שהיה ,  עובדה זו רק מדגישה את שגיאתו של גולן. לכתב התביעה אינו מוכחש45סעיף  .42.45
על חיון לציית לצו איסור פרסום שמעולם לא נמסר או הומצא לו אחרת יימצא אשם בעבירה 

 .טענה זו מנוגדת לכללי יסוד בכל הקשור לאחריות פלילית. פלילית

 .מוכחש מחוסר רלוונטיותכתב התביעה  ל46סעיף  .42.46

 . לכתב התביעה מוכחש מחוסר רלוונטיות47סעיף  .42.47

, לחיון אין כל ידיעה באשר לתוכנו של צו איסור הפרסום ואינו יודע האם הפרסום.  מוכחש48סעיף  .42.48
 . הפר את הוראותיו, שהיה דיווח תקשורתי אמיתי ומדויק

לא נועדה להגנתו או ) צו איסור הפרסום לכאורה(החובה החקוקה .  לכתב התביעה מוכחש49סעיף  .42.49
ומשכך גולן אינו יכול לתבוע בגין ) אלא לתועלת משטרת ישראל וניהול החקירה(לטובתו של גולן 

 ). המוכחשת(הפרתה 

  

 כבוד האדם וחירותו: הפרת חוק הגנת הפרטיות וחוק יסוד

 . לכתב התביעה אינו מוכחש50סעיף  .42.50

לדמות ציבורית בקנה המידה של גולן אין זכות לפרטיות במידע . ש לכתב התביעה מוכח51סעיף  .42.51
 . שפורסם

 .  לכתב התביעה מוכחש52סעיף  .42.52

, המידע ממילא לא היה מידע פרטי במועד פרסום הדיווח החדשותי.  לכתב התביעה מוכחש53סעיף  .42.53
 .משהיה ידוע לכל כלי התקשורת ולחלק ניכר מהציבור

 . ידע שפורסם בדיווח החדשותי הוא נכון ואינו שנוי במחלוקתהמ.  לכתב התביעה מוכחש54סעיף  .42.54

וככל , חיון פעל בתום לב מלא ככתב חדשות בידור העושה במלאכתו.  לכתב התביעה מוכחש55סעיף  .42.55
הרי שמעשיו הם שהציגו אותו באופן זה ולא הפרסום , שגולן הוצג באופן האמור בכתב התביעה

 ). לבדוקל וחומר הדיווח החדשותי (בכללותו 

ככל שגולן מעוניין להתדיין בשאלה האם התקשורת ניזונה .  לכתב התביעה מוכחש56סעיף  .42.56
 . הרי שזה לא הפורום הראוי לכך, מהמפורסם או ההיפך

 . לכתב התביעה מוכחש מחוסר ידיעה57סעיף  .42.57

 . לכתב התביעה מוכחש58סעיף  .42.58

 .ת נזקיומשהתובע לא פירט כיצד העריך א,  לכתב התביעה מוכחש59סעיף  .42.59
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 הפרת חוק עוולות מסחריות 

לא ברור מה לחוק עוולות מסחריות או לחוק זכויות יוצרים .  לכתב התביעה מוכחש60סעיף  .42.60
, אולם חיון לא אחראי בגניבת עין משלא הטעה את מי מגולשיו באשר לאתר בו הם גולשים, לענייננו

 בה ושממילא פורסמה ברשות בעל ולא ברורה טענת גולן לזכויות יוצרים בתמונה שהוא המצולם
 . הזכויות האמיתי

כל העובדות המצוינות בדיווח . חיון לא פירסם כל מידע כוזב.  לכתב התביעה מוכחש61סעיף  .42.61
 . החדשותי אינן שנויות במחלוקת

 .  לכתב התביעה מוכחש62סעיף  .42.62

 3- ו2עיפים  לחוק עוולות מסחריות מחריג את הפרת ס12סעיף .  לכתב התביעה מוכחש63סעיף  .42.63
 ).פיצוי ללא הוכחת נזק (13לחוק עוולות מסחריות מגדר סעיף 

  

 עשיית עושר ולא במשפט 

 ".במשפט"ככל שעשה חיון עושר מהפרסום הרי שהפרסום היה .  לכתב התביעה מוכחש64סעיף  .42.64

 .  לכתב התביעה מוכחש65סעיף  .42.65

שיית עושר לשיקול דעת בית לא ניתן להתיר את גובה הפיצוי בע.  לכתב התביעה מוכחש66סעיף  .42.66
 . די בכך לדחות עילה זו–ויש לפרטו בכתב התביעה , המשפט הנכבד

  

 הנזקים הכספיים וסיכום הסעדים 

 . לכתב התביעה אינו מוכחש67סעיף  .42.67

 . לכתב התביעה אינו מוכחש68סעיף  .42.68

 . לכתב התביעה אינו מוכחש69סעיף  .42.69

 . לכתב התביעה אינו מוכחש70סעיף  .42.70

 .התביעה אינו מוכחש לכתב 71סעיף  .42.71

 . לכתב התביעה אינו מוכחש72סעיף  .42.72

 . לכתב התביעה אינו מוכחש73סעיף  .42.73

 .גולן אף מעסיק איש יחסי ציבור באופן קבוע.  לכתב התביעה אינו מוכחש74סעיף  .42.74

או לא / לא נגרם ולגולןכי חיון יטען מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה   לכתב התביעה מוכחש75סעיף  .42.75
 ; דיווח החדשותירם נזק בעקבות היכול היה להיג

ואין לו לגולן  בלבד גולןהוא נגרם באשמת ,  נזק והדבר מוכחשלגולן אם נגרם חיון יוסיף ויטען כי
  ;להלין אלא על עצמו

 נזק כלשהו והדבר לגולן עוולה כלשהי והדבר מוכחש ואף אם נגרם גולן כלפי חיון ביצעגם אם 
או שיש להניח שידע /או היה עליו להעריך ו/יו לדעת והעריך ואו היה על/ ידע ושגולןהרי , מוכחש
  .את מצב הדברים שגרם לנזק וחשף את עצמו למצב זה מרצונו, והעריך
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הרי שהתנהגותו של , והדבר מוכחש,  נזק כתוצאה מן הפרסוםלגולן כי אם נגרם חיון יוסיף ויטען
גולן  מלפצות את חיוןכן יש לפטור את על . האתר של חיוןהיא שהביאה לידי הפרסום במסגרת , גולן

  ;בגין נזק כלשהו

  .100% אשם תורם לגובה הנזק העולה כדי לגולן חיון יוסיף ויטען, לחילופין

של גולן נבעו מהעובדה שהוא נחקר בחשד ) המוכחשים(נזקיו .  לכתב התביעה מוכחש76סעיף  .42.76
יווח החדשותי היה כבר נחלת המידע שפורסם בד; לבעילת קטינה ולא בשל העובדה שהדבר פורסם

עת , וממילא לא ניתן לייחס חלק בר מדידה ממנו לפרסום הדיווח החדשותי; הכלל עת פורסם
 .המידע פתח את מהדורות החדשות במשך כמה ימים רצופים

" הכוכב הבא"והוא הושעה מהתכנית , נזקיו של גולן מוכחשים.  לכתב התביעה מוכחש77סעיף  .42.77
 עוד לפני הפרסום נשוא 2עובדה שהיתה ידועה לערוץ , בעילת קטינה בהסכמהבערוץ כיוון שנחשד ב

 .ולכן השעייתו של גולן אינה יכולה להיות מוטלת לפתחו של חיון, התובענה

 . לכתב התביעה מוכחש78-81סעיף  .42.78

  

 פסיקת ההוצאות הראויה וסיכום

 יש לפסוק במקרה זה הוצאות עונשיות

ובכך להרתיע אותו , תו של גולן היתה הטלת הוצאות משפטיות על חיוןכל מטרתה של תביע, כמתואר לעיל .43

  .ואחרים מלדווח דיווחים שאינם מאושרים על ידו של גולן

 . תוך כלילת טענות שאינן ממן העניין ובניגוד להוראות הדין, מסיבה זו אף נוסח באריכות .44

אלא גם , של גולן בהוצאותיו של חיוןהדין והצדק מחייבים לא רק את דחיית התובענה תוך חיובו , לפיכך .45

 . שירתיעו את גולן ואת הדומים לו מלהפעיל ביריונות משפטית דומה בעתיד, פסיקת הוצאות עונשיות

  

  סיכום

מן הדין ומן הצדק לדחות את התובענה על כל סעיפיה ולחייב את גולן בהוצאותיו , לאור כל האמור לעיל .46

 .ובהוצאות עונשיות בשיעור כפול, מ כדין"ורכי דינו בתוספת מעשל חיון בניהול ההליך ובשכר טרחת ע
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עמרי חיון, 2012

עומרי חיון

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

עומרי חיון (נולד ב-23 באוגוסט 1991) הוא מפעיל בלוג רכילות ישראלי.[1]

ביוגרפיה

חיון נולד בראשון לציון. בשנת 1996, לאחר הגירושין של הוריו, עבר עם אמו ואחיו לרחובות. בנעוריו למד בבית ספר מרכז הנוער בנתניה. ביולי
2009 פתח בלוג רכילות באתר "תפוז אנשים", והבלוג זכה להצלחה רבה. ב-2009 התגייס לצה"ל ושירת ביחידת דובר צה"ל ובגלי צה"ל. בגלל בעיות

כלכליות הוצע לו לעבור למקום אחר. ההצעה לא מומשה, נעדר מהשירות במשך חמישה חודשים, ולאחר מכן הסגיר עצמו מרצונו, נעצר ל-5 ימים
ושוחרר מצה"ל עקב חוסר התאמה[2]. בפוסט שפרסם בבלוג שלו הוא יצא מהארון בפני הקוראים.[3]

באפריל 2009 כתב חיון פוסט, כבלוגר אנונימי, ובו טען כי עומר אדם, מתמודד בתוכנית כוכב נולד, הוא מתחת לגיל המותר בתחרות. חברת "קשת"
בדקה את הטענה ומצאה אותה נכונה, וכי עומר אדם שיקר להפקת כוכב נולד אודות גילו; בעקבות כך אדם נפסל. בספטמבר 2009 הצטרף חיון

ל"מעריב לנוער" ככתב נוער, לכתיבת מדור הרכילות.[4]

במהלך נובמבר 2010 שודר סרט טלוויזיה של דני ענבר בהשתתפותו של חיון בשם "שיגעון הפייסבוק".[5]

במאי 2011 העביר חיון את הבלוג שלו לאתר "נענע10",[6] ובינואר 2012 פתח אתר אינטרנט עצמאי שבו מתפרסם הבלוג שלו.[7]

החל מ-2011 משדר חיון פינה בחדשות הבידור בהוט בידור ישראלי, בתחנת הרדיו האזורית "רדיו ללא הפסקה" ובתוכנית הטלוויזיה "צינור לילה"
של ערוץ 10. ביוני 2011 השתתף בפרויקט "אהבה ראשונה 2" מבית סלקום, שם סיפר על מערכת היחסים עם בן זוגו.

בנובמבר 2011 נמנה עם יוזמי הקמפיין "אחרי כל לילה מגיע יום", שנולד בעקבות ארבעה מקרי התאבדות בקהילה הגאה, מספר חודשים לפני

כן.[8][9] לצד חיון השתתפו בקמפיין גם עברי לידר, שורטי, ג'ייסון דנינו הולט, אביעד קיסוס, גל אוחובסקי, ציונה פטריוט, קיי לונג, יניב ויצמן ואחרים.

בפברואר 2012 חשף חיון פרשת סמים בבית "האח הגדול". בווידאו שפרסם באתר שלו נראות דיירות "האח הגדול", יעל ברון ויאנה יוסף, מדברות (בשימוש מילות קוד) על שימוש בסמים קלים. בעקבות
הפרסום הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול העבירה למנכ"ל "קשת", אבי ניר, מכתב ובו דרישה להדחת מספר מתמודדים. הידיעה של חיון סוקרה בכל כלי התקשורת בישראל ואף גרמה לסכסוך של חיון

עם גיא פינס, שלטענת חיון השתמש בחשיפה כאייטם בתוכנית שלו ולא נתן לו קרדיט.[10]

במרץ 2012 נבחר חיון במקום ה-25 ברשימת 50 האנשים המשפיעים בתרבות הדיגיטלית בישראל של המגזין Time Out תל אביב.[11]

במאי 2012 העלה חיון בדף פייסבוק שלו סטטוס נגד חברת החשמל, לאחר שאמו, עובדת קבלן בחדר אוכל בחברה, פוטרה מעבודתה לאחר שלטענתו ספגה התעללות מתמשכת מצד מעסיקיה. בעקבות

בדיקה פנימית שערכה שללה חברת החשמל את טענותיו של חיון[12].

ביוני 2012 חיון לקח חלק בהפקת מחאת רחוב חברתית בשם הקהילה הגאה בישראל כנגד גל ההסתה הגובר כנגד חברי הקהילה הגאה. במחאה השתתפו ארגון נוער גאה, אגודת הלהט"ב וחושן וכן
סלבריטאים שונים אשר התגייסו להילחם בתופעה, ביניהם: אורנה בנאי, אביב גפן, סתיו שפיר, גיא לרר, אביעד קיסוס וירמי קפלן.[13]

בנובמבר 2013 פרסם בבלוג הרכילות שלו את שמו של אייל גולן, החשוד בבעילת קטינה, למרות צו איסור פרסום על שמו.[14] כעבור 24 שעות הוזמן לחקירה באזהרה במחלק ההונאה במשטרת מחוז
תל אביב, בחשד לשיבוש הליכי חקירה. בסיום החקירה התחייב להסיר את הכתבה המפלילה.

קישורים חיצוניים

(/http://omritv.co.il) האתר של עומרי חיון

הדף של עומרי חיון (https://www.facebook.com/BTV.OMRI) בפייסבוק
YouTube באתר (http://www.youtube.com/user/omriTV) הערוץ של עומרי חיון

אלקנה שור, "גיא פינס מפחד ממני, אבל ניצחתי אותו מזמן" (http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/472/493.html), באתר nrg מעריב, 24 במאי 2013

רועי צ'יקי ארד, עמרי חיון, לא הרכילאי שהייתם מצפים לו (http://www.haaretz.co.il/1.2171999), באתר הארץ, 21 בנובמבר 2013

http://timeout.co.il/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%A8-) ארי פינס, הנער ששיחק באש

D7%A9%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%A7-%D7%91%D7%90%D7%A9%), באתר Time Out ישראל, 11 בדצמבר 2013
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חשד: שני זמרים שכבו עם בת 15
 מידע  בעקבות  בבדיקה  פתחה המשטרה
לפיו הנערה קיימה יחסי מין לכאורה עם שני
 עוד נבדק  בהסכמתה. זמרים מוכרים מאוד,
אם גם חברותיה קיימו יחסי מין עם השניים,

ועם אחד מהם עישנו סמים
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 בהסכמה עם קטינה  מין  יחסי  קיימו  זמרים ידועים בישראל  האם שני פרסום ראשון:
וחברותיה? המשטרה פתחה בבדיקת טענה שלפיה שני אמנים מוכרים שכבו בהסכמה

עם נערה בת 15, זאת לאור ראיות לכאורה שהגיעו לידיה.
רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

 הזמרים  בין  לכאורה  המין  יחסי  על  מידע  ישראל  משטרת  בידי  כי  נודע 2  לחדשות
 ואחד  הזמרים,  עם שני  מין  יחסי  החשד גם חברותיה של הנערה קיימו  על פי לנערה.

מהם אף עישן עימן סמים קלים. 
במשטרה ממשיכים לבדוק את הפרשה. גורם במשטרה מסר כי הם מבקשים לבדוק
כי המידע אכן אמין ולכן רוצים לנקוט משנה זהירות. עוד צוין, כי בדיקת המקרה נמשכת

מזה מספר שבועות.
בהכנת הידיעה השתתף עזרי עמרם

זמרים חשודים ביחסים אסורים עם קטינות  הסיקור המלא:
הזמרים לא לבד: מעורבים נוספים בפרשה

הזמר המפורסם מגיב להאשמה: "רצח אופי"
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סטודנט, קשה לך? טכנולוגיה
מהפכנית להצלחה בלימודים

בדיקה: זמר מפורסם קיים יחסי מין עם בת 15
במשטרה בודקים תלונה לפיה זמר ידוע קיים יחסי מין עם קטינה. לדבריה גם

חבריו השתתפו ביחסי המין, והיא טוענת שהוא קיים יחסים גם עם קטינות
נוספות. הזמר טרם נחקר ולפי העדויות יחסי המין בוצעו בהסכמה

אלי סניור  פורסם:  13.11.13 , 20:54

במשטרת מחוז תל אביב התקבלה היום (ד') תלונה, שלפיה זמר מפורסם קיים יחסי מין עם
קטינה כבת 15. עד כה נוהלה הבדיקה במחלק הנוער של מחוז תל אביב, שמנסה לאסוף

ראיות נוספות בנוגע למידע. נבדקת טענת הקטינה כי חברים של הזמר השתתפו גם הם בקיום
יחסי המין, וכי הזמר קיים יחסי מין גם עם קטינות אחרות.

 
הזמר עצמו טרם נחקר ועל פי העדויות שבידי המשטרה, יחסי המין בוצעו ככל הנראה בהסכמה.

 
ככל הידוע, היום הגיעה הנערה למשטרת מחוז תל אביב וביקשה להגיש את התלונה נגד הזמר
המפורסם. לפי עדותה, יחסי המין התקיימו כמה פעמים  ונעשו בהסכמה. כמו כן הקטינה ציינה

כי במהלך חלק מהמפגשים נעשה שימוש בסמים קלים.
 

בשל רגישות הפרשה הועברה החקירה למחלק נוער חשיפה בימ"ר תל אביב. כעת מנסים
להגיע לקטינות נוספות שלדברי
אותה מתלוננת הזמר קיים איתן

יחסי מין.
 

גורמים במחוז תלאביב אמרו כי על פניו, עדותה של הנערה נשמעת מהימנה מאוד, אבל עדיין
צריך לבדוק אותה. במשטרה טרם פנו לזמר, ורצו לעשות זאת בצורה סמויה במהלך הימים
הקרובים. אלא שכעת הפרסום טרף את הקלפים והם ינסו לערוך את הבדיקה ולקבל את

גירסתו של הזמר כבר ביום או ביומיים הקרובים.
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לפתוח עבורו מחלקה
יובל (18.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

איך נפלו גיבורים!!!
(15.11.13)

לא משנה אם הן קטינות.
(16.11.13)

מתביישת במדינה הזאת! חייל נהרג הי
זיוה (13.11.13)

גם אצל דודו דיגמי היחסים היו בהסכמה
מישהי מהצפון, צפון (13.11.13)

הקטינות של היום הן נשים
אילנה (13.11.13)

אני בתול מבחירה.
עלוב נפש., גלמוד מכוער. (13.11.13)

מה חדש כאן? כל הזמרים המפורסמים "בועלים" ילדות גרופיות... (לת)
איתן, אשקלון (13.11.13)

רוב הזמרים חושבים שזה הם
זמר, בית  (13.11.13)

עונש מוות למחבלים (לת)
שחר (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

דיי , רק לא עוד זמר מזרחי שעובר על החוק (לת)
קשה לדעת  (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

הצעה למשטרה
אורי (13.11.13)

יש תמונות??? (לת)
איציק (13.11.13)

נשמע לי כמו אויי אויי אויי
(13.11.13) TETRIS

כנסו
והזמר המפורסם הוא .. (13.11.13)

היום כל בת18 נראית כמו בת 20 ,אז בת 15 כנראה שנראתה כבת 25
ישראלי, נסציונה (13.11.13)

לפי החשבון שלך...
תמהוני (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

יחסי המין בוצעו בהסכמה של ילדה בגיל 15?!?!? (לת)
לבטח עצם זה שהוא זמר, ידוע עזר לה ׳להסכים׳ (13.11.13)

As a woman and a mother, I don't think this is rape
(13.11.13) Yael

אין פה רגע דל....
פרדריק (13.11.13)

הכי מפורסם שיש (לת)
zaki (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

הזמר הוא הוא הוא
יעקב, ערד (13.11.13)

איזה צביעות!! ילדה בגיל 15 היא היום קשישה בתחום יחסי מין!!! (לת)
(13.11.13) mertol

אהבתי את התמימות כאן באתר
יונתן (13.11.13)

מהסוף להתחלה
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היא מזדנבת
יובי בראון (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

אף אחד לא יוצא טוב מהסיפור הזה
לא ילד (13.11.13)

אין לי תגובה נגמרו המילים
המשפריץ מטקסס  (13.11.13)

כושם כל השאלה הראשונה היא האם ידע
דדי (13.11.13)

קטינים נשפטים אחרת גם אם הם רצחו...
שני (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

תקשורת פמיניסטית חולנית
עומרי (13.11.13)

מזלי שהקטינה היום בת 40 ואני 57 אחרת הייתי עצור בגיל 30 ...
יש לנו 7 ילדים 17, נכדים ו 8 נכדות ... (13.11.13)

נרצח היום חייל. איך הכתבה המטומטמת הזאת מגיעה לכותרת ראשית? (לת)
רננה (13.11.13)

צודקת (לת)
טל (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

עדן אטיאס בן 19 נרצח הבוקר, מה זה השטויות האלה? (לת)
לירן (13.11.13)

מייקל ג'קסון בתגובה "די אל תערבו אותי גם בזה גמרתם את ראבי" (לת)
וונדרלנד (13.11.13)

מעניייןןן מאוד מי זההה (לת)
יונית, כפר סבא (13.11.13)

התגובות כאן קורעות לי את הלב  איפה הילדים שלכם בשעה הזאת?!
שני (13.11.13)

היא קטינה והוא בגיר והסכמה לא
פוטר  (13.11.13)

ילדות קטנות יכולות לקיים יחסים אבל להתחתןרק מגיל 18 (לת)
ניצול של המין החלש (13.11.13)

אז בוא נראה מה כן חמור בעיניך
שלי (13.11.13)

היא גם עברה על החוק בזה שהיא הסכימה (לת)
(13.11.13)

״בוצעו בהסכמה״ נאמר.
חיים (13.11.13)

זה נעשה בהסכמה ואז היא התלוננה.בקיצור הפילה אותו בפח. (לת)
א (13.11.13)

ומה עם ילדה בת 8 מסכימה? בת 5? בת 3?
(13.11.13) Ronny, USA

אל תיתמם. נערה בת 15 זה לא ילדה בת 8
א.א (13.11.13)

"ילדה" בת 15, גם על פי ההלכה והטבע נחשבת כבר לאשה לכל דבר.
נא להירגע, ולחזור לפרופורציות (13.11.13)

את לא נסחפת קצת???
שושנה (13.11.13)

בהרבה מדינות בצפון אירופה זה חוקי, התלוננה כי הבינה שהיא לא
היחידה שהוא עושה (13.11.13)

לא מכון, גיל 15 זה תמיד אונס
(13.11.13) mark

חייל נרצח רק הבוקר
(13.11.13)

חייל נרצח היום! זה הכותרת שמפרסמים? מה ניסגר? למי אכפת?
צבי, תל אביב (13.11.13)

לילדה זה חשוב, להורים שלה זה חשוב
(13.11.13)

די כבר. כן, זה מעניין. יש עוד דברים בעולם...
אורן (13.11.13)

הסכמה של קטינה לא נחשבת כהסכמה וכמוה כאונס.
דב בינדר, יהוד (13.11.13)

אני מייצג בימים אלה נאשם בתיק כזה
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ש. (13.11.13)

צודק. שיחקת אותה (לת)
רועי (13.11.13)

על זה נאמר...
ספי (13.11.13)

אולי טוב תעשה הקטינה
רחל (13.11.13)

עפ"י חוקי הסדום והעמורה הפמיניסטיים,יחסי מין מרצון הם עבירה
דרור הנאור מרמת גן (13.11.13)

נראה שהלכה להתלונן כי גילתה שהיו עוד כמה. . (לת)
א (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

לא, קטינה בת 15 יכולה להסכים אבל
(13.11.13)

לא חמור ככ בעיני
חתואל, תל אביב (13.11.13)

זה תוצר חינוך של ההורים. מגיע לה מגיע להם (לת)
גל (13.11.13)

היום נרצח חייל בפיגוע וזו הכותרת הראשית?!!
רעות (13.11.13)

צדק
חיים (13.11.13)

ושלשום הייתה סופה בפיליפינים
(13.11.13) Seer

זאת תרבות הרייטינג בהתגלמותה (לת)
(13.11.13)

תכלס!!!! (לת)
ארז (13.11.13)

אין דבר כזה "מין בהסכמה עם בת 15", יש אונס קטינה
אורית (13.11.13)

אתה צוחק או מה?
לא חשוב שמות  (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

מסכים איתך במיליון אחוז (לת)
ניסים, קרית גת (13.11.13)

לפרסם את שם הזבל (לת)
(13.11.13)

אתה זבל
איציק (13.11.13)

להלן השאלות
נדי פעמוני (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

אני יודע מי הזמר היה !
יואל (13.11.13)

*אטרש , והוא כבר נפטר מזמן... (לת)
אני, פה (13.11.13)

עוד חוק פמיניסטי
פמיניסט (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

זה בטוח לא עברי לידר :) (לת)
יוסי בכינור (13.11.13)

הזמר הוא ... בייייייפפפפפפפ.... (לת)
רוני (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

הסטרייטים הפדופילים האלה
הומו, מרכז (13.11.13)

נו, יא איטיים  ניחושים! (לת)
(13.11.13)

איזה מזל שאני לא זמר (לת)
(13.11.13)

אפשר לגלות לפחות חלק מהאותיות?
(13.11.13)

תקראו את תגובה 32! (לת)
בחזרה לעתיד (13.11.13)

אדיוט... לא למד מהמלך גיל ססובר
אודי (13.11.13)
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אני יודע מי זה
(13.11.13)

סחיטה!
משיב (13.11.13)

תראו איזה כותרת
מפחיד (13.11.13)

כנסו. השם ידוע
סקרן (13.11.13)

ילדות בנות 15 הן כבר מזמן לא קטינות ולא בתולות. גם לענין
מיקי (13.11.13)

מיות להגיד
נ (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

ולמה החליטה להתלונן עליו פתאום??? (לת)
קידום דרך המיטה (13.11.13)

הפירסום גורם נזק עצום "להרבה"זמרים מפורסמים ומכובדים..לחשוף (לת)
נורא ואיום איפה הגבו (13.11.13)

נו באמת,אתם לא יודעים מי זה...
יודע (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

זה בהסכמה לא? אז מה הבעיה?
יניב (13.11.13)

זה עדיין נחשב אונס, גם אם בהסכמה
א (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

הבעיה היא שהיא מתחת לגיל ההסכמה.
(13.11.13)

א. לא חוקי. נקודה.
(13.11.13)

מסכימה ואז מגישה תלונה?
משה כהן (13.11.13)

זה לא היא הגישה את התלונה, יא טמבל
דובי (13.11.13)

אולי מספיק עם הנחיושים חסרי האחריות, סתם מפלילים אנשים
נירית (13.11.13)

למספר 4 יפה אמרת אבל זה לא יקרה לכן שמעו לי גברים לכו
גל (13.11.13)

עכשיו הם ימציאו עלילה על מזרחי
דיכוי אשכנזי, חיפה (13.11.13)

מעניין שאדוני כבר מינחש שהזמר מבני העדות! איך ידעת? (לת)
אלתר גיטלמןערוסי (13.11.13)

זה הזמר הנודע זרובבל שלוסר בלקין
אייל (13.11.13)

הזמר גמר עם הקריירה
אסתר (13.11.13)

מה הבעיה לכתוב את השם ולציין שזה רק חשד ולכאורה...
אבי (13.11.13)

התמונה שלו
חד אבחנה (13.11.13)

מפונקת
איב (13.11.13)

צריך להיות "בכיר בקהילה הסטרייטית קיים יחסים עם קטינה" (לת)
(13.11.13)

אוףף למה לא בחרתי בקרירה להיות זמר (לת)
אהה כי אין לי קול (13.11.13)

סטיירטים לא משייכים את עצמם לקהילה
דניאל, מרכז (13.11.13)

מקווה בשבילו ש.....
אלמוג, דרום (13.11.13)

אז מה עם זה בהסכמה
השוטר אזולאי (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

תום יורק?
גלעד (13.11.13)

אתם לא אמיתיים!!
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אלי (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

אונס קטינה= רכילות?
דג (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

זה לא רכילות. זה פלילים
שמעון (13.11.13)

כתבו "זמר מפורסם" ולא "כוכב"
ניר (13.11.13)

אני בטוח שהיא יזמה את זה
אנריקה איגלסייס, טקסס (13.11.13)

מה אתה מטומטם?
רוני, באר שבע (13.11.13)

הזמר האנוונימי
חן (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

יותר מעניין מי הנערה בת ה15! שמסתובבת בלילות! היכן ההורים?! (לת)
Zורו, נתניה. (13.11.13)

זה מצב (לת)
גם ביום זה יכול להתר (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

ואם הזמר קטין? (לת)
אורי (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

אם נעשה בהסכמה אז מה הבעיה בכלל?
מקרה מוזר (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

זאת עבירה על החוק גם אם בהסכמה. בעילת קטינה. (לת)
(13.11.13)

מי זה?מי זה? (לת)
סקרנית (13.11.13)

חוקרי נוער הם עובדי משרד הרווחה
(13.11.13)

המחבל בן ה16 אחראי למעשיו והקטינה הזו לא אחראית?!
אחד העם, תל אביב (13.11.13)

גואל
(13.11.13)

אתה רציני!!! אחת התגובות הכי טיפשות שקראתי
קרן (13.11.13)

אתה צודק, אפילו אם החוק אומר ההיפך
(13.11.13)

זה בגלל שהיא בחורה. לבחורות אין אחריות על המעשים שלהם.
(13.11.13)

השוות מחט לתחת
יואב (13.11.13)

קטינה בת 15 לא יכולה להסכים
אלי (13.11.13)

תלמד את חוק
אני (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

אם זה בהסכמה, אז מה בדיוק התלונה? (לת)
אני רק שאלה (13.11.13)

החוק אומר
(13.11.13)

COLDPLAYנראה בתמונה כמו הזמר הראשי מ
(13.11.13)

כע נראה חופשי כריס מרטין
(13.11.13)

אם זה נעשה בהסכמה אז למה זה עניינו של מישהו? (לת)
מישו (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

מדובר בבכיר בקהילה הסטרייטית (לת)
משה משה (13.11.13)

אז למה היא החליטה להתלונן ?
גיורא (13.11.13)

היא ילדה, הבנת? ילדה ! (לת)
(13.11.13)

אמרו בחדשות ש....
אירית (13.11.13)
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===================== רמז =========================
(13.11.13)

?2pac אז זה לא
בני, תל אביב (13.11.13)

מעניין כמה זמרים מפורסמים עכשיו בלחץ... (לת)
צביקית (13.11.13)

מי שבלחץ זה רק מי שהלך עם קטינה לשאר לא אכפת בכלל
גננת בגן, יבנה (13.11.13)

הזמר הוא..
אני (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

כמה רעש עושים על....
צבי (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

נערה בגיל 15 לא יכולה לתת הסכמה
(13.11.13)

או יו יוי צבי, אין דבר כזה בהסכמה ביחסים עם קטינה!!! (לת)
אדי (13.11.13)

שזה לא חוקי זה לא חוקי
(13.11.13)

אני אומר יורם גאון
רן (13.11.13)

חחחחחחחחחחחח (לת)
יקי, חיפה (13.11.13)

חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח (לת)
אסף, ישראל (13.11.13)

ניראה לך שיש לו מעריצות "שרופות" צעירות ?
קרירין, השרון (13.11.13)

מה פתאום! כנס..
קונילמל (13.11.13)

אבל אני אומרת לך שאתה מגעיל באופן יוצא דופן!
אין לי קשר לאיש (13.11.13)

חלאס להיות יבשים אתם לא קולטים שהוא צוחק!
אורלז האתיופי, צפון מזרח באר טוביה (13.11.13)

אויויויי... איך נפלת.. (לת)
(13.11.13)

בתימן היא נשואה 2
רונן  (13.11.13)

לא, לא מותר, אבל בלי הסכמה זה עוד יותר גרוע (לת)
יב (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

וואו
(13.11.13)

במקום לכתוב את שמו מתחילים לחשוד בכל הזמרים (לת)
ואללה יופי (13.11.13)

על מה רוקנת את השכל? (לת)
אבי הזמר (13.11.13)

היזהרו מנערות היום! כמו פצצה מתקתקת; שאם לא קיבלה/ו מבוקשה
ממהרת לפתוח תיק תלונ, בגין "הטרדה מינית" (13.11.13)

ומה עם להזהר מגברים מבוגרים שבועלים קטינות?
אבא לבת (13.11.13)

נו באמת...
גולן (13.11.13)

מה קשור שרון גל?!!
מאיר (13.11.13)

זה לא המקרה כאן
די לבכות (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

מעניין מי הזמררררר
אחד שמבין , אשדוד  (13.11.13)

שנינו יודעים את האמת: כולם. (לת)
אבל במקרה תפסו, אחד מהם. (13.11.13)

מי זה???? (לת)
מלכה (13.11.13)

מי זה? זה זבל שמנצל את ה"הילה" שלו אצל ילדות קטנות וטפשות  (לת)
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מגוון דילים של המותגים
המובילים בישראל!

לפרטים נוספים

מגיע לך יותר! עשרות אלפי
משרות מחכות לך

לפרטים נוספים

ביטוח רכב, נסיעות, דירה
במחירים מיוחדים

לפרטים נוספים

רק 59 ש""ח לאלבום גדול
בכריכה קשה

לפרטים נוספים

מבצע סוף שנה: כל יצירות
האמנות ב18% הנחה!

לפרטים נוספים

שני ספרים במתנה בקניית
ספר ממגוון הספרים

לפרטים נוספים

מבצע מימון מיוחד ל 5 חדרים
במרחק 10 דקות בלבד

ממרכז תל אביב

פרטים נוספים

דירה על חוף הים!
זכות בקרקע לדירה חלומית
על חוף הים בחדרה ב

!!!₪ 209,000

פרטים נוספים

קרקע במיקום מנצח!
קרקע פרטית יוקרתית

בתהליכי הפשרה מתקדמים ב
 199,000 ₪ בלבד!

פרטים נוספים

במערב הוד השרון
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התיכון

פרטים נוספים

במגדל יוקרה בר"ג
דירה במחירים אטרקטיביים
במיוחד! 220 משפחות כבר

מחכות לכם

פרטים נוספים

הזדמנות חד פעמית!
שכונת העתיד של חולון במחיר

מבצע מיוחד!

פרטים נוספים

קרקע בח' 500

עוד פרסמו מודעה דרושים יד שניה רכב דירות

.1

שת, מרכז (13.11.13)

מותר קטינה בהסכמה ????
שלום, שלומי (13.11.13)

לא (לת)
יהויכין (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

אם אתה זמר ידוע מותר לך הכל, בדוק (לת)
יוסי (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

אם היא הסכימה?
מלאכית (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

עצוב, אבל נכון. (לת)
(13.11.13)

מה מותר ומה לא יותר מסובך מזה
יאיר (13.11.13)

לא. יחסי מין עם קטינה דינם כדין אונס (לת)
(13.11.13)

זה לא אונס
שני (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

תשובה
מאור (13.11.13)

לא דביל
אריאלה (13.11.13)

לא! (לת)
דנה (13.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

לא אם היא בת 15 (לת)
אבשלום קור (13.11.13)

לא! זה נחשב אונס סטטוטורי. בקיצור, יואשם באונס
(13.11.13)

אונס סטטוטורי= מגיל 12 ומטה. גיל 12 עד 16=בעילה בהסכמה (לת)
(13.11.13)

לא בדיוק
דודו (13.11.13)

לא (לת)
שוקו (13.11.13)

טמבל אם זה היה מותר , המשטרה לא הייתה בודקת וזו לא הייתה
כמה שכל ? (13.11.13)

לא
נטע (13.11.13)

בת 4 שמסכימה זה מותר????
(13.11.13)

כל התגובות לכתבה בדיקה: זמר מפורסם קיים יחסי מין עם בת 15

פרויקטים חדשים בכל הארץ מהחברות המובילותנכסים חמים מתוך
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שלחו להדפסה  

המידע מגיע לכיס אביב
מזרחי 

לחצו כאן להגדיל
הטקסט

הרשת מחפשת ומוצאת מי הזמר

תיבות הוואטסאפ והסטטוסים בפייסבוק מלאים באינפורמציה שהתקשורת עדיין לא יכולה
לפרסם לגבי זהות הזמר, שהפך גם לפופולרי בחיפושים ברשת

אהוד קינן

זהותו של הזמר, שנבדק אם קיים יחסי מין אסורים עם קטינות, מעסיקה את הרשת. מאוד מעסיקה את הרשת. אלא
שעל פי הטרנדים ברשת - חלק ניכר מהגולשים לא שואל ומנסה לברר, אלא כבר יודע במי מדובר ומחפש לראות אם

התפרסם על כך מידע חדש. הסטטוסים בפייסבוק מלאים במידע, החיפושים המובילים בעברית ביממה האחרונה
קשורים כולם לפרשה ולזמר, והתעבורה בוואטסאפ צמחה ב-20 אחוז, ככל הנראה גם במידע ותמונות שאנשים

מעבירים אחד לשני בנוגע לזהותו.
 
 

(צילום: איתי בלומנטל וגלעד מורג)
 

וואטסאפ מתפוצץ

תיבות הוואטסאפ של ישראלים מתמלאות באינפורמציה לגבי זהותו של הזמר דרך אנשים שמעבירים אחד לשני
ובקבוצות וואטסאפ שונות. חלק מהמידע שהועבר חסום לצפיה, אך מאוחר מדי - גולשים הספיקו לבצע צילומי מסך.

 
רשתות הסלולר מדווחות על עליה של 20 אחוזים בתנועה בוואטסאפ אתמול (ה') בהשוואה לימים אחרים, וגם

בהשוואה ליום חמישי משבוע שעבר. באחת החברות מסבירים כי ישנם אלגוריתמים שיודעים להבדיל בין תנועה של
וואטסאפ לתעבורת רשת של אפליקציות אחרות. עם זאת, ברשתות לא יכולים לגשת לתוכן. אך מהעניין הכולל

בסיפור, ניתן לשער שיש לו חלק לא קטן אם לא מלא בעליה הזו.
 

פייסבוק מלא בממים ודאחקות

הרשת החברתית הגדולה בעולם, שאליה נכנסים יותר מ-2.7 מיליון ישראלים מוצפת אף היא במידע לגבי זהותו של
הזמר. לא כל אחד בפייסבוק חבר של מישהו שיודע, אך סטטוסים בנוגע לזהותו מתפרסמים בעמודים פופולריים,

והתפוצה גדלה עם אלפי שיתופים, תגובות ולייקים לכל סטטוס בנושא. אם עיתונאי חשף בטעות את שמו בשידור -
גם זה כבר מופץ ברשתות.

 
אך מעבר לכך - השיח ברשת החברתית, בחלק גדול ממנו, לא עוסק בשאלה במי מדובר. הוא אפילו לא עוסק

בשאלה האם יש צו איסור פרסום, מדוע יש צו כזה, והאם הוא רלוונטי. חלק ניכר מהסטטוסים שרצים בפייסבוק
ובטוויטר כבר עברו לשלב הבא של בדיחות, ממים וקריקטורות.

 

11:51 , 15.11.13
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תמונות מעובדות של הזמר עולות ומשותפות ברשת החברתית, כשלצידן התחכמויות ומשחקי מילים על שיריו

המפורסמים. וכך גם עמודי המעריצים והעמוד הרשמי של הזמר עצמו מלאים בסטטוסים שתומכים בזמר או מגנים
אותו.

 

החיפוש הכי חם

ומי נחשף למידע בכל האמצעים האלה - יתכן שנחשף אליו בחיפוש. המידע התפרסם בבלוג בידור ולאחר מכן הוסר
ממנו, אך תוצאות במנועי החיפוש מציגות את שמו ואת הפרטים על הפרשה, מבלוגים ואתרים עצמאיים שחשפו את

הפרטים.
 

לא רק זאת, אלא ששישה מתוך שבעת החיפושים הכי חמים של מיום חמישי הם שמו של הזמר עם עשרות אלפי
חיפושים, ואחריו "מי הזמר", "זמר מפורסם", ועוד עם אלפי חיפושים לכל אחד.

 

תגיות: זמר | פייסבוק | וואטסאפ | הזמר המפורסם
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Raz Tsipris

גם אצלכם המוח השלים באופן אוטומטי את "זמר מפורסם שכב עם קטינה" ל‑"זמר *מזרחי* מפורסם שכב
עם קטינה"? למה זה קורה ואיך מבטלים את זה? :|

Top Comments

Like · Comment · Share

7,421 people like this.

Elhanan Efraimov ...i'll just put this here
.כולם שואלים מי זה הזמר המפורסם ששכב עם בת 15. אף‑אחד לא שואל מי זו הבת 15 ששכבה עם אייל גולן
Like · Reply · 416 · November 13, 2013 at 10:29pm · Edited

Hide 14 Replies

Mark Tikva
אתה בטוח? אחרת הוא יכול לתבוע אותך!

Like · 5 · November 13, 2013 at 10:34pm

מאבטחים עילאיים ומתנשאים
אולי תפקיד השופט דפק לעברי לידר ת'ראש

Like · 12 · November 13, 2013 at 10:35pm

דביר פרץ
עברי לידר גיי

Like · 6 · November 13, 2013 at 10:44pm

Elhanan Efraimov

Like · 10 · November 13, 2013 at 10:45pm

Aviel Krantz
מסיבה כלשהי גם לי ולאבא שלי זה השם הראשון שקפץ לראש כשאמרו את זה

Like · 6 · November 13, 2013 at 10:48pm

Getenet Getti Zemro
לכול מדינת ישראל השם הזה קפץ

Like · 4 · November 13, 2013 at 11:04pm

Yuval Zakay
מה שהכי קרע אותי היה הרגע שהבנתי שמשהו במה שהוא כתב לא בסדר

Like · 2 · November 13, 2013 at 11:07pm

Adva Plis
מזמינה אותכם לנסות משהו נחמד‑

חפשו‑ "משה פרץ שכב עם קטינה, או "שלמה ארצי שכב עם קטינה"/"ליאור נרקיס שכב עם קטינה"/"אביב גפן
שכב עם קטינה" ותסתכלו על התוצאות.

P:אחר כך תחפשו "אייל גולן שכב עם קטינה" ותראו לאיזה כתבות זה מלנקק
Like · 16 · November 13, 2013 at 11:09pm

Harel Barsheshet
וואלה אדווה, מגניב! יכול לתפוס לגבי כל חשוד שיש עליו איסור פרסום.

Like · 1 · November 13, 2013 at 11:41pm
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Ziv Hen
אייל גולן זמר מפורסם???????

Like · 11 · November 13, 2013 at 11:54pm via mobile

Ariel Aharon
Adva Plis@

זה מוצא את זה רק בגלל שיש אנשים שלא יודעים מידע מסויים ורושמים מה שעולה להם לראש.
זה שזה מצא את הכתבה שמדברים עליה זה רק בגלל ששאלו בתגובות האם זה אייל גולן.

Like · 2 · November 14, 2013 at 12:02am

Mark Tikva
בינתיים זה שמועות, אמרו עליו הרבה דברים שברי אמת חצאי שקרים 

Like · 3 · November 14, 2013 at 1:55am

מריו נחום
קוראים לה נופר מהיא מאור יהודה

Like · November 14, 2013 at 11:39am

Moshe Shapira
מי זו הבת 15 הזו זה לא הסיפור . היא מין הסתם נערת פרברים שחשקה בקצת תהילה שתידבק בה ומותר לה

בגילה להיות פזיזה מתלהבת ולא אחראית זה לא פלילי , לגמרי לא . היא די נורמטיבית הואיל ומדובר באמת
באייקון ענקי מגה סלב ובשבילה זה חלום מדהים שהתגשם ואולי תוכל אפילו להשוויץ שהיא בת המזל ... הסיפור

כאן זה רק על המבוגר האחראי שניצל את תהילתו באורח פלילי לגמרי ועל כך כפי הנראה יתן את הדין .
Like · 4 · November 14, 2013 at 5:51pm

Vladi Haha Levin
זה נקרא סטיגמה ודעה קדומה, זה בסדר כל עוד אתה לא פותח את הפה או במקרה שלך את המחשב וכותב סטטוס

מטומטם.
Like · Reply · 124 · November 13, 2013 at 10:25pm

Efi Erez Levy
ולאדי, בוא נחכה עוד יומיים....

Like · 7 · November 13, 2013 at 10:27pm

Amit Havusha
היי ולדי מה אתה סלב? [=

Like · 5 · November 13, 2013 at 10:29pm

David Shwartz
לפעמים מה שקודם לדעה על אנשים מסויימים היא ההתנהגות שלהם...

Like · 7 · November 13, 2013 at 10:40pm

Alex Bluvstein
PRICELESS חהחהחחה עמית

Like · 1 · November 13, 2013 at 10:40pm

Shani Shabi
התנהגות של בן אדם לא קשורה למוצא שלו היא קשורה לבן אדם עצמו ולחינוך שהוא קיבל בבית. כואב לראות

את כל הגזענות והדעות הקודמות האלה. ישראל 2013 ועדיין עושים חלוקה בין מזרחים לבין אשכנזים.. מה שהכי
עצוב פה שהרבה תגובות גזעניות מגיעות מאנשים ממוצא מזרחי. ונעזוב את הגזענות שניה בצד.. מוזיקה הופכת

לרדודה ברגע שהזמר ששר הוא ממוצא מזרחי? מה נסגר איתכם?
Like · 18 · November 13, 2013 at 11:10pm

אופיר אגאי
דוד אתה אומר את בתור קומוניסט? אתה יודע כמה מקרים כאלה נפוצים בקיבוצים?

Like · 1 · November 14, 2013 at 12:59am via mobile

Ezra Stein
לא, זה ברור שזה לא זמר אשכנזי, אחרת היינו שומעים ‑ "הלם בעולם התרבות, זמר ידוע ומפורסם שכב עם

קטינה".
Like · 8 · November 14, 2013 at 2:11am

Lior Hollinger
בתור אשכנזי (חלוקה מטומטמת של הממסד שאני מעדיף לא לקחת בה חלק) הסטטוס הזה נוראי בעיני, מריח מגזענות

ואין לו מקום בישראל או בעולם בכלל.
Like · Reply · 59 · November 13, 2013 at 10:29pm

חופית יצחק
כל הכבוד...אחלה תגובה!

Like · November 13, 2013 at 11:02pm

Efi Erez Levy
יכול להיות וזה עדיין אייל גולן, מה עכשיו??

Like · 1 · November 14, 2013 at 8:27am

Lior Hollinger
זה לא משנה שזה הוא. גזענות היא רעה חולה ואסור לתת לה במה.

Like · November 14, 2013 at 6:32pm
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Ori Hadad
הזמר המפורסם שחשוד בקיום יחסי מין עם קטינה: "מה לך ילדה?"

Like · Reply · 48 · November 13, 2013 at 10:25pm

Guy Urbaniak
כי תכלס, נכון לשנת 2013, כמה זמרים מפורסמים שהם לא מזרחיים והשם שלהם לא שלמה ארצי יש בישראל?

Like · Reply · 40 · November 13, 2013 at 10:27pm

Rose Singatulin
אריק ברמן? יוני בלוך? ... צא לעולם החיצון

Like · 3 · November 13, 2013 at 10:31pm

Rotem Belleli
ברי סחרוף, רמי פורטיס, אהוד בנאי, שלום חנוך, אריק איינשטיין, גידי גוב, דני סנדרסון, עידן רייכל, אביתר בנאי

ובטח יש עוד.
Like · 9 · November 13, 2013 at 10:32pm

Guy Urbaniak
90 אחוז ממה שכתבתם פה הם לשעברים

Like · 4 · November 13, 2013 at 10:33pm

Guy Urbaniak
קשה לי לראות את גידי גוב בועל קטינה, לא מסתדר לי

Like · 4 · November 13, 2013 at 10:34pm

Moriya Boneh
עברי לידר.

Like · 4 · November 13, 2013 at 10:38pm

Benny Hershko
רותם ‑ הרשימה שלך מורכבת בחוזרים בתשובה, חטיארים עם אפס ליבידו וזמר אחד שמסתגר בבית

Like · 2 · November 13, 2013 at 10:39pm

Moriya Boneh
למרות שהוא די גיי, אז הוא מן הסתם לא ישכב עם אף אחת.

Like · November 13, 2013 at 10:39pm

Naor Eitany
דודו טסה, עידן חביב, אמיר דדון וכו'

Like · 1 · November 13, 2013 at 10:56pm

Rotem Belleli
בני, אני נתתי דוגמא לזמרים מפורסמים (לפחות מבחינתי), לא לאפשרות שהם יקיימו יחסי מין קטינה ‑ הרי ברור

שרק מזרחי יכול לעשות זאת.
Like · November 13, 2013 at 10:58pm

Yaniv Vaydgorin
רותם חלק מהזמרים שרשמת הם מזרחיים. ברי סחרוף, אהוד ואבייתר בנאי

Like · November 14, 2013 at 11:14am

Liron Saban
תגובות זועמות של חובבי מזרחית בעוד 3.. 2.. 1..

Like · Reply · 39 · November 13, 2013 at 10:25pm

Ohad Milch
לא יודע, אבל רק המוח שלך מתגאה בזה שאתה גזען מסריח. תתבייש.

Like · Reply · 38 · November 13, 2013 at 10:28pm

גיא אוסקר
בדיוק. גזען מסריח וצודק לחלוטין!

Like · 1 · November 13, 2013 at 10:36pm

Avi Abramov
חחחחח

Like · November 13, 2013 at 10:41pm

On Raviv
ציפריס, ארור אתה וארור תהיה!!@!!!

Like · 2 · November 13, 2013 at 11:20pm

Barak Ben Yossef
נכנסתי לפה רק כדי לעשות לייק לאוהד ובדרך הקאתי קצת בפה מכל פוסט ופוסט בדרך!

Like · 3 · November 14, 2013 at 11:43am

אייל גדליה
זה בגלל שאמרו שזה זמר גדול אז ישר אנשים חשבו על אבי ביטר

Like · Reply · 38 · November 13, 2013 at 10:26pm
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Ohad Milch
זה בושה שאתם נותנים במה לכזו הסתה מכוערת נגד ציבור שלם. מר ציפריס היקר, גם אני אוהב בדיחות אבל הפעם

היגזמתה.
Like · Reply · 29 · November 13, 2013 at 10:34pm

Ohad Milch
מדינת חלם

Like · 4 · November 13, 2013 at 10:34pm

Eyal Steiner
תגובות רציניות לסטטוסים מרושעים

Like · 2 · November 13, 2013 at 10:49pm

Yuval Zakay
ציבור שלם? מתי יצאו פה על מזרחים?

איך אני שונא את האנשים האלה שחושבים שאייל גולן מייצג אותם
Like · November 13, 2013 at 11:09pm

Nel Lugassi
גם לכם קפץ לראש "איך מבטלים את סטטוסים מצייצים" במקום? למה זה קורה? ...

Like · Reply · 29 · November 13, 2013 at 10:26pm

Amos Jahoda
אתה הולך להגדרות==> כללי ==> הערות גזעניות==> מזרחים==> כבה.

Like · Reply · 28 · November 14, 2013 at 7:19am via mobile

Mickey Gordon
כשכל מילה שניה בשירים שלהם זה ילדה לא פלא..

Like · Reply · 25 · November 13, 2013 at 10:34pm via mobile · Edited

'Shiri Lee Gerti
אצלי זה תורגם אוטומטית ל״אייל גולן שכב עם קטינה״.......... 

Like · Reply · 26 · November 13, 2013 at 10:32pm via mobile

Yoav Maor
זה לא בגלל הסטיגמה. זה בגלל שהיום במדינה אם אתה לא זמר מזרחי, אתה לא מפורסם.

Like · Reply · 24 · November 13, 2013 at 10:32pm

Noam Cohen
דווקא לי קפץ לראש מיד צביקה פיק ‑ לך תבין..

Like · Reply · 25 · November 13, 2013 at 10:44pm

Shimon Gabay
פשוט מפסיקים להיות גזענים, זה הכל.

Like · Reply · 25 · November 13, 2013 at 10:25pm

משה איבגי
דווקא במקרה של עבירות מין עולים לי בראש שמות "מזרחיים" כגון: חנן גולדבלט, דן בן אמוץ, אלכס אנסקי ...

Like · Reply · 23 · November 14, 2013 at 5:36am via mobile

Marsel Mesiah
מדהים כמה גזענות יש פה...עוד יותר מדהים שאשכנזים מתרצים את הגזענות בסיבה שיש יותר זמרים מזרחיים בארץ,

מה שעצוב בעניין. שמה שקרה היה בהסכמה של הבנות, שסיפרו כמה מגניבות יצאו ששכבו עם זמר מפורסם. לא
מעודדת אף אחד ובטח לא אנשים שמוציאים משפטים גזעניים כדי להצדיק את השקפת עולמם הפגומה והמיושנת

סליחה על המילים הכואבות לי כאב יותר! לא מזרחית ולא אשכנזיה אני בת אדם ישראלית ציונית יהודית בשר ודם!
Like · Reply · 19 · November 13, 2013 at 11:05pm via mobile

טובי אביב
מה קשור לגזענות ,?, די עם הפלצנות הזו סה״כ מביעים דעה או מנסים לנחש למה כל דבר ישר נכנס לעילבון?

תתחיללו להתאפס אין קשר לגזענות . מצחיקים אתם
Like · 3 · November 14, 2013 at 7:20am via mobile

Lior Terracina
כל הכבוד טובי!

Like · November 14, 2013 at 9:57am

Shirli Zakay
כמה אבל כמה פלצני מצידך לחשוב ככה. ובני, באשר לתאוריה המופרכת שלך, איזה סטטיסטיקה בדיוק אומרת שזמרים

מזרחיים נמצאים בהסתברות גבוהה יותר לבעילת קטינות? מאיפה הבאת אותה? ממאגר התיוגים הצר אופקים שלך
שמסייע לך להבין מי נמצא מולך כי אין לך כישורים חברתיים אחרים להבין מי **באמת** הבו אדם שנמצא מולך?! אחד
הסטטוסים הכי פלצניים שנתקלתי בהם. עוד אחד שכותב סטטוס בשביל להרגיש טוב עם עצמו כמשויך לסקטור "איכותי

יותר" עלק'.
Like · Reply · 18 · November 13, 2013 at 10:36pm via mobile

Benny Hershko
תיארתי חוויה סובייקטיבית שלי בתור אחד שנחשף לידיעות ומבזקים יומיומיים. זמרי המזרחית שלנו הם

המקבילים לראפרים ולאומני ההיפ הופ של ארה"ב. אין כבוד לחוק. אין שמירה על החוק. יש רק אחד שלמעלה
שרק הוא שופט אותך ולא הציבור (שממשיך למלא קיסריות) או בתי הדין..

הרציונל שלי עיבד את הנ"ל וזה מה שיצא.. מודה באשמה
Like · 5 · November 13, 2013 at 10:47pm
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אריק רוזנבלום
בתור בין תערובת איני מבין על מה המהומה, חצי תימני וחצי רוסי ‑ סבלתי מגזענות מכאן ומשם, קצת הומור.

Like · 6 · November 13, 2013 at 11:03pm

Yuval Zakay
הבעיה היא שאנשים לא מבדילים בין שמדברים על זמרי מזרחית ‑ לא הכוונה היא לפגוע בציבור המזרחי, מדברים

על הזמרי פופ/דאנס עלאק מזרחית של היום.. שידועים לנו לא הכי לטובה ‑ אין פה שום סטיגמות או דעות
קדומות. די להעלב כשאין ממה.

Like · November 13, 2013 at 11:12pm

Yam Sharabani
היא בטח צעקה לו " תעשה לי ילד" והוא לקח ברצינות.

Or Shemesh
Like · Reply · 15 · November 13, 2013 at 10:55pm via mobile

Tal T. Kalai
לא מדובר באדם גזען. מדובר באדם נאור שמנסה להשתחרר מדעות קדומות שמטפטפים לנו בלי לשים לב מגיל קטנות

כל הזמן.
Like · Reply · 14 · November 13, 2013 at 10:28pm via mobile

חופית יצחק
האמת שאצלי במוח אתה מצטייר כגזען מגעיל ומיושן שמחפש פרסום על חשבונם של יוצאי עדות המזרח, למה זה קורה

ואיך מבטלים את זה? :|
Like · Reply · 13 · November 13, 2013 at 11:06pm

Stav Schneider Ashuah
דווקא חשבתי על רמי קליינשטיין

Like · Reply · 13 · November 13, 2013 at 10:26pm via mobile

Richard Fürst
אם זה היה אשכנזי היו כותבים ״איש רוח״

Like · Reply · 12 · November 13, 2013 at 10:30pm via mobile

נתי אמסלם
מה לעשות שכל הזמרים האשכנזים מתרוממים מעלה מעלה מעלה

Like · Reply · 13 · November 13, 2013 at 11:20pm via mobile

רויטל גבאי זנו
אבל עושים מוזיקה איכותית!!!!!

Like · 1 · November 14, 2013 at 6:33am

Dror Dvash
ממש לא חשבתי על זה בכלל 

כאילו שכל הסלב האשכנזים בתל אביב לא מזיינים ילדות בנות 16 בהופעות שלהם בתל אביב...
זה ממש לא קשור לצבע. אלא לחוסר יכולת לשלוט בזין. וזה קטע של גברים, לא ״גזע״.

Like · Reply · 11 · November 14, 2013 at 12:01am via mobile

Fanny Harushe
למה אתם בכלל נותנים במה לסטטוס כ"כ מגעיל? למה תמיד צריך להגיע אתכם למצב שמעירים לכם ורק אחר כך אתם

מסירים פוסטים לא ראויים? למה לא להפעיל קצת שיקול דעת מראש?
Like · Reply · 11 · November 13, 2013 at 10:41pm · Edited

Bar Lagrissi
גזענות לשמה. סטטוסים מצייצים תתביישו לכם שאתם מפרסמים סטטוס כזה

Like · Reply · 11 · November 13, 2013 at 10:37pm via mobile

Ron Azati
אוי נו באמת, אנשים תהיו רציניים..

לדעתי הסטטוס לא נכתב בקטע גזעני, אלא בהתבסס על העובדה שהז'אנר העיקרי במוסיקה שבני נוער שומעים ובכלל
בכל גיל, הוא מזרחית. אין צורך לקרוא לו גזען ובסוף גם להיות גזענים כלפיו ולקרוא לו 'אשכנזי מסריח'. גם הכל כאן

נכתב בהומור, הפעם זה על מזרחים, בפעם אחרת זה על רוסים, ערבים.. לא חסר. ורק לפרוטוקול, אני מזרחית וחשבתי
בדיוק אותו הדבר.

Like · Reply · 10 · November 13, 2013 at 11:16pm via mobile

Bar Hayon
מגזענות הכי קל להרוויח לייקים. כל הכבוד 

Like · Reply · 10 · November 13, 2013 at 10:26pm

Raz Tsipris
אחרי כל היצירות המהממות שהכנתי לכם דווקא את זה???:/

Like · Reply · 19 · November 13, 2013 at 10:27pm via mobile

2 Replies

Irit Vaknin
זה קורה כי אתה גזען מסריח וכך גם בעל הדף שמאשר סטטוס כזה ונותן לו במה.

Like · Reply · 8 · November 13, 2013 at 10:57pm
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Write a reply...
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Aviad Pahima
תכנס להגדרות > כללי > ותכבה את ׳השלמה אוטומטית׳ 

Like · Reply · 9 · November 13, 2013 at 10:37pm via mobile

Dana Azulay
לא מבטלים את זה, זה לא קורה ובטח שהמוח לא משלים את זה באופן אוטומטי!!! פשוט מבאס לראות סטטוס כזה

ושמתאפשרת במה לסטטוס ברמה כל כך ירודה... פשוט לא מצחיק, לא מבדר ולא מעלה גיחוח בשום צורה.
Like · Reply · 8 · November 14, 2013 at 12:01am via mobile

נתי אמסלם
כי האשכנזים שלכם לא זמרים

Like · Reply · 8 · November 13, 2013 at 11:07pm via mobile

Benny Hershko
כשם שדוקר החייל היום הוא ערבי ושהמחנך שמטריד מינית תלמידים הוא חרדי. הסטיגמה מבוססת על סטטיסטיקות..

אפשר לקבוע ברמת מובהקות גבוהה מאוד שבועל הקטינות שייך לזמר המזרחי ושכנראה יש לו כמה תיקי חקירה
פתוחים נגדו במס ההכנסה

Like · Reply · 8 · November 13, 2013 at 10:31pm

Eliran Natan
אני מניח שלא שמעת על הסטטיסטיקאי שטבע למוות בבריכה בעלת עומק ממוצע של 2 סנטימטר.

Like · November 14, 2013 at 12:14am

Nimrod Shapir
כי אין זמרים אשכנזים "מפורסמים"

Like · Reply · 7 · November 14, 2013 at 5:17pm via mobile

חיים הורביץ
למה, חנן גולדבלט, עמנואל רוזן, חיים רמון וחשודים אחרים בעבריינות מין מזרחיים? למה לבלבל את המוח?

Like · Reply · 7 · November 14, 2013 at 11:47am via mobile

Amichai Horvitz
זאת לא דעה קדומה להסתכל על צורת החיים ההוללת של הזמרים הפועלים בזמר המזרחי הפופולרי ולהסיק מסקנות ,

אין כאן שום גזענות ‑ פשוט אריק איינשטיין לא מחליף דוגמנית כל שני וחמישי ומתלבש כמו סרסור..
Like · Reply · 7 · November 14, 2013 at 5:08am

Ronen Barel
בסוף מגלים שזה בכלל איזה זמר קריוקי מזרחית מחוף דוגית

Like · Reply · 7 · November 14, 2013 at 2:25am via mobile

Avner Shalgi
זה כמו שמודיעים בחדשות על ילדה שנדרסה ע"י הדוד שלה וכולם יודעים שזה בדואים

Like · Reply · 7 · November 13, 2013 at 11:55pm via mobile

Yafiti Robida
הכי מוזר אם יסתבר שזה הראל סקעת

Like · Reply · 6 · November 13, 2013 at 10:52pm via mobile

Mor Haimoff
חינוך כושל.. אי אפשר לבטל, פשוט לדאוג לא להעביר לדור הבא..

Like · Reply · 7 · November 13, 2013 at 10:33pm via mobile

Yarden Avidani
"מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו"

גועל נפש של סטטוס.
Like · Reply · 7 · November 13, 2013 at 10:31pm

9 Replies

הדר סתיו
סטטוסים מצייצים הם סטטוסים גזעניים ומיזוגניים מה חדש? Sivan Grinberg מפיצים שנאה לנשים ולכל מי שלא גבר

Kkk .לבן
Like · Reply · 5 · November 13, 2013 at 10:49pm via mobile

אפי מנשרוב
עצוב, עצוב מאוד..מעניין מה עושה לכם שמח באירועים שלמה ארצי או מזרחית ים תיכונית...הגזענות במדינה הזאת

מרחיקה לכת וכל אחד לוקח את התפקיד של הקדוש ברוך הוא ומתחיל לשפוט אנשים.בושה בושה בגלל אנשים כמוכם
העולם שונא את המדינה הקטנה שלנו ״ארץ אוכלת יושביה״

Like · Reply · 5 · November 13, 2013 at 10:37pm via mobile

Shaked Bigi
איכ פשוט גועל של סטטוס

Like · Reply · 5 · November 13, 2013 at 10:28pm via mobile

Orel Arish
מה לעשות שזה מתבקש האמת ישר חשבתי אייל גולן חחחח

Like · Reply · 5 · November 14, 2013 at 1:13am via mobile

Dorin Raz
זה רק מראה שעדיין קיים שד עדתי בנינו וחבל שדף כזה נותן במה לגזענות ולהשמצות ככל שידוע לי זהותו של הזמר
אינה ידועה כך שזה יכול להיות גם זמר ׳אשכנזי׳ . זה פשוט עצוב שעדיין משליכים סטיגמות על אנשים או עדות כולנו

יהודים שחיים במדינת ישראל ורובנו נולדנו בה ועל כן אנחנו צברים וצריכים להתיחס לכל אדם בשיוויון ללא גזענות

Write a reply...
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והכללות כאלו ואחרות
Like · Reply · 6 · November 13, 2013 at 11:06pm via mobile

Itay Ohana
עלה לי עומר אדם משום מה

Like · Reply · 6 · November 13, 2013 at 10:57pm via mobile

Shlomi Gafa
וגם אם זה זמר מזרחי?! מה זה אומר לגבי כלל המזרחיים?

האויב המר ביותר שידע העם היהודי זה הפילוג. לכל אותם האנשים ה"נאורים"‑צביקה פיק עדיין לא הוציא את חברתו
מהגן...

Like · Reply · 5 · November 13, 2013 at 10:30pm · Edited

Ayala Sahbti Hershkovitz
זה או שניסית להראות לכולם כמה אתה מטומטם ופרמיטיבי או שניסית לקבל תשומת לב.תחליט מה יותר נכון בשבילך

בשני המקרים זה פתטי.וגם אם מסתבר שזה זמר מזרחי זה ממש לא משנה את העובדה לגביך
Like · Reply · 12 · November 13, 2013 at 10:42pm via mobile

Oren Shveka
לי זה משלים לאייל גולן

Like · Reply · 12 · November 13, 2013 at 10:41pm

Eldad Cohen
אני באמת לא מבין למה אתה מתגאה בזה שאתה גזען מסריח ואני ממש לא מבין למה סטטוסים מצייצים נותנים לך

במה
Like · Reply · 15 · November 13, 2013 at 10:37pm

Hani Hason
אלדד?

Like · 1 · November 13, 2013 at 11:31pm

Nira Atia Lenz
אייל גולן לא צריך פריכות בנות 15

Like · 2 · November 14, 2013 at 12:27am

View more replies

Naor Daniel
כי אנחנו חיים על פי סטיגמות

Like · Reply · 4 · November 13, 2013 at 10:31pm via mobile

צורית דז'בינסקי
כי חנן גולדבלט הוא זמר מזרחי..גזענים..

Like · Reply · 5 · November 14, 2013 at 11:36am via mobile

שי חרד
אני באמת מנסה להבין כל הרעל הזה שנשפך ממך על הזמר המזרחי רק בגלל שאתה יודע שאין עוד זמר אחד בארץ
הזאת שמצליח להשאר בטופ כל כך הרבה זמן??? מישהו יודע בוודאות שזה זמר מזרחי בכלל?? קשה לי לאמר את זה

אבל אני נורא מקווה שזה יתברר כזמר שאינו מהז'אנר המזרחי רק כדי ששוב תרגיש אדיוט ....
Like · Reply · 5 · November 14, 2013 at 12:44am

שרי סויסה
אכן אתה צודק. זה האדם הראשון שחשבתי עליו ומדוע ? א,משום שהוא הכי מפורסם. ב. כי לרב ואני מציינת לרב סביבו

יש ילדות מחצית מגילו. אני מזרחית וחשה מאד טוב עם מי שאני ואני לא חושבת שזה קטע של גזענות אלא של תיעוד
תקשורתי של כל פיפס של אותו הזמר המפורסם. ובמחשבה שניה לאחר שניה עלה בדעתי שם של זמר מאד מפורסם

ואשכנזי. אז מה זה אומר ?
Like · Reply · 5 · November 14, 2013 at 12:41am via mobile

רמי גוטהלף
לתופעה קוראים פארדיגמה / תבנית חשיבה . ואפשר לשנות את זה. למי שצריך אני פה לשרותכם

Like · Reply · 4 · November 14, 2013 at 12:23am via mobile

Yarden Greenberg
משום מה זה הזכיר לי שלאייל גולן הייתה חברה בת 15...

מה הוא עשה איתה ?
שיחק בדוקים ???

Like · Reply · 5 · November 13, 2013 at 10:38pm via mobile

Arthur Bolev
נימאס לו כל פעם פרוסה אם שוקולד בא לו לגוון ^^

Like · Reply · 5 · November 13, 2013 at 10:34pm

מורן אבגי
מממ...לדעתי אם תוריד את עצמך לכאפה זה יכול לעזור

Like · Reply · 5 · November 13, 2013 at 10:29pm

Doron Shrem
זה בראש שלך וזה בראשי

Raz Tsipris
Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 10:25pm

Shlomi Sammy Edery
לא, כי דן בן אמוץ

Write a reply...
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Like · Reply · 3 · November 13, 2013 at 10:30pm

Yossi Abergil
זה כבר גזעני, פשוט מביך שעמוד בסדר גודל כזה בוחר לפרסם כזאת שטות, כנראה שזה אומר לא מעט על העורכים.

Like · Reply · 4 · November 14, 2013 at 1:30pm via mobile

ענבל אזולאי
סליחה ???? צביקה פיק !!!!! מישהו?!

Like · Reply · 4 · November 14, 2013 at 11:31am via mobile

Liran Shavit
האמת שלא, מאמין שזה לא מיוחד להם רק שאצלם זה מתפרסם..

Like · Reply · 3 · November 14, 2013 at 9:01am via mobile

Yoav Chait
הלוואי שהיה איך לבטל את הגזענות שלך. להזכירך, זמרים, סופרים ואנשי תרבות רבים (רובם אשכנזים כמובן, ראה ערך

ההגמוניה ששולטת על התרבות הישראלית שבגללה אתה חושב שמוזיקה מזרחית זו לא תרבות, לעומת מוזיקה של
יוצרים אשכנזים) כמו אריק איינשטין, אורי זוהר, דן בן אמוץ ועוד רבים וטובים שכבו עם קטינות ולא התאמצו יותר מידי

להסתיר את זה.
Like · Reply · 4 · November 14, 2013 at 8:21am via mobile

אלעד סויסה
תחושת בטן אייל גולן

Like · Reply · 4 · November 14, 2013 at 1:00am via mobile

Shlomi Benaroya
אני דווקא חשבתי שזה עברי לידר

Like · Reply · 4 · November 13, 2013 at 11:17pm via mobile

Nadav Wolf
אני אישית חושב שמדובר בפורטיס. והוא עשה את זה כי כשהיא אמרה 15 הוא שמע 51, כי הוא היה בטריפ רע. או

טוב, תלוי איך מסתכלים על הנושא.
Like · Reply · 4 · November 13, 2013 at 11:15pm via mobile

Vicky Ashkenazy
איזה עצוב לראות כל כך הרבה לייקים לכל כך הרבה גזענות.

Like · Reply · 4 · November 13, 2013 at 10:42pm via mobile

Eli Eltonyo
רוני ידידיה דופק קאמבק מטורף

Like · Reply · 4 · November 13, 2013 at 10:37pm via mobile

Meshi Buhris
סטטוס לא משהו תגובות מטופשות מאנשים לא כ״כ חכמים !

Like · Reply · 3 · November 13, 2013 at 10:34pm via mobile

Sagi Sinai
אני לא היחיד שחשב על זה

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 10:50pm · Edited

Omer Golan
חחח תקשיב גם אני חשבתי על זה

Like · 1 · November 13, 2013 at 10:30pm

דינה כהן
אצלנו לא...רק אצלך...

Like · Reply · 2 · November 14, 2013 at 5:27am via mobile

מתן טרבלסי
7000 לייקים לסטטוס גזעני מאין כמוהו?

מישהו הזכיר ה"שד העדתי"?
Like · Reply · 3 · November 14, 2013 at 6:10pm

Raz Reuven
עדיף שזמר מזרחי ילך עם קטינה מאשר שכל זמר אשכנזי יצא מהארון

Like · Reply · 3 · November 14, 2013 at 5:34pm

Hadas Shemesh
לא בגלל שהוא ישר ענה : אצלי הכל בסדר בעזרת ה'..... לא בדיוק המילים של שלמה ארצי

Like · Reply · 3 · November 14, 2013 at 2:23pm via mobile

Danielle Ohana
אני לא מבינה איך לא סוגרים את הדף הרדוד והמלא בטיפשות הזה שלכם!!! הכי מצחיק זה שכל הסטאטוסים האלה

מגיעים מאותם אנשים שהסבים שלהם עברו מוות בייסורים על רקע דתי! תסתכלו אחורה על אישים שהורשעו בעבירות
מין, לא בדיוק הגיעו מההרים במרוקו!

Like · Reply · 3 · November 14, 2013 at 12:10pm via mobile

רננה מחפוד
עוד דף לזיכרו לא יזיק רק יעזור 

עדן אטיאס, חייל בן 19 מנצרת עלית שרק התגייס לפני 3 שבועות חיכה אתמול לאוטובוס בתחנה סמוך לבית שלו
ונדקר על ידי נער ערבי בן 16 . 

יהי זכרו ברוך ... 
כולם תנו לייק בדף לזיכרו ושתפו!!:(

Write a reply...
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https://www.facebook.com/edenatiaszal

Like · Reply · 3 · November 14, 2013 at 6:39am

Dorel Masasa
וואו, איזה כיף אני לא היחיד

Like · Reply · 3 · November 14, 2013 at 12:47am

Michal Ron
כן אבל זה היה תהליך מבוקר שמיד העלה לי רשימה של כל הזמרים ה"לא מזרחיים" שיכולים להכנס לרשימה..

שנראתה כמו ליל סדר אשכנזי עם שלושה אנשים וכלב. חזרתי לרשימה השחורה.
Like · Reply · 3 · November 14, 2013 at 9:00am · Edited

Amos Eyal
תגובה נכונה שהופיע למעלה: ואם זה זמר מזרחי מה זה אומר על כל המזרחים? שהם פדופילים? ההתניה הגזענית

בארץ מכוערת בדיוק כמו שכנמצא אנס סודני מייד קופצים ואומרים כל הסודנים אנסים.
העוול בגזענות הנו ההתעלמות מכך שאפילו 99 אחוז מקבוצת מוצא מסויימת נמצאים אשמים בעברה מסוימת רק הם

אשמים! והאחוז שלא חטא זכאי!
Like · Reply · 3 · November 14, 2013 at 12:14am via mobile

Lea Yefet
אני תוהה בין מאיר אריאל לזוהר ארגוב

Like · Reply · 3 · November 14, 2013 at 12:10am via mobile

Momn Rjae
בדוק זה אביב גפן

Like · Reply · 3 · November 14, 2013 at 12:09am via mobile

Uri Ben Yehuda
לפי הטרנד העכשווי ‑ זה זמר חרדי...

Like · Reply · 3 · November 14, 2013 at 12:06am

Natanel Cohen
יש בעיה עם הזמרים המזרחיים? יאללה חפרתם! כמה גזענות...

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 11:23pm via mobile

Meytal Leiboviz
קונטרול + אלט + שיראל

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 11:15pm

Gilad Rosenberg
כמו כשכתוב "זמר העלים מס" ואוטומטית משלימים ל"זמר מזרחי"... זה קטע של ניסיון העבר...

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 11:12pm

Ofir Levy
ישר עלה לי צביקה פיק

Like · Reply · 3 · November 13, 2013 at 11:05pm via mobile

Benny Hershko
קטע מעדות הקטינה: "הוא אמר לי שהוא רק בן 15"

המלהק של כוכב נולד עונה 7: "גם אנחנו נפלנו איתו..."
Like · Reply · 3 · November 13, 2013 at 11:00pm

Shahar Haziza
חחח לגמרי!

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 10:52pm

Bracha Pindrus
חחח וגם המוח השלים אוטומטית את שם הזמר

Like · Reply · 3 · November 13, 2013 at 10:49pm via mobile

Livnat Haraz
אוטיסט , אנסים מטרידים מינית ושוכבים עם קטינות יש בכל המינים הצבעים והעדות ואתה? אתה סתם סתום !!!

Like · Reply · 3 · November 13, 2013 at 10:36pm via mobile

Ohad Shachar
ממש לא.

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 10:29pm via mobile
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Alon Mizrahi
זה כי מעולם לא שמעת את המושג מוזיקה אשכנזית או "מלך הזמר המזרח אירופאי!!"

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 10:27pm · Edited

Tamara Movshovich
איכשהו, לי זה לא השלים.

וזה לא קשור לחיבה או אי חיבת מזרחית. זה קשור רק לגזענות.
Like · Reply · 3 · November 13, 2013 at 10:27pm via mobile

Avi Azulay
פשוט...מפסיקים להעלים מיסים, מפסיקים להסתובב עם אנשים מפוקפקים והכי חשוב מפסיקים לשכב עם קטינות !

Like · Reply · 3 · November 13, 2013 at 10:26pm

Itai Ohayon
מפלילים את צביקה פיק.

Like · Reply · 8 · November 13, 2013 at 10:25pm

Meir Katz
כל כך נכוןן!!1

Like · Reply · 6 · November 13, 2013 at 10:35pm

Avi Salama
חחחחחחחחחחחח כל כך !!!!!!!

Like · Reply · 1 · November 14, 2013 at 1:58am

Oshrit Ohana Amos
גדולללל

Like · Reply · 1 · November 13, 2013 at 10:35pm via mobile

Leanna Feldman
כשנדע מי זה נחליט אם צריך לבטל....

Like · Reply · 1 · November 13, 2013 at 11:10pm

Liron Suisa
גזענים ! פויה

Like · Reply · 1 · November 13, 2013 at 11:10pm via mobile

גובז אברהם
עידן רייכל גם זמר מזרחי??

Like · Reply · 1 · November 13, 2013 at 10:25pm via mobile

נחום אבניאל
מה

Like · Reply · 1 · November 13, 2013 at 10:25pm

Aviv Shalom
אני חושב שכולם חושבים שזה זמר מזרחי כי כל הזמרים האשכנזים זקנים או הומואים

Like · Reply · 7 · November 14, 2013 at 5:13am via mobile

Ofir Lustig
אוי. זוועה של פוסט.

Like · Reply · 1 · November 14, 2013 at 12:43am via mobile

הלל בוחניק
באמת מה הקשר ??

וזה לא גזענות נכון ?!
כי הומור זה לא !!

Like · Reply · 1 · November 13, 2013 at 10:43pm via mobile

Rakefet Lerer
ממש, אבל ממש, לא עבר לי בראש. תבדוק את עצמך

Like · Reply · 1 · November 13, 2013 at 10:27pm via mobile

Tslil Kbny
אצלי זה דוקא משתנה לכדורגלן מפורסם...

Like · Reply · 1 · November 13, 2013 at 10:26pm

Dekel Dikla Aburus
זה ממש מגעיל ההכללה הזאת לא כל המזרחים ערסים ורעים ! נהייתם גזענים ברמות !!!!!

Like · Reply · 1 · November 20, 2013 at 3:45pm

Benny Ashkenazi https://www.facebook.com/ImTheOneBenny/media_set...

שערוריית אייל גולן נחשפת! כנסו לראות את הפרטים המזעזעים
שומו שמיים.. זמר בישראל. מי היה מאמין? אחרי הכל זמר מזרחית זה כמו
אלוהים רק בלי ...
See More
By: Benny Ashkenazi
Photos: 4

Like · Reply · 1 · November 15, 2013 at 2:35am

Shalom Grossman
יש למישו מושג איך מבטלים אותך?? נראלי יותר דחוףף... ו..לא אני דווקא במקרה אשכנזי אז זה לא הצד המקופח
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שמדבר.. כל היום מזיינים תמוח אשכנזים או מזרחיים מה זה חשוב בכלל סעמקקק?? הכל אותו חרא
Like · Reply · 1 · November 14, 2013 at 10:34pm

Levy Dror
המוח הולך למצב ההגיוני יותר. זמר לא מזרחי לא שוכב !! או שוכב עם קטין (‑:

Like · Reply · 2 · November 14, 2013 at 5:30pm

Mor Rivka Lasry
איך מבטלים את זה? פשוט קוראים את הכותרת בשנית, ונבהלים מהמחשבות האלה. כי אלה מחשבות מבהילות

ומעציבות מאד
Like · Reply · 1 · November 14, 2013 at 2:56pm via mobile

רוית נגר
ממש לא.. הבעיה אצלכם, לא יודעת מאיפה הבאתם את זה

Like · Reply · 2 · November 14, 2013 at 1:35pm

Yevgeni Sapozhnikov Damn you autocorrect!
Like · Reply · 2 · November 14, 2013 at 1:24pm via mobile

Hai Frizmond
לגאון הגזען, אולי כי רוב הזמרים המפורסמים היום הם מזרחיים?

טמבלון
Like · Reply · 2 · November 14, 2013 at 9:25am via mobile

Yosef Sharon
Red‑אני דווקא די בטוח שזה

Like · Reply · 2 · November 14, 2013 at 8:33am

Orna Ziso
להזכירך, לא מזמן נתפס איש תקשורת ושחקן על עבירות מין ושניהם היו אשכנזים.

Like · Reply · 2 · November 14, 2013 at 6:12am via mobile

Coral Turgeman
מה????? מה? כאילו מה באמת.. מה קשור זמר מזרחי מ‑ה????? אדיוטים ראש מקובע !!!

Like · Reply · 2 · November 14, 2013 at 12:29am via mobile

ישי מלכה
חחח....נכון!! ..וויאלה לכל הנפגעים גם אני מרוקאי ..קצת הומור לא יהרוג אף אחד...

Like · Reply · 2 · November 14, 2013 at 12:23am via mobile

Ola Osinovsky
לא, האמת שזה קרה רק לך.. מעוות אחד.. 

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 11:35pm via mobile

Liat Shabetay
אני חשבתי על גסטין ביבר

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 11:31pm via mobile

Alon Shemesh
יש גם את זה:

http://www.youtube.com/watch?v=vG07i9tBP‑I

Eyal Golan אייל גולן אהבת ילדות
אייל גולן "אהבת ילדות" מתוך האלבום "תסתכלי אלי" הצטרפו לעמוד הרשמי של
אייל גולן ...
See More

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 11:03pm via mobile

Shany Seidoff
ממש לא! המוח שלך מטוגן

Like · Reply · 1 · November 13, 2013 at 10:55pm

Israel Lasri
Sapir Vakninחחחחחח

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 10:51pm

Kobi Mashiach
התחלנו עם דעות קדומות.. אפס

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 10:44pm via mobile

Keren Rosh Miasnikov
משה דץ?

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 10:42pm via mobile

Reut Knafo
רז ? בת או בן? יא חתיכת אשכנזי/ה מסריח/ה! לא רושמים כאלו דברים זו גזענות.. מאחלת לך שיתעללו בך בצורה

גזענית על המשפט הזה סירחון
Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 10:41pm via mobile

Tslil Josephson
ולרשום אשכנזי מסריח זו לא גזענות? לא שאני מצדיק אותו..

Like · 3 · November 13, 2013 at 10:47pm
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Yael Ilani
גזענות+אשכנזי מסריח.

Like · 2 · November 14, 2013 at 2:38am

Benny Hershko https://www.youtube.com/watch?v=RyAjFrDF8oE

( מוניקה סקס כל החבר'ה (החוק היבש
עוד שיר של מוניקה סקס מאלבום משנת 1995 פצעים ונשיקות כמובן העליתי

בגלל שלא ראיתי את השיר הזה ביוטיוב! 

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 10:41pm

Itamar Benisti
אני חשבתי על אמדורסקי

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 10:40pm

אסתי דהן
גם אם במקרה תנצח בבינגו הזה יש לי תחושה שעם הברקה גזענית כשלך תקבל מקסימום כסא חשמלי פרס ראשון

ולאלה שמחאו לך כאן כפיים מרוב התרגשות שיש עוד שונאי חינם כמותם והם הרי לא לבד... להם הייתי מחלקת
תעודת עניות ולטמה לפנים.

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 10:39pm via mobile

Moriya Hila Tsivoni
Natali Noa Motai רואה? אני לא היחידה שישר חשבה ככה:)

Like · Reply · 1 · November 13, 2013 at 10:39pm

חוה פריד
טיפשות לעולם חוזרת !!!

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 10:38pm

Zippy Elul Mizrahi
אולי כי אין זמרים צעירים לא מזרחיים?

Like · Reply · 1 · November 13, 2013 at 10:36pm via mobile

Raaya Naky
חחחחחחחחחח ישר חשבתי עליך ... Inbal Ifargan אייל גולן חחח

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 10:33pm via mobile

Shahar Cohen http://www.youtube.com/watch?v=b2tiC0RQQbk

נתי לוי & פיני חדד ‑ ילדה רעה
http://www.youtube.com/user/ הצטרפו לעמוד הרישמי של נתי לוי ביוטיוב
...natilevioffic
See More

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 10:32pm

דורית גבור
הסיבה עיקרית שזה קרה גם לנו כי אין כרגע זמרים לא מזרחיים מפורסמים

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 10:31pm

Adi Zaltzman
סטטוס דוחה. כנראה משו אצלך צריך להשתנות אם זה מה שחשבת.

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 10:27pm via mobile

Sonia Rempel
יאללה ניחושים!!!!

Like · Reply · 2 · November 13, 2013 at 10:27pm via mobile

Mark Tikva
'זה אני!'

Like · 3 · November 13, 2013 at 10:41pm

נאוה טויטו
לא אמרו מזרחי, למה אתה חושב שמדובר בזמר מזרחי?

Like · Reply · 1 · November 13, 2013 at 10:25pm

Meytal Bar Cohen
מה ההתלהמות...כן זה נכון ורק מסיבה פשוטה שלא קשורה רק לדת גזע ומין..

ידוע שזמרים מזרחיים יותר נהנתנים...בחיים את חיי הלילה..אוהבים לחיות משמע...בחורות וכו....וזמרים מז'אנרים
אחרים יותר סגפנים...שקטים...ועושים הכל בשקט אם בכלל....זה הכל...וחצי מהם הומואים חחחח(בהומור) ובכלל

כמה "זמרים" יש בארץ שהם לא מזרחיים?? 2?

Write a reply...

Write a reply...
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Like · Reply · 5 · November 14, 2013 at 12:56am via mobile · Edited

Almog Levi
כי אדון סטטוסים מצייצים שחצן ואגוצנטרי אז לא מפריע לו להוציא לאור עוד כאלה בבונים

Like · Reply · 4 · November 13, 2013 at 10:53pm

עוזי שחף
פשוט מאד,שזמרים (מזרחיים)‑יפסיקו לשכב עם קטינות 

Like · Reply · 3 · November 13, 2013 at 10:24pm

Yulli Shapira
לא, כי רק זמרים מזרחיים שוכבים עם קטינות. נגיד, לא זמר אבל שחקן חנן גולדבלט לגמרי מזרחי, ברור.

Like · 14 · November 13, 2013 at 10:42pm

עוזי שחף
לא צריך לקחת כלום ברצינות בסטטוסים מצייצים....זו היתה הפעם תגובה מצייצת,ואף פעם לא עשיתי סקר על

מוצא הזמרים ששוכבים עם קטינות 
אני גם לא אשכנזי... אז בואו נכריז על הפסקת אש 

Like · 1 · November 13, 2013 at 10:48pm

Nery Pink
לא חשבתי מזרחי או אשכנזי, חשבתי‑ פדופיל.

Like · Reply · 3 · November 14, 2013 at 3:16pm via mobile
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  ל"דוא+ 'פקס+ רשו� 

 �מבלי לפגוע בזכויות�
  7136/1: מספרנו

              לכבוד
 מר עומרי חיו�

  
  ,.נ.ג.א
  
 

  ופגיעה בש� הטוב, לשו� הרע, הוצאת דיבה, הפרת צו איסור פרסו�: הנדו�
  

  :כדלקמ�, הנני מתכבד לפנות אלי# בקשר לעניי� שבנדו� כדלקמ�, מר אייל גול�, בש! מרשי
  

 ושמו il.co.omritv://http שכתובתו של# האינטרנט באתר פרסמת 13.11.13 ביו! .1
 זמר "הכותרת תחת ידיעה" והאינטרנט הטלויזיה החדשות פורטל חיו� עומרי"

 את, הקטנה בת# ברחל מציי� שהינ#  תו#" שנה 15 בת קטינה בבעילת חשוד מפורס�
  ").הפרסו�: "להל� (המפורס! כזמר מרשי של שמו

נערה כבת חמש עשרה הגיע היו! בשעות הבוקר "כי , בגו* הפרסו! ציינת בי� השאר .2
.                            למשטרה ישראל וחשפה כי זמר ישראלי מפורס! קיי! עמה יחסי מי�) רביעי(

במשטרה . ב ע! הנערהעל כ# שהזמר שכ, לפני מספר ימי! הגיע מידע למשטרה ישראל
במהל# . הצליחו להגיע לנערה וזימנו אותה למת� עדות, החלו לבדוק את המידע

ש! חזרה על טענתה כי אכ� קיימה יחסי! ע! , היממה האחרונה הגיעה הקטינה
אירוע הגיע לידיעת המשטרה בעקבות . בתו! חקירתה היא שוחררה לביתה. הזמר

.  את שהתרחש בעזרת הטלפו� הסלולרי שלושלטענתו תיעד, פנייה של גור! שלישי
ומה! עולה כי ישנ! מעורבי! , הזמר נגד אחת מתלונה יותר הגיעה המשטרה לידי

המשטרה בודקת את המקרה . בה! לפחות עוד זמר מפורס! אחד, נוספי! בפרשה
מחר תגיע הקטינה להשלי! את . כשנבדק ג! א! הזמר נת� לקטינה סמי!, מזה זמ�

במשטרה . כשלאחר מכ� יוחלט א! לפתוח בחקירה נגד הזמר, וקרי!עדותה בפני הח
פורטל עומרי חיו� דיבר ע! מקרובי! . הדגישו שהזמר אינו מוגדר נכו� לעכשיו כחשוד

 לא שזה מקווי� אנחנו .נכו� בכלל שהוא בטוח לא ,עצוב עצמו המקרה" לזמר שאמרו
 ."אמיתי
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 באמצעי התראיינת א* ואתה רבות צפיות, אדירה לחשיפה זכה ל"הנ הפרסו! .3
 ציינת, מכ# חמור וא* די לא בכ# א!. האמור הפרסו! על וחזרת שוני! תקשורת
 על להתפרס! בכדי יד# על בוצע הפוגעני הפרסו! כי התקשורת בכלי שוני! בראיונות
  .של# האינטרנט באתר היו! א* מופיע ל"הנ הפרסו!.  לו ותו הא, מרשי של חשבונו

אשר הוצא על ידי , הפרת באופ� יסודי ובוטה צו איסור פרסו�, בפועל# כאמור לעיל .4
,  לחוק בתי המשפט70ג! תו# הפרה של הוראות סעי* , בי� השאר, זאת, בית המשפט

�ב"תשס, )חקירת חשודי!( לחוק סדר הדי� הפלילי 13 והוראת סעי* 1984 –ד "תשמ
2002.  

תקשורתי השקרי ומשא השיטנה שנוהל כלפי בחרת ליצור במחול ה, א! בכ# לא די .5
מבלי , תו# ניקוז דמו ותקיפה תקשורתית חסרת רס� ומעצורי! על לו עוול בכפו, מרשי

, מבלי לית� את הדעת לעובדה, א! נכונות ה! א! לאו, לבדוק את טיב� של העובדות
ל מבלי לקב, אשר נחשפו לפרסומי! שקריי! אלו, כי מדובר באב לשני ילדי! קטני!

או /את תגובת מרשי ובכלל זה הצגת את מרשי ככזה אשר קיי! יחסי מי� ע! קטינות ו
או כזה /או כזה אשר חשוד בשימוש בסמי! ו/היה שות* למסיבות מי� ע! קטינות ו

הפרשה :"להל�(או פעל להדיח קטינה לשימוש בסמי! /אשר השתמש בסמי! ו
אשר אי� בה ובי� האמת , בעהמצוצה מהאצ, או כל טענה שיקרית אחרת/ו") השקרית

כפי שהתברר מחקירת משטרת ישראל וכפי שבי� , כל קשר וג! משל לקשר לא קיי!
  :יפורט להל�, השאר

 .מרשי כלל אינו מכיר את המתלוננות שהתלוננו כלפיו  .א

 .או מי מה� ומדובר היו בתלונות שווא/מרשי לא קיי! יחסי מי� ע! המתלוננות ו  .ב

 .מרשי לא קיי! יחסי מי� ע! קטינות  .ג

 .מרשי לא השתמש בסמי! ואינו משתמש בסמי!  .ד

 .או כל אד! אחר לשימוש בסמי!/מרשי לא פעל להדיח קטינה ו  .ה

 .או היה שות* למסיבות מי�/מרשי לא השתת* ו  .ו

הדברי! א* עלולי! , מלבד הפרת צו איסור פרסו! שהוצאה כאמור על ידי בית משפט .6
 – ה"תשכ, הרע לשו� איסור חוק הוראותדיבה ולשו� הרע בהתא! ללהוות הוצאת 

1965. 

, יד# באופ� מכוו� משו! הצגת מרשי בבוז ובלעג�יש בפרסו! שהוצא על, יתרה מכ# .7
אד! המשדל קטינות , כזה אשר קיי! יחסי מי� ע! קטינות, מכור לסמי!, ובי� השאר

עה במוניטי� של מרשי בשמו ומאפייני! שליליי! נוספי! והכול במטרה להביא לפגי
עובדי! העובדי! , מכרי! ובני משפחה, תו# הסתה גלויה כנגד מרשי של חברי!, הטוב
 .או ישמיעו את יצירותיו/ציבור המאזיני! בנסיו� נואל שלא יעבדו ע! מרשי ו, עימו

 כל ע!, הפצתו טר! לפרסו! מרשי תגובת את לקבל פעלת לא כי, דפליג מא� לית .8
 .הדבר חומרת

 והוא ידו ומשלח פרנסתו מקור זה, לו שיש מה כל הינו מרשי של הטוב שמו כי, יודגש .9
 אומנות ביצירת למעריציו גדולה אהבה מתו# כולו כל ואת מרצו, מזמנו משקיע

 נגרמו הפרסו! ובעקבות" השנה זמר "בתואר מפע! יותר זכה בכדי ולא, מוסיקלית
 .הטוב בשמו אנושה פגיעה לרבות, אדירי! נזקי! למרשי

 בחובו כולל הוא. ומקי* הוא מורכב זה ער#. הטוב לשמו האד! של הער# "... כידוע .10
. אד�"בני בי� אישית ולהכרה אישית לגאווה, האישי לכבוד האינטרס את השאר בי�
 א"ע ראה (אותו הסובבי� מ� האד� כלפי וההערכה הכבוד יחס על משתרע הוא

 (the province and function of law, Stone.  j 516וכ�, 293' בעמ, ]8 [74723/

1961,sydney((. ..."הזכות אינה להשמיע והזכות הביזוי חופש אינו הביטוי חופש 
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, הפיזית הזרוע מ� פחות לא, לעיתי�, כואבת המשתלחת המילולית הזרוע. להשפיל
 ג� כ$, הזולת של אפו קצה ידי על מוגבלת האחרונה את להני# שהחירות וכש�

 בי� האיזו� נקודת. 1..."האחר של כבודו ידי על מתוח� הראשונה את לשגר החופש
 שבו במקו� "תימצא הביטוי חופש לבי� האד! לכבוד להעניק שישי ההגנה חשיבות
 הציבורי לאינטרס הול! משקל מת� תו#, האד� כבוד על המירבית ההגנה מצויה

 ד"פ רו� משה' נ רינת משה 6871/99 א"ע: ראה. (הביטוי לחופש הזכות על והשמירה
 הפרט של בחייו הביטוי חופש של הרבה חשיבותו חר* "כי, נקבע וכ�). 72,91) 4 (נו

 איזו� כפרי נקבעי� גבולותיו. מוגבל בלתי אינו זה חופש של היקפו, החברה של ובחייה
 ציבוריי� אינטרסי� לבי� ובינו הפרט של אחרות מוכרות אד� זכויות לבי� בינו

  .2"...מנגד לעמוד העשויי�, אחרי� חשובי�

לעני� לשו� , פרסו�) א"( מהו פרסו! מגדיר הרע לשו� איסור לחוק 2 סעי* כידוע .11
וכל אמצעי צליל , תנועה, דמות, לרבות ציור,  בי� בעל פה ובי� בכתב או בדפוס"הרע
) 1 ("בלי למעט מדרכי פרסו� אחרות, רואי� בפרסו� לשו� הרע) ב              (ב.אחר

; א� היתה מיועדת לאד� זולת הנפגע והגיעה לאותו אד� או לאד� אחר זולת הנפגע
ו ".להגיע לאד� זולת הנפגע, לפי הנסיבות, א� היתה בכתב והכתב עשוי היה) 2(

פרסו! יכול להיעשות ג! "ציי� כי  מ86' עמ" דיני לשו� הרע"אורי שנהר בספרו 
בהתבטאות ווקלית שאיננה מילולית וג! , בעשיית צורה גרפית שאיננה מילולית

דוגמאות אלו מתבססות על הוראת הסעי# וה� אינ� ממצות את כל . בהתנהגו דוממת
שכ� המחוקק ציי� כי ג� כל אמצעי אחר עשוי להוות , דרכי הפרסו� האפשריות

 ".  פרסו� כל מעשה של העברת מסרי�פרסו� לפיכ$ ייחשב

כי בגדר כל אמצעי אחר נכלל ג� הפרסו� , בתי המשפט קבעו, כפי שיפורט להל� .12
דווקא נוכח פומביותו של הפרסו� באינטרנט ויכולתו להגיע בזמ� קצר באינטרנט וכי 

קמה ג� החובה לנסות ולהג� על שמו הטוב של , לאנשי� רבי� בכל קצוות תבל
 בזק לשירותי החברה) 1995. (סי טי. איי ברק' נ מור רמי 4447/07 א"ברע .האד�

 לש� הזכות "כי, נקבע 17 פסקה 16' עמ נבו המשפט באתר פורס! מ"בע בינלאומיי�
" ברשת הילכדותה ע� להסכי� ואי� הוירטואלי במרחב מתאיינת אינה ולכבוד טוב
 אי� שבה מסגרת בו לראות ואי�" פרוע מערב "אינו האינטרנט "17 פסקה 16' ובעמ
 להרבות עלולה האינטרנט במסגרת שבפרסו� שהקלות ספק אי�... דיי� ואי� די�

 850/06) חי(ע " בבר".הדיבה של נסבלת הבלתי קלות"ה בבחינת הרע לשו� בפרסומי

 לפסק הדי� 9' עמ) פורס� בנבו (YNETידיעות אחרונות מערכת אתר ' רמי מור נ
ג� א� , הקשה של חוק איסור לשו� הרע" גרעי�"קשור ללפחות בכל ה"נקבע כי 

המדיו� הוא "האדרת השתנתה והקנק� אינו אותו קנק� וג� לדיד� של הגורסי� כי 
בי� א� פורסמה בעיתו� ובי� א� פורסמה , הרי שלשו� הרע היא לשו� הרע" המסר

כדי היא רחבה דיה , הגדרת המונח פרסו! בחוק איסור לשו� הרע. ברשת האינטרנט
  ".להכניס תחת כנפיה ג! פרסו! ברשת

 :הבאות ההוראות של הפרה משו!, היתר בי�, יש לעיל כמתואר בפועל# כי, ברי .13

  .כאמור פרסו� איסור צו הפרת  .א

 במוניטי� פגעת! שכ�, 1999 – ט"תשנ, מסחריות עוולת לחוק 2 סעי* הוראת  .ב
, לדעת עליכ! שהיה או שידעת! מידע פרסמת! כאשר, מרשי של הטוב ובש!

 לכל שהפיצוי הרי, זה לחוק 13 סעי* להוראת ובהתא! כוזב מידע הינו כי

 הקבוע הסטטוטורי הפיצוי;ודוק. 2 100,000 הינו, נזק הוכחת ללא, עוולה
 בהחלט הינו ידכ� על שהוצא ופרסו� פרסו� כל בגי� הינו, בחוק

 . האמורי� הפרסומי� בעקבות למרשי שגרמת� לנזק בהשוואה פרופרציונלי

                                                 
  . פורס! באתר המשפטי נבואמנו� דנדנר' איתמר ב� גביר נ 10520/03א "ריבלי� ברע' כבוד השופט א1

 
 4.8.08 באתר משפטי נבו פסק די� של בית המשפט העליו� מיו! )לא פורס�(נת� שרנסקי ' יולי נודלמ� נר " ד89/04א "ע   2

פסק  מ"החברה לשירותי בזק בינלאומיי� בע) 1995. (טי סי. ברק איי' רמי מור נ 4447/07א "רע. 13 פסקה 11, 1'עמ
  .פורס! באתר המשפט נבו, די� של בית המשפט העליו�
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, ההכפשות שכ� 1965 – ה"תשכ, הרע לשו� איסור חוק הוראות של הפרה  .ג
 להשפיל, היתר בי�, עלולי!, לעיל שהובאו כפי, והקללות ההסתות, ההשמצות

, מעשי! בשל לבזותו; הבריות מיצד ללעג או לבוז למטרה לעשותו מרשי את
  .ידו ומשלח פרנסתו, במשרתו לפגוע או/ו לו המיוחסות תכונות או התנהגויות

 נוסח {הנזיקי� פקודת הוראות של בוטה הפרה מהווה, לעיל כמתואר הפרסו!  .ד
 56 בסעי* כמשמעה, התרמית עוולת ביצוע כדי עולה, זה ובכלל} חדש

 58 בסעי* כמשמעו, מפגיע שקר ועוולת} חדש נוסח {הנזיקי� לפקודת
  .}חדש נוסח {הנזיקי� לפקודת

, במשפט ולא כדי� שלא מרשי חשבו� על להתעשר או/ו להתפרס! א* פעלת!  .ה
 לצור# כאשר, 1979 – ט"תשל, במשפט ולא עושר עשיית בחוק כמשמעו
, מרשי של הטוב שמו את הקרבת!, הבוקר לתוכנית האזנות היק* הגדלת
 .ומבזות משפילות, פוגעניות בידיעות שימוש תו#

 נועד, לעיל כמתואר, ביסודו העומדת הברורה המטרה נוכח, הפרסו! ועוד זאת .14
  .הרע לשו� איסור חוק לפי עוולה ג! הפרסו! מהווה וממילא במרשי לפגוע במטרה

 עבירה לביצוע חשש משו! יד# על הפרסו! איסור צו והפרת בפרסו! יש כ� כמו .15
  .פלילית

  :כדלקמ�, לפעול מידי באופ�, איפא, נדרש הנ#, כ� על אשר .16

 כמתואר מרשי כלפי שנעשה ומבזה משפיל פרסו! כל או/ו הפרסו! את אתר על לסלק  .א
  .עתה עד הדבר נעשה בה דר# או/ו סוג מכל מרשי מהכפשת מידיי באופ� ולחדול, לעיל

 בפני להתנצל וכ� הכחשה או/ו תיקו� לפרסו!, זה מכתבי מקבלת שעות 24 בתו#  .ב
 עמי שתתוא! ובמתכונת בנוסח וזאת, כלפיו שהופצו החמורי! הבלע דברי על מרשי
  .הדברי! שהופצו תפוצה ובאותה מראש

, מרשי כי יוטע!. בלבד הפשרה לצרכי א# לפיצוי הצעת#, באמצעותי, למרשי להעביר  .ג
 כתב הגשת ובעת !!! שקלי� מיליוני בעשרות המוערכי� נזקיו את אומד, זה בשלב

  .נזקיו של ומפורט מלא אומד� מרשי יצר*, המשפט לבית התביעה

 הורני אחרת, בו הנקוב ובמועד לעיל 16 בסעי* כאמור לפעול נדרש הנ#, כ� על אשר .17
 בגי�, הסעדי! מלוא את ולתבוע המתאימה המשפטית לערכאה תביעה להגיש מרשי

 .כ# לכדי נגיע לא כי, תקווה כולי. לו שנגרמו הרבי! הנזקי!

 לגרוע או/ו שבנדו� בעניי� מרשי טענות את למצות בכדי זה במכתב באמור שאי� כמוב� .18
 . נוהג או הסכ! די� כל פי על זכאי הוא לו סעד או/ו זכות מכל

 

  

  ,בכבוד רב
  
 

  ד"עו, שי אליאס
  

  :העתק
  מר אייל גול�
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      :לכבוד
  ד"עו, מר שי אליאס

  אלקטרוני ובדואר בפקס  67443תל אביב , 65יגאל אלו� 
  ��  מבלי לפגוע בזכויות��   5616607 03: פקס

        

  ,.נ.ג.א

  התראה לפני נקיטה בהליכי� משפטיי�: הנדו�
   28.11.2013בהמש# למכתב# מיו" 

  :כדלקמ�ל#  להשיב ו הרינ,עומרי חיו�מר  ,נומרש בש"

 ועושה ימי" כלילות במלאכת כתיבה איכותית המוביל והמוכר בישראלכתב חדשות הבידור שב ל נחמרשנו .1

 ו של מרשנו הול# לפניושמ. ומדויקת למע� ציבור הקוראי" של תכניו יקבלו מידע איכותי ומדויק בזמ� אמת

 .מוא בעל מוניטי� רב בתחוווה

כל האמור בו הוא אמת לאמיתה ומכל מקו" שכ� , הופתע עד מאוד מרשנו לקבל את מכתב# שבנדו�, משכ# .2

ומשכ# אי� לו להלי� כלפי " פרסו" לשו� הרע"בהגדרתה בפסיקה הרלוונטית ל" דמות ציבורית"מרש# הוא 

 אודות כל ההגנות בדי�למרשנו עומדות זקופות בגאו� כמחלקה צבאית . מרשנו בפרסו" לשו� הרע כלפיו

: יודגש. הגנת האמת בפרסו" והגנת תו" הלב,  מבלי להגביללרבות א#,  המיוחס למרש#הדיווח העיתונאי

 . משפטית וה� מבחינה עובדתיתמכלול הטענות במכתב# שבנדו� מוכחשות ה� מבחינה

תו� , שונה הדבר דווקא בנוגע למרש� שהתיר חרצובות לשונו ופתח במתקפה חסרת מעצורי� כנגד מרשנו .3

,  את מרשנוולבזותבישראל ציבור הלהשפיע על ) צלחהבה(שהוא מנצל את מעמדו כדמות ציבורית ומנסה 

 .בו לעיני ולאוזני כולי עלמאולפגוע אותו להשפיל 

 :כהאי לישנא" פוסט"פרס" מרש# בעמוד הפייסבוק שלו , 14.11.2013ביו" , כ# .4

אני רואה את . אני כותב לכ� כרגע ממועדו� בתל אביב. לכל מעריציי ולאנשי� שאוהבי� אותי"

ב� אד� שכל החיי� שלו סבל אבל לא צרי� להתייחס ל. שעושה לי עומרי חיו�הרצח אופי 

אני . הכל בסדר אצלי ברו� ה!.  שבקרוב אסגור לו את האתר מבטיח לכ�ילד כאפות. מאנשי�

אוהב את כולכ� ובעזרת ה! . עובד מופיע ומבלה ומכי� לכ� מופע חור" שכולכ� תוכלו להנות

 ]הדגשה שלנוה[ ".נתראה רק בשמחות ובהופעת

ופורסמו לעיני כולי עלמא ברשת האמורי" לעיל נאמרו כלפי מרשנו המבזי" והמשפילי" , הפוגעניי"הדברי"  .5

 . בפרטהאינטרנט בכלל ולעיני מאות אלפי מעריצי מרש#

 .איומי� ישירי� על חייו קיבל מרשנו לעילזכר הפרסו� הפוגעני הבעקבות כי , יודגש .6
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 ועל האיומי" הממשיי"  על פרסומי" פוגעניי" כאמור לעילעבור לסדר היו"יכול למרשנו לא , מסתמא .7

 .המופני" אליו בעקבות ההסתה הבוטה המשתמעת מהפרסו"

, נאמרי� א� ורק כדי לפגוע במרשנו� וה ולו שמ, אמת בפרסומי" אלהי� אמש, עניי� זה מקבל משנה תוק+ .8

 .להשפילו ולבזותו בעיני הזולת

מרשנו הינו כתב הבידור המוביל בישראל והוא עושה מלאכתו נאמנה בהבאת ידיעות עדכניות , כאמור לעיל .9

באותו אופ� דיווח מרשנו אודות חקירת מרש# במשטרה בעקבות החשדות . וחדשותיות לציבור בישראל

 ובשו" מקו" לא רמז חשדות גרידאמרשנו הקפיד לכל אור� הדר� להדגיש כי מדובר ב. המיוחסי" לו

כי אכ� נחקר במשטרת ישראל אודות החשדות , מרש# לא מכחישלמעט עצ" העובדה ש, שמדובר בעובדות

 .המיוחסות לו

שעושה מרשנו למרש# אינו אלא בדיה שאי� בה ולא כלו" " רצח האופי"הפרסו" בדבר ,  לעיללאור האמור .10

 .שדיווח דיווח אמת בדבר החקירה, והיא מהווה פרסו" לשו� הרע אודות מרשנו

הנטעני" כלפי " ב� אד" שכל החיי" שלו סבל מאנשי" " ו" ילד כאפות"כ# ג" לעניי� כינויי הגנאי המבזי"  .11

 . סיבה נראית לעי� ומכל מקו" שאי� בה" שמ, אמתמרשנו ללא כל

חוק   הוראותהפרה של, ובתו# כ#, מגבשי" שלל עוולות אזרחיות ועבירות פליליות על פי חוק" אלה של מעשי .12

נוסח [פקודת הנזיקי� הוראות ; 1981 א"תשמ, חוק הגנת הפרטיות  הוראות;1965  ה" תשכ,איסור לשו� הרע

מסב מרש� אלה  �במעשי. 1979  ט"תשל, חוק עשיית עושר ולא במשפט הוראות ו1978  ח"תשכ, ]חדש

 .ממוניי� ושאינ� ממוניי�, למרשנו נזקי� רבי�

, ארוכי" ויקרי", המחלוקת בתכתובת זו ומבלי להידרש לאמצעי" משפטיי" דרסטיי"סיו" משכ# ולמע�  .13

 :מרש# נדרש לפעול כדלקמ�

או פרטי" הקשורי" / של מרשנו וואזכור של פרטי או/בו התייחסות ולחדול לאלתר מכל פרסו" שיש  .13.1

  .ו כל פרט אחר הקשור למרשתנו בכל אופ�/להלי# ו

הפרסומי" שנעשו על ידי מרש# התנצלות ברורה וחד משמעית על   שעות48בתו# להעביר לידי מרשנו  .13.2

  .במדיומי" השוני"

למרשנו נדרש לשל" מרש# , ומרשנו והנזק שנגר" לשל  ופרטיותשמו הטוב ובבשל חומרת הפגיעה ב .13.3

, היה ותוגש תביעה בנדו�. סכו" זה מוצע א# ורק לצרכי פשרה: יובהר. 0 300,000סכו" בס# של 

  .סכו" התביעה יהיה משמעותית גבוה יותר
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תו# שימוש בכל אמצעי משפטי , מרשנו הורה לנו לפעול במהירות וביעילות, כ�שלא לעשות מרש# יבחר היה ו .14

 .ת משפטיותלרבות פנייה לערכאו, העומד לרשותו

דרישה או בכל זכות או סעד שמרשנו זכאי לה" על פי , אי� באמור לעיל כדי לפגוע בכל טענה, למע� הסר ספק .15

 . די�

  

  ,בכבוד רב

  

  ד"עו, נסקי'יות� וירז


