
 
 בית משפט השלום בירושלים

  

 לוי נ' הוצאת עתון הארץ בע"מ ואח' 15663-09-13 ת"א
 

 
  

 20מתוך  1

 

 בפני כב' השופט גד ארנברג, סגן הנשיא

 

 תובע

 

 נתן יאיר לוי

 

 ד    ג    נ                                                     

 

 

 נתבעים

 

 הוצאת עתון הארץ בע"מ.1

 חיים לוינסון.2

 בן אלוף.3

  

 

 

 דין   פסק                                                       
 
 1 

 2 של בעילה הנתבעים כנגד התובע שהגיש ₪ 250,000 של סך על כספית תביעה בפני

 3 לשון איסור חוק: "להלן) 1965 -ה"תשכ, הרע לשון איסור חוק לפי, הרע לשון פרסום

 4 . הארץ בעיתון 04.11.11 ביום שהתפרסמה כתבה בגין"(  הרע

 5 

 6 רקע

 7 פורסמה ל"ז רבין יצחק הממשלה ראש לרצח עשר השש השנה ביום 04.11.11 ביום

 8 בפעילות שעסקה" שנשפכה שמפניה על בוכים" שכותרת הארץ בעיתון כתבה

 9 פעילי מקרב סוכנים באמצעות הממשלה ראש לרצח עובר הימין אנשי של הפוליטית

 10 הנוגעים חדשים גילויים על לספר הייתה הכתבה מטרת"(. הכתבה": להלן) ימין

 11: להלן) רביב אבישי דאז"( כ"השב: "להלן) הכללי הביטחון שירות סוכן של לפעילות

 12 בקרב שפעל כ"השב של לפעילות התייחסות כללה הכתבה "(.רביב, רביב אבישי"



 
 בית משפט השלום בירושלים

  

 לוי נ' הוצאת עתון הארץ בע"מ ואח' 15663-09-13 ת"א
 

 
  

 20מתוך  2

 1 פיקטיבי ארגון -( הלוחם היהודי הארגון)  ל"אי ארגון עם ובקשר ארבע בקרית פעילים

 2 את בהרחבה סקרה הכתבה"(. ל"אי ארגון: "להלן)  כ"השב -רביב ידי על שהוקם

 3 בכתבה.  ש"ביו היהודית האוכלוסייה בקרב כ"שב כסוכן פעל אשר רביב של פעילותו

 4 של סגנו שמש כי אמירה תוך"( התובע: "להלן) לוי נתן מר התובע של שמו גם הוזכר

 5 שלושה עם ביחד התובע נראה בה גדולה תמונה צורפה לכתבה, ל"אי בארגון רביב

 6 ארבע בקריית שפעלו הסוכנים" כתוב התמונה כשבתחתית רביב ביניהם אנשים

 7 הפעילות בתקופת( משמאל ראשון) לוי ונתן( מימין שני) רביב. מזה זה מודרו

 8 ". ל"באי

 9 

 10: להלן) לוינסון חיים מר הכתב ונגד הארץ עיתון 1 הנתבע כנגד תביעה הגיש התובע

 11 מאחר  הרע לשון בגין"( 3 הנתבע: "להלן) אלוף בן מר העיתון עורך ונגד"( 2 הנתבע"

 12, ימין פעילי כנגד רביב של הפעולה וכמשתף כ"השב כסוכן בכתבה הוצג שלטענתו

 13, לטענתו. כ"השב עם פעולה שיתף לא ומעולם סוכן היה לא שמעולם למרות וזאת

 14 והובלות הסעותרכב ל כבעל בפרנסתו ופגע בשמו קשות פגעה כ"שב כסוכן הצגתו

 15 מאחר, משתייך הוא אליו הציבור בקרב החברתי לנידויו והביא במשפחתו ופגעה

 16 דבר הינו יהודים כנגד כ"השב עם פעולה שיתוףבציבור אליו הוא משתייך, , שלדבריו

 17 ,הארגון כראש שימשש רביב ידי  על שהוקם פיקטיבי ארגון הינו ל"אי ארגון.  חמור

 18.  רביב של סגנו והיה ל"אי בארגון פעיל היה התובע כי חולק ואין, כ"שב סוכןבהיותו 

 19 לכך מודע היה ולא, פיקטיבי ארגון הוא ל"אי ארגון כי דהובלע מודע היה לא התובע

 20 . כ"השב של סוכן היה שרביב

 21 את המציין פלייר פורסם,  הכתבה פרסום לאחר ימים בחלוף מס'  כי יצוין עוד

 22 :נכתב )שצורף כנספח ב' לתצהיר התובע(  זה ובפלייר, הארץ עיתון של החשיפה

 23 

 24 בקרית כ"השב של שטינקר עוד שיש חושף הארץ עיתון" 

 25 לא? שותקים ואנחנו לוי נתן רביב אבישי שלך חבר ארבע

 26 ".פרנסה לו נותנים לא לוי נתן עם נוסעים

 27 
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 5 בקצרה הצדדים טענות

 6 התובע טענות

 7 כי כ"השב הודה שלגביו ,רביב של לצידו כ"השב כסוכן בעיתון הצגתו כי טוען התובע

 8. הרע לשון מהווה ,לפרסום עובר תגובתו או אישורו את לקבל מבלי וזאת, סוכנו היה

 9 ומבלי כ"השב מטעם לפעילות רביב של שותף היה כאילו הוצג בכתבה, לדבריו

 10 הוא כאילו לעיתון שנחשף מי כל הוטעה ובכך, רביב לבין בינו הפרדה כל שנעשתה

 11 של סוכן היה לא שמעולם למרות וזאת, לרביב בדומה כ"השב מטעם סוכן היה עצמו

 12 ידי על שכזה תפקיד לו שהוצע הגם כי מציין התובע. כלשהו דומה בתפקיד או כ"השב

 13 העיתון ידי על הצגתו כי בתביעתו מדגיש התובע. וכל מכל זה תפקיד דחה כ"השב

 14 ובתקופה  רבין רצח בתקופת רביב של למעשיו שותף שהיה וכמי כ"השב כסוכן

 15 בקרב כבד נזק משפחתו ולבני  לו הסבה חבריו כנגד שפועל וכמי, לרצח שקדמה

 16 מקומית כתבה פורסמה כך בגין, לטענתו. מגוריו באזור הקרובה והסביבה הקהילה

 17 . כ"השב עם פעולה כמשתף שהצטייר מאחר משפחתו בני ואת אותו להחרים

 18 

 19 :היו לטענתו הטוב לשמו מעבר נזקיו

 20 לאחר תקופה משך הלימוד למסגרות מללכת ונמנעו וגידופים קללות ספגו ילדיו.  1

 21 .הפרסום

 22 שהוא ההסעות שירותי את מלהזמין נמנעו ארבע קרית שאנשי כיוון פרנסתו נפגעה. 2

 23 .ההזמנות כל ובוטלו ארבע בקרית להפעיל נהג

 24 שאליו הקשה המצב בשל. כליל באופן הקהילה ידי על הוחרמו משפחתו ובני הוא. 3

 25 .  מגוריהם מקום את לעזוב שקלו אף נקלעו
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 1 שימוש עשו וכן להחרימו שקראו פליירים הופצו הכתבה פרסום אחרי קצר זמן. 4

 2 (. התביעה לכתב צורפו הכתבות. )המבשר ועיתון 7 ערוץ האינטרנט אתר בכתבה

 3 בגין לדין והועמד שנחשד רביב לצד כ"השב של כסוכן תמונתו בצירוף הצגתו, לדבריו

 4 בקרב טוב בשמו פגע זה דבר שכן, הרע לשון מהווה, במחלוקת השנויים מעשיו

 5 בו לפגוע כדי הנתבעים עשו זאת וכל, ומכריו חבריו ובקרב משתייך שאליה הסביבה

 6 לטענתו. הרע לשון לחוק 1 בסעיף לאמור בהתאם לב תום ובחוסר להשפילו, בכוונה

 7 פעילותו שכל בעוד וזאת, הקרובה סביבתו את שרימה וכמי כ"שב כסוכן הצגתו

 8 ציין עוד. הטוב בשמו לפגוע נועדה, יהודים נגד טרור פעילות לסכל היה ל"אי בארגון

 9 אך כ"השב עבור לפעילותו מודע היה שלא כמי" משוטה סוכן"כ מתואר היה לו כי

 10 לנוכח.   מונים עשרות טוב היה שמצבו הרי, הנתבעים כטענת, עבורה פעל בעקיפין

 11, ₪ 250,000 של פיצויים בתשלום הנתבעים את לחייב בתביעתו התובע מבקש האמור

 12 אובדן, ההזמנות ביטולי בשל ול שנגרמו וההפסדים הנזקים בגין ₪ 50,000 של וסך

 13 באותה לפרסם הנתבעים את לחייב בתביעתו התובע מבקש עוד. נפש ועוגמת רווחים

 14 . כנגדו שנאמרו הדברים של תיקון דרך

 15 

 16 הנתבעים טענות

 17 נגעה לא וכלל כ"שב כסוכן רביב של בפעילותו עסקה הכתבה כי טוענים הנתבעים

 18 כ"השב של סוכנים מספר נזכרו בכתבה, לטענתם.  ביותר שולי היה ואזכור וכי לתובע

 19 מוזכרים מהסוכנים חלק וכי, רביב לצד הקיצוני הימין בקרב תקופה באותה שפעלו

 20 להפללתו שהביא נכתב שלגביו' א בשם סוכן צוין היתר בין כך. בכינויים וחלק בשמם

 21 שנחשד נוסף ואדם, ארבע קרית את לעזוב נאלץ כן ועל ולס נחשון בשם אדם של

 22 כי נכתב ,לתובע ביחס ולא ,אליהם ביחס .קהלני האחים להפללת והביא כ"שב כסוכן

 23 כל אין וכי". שונות משימות וקיבלו מזה זה מודרו בקריה שפעלו הסוכנים"

 24 פרטים נמסרו לגביו' , ל בשם נוסף סוכן צוין הכתבה בהמשך. לתובע התייחסות

 25 צוין התובע של שמו, לטענתם"(. קובני: "להלן) קובני זוהר בשם סוכן וכן שונים

 26 של וכסגנו, ל"אי והפיקטיבי הקיצוני בארגון קובני לצד שפעל כמי הכתבה בהמשך

 27 כינכתב  לקובני ביחס המסכמת בפסקה כי נכתב עוד. הארגון כראש ששימש רביב
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 1 ט"קב כסגן בהמשך הועסק כי גילה העיתון ותחקיר, ארבע מקרית" נעלם" קובני

 2  נכתב ובהמשך. באירנלד ישראל בשגרירות

 3 

 4 בשגרירות אבטחה לתפקיד משבץ היה כ"שהשב להאמין קשה"

 5 הכוונה) לוי נתן. המתנחלים לילדי טרור בהדרכות שעסק ימין פעיל

 6   ".היום עד ארבע בקרית גר, לעומתו'( א' ג שלי תוספת – לתובע

 7 

 8 

 9 שעד התובע לבין שנעלם קובני בין מפורשות להבדיל, זו בהבחנה יש הנתבעים לטענת

 10 .ארבע בקרית גר היום

 11 

 12 פעל שהתובע נכתב בכתבה כי בירור לראות ניתן כי הנתבעים טוענים, האמור לאור

 13 היה התובע כי נכתב ומשלא לטענתם מכאן. סוכן היה כי נרמז לא ואף , כ"שב כסוכן

 14 . הרע לשון להוות בכך שאין הרי  כ"שב סוכן

 15 

 16 בארגון התובע של בפעילותו לראות יש כי הנתבעים  טוענים, לחילופיןבנוסף ו

 17 במודע שלא ובין במודע בין שפעל , כמי רביב של כסגנו ,ל"אי והקיצוני הפיקטיבי

 18, לטענתם. כ"השב בשירות רביב של מפעילותו נפרד בלתי וכחלק, כ"השב מטעם כסוכן

 19 כסגנו שימש שהתובע דהובבע שיש הרי, הרע לשון בגדר הוא הנטען הפרסום אם גם

 20 ובין במישרין בין כ"השב מטעם פעל שהתובע חזקה להקים, ל"אי  בארגון רביב של

 21 על. דבר לכל כ"שב סוכן של להגדרה כעונה פעילותו את לראות ניתן ולפיכך, בעקיפין

 22 היותר לכל, לטענתם. הרע לשון של לעילה התובע לטענות יסוד היה לא כי טוענים כן

 23 משום צוין התובע ושם, ברביב התמקדה הכתבה, שולי היה בכתבה התובע של אזכור

 24 לא הכיתוב זאת עם , ל"אי הקיצוני בארגון רביב של סגנו והיה, בתמונה נראה שהוא

 25ולפיכך האמור בכתבה היה אמת ועומדת ההגנה  כ"שב כסוכן פעילות לו ייחס

 26 . הרע לשון לחוק 14 בסעיף ההאמור
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 1 ערכית מבחינה זה מסוג בתביעה להכיר אין כי בסיכומיהם הנתבעים טוענים עוד

 2 ניתן שלא קיצונית לעמדה היגררות פירושה התביעה קבלת , שכן .ונורמטיבית

 3 הינה כ"שב סוכן הוא כי דהוא מאן על אמירה. במדינתנו תוצאותיה עם להשלים

 4 על המתקבלת כעמדה אחרת עמדה יקבלו המשפט בתי כי ראוי ולא מחמיאה אמירה 

 5 כי הנתבעים טענו עוד. החוק בשלטון לפגוע כדי קבלת עמדה אחרת יש בה . הדעת

 6 טוענים כן .ל"אי לארגון השתייכותו בשל כתבהב אמורל משמעותי תורם אשם לתובע

 7. כ"שב סוכן הוא התובע כי במשתמע או במפורש נכתב לא לתמונה שנלווה בכיתוב כי

 8 פעילות לו ייחס לא הכיתוב, מקום ומכל. נקודה שביניהם משפטים בשני מדובר וכי

 9או  הכתבה לפרסום רשותו את ולבקש לתובע לפנות צורך היה לא כן ועל .כ"שב כסוכן

 10 . את תגובתו לאמור בה

 11 

 12 אם הנזקים אם כי וטוענים, התביעה בכתב הנטענים  הנזקים את מכחישים הנתבעים

 13 הנטען הפיצויים סכום וממילא, הוכחו לא הנזקים וכי התובע באשמת הינם אירעו

 14 . התביעה את לדחות מבקשים כן ועל, פרופורציונאלי ולא מופרז הינו

  15 

 16 :  שלפנינו בתיק שבמחלוקת העיקריות השאלות

 17 : שאלות לשתי שתתחלק , שאלה  הרע לשון הפרסום האמור מהווה  האם .1

 18 ?כ"שב סוכן הינו התובע כי מהפרסום ללמוד היה ניתן האם. א

 19 ?כ"שב סוכןבפועל  היה התובע כי לומר ניתן האם. ב

 20 

 21 בשל הנתבעות על להגנה מקום יש האם הרע לשון היווה שהפרסום בהנחה .2

 22 כלפי רק ,לכאורה ,הרע לשון הפרסום של היותו בשלאו   משפטית מדיניות

 23 חוק את להכיל ראוי האם,  אחרות ובמילים. התובע משתייך אליה הקבוצה

 24 ? שבפנינו המקרה על רעה לשון

 25 ?הפרסום והאם יש מקום לפיצויהאם נגרמו לתובע נזקים בגין  .3

 26 

 27 
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 1 ? הרע לשון מהווה הפרסום האם. 1

 2 : כדלקמן הרע לשון מגדיר קובע הרע לשון לחוק 1 סעיף

 3 –"לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול 

 4להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה,  (1)

 5 לבוז או ללעג מצדם;

 6לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים  (2)

 7 לו;

 8לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה  (3)

 9 בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;אחרת, 

 10לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו,  (4)

 11 מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו".

 12 

 13אם  יש לבדוק בפסק דין שוקן התווה בית משפט העליון ארבעה כללים שעל פיהם 

 14 ביטוי או פרסום כלשהו מהווה לשון הרע: 

 15 ממנו העולה המשמעות את הביטוי מתוך לשלוף יש הראשון בשלב"

 16, לברר יש השני בשלב. הסביר האדם על המקובלות המידה אמות לפי

 17 אשר בביטוי מדובר אם, חוקתיים לאיזוניםו החוק לתכלית בהתאם

 18 השלב שהתקיים בהנחה, השלישי בשלב. בגינו חבות מטיל החוק

 19 בסעיפים המנויות ההגנות אחת למפרסם עומדת אם לברר יש, השני

 20 רשת 4534/02 א"ע) .הפיצויים שלב הוא האחרון השלב. לחוק 15-13

 21 (. 558( 3)נח ד"פ, 'הרציקוביץ' נ מ"בע שוקן

 22 

 23 ?כ"שב סוכן היה התובע כי מהפרסום ללמוד היה ניתן האם

 24 את לפרש יש וכי, אובייקטיבי מבחן הוא הפרסום לפרשנות המבחן כי נקבע בפסיקה

 25 האדם ידי על שיינתן המובן, קרי". המילים של והרגיל הטבעי המובן" לפי הפרסום

 26 (. 110 -109' עמ", הרע לשון דיני" שנהר' א ראו. )פרסום לאותו הסביר



 
 בית משפט השלום בירושלים

  

 לוי נ' הוצאת עתון הארץ בע"מ ואח' 15663-09-13 ת"א
 

 
  

 20מתוך  8

 1 לבחון עלינו הרע לשון הינו טקסט או ספציפי ביטוי אם לקבוע מנת על כי נקבע עוד

 2 9462/04 א"בע נאמר וכך. נאמר הוא דברים לאלו ובהקשר בכללות הפרסום את

 3 :13( 4)ס ד"פ, אחרונות ידיעות' נ מורדוב

 4 

 5 לבחון כדי, המשפט בית מצווה, ספציפי בביטוי מתמקד הדיון כאשר גם"

 6 809/89 א"ע ראו) בכללותו הפרסום את לבחון, מלעיז בביטוי מדובר אם

 7 גם הדעת את ליתן חייבת בפרסום קטע של פרשנותו[(. 1] חביבי' נ משעור

 8 התמונה ברגיל זו הרי – שלמה תהא שהתמונה כדי האחרים הקטעים על

 9 גם ראו) לפרסום שנחשף הצופה או הקורא לעיני גם דבר של בסופו הנגלית

 10 המשפט בית על, כמובן(. 118-117' בעמ[, 34] הרע לשון דיני שנהר' א

 11 – המחלוקת מושא הביטוי של פרסומו אופן ואת מקומו את בחשבון להביא

 12 נ"ד ראו) באלה וכיוצא תמונה בליווי, בהדגשה, משנה בכותרת, בכותרת

 13' בעמ[, 2] מ"בע" הארץ" עתון הוצאת' נ מ"בע לישראל החשמל חברת 9/77

354".) 14 

 15 

 16 לישראל החשמל חברת' נ' ואח מ"בע" הארץ" עתון הוצאת 723/74 א"ע נאמר וכך

 17 :300' עמ, 1977, שני חלק, לא כרך י"פד, מ"בע

 18 

 19המובן הטבעי והרגיל של המילים יימצא לעתים במובן המילולי כפשוטו "

 20ולעתים במסקנות מבין השורות. אל המובן הטבעי והרגיל של מילים אין 

 21להגיע תוך בידודן וניתוקן מהקשרן אלא נהפוך הוא, יש לראותן על רקע 

 22הכללי בו הובאו ובהקשר הדברים בו פורסמו. מכאן למשל, כי כאשר בית 

 23ט בוחן דברים שפורסמו בעיתון ומבקש ליישם את המבחן של המשפ

 24האדם הסביר והרגיל, עליו להסכים מה משמעותן ומובנן של המילים 

 25 בעיני קורא העתון הרגיל ולשקול איך היה מבין הכתוב". 

 26 

 27 . 8.2.12, מיום פלוני נ' ד"ר אילנה דיין אורבך 751/10ראו עוד ע"א 

http://www.nevo.co.il/case/17941908
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/434
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=דנ%209/77
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=דנ%209/77
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 1 

 2, ידם על לי ושהוגש המסמכים באסופת ועיינתי צדדיםה את ששמעתי לאחר , ונבעניינ

 3 : נימוקים מכמה וזאת. חיובית הינה שברישא לשאלה התשובה כי דעתי נחה

 4 ושני רביב, התובע של תמונותיהם מעל ,כאמור ,נכתב התביעה מושא בכותרת כאמור

 5( מימין שני) רביב. מזה זה מודרו ארבע בקריית שפעלו הסוכנים" כי  נוספים אנשים

 6 לפרשנות בהתאם". ל"באי הפעילות בתקופת( משמאל ראשון) לוי ונתן

 7 האנשים כי מבין היה הסביר הקורא כי להניח ניתן האמור מקריאת האובייקטיבית

 8 היה לא שהתובע הגם וזאת. התובע גם וביניהם כ"שב כסוכני פעלו בעיתון המצולמים

 9 של שמו אזכור.  ככזה הוא פועל כי ידע ולא, לכך מודע היה לא ולפחות כ"שב סוכן

 10, רבין יצחק הממשלה ראש של לפטירת השנה ביום, רביב של לצדו ותמונתו התובע

 11 את הסביר האדם אצל מעלה כ"השב של סוכן היה כי מחלוקת אין רביב לגביכאשר 

 12 בקרית היהודים בקרב שפעלו כ"השב של הסוכנים אחד היה התובעגם  כי הקשר

 13 מהעובדה  תוקף משנה מקבל האמור. דבר לכל פעיל שותף היה התובע וכי ארבע

 14 שמו את רק לציין בחר העיתון ,אנשים ארבעה מופיעים שפורסמה שבתמונה הגםש

 15 רביב של פעילותו בין והפרדה הבחנה כל שנעשתה מבלי, רביב של שמו ואת התובע של

 16 כפעילות מפעיליו ידי על בכתבה הוגדרה רביב של שפעילותו בייחוד וזאת. התובע לבין

 17 :  התביעה מושא בכתבה נכתב היתר בין וכך". בעייתית"

 18 

 19 בהפעלתו הכשלים שרשרת על חדשים ממצאים מגלה" הארץ" תחקיר" 

 20 לצידו שפעלו הסוכנים, להפעלתו שניתנו הבעייתים מהאישורים, רביב של

 21 שמונה במשך...כ"השב חוקרי צוות של טעות בשל כסוכן לחשיפתו ועד

 22, איים, פרובקציות אינספור יזם.. פיקטיביים חיים רביב ניהל שנים

 23 ..". היכה

 24 

 25 אין שלגביו קובני של לפעילותו קשור התובע כי עולה עצמה הכתבה מתוכן, ועוד זאת

 26 שימש ובה טרור קייטנת פעילותו במסגרת ושהפעיל כ"השב של סוכן היה כי חולק

 27 שבעקבות קובני של פעילותו עם יחד התובע של קישורו. הקייטנה של טרור כמדריך
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 1 טירן בשם אדם גם עצרונ עמו ויחד נעצר , הראשון בערוץ הקייטנה פעילות שידור

 2, ל"אי המחתרתי בארגון רביב אבישי של סגן היה כי נכתב שלגביו ,והתובע פולק

 3 כי הרושם את לחזק בהם יש ארבע מקרית קובני גם נעלם רבין רצח אחרי כי והדגש

 4 בין ההפרדה את  לא יודע לעשות הסביר האדם ,שכן . כ"השב של פעיל היה התובע

 5 מדובר כי ידע לא התובע זה ארגון לגבי שכאמור  ,ל"אי בארגון התובע של הפעילות

 6 .  לבין היותו של התובע סוכן שב"כ ,פיקטיבי בארגון

 7 : כי מצוין הכתבה בהמשך, מזאת יתרה

 8 

 9 כי להארץ אישר, 1994 -2000 השנים בין באירלנד שגריר, גבאי צבי"

 10 בעיקר עבדתי' . מ אז שהיה ט"קב סגן היה הוא". בשגרירות עבד קובני

 11 איש". טוב איש היה שהוא זוכר אני. אותו הכרתי כך כל לא אז' מ מול

 12 אבטחה לתפקיד משבץ היה כ"שהשב להאמין קשה, לא או טוב

 13, לוי נתן.  המתנחלים לילדי טרור בהדרכות שעסק ןיימ פעיל, בשגרירות

 14 כנהג כיום עובד והוא, היום עד והוא, היום עד ארבע בקרית גר, לעומתו

 15 ההדגשה שלי ג.א.()". הסעות

 16 

 17,  כ"שב סוכן היה כי להבין ניתן לפיה התובע טענת את מחזק בכתבה זה בחלק האמור

 18 ,קובני המכונה אדם אותו כי להבין ניתן פשוטה ומקריאה אובייקטיבית מפרשנות

 19 באירנלד בשגרירות עובד הוא  וכי בקרית ארבע כברמתגורר  אינו  ,סוכן שב"כשהיה 

 20 ארבע בקרית להתגורר שאף הוא היה או עודנו סוכן שב"כ, ממשיך  ,התובע בעוד

 21 כ"שב סוכן היהככל שלא הוכח שהתובע , לעיל האמור לאור. הסעות כנהג כיום ועובד

 22 ועוד רביב אבישי עם יחד התובע של תמונתו בצירוף בפרסום שהאמור הרי, ככזה ופעל

 23 . הרע לשון מהווה ,נוספים אנשים

 24 

 25 ?בעקיפין כ"השב של כסוכן פעל התובע כי לומר ניתן האם

 26 מדעת שלא הגם כ"השב של סוכן היה פקטו דה התובע כי הנתבעים טענו , כאמור

 27 סוכן" הוא כי הנתבעים טענו לו מנגד התובע טען". דיברנו אמת" טענו כן על ואשר
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 1 של כסוכן שמש כי לומר ניתן לא אך בטרוניה כלל בא היה לא מדעתו שלא "משוטה

 2 כ"שב סוכן היה התובע כי לומר אין, התובע עמדת את לקבל יש כאן גם .כ"השב

 3 היווה הוא הוא נהפוך. כ"שב גורמי ידי-על כן לעשות הונחה ולא כך על ידע כשלא

 4 שכן. רביב אבישי המדיח הסוכן באמצעות ללכידה כ"השב ממטרות אחת לכאורה

 5 סמים לקניית משטרה סוכן ידי-על המודח סמים עבריין כי לטעון יהיה ניתן אחרת

 6. הטענה את דוחה ואני היוצרות את להפוך מקום אין. בעצמו משטרתי סוכן הינו

 7 קבלו עת היה כי  הראוי מן והיה מיתממת הינה הנתבעים של זו טענה כי סבורני

 8 הפחות לכל או התנצלות ולפרסם להתעקש שלא התובע של נזקיו על וידעו המכתב

 9 על מעידה "דברתי אמת" על התעקשותם המשך. בכתבה שנפלה טעות על הודעה

 10 . לב תום חוסר

 11 ? לתובע נזק גרמה הכתבה האם

 12 :שיפורט כפי וזאת. נפגעה ופרנסתו לתובע נזק נגרם הכתבה בגיןהוכח כי  כי סבורני

 13 

 14 סביבתו ,תמונתו ופרסום הכתבה פרסום בגין כי ובעדותו תביעתו בכתב הדגיש התובע

 15 שחשב כך כדי עד, משפחתו ואת עסקו , את אותו הוקיעו ארבע קריית ואנשי הקרובה 

 16 שנתפס אדם חי הוא בו בציבור, לדבריו. אחר למקום מגוריו מקום את להעתיק

 17 שהעיד ,מרזל ברוך(. 27 -25, 11' עמ' פרוט" )קלון אות ןיק אותו זה" פעולה כמשתף

 18 החלטה קיבל כ"השב עם פעולה כמשתף נחשד שהתובע לאחר כי העיד , התובע מטעם

 19שהיה עד אז מבצע ההסעות של תלמוד התורה  ,מהתובע הסעות שירותי להזמין שלא

 20 : כדבריו. שלו המתחריםההצעות של מ זולות הצעות שהציע הגם וזאת שמרזל ניהל 

 21 

 22 עבודה קבל לא שנתיים ולפחות העבודה את יקבל לא שהוא הכרעתי"         

 23 שאמרו והדברים עליו שהתגלגלו האלה השמועות כי, שלנו תורה בתלמוד

 24 לו שהיו למרות הנהג יהיה שהוא רצו לא הם, רבים להורים והפריע

 25 הציע הוא. העבודה את קיבל לא הוא, מאחרים טובות מחיר הצעות

 26 יש, רצו לא ההורים כי העבודה את לו לתת יכולתי לא אבל טובות הצעות

 27 ". במחלוקת ששנוי נהג שמים ולא ציבור יחסי
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 1 (. 24 -19' ש, 18' עמ' פרוט)        

 2 

 3 התביעה את שהגיש לאחר רק בהדרגתיות חודשה התובע של העסקתו כי הוסיף מרזל

 4 :כלשונו. התובע כנגד ששרר החשד הוסר התביעה שהוגשה מרגע שכן, זה תיק מושא

 5 

 6 להמשיך ההחלטה את להעביר הצלחתי שבגללם מהדברים אחד" 

 7 האנשים של הטענות אחד, זה בתיק שהגיש התביעה זה, אותו להעסיק

 8 מעורר וזה תביעה מגיש לא והוא כניק"שב שהוא עליו שאומרים היה

 9 לא שאנחנו ולהגיד ההורים מול לעמוד יכולתי תביעה שהגיש מהרגע. חשד

 10 חזר הוא יותר או פחות מאז לכן דמו את ששופכים לעיתונאים נצטרף

 11 ".אצלנו עובד הוא והיום תורה התלמוד עם לעבוד

 12 (. 30 -26' ש, 18' עמ' פרוט)  

 13 

 14 לבני שונה יחסגרמה לו, התובע ו של בעסק פגעה דנא הכתבה פרסום כי הרואות עיננו

 15, לא הוכחו  בפרנסה הפגיעה ממדי ,  זאת עם. התביעה הגשת עד וזאת, משפחתו

 16 עם בצוותא למשפחה שנגרמה הנפש עוגמת זאת עם, בנושא מסמכים הוגשו משלא

 17 . יש בה כדי לקבוע זכות לפיצוי של כשנתיים רב כה זמן משך בפרנסה הפגיעה

 18 טענות ההגנה  יתר את כעת בדוקא, הרע לשון משום בפרסום היה בעניינו כי תימשקבע

 19 . הגנה להם עומדת והאם, הנתבעים של

 20 

 21 ? שבפנינו המקרה על הרע לשון חוק את להכיל ראוי, משפטית כמדיניות האם. 2

 22 הרע לשון טענת את לקבל אין שיפוטית מדיניותמטעמי  כי טוענים הנתבעים, כאמור

 23 שבסביבתו בכך די כי התובע טוען, מאידך.  כ"השב עם פעולה בשיתוף כשמדובר

 24, כדי לקבל את טענתיו הטוב בשמו ופוגע אנטגוניזם פרסום כפי שנעשה מעורר 

 25 . בנושא ענפה פסיקה על משפטיות יתדות סמכו הצדדים שני. שמדובר בלשון הרע
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 1 

 2 הקושי על. ודעות עמדות של אנושי פסיפס – ייחודי מארג ישנו ישראל במדינת

 3 המנוח השופט' כב היטב עמד זה רקע על הרע לשון בתביעות מוסריות עמדות בקביעת

 4 :746-747, 743(4)לט ד"פ, דרדריאן' נ שאהה 466/83 א"בע לוין' ד

 5 

 6 בעלות אוכלוסין קבוצות של פסיפס בתוכה מאגדת בישראל החברה"

 7 הדתי, הלאומי ההיבט מן ומגוונים שונים חיים ואורחות עולם תפיסות

 8 משטר ינתיהמאפ, הסובלנות מידת כי, לגרוס איפוא סביר. והעדתי

 9 בקרב כזב פירסום ידי-על שנפגע מי על גם הגנה פרישת מחייבת, דמוקרטי

 10 .בכללותה החברה בקרב דווקא ולאו, חייו מתנהלים שבו החוג או המיגזר

 11 המתייחסת, הרע לשון הוצאת בגין בתביעה להכיר הנכונות כי, מובן 

 12 שתהא הראוי מן, מיעוט קבוצת בעיני התובע של הטוב בשמו לפגיעה

 13 האמורה הגישה באימוץ שכן. במשורה ותיעשה בהיקפה מוגבלת

 14 להיקלע המשפט בית עלול, למשל, כך. מעטים לא לבטים כרוכים

 15 הקריטריונים ואת המשפטי המידה קנה את להתאים יאלץ שבו, למצב

 16 מסוים שבמקרה יכול, לדוגמה. למקרה וממקרה לעת מעת המנחים

 17 במסגרת הרע לשון בתביעת הכרה שאלת המשפט בית לפני תעמוד

 18 ואז, בכללותה החברה ידי-על נדחים שלה היסוד שערכי, מיעוט קבוצת

 19 ואילו; הרע לשון משום בדברים היה כי, לקבוע המשפט בית על יקשה

 20 זהה אולי - אחרת מיעוט קבוצת בקרב להשפלה התביעה תתייחס אם

 21 החברה ידי-על נדחים אינם לפחות או מקובלים שערכיה - בגודלה

 22 קטנות סיעות, כגון) אחרת לקבוע המשפט בית על אז יקשה, בכללותה

 23 במידה, לעתים, ונהש הוא אליהן הרחב הציבור שיחס, בכנסת

 24 אין, צדק משפט השגת לשם נעשה שהדבר מקום, אכן(. קיצונית

 25 ההתאמה שמא, חשש קיים במקביל כי, לזכור יש אולם, מכך להירתע

 26, הוודאות יסוד ייפגם וכך, ואחידה קבועה גישה גיבוש תמנע המתמידה

 27 בתי הצפת מפני החשש קיים כן. משפט מערכת בכל חיוני מרכיב שהינו

 28 אף ישנו. מיעוט לקבוצות המתייחסות, הרע לשון בתביעות המשפט
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 1 ומה, אנשים של מסוים מספר נדרש כלום: מיעוט קבוצת בהגדרת קושי

 2 התקיימותם את אשר, כזאת קבוצה של המינימאליים המאפיינים הם

 3 הרע לשון הוצאת בגין לתבוע אדם של בזכותו להכיר מנת-על נדרוש

 4 ."קבוצה אותה במסגרת

 5 

 6 בית ידי על קרובות לעיתים נבחן קיצוניות לעיתים עמדות כלפי בסובלנות הקושי

 7 של דמותו את" לצייר" הכותב בקש בו והאופן" הכתבה אוירת" פריזמת לפי המשפט

 8 . הכתבה נשוא

 9 לשון לחוק( 1)1 סעיף שלפי, הרע לשון עוולת יסודות עם אחד בקנה עולים אלו דברים

 10 ללעג או לבוז, לשנאה מטרה לעשותו או הבריות בעיני אדם להשפיל"כ מוגדר הרע

 11 ". מצידם

 12 דעת בדבר מידע בהעברת אלא עסקינן יבשות עובדות במסירת רק שלא אומר הווה

 13 א"בת  התביעה התקבלה כך משום .הכתבה נשוא של פעילותו על דופי והטלת הכותב

 14 בן ד"פס: "להלן( )5.3.08 מיום) פורסם לא, חמיש' נ' ואח גביר בן 11662/05( ם-י)

 15 באופן מתוכו שבא הציבור נגד כמסייע כ"שב סוכן הינו גביר בן כי נטען בו"( גביר

 16 :הדין לפסק 5 בפסקה שחם השופט' כב וכדברי, ופוגעני משמיץ

 17 

 18 בכל. מסוכן ואף, הגון לא כאדם התובע את מציגים הפרסומים"

 19 הוא אליו במחנה וכבוגד, הונאה למעשה כשותף התובע הוצג הפרסומים

 20, ההתנתקות בתכנית מאבק של חזית שמציג כמי הוצג בחלקם. משתייך

 21 הוא אחד בפרסום. זו לתכנית ההתנגדות לסיכול פועל הוא שבפועל בעוד

 22 חף אדם באבנים לרגום אחר לאדם שגרמו הם שמעשיו כמי הוצג אף

 23 מבחן הוא הרע ללשון המבחן, אכן. הרע לשון מהווים אלה כל. מפשע

 24' נ מ"בע שוקן רשת 4534/02 א"בע ברק הנשיא' כב דברי) הסביר האדם

 25 בהתאם" הביטוי את לפרש יש, זו במסגרת(. 558( 3)נח' הרציקוביץ

 26 את הביטוי מתוך לשלוף יש... המשתמעת וללשון החיצוניות לנסיבות
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 1 אדם להשפלת הגורם בביטוי מדובר האם ולברר, הסבירה פרשנותו

 2 . ""הסביר האדם בעיני פלוני

 3 

 4 חביבי אמילהמשורר   כשהושמץ ,המחנה של השני בקצהו ,גם התביעה התקבלה כך

 5 ים כחיובי להתפרש ים עשוי לו שיוחסו המעשיםש אף על, הערבית בשפה בשבועון

 6 שאף דבר. ימיה בראשית ישראל למדינת נשק להבאת סיוע והוא ככלל הציבור בעייני

 7 בכתבה המשלח האופן נוכח ואולם, הערעור בערכאת השופטים בין למחלוקת הוביל

 8 כל על כולה הכתבה כי המשפט בית קבע חביבי אמיל כלפי ממנה העולה והאוירה

 9 עם מזדהה המדינה של המוסרית שהעמדה אלו גם. הרע לשון מהווים חלקיה

 10' ואח משעור 809/89 א"בע בך השופט כדברי. נס על אותם ומעלה המיוחסים המעשים

 11 "(:משעור ד"פס: "להלן)11, 1( 1)מז ד"פ, חביבי' נ

 12 

 13 

 14 כולה כל אשר בכתבה אם כי, עניינית ביוגרפית ברשימה המדובר אין כאן"

 15, הנדונה בכתבה. המשיב כלפי והשמצה קיטרוג, גנאי ביטויי של רצף מהווה

 16 שהמשיב בלבד זו לא...!", סיניליות רק אינו הענין אכן: "כותרתה אשר

 17 אדם של תמונה מצוירת אלא, מצפון חסר וכאדם, הערבי בעם כבוגד מתואר

 18. לעצמו אנוכיות הנאה טובות השגת לשם נעשית הבוגדנית פעולתו אשר

 19 המיוחדת שאישיותו... חביבי אמיל הקרוי היצור: "...כגון התבטאות

 20 מצפון וחוסר ניצול, שחצנות המתפרצת, בבוגדנותה הבולטת, לשמצה

 21 הנכון. כולה הכתבה את מאפיינת. . .", מתכונותיו מעט רק ואלו, ותרבות

 22 מסוימים קטעים על עמדו, בעקבותיו המשפט ובית, שהמשיב, הוא

 23 ספציפיים מעשים מתוארים רק אלה בקטעים אך. הרע לשון המהווים

 24 רשאים, הרע לשון מהווים אכן הקטעים אם לבחון וכדי, למשיב המיוחסים

 25 ."בשלמותה בכתבה להתחשב, אנו מצווים כי ונראה, אנו

 26 
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 1 מעמודי המהווה, השלטון ועם ישראל מדינת עם פעולה בשיתוף שמדובר שככל מכאן

 2 באוירה או בעמדה להתבונן יש, הישראלית החברה קיום מושתת עליה התווך

 3 פעולה בשיתוף שמא או והלל שבח בדברי מדובר האם ,הקורא על משרה שהכתבה

 4 על גנאי מילות נאמרו לא הכתבה של ראשונית בקריאה, דנן במקרה. לגנאי שראוי

 5 בן הדין פסקי בשני שנעשו כפי אומללים כינויים לו הוצמדו ולא התובע של פעילותו

 6 כ"השב סוכני את כלל אוהדת אינה הכתבה אווירת זאת ועם, ומשעור גביר

 7, בכתבה המתוארת הקיצונית הימנית עמדתם שום על רק ולא בכתבה המתוארים

 8 שיחשוב סביר אדם שאין שדומה, רביב לאבישי המיוחסות הפעולה שיטות בשל אלא

 9 דופי נפל ושלא טהורים ממניעים שפועל באדם מדובר כי בכתבה המתואר לפי

 10  -כ"בשב רביב של הכינוי) שמפניה על בוכים" הכתבה כותרת בקריאת די. בפעילותו

 11 שלטון מערכת אף. שלילי באור רביב אבישי הצגת על לעמוד כדי "שנשפכה( 'א' ג

 12 הסמוכים  ובימים, ימים באותם התקשורת של הביקורת שבט תחת הועברה החוק

 13 על השליכה רביב אבישי של התנהלותו כי דומה, כתבה באותה ואף, רבין רצח לאחר

 14 עם פעולה שתפה שלכאורה, עצמה המדינה על גם, שלילי באור בפרשה הסובבים כל

 15 .מטעמו פרובוקטיביות פעולות והנעת הדחה שכללו, רביב של המטודות

 16 

 17 הינה כ"שב סוכן שהיה כמי עליו הצבעה עצם רק לא כי הסביר בסיכומיו התובע

 18 כמי רביב אבישי מוצג בו השלילי מהאור אותה לנתק שאין אלא, הרע לשון בבחינת

 19 (:לסיכומים 13 -12 סעיפים) כולה החברה את להכתים מנת על פרובוקציות שעורר

 20 

 21 בפעולות רביב השתתף כ"השב של היהודית במחלקה העסקתו בתקופת"

 22 של קביעתו פי ועל פיקטיביים מחתרת ארגוני שני הקים רבות אלימות

 23 והואשם לדין הועמד אף דבר של בסופו אשר, מדיח כסוכן פעל ש"היועמ

 24 לתושבי ובפרט לאומי הדתי לציבור גרמה זו עובדה. רבין חרצ מניעת באי

 25 שלילי אדם בקרבם הפועל כ"שב בסוכן לראות התובע מתגורר וב הישוב

 26 לפרובוקציות ולגרום מלאכותי באופן השטח את להתסיס היא מטרתו שכל

 27 וגורם וחבריו משפחתו בני על המלשין כאדם בו לראות וכן, לישוב המזיקות

 28 ".להפללתם במזיד
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 1 

 2 מעוררי מעשיו בגין לדין הועמד אף רביב שאבישי כך על התובע  עמד בתצהירו אף

 3 היא כ"שב כסוכן הגדרתו עצם רק לא לאמור(. לתצהיר 29 סעיף ראו) המחלוקת

 4 להתססה ומוביל – מאין יש שיוצר כמי רביב לאבישי הצמדתו אלא המכתימה

 5. הישוב של למוניטין ומזיק מאומה לא על מהומה ומעורר, האנשים של מלאכותית

 6 470/83 פ"בע וראו. )מתוקנת במדינה מקום שאין כולם יסכימו אלו שלמעשים דומה

 7 הסוכן הפעלת של הגבולות על((, 9.1.85 מיום, פורסם לא) ישראל מדינת' נ מורי

 8 (. המדיח

 9 

 10 הוא בפעולתו פגם נפל שלא אחרת  שלטונית רשות של או כ"שב סוכן כי לומר אין

 11 שלטונית רשות כל או" כ"שב סוכן" המילים צמד הדבקת כי לומר אין. שסרח כסוכן

 12 תואר אור באיזה היטב לבחון ויש, הכתבה שפרסם מיל מיידית חסינות מקנה אחרת

 13 שימוש ועשה תחתיה שחתר כמי או החוק שלטון לטובת שפעל כמי האם, סוכן אותו

 14 לא בכתבה שהצגתו חולק ואין כ"שב סוכן היה רביב גם. סובביו בכל ופגע בחסינותו

 15 לסייע במטרה ,השלטונות עם פעולה שמשתף מי בין להבחין יש. כלל לו החמיאה

 16 בדרך אך המדינה עם פעולה ששתף מי לבין ,במעשיו דופי שנפל מבלי ,לשלטונות

 17 עליהם החברתיים הסטנדרטיים עם אחד בקנה עומדת שאינה , מבזה, נכלולית

 18 שהדעת , חמורותה תבטאויותהה מעייני נעלמו לא כי אציין  .  החברה מושתתת

 19 - מרזל ברוך- מטעמו והעד התובע ידי עלשנאמרו  אותן, סובלת ואינה מהן מתחלחלת

 20 ראו) קלון וכאות ייעשה שלא מעשה היהודית בחטיבה כ"שב סוכן היות עצם על

 21 של המקוממת ההשוואה או(. 30 -29, 27 -25' ש 11' עמ התובע עדות' פרוט כאמור

 22 סוכן משל טוב הפדופיל של מצבו כי ציון תוך, לפדופיל כ"שב סוכן של מרזל ברוך

 5-23' ש 19' עמ' פרוט ראו) מרזל וברוך התובע נמנים עליה הקבוצה חברי בקרב כ"השב

 24 בקביעת הפיצוי הראוי. של התובעלהביא בחשבון התבטאויות אלה יש לטעמי (. 6

 25 

 26 היה לא כי טוען כי אם ל"אי ארגון עם קשריו את מסתיר אינו אף התובע, ועוד זאת

 27 פיצויים קשיב לא והוא מנוחתו את הטרידו לא בכתבה אלו אמירות אך רביב של סגנו

 28 ,וכאמור, זאת עם. כ"השב לארגון מהקשר סלד אלא. בגינם גם סליחה בקשת או

 29. עמדה הבעת ללא יבשות עובדות מוסרת ואינה סתמי רקע על באה אינה הכתבה
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 1 תרומה ותרם אותו הסובבים בכל שפגע כאנרכיסט בכתבה מתואר רביב אבישי

 2 כן עשה אם גם. ל"אי הפיקטיבי ארגון של ערבים כנגד ולפעולות להסתה ממשית

 3 המידה על יתר חרג כי שעולה הרי, כ"השב עבור פוטנציאלים עבריינים לכידת לצורך

 4 חרקו רובן על אם גם, השלטון בקרב גם במחלוקת שנויות השתמש בהן ודותתוהמ

 5 רבין לרצח שהוביל הרקע את בחשבון עוד להביא יש. שונים שלטוניים בדרגים שיניים

 6 הממשלה ראש רצח עם ל"אי ולארגון רביב לאבישי שעשו השונים ההקשרים ואת

 7 אהימחמ הינה כ"השב של כסוכן התובע הצגת כאילו הטענה.  ל"ז רבין יצחק

 8 בכתבה מתואר כ"השב של כסוכן שמתואר רביב שאבישי מכך ומתעלמת מיתממת

 9 והצגתו יחסית שולי באופן אם גם לצידו התובע של ואזכורו. ביותר שלילי באור

 10 התובע הצגת .הטוב בשמו גם פוגמת בצוותא עימו שפעל כ"שב כסוכן המשתמעת

 11 התובע את מעמידה חדא בצוותא עימו שפעל כ"שב סוכן שהוא כמי נשימה באותה

 12 אלא, לשלטונות שמסייע רגיל סוכן לא אומר הווה – רביב אבישי של לזה דומה באור

 13 וכלפי שלו החברה כלפי ההרסניות ודותתבמ רביב אבישי עם פעולה ששתף כמי

 14 סביר אדם בעייני גם נכונים הדברים כי אני סבור. הרע בלשון מדובר ומשכך. המדינה

 15 .  התובע של קבוצתו על נמנה שאינו

 16 גביר בן פסקי הדין בענין שהיו נשוא  מהכתבות זו כתבה להבחין חשוב כל האמור עם

 17 בעוד, פנים לשתי משתמע שאינו באופן הכתבה מושא של חריף גינוי היה שם חביביו

 18 שיעור גם ייגזר ומכאן. גנאי כינויי וללא פחות פוגעני היה דנן במקרה הפרסום

 19 . הפיצויים

 20 בשל הכתבה לפרסום התובע של מצידו תורם לאשם טענו הנתבעים כי אציין

 21הפרסום על  לגבי היו טענותיו שכן,  זו טענה לקבל אין. ל"אי לארגון השתייכותו

 22 ,ל"אי ארגוןגבי השתייכותו לל ולא כ"לשב השתייכותו

 23 

 24 דבר סוף

 25ומאחר ומחד, התברר כי לתובע נגרמו הפסדים כספיים כתוצאה לנוכח האמור לעיל, 

 26ומאחר ואמנם מסקנתי היתה  ,ומאידך, סכומם לא הוכח ,הכתבה םמפרסו

 27עניינו של התובע, בשבנסיבות העניין מהווה הכתבה לשון הרע אך הלשון שננקטה 
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 1, לא היתה חריפה, לצידו של אבישי רביב מלבד עצם הפרסום שהוא היה סוכן שב"כ

 2 .  ש"ח 20,000אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע סך של 

 3באותו עמוד של העיתון שבו התפרסמה  ,ף, אני מחייב את הנתבעים לפרסםבנוס

 4 התנצלות בה יכתב כך: ,הכתבה נשוא ההליך

 5 "התנצלות

 6ניתן היה להבין ,  4/11/11ביום  ,בעיתון על ידי מר חיים לוינסון מכתבה שפורסמה

 7 לצידו של אבישי שימש כסוכן שב"כ  ,המתגורר בקרית ארבע ,כי מר נתן יאיר לוי

 8ש מר לוי תביעת לשון הרע בבית המשפט. בית רביב. בעקבות האמור בכתבה הגי

 9מערכת העיתון והכתב מתנצלים בפני  המשפט ציווה על העיתון לפרסם התנצלות זו.

 10מר לוי על האמור בכתבה לגביו . האמור בה נכתב מבלי שהיו בידי העיתון ראיות 

 11 להיותו של מר לוי סוכן שב"כ."

 12  ההתנצלות תפורסם באותיות מודגשות.

 13ם לפי הסכו האגרה תשולםבנוסף ישלמו הנתבעים לתובע הוצאות משפט ואולם 

 14 ₪. 3,000שנפסק )ולא לפי סכום התביעה( וכן ישלמו לתובע שכ"ט עו"ד בסך 

 15 הצמדה הפרשי יישאו כן לא שאם מהיום יום 30 בתוך ישולמו האמורים הסכומים

 16 . בפועל המלא התשלום ועד מהיום כחוק וריבית

 17 

 18 . מסירה אישור עם רשום בדואר הצדדים כ"לב הדין פסק את תשלח המזכירות

 19 

 20 , בהעדר הצדדים.2016נובמבר  03, ב' חשוון תשע"זניתן היום,  

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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 1 

 2 

 3 
 4 קלדנית: כרמלה עובדיה


