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 תביעהכתב 

 
 המ"ש להוציא, ובה מתבקש כב' בילצו עשה ותביעה כספיתהנכבד תביעה ש לביהמ" מוגשת בזאת

 "LEV AMITZ"להשיב את דף הפייסבוק של התובע בשם משיבות ל ר יורהאש מלפניו פסק דין
 .ןך פעילות הדף ללא כל הפרעה מצידולאפשר את המש

 
שנעשה  בגין לשון הרע ₪ 350,000ש לפסוק לזכות התובע פיצוי בסך של "כן, מתבקש כב' ביהמכמו 

 ופגיעה באוטונומיה של התובע. הפרת הסכם, ביודעין ובמטרה להזיק לתובע
  

 
 :לתביעה הצדדים

 
ה מנהל התובע ואלפים , כאשר בדף ז"LEV AMITZ"בוק בשם דף הפייס מנהל הינו תובע,ה .1

כאשר  די הרווחה ומרכזי הקשר,מאבקים אישיים וציבוריים למול משר ,בקבוצה רבים אחרים
תוכן ומידע בנוגע לפעילותם כנגד מרכזי קשר  ואלפי אחרים בקבוצה, שמבקה הבדף זה מעל

 ולמען שיוויון מגדרי.
 

אשר נטלו חלק פעיל בדיונים שהועלו בדף,  ,םחברי 200,000-ישנם למעלה מבדף הפייסבוק  .2
 י.הכל ברוח זכותם לחופש הביטו הם, שיתפו סיפוריהםרשמו טענותי

 
ת על דף חראיות בצורה כזאת או אחרו/או אכולן מפעילות בצורה כזאת או אחרת הנתבעות  .3

 , הן של התובע והן בכלל.הפייסבוק
 

נאלץ התובע להגיש תביעה כנגד הישויות אזי  ,מאחר והנתבעות מסתתרות אחר "מסך הברזל"ו .4
כך מתבקש בית המשפט לקבוע את זהות הנושאת באחריות  הרלוונטיות כולן כמקשה אחת.

 לתביעה זו. 
 
ת למשתתפים השונים, לפתח דף הרשת החברתית פייסבוק הינה פלטפורמה מקוונת המאפשר .5

 פרופיל ברשת המכונה "דף פייסבוק".
 

בדף זה ניתן להציג תכנים שונים ולשתף דף זה עם "חברים" ומשתתפים אחרים, אשר גם הם  .6
 יכולים להעלות תוכן משלהם ו/או להגיב ב"דף".



 2 

 
ת הבמה החשיבות של פייסבוק גבוהה לאין שיעור משום שרשת זו נותנת למשתמשים השונים א .7

"להעלות" דעתם, להעביר מסרים ולנהל מאבק חברתי ואף פוליטי, כאשר הפלטפורמה 
כאשר מעל פלטפורמה המקוונת מאפשרת להעברת המסרים לאוכלוסיה עצומה ובאופן מיידי, 

 זאת עומדת בגאון הזכות לחופש הביטוי.
 

אשר באופן מיידי, כ הפייסוק של התובע דףאת  להשמיש להורות לנתבעותכב' ביהמ"ש מתבקש  .8
בדף ויוכלו להעלות  יהיה ניתן לצרף חברים חדשים, החברים בדף יוכלו לראות את שקורה

, וזאת בניגוד לכעת, כאשר רק התובע יכול לראות את שמתרחש בדף, ואף חבר פוסטים משלהם
 אחר בדף לא יכול לראות את שמתרחש.

 
במקרה דנן הפרו את חובת תום הלב, חופש הביטוי, חופש המחאה, כבוד האדם  הנתבעת .9

 והזכות לשם טוב.
 

 .וחד לא לפי דיני החוזיםיאינה הוגנה וכלל אינה סבירה, במ הנתבעותהתנהלות  .10
 

 
 העובדות

 
על מנת ליתן להורים אשר  התובעהוקמה על ידי )להלן: "הקבוצה"(,  קבוצת "לב אמיץ"  .11

מנותקים מילדיהם ו/או אשר מתראים עם ילדיהם באמצעות מרכזי קשר, להתבטא ולא 
 להישאר לבדם עם המצב.

 

 !וכמובן שגם נשים םחברים ומפרסים גם גבריבקבוצה  .12

 

ולם כולו, על מנת לאפשר לציבור הרחב, בישראל ובע מטרת הקבוצה הינה לגדול ככל האפשר .13
 להיות רגיש וקשוב יותר לקשיים של אבות ואימהות גרושים.

 

מטרה להיות הקבוצה הגדולה ביותר למען הורים גרושים, שכן אין קבוצה  ולעצמ לקח התובע .14
 מקבילה בנושא זה ולכן חשיבותה ניכרת.

 

ואימהות המשתפים  בקבוצה היו מתוארות הפגנות כנגד מרכזי קשר, אלפי תמונות של אבות .15
, אלא אנשים כמותם מחבקים םגרושים לבדה, וכך למעשה ניתן לראות כי אין ההורים פעולה

 אותם, מעודדים אותם ונותנים להם במה להעלות תוכן משלהם.

 

הקבוצה הינה רב לאומית, כלומר מדובר בקבוצה אשר מתנהלת במספר שפות ומכילה  .16
 משתתפים רבים מכל דת, גזע, מין והעדפה מינית.

 

הקבוצה הפכה תוך זמן קצר לסמל הדמוקרטיה ברשת, ובאמצעותה, גדלה מודעות הציבור  .17
 בנוגע לאבות הגרושים.

 

אשר מופיע בדף הראשי של הקבוצה הינה תמונתו של דני צורן ז"ל, אשר התאבד לאחר הסמל  .18
הורים גרושים שלא לוותר שכן לניתוק מתמשך מביתו, כאשר אין ספק כי סמל זה מעביר מסר 

 מאבקם צודק.

 

העלו את  התובע ואף אחרים,הקבוצה רשמה רשמיה בדבר מרכזי הקשר ואופן פעולתם, כאשר  .19
אבות פוגשים את ילדיהם באמצעות מרכזי קשר  2,500-רשת, ולמעשה מאחר וסיפורם האישי ל

להוספת חברים ומחיקת הקבוצה בפני כלל החברים והציבור מלבד  סגירת הקבוצהבלבד, 
עקב סיטואציה  ואימהות תביא לסתימת פיות עד אפשרות ריאלית של התאבדות אבות התובע, 

 זאת!

 

ב"דף" עצמו התנהלו ויכוחים, דיונים וכדומה, כאשר ברור כי לא הייתה הסכמה מלאה לגבי כל  .20
רך כאמור ויכוח "חי", כאשר מלבד המשתתפים אשר רשמו טענותיהם, היו הטענות, אך נע

מאות אלפי משתתפים אשר לא רשמו טענותיהם, אך היו שותפים לויכוח ונחשפו הלכה למעשה, 
 לתכנים שהועלו ב"דף".
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נעשתה  הקבוצה בפני כלל החברים בה ובפני כלל הציבור המשתתף ברשת הפייסבוק,מחיקת  .21
חופש הביטוי וכבוד  הנתבעותבאופן שרירותי, ללא כל סיבה נראית לעין, כאשר לא עניין את 

 האדם.

 

, 20/07/17, מיום , החלה הלכה למעשה, ומחיקת הקבוצה לכלל החברים ובכללסתימת הפיות .22
 :הכנס לקבוצה שכן ניתן הודעה בדברללא הצליחו חברי הקבוצה  כאשר מיום זה,

 

 
 
 

הוא עצום, וזאת משום שכל המשתמשים בקבוצה  לתובעאין כל ספק כי הנזק התדמיתי שנגרם  .23
ת הקבוצה וה"דף" א מחקו בעצם סגר תובעליותה חשבו כי הפייסבוק בכלוכלל משתתפי רשת ה

 ינה בדיוק ההיפך., כאשר מטרתה ה"דף" העקב לחצים שקיבל
 

אין כל ספק כי הקבוצה הפכה להיות מרכזית בישראל, כאשר מספר אנשים וגורמים לא אהבו  .24
  לחת הקבוצה.עובדה זאת וניסו לחבל בהצ

 
, וכך, "לב אמיץ"שם מעל דף הפייסוק של התובע ב "החשיכו את המסך"הנתבעות  עשה,מל .25

 !!היא אינה משותפת ברשת הפייסבוק, ולמעשה, כך אין איש יודע שהיא קיימת
 

, אך בעוד שאת הקבוצה הציבורית "לב אמיץ"שני דפים לרשת הפייסבוק בשם  "העלה"התובע  .26
 לא מחקו הנתבעות.הנתבעות מחקו, את הקבוצה הסודית, בה מופיעים אותם תכנים בדיוק, 

 
 לתובע כי יכול להיות שעקב תביעה זאת, הנתבעות ימחקו גם את הדף הנוסף של התובע.ברור  .27

 
שובות לאלפי חברים בדף בדבר היעלמות החסימה/מחיקה/החשכה, נאלץ התובע ליתן תלאחר  .28

 הקבוצה.
 

להיות כי עקב לחץ כזה או אחר, חסמו/מחקו/החשיכו הנתבעות את דף הפייסוק של יכול  .29
 !!, וזאת ללא כל סיבההתובע
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 הטיעון המשפטי:

 ,דף"" נתבעותה חסמו/החשיכו /שרירותית והשערורייתית, מחקוהחד צדדית, ה ןבדרך פעולת .30
 אשר התוכן בו הינו עולם ומלואו למשתתפי ה"דף" וכלל משתתפי רשת הפייסבוק.

 תובעה המגדרי ומרכזי קשר, שיח אותו ניס כל שיח בנוגע לשוויון ו" מנעיהןד"במו י הנתבעות .31
 להעלות. אנשים רבים, ועוד

. מדובר ביצירה עליה עמלו תקופה ארוכה מאות הנתבעותחשוב לציין, כי אותו תוכן אינו רכוש  .32
תוכן  למחוק/להחשיך/כל זכות להעלים לנתבעותאלפי אנשים, בארץ ובעולם כולו, כאשר אין 

 !זה

יזמו את הקמת ה"דף", ביצעו את , "דף"נוספים ב "חברים"בעזרת אשר  הוא זה התובע .33
הפעילויות השונות בקבוצה והעלו לשיח ציבורי נושאים שונים, כאילו היו עורכי ספר כאשר 

 תוכן ה"דף" הינו דפי הספר.

בדרך הינה למעשה השתקה וביטול זכות הביטוי של כלל משתתפי הקבוצה, ו הנתבעותמעשי  .34
זאת פגעה בזכויות הלגיטימיות של חברי הקבוצה תוך כדי העדפת גורמים אחרים למחיקת 

 הקבוצה.

מה מצבה כיום מבחינת רשת חברתית, אך לא ייעלה על הדעת כי  ,ידוע לכל, ואף פייסבוק יודעת .35
פייסבוק תשתיק את הקהל הרחב הרוצה לומר את דעותיו, כאשר אין היא רואה לנגד עיניה את 

מקומות כגון רשת הפייסבוק, ולמעשה תזלזל בעקרונות בוד האדם וחופש הביטוי הנהוג בכ
 הדמוקרטיה וזכויות האזרחים אשר רושמים טענותיהם ברשת!

פייסבוק בעצמה כאמור, הינה במה לקדם ויכוח ציבורי, לכן כיצד זה לאחר שנערך דיון וויכוח  .36
ת מאחורי עמדותיה, ולפתע אסור לערוך ציבורי, מחליטה לפתע פייסבוק כי אין היא עומד

 וויכוח ציבורי?  

 ו שנות דור אחורה לתקופה שבה אסור לאנשים לומר את דעתם?נהאם חזר .37

לו היו  נתבעות, טוב היו עושות הן של הנתבעותרסם דבר אשר אינו לרוחיין, פוגם אם לצורך הענ .38
 מוחקות את אותו פרסום ולא את ה"דף" כולו!!

הפרו את החוזה שנכרת ביניהן הנתבעות שבנוגע למישור היחסיים החוזים בין הצדדים, הרי  .39
 סבר.את "דף" הפייסבוק ויו תובעה פתח ובע, עת התלבין 

את לאשר  נדרש וא, הואת "דף" הפייסבוק של מקים, תובעבמקרה דנן הברגע שמשתמש או  .40
 תנאי השימוש ברשת.

  נספח א'.מצ"ב הסכם השימוש ברשת,  •

, ם התובע ושאר החברים בדףל כך כי כל התוכן והמידע שמפרס(, מדבר ע2ההסכם )סעיף  .41
 שייכים להם!

ישנה  בעתומצויין במפורש כי ל מי מהנתבעותלפיכך, ניתן לראות כי אף בהסכם שנכתב ע"י  .42
"דף" "לב אמיץ" שייך  בעלות מוחלטת על התוכן והמידע שמועלה ל"דף", מכן ניתן להבין כי

 הסותר זאת.הנתבעות  נייה בהסכם השימוש עם, ואין כל התתובעבלעדית ל

 /ת למחוקכל זכו לנתבעותבלבד, אין  לתובעמאחר והזכות כאמורה על ה"דף" הינה  .43
 .את ה"דף" באופן מיידי וחד צדדי להחשיך/להסיר
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חשבו כי ישנו תוכן המפורסם ב"דף" שאינו עומד בקריטריונים  הנתבעותכמו כן, גם אם ובמידה  .44
לו כי ישנו  ותלמפעילי ה"דף" ומודיע נותפו ולו הי יו עושות,השונים ע"פ הסכם השימוש, טוב ה

אותו את  היו באופן מיידי מוחק התובע שאזנאי השימוש, תוכן ו/או מידע אשר מפר את ת
, כאשר יתרה מזאת, יכולות היו סיכון במחיקת ה"דף" כולו לוקח הפרסום, ובוודאי שלא הי

 את כל ה"דף". העלימו/החשיכו/למחוק בעצמן את אותו פרסום, כפי שעשו ומחקו הנתבעות

אזי היה מדובר למעשה בדרך י לדעתן, מוחקות את אותו פרסום פוגענ הנתבעות היובמידה ואכן  .45
 .בתובעפעולה מידתית ובוודאי שפחותת פגיעה 

 39למעשה, מאחר ומדובר בהסכם בין הצדדים, יש לפנות לחוק החוזים כאמור, כאשר סעיף  .46
ם לב, כאשר אין כל ספק כי לחוק מדבר על כך כי צדדים לחוזה יקיימו בדרך מקובלת ובתו

 ה"דף" בתום לב. החשכת/עשיהן של מחיקתלא ביצעו מנתבעות ה

הן את "דף" הפייסבוק  החשיכו/וו הפרה חד צדדית של ההסכם, עת מחקביצע נתבעותמאחר וה .47
 3באכיפתו של ההסכם על פי סעיף  התובע, מדובר למעשה בהפרה אשר מזכה את התובעשל 

 .1970-לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

, כאשר לתובע ולאחרים בקבוצהערך סנטימנטלי  , יש לוהתובעב"דף"  בנוסף, כל התוכן והמידע .48
הם ביצעו עבודתם בהתנדבות מלאה למען האחר, כאשר לא ניתן לראות אחרת מעשיהם מלבד 

התובע פגיעה בפעילות ההתנדבותית של כלל המשתתפים ב"דף" ובמיוחד רוח ההתנדבות של 
 .לדףוחבריו 

ה ארוכה דעת קהל לגבי גדולה יותר, שכן הם ייצרו במשך תקופ בתובע ובחבריו לדףהפגיעה  .49
, כל המגמה החיובית החשכה/המחיקהנקודות שברצונם ל"העלות" לפני השטח, כאשר עקב 

 ודעת הקהל בקבוצה ובכלל, נפסקה!  

הייתה שם דבר בנוגע לפעילות שלה והייתה מותג בכל העולם, כאשר היו קבוצת "לב אמיץ"  .50
יש צורך להתחיל הכל מהתחלה, כאשר  לקבוצה שיתופי פעולה עם גורמים נוספים, כאשר כעת

ההתחלה תהיה קשה יותר עקב העובדה כי כעת מאות אלפי משתתפים ברשת האינטרנט לא 
משום שבמחשבתם מעריכים הם כי  ,ויתר המשתתפיםהתובע יאמינו לדברי התוכן שמעלים 

משום שלא לקחו אותם ברצינות ו/או משום שמה שהיה רשום לא  הוחשכה/הקבוצה נמחקה
 ון, כאשר ההיפך הוא הנכון.היה נכ

להשקיע זמן רב וכסף רב בהרמת המוניטין של  תובע ושאר חברי הקבוצה,הכעת, נדרשים  .51
 הקבוצה כמו גם לעדכן את כל התכנים והמידע שהיה ב"דף" הקבוצה.

 .גרמו הלכה למעשה להפחדה וסתימת פיות הנתבעותמעשיהן של  .52

 מדובר בפגיעה עצומה בזכות הציבור לדעת, פגיעה בחופש הביטוי וזכות הדיבור. .53

החשיכו /ת מחקוע ,ההקבוצ התובע, מנהלכמו כן, אין כל ספק כי ישנה פגיעה בשם הטוב של  .54
 .ואת "דף" הפייסבוק של הנתבעות

, באור שלילי ובעאת הת הציגעדו לנו, דףבדבר מחיקת ה דףשפרסמו הנתבעות לחברי הההודעה  .55
   )להלן: "החוק"(. 1965-איסור לשון הרע תשכ"ה  לחוק 1וזאת על פי סעיף 

   
 לחוק.   1, וזאת על פי סעיף ולהטיל דופי ביושרו נועדו לפגוע בתובע תוהנתבע ומהדברים שפרס .56
 

כפי שפורטו בין  ,בדבר ההודעה ששלחו לחברי הדף תולנתבעכי המעשים המיוחסים  ןטעי התובע .57
היתר לעיל, הם בגדר לשון הרע )להלן:"דברי לשון הרע"( כמשמעות המושג בחוק איסור לשון 

 הרע.
 

 .ו בצורה קיצוניתדברי לשון הרע פגעו בטען כי פרסום יהתובע  .58
 

 .של התובע ולפגוע בכבודכדי  הרעיש בדברי לשון  .59
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 .לפגוע בתובעאישית ומתוך כוונה מכוונים  םן הרע הינם מעשידברי לשו .60
 

ם וחירותו, דכבוד הא הדברים שהתפרסמו, כמפורט לעיל מהווים עוולה חוקתית לפי חוק יסוד: .61
 וכן היפר חובה חקוקה. של התובע וופגיעה בכבוד

 
 .מוחלט בתום לב רסמו בחוסרטען, כי הדברים שפורסמו ונאמרו כמפורט לעיל, פוהתובע י .62

 
 מיתו.לתדכן נגרם נזק משמעותי וטוב, ה ושמנזקים ל וכי בנסיבות העניין נגרמו ל ןטעיהתובע  .63

 
 את דף התובע. תעת מחקו/הסירו/החשיכו הנתבעו ,וגמת נפשנגרם לתובע ע בנוסף, .64

 
את  ותאלו מקימ תוהפרש את חוק החוזים כפי הרשום לעיל, הריכן, עקב הפרות הנתבעות כמו  .65

 לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[. 63עוולת הפרת חובה חקוקה כהגדרתה בסעיף 
 

הפרו שלא כדין, בין היתר, את החובה החוקתית שלא לפגוע בכבודו  הנתבעותכי  ןיטע התובע .66
וחירותו, כמו גם את החובה החוקתית לנהוג  של אדם, המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם

 אדם.-בשוויון ולהימנע ממעשים שיש בהם הפליה פסולה בין בני
 

למעשה הכפיפו עליו, בניגוד זאת, פגעו הנתבעות בזכותו של התובע לאוטונומיה שלו, ומלבד  .67
 חקו/הסירו/החשיכו את הקבוצה שלו.ומלרצונו, את רצונן, 

 
 
 

   . סמכות מקומית וענייניתד
 

 בתביעה. לבית משפט זה הסמכות העניינית והמקומית לדון .68
 
 
 
   . הסעדים הנדרשיםה

   
לב "ובע בשם ש מתבקש להורות לנתבעות בצו עשה, להחזיר בחזרה את דף הת"ביהמ כב' .69

 , ולהסיר כל חסימה/מחיקה/החשכה של דף זה."אמיץ
 

בצו עשה, להחזיר את הדף כפי שהיה עובר הורות לנתבעות ש מתבקש ל"כן, כב' ביהמכמו  .70
את הדף כפי שהיה, ללא כל  "להפעיל"למחיקה/הסרה/החשכה של הדף, על כל התוכן שבו, וכן 

הפרעה ומתן הרשאה לחברים חדשים להיות חברים בדף, לרשום פוסטים משלהם ולהגיב 
 עובר למעשי הנתבעות.לפוסטים אחרים, בדיוק כפי שהיה 

 
לפי חוק איסור  ₪ 100,000ובה של ש לחייב את הנתבעות בפיצוי בג"מתבקש כב' ביהמ בנוסף, .71

א לחוק איסור 7זאת על פי סעיף ומצד התובע,  וזאת ללא צורך בהוכחת נזק כלשה, ולשון הרע
ל הפיצוי הסטטוטורי אם הוכחה כוונה לפגוע, כפי שנעשה כפ הקובע 1965לשון הרע התשכ"ה 

 במקרה דנן.
 

על פי  ח"ש 50,000 ת הנתבעות לפצות את התובע בסף שללחייב א ש"מתבקש כב' ביהמ בנוסף, .72
  .1970-א "תשל, (בשל הפרת חוזה תרופות)חוק החוזים ל 13סעיף 

 
עקב הפגיעה  ₪ 50,000ש לחייב את הנתבעות בפיצוי בגובה "כן, מתבקש כב' ביהמכמו  .73

 ה של התובע.יבאוטונמ

 

, הגם שאין המדובר באותה פגיעה יהוינשטיין נגד המרכז הרפואי הרצל 9817/02בע"א  .74
פיצוי  ,אוטונומיהבית משפט עליון בגין עילת הפגיעה קבע ב ונומיה בין שני המקרים,באוט

 ₪. 150,000 -בגובה של כ 
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פיצויים בתיק זה על פי שיקול דעתו הכוללים, בית המשפט הנכבד יתבקש לפסוק לתובע  ,כן כמו .75
פיצויים עונשיים , בנוסף לפיצויים סטטוטוריים ו/או פיצוי על נזקיו המוכחים של התובע

 ןממעשיה שיהיה בהם כדי לבטא את סלידתה של החברה בכלל ושל בית המשפט בפרט מוגברים
 לשלוט בשיח החברתי. ,, אשר מנצלות את כוחן הבלתי נגמר, בעצםותשל הנתבע

 
-38729-04 פ"ה)הגיש התובע תביעות כנגד הנתבעות ש, כאשר לאחר פעלו כך בעברהנתבעות  .76

, החזירו הנתבעות את קבוצות התובע, ובכללן הקבוצה המדוברת בתביעה (44742-02-17 -ו 16
 ??!!?אך מדוע על התובע להגיש פעם אחר פעם תביעות כנגד הנתבעותנן, לפעילות ציבורית, ד

 
דין נקבע ש"פיצויים סטטוטוריים ופיצויים עונשיים לא חד הם" )רע"א -בשורה של פסקי  .77

לא יכול להיות בסיס לטענה . מכאן, ש((20.12.04)טרם פורסם,  קידמה נ' אבקסיס 1108/04
המשפט לענין -שגובה הפיצויים הסטטוטוריים לפי החוק, כפי שנקבע לעיל, מגביל את בית

 .פסיקת פיצויים עונשיים בנוסף לפסיקת פיצויים בהתאם לנזקים הכלליים
 

אשר ולהוציא מלפניו פסק דין לדין  הנתבעותאור האמור, מתבקש כב' בית המשפט להזמין את ל .78
עם כל התוכן  ,ה"דף" ולהחזירו לפעילות מלאה תמחיקת/החשכ/לבטל את הסרת ורה לנתבעותי

 , וכן יפצו הנתבעות את התובע על פי כתב תביעה זה.שהיה בו בשעת המחיקה/הסרה/החשכה
 

 

 

 

                                                                                            _________________ 
 ד, עו"יוני שמיל       
 ב"כ התובע       


