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  פסק די�

 300,000התובעת נגד הנתבע בגי� הוצאת לשו� הרע נגדה, וזאת לתשלו� ס� של  לפניי תביעה שהגישה

�.  

  טענות התובעת בכתבי הטענות והסיכומי�

, שלא למטרות רווח (להל� ג�: 1986התובעת הינה עמותה לזכויות בעלי החיי�, שהוקמה בשנת  .1

 ").העמותה"

העיסוק בפרסו� שיטתי ומתמש� עיסוקו של הנתבע אינו ידוע לתובעת, למעט, כ� לפי הטענה,  .2

 של דיבה ולשו� הרע.

הפרסומי� בגינ� מוגשת התביעה הינ� בהמש� ישיר לפרסומי� שפרס� הנתבע נגד התובעת  .3

תובענה בגי� הפצת דברי דיבה ולשו� הרע נגד הנתבע,  2013בעבר. כ� למשל, הגישה התובעת בשנת 

נגד הנתבע קובלנה  2014וגשה בשנת שהסתיימה בפשרה, שכללה התנצלות ללא פיצויי�. כ�, ה

 פלילית, שהסתיימה בהתנצלות ללא הרשעה במסגרת הלי� גישור שהתקיי� בי� הצדדי�.

לטענת התובעת, חר* התנצלות והתחייבות שלא ישוב על מעשיו כאמור, החל הנתבע בסבב נוס*  .4

 של השמצות והכפשות באמצעות המרשתת.

בזו  15.7.17קי� לשלושה. הראשו� ביניה� פורס� ביו� הפרסומי� בגינ� מוגשת התביעה דנ� נחל .5

 הלשו�: 

     

  לפני כבוד השופט עזריה אלקלעי

 

  580176832 לחיות לחיות תנו  תובעת:ה

  רוזנברג אמיר ד"עו כ"ב י"ע

  

  נגד

 

  בנימי� שלזינגר נתבע:ה

  ע"י ב"כ עו"ד הילה סמורזיק
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כש"תנו לחיות לחיות" מפרסמי� שצריכי� תרומות והוצאות השכר שלה� לפי רש� העמותות "

�ומשכורת המנכ"לית קרוב ל 4,074,648מעל ארבעה מיליו�  2015משרד המשפטי� לשנת  –

שעמותות ופעילי� קורסי� ואי� כס* לקנות תבינו לא� התרומות שלכ� מגיעות בזמ�  ( 300,000

" אוכל ותרופות, תתעוררו ותתרמו למי שבאמת אי� כס* ולא משל� סכומי� כאלה למשכורות.

 ")הפרסו� הראשו�(להל� ג�: "

כעולה מכתב התביעה, לפרסו� הראשו� ציר* הנתבע צילו� של חלק מהדו"ח הכספי של העמותה,  .6

לדו"ח הכספי, שהגישה העמותה, ואשר מתייחס לכלל  11 כאשר הקטע המצול� הוא חלק מביאור

"עלות טיפול  -פעילותה. לטענת התובעת, הנתבע העלי� את הכותרת הרלוונטית לקטע המצול�  

מיליו�  11בבעלי חיי� וקיו� מטרות העמותה". ההוצאות בגי� פעילות זו, שהכנסותיה ה� מעל 

 מיליו� שקלי�.  4 -מלאכה בעלות של כשקלי�, כוללות, בי� היתר, שכר לכל העוסקי� ב

בלבד, כאשר מחזור  � 918,204לדידה של התובעת, כלל השכר בהנהלה ובכלליות עומד על ס� של  .7

מיליו� שקלי�. לעניי� שכר המנכ"לית נטע� כי עלות שכרה ברוטו  10הפעילות של העמותה עולה על 

 בלבד לשנה. � 223,000עומד על ס� של 

כי הפרסו� המייחס לעמותה בזבוז כספי תרומות על משכורות מנופחות על  אשר על כ�, נטע�, .8

חשבו� ביצוע פעולות לטובת בעלי החיי�, הוא פרסו� זדוני, בכוונה לפגוע ובידיעה כי הוא שקרי 

 מיסודו.

עוד נטע�, כי בתגובותיו ממשי� הנתבע לשלהב את קוראיו בפרסו� קביעות שקריות, קורא שלא  .9

 תו� שהוא משמי. את התנהלותה ופוגע בשמה הטוב. לתרו� לעמותה, 

 כ� למשל, הפנתה התובעת לתגובות שונות של הנתבע, ביניה�:  .10

חייבי� "; "מיליו� משכורת ברוטו (הטעות במקור)הזוי וממש נורא שעמותה משלמת מעל ארבע "

 חשוב לתרו�"; "צרי, לתרו� למסכני� באמת ולא לעמותה עשירה"; "להפסיק לתרו� לה�

 ").הפרסו� השני" (להל� ג�: "לפעילי� ולעמותות שלא מבזבזות מיליוני שקלי� על משכורות

לטענת התובעת, כאשר הנתבע נתקל בתגובות שנתפשות לדעתו כתגובות המצדדות בעמדת  .11

 הוא מסיר אות�, ובכ� יוצר שיח מעוות. -העמותה 

 : 16.7.17כ� הזכירה התובעת את תגובת הנתבע מיו�  .12

ציבורית העמותה מסתירה מידע מהציבור וג� על זה התייחס רש� העמותות והעיר כעמותה "

לה� וחייב אות� להעביר דוח כספי על העמותה לפעיל שביקש את הדוח אבל העמותה לא 

" (להל� ג�: העבירה עד היו�... אי� שקיפות מלאה בעמותה ואני כותב את זה באחריות מלאה!

 ").הפרסו� השלישי"

הנה לשו� הרע בפני עצמה,  -ת, הטענה כאמור, לפיה היא אינה מעבירה "דוח כספי" לטענת התובע .13

 כי הדו"ח הכספי של העמותה מפורס� באתר רש� העמותות ופתוח לכל אחד. 
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כדי שהפרסו� ייחשב לשו�  -בסיכומיה טוענת התובעת, כי די בכ� שהפרסו� עלול לפגוע בתובע  .14

משהפרסומי� כאמור קוראי� להפסיק לתרו� לתובעת, הרע. לדידה של התובעת, אי� ספק, כי 

 יש בכ� כדי לפגוע בה.  -והועלו טענות בדבר הסתרת מידע מהציבור וכדומה 

מדגישה התובעת, כי לצור� בחינת השאלה הא� הפרסומי� הנ� בגדר לשו� הרע, אי� לשקול הא�  .15

הטענה, ה� טענות הגנה מדובר ב"עובדות", "ביקורת" או "הבעת דעה", שכ�, כל אלה, כ� לפי 

 השייכות לשלב השלישי, שנית� להידרש לו, רק לאחר שנקבע, כי הפרסו� אכ� בגדר לשו� הרע.  

וכ�  � 300,000בגי� כל האמור לעיל, טוענת התובעת, כי יש לחייב את הנתבע בתשלו� ס� של  .16

 להורות לו לפרס� פרסו� מתק� בהתא� לשיקול דעת בית המשפט.

 

  כתבי הטענות והסיכומי�טענות הנתבע ב

בכתב ההגנה טע� הנתבע, כי אי� לנו אלא תביעת השתקה, שלישית במספר, שנועדה לגרו� לו  .17

לחדול מביקורת לגיטימית שהטיח בתובעת בשל אי סדרי� חמורי� בהתנהלותה מזה שני� 

 �.ארוכות, קל וחומר כאשר מדובר בעמותה ציבורית, שאמורה לפעול לרווחת בעלי חיי� והצלת

 2008הנתבע מציג עצמו כאחד ממייסדי העמותה, וא* שימש כיו"ר העמותה עד שעזב אותה בשנת  .18

לאור אי סדרי� כספיי� שהתגלו בה. מאז העזיבה, הנתבע ש� לעצמו למטרה "לנקות" את 

 העמותה "מבחו.".

� בה� , ומעיו31.12.15הגיעו לידי הנתבע דוחותיה הכספיי� של העמותה ליו�  2017בחודש יולי  .19

התרש� הנתבע, כי הוצאות העמותה עבור משכורות אינ� עולות בקנה אחד ע� העובדה 

שהכנסותיה של העמותה מבוססות בעיקר� על תרומות, ולפיכ� הוא חש חובה מוסרית וחברתית 

 להביא את הנתוני� מתו� הדוחות, כאמור, לידיעת הציבור. 

הפייסבוק האישי שלו, שבגדרו הציג נתוני�  "פוסט" בד* 15.7.17בהקשר זה, פרס� הנתבע ביו�  .20

וכ� ביחס לשכר המנכ"לית,  � 4,074,648מתו� הדוחות הכספיי� ביחס ל"הוצאות שכר" בס� של 

" בשעה שבדוחות הכספיי� נכתב, כי הוא עומד � 300,000 -לגביו כתב הנתבע, כי הוא "קרוב ל 

� 284,057על ס� של  . 

ובאו ב"פוסט" האמור הוצגו כפי שה�, מתו� הדוחות הכספיי�, מדגיש הנתבע, כי הנתוני� אשר ה .21

ללא פרשנות והרחבות שנטענות על ידי התובעת. לטענתו, אי� לנו אלא בחזרה על הדברי� אשר 

פורסמו בדוחותיה הכספיי� של התובעת, וכי הוא היה משוכנע באמיתות� של הדברי� 

 ומשמעות�.

ו� של הטבלה בה מופיע הנתו� המתייחס ל"הוצאות לתמיכה בנתוני� כאמור, ציר* הנתבע ציל .22

שכר" בס� האמור מתו� הדוחות. בניגוד לנטע� על ידי התובעת, הנתבע לא "חת�" את כותרת 
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הטבלה שאת צילומה ציר* לפוסט, אלא שהוא ציל� את הטבלה בה מופיע הנתו� בלבד לתמיכה 

 בנתוני� שציטט.

שככל שבית המשפט יקבע, כי יש לנו עניי� בפרסו�  הנתבע הוסי*, כי חר* כל האמור לעיל, הרי .23

המהווה לשו� הרע, הרי שלטעמו של הנתבע, בית המשפט נדרש לאז� בי� הזכות לש� טוב לבי� 

גו* ציבורי. כ�, יש לייחס חשיבות  -חופש הביטוי, ובכלל זה יש לית� משקל למושא הביטוי 

יש לית� חשיבות להיות התובעת עמותה, וכ�  לענייני� בעלי עניי� ציבורי. כ� למשל, בעניינינו,

חשיפה וביקורת בנוגע להתנהלותה  -לעובדה כי הפרסומי� עוסקי� בעניי� ציבורי מובהק 

 הכספית של התובעת, שעיקר הכנסתה נסמ� על תרומות הציבור.   

 13בנוס* על האמור, טע� הנתבע, כי הפרסומי� הנ� בבחינת פרסומי� מותרי� בהתא� לסעי*  .24

חוק איסור לשו� הרע, על תתי סעיפיו. כ� למשל, נטע�, כי הפרסומי� הנ� די� וחשבו� נכו� של ל

). כ� נטע�, כי הפרסומי� הנ� העתק הוג� של דוחותיה 7(13סעי*  -דוחותיה הכספיי� של הנתבעת

 ).10( 13סעי*  -הכספיי� של התובעת 

לחוק, שכ� הפרסומי� מוגני� מכוח  14עוד נטע�, כי עומדת לנתבע הגנת אמת הפרסו� על פי סעי*  .25

היות� האמת כהווייתה, הואיל ומדובר בנתוני� מתו� דו"חות ותיאור עובדתי של אי מסירת 

מסמכי� לידי חבר עמותה, שעל כ� הגיב רש� העמותות, כי על התובעת להתנהל בשקיפות. 

ל הגנת "אמת מתקיימי� יסודותיה ש -משמדובר בתיאור עובדתי ומשיש בו עניי� ציבורי 

 הפרסו�".

לחוק, על תתי סעיפיו. כ� למשל, נטע�, כי הגנת תו� הלב  15עוד נטע� להגנת תו� הלב לפי סעי*   .26

כאמור עומדת לנתבע בשל היחסי� בי� הנתבע לתובעת, שהטילו עליו חובה מוסרית לבצע את 

 וכדומה. )); הבעת דעה על התובעת במסגרת תפקידה הציבורי2(15הפרסו� (סעי* 

אשר על כ�, טוע� הנתבע, כי הפרסומי� אינ� מהווי� לשו� הרע, ולמצער המדובר בפרסומי�  .27

 מותרי�, וכי עומדות לו ההגנות בחוק, בי� היתר, הגנת תו� הלב והגנת אמת הפרסו�.

 

  המסגרת הדיונית

התקיי� דיו� קד� משפט בתיק, ובסופו ניתנה החלטה, לאור הסכמת הצדדי�,  2.1.18ביו�  .28

בשלב הקובעת כי הצדדי� יסכמו את טיעוניה� בכתב, כאשר הדיו� בתובענה יפוצל לשניי�. 

תיבח� השאלה  -תוכרע  שאלת קיומה של לשו� הרע, וככל שייקבע, כי עסקינ� בלשו� הרע  הראשו�

ת ההגנות הקבועות בחוק. בא� ייקבע כי הפרסו� מהווה לשו� הרע וכי לנתבע הא� יש לנתבע א

 .בשלב השניתידו� שאלת הפיצוי  -אי� עומדות ההגנות הקבועות בחוק 

אינני מקבל את טענת התובעת בסיכומיה (טענה שרוככה במידת מה בסיכומי התשובה) לפיה כל  .29

שו� לשו� הרע, כאשר, לטענתה, הנתבע ויתר שעלי לקבוע בפסק די� זה הוא, הא� יש בפרסומי� מ
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על ההגנות הקבועות בחוק שהעלה בכתב ההגנה, שכ� בהסדר הדיוני שבי� הצדדי� נקבע במפורש 

 נבח� הא� יש לנתבע את ההגנות הקבועות בחוק". �"ככל שיקבע כי עסקינ� בלשו� הרעכי 

בטיעו� משפטי על בסיס  וה� הסתפקו שני הצדדי� ויתרו על הבאת ראיות להוכחת טענותיה� .30

ולפיכ� עלי לקבוע בהתא�  החומר הקיי� בתיק, אול� א* אחד מהצדדי� לא ויתר על טענותיו,

 -לנטע� בכתבי הטענות וסיכומי הצדדי�, הא� לפי הדי� יש בפרסומי� לשו� הרע וא� כ� ייקבע 

 הא� לנתבע עומדות ההגנות שבחוק שלה� הוא טוע� בכתב ההגנה.

ור הצדדי� על הבאת ראיות אינו מונע מבית המשפט להסיק מסקנות עובדתיות אציי�, כי וית .31

 מהחומר שלפניו.

 

  דיו� והכרעה

  כללי � הנורמטיבי המתווה

 פרסומי� בגי�, ")החוק(להל� : " 1965-חוק איסור לשו� הרע, תשכ"ה לפי תביעה לפניי, כאמור .32

 בחוק הדבר כמשמעות, הרע לשו� מהווי�, התובעת לטענת אשר, התובעת על הנתבע שפרס�

 .הרע לשו� איסור

 .טוב לש� הבסיסית הזכות של החוקי מעמדה את המחוקק עיג�, חוקה במסגרת .33

 מפני תיסוג ולעיתי�, מוחלטת אינה טוב לש� הזכות ג�, שלנו המשפט בשיטת אחרת זכות ככל .34

 .שלנו המשפט שיטת בבסיס העומדי�, אחרי� עקרונות או/ו זכויות

 והנסיבות התנאי� את קובע הוא באשר האמור האיזו� את ביטוי לידי מביא הרע לשו� איסור חוק .35

 . בנזיקי� תביעה עילת הפרסו� מ� הנפגע לאד� יעמיד, הטוב בשמו הפוגע, אד� על פרסו� שבה�

 לש� אד� כל של זכותו לבי�, להתבטא אד� כל של חירותו בי� לאז� הבאה, פשרה החוק יוצר, כ� .36

  . טוב

 א"דנ( אלה ערכי� בי� המחוקק שקבע האיזו� לנקודות ביטוי יש, החוק של השונות בהוראותיו .37

") אחרונות ידיעות א"דנ: "להל�( 1) 3(נב ד"פ, 'ואח קראוס' נ' ואח מ"בע אחרונות ידיעות 7325/95

 ).30 בעמוד

 שפירא' נ' ואח אבנרי 214/89 א"בע) אז כתוארו( ברק השופט של קביעותיו זה לעניי� קולעות .38

  :861' בעמ"), אבנרי די� פסק: "להל�( 840) 3(מג ד"פ, 'ואח

המחוקק לא הכיר בזכות מוחלטת לש� טוב, תהיינה נסיבות הפרסו� "

אשר תהיינה. בדומה, הוא לא הכיר בזכות מוחלטת לחופש הביטוי, 

תהיינה הנסיבות אשר תהיינה. המחוקק איז� בי� החופשי�, תו, שקבע 

יחסיות, בה� מוותרת הזכות האחת לרעותה, תו, יצירת איזו� עדי� זכויות 

 ".בי� ערכי היסוד המתנגשי�
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 לבי� טוב לש� אד� של זכותו בי� איזו�, ובעיקר היתר בי�, מבטא הרע לשו� איסור חוק, כ� כי הנה .39

 .הביטוי חופש

 :74 בעמוד אחרונות ידיעות א"בדנ) אז כתוארו( חשי� השופט' כב של דבריו זה לעניי� יפי� .40

בניסיו� להבי� לעומקה אותה "אמת" בהגנת אמת שבפרסו�, שומה "

עלינו להרחיק עצמנו מעט מלשונו של החוק, בניסיו� לבודד את מרכיביה 

של אותה "אמת", ללמוד ולחקור את מוצאיה ואת מבואיה (ראו עוד 

ה ). במסע איתור זה של הא� והאב לא נתקש566], בעמ' 17פרשת סגל [

במיוחד. אלה השניי� יזמנו עצמ� לפנינו וה� מ� הנפילי�. מזה מתייצב 

בענייננו: שמו של  �הכבוד, כבוד האד�, במובנו הראשוני והמקובל 

  ."ומזה מתייצבת הזכות לחופש הביטוי �האד� 

  

 האד� וכבוד טוב לש� הזכות

 המאלפי� דבריו זה לעניי� ראו. עצמו לאד� משולה היא כי עליה שנכתב זו זכות היא חשובה כה .41

 :74-75 בעמודי� אחרונות ידיעות א"בדנ חשי� השופט' כב של

אשר לכבוד האד�, ניתנת אמת להיאמר שנתקשה במאוד להבחי� "

ולהבדיל בי� האד� עצמו לבי� כבוד האד�. האד� וכבודו ירדו לעול� 

שלובי� ואחוזי� זה בזה; האד� הוא כבודו וכבודו של האד� הוא האד�. 

"אד� וכבודו יבקעו יחדיו מרח� א�, והשניי� היו לאחדי�: האד� הוא 

[פורס� פלונית ואח' נ' פלוני  3077/90ד� הוא האד�" (ע"א של אכבודו וכבודו 

  ").592], בעמ' 20[בנבו] 

 אילנה ערעור: "להל�) (8.2.2012 מיו�, בנבו פורס�( אורב,�דיי� אילנה ר"ד' נ פלוני 751/10 א"בע .42

הזכות לש� טוב היא זכות  כי בציינו אלה עקרוניי� דברי� על העליו� המשפט בית חזר") דיי�

במשפטנו, כאשר יש הרואי� בשמו הטוב של אד� נכס מקניינו, יש הרואי� בו ביטוי חשוב יסוד 

  לכבודו.

הזכות לש� טוב מהווה "ער� יסוד בכל משטר דמוקרטי", שכ� "כבוד האד� ושמו הטוב חשובי�  .43

  ).856לעתי� לאד� כחיי� עצמ�, ה� יקרי� לו לרוב יותר מכל נכס אחר" (פסק די� אבנרי, בעמ' 

ת לש� טוב כוללת בחובה ער� מקי* של הגנה על הכבוד האישי, הגאווה האישית וההכרה הזכו .44

האישית בי� בני האד� (פסק די� אבנרי, ש�). היא משתרעת על יחס הכבוד וההערכה שלה� זכאי 

 אד� מ� הסובבי� אותו. 

 10520/03 ואכ�, "חופש הביטוי אינו חופש הביזוי, והזכות להשמיע אינה הזכות להשפיל" (רע"א .45

לפסק דינו  14"), בפס' פסק די� ב� גביר) (להל�: "12.11.06(פורס� בנבו, מיו�  ב� גביר נ' דנקנר

 של השופט א' ריבלי�). 
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  כאמור, מ� העבר השני, ניצב לו חופש הביטוי. .46

  

  הביטוי חופש

 מראשית הוכר זה מעמדה. שלנו המשפט בשיטת, חוקית על, יסודית כזכות הוכר הביטוי חופש .47

 של מעמדו עוג� אז או, וחירותו האד� כבוד: יסוד לחוק עד, הפסיקה באמצעות באר. המשפט

 .היסוד בחוק במפורש צוינה שלא א* וזאת, חוקתית יסוד כזכות הביטוי חופש

 105/92); ע"א 1962( 2415, 2407, פ"ד טז אולפני הסרטה בישראל בע"מ נ' גרי 243/62: בג". ראו

רשת שוק�  4534/02); ע"א 1993( 201, 189) 5, פ"ד נז(עיריית נצרת עיליתרא� מהנדסי� בע"מ נ' 

אמר  4740/00"); רע"א עניי� הרציקובי5) (להל�: "2004( 565, 558) 3, פ"ד נח(בע"מ נ' הרציקובי5

  )). 2001( 510) 5, פ"ד נה(נ' יוס*

 דיי� אילנה בערעור, נוספת פע�, העליו� המשפט בית הרחיב הביטוי חופש של הר� מעמדו על .48

  :כדלקמ�, 32-33 בעמוד

החירות הזו, שיש שניה לה א, אי� קודמת לה נועדה, בראש ובראשונה, "

לאפשר לו לאד� לית� ביטוי לאישיותו. חירות הביטוי מאפשרת לכל אד� 

לתת ביטוי לתחושותיו ולתכונותיו האישיות, להביע את אשר על ליבו, 

חברת "קול הע�" בע"מ נ'  75/53"5 וכ, לפתח ולטפח את אישיותו (בג

 7325/95) (להל�: עניי� קול הע�); דנ"א 1953( 878, 871שר הפני�, פ"ד ז  

) (להל�: דנ"א 1998( 43, 1) 3ידיעות אחרונות בע"מ נ' קראוס, פ"ד נב(

קראוס). במוב� זה חירות הביטוי היא חלק מ� האוטונומיה של האד�, 

מיכולתו לתת ביטוי לסגולותיו; זוהי חלק מזכותו להגדרה עצמית וחלק 

 �הזכות להגשמה עצמית... במובני� אלה יש לביטוי חשיבות כשלעצמו 

ער, פנימי. זוהי התיאוריה החשובה ביותר המונחת ביסוד חופש 

  הביטוי... חופש הביטוי חיוני לקיו� המשטר הדמוקרטי."

 נדב� הוא מהווה אלא, ואד� אד� כל של הפרטי מכבודו חלק רק אינו הביטוי חופש, כ� כי הנה .49

 דמוקרטיה בלא. "ושוב שוב כונה כ�", הדמוקרטיה של נפשה ציפור, "דמוקרטי במשטר חשוב

 ". דמוקרטיה אי� ביטוי חופש ובלי ביטוי חופש אי�

 ובשיטת שלנו בחברה הביטוי חופש של הר� למעמדו ג� כמוב� בדבריו התייחס חשי� השופט' כב .50

 :76 בעמוד אחרונות ידיעות א"בדנ דבריו ה� ויפי�. שלנו המשפט

מתייצבת הזכות  �בענייננו: כבודו של קראוס  �מול כבוד האד� �אל"

לחופש הביטוי. זכות זו, כה רבות נכתב עליה וסביבה, עד שא� נוסי* 

ונאמר נידמה בעיני עצמנו כמי שמכניסי� תב� לעָפַריי�. ... הרביתי 

מקומות שמא תיעלב אסמכתא זו או אחרת, וייסלח לי א� �במראי
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החסרתי. ואול�, לא נספק עצמנו א, בקריאה בשמו של אותו נפיל הקרוי 

חופש הדיבור; נקרב עצמנו אליו ונדע דבר. רבי� וטובי� ניסו לבחו� את 

שורשיו של חופש הביטוי, את המקורות המזרימי� אליו מי� והופכי� 

וקוצ*. כ,, למשל, מצביעי� לפנינו על הצור,  אית� שוצ*�אותו לנהר

והרצו� לגילוי האמת; על הצור, והרצו� להכיר באוטונומיה של הפרט, 

לית� לכל פרט אפשרות למצות את יכולתו וכישוריו ועל דר, זה להביא 

להגשמתו העצמית; על הצור, והרצו� לשמור על ההלי, הדמוקרטי 

מי� אלה באי� אלינו �.. יובליולהביא לשינויי� בדר, ראויה ועוד. .

ממקורות שוני�: מקצת� מיוסדי� על טעמי תועלתיות; מקצת� מרכזי� 

עצמ� ביחיד ובאישיותו; מקצת� עניינ� בטובתה של החברה וכל 

הקרוי חופש  �הנהר השוט*  �היובלי� אלה באלה יוצרי� את המכלול 

  ." הביטוי

שפט העליו� לכ�, כי חופש הביטוי במשפט ), התייחס בית המ41בערעור אילנה דיי� (בעמוד  .51

 הישראלי חובק הכול, דהיינו הוא מתפרש וכולל ג� ביטויי� שאינ� נעימי� לאוז� שומע�: 

חופש הביטוי משתרע "על כל ביטוי יהא תוכנו אשר יהא, תהא השפעתו "

); בג"5 34אשר תהא, ויהא אופ� הבעתו אשר יהא" (עניי� יוניברסל, בעמ' 

לשוויו� ייצוג נשי� נ' המועצה לשידורי כבלי� ולשידורי  �.� ש.י 5432/03

) (להל�: עניי� ש.י.�)); "לעניי� היקפו של 2004( 81, 65) 3(ד נחלוויי�, פ"

חופש הביטוי אי� בודקי� א� הביטוי הוא אמת או שקר; אי� בודקי� את 

תוכנו; אי� בודקי� את תוצאותיו" (דברי הנשיא א' ברק בעניי� סטייש� 

). "הטוטאליות של חופש הביטוי מתחייבת מאופיו 673יל�, בעמ' פ

) בע"מ נ' רשות 1981קידו� יזמות ומו"לות ( 606/93וממהותו" (בג"5 

  .") (להל�: עניי� קידו�))1994( 11, 1) 2השידור, פ"ד מח(

(פסק הנה כי כ�, עינינו רואות כי הזכות לחופש ביטוי משתרעת ג� על ביטויי� שיש בה� לשו� הרע  .52

) 3, פ"ד נג(סנש נ' רשות השידור 6126/94); וא* על ביטויי� שקריי� (בג". 11די� ב� גביר, בפס' 

 ).857); פסק די� אבנרי, בעמ' 1999( 830, 817

  

  הביטוי חופש מול הטוב לש� הזכות

כפי שצוי� לעיל, חוק איסור לשו� הרע משק* את האיזו� שאותו קבע המחוקק בי� זכות היסוד  .53

 לחופש הביטוי לבי� זכות היסוד לש� טוב. 

ההגנה על שמו הטוב של הנפגע מעוגנת באיסור על פרסו� לשו� הרע ובקביעה כי במקרי�  .54

ה בעת, נדרש החוק שבא מסוימי� תהא בלשו� הרע משו� עבירה פלילית או עוולה אזרחית. ב
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להג� מפני לשו� הרע ג� לצור� להבטיח את חופש הביטוי, והדבר בא לכלל ביטוי ברשימת ההגנות 

  וברשימת הפרסומי� המותרי� המנויי� בפרק ג' לחוק.

נגזרות מהער� החוקתי של כבוד  -הזכות לחופש הביטוי והזכות לש� טוב  -שתי הזכויות האלה  .55

"מהער� החוקתי של כבוד האד�" (הנשיא א' ברק בעניי�  -ה "זכות א�" האד�. ה� נגזרות מאות

). "רק בשמירה על חופש הביטוי נית� להביא לידי הגשמתו העצמית של 565הרציקובי.', בעמ' 

האד� המתבטא ושל האד� השומע. אול� פגיעה בשמו הטוב של אד� עשויה להציב מכשולי� על 

 )). 2002( 18, בפס' 72) 4, פ"ד נו(רינת נ' רו� 6871/99דרכה של הגשמתו העצמית" (ע"א 

  :45-46בערעור אילנה דיי�, צוי� לעניי� זה בעמוד  .56

�בעבר, הסברה הייתה כי אי� להעניק לחופש הביטוי מעמד עליו� א"

חברת החשמל לישראל  9/77ד"נ פריורי על פני הזכות לש� טוב (ראו 

) (להל�: ד"נ 1978( 337 )3(בע"מ נ' הוצאת עתו� "האר5" בע"מ, פ"ד לב

חברת החשמל), בו נדונה תביעתה האזרחית של חברת החשמל בנוגע 

לפרסומי� שהתייחסו אליה ואל המנכ"ל שלה). כבר אז יצא הנשיא (אז 

�362השופט) מ' שמגר, בדעת מיעוט, כנגד התפיסה הזו (ראו ש�, בעמ' 

ת ). עמדתו אומצה בפסיקה מאוחרת יותר שבמסגרתה הכיר בי358

המשפט הזה בצור, להקנות יתר משקל לחופש הביטוי לעומת הזכות 

לש� טוב; במיוחד כ, מקו� שבו מדובר בפרסומי� בענייני ציבור או 

  "בפרסומי� העוסקי� באישי ציבור.

האיזו� בי� חירות הביטוי לבי� הערכי� המתחרי� בה ובה� ההגנה על שמו הטוב של האחר, כ�  .57

משקל תגבר תמיד חירות -בתחרות שוותעמדה המיוחד של החירות. נפסק, הוא פועל יוצא של מ

  לפסק דינו של השופט א' ריבלי�). 16(עניי� ב� גביר, בפס'  הביטוי

ההגנה על חופש הביטוי אינה חד משמעית היא, כאשר האיזו� בי� חופש הביטוי לבי� הזכויות או  .58

  שאו ומחשיבות העניי�. האינטרסי� המתנגשי� בו יושפע תמיד ג� ממושא הביטוי, מנו

 מוטב לטעות לטובת חופש הביטוי.  -ככל שיש ספק בשאלה א� הדיבור שבמחלוקת ראוי להגנה  .59

 :42-43קולעי� לעניי� זה דברי בית המשפט העליו� בערעור אילנה דיי�, בעמודי�  .60

ג� הזכות  �אול� ההגנה על חופש הביטוי אינה מוחלטת. ככל זכות "

לעיתי�, מפני זכויות אחרות. על היק* הזכות ועל לחופש הביטוי תיסוג, 

  מידת ההגנה עליה נכתב כי:

"כל דיו� בחופש הביטוי מחייב התייחסות לשתי שאלות נפרדות: האחת, 

מה כלול בער, היסוד בדבר חופש הביטוי, ומה נתפס מחוצה לו. בחינה 

ידי העיקרו� של �זו באה לתחו� את היק* הביטויי�, 'המכוסי�' על

ש הביטוי [...] גישתנו לסוגיית ה'כיסוי' היא מרחיבה. חופש הביטוי חופ
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משתרע על כל ביטוי, בי� פוליטי, בי� ספרותי, בי� מסחרי ובי� אחר [...] 

משניתנה תשובה חיובית לשאלת 'הכיסוי', קמה ומתעוררת שאלה 

שנייה. עניינה של זו הוא מידת ההגנה ששיטת המשפט נותנת לביטוי. 

ה זו מניחה, כי עניי� לנו ע� ביטוי שעקרו� חופש הביטוי סוכ, שאלה שניי

מבקשת לקבוע מגבלות שהדי� מטיל על  עליו. ע� זאת, כל שיטת משפט

חופש הביטוי. אכ�, הכרה בביטוי פלוני כביטוי הנכלל במסגרתו של 

עקרו� חופש הביטוי אי� משמעותה, כי הביטוי הוא מוג� בכל הנסיבות. 

חופש הביטוי אינו הער, היחיד שחברה דמוקרטית הטע� לכ, הוא, ש

מבקשת לקיי�. קיימי� ערכי� נוספי�, אשר הכרה בה� מצדיקה הטלת 

מגבלות והגבלות על חופש הביטוי [...] אכ�, הגישה המקובלת בכל 

שיטות המשפט הינה, כי חופש הביטוי אינו 'מוחלט'. תפיסתנו הינה, כי 

  )."34�33יוניברסל, בעמ' חופש הביטוי הוא 'יחסי'" (עניי� 

א� כ�, היק* ההגנה על הביטוי הוא, איפוא, פועל יוצא של ערכי� נוספי� והוא משתנה בהתא�  .61

  רות הביטוי לבי� הזכות לש� טוב. ילנסיבות המקרה ולאופיו של הביטוי. כ�, יש לאז� בי� ח

 � הרע בעניי� שלפנינו.כשכל אלה לנגד עינינו נשוב ונבח� את נפקות הוראותיו של חוק איסור לשו .62

  

  הרע לשו� איסור חוק

 :כ� קובע", מהי הרע לשו�" שכותרתו, הרע לשו� איסור לחוק 1 סעי* .63

  �לשו� הרע היא דבר שפרסומו עלול "

)להשפיל אד� בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג 1(

  מצד�;

  לו;)לבזות אד� בשל מעשי�, התנהגות או תכונות המיוחסי� 2(

)לפגוע באד� במשרתו, א� משרה ציבורית וא� משרה אחרת, בעסקו, 3(

  במשלח ידו או במקצועו;

)לבזות אד� בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקו� מגוריו, גילו, מינו, נטייתו 4(

  המינית או מוגבלותו;

....."  

 להשפיל שעלול דבר פרסו�, היתר בי�, היא הרע לשו� כי קובע, הרע לשו� איסור חוק, כ� כי הנה .64

 לפגוע העלול או, לו המיוחסי� תכונות או מעשי� בשל אד� לבזות או, הבריות בעיני אד�

 .זה בסעי* המפורט לפי', וכו אחרת וא� ציבורית משרה א�, אד� אותו של במשרתו

 עוולה הוא הנפגע זולת יותר או לאד� הרע לשו� פרסו� כילחוק איסור לשו� הרע קובע  7סעי*  .65

  .7בסעי*  המפורטי�, 1944פקודת הנזיקי� האזרחיי�, של הסעיפי� עליה ויחולו אזרחית
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 בשל במשפט הנתבע את לחייב רשאי המשפט בית כי קובעא(ב') לחוק איסור לשו� הרע 7סעי*  .66

 .נזק הוכחת ללא, � 50,000 על יעלה שלא פיצוי לנפגע לשל� זה חוק לפי אזרחית עוולה

, לפגוע בכוונה פורסמה הרע לשו� כי הוכח שבו מקו� כי קובעא(ג') לחוק איסור לשו� הרע 7סעי*  .67

בסעי*  כאמור הסכו� כפל על יעלה שלא פיצוי, לנפגע לשל� הנתבע את לחייב המשפט בית רשאי

  .נזק הוכחת ללא, א(ב')7

  

  הא� הפרסומי� נשוא התביעה מהווי� לשו� הרע

 17) נקבע בסעי* 4.8.08(פורס� בנבו, מיו�  נודלמ� נ' נת� שרנסקי ואח'ד"ר יולי  89/04בע"א  .68

 לפסק הדי�:

מהל, הניתוח של טענת הפגיעה בש� הטוב, המולידה עוולה בנזיקי� "

, יש לפרש את הביטוי, ראשיתומזכה בפיצוי, בנוי מארבעה שלבי�. 

בהקשר אובייקטיבי, ולשאוב ממנו את המשמעות העולה ממנו, על פי 

מות מידה מקובלות על האד� הסביר. פרשנות זו יש להשעי� ה� על א

מובנ� הפשוט של דברי הפרסו� המפורשי�, וה� על האמור "בי� 

שורותיו", כפי שמכלול זה עשוי להתקבל ולהתפרש בעיני האד� הסביר 

, יש לבחו� הא� על פי משמעות זו, מהווי� הדברי� שניתלחוק).  3(סעי* 

לחוק, והא� אופ� אמירת� מהווה "פרסו�"  1סעי* "לשו� הרע" על פי 

, יש לבחו� את שלישילחוק. בשלב  2כמשמעותו על פי מבחני סעי* 

לחוק, אשר  15עד  13תחולת ההגנות השונות  על הפרסו�, על פי סעיפי� 

תחולת מי מה� עשויה לשלול את אחריותו של המפרס� לפרסו� לשו� 

מתייחס לפרשנות הביטוי ולסיווגו, הרע. ג� שלב זה עשוי לכלול רכיב ה

למשל, כביטוי של עובדה או ביטוי של דעה, לש� התאמתו להגנה 

, א� ממלא הפרסו� את תנאי שלושת השלבי� הרביעיהרלבנטית. בשלב 

 הקודמי�, נבחנת שאלת הסעדי�, ובתוכ� שאלת הפיצוי הראוי לתובע."

לא חלק על כ� בהגנתו, וא* הודה בכ�  לית מא� דפליג, שהפרסו� בוצע על ידי הנתבע, האחרו� .69

 לחוק. 2מפורשות, כ� שה"פוסט" והתגובות עוני� להגדרת "פרסו�" בסעי* 

ככלל , המבח� המדרי� את ביהמ"ש בקובעו הא� בפרסו� יש משו� הוצאת לשו� הרע  אינו מבח�  .70

מבח� זה  סובייקטיבי, המבוסס על תחושותיו והרהורי ליבו של התובע, אלא מבח� אובייקטיבי.

מבוסס על בדיקת משמעות הביטוי בעיני הקורא הסביר, תו� בחינת מכלול הדברי�, ללא ניתוק 

ביטוי או משפט מהקשרו ותו� עמידה על ההקשר הכולל במסגרתו נאמרו הדברי� הנטעני� להיות 

  )). 10.1.2002(פורס� בנבו, מיו�  אפל נ' חסו� 1104/00לשו� הרע (ראו: ע"א 

  :51 בעמוד נקבע) 12.11.06(פורס� בנבו, מיו�  ב� גביר נ' דנקנר 10520/03רע"א ב .71
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אמירות מהוות לשו� רע מקו� שקיימת אפשרות אובייקטיבית, כי "

פרסומ� עלול להביא להשפלתו של אד�, או לעשותו מטרה לשנאה, בוז, 

או לעג מצד הבריות. משמעות הפרסו� נלמדת מתוכו; הוא מתפרש על 

והרגיל של מילותיו, ועל פי הקשר הדברי� בו הוא פי המוב� הטבעי 

נאמר. מבח� הדברי� הוא אובייקטיבי, ועיקרו במוב� שאד� סביר מייחס 

לפרסו�, בהקשר לשאלה הא� היה באותו מוב� כדי לפגוע בכבודו ובשמו 

  "של האד�.

נקבע בעמוד  ")פסק די� מיכאלי(להל�: " 555) 5, פ"ד מו(רבקה מיכאלי נ' בלה אלמוג 334/89בע"א  .72

562: 

 בית ידי על אחת לא שנקבע כפי, הסעי* תנאי להתקיימות המבח�"

 לוי� ד השופט כ, על עמד. סובייקטיבי ולא אובייקטיבי הוא, זה משפט

 א� ייקבע שבאמצעותו, המבח�: "בכותבו, 740 בעמ ,]1[ 466/83 א"בע

 אד� כלפי הרע לשו� להוות עלולי� פלוני שפירס� מסוימי� דברי� אכ�

, במהותו אובייקטיבי הוא המבח�. סובייקטיבי מבח� אינו, פלמוני

 הוא הקובע אלא, נפגע עצמו המרגיש הנתבע חושב מה, קובע לא: לאמור

, היא ההלכה."... פירסו� שבאותו הדבר את לקבל החברה עלולה כיצד

 סוג או מסוי� שקורא המשמעות בדבר ראיות בהבאת צור, אי� כי

 מימצא יקבע המשפט בית אלא, הנדו� לפירסו� ייחסו אחר או זה קוראי�

  ".לאו א� הרע לשו� הדברי� מהווי� אכ� א�, בשאלה

  

  הפרסו� הראשו�

הפרסו� הראשו� בגינו נתבע הנתבע נעשה ב"פוסט", שהוא פרס� על ה"קיר" בד* הפייסבוק שלו  .73

 , שבו נכתב:15.7.17מיו� 

תרומות והוצאות השכר שלה� לפי רש� כש"תנו לחיות לחיות" מפרסמי� שצריכי� "

ומשכורת  4,074,648מעל ארבעה מיליו� ש"ח  2015משרד המשפטי� לשנת  �העמותות 

תבינו לא� התרומות שלכ� מגיעות בזמ� שעמותות ופעילי�  ( 300,000המנכ"לית קרוב ל 

של� קורסי� ואי� כס* לקנות אוכל ותרופות, תתעוררו ותתרמו למי שבאמת אי� כס* ולא מ

  ."סכומי� כאלה למשכורות

הראשו� של הפרסו� הראשו� כותב הנתבע בפוסט כי הוצאות השכר של התובעת, לפי רש�  בחלקו .74

. מדובר בטענה �אל*  300-וכי משכורת המנכ"לית הינה קרוב ל �מיליו�  4העמותות, הוא מעל 

תנאי� הקבועי� בחוק עובדתית, פרסו� שאי� בו כל לשו� הרע לפי כל קנה מידה ולא מתקיימי� ה

איסור לשו� הרע, בהתקיימ� פרסו� מהווה לשו� הרע. בנוס*, פרסו� זה הינו אמת והוא לקוח 
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ב' לדוח הכספי מתחת לכותרת המשנה  11מתו� הדוח הכספי של התובעת, שבו נרש� בביאור 

ע ". כאשר לפוסט א* צור* צילו� הקט� 4,074,648"ההוצאות לעיל כוללות": "הוצאות שכר 

 הרלוונטי מהדוח הכספי שבו נרש� הנתו� האמור.

לטענת התובעת, הנתבע חת� את כותרת הפרק הרלוונטית ב"ביאור" שהינה "עלות טיפול בבעלי  .75

חיי� וקיו� מטרות העמותה". לטענת התובעת, הפרק כולו כולל את פעולות העמותה בהפעלת 

, פעילות עיקורי� וסירוסי�, וטיפול  מרפאות לבע"ח 3כלבייה ומער� טיפול בבע"ח לרבות הפעלת 

 וטרינרי אחר בכל האר., הפעלת אמבולנסי� להצלת בע"ח, מחלקה משפטית ועוד. 

, כוללות �מיליו�  11לטענת התובעת, ההוצאות בגי� הפעילות הזו, שהכנסותיה הכוללות ה� מעל  .76

ות שכר אלו ובי� . להבנתה, אי� בי� הוצא�מיליו�  4-שכר לכל העוסקי� במלאכה בעלות של כ

שכר הקרוי בעגה המקצועית "הנהלה וכלליות", המכונה בפי הציבור משכורות, ולא כלו�. כ� 

 טוענת התובעת  כי אי� בי� זה ובי� שכר המנכ"לית, המופיע בפרק "הנהלה וכלליות", ולא כלו�. 

צלות של אוכל לקבל את טענת התובעת בעניי� זה. אינני חולק על מטרותיה הנעלות והנא לא .77

התובעת, ואי� ספק שלצור� מימוש מטרות אלו מעסיקה התובעת עובדי� ומשלמת את שכר�. 

אול�, יחד ע� זאת, אי� בכ� כדי לשלול את העובדה שאינה שנויה במחלוקת לפיה הוצאות השכר 

של אות� עובדי� העוסקי� במטרות החשובות של העמותה, הינ� כפי שפורס� בפוסט, המבוסס 

 לקוח מהדוח הכספי של העמותה. לפיכ�, נתו� זה הינו בבחינת אמת.על נתו� ה

שבו נרש� כי עלות שכר  11כ�, ג� האמור בפוסט ביחס לשכר המנכ"לית, הרשו� בפרק ו' לביאור  .78

אל*  300-הוא אמת. אומנ�, בפוסט נכתב כי שכר המנכ"לית קרוב ל - � 284,057המנכ"לית הינו 

� קרו ואינו רחוק מהנתו� האמיתי. , אול� נתו� זה הינו אמת בעי

עוד יצוי�, כי "החלק העובדתי" בפרסו� הראשו� נעשה בלא כל דברי פרשנות או תיאור, וכל  .79

שפורס� היו עובדות כהוויית� על נתוני השכר, כפי שה� עולי� מדוחו"ת התובעת. הנתו� העובדתי 

לשו� הרע לפי ההגדרות  מהווה דיווח על הוצאות השכר בעמותה, וכאמור אי� בו כדי להוות

 לחוק. 1שבסעי* 

"תבינו לא� התרומות שלכ� מגיעות בזמ� שעמותות המש� הדברי� האמורי� בפוסט הינ�:  .80

ופעילי� קורסי� ואי� כס* לקנות אוכל ותרופות, תתעוררו ותתרמו למי שבאמת אי� כס* ולא 

 משל� סכומי� כאלה למשכורות". 

ט מהווי� ביקורת והבעת דעה של הנתבע על גובה השכר הדברי� האמורי� בחלקו השני של הפוס .81

שמשלמת התובעת, כאשר לדעתו יש להפנות תרומות לגופי� אחרי� שאינ� משלמי� סכומי� 

 כאלה לשכר.

  

 הפרסו� השני 
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הזוי הפרסו� השני הינו תגובת הנתבע לתגובות של אחרי� בהקשר לפוסט האמור, כדלקמ�: " .82

חייבי� "; "מיליו� משכורת ברוטו (הטעות במקור)וממש נורא שעמותה משלמת מעל ארבע 

חשוב לתרו� "; "צרי, לתרו� למסכני� באמת ולא לעמותה עשירה"; "להפסיק לתרו� לה�

". ג� פרסו� זה מהווה כולו לפעילי� ולעמותות שלא מבזבזות מיליוני שקלי� על משכורות

 נתבע. ביקורת והבעת דעה של ה

  

  

  

  הפרסו� השלישי : 

כעמותה ציבורית העמותה מסתירה מידע מהציבור וג� על זה התייחס רש� הפרסו� השלישי: " .83

העמותות והעיר לה� וחייב אות� להעביר דוח כספי על העמותה לפעיל שביקש את הדוח אבל 

 ". באחריות מלאה!העמותה לא העבירה עד היו�... אי� שקיפות מלאה בעמותה ואני כותב את זה 

בפרסו� זה יש תערובת של עובדה והבעת דעה, החלק העובדתי הוא זה לפיו התובעת מסתירה  .84

לכאורה מידע מהציבור וכי להתנהלות זו התייחס רש� העמותות וחייב אותה להעביר דוח כספי 

 על העמותה לפעיל שביקש את הדוח. 

לכתב ההגנה, בו טע�  73פורט בסעי* היסוד לטענות האמורות בדבר העדר שקיפות בעמותה,  .85

אול�  ,2008הנתבע כי דרש לקבל דוחות של העמותה ביחס לתקופה שבסמו� לעזיבתו בשנת 

התובעת סירבה למסור מסמכי� אלו לידיו, חר* פניות חוזרות ונשנות ועל א* הוראות מפורשות 

 של רש� העמותות בעניי� זה. טענות אלה של הנתבע לא נסתרו.

ר* לסיכומיו שני מכתבי� שנשלחו על ידי רש� העמותות ושלכאורה תומכי� בדבריו הנתבע צי .86

 לעניי� זה.

התובעת מתנגדת לצירו* מכתבי� אלה לסיכומי� והצדק עימה. ניסיו� הנתבע לצר* לסיכומי�  .87

מכתבי� אלו שלא צורפו לכתב ההגנה, בלא נטילת רשות, הינו פסול ואי� בכוונתי להסתמ� עליה� 

 שהיא. בכל צורה

  

  הא� הפרסומי� מהווי� לשו� הרע

לטענת הנתבע, הנתוני� אשר הובאו בפרסו� הראשו� והשני הוצגו כפי שה� מתו� הדוחות  .88

הכספיי�, ללא פרשנות והרחבות שנטענות על ידי התובעת. לטענתו, אי� לנו אלא בחזרה על 

נע באמיתות� של הדברי� אשר פורסמו בדוחותיה הכספיי� של התובעת, וכי הוא היה משוכ

הדברי� ומשמעות�. מוסי* הנתבע, כי הבעת דעתו ביחס לתרומות הנה לכל היותר הבעת דעה 
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לגיטימית לאור פרסו� הנתוני� הכספיי�, אשר לטענת הנתבע, אינ� עולי� בקנה אחד ע� 

 מטרותיה המוצהרות של העמותה.

כספית של עמותה הנסמכת, התנהלות  -התובעת, כמו ג� הסוגיות שבה� עסקו הפרסומי�, קרי  .89

נמצאות כול� במישור הציבורי ומהוות עניי� לציבור. בנסיבות  -בי� היתר, על תרומות מהציבור 

אלה, החשיפה לביקורת, כמו ג� הסיכו� לפגיעה בש� הטוב בעטיה, היא סיכו� מובנה שהתובעת 

 לוקחת על עצמה. 

תרו� לה�" או "כי צרי� לתרו� למסכני� אינני סבור כי דעתו של הנתבע לפיה "חייבי� להפסיק ל .90

באמת ולא לעמותה עשירה" או כי "חשוב לתרו� לפעילי� ולעמותות שלא מבזבזות מיליוני 

שקלי� על משכורות", מהווה לשו� הרע, שכ� מדובר בהבעת דעה ובביקורת לגיטימית הבאה 

ת עניי� לציבור, במסגרת חופש הביטוי. במקרה דנ�, כאשר המדובר בעמותה ציבורית המעורר

וכאשר מדובר בהבעת דעה של הנתבע על אופ� פעילותה, וג� זאת בלשו� שאינה בוטה או מתלהמת 

 יש להעדי* את חופש  הביטוי. -

אני כי אילו הגעתי למסקנה לפיה בפרסומי� האמורי�, או בחלק מה�, יש משו� לשו� הרע,  סבור .91

יקה החד משמעית שנסקרה על ידי בהרחבה הייתי חוטא למעמדו העליו� של חופש הביטוי ולפס

 בפסק די� זה, בפרק העוסק בחופש הביטוי וכפי שתומצתה להפליא בערעור "אילנה דיי�":

�בעבר, הסברה הייתה כי אי� להעניק לחופש הביטוי מעמד עליו� א"

פריורי על פני הזכות לש� טוב ... כבר אז יצא הנשיא (אז השופט) מ' 

). עמדתו 362�358כנגד התפיסה הזו (ראו ש�, בעמ' שמגר, בדעת מיעוט, 

אומצה בפסיקה מאוחרת יותר שבמסגרתה הכיר בית המשפט הזה 

בצור, להקנות יתר משקל לחופש הביטוי לעומת הזכות לש� טוב; 

במיוחד כ, מקו� שבו מדובר בפרסומי� בענייני ציבור או בפרסומי� 

 "העוסקי� באישי ציבור.

� והמצב המשפטי המתואר, עיו� בפרסומי� בכללות� מלמד כי באיזו� שבי� על רקע נסיבות העניי .92

חופש הביטוי לבי� ההגנה על הש� הטוב, ובהינת� העובדה לפיה מדובר בעמותה ציבורית 

 שבהתנהלותה יש עניי� לציבור, אי� הפרסומי� מהווי� לשו� הרע. 

זוי או השפלה של התובעת, או איני סבור, כי לאור לשו� החוק או מבחני הפסיקה, מדובר בבי .93

בלשו� הרע בכל אופ� אחר. מקובלת עליי טענת הנתבע, כי אי� המדובר ב"קריאה לחיסול 

העמותה", אלא בהבעת דעה לגיטימית, הנעשית על רקע נתוני� כספיי� שפרסמה התובעת עצמה. 

למדי, הבא עוד אציי�, כי הבעת הדעה לא נעשתה בלשו� חריפה או מתלהמת, אלא באופ� מתו� 

 במסגרת חופש הביטוי.
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יחד ע� זאת, לא אעשה מלאכתי קלה ולא אסתפק במסקנה לפיה אי� בפרסומי� משו� לשו� הרע,  .94

ואדו� בשאלה הא� לנתבע עומדות ההגנות שבחוק, אילו היה נקבע כי הפרסומי� או חלק� 

 מהווי� לשו� הרע. 

  

 הגנות מכוח החוק 

עולי� כדי לשו� הרע, עשויה איזו מההגנות הקבועות בפרק  ג� כאשר נקבע, כי פרסומי� מסוימי� .95

הנתבע, לשלול את  -ג' לחוק איסור לשו� הרע, שהנטל להוכיח את קיומ� הוא על המפרס� 

 האחריות בגי� הפרסו�.

  

 פרסומי� מותרי�

 לחוק מפרט סדרת פרסומי� מותרי� בקבעו: 13סעי*  .96

  �. לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי 13"

) העתק או תמצית נכונה והוגנת ממרש� המתנהל על פי חיקוק או 10( 

  ממסמ, אחר הפתוחי� על פי חיקוק לעיו� כל דורש;"

הפרסו� העובדתי בפוסט, המתייחס להוצאות השכר, מהווה נתו� הלקוח מתו� דוחות רשמיי�  .97

רסו� נתוני השכר ומאזני� של העמותה, המתנהלי� על פי חוק ופתוחי� לעיו� לכל דורש. לפיכ�, פ

 בפוסט הינו "פרסו� מותר" ואינו מהווה עילה לתביעה. 

.      

  הגנת "אמת הפרסו�"

לטענת הנתבע, ג� א� יש בפרסומי� משו� לשו� הרע, הרי שעומדת לו ההגנה של "אמת  .98

 לחוק.  14הפרסו�", שיסודה בסעי* 

 :מסויימות בנסיבות אמת פרסומי על הגנה, היתר בי�, קובעלחוק  14סעי*  .99

 טובה הגנה זאת תהא הרע לשו� בשל אזרחי או פלילי במשפט. 14"

 תישלל לא זו הגנה; ציבורי עני� בפרסו� והיה אמת היה שפורס� שהדבר

 של פגיעה בו שאי� לוואי פרט של אמיתותו הוכחה שלא בלבד כ, בשל

 ".ממש

לב בהתבסס על פרסומי לטענתו של הנתבע, האמור בפרסו� הוא אמת ותמי� והוא פורס� בתו�  .100

התובעת עצמה, כאשר חלק אחר של הפרסו� מהווה הבעת דיעה וביקורת מותרת על התנהלות 

 התובעת.

בנוס*, הנתבע טוע� כי היתה עליו חובה ציבורית ומוסרית לבצע את הפרסו�, בהיותו פעיל להגנת  .101

  זכויות בעלי החיי�, ומי שהקי� את התובעת בעבר.
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דיו� נוס* ) (להל�: "18.9.14(פורס� בנבו, מיו� אילנה דיי� אורב,  נ' ד"רפלוני  2121/12בדנ"א  .102

 לעניי� הגנת "האמת הפרסו�", כ�: 15") נקבע בעמוד אילנה דיי�

הגנה זו משקפת את נכונות המחוקק להתיר פרסומי� עובדתיי� שיש "

בה� משו� פגיעה בש� הטוב וא* בכבודו של מושא הפרסו�, מקו� 

מידע שיש בו עניי� לציבור... התנאי הראשו�, כאמור, שמדובר באמת וב

לתחולת הגנת אמת הפרסו�, הוא "שהדבר שפורס� היה אמת" 

לחוק היא אמת משפטית  14.....לגישתי, ה"אמת" שאליה מכוו� סעי* 

(או אמת שיפוטית). היינו, פרי עיבודו של בית המשפט, בכלי� 

 14צגת בפניו .....סעי* משפטיי�, את המציאות העובדתית כפי שהיא מו

  לחוק מתנה את תחולת ההגנה בכ, "שהדבר שפורס� היה אמת". 

  

  

  

  הא� עלה בידי הנתבע להוכיח הגנת "אמת הפרסו�"

ערעור בנטל ההוכחה מוטל על הנתבע להוכיח את הגנת אמת הפרסו�. קולעות לעניי� זה הקביעות  .103

 לפסק הדי�: 90בסעי*  אילנה דיי�

שראלי נוקט בעניי� זה בגישה שונה מזו הבאה לידי יצוי� כי הדי� הי"

הנטל להראות כי  על התובעביטוי בפסיקה האמריקנית. ש� מוטל 

 הפרסו� בעניינו היה שקרי (חלאד גנאי�, מרדכי קרמניצר ובועז שנור

גנאי�, קרמניצר ) (להל�: 2005( 226 הרע: הדי� המצוי והרצוי לשו�

). Philadelphia Newspapers v. Hepps 475 U.S. 767 (1986)); ושנור

בדי� הישראלי, נטל ההוכחה הוא הפו,. כאשר הוכח פרסומה של לשו� 

 ."להוכיח את אמיתות הפרסו� לנתבעעובר הנטל  �הרע 

אדגיש, כי בפסיקה נקבע כי די בכ� שהפרסו� היה אמת לפי משמעות� הכללית של הדברי� וכי  .104

י� בפועל לבי� תוכ� הפרסו�. בעניי� זה נקבע בע"א אי� דרישה לזהות מוחלטת בי� מצב הדבר

 :16) בעמוד 12.12.06(פורס� בנבו, מיו�  אריה קור� נ' עמינדב ארגוב 10281/03

בבואנו לבחו� את יסוד אמיתות הפרסו� נזכור כי אי� נדרשת זהות "

מוחלטת בי� תוכ� הפרסו� לבי� מצב הדברי� העובדתי וכי די בהתאמה 

שמעות� הכללית של הדברי�, כפי שהיה מאזי� סביר ביניה� באופ� שמ

  או קורא סביר מפרש�, תתא� את תוכ� הפרסו�."

לטענת הנתבע, האמור בפוסט ובתגובות (הפרסו� הראשו� והשני) מציג נתוני� מתו� דו"חות  .105

התובעת ביחס להוצאות שכר ושכר המנכ"לית, כאשר הנתוני� שהובאו הנ� אמת לאמיתה. ג� 
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דתי שהובא בתגובת הנתבע, שבגדרה נטע�, כי התובעת הסתירה מידע מהציבור ולא התיאור העוב

הנו אמת בעיקרו, בהסתמ� על טענת  -מסרה מסמכי� שהתבקשה למסור (הפרסו� השלישי) 

 הנתבע בכתב ההגנה שלא נסתרה.

) (להל�: 10.1.02(פורס� בנבו, מיו�  אפל נגד חסו� 1104/00באשר לעניי� ציבורי, נקבע בע"א  .106

 "):פסק די� אפל"

"עניי� ציבורי" ייחשב עניי� שידיעתו ברבי� רלוונטית להגשמת מטרה "

א� לצור, גיבוש דעתו  �ציבורית או שיש לציבור תועלת בידיעה לגביו 

בענייני� ציבוריי� וא� לש� שיפור אורחות חייו ... ברי כי לא נית� 

נושאי� יהוו "עניי� ציבורי", והדבר ייבח� לגבי כל לקבוע מראש אילו 

   "פרסו� לגופו.

 ")עניי� אונגרפלד" ) (להל�:11.7.11(פורס� בנבו, מיו�  אונגרפלד נ' מדינת ישראל 7383/08בדנ"פ  .107

  נקבע:

הגדרת המונחי� 'דמויות ציבוריות' ו'ענייני� ציבוריי�' אינה משימה "

להתעורר במציאות... נית� לומר כי פשוטה נוכח מגוו� המצבי� העשויי� 

אד� ייחשב 'דמות ציבורית' ככל שנגיעתו לענייני ציבור והשפעתו עליה� 

ה� רבות יותר, וככל שהופעתו בציבור וגישתו לאמצעי התקשורת רבות 

יותר... 'דמות ציבורית' היא דמותו של מי שיש לו נגיעה לענייני ציבור 

ההגדרה הקונקרטית כרוכה והשפעה עליה� במידה זו או אחרת, ו

בנסיבותיו של כל עניי�... 'עניי� ציבורי' ייחשב עניי� שידיעתו ברבי� 

רלוונטית להגשמת מטרה ציבורית או שיש לציבור תועלת בידיעה לגביו 

א� לצור, גיבוש דעתו בענייני� ציבוריי� וא� לש� שיפור אורחות  –

), להל�: 2002( 621�620, 607) 2אפל נ' חסו�, פ"ד נו( 1104/00חייו" (ע"א 

 ."עניי� אפל)

התובעת הינה עמותה, המהווה גו* ציבורי ועוסקת בענייני� המצויי� בלב העניי� הציבורי: זכויות  .108

 בעלי חיי�, ולא יכול להיות ספק כי קיי� עניי� ציבורי בפרסו� שנעשה. כאמור, בעניי� אונגרפלד

תו ברבי� רלוונטית להגשמת מטרה ציבורית או שיש : 'עניי� ציבורי' ייחשב עניי� שידיע נקבע כי

א� לצור, גיבוש דעתו בענייני� ציבוריי� וא� לש� שיפור  �לציבור תועלת בידיעה לגביו 

 .אורחות חייו"

בענייננו, המדובר בפוסט ותגובות, שבה� הוצגו נתוני� מתו� דוחות כספיי� של התובעת ביחס  .109

המדובר בפרסומי� שבה� מצוטטי� נתוני� שפרסמה התובעת  -להוצאות השכר בעמותה, קרי 

עצמה. התובעת אינה מכחישה את הנתוני� כאמור. נוכח האמור, ובהינת� העובדה לפיה מדובר 
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ביחס אליו עניי� ציבורי, סבורני, כי התקיימו היסודות להגנת אמת הפרסו�   בגו* ציבורי שיש

 בכל האמור לנתוני� הכספיי� שפורסמו.

  

 הגנת תו� לב 

), 3(15), 2(15בסעיפי�  הנתבע טע�, כי בנסיבות המקרה דנ� חלות ביחס אליו ההגנות הקבועות .110

גנת תו� הלב, בדומה להגנת אמת . נטל ההוכחה לקיו� ה) לחוק איסור לשו� הרע6(15-) ו4(15

 בפרסו�, מוטל על הנתבע.

. במשפט פלילי או אזרחי בשל לשו� הרע תהא זאת הגנה טובה א� 15"

  הנאש� או הנתבע עשה את הפרסו� בתו� לב באחת הנסיבות האלו:

)1(  .....  
  

ו עליו ) היחסי� שבינו לבי� האד� שאליו הופנה הפרסו� הטיל2(  

  חובה חוקית, מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסו�;

) הפרסו� נעשה לש� הגנה על עני� אישי כשר של הנאש� או 3(  

הנתבע, של האד� שאליו הופנה הפרסו� או של מי שאותו אד� 

  מעוני� בו עני� אישי כשר;

) הפרסו� היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, 4(  

ציבורי, בשירות ציבורי או בקשר לעני� ציבורי, או על אפיו, רשמי או 

עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שה� נתגלו באותה 

  התנהגות;

  )5(  .......  

) הפרסו� היה בקורת על יצירה ספרותית, מדעית, אמנותית או 6(  

אחרת שהנפגע פרס� או הציג ברבי�, או על פעולה שעשה בפומבי, 

הבעת דעה על אפיו, עברו,  �בר כרו, בבקורת כזאת ובמידה שהד

מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שה� נתגלו באותה יצירה או 

  פעולה;"
  

  :כ� לב בתו� פרסו� לעניי� קובע לחוק 16 סעי* .111

 הנסיבות באחת הפרסו� את שעשה הנתבע או הנאש� הוכיח) א.(16"

, נסיבות באות� הסביר מתחו� חרג לא ושהפרסו� 15 בסעי* האמורות

  .לב בתו� הפרסו� את שעשה עליו חזקה

 א�   לב בתו� שלא הפרסו� את שעשה הנתבע או הנאש� על חזקה) ב(    

  :מאלה אחת בפרסו� נתקיי�

  ;באמיתותו האמי� לא והוא אמת היה לא שפורס� הדבר  )1(    



  
  יפו �בית משפט השלו� בתל אביב 

  נ' שלזינגר 580176832תנו לחיות לחיות  52664�07�17 ת"א
                                                                      

  

 26מתו�  20

 הפרסו� לפני נקט לא והוא אמת היה לא שפורס� הדבר  )2(  

  ;לא א� הוא אמת א� להיווכח סבירי� אמצעי�

 סבירה משהיתה גדולה במידה לפגוע הפרסו� ידי על נתכוו� הוא  )3(  

  ."15 סעי* ידי�על המוגני� הערכי� להגנת

  

, חוקית חובה עליו הטילו הפרסו� הופנה שאליו האד� לבי� שבינו היחסי��) 2(15 סעי* מכח הגנה

 :פרסו� אותו לעשות חברתית או מוסרית

") בספרו שנהר המלומד: "להל�) (1997" (הרע לשו� דיני"-"שנהר" המלומד של בספרו .112

 לעמוד הפרסו� על, לחוק) 2( 15 סעי* מכוח הגנה טענת ביסוס לצור� כי 282 בעמוד נאמר

 :מצטברי� תנאי� בארבעה

 חובה כאשר, חובה מתו� הפרסו� את עשה שהמפרס� זה הוא שבהגנה הראשו� המרכיב .112.1

 לפרס� רשאי שאד� העובדה". חברתית" או" מוסרית", "חוקית" להיות יכולה זו

 קמה לפרס� חובה. זאת לעשות חייב שהוא כ� על מעידה לא, מסוי� מסוג אינפורמציה

 . הפרסו� הופנה שאליו מי אצל המידע את לקבל אינטרס של קיומו בעקבות כלל בדר�

 המבח� הינו הראשו� המבח�, לפרס� החובה לקיו� בנוגע מבחני� כמה מצויי� בפסיקה

 בעלי האנשי� חוג של רובו לפחות כאשר לפרס� בחובה ש"ביהמ יכיר פיו שעל האמפירי

, המקרה בנסיבות חובת� שזאת חושבי� היו, הנתבע של במצבו נמצאי� שהיו הישר השכל

 החובה כי הינו,  לעיל קוטיק בעניי� כמפורט, נורמטיבי מבח�). קוטיק' נ בנטוב 90/49 א"ע(

 . ביהמ"ש של עולמו השקפת לפי קיימת לפרס�

 בהחלט יכול, העמותה ממקימי ושהיה חיי� בעלי בזכויות כולו כל המעורב אד�, להבנתי

 .הפרסו� את לבצע חובה עליו שחלה כמי להיחשב

 בעמותה הפרסו�. עסקינ� הופנה שאליו מי לכל בנוגע חלה : החובההמרכיב השני .112.2

 המתעניי� זה בעיקר, לציבור הופנה והפרסו�, מהציבור תרומות על, היתר בי�, הנסמכת

 .בענייננו מתקיי� זה שמרכיב ומכא�, חיי� בעלי בזכויות

הפרסו�. על תוכ� הפרסו� להיות רלוונטי לקיו� החובה ולא  : תוכ�המרכיב השלישי .112.3

לחרוג מהנדרש לביצוע החובה לביצוע הפרסו�. במקרה שלפניי, תוכ� הפרסומי� רלוונטי 

 ני סבור כי הפרסו� חרג מהנדרש. ואינ

במקרה דנ� הנתבע האמי� בנכונות הפרסו� כפי  .לב בתו� נעשה : הפרסו�המרכיב הרביעי .112.4

 .)3(15שיפורט להל� בדיו� המתייחס להגנה לפי סעי* 

 ).2(15 שבסעי* ההגנה תחת חוסי� הנתבע פרסומי כי למסקנה הגעתי לעיל האמור לאור .113
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   כשר אישי עניי� על הגנה לצור, לב בתו� פרסו�: לחוק) 3(15 סעי* מכוח ההגנה

 התנאי� לעניי� נקבע עזור אלי' נ Canwest Global Communications Corp 6903/12 א"בע .114

 :כ� 15 סעי* מכוח ההגנות תחולנה בהתקיימ�

 לזכות עשויי� ה�, אמת היו לא שפורסמו הפרסומי� א� ג�"

 כדי). לחוק 15 סעי*( לב בתו� נעשה הפרסו� שבו מקו� להגנה

 שני לקיי� עליו, 15 סעי* מהגנת ייהנה הרע לשו� שמפרס�

 כי והשני, לב בתו� נעשה הפרסו� כי הראשו�: מצטברי� תנאי�

 החוק שמונה הנסיבתיות החלופות �12מ אחת בגדר נעשה הפרסו�

, מ"בע כלכלי יעו5 שרותי' נ שר* עזבו� 354/76 א"ע( זה בסעי*

 250/69 א"ע); שר* עניי�: להל�) (1981( 175, 169) 4(לה ד"פ

); 1969( 137, 135) 2(כג ד"פ, חתוקה' נ מ"בע מודיעי� הוצאת

 נסיבות על ועומד מוסי* לחוק 16 סעי*). 250' בעמ, שנהר

 השלילה או החיוב בדר, – שמצביעות ראייתיות חזקות המקימות

 23 פסקה, גביר ב� עניי� ג� ראו( בפרסו� לב תו� של קיומו על �

; 26 פסקה, שרנסקי עניי�; יה'פרוקצ' א השופטת של דעתה לחוות

 201, 169) 2(מא ד"פ, מזרחי' נ האר5 עיתו� הוצאת 670/79 א"ע

 הפרסו� כי המפרס� הוכיח א�, כ,)). מזרחי עניי�: להל�) (1987(

 לא הפרסו� וכי לחוק 15 בסעי* המנויות הנסיבות באחת נעשה

 החיובית החזקה תחול, העניי� בנסיבות הסביר מתחו� חרג

, זאת לעומת). לחוק) א(16 סעי*( לב ת� היה המפרס� שלפיה

 אחת נתקיימה א� לב ת� היה לא מפרס� כי היא שלילית חזקה

 האמי� לא והמפרס� אמת היה לא הפרסו� א�: הבאות מהנסיבות

 אמצעי� נקט לא והמפרס� אמת היה לא הפרסו� א�; באמיתותו

 שהמפרס� הוכח א� או; לפרסו� עובר האמת את לברר סבירי�

 הנדרשת הסבירה מהמידה החורגת במידה בנפגע לפגוע התכוו�

; לחוק) ב(16 סעי*( הלב תו� הגנת ידי על המוגני� הערכי� להגנת

  )."19�18 פסקאות, שרנסקי עניי� ג� ראו

 על להג� כדי נדרש הפוגע הפרסו� בו מקו� למפרס� ותעמוד יכול) 3(15 סעי* לפי ההגנה .115

 . פחות פוגעני אמצעי ובהיעדר המפרס� של" כשר אישי" עניי�

) 3( 15 סעי* מכוח הגנה טענת ביסוס לצור� כי 294 בעמוד מציי� בספרו שנהר המלומד .116

 :מצטברי� תנאי� בארבעה לעמוד הפרסו� על, לחוק

 מדובר בעניי� אישי כשר אשר הגנה עליו מצדיקה את הפרסו�.  .116.1

 הפרסו� הפוגעני נועד להג� על אותו עניי�.תוכ�  .116.2
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 הפרסו� הופנה רק לנמעני� מסוימי� לפי הוראות הסעי*. .116.3

 .לב בתו� נעשה הפרסו� .116.4

 כי בהאמינו, חיי� בעלי זכויות למע� כפעיל הנתבע ידי על בוצע הפרסו�, בענייננו .117

 הטיפול לצור� במקו� שכר לצרכי גדולי� כס* סכומי המבזבזת עמותה הינה התובעת

 כשר אישי עניי� לנתבע כי סבור אני, לפיכ�. העמותה מטרות לקידו� ובמקו� בחיות

 .הפרסו� בעשיית

 פורס�( מ"בע מעיינות א.א' נ שפיר אליהו 21858-08-10') חי( א"בת נקבע זה בעניי� .118

 ): 3.9.2012 מיו�, בנבו

 סבר אכ�, המכתבי� משלוח במועד כי, שוכנעתי התובע של מעדותו"

, הרשו� המסחר בסימ�, היתר בי�, התובעת וזכויות זכויותיו כי התובע

 היא וכי, התובעת של היוצרי� בזכות פוגעת הנתבעת כי, סבר וכ�, מופרות

 עניי� היה לתובע, בנוס*. התובע ש� על הרשומי� המדגמי� את מפרה

 לעניינה לדאוג עליו המוטל התפקיד נוכח א* זאת, בפרסו� כשר אישי

, נכסיה שמירת לש� סבירי� בצעדי� ולנקוט, התובעת של וזכויותיה

, כ� כמו. אלה מנכסי� הנובעות והזכויות שלה הרוחני הקניי� נכסי לרבות

, מידתית הייתה הפרסו� תפוצת כי נראה, בפני שהונחו הראיות מ�

  ."הרלוונטיי� לגורמי� רק הופנה המכתבי� פרסו�

 יש מהפרסומי� בחלק כי יימצא א� ג� כי לציי� אני שחייב הרי, הפרסו� תוכ� בעניי� .119

 לשו� חומרת מדרג שמבחינת הרי), כ� הדבר אי� כי קבעתי, לעיל כאמור( הרע לשו� משו�

 .מהדרוש יותר חמורי� או קיצוניי� ואינ� למדי מתוני� הניסוחי�, הרע

 טכנולוגיה גלקסי' נ שבה הילה ספיר 56413-03-14) א"ת( א"בע, הפרסו� סבירות בחינת לעניי� .120

 : נקבע) 24.3.15מיו�, בנבו פורס�( מ"בע רפואית

 סבירותו. העניי� בנסיבות הסביר מתחו� חרג לא הפרסו� דנ� במקרה"

 אלא סטריליי� מעבדה בתנאי או הריק בחלל נבחנת אינה הפרסו� של

 כלפי המערערת שביצעה והקשות הרבות הפרובוקציות רקע ועל לב בשי�

 ביטול באמצעות פרנסת� מקור את לגדוע ממש של ניסיו� תו,, המשיבי�

  ."בישראל פאלומר של כסוכני� מעמד�

 נסיבות רקע על לבחו� עלינו התביעה שבבסיס הפרסומי� את. לענייננו ג� יפי� אלו דברי� .121

 מטע� ביטוי חריפות של סבירה מרמה חורג אינו הפרסומי� תוכ� כי אני סבור. הספציפי המקרה

 עצמו רואה ולפיכ� העמותה את בעבר שהקי� זה הוא, חיי� בעלי זכויות למע� פעיל שהינו הנתבע

 . התובעת של הכספית ובהתנהלותה בפעילותה אישי עניי� ובעל מחויב

 הפרסומי� שכ� מהמותר חרגה הפרסו� תפוצת כי סבור שאינני הרי, הפרסו� לתפוצת באשר .122

 יש אנשי� אות� אל הפרסו� הפניית כאשר, החיי� בעלי בזכויות והמתעניי� הדואג לציבור הופנו
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 ב�' נ אפלבויי� 256/57 א"ע זה לעניי� ראה. המפרס� של הכשר האישי עניינו את לשרת כדי בה

 ). 03.06.60 מיו�, בנבו פורס�( גוריו�

 שנהר המלומד. המפרס� של ליבו תו� הינה ההגנה לתחולת כתנאי לבחו� יש אותה נוספת שאלה .123

 : באומרו זו לדרישה מתייחס 297 בעמוד בספרו

 על דגש המשפט בית ישי� הלב תו� סוגיית של בחינתה במסגרת"

 שהדברי� לוודא כדי נדרשי� אמצעי� נקט המפרס� הא�, השאלה

 ג�: שבפרסו� הפגיעה מידת תיבח�, כ� כמו. נכוני� לפרס� עומד שהוא

 תיתכ� עדיי�, כשר אישי עניי� על להגנה רלוונטי היה הפרסו� תוכ� כאשר

 כלל שהפרסו� משו� למשל, הלב תו� מרכיב יתקיי� שלא האפשרות

 המפרס� כוונת א� ג� כי, להדגיש יש. המידה על יתר עולבי� ביטויי�

 להעיד עשויי� שמעשיו הרי, לנפגע לעזור שביקש מכיוו� רצויה הייתה

  ."הסביר מתחו� יחרגו ה� א� לב תו� העדר על

 נתוני הינ� התובעת י"ע המשול� לשכר ביחס הנתבע י"ע שפורסמו העובדתיי� הנתוני�, כאמור .124

 או עולבי� ביטויי� כולל איננו הפרסו� כאשר, עצמה התובעת דוחות על המבוססי�, אמת

 התנהלות על עניינית ביקורת כולל שהוא אלא, בה התפקידי� בעלי או התובעת כלפי פוגעניי�

 .למדי מתונה בצורה המובעת דעה, הנתבע של אישית בדעה המלווה ביקורת, התובעת

 אישי עניי� על הגנה לצור� לב בתו� פרסו� של ההגנה ג� עומדת לנתבע כי, אפוא, למסקנה הגעתי .125

 .כשר

 

 )4(15 סעי* � ציבורי ובעניי� ציבור אנשי על דעה הבעת

 עניי� קיי� כ� כמו. מהציבור תרומות על, היתר בי�, הנסמכת עמותה היא הפרסו� מושא, בענייננו .126

 הפוסט פרסו� במסגרת הנתבע ביקש, כ�. הכספית התנהלותה על ביקורת בפרסו� ציבורי

 לנגד וראה התובעת להתנהלות הנוגעת התרשמותו בדבר לפייסבוק חבריו את לשת* והתגובות

 .הציבור טובת את עיניו

 בתוכ� המדובר שאי�, למסקנה לטעמי מובילות, הנסיבות בחינת ג� כמו, והתגובות הפוסט קריאת .127

בלתי סביר או קיצוני החורג ממתח� הסבירות. משכ�, סבור אני כי הדברי� נכתבו בנסיבות של 

 ).4(15הבעת ביקורת לגיטימית. אשר על כ�, הפרסומי� חוסי� ג� תחת ההגנה הקבועה בסעי* 

 

  (ב) לחוק16לב הקבועה בסעי* ההא� התקיימה בנתבע חזקת חוסר תו� 

(ב), וזאת 16כח כי מתקיימי� בנתבע התנאי� לשלילת חזקת תו� הלב הקבועה בסעי* לא הו .128

מאחר שהנתבע הסתמ� על דוחות כספיי� של התובעת והיה משוכנע באמתות� של הדברי� 
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ומשמעות�. כמו כ�, הוא לא התכוו� לפגוע ע"י הפרסו� במידה גדולה יותר משהיתה סבירה 

 לחוק. 15להגנת הערכי� המוגני� לפי סעי* 

  

 "תביעת השתקה"

לטענת הנתבע מדובר ב"תביעת השתקה", שנועדה לסתו� את פיו ולהטיל עליו ועל אחרי� מורא  .129

 ימנעו מפרסומי� נגד התובעת בעתיד.יכדי ש

הנתבע הסתמכו על מאמר של האגודה לזכויות האזרח בישראל שכותרתו "משתיק קול:  ב"כ .130

משפטי דיבה כאיו� על חופש הביטוי", כאשר בהתא� למאמר זה מאפייניה של "תביעת השתקה" 

 ה�, בי� היתר:

תביעה שעצ� הגשתה ובירורה עלולי� להטיל אפקט מצנ� על נכונות� של הנתבע או  .130.1

יו� ציבורי, וזאת עקב החשש כי המשאבי� החומריי� של אחרי� להשתת* בד

והנפשיי� הנדרשי� למי שמתגונ� מפני "תביעה משתיקה" ישכנעו רבי� שלא 

'להתעסק' ע� התובע או ע� גורמי� אחרי� חזקי� כמותו, כאשר במאמר נכתב כי 

רק במקרי� נדירי� יהיה נית� להוכיח שכוונת התובע הייתה להשתיק את הנתבע "

 למאמר). 32" (עמוד תיע מבקרי� פוטנציאליי�או להר

מאפיי� שכיח נוס* "בתביעות משתיקות" הוא פערי כוחות, בעיקר כלכליי�, לטובת  .130.2

התובע. התביעה מוגשת לרוב נגד מבקר דומיננטי של התובע, שהוא אד� מ� הישוב; 

 לעומתו התובע הוא לעיתי� גו* בעל כוח כלכלי אית� שמאפשר לו לספוג בקלות את

 למאמר). 34העלות הכספית הכבדה שבניהול תביעה משפטית (עמוד 

למאמר), כאשר  37מאפיי� נוס* ב"תביעות משתיקות" הוא סכו� תביעה מופר� (עמוד  .130.3

מדובר לפעמי� בסכומי� שאי� לה� כל קשר לנזק הנטע� מהפרסו�, שאי� לה� אחיזה 

 בדי� ושחורגי� באופ� משמעותי מהסכומי� המקובלי� בפסיקה.

מאפיי� נוס* הוא טענות סרק עובדתיות ומשפטיות בעלות יסוד רעוע שסיכוי� להתקבל  .130.4

נמוכי�, כאשר כוח� המשתיק הוא עצ� הגשתה של התביעה, הכופה על הנתבע להתגונ� 

 על כל הכרו� בכ�.

סיטי נדל"� בע"מ נ' �אור 18029-02-11בא כוח הנתבע הפנה את בית המשפט לת"א (מחוזי ת"א)  .131

 :6) בו נקבע בעמוד 7.7.11(פורס� בנבו, מיו�  טבקמ�ד� 

"אכ�, ככלל, יש למגר מ� השורש תביעות בלתי כנות, ואי� לאפשר 

לתביעות שהופכות את בית המשפט  לכלי משחק אסטרטגי, לחצות את 

  ס* ההיכל ולבוא בשעריו. 

מתפקידו של בית המשפט לברר סכסוכי� אמיתיי� בי� אד� לחברו ובי� 

לרשות, להבדיל מתביעות המוגשות ע"י גופי� חזקי� עתירי האזרח 
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ממו�, כנגד יריביה� דלי האמצעי�, בעילה מפוקפקת כלשהי, מתו, 

מטרה מכוונת ללחו5 עליה� לחזור בה� מדרישות צודקות, רק מחמת 

 חוסר יכולת� לממ� הגנה משפטית כנגד תביעה בסכומי� "כבדי�"."

בפסק די� זה משו� קליטת עקרו� "תביעות השתקה" במשפט לטענת באי כוח הנתבע, יש באמור  .132

 ארצנו. לפיכ�, טועני� באי כוח הנתבע, כי יש לסלק את התביעה בהיותה "תביעת השתקה".

) נקבע ע"י כב' 28.1.18(פורס� בנבו, מיו�  סרנה נ' נתניהו ואח' 15267-09-17"א (מחוזי ת"א) בע .133

 השופטת אביגיל כה�: 

 תביעת" במושג מכיר אינו הישראלי שהחוק כ, על מחלוקת אי�"

 יכולה אשר, תביעה הגשת מונע אינו הרע לשו� איסור חוק". השתקה

  .מאמר אותו פי על" השתקה תביעת" של ליסודות להיכנס

 חוק הצעת, למשל כ,. בעניי� חוק לחוקק המחוקק י"ע ניסיונות נעשו

 כי�"הח הצעת( 2010 � ע"התש, משפטי בהלי, לרעה שימוש למניעת

 החוק להצעת ההסבר ובדברי). הורובי5 וניצ� אורב, אורי, יחימובי5 שלי

 מדינות 25 �ב שאומצה מחקיקה השראה שואבת ההצעה כי, נכתב

 ANTI SLAPP (Strategic Lawsuit  חקיקת המכונה  ב"בארה

Against Public Participation) .החוק הצעת כי, נכתב ההסבר בדברי 

 השמעת או דעה הבעת בעקבות גדולות נזיקיות תביעות הגשת למנוע באה

 חוק הצעת היא בעניי� נוספת חוק הצעת .לגיטימית ציבורית ביקורת

 הכנסת חברת של 2015 �  ה"התשע, משפטי בהלי, לרעה שימוש למניעת

 תו, גדולות נזיקיות בתביעות מדובר כי מודגש ש� וא*, זנדברג תמר

 אינ� האנשי� שמרבית ויקרי� ארוכי� בהליכי� מדובר" כי הדגשה

 מאות� להבדיל, שלה� הרגשי ובמחיר הכלכליות בעלויות לעמוד יכולי�

 דוגמת והשפעה הו� עתירי רוב� אשר, אלו תובענות שמגישי� גורמי�

 נדלי� בלתי משאבי� לה�, כוח בעמדות ואנשי� תאגידי�, ענק חברות

 שעל הקיי� החוק. בלבד חוק בהצעות עסקינ� כי, הרואות עינינו". כמעט

 תביעות הגשת מונע אינו הרע לשו� איסור חוק � התביעה הוגשה בסיסו

 ."החוק פי על עילה קיימת כאשר

אכ�, כלל לא ברור הא� הדוקטרינה של תביעת השתקה הוכרה במשפט ארצנו, אול�, אינני סבור  .134

 . כי במקרה שלפניי מתקיימי� התנאי� ההופכי� תביעה לתביעת השתקה

כ�, לא נטע� ולא הוכח כי יש פערי כוחות בי� התובעת, שהינה עמותה הניזונה מתרומות, לבי�  .135

הנתבע; טענות התביעה אינ� טענות מופרכות ומשוללות יסוד, הג� שה� נדחו על ידי, וג� סכו� 

 פרסומי� המהווי� לטענת התובעת משו� לשו� הרע.  3-התביעה אינו מופר� בהתייחס ל
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 אוכל לקבל טענה זו של הנתבע.לפיכ�, לא  .136

 

  סו* דבר

לאור כל המפורט לעיל, הגעתי למסקנה כי בפרסומי�, כפי שנעשו, אי� משו� לשו� הרע, ובא� יש  .137

 בפרסומי� משו� לשו� הרע, מתקיימות בנתבע ההגנות שנדונו בפסק די� זה.

� 30,000בס� של אשר על כ�, הנני מורה על דחיית התביעה. התובעת תשל� לנתבע שכ"ט עו"ד  .138.  

  

  

  

  , בהעדר הצדדי�.2018 אפריל 15' ניס� תשע"ח, לניתנה היו�, 

       
  חתימה                

  
  
  
  




