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 .מהות התביעה: נזיקית )לשון הרע והוצאת דיבה(
 . ₪ 300,000סכום התביעה: 

     
    

 כתב תביעה 
 
, והן של תובעשל הן ת הלשון הרע והוצאת דיבפרסום  בגין תוהנתבעכנגד מוגשת בזאת תובענה  .1

להזיק ומתוך מטרה בכוונה תחילה  אשר נעשו ,"לב אמיץ"בשם  קבוצת התובע ברשת הפייסבוק
 .צתוובשמם הטוב של התובע ושל קבו ם הולפגוע ב לתובע ולקבוצתו,

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

 הבחנה בין טענות, או שהקשר הדברים והגיונם מחייב טענות חילופיות זו לזו.
 
 .תוכחה מקום שזה מוטל על כתפי הנתבענטל ההו ותובע נוטל על עצמאין ה .3
 

 :לתביעה הצדדים
 

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

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

 !הן גברים והן נשים, חברים 200,000ר הקבוצה מונה מעל הרווחה ומרכזי הקשר, כאש
 

, ואשר פרסמה כתבה פוגענית, משפילה, 2כתבת אצל הנתבעת  הככל הנרא הינה 1ת הנתבע .6
 , כנגד התובע וקבוצתו.(לשון המעטהב)בזויה ובעיקר חסרת אמת 

 
 "פוסט" מה, והיא הגדילה ופרסבפרסום הכתבה אצל הנתבעת 1לא הסתפקה הנתבעת  בנוסף, .7

ברשת  פעמיםמאות אשר שותף פוגעני ובזוי,  "פוסט"ברשת הפייסבוק כנגד התובע וקבוצתו, 
 .וקהפייסב

 
או לחילופין, במידה ואין , ולה יש אחריות שיורית 1הינה מעסיקתה של הנתבעת  2הנתבעת  .8

פירסמה את כמי ש 2, אזי בלאו הכי ישנה אחריות לנתבעת 2מועסקת על ידי הנתבעת  1הנתבעת 
 .הכתבה
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 העובדות. א
 

לב "הנקראת  ומנהלה של הקבוצה, ת הפייסבוקברש דף,/קבוצה "בעל"הינו התובע  כאמור, .9
 ."(הקבוצה" :להלן) "FATHERS FOR JUSTICE AND PEACE –אמיץ 

 
להעלות לשיח מאבקים אישיים וציבוריים של חברי הקבוצה, למול משרדי  הקבוצה הינהמטרת  .10

 !הן גברים והן נשים, חברים 200,000ר הקבוצה מונה מעל הרווחה ומרכזי הקשר, כאש
 

סמה כתבה שכותרתה פר, 2אצל נתבעת  ככתבת האדיר "כוחה"ניצול , תוך כדי 1הנתבעת  .11
 ."אלף גברים 150ה שלי בבגד ים בקבוצת פייסבוק של כשאדם זר שיתף תמונ"

 

  נספח א'., 1כתבת נתבעת  ב"מצ •
 

לבוז  מתגור, את התובע וקבוצתו מבזהו המשפילה, (בלשון המעטה)בכתבה חסרת אמת מדובר  .12
 , כאשר ניתן לומר כי חוק איסור לשון הרעופוגעת בכבודו של התובעכלפי התובע,  ולשנאה
 !!1 כתבה אותה פרסמה הנתבעתאיסור ה, התכוון בדיוק ל)להלן: "החוק"( 1965-תשכ"ה 

 

 ו הנתבעות.את לשון הרע הפוגעני שביצע תלתוך הכתבה, על מנת להראו "נצלול" כעת, .13
 

אזכורים מהם ניתן להסיק על לשון הרע כבר בכותרת המשנה ניתן לראות מספר  ראשית, .14
 . "קבוצה מפוקפקת:"כגון

 
וצה כמובן, הינה , כאשר בלב הכתבה מצויין גם שם הקבי קבוצת התובעציינה כ 1הנתבעת  .15

 כאשר ההיפך הוא הנכון, למעשה מדובר בקבוצה אדירה של משתתפים., "קבוצה מפוקפקת"
 

פוסטים של מאות נשים מועלים אליה ללא ..." :כי 1כותרת המשנה, מציינת הנתבעת בהמשך  .16
 !, כאשר נתון זה אינו נכון"ידיעתן...

 
, "...אתר היכרויות של מקריפים..."ה של התובע הינה הכתבה מתחילה בנתון כי הקבוצ שנית, .17

, וזאת בהמשך להתחלת מעוררת חלחלהשוות את הקבוצה לקבוצה הל 1בעת כאשר ניסתה הנת
 ."מפוקפקת קבוצה"כי מדובר ב 1הכתבה, שם כאמור ציינה הנתבעת 

 
שלטענתה היא , וזאת לאחר "מאורת ביבים"קבוצת התובע להשוותה את  1הנתבעת  שלישית, .18

 בלה בקשות חברות באתר הפייסבוק.קי
 

יכרויות של מקריפים, קבוצה מפוקפקת, אתר ה"כ בתיאוריה של הנתבעת את קבוצת התובעי ד .19
 , על מנת לבסס לשון הרע, אך לא הסתפקה בכך הנתבעת."םומאורת ביבי

 
בקבוצה  םאלף גברי 150 -כ"המשיכה ותיארה את הקבוצה כקבוצה של  1הנתבעת  רביעית, .20

 ין המדובר בקבוצה של גברים בלבד., אך למעשה א(ביותר מפעם אחת) "אחת...
 

לכל מדוע רשמה הנתבעת כי מדובר בקבוצה של גברים בלבד, וזאת על מנת להדגיש את ברור  .21
 והן של נשים. טענותיה חסרות האמת, אך למעשה, מדובר בקבוצה הן של גברים

 
  ב'.נספח , (גברים ונשים)ב חלק מחברי הקבוצה "מצ •

 נספח ג'.פרסומים של נשים בקבוצת התובע, מקצת מב "מצ •
 

 !!שניתן לראות, מדובר בקבוצה גם של נשים, כאשר גם נשים מפרסמות בקבוצהכפי  .22

 

ל תמונות של נשים ...אין כוונות תמימות בהעלאה סיסטמתית ש"כי  1ציינה הנתבעת  חמישית, .23
, כאשר נתון זה אינו נכון והוא נועד לפגוע בקבוצה ולגרום "אלף גברים 150לקבוצה של 

 לשנאתה.
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הינה יודעת כוונת התובע ושאר חברי הקבוצה בפרסומיהם השונים ובהעלאת תמונות  1הנתבעת  .24
 ים וגוונים.שונות, כאשר מועלות תמונות לקבוצה משלל נושא

 

  נספח ד'.ב פרסומים שונים בקבוצה, "מצ •

 

להציג את  1גברים, משמעותה נסיון הנתבעת  150כי מדובר בקבוצה של  1ציונה של הנתבעת ם ג .25
כאשר ההיפך הוא הנכון, מדובר הקבוצה באור מסויים, ובכך להשפיע על הקורא התמים, 

 !!בקבוצה אדירה, הן של גברים והן של נשים

 

ה של גברים שמגיעים לכאורה ניצול הפלטפורמ"כי  1בסיום כתבתה, ציינה נתבעת  שישית, .26
ומתעסקים בריור מתמשך על תמונות של  FATHERS FOR JUSTICE AND PEACEת להיו

 ג את הקבוצה כההיפך ממה שהיא באמת.להצי 1כאשר בתיאור זה, מנסה הנתבעת , "נשים...
 

אינו אלא השפלה של התובע ושל כל  "מתעסקים בריור מתמשך על תמונות של נשים"התיאור  .27
 !!אחד מחברי הקבוצה

 
לבדוק לעומק את חברי הקבוצה, ולא ראתה את הפרסומים  1חה הנתבעת הצער, לא טרלמרבה  .28

 את הנושא האישי שלה.השונים בה, אלא ביקשה להעלות לשיח בצורה בזויה ואגרסיבית, 
 

 1, יוסבר כי מעשיה של הנתבעת יצויין לשון הרע שפורסם בפוסט ברשת הפייסבוקבטרם  .29
 חמורים שבעתיים.

 
התמונה שלי ציבורית, היא שותפה בקבוצה בלי יותר מדי ..."כי  בכתבתהציינה  1הנתבעת  .30

קרי,  , בהקשר של העלאת תמונות, "הכל חוקי...", ואז בסוף הכתבה צינה "..תיאורים זימתיים.
מדובר בעניין חוקי וכשר, בוודאי כאשר מדברים אנו על רשת  בעצמה ידעה כי 1הנתבעת 

 ???הפייסבוק, אזי מדוע לפרסם כתבה מלאה בלשון הרע
 

כי מדובר בלשון הרע, בוודאי בכל הנוגע לתובע  ידעה 1עוד יותר העובדה כי הנתבעת מור ח .31
 בעצמו ויוסבר.

 
 את כתבתה, ציינה היא במפורש את שמו של התובע. 1פירסמה הנתבעת כאשר  .32

 
, "א גם המנהל שלהפעיל בקבוצה הוא רפאל רובין, שהוהאדם הכי "אחת ציינה בהזדמנות  .33

להשיג ", ו "הפרופילים השונים של רובין", "ביןהפרופיל של רו""ובהזדמנות אחרת ציינה 
 ."את הטלפון של רובין...

 

  ה'.נספח המקורית עם שמו המפורש של התובע,  הב הכתב"מצ •
 

ייעוץ משפטי, מחקה את שמו של התובע  1לאחר שככל הנראה קיבלה הנתבעת  למעשה, .34
 ."מנהל הקבוצה"ורשמה 

 

 :שניתן לראות בהבדלים בין הכתבה המקורית לכתבה המתוקנתכפי  .35
 

 "...האדם הכי פעיל בקבוצה הוא רפאל רובין, שהוא גם המנהל שלה" :מקוריתכתבה 
 

  ."...האדם הכי פעיל בקבוצה הוא גם המנהל שלה" :מתוקנתכתבה 
 
 

 ."דיווחו הן על הפרופיל רובין ..." :מקוריתכתבה 
 

 ."וחו הן על הפרופיל של מנהל הקבוצה...דיו" :מתוקנתכתבה 
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 ."רובין... הפרופילים השונים של" :מקוריתכתבה 

 
 ."הפרופילים השונים של אותו מנהל... :"קנתמתוכתבה 

 
   

 ."להשיג את הטלפון של רובין..." :מקוריתכתבה       
 

 ."להשיג את הטלפון של מנהל הקבוצה..." :מתוקנתכתבה       
 

 השמו של התובע, אך זה היהשמיטה בכתבה המתוקנת את  1שניתן לראות, הנתבעת כפי  .36
הכתבה המקורית כבר פורסמה, ואז, ככל הנראה עקב ייעוץ משפטי, השמיטה לאחר ש
למרות שברשת הפייסבוק, כפי שיתואר בהמשך, )את שמו של התובע במפורש  1הנתבעת 

 .(את שמו המלא של התובע, כולל רישום שמו בשפה האנגלית 1ציינה הנתבעת 

 

 ידעה זאת בדיעבד., 1בלשון הרע, כאשר גם הנתבעת  האמור, אין צל של ספק כי מדוברלאור  .37
 

    ברשת הפייסבוק, הרי שגם שם לא חסכה הנתבעת בלשון הרע  1הנתבעת לפרסומים של באשר  .38
 .על התובע

 

  נספח ו'.ברשת הפייסבוק,  1ב פרסום הנתבעת "מצ •
 

לק, חלאת אדם הפיץ תמונה שלי :אמ"גבי התובע שניתן לראות, ראשית ציינת הנתבעת לי כפ .39
 ."אלף גברים 150בקבוצה של  םי דבבג

 

 רצתה בכוונה ובזדון לפגוע בתובע, בכבודו ולשים אותו ללעג ולשנאה. 1הנתבעת  .40
 

, 1מטרידה יותר מדי את הנתבעת  נהאלף גברים אי 150של דובר בקבוצה העובדה כי אין המגם  .41
 אשר בוודאי שלא בדקה על הקבוצה וחבריה.

 
אלף גברים שמפרסמים ערימות של חרא,  150"ציינה הנתבעת לגבי קבוצתה התובע כי  בהמשך, .42

 כאשר גם דבר אינו נכון ושקרי. "ובעיקר תמונות נשים..
 

רה של העדה קר חלק מהם לתיווך, שכירויות, והואלפי פרסומים שונים ברשת, כאשישנם  .43
 !!הדרוזית

 
  כנספח ז'. פרסומים שונים ב"מצ •

 
 , כפי שצורף כנספח לתביעה.בדבר כתבות שונות ,של נשים ,כן, ישנם פרסומיםכמו  .44

 

השניא את חבריה ברשת הפייסבוק ואת כל מי שקורא את , בכוונה כמובן, מנסה ל1 הנתבעת .45
 !התובעהפוסט שפרסמה, על קבוצתה התובע ועל 

 
 בו, ולהטיל דופי באופיו. , לפגועמנסה בכל הזדמנות להשפיל את התובעהנתבעת  .46

 
אדם שמבייש את המין -אפס תתצור, רפאל, חתיכת בקי"לגבי התובע  1מציינת הנתבעת  לסיום, .47

אך גם להשניא את חבריה על התובע באופן מידיי,  1, כאשר כוונתה של הנתבעת "אנושי...ה
 !!ומשמעותית כנגד התובע לגרום להסתה ברור

 
מנצלת את כוחה ככתבת ומסיתה כנגד התובע באופן אישי, כאשר ניתן לראות  1הנתבעת  .48

, ולא ניתן להבין זאת אחרת "לצאת למלחמה", כי היא מתכוונת ('נספח א)בכתבה שפרסמה 
 !!מאשר הסתה ברוטאלית

 
ומכך זה, אחראית היא למעשי  1הנתבעת  הרי שהיא הינה מעסיקתה של, 2לנתבעת ר באש .49

 .1הנתבעת 
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וגם  1, גם אם מדובר במעסיקה של הנתבעת 1ת למעשי הנתבעת יש אחריות שילוחי 2לנתבעת  .50

 אם לאו.
 

אפילו לקבל את תגובת התובע היא זאת אשר פרסמה את הכתבה אצלה, מבלי  2הנתבעת  .51
 !!האמת אינה חשובה לה במיוחד, משמע, וקבוצתו

 
כפי שנפסק הן לעשות, ילעחובה , כפי שיחדיו לא בדקו טענותיהן לפני פרסום הכתבהות הנתבע .52

 ,]פורסם בנבו[) 93 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' עיתון "הארץ" בע"מ בעמ' 213/69ע"א ב
נכיר  'אנו ניטיב לעשות, אם נבדוק כל מקרה בשבע עיניים בטרם: וויתקון(, ולפימפי השופט 

נכון -ב'חובה' מצד עתון לתת לדבר פומבי, כשכרוך בהכרת חובה כזאת שהדבר עלול להיות בלתי
 ."ישוער-ויגרום לאדם נזק בל

 
העדיפו כך, וזאת על מנת ליצור  העובדות אינן מעניינות את הנתבעות, אלא שהןרק שלא  .53

 !!ותסביב הכתבה וסביב אתר החדש "באז"

 

 .בכל הזדמנות וקבוצתו, והשפלת התובע אחרת מלבד לשון הרע ותין לראות בהתנהגות הנתבעא .54

 

כך , והציבור אליובכבודו של התובע וביחס  לפגוע ,הייתה ועודנה תוין כל ספק כי כוונת הנתבעא .55
כדי לגרום לכל מי שנחשף  ,תוהנתבע ורסום שפרסמ, שכן יש בפגם בנוגע לקבוצת התובע

 בעין שלילית. ואת קבוצתו, ום לראות את התובעסלפר

 

 .חשובים לעיתים לאדם כחיים עצמם בכבודו של האדם ושמו הטו .56

 

ו ברבים פני חבר במקורותינו צוין כי "לשון הרע הורגת" וכן כי כל המלביןמיותר לציין כי גם  .57
 כאילו שופך דמים.

 
 
 
 
   ת:ו. אחריות הנתבעב

 
באור שלילי  להציגובעיני הבריות,  וקבוצתו נועדו להשפיל התובע תובעהנת ורסמשפהדברים  .58

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

   
 לחוק.   1, וזאת על פי סעיף  וולהטיל דופי ביושר נועדו לפגוע בתובע תותבעהנ ומהדברים שפרס .59

 
 .לחוק 1-3  כמשמעותו בסעיפים ועל קבוצתו, לשון הרע על התובע ,םבפרסו והוציא תוהנתבע .60

 
לעיל, הם  כפי שפורטו פרסמו,שבדברי הדיבה  תולנתבעכי המעשים המיוחסים  ןטעי התובע .61

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

עיני קוראי הפוסט וב קוראי הכתבהבעיני  אותו , כי פרסום דברי לשון הרע השפילןטעיהתובע  .62
דבר שכמובן היה ברצונן של , ובמיוחד לשנאה לבוז למטרה ואות ה, עשסבוקברשת הפיי

 הנתבעות.
 

 .ולקבוצתו ובשל המעשים המיוחסים ל ו, כי פרסום לשון הרע מבזה אותטעןיהתובע  .63
 

ושינה את דעת הקהל כלפיו , בצורה קיצונית וב דברי לשון הרע פגעטען כי פרסום יהתובע  .64
 .וכלפי קבוצתו

 
 .וולפגוע בכבוד ולשנאה לבוז ו, לעשותתכדי להשפיל את התובע בעיני הבריו הרעיש בדברי לשון  .65
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 .ובקבוצתו לפגוע בתובעאישית דוניים ומתוך כוונה דברי לשון הרע הינם מעשי דיבה מכוונים וז .66

 
הינם חסרי כל שחר ואין  הנתבעותון הרע אשר פורסמו על ידי דברי לש , כיטעןוי ףוסייהתובע  .67

 בהם כל אמת.
 

ת נטל השכנוע או אין בהעלאת טענה כלשהי בכתב התביעה משום הסכמה להטלת או העבר .68
על מילוי מדוקדק  ודעמיוהתובע  תהנטל מוטל על פי הדין על הנתבע, מקום שהראיה על התובע

 הראיה, השכנוע ושיעורם.של הוראות הדין בדבר נטלי 
 

 35-36, מהווים עוולה של רשלנות לפי סעיפים בתובענכונים והפוגעים פרסום הדברים הבלתי  .69
 לפקודת הנזיקין )נוסח חדש(.

 
ם וחירותו, דכבוד הא הדברים שהתפרסמו, כמפורט לעיל מהווים עוולה חוקתית לפי חוק יסוד: .70

 קה.וכן היפר חובה חקו של התובע וופגיעה בכבוד
 

, מבלי מוחלט בתום לב רסמו בחוסרטען, כי הדברים שפורסמו ונאמרו כמפורט לעיל, פוהתובע י .71
 !אפילו לקבל תגובתו

 
 .לתדמיתוכן נגרם נזק משמעותי והטוב,  ושמנזקים ל וכי בנסיבות העניין נגרמו ל ןטעיהתובע  .72

 
אינם נכונים וכי  כדי ידיעה ברורה כי דבריה על התובע דברי בלע, תוך ההעליל תהנתבע .73

 פרסום תהינה הרסניות ותפגע אנושות בשמו הטוב של התובע.תוצאות ה
 

 מדובר בהוצאת לשון הרע בצורה בוטה, חריפה וקיצונית במיוחד. .74
 

 
 

  :חוק לשון הרע ת הגנותולא עומד תולנתבע. ג
   

 מיםק )פרסומים מותרים(, מאחר והפרסולחו 13לא עומדת הגנה כלשהי לפי סעיף  תולנתבע .75
 ברשימת הפרסומים המותרים. יםלל, לא נכפרסמוש יםהפוגע

 
, תושקרי בטענותכי מדובר  ,רסוםבזמן הפ עו הןלא עומדת הגנת תום לב, מאחר ויד תולנתבע .76

 ניצלה את כוחה לפרסם כתבה שכזאת. 1כאשר הנתבעת 
 

 
   . סמכות מקומית וענייניתד
 

 בתביעה. לבית משפט זה הסמכות העניינית והמקומית לדון .77
 
 
 דים הנדרשים  . הסעה

   
 

 שלבסך לפצות את התובע בסכום פיצוי  תובית המשפט הנכבד מתבקש להטיל על הנתבע .78
, 1965איסור לשון הרע התשכ"ה חוק סעיפי זאת על פי ו  ,ש"ח בגין פרסום לשון הרע 300,000

 חר והפרסום נעשה בכוונת זדון לפגוע בתובע ובקבוצתו.במיוחד מא
 

ששולמה,  בתשלום הוצאות משפט לרבות אגרה תבית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את הנתבע .79
התביעה ועד  מיום הגשת םמקסימאליירך דין, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה בשכר טרחת עו

 ליום תשלומם בפועל.
 

)א( לחוק  11בהתאם להוראת סעיף  ,ביחד ולחוד וחייבים לפצות ןכול ותטען, כי הנתבעי התובע .80
 . אישור לשון הרע

 
בו פורסמה הכתבה,  ש מתבקש לחייב את הנתבעות לפרסם התנצלות במקום"כב' ביהמ בנוסף, .81

 בכתבה פורסמו דברים שאינם אמת.אשר בה ייכתב כי 
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משמשים כ'שומרי' הדמוקרטיה, ואין חולק על  -וה כלי התקשורת בכללם וכמ -"העתונות  .82

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

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

 ((.4.6.1992ניתן ביום  ,בנבו[
 

לקבל את תביעה ולחייב את הנתבעות ש לזמן את הנתבעת לדין, "על כן, מתבקש כב' ביהמאשר  .83
 בפיצוי התובע על פי כתב התביעה, וכן לחייב את הנתבעת בפרסום התנצלות.

 

 

 

                                                                                            _________________ 
 ד, עו"יוני שמיל       
 ב"כ התובע       


