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, : מהות ה ביעה   ;לשו  הרעכספית

  ;₪ 141,326: סכום ה ביעה

  תביעה כתב 

  

  :א': פתח דבר

  

בעי ה של לש ן הרעכנגד הנתבעד להגיש לבית המשפט הנכבד כתב תביעה מתכב התובע .1  , . 
 

, להמ את  תבי  ית דין  ומענשל התו ע ב ליך ז , כמו גם  וייצוג .2 יהיו כ ופיע במסגרתו

.  בכות ת לעיל
  

  :רקע עו דתי': ב

 

שנים  35- ר  מוכר ומפו סם,  הוא  ועל במשך למעל  מאזרח מדינת ישראל,  והתובע הנ .3

 .חזרת י ודים בתש בה ובק רובם ל הדותלה
 

 Omry Jackieתחת השם Facebook פרופילמפעיל והוא הנתבע הנו אזרח מדינת ישראל,  .4

Friedman. 

 

יּוש ( .5 ִ תופעה נלוזה זו  .)Shamingבשנים האחרונות התפתחה בישראל תופעה נפסדת של ּב

נגיש, שהפכו לכלי חברתי  נעשתה פופולארית לאחרונה, עקב זמינותן של הרשתות החברתיות,

 חינמי ונוח ביותר להעברת מסרים בין קבוצות אנשים.
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,  ,אמנם סביר להניח .6 כי לכתחי ה יועד  רשתות חבר יות אלו להועי  לציב ר המשתמ ים

משמשת פלטפורמה זו ככלי נשק בידיהם של "עברייני מקלדת" אולם כאמור לעיל, לאחרונה 

. אנשי דתפוליטיקאים, אנשי ציבור, שונים, להשמצת אנשים, תאגידים,   וכיו א באלו
  

  :העובדו  הצריכו  לתביעה': ג

 

נכון ב ם "המחרט ים בתשובה , ש דף Facebookברשת הח רתית לפני מספר שנים נפתח  .7

 . קהל צ פים משמעותי לכל ה עות - משתמשים 32,797למועד הגשת ה ביעה ע קבים אחריו 
  

  .1כנספח צורף ל תב התב עה ו סומן מ "עותק ה ף "המחרטט ם ב שובה

 

, דבתיאור הדף, נרשם כי מדובר ב" .8 ף פרוב קטיבי וסאטיר  לזיכו  הרבים, להצלת המוח ת

התובע ושני רבנים נוספים שמוכרים נמצאים תמונת הרקע של הדף ב, ו"ולשחרור האסירים

 .קהל המאזינים להםלשל הרבנים ו כמחזיר ם בת ובה, כל ג לפועלם
  

, הדףתוכן כבר בפתח הדברים, אין בפי התובע כל טענה במסגרת הליך זה כנגד מפורש בייאמר  .9

בת ובה ארס ת ומר שעת של אך  רק העוקב ם  חריו,  תביעה  ו עוסקת מפ יל  דף או 

 כהאי לישנא:במס רתה כתב , 28/8/2016ביום בד  זה הנתבע להודעה מסוימת שפורסמה 
  

 . כלום לו יעשו שלא וכמובן. יצחק ןאמנו מצד מפתיע לא, לפשע עידוד"
 :אמנון על דברים כמה לכם אספר אני בואו אז
  

 הוא מבחינתי. לו שמותר בטענה להרצאות בשבת נוסע הוא, ראשון דבר
 אמנון אז. הרע לשון עליו להגיד שמותר אומר הז ולדבריו, שבת מחלל
 . יציםמער של ילדות אונס יצחק מנון. אנאונאצי בארגון חבר הוא יצחק

 עם רק התחת את מנגב הוא, טואלט בנייר משתמש לא יצחק אמנון
  .כנסת מבתי גנב שהוא קודש ספרימ דפים עם או ישראל דגל

  

, התביעה את עליו הופך לא אני אם ונראה הבנזונה אותי שיתבע עכשיו
 ".בעצמו הרע ולשון לרצח הסתה על

  

  .2כנספח מן מצור  לכתב  תביע  ומסושהפיץ הנתבע עותק ה רסום 

  

 . לקרוא  לא  האמין .10
 
  :טענות משפטיות': ד

 

להלן 1965- לחוק א סור  שון  רע, ה שכ"ה 1ס'  .11 מגד ר לש ן הרע ")החוק" - (  ,:  כלהלן
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":   לשון הרע היא דבר שפר ומו עלול

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

;   מצדם

)2(  ,   התנהגות או תכונות המיוחסים לו;לבזות אדם בשל מעשים

)3(  , לפגו  באד  במ רתו, אם משרה צי ורית וא  משר  אחרת

;  בעסקו,  מש ח י ו או  מקצועו
בזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו ל )4(

  "המינית או מוגבלותו;

 

כדי  שיש בטענותיו של הנתבע ,ק ל ךוהנימו בענייננו נדמה כי אין כל צורך להרחיב את הפירוט .12

מטרה לשנאה, לבוז ש עשוהו לבעיני הבריות, מעשים כל  דם שים שמשפ לים לת בע מעלייחס 

  .כרב שפ על להח רת יהו ים בת ובה במשרתוומעשים שיבוזוהו ויפגעו , או ללע  מצ  הצי ור
 

, כנגד  רב  ישראל  לאהדבר נטען כנגד הד רים  מורים שב תיים,  קום בו  .13 סתם אדם

, שמעניקה חשיבות ראשונה במעלה לשמירת  והעובדה שהתובע נמנה על קהילה החרדית השבת

שמירה על כבודן וגופן של בנות לשמירה על חיי העם היהודי ואי השמדתו על ידי נאצים, ל

 , מהווה שמירה על כבודם של ספרי קדושה ועל כלי קודש שנמצאים בבתי כנסתולישראל  ,

המצ יק  פסיק  פיצו  על הצד נסיבה חמורה ביותר של דברי לשון הרע שפרסם הנתבע  ,

 .הגבו  הקבוע בדי , כפי שיפור  להלן
  

את המעש ם החמו ים עמו מ ולם כי התובע אף אינו בז לדגל המדינה ולא עשה  ,למותר לציין .14

הצד ק אפיל  קורט ב אחד כל האמור בתגובתו הנו שקר מפגיע, שלא ניתן לושציין הנתבע, 

אלא ל יפך ממנה, בשום אופן שהוא יש ל או ו בח מרה  תרה  שום שה א אף ע ול  –, 

 .חס וש וםולה יר את דמו תובע כנגד הלהסי  א  הקהל 
  

אלא כנגדודגיש בענין זה, כי אין המדובר בפרסום של דעה סובייקטיבית של הנתבע ה ובע י .15  ,

 .היה חייב לדעת שהן אינן אמתי ע והנתבע מ ובר בפ רוש ב יון עו דות ש
  

כפי ומשום פרסום לשון הרע כנגד דבר ם אלוכ  קור  אובייקטיב  רוא  בהת בע יט ן, כי  .16  ,

.  שאף התובע  ש בעצ ו לגבי ם באו ן  ובייק יבי
  

הפופולארית  , שהינה ללא ספקFacebookברשת הח רתית כתיבת תגובה עו  יטען  תובע  כי  .17

 , ' מהווביותר נחשב ללא ספק לח ק, ואמ עי זה  2ה  לא ספק  שום "פרס ם",  הגד תו  ס

 ., הואיל ודף זה נצפה בפועל על ידי עשרות אלפיםלאמצעי יעיל ונגיש ביותר לפרסום השמצות
  

שהדבר של הנתבע, על כך שבפרסומו התובע יטען, כי ניתן ללמוד מהנוסח הארסי וחסר הרסן  .18

מסוף באופן מובהק לפגו  ב , והד ר א  עולה תכנון מפורש  במתכו ן ע  י ו ומתוךנעשה 

" :  .עכשיו שיתבע אותי הבנזונה..."האמור ב גובתו
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מן הטעם הזה לא טרח התובע לשגר לנתבע מכתב דרישה להסרה, לפיצוי ולהתנצלות, שכן  .19

הדעת נותנת כי מעשה זה רק היה גורם לנתבע לפרסם כנגדו פרסומים נוספים העולים כדי 

.לש  ון  רע
 

 מסמיך את בית המשפט לפסוק לתובע פיצוי ללא הוכחת נזקלחוק ) גא(7ס' הת בע יט ן, כי  .20

עד לסכום של בגין פרסום לשון הרע שנעשה במתכוון  ,100,000  ,₪ ' , 7וב תאם לס א(ה) לחוק

על  סך הגשת ה ביעה עומד נכון למועד  1998למדד ס טמבר בצירו  הפרש  הצמדה סכ ם זה 

 ₪. 141,236של 
  

  :הנזקים הנטענים': ה

  

 .וש ו הט ב חש ב לו בתובע שהינו רב מוכר בקהילה חרדיתכאמור לעיל, עסקינן  .21
 

על לא עוול בכ יואודות התובע הנתבעשפרסם לא ניתן להקל ראש בחומרת המעשים  .22  ,. 
 

לצורך  בלת  פיצוי  ' לעיל, התובע אינו נדרש להוכיח נזקדעל א  שכאמו  ב רק  .23

לחוק קובע כי פרסום לשון הרע נחשב לפרסום שרק עלול  1ס'  –רי  ו תר ע  כן הסטאטוטו

לגרום לנזקים המפורטים בו, התובע יטען כי כתוצאה מהפרסום נשוא התביעה נגרם לו נזק 

ים המעשים שייחס לו הנתבע בפועל, משום שבחברה החרדית אליה הוא משתייך, נחשב

ופגע את הת בע בפ על פרסומו של הנתבע השמיץ כ  ש, בדת היה דית דברים החמורים ביותרכ

.  בשמו הטוב
  

יצחק  22110-07-11פסק דינו של כב' השופט אקסלרד בת"א (שלום אשקלון) לענין זה ראה 

:25.02.2014(פורסם בנבו  ואח' נ' דהרי ואח' כלהלן  ,(  

  

"השאלה האם עלול היה פרסום לפגוע, להשפיל או לבזות או להפוך את הנפגע 

טרה לבוז או ללעג או לבזות אותו בשל מעשיו והתנהגותו, תיבחן במבחן למ

האדם הסביר. הדבר נקבע בשורה ארוכה של פסקי דין וחזרה על כך בית 

פלוני נ' אילנה דיין ואח' (פורסם באתר נבו).  751/10המשפ  העליו  בע"א 

בחינת הדבר תיעשה בנעליו של הנפגע ותוך התייחסות למשמעותו של 

 466/83חוג שבו מתנהלים חייו של הנפגע (ע"א סום בעיני המגזר או ההפר

   שעהה נ' דרדריאן (פורסם באתר נבו).

  

במקרה דנן, אין מחלוקת על כך שהתובעים משתייכים למגזר החרדי ולכן, 

השאלה אם  עלולים היו דבריו של הנתבע לפגוע, להשפיל או לבזות את 

."התובעים, תיבחן בעיניו של אדם סבי   ר, המש ייך לק ילה החר ית
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א(ג) 7לפיכך מעמיד התובע את סכום התביעה דנן על גבול סמכותו של בית המשפט מכח ס'  .24

 ₪. 141,236לח ק,  סך של 
  

סוף דברו  :':  

  

לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית לדון בתובענה זו לאור מהותה וסכומה, והסמכות  .25

תובענה בשל בובר מדו, ברק- התובע מתגורר בעיר בניש העובדההמקו ית לדון בה לאור 

 .אינטרנטר ת הב פרסום
 

לשלם  תובע  ולאור כל האמור לעיל, יתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבע לדין ולחייב .26

בתוספ  הפ שי הצמ ה ור בית  יום הג ת התב עה וע  למועד ₪ 141,326את הסך של   ,

.ודינ-טרחת עורך ושכרפט הת לום בפ על, ל בות הו אות מש בציר ף מס ערך מו ף כדין  , 
  

  
  
  
  

  
  דין- עורך , ליר ן טרי                      

  בעתוה       כח-אב                                                     
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 ןושלו חצרל התסה לע ,העיבתה תא וילע ךפוה אל ינא םא הארנו הנוזנבה יתוא עבתיש וישכע
ומצעב ערה .

Like · Reply · 19 · Yesterday at 12:31am

FatalRoi 
?תבשב העיסנה יבגל היאר רשפא .יואר אלו תפחסנ תצק

Like · Reply · Yesterday at 6:58am

AroRoy  Roi Fatal יואר אל רבד הז קחצי ןונמא תארקנש תומדה לכ ?יואר אל

Like · Reply · 4 · Yesterday at 7:49am

AlvasNir 
.bmw ול שיו קרב ינבב םלש ןיינב לעבו עונצ אוהש תחכשו

.ש"עאד גיהנמ ומכ קוידב תוינצ לע ףיטמ אוה
.םימוד םהינש שובלב תמאה ןעמל

Like · Reply · 1 · Yesterday at 7:51am

Jackie FriedmanOmry  Roi Fatal
 רמא אוה לבא ,יול ןונמא לצא היה הזש תויהל לוכי ,קייודמה רוקמה תא רכוז אל ינא

.שפנ חוקיפ הז יכ רדסב הזש ןעוט אוה .ומצעב הז תא
הז תא שפחל חרוט אל ינאש יל חלסת ?... See More

Like · Reply · Yesterday at 1:57pm · Edited

ErezTamar 
!תקייודמ הלימ לכ !ךלמ

Like · Reply · Yesterday at 3:57pm

Write a reply...
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הבושתב םיטטרחמה  shared תבשה רכיכ תושדח 's photo.
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VIDEOS

VISITOR POSTS

הירזע רהוט
Today at 3:47pm

 םישנא לש םייח ךרדב םיקסעתמ
 לארשי םעב הרצונש תקולחמה ה

דחואמו דחא םע תויהל ךירצש

Like · Comment
1 Comment

ןולדפ םייח
Today at 9:14am

םילילאה ידבוע לש תוירוקמ.ת

Like · Comment
1 Like

ןולדפ םייח
Yesterday at 10:49pm

 רבודמשכ.ןמזה םע תמדקתמ
סרוורב תמדקתמ הנווכה תודרחת

Like · Comment
3 Likes 2 Shares

LIKED BY THIS PAGE

Like

TRENDING AMONG FRIENDSTRENDING AMONG FRIENDS MOREMORE

RECOMMENDED GAMESRECOMMENDED GAMES MOREMORE

Show Older

יקצדורוג תעפי  commented 
on Avi Barhaim's post.

Ori Gal likes Adam 
Gorlizki's post.

Sasson Guetta and דנלוי 
יספלא  are now friends.

Hagai Harel likes Hani 
Chernovilsky's post.

Tsachi Asraf likes Moshe 
Taieb's post.

Yulia Presman likes Ruth 
Edri's post.

Daniel Hamo  ץוביק
 תנידמב םיסקימ - תויולג

ללכב לגרודכו לגרודכה  שי
 ברעה קחשל הצור ןקחש

 ?דולב סקימה תצובקב
0549733105

Ben Maimoni was tagged 
in Chen Ben Aderet's 
photo.

Lavi Green replied to ירוא 
ןודד 's comment.

גומלא הליהת  commented on 
Lea Ayelet 
Schijveschuurder's post.

Daniel Ciffer likes 
Sarcasm's photo.

Moshe Taieb replied to 
Avishai Yunger's comment.

Ciffer Alexander likes 
Iubesti Romania's post.

Uriel Zeira likes גומלא 
לאנתנ 's post.
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