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  בית המשפט "ידידת"תשובת התובעים לבקשת האגודה להצטרף לדיון כ

מתכבדים התובעים להגיש תשובתם לבקשת האגודה לזכויות האזרח בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד 

  בית המשפט. "ידידת"") להצטרף לדיון כהאגודה(להלן: "

מן הטעמים והנימוקים המפורטים להלן, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את הבקשה. כן מתבקש בית 

תשובה זו, בין היתר, בשים לב להסתרות התובעים בגין ניסוח המשפט הנכבד לחייב את האגודה בהוצאות 

  המידע המכוונות של האגודה כמפורט להלן.

  :ואלה נימוקי התשובה

 א. פתח דבר

ורת מטרה לפגוע בתובעים מפרסמת כתבי שטנה ששמו להם מטרה להרוס כליל את שמם בלוגרית חד .1

במסע הנתבעת החלה  בזדון ובכוונה לפגועהטוב של התובעים ואת מעמדו הציבורי של עו"ד נוה. 

. בין היתר, ייחסה לעו"ד נוה שימוש התובעיםפרסומים (שאף התגבר לאחר הגשת כתב התביעה) בגנות 

על מנת בלשכה ה לצרכיו האישיים (הפרשה הראשונה בכתב התביעה); ניצול מעמדו בוועדת האתיק

זכייה במכרז (הפרשה השנייה בכתב התביעה); והשוואתו לנאשם בפלילים משרדו  "לסדר" ללקוחה של

 צל את הלשכה לטובת מקורביו (הפרשה השלישית בכתב התביעה). נמה אלון חסן)(

, המתוקן לבין, וכעולה מהפרסומים הנוספים שצורפו לכתב התביעההנתבעת אינה הסתפקה בכך, ובין  .2

 רוב רובם של הפרסומים אינם פרסמה דברים בוטים וקשים שנועדו להשחיר את פני התובעים בציבור.

" כתבה הנתבעת העשן יוצא לי מהאוזניים" .נוה ד"עו – אדם של לגופו אלא, דברים של לגופם מכוונים

לכתב התביעה המתוקן). ועוד לא דיברנו על  25חיובי על עו"ד נוה (נספח בכל פעם שמתפרסם דבר 

התמונה שפרסמה הנתבעת "כגיבורת על" המתעופפת עם גלימתה מעל עו"ד נוה ומכנה אותו כאחד 

  לכתב התביעה המתוקן).  20" (נספח הכי אפלים בישראלהגורמים "

מי הנתבעת, החליטו התובעים שלא שיטתית שבפרסוהמשתלחת והבשל המתקפה המילולית הבוטה,  .3
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. התובעים החליטו שהגבול שבין ביקורת עניינית וראויה על איש ציבור לבין השתלחות הלהשלים עמ

את כתב התביעה שבפני בית להגיש התובעים נאלצו מסיבה זו, אובססיבית נחצה מזמן. קיצונית ו

 דוגמאות נוספות לפרסומים הרומסים של הנתבעת. הוספתהמשפט ואף תיקנו אותו לאחרונה תוך 

ומה טוענת הנתבעת בתגובה לכך? הנתבעת מבקשת להשתיק (כך ממש !) את התובעים ולטעון, בהתאם  .4

 וללא רצונהלתפיסת עולמה הקיצונית, כי רק בשל היותם אנשי ציבור, היא רשאית להכפיש אותם כפי 

 באנשי שמדובר משום רק שמם על הגנה לשם נגדה ליךבה לנקוט מנועים יהיו מנגד והם, מגבלה כל

הנתבעת טוענת כי התובעים מנסים להשתיק אותה, אך בפועל, היא האבסורד שבענייננו הוא ש. ציבור

  זו שמנסה להשתיק אותם בהליך דנא באמצעות טענה לקיומה של "תביעת השתקה".

ציבור  אישלטעון כי אותו  –יצוין כי זו הפכה להיות "ההגנה החדשה" של בלוגרים מכפישים ורדיקלים  .5

אשר  בעניין סרנה". כך לדוגמה תביעת השתקה"מנסה להשתיק את הביקורת עליו באמצעות הגשת 

 בלשון, שוטפים פרסומים הפרסומים, ופרסם כלפי מושא באופן זהה לגמרי לנתבעת, היה אובססיבי

. ואז, לאחר פרסומים מכפישים אלה טען הפרסום מושא את לבזות מנת על, ראויה ובלתי משתלחת

בבית המשפט, בדיוק כפי שטוענת כיום הנתבעת, כי מדובר ב"תביעת השתקה" בניסיון להשתיק את 

 .א.תהתובע המבקש להגן על שמו הטוב. כמובן שטענה זו נדחתה על ידי בתי המשפט בשלוש הערכאות (

-15267 א"ע; ")סרנה שלום(להלן: " )11.6.17, בנבו פורסם( סרנה' נ' ואח נתניהו 56211-03-16) א"ת(

' נ סרנה 1688/18 א"רע; ")סרנה מחוזי(להלן: " )28.1.18 ,בנבו פורסם( 'ואח נתניהו' נ סרנה 09-17

 .")סרנה עליוןלהלן: " )15.4.18, בנבו פורסם( 'ואח נתניהו

פרק ב' כפי שיובהר בהמחלוקת העובדתית והמשפטית בין הצדדים בהליך דנא הינה פשוטה ביותר.  .6

להלן, מכתב ההגנה שהגישה הנתבעת, ברור כי השאלה המרכזית המונחת לפתחו של בית המשפט 

פרסומי הנתבעת מבין את הפרסומים. האם כעמדת התובעים  את הקורא סביר אדםהנכבד הינה כיצד 

המומחיות היחידה  כיום ובדיעבד, לאחר שהתובעים הגישו את תביעתם. ,כעמדת הנתבעתאו שמא 

  באשר לשאלה זו היא של בית המשפט ושלו בלבד.

לפסק הדין שיינתן מכאן גם ברור כי לא מדובר בהליך תקדימי המעלה סוגיה משפטית ציבורית חשובה.  .7

גע אך ורק למערכת היחסים שבין התובעים לבין בהליך דנא לא יהיו השלכות ציבוריות רוחביות. הוא נו

 הנתבעת בשים לב לפרסומי הנתבעת והתנהלותה מול התובעים.

חרף זאת, עלה בידי הנתבעת לגייס את האגודה שמבקשת לתמוך בה בהליך (באופן ברור וחד משמעי)  .8

ת תופעת להליך באמצעות מוסד "ידיד בית המשפט". לעמדת האגודה, ההליך דנא מציף א ףולהצטר

צברה ניסיון ומומחיות בתחום זה, בין היתר, בשל הדוח  (כך לטענתה) "תביעות ההשתקה" והיא

 .")התחקיר(להלן: " שפרסמה בשם "משתיק קול" שצורף כנספח לבקשתה

כפי שיובהר להלן, בחינת מערכת השיקולים המנחים את בתי המשפט בבקשות להצטרף כידיד בית  .9

כי דינה של הבקשה להידחות. העובדה כי התובע הינו ראש לשכת ה מביאה לתוצאה ברורהמשפט 

 צדדים שלישיים אליו "תקדימי" שיש לצרף- עורכי הדין אינה הופכת את ההליך דנא להליך "ציבורי" ו

. ובכל הכבוד, חרף עמדתה הברורה של האגודה כעולה מבקשתה, אין לה זכות שאין להם כל עניין בו

זה תיק היא רוצה להצטרף ולקבל את מבוקשה. המבחן המרכזי הוא יכולת לברור תיקים ולבחור לאי

 יכולת לתרום דבר וחצי דבר לבית המשפט בהליך דנא. אגודהוכפי שנראה להלן, אין לממשית תרומה 
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יתרה מזו: קראנו את אותו "תחקיר" שצירפה האגודה ואשר על בסיסו היא מבקשת להצטרף כ"ידיד"  .10

. מדובר ) להלן)5(ראה בעניין זה פרק ד( נאמר "ידיד לוביסטי" ובעל עניין מובהק וליתר דיוק –

העומדות בניגוד גמור לפסיקת בית המשפט  קיצוניתאישית עמדה ותפיסת עולם ב"תחקיר" המציג 

 העליון. 

, תביעות באופן גורףכך עולה מהתחקיר, כי האגודה בדעה שנושאי משרה ציבורית לא יוכלו להגיש,  .11

ון הרע. לעמדת האגודה, שמם הטוב וכבודם ניתן להפקר והמזור היחיד שיש להעניק לנושאי משרה לש

לתחקיר). לתפיסת העולם של האגודה,  80-84ציבורית הוא יכולתם להשפיע על דעת הקהל (ראה עמ' 

ה כל מקום בו עובד ציבור תובע יש לראות את התביעה כ"תביעת השתקה" שיש לדחות אותה. זוהי עמד

לוח שלוש נ' עיריית  546/09קיצונית ביותר שנדחתה על ידי בית המשפט העליון שוב ושוב (רע"א 

, פורסם ד"ר נודלמן נ' שרנסקי 89/04; ע"א ")עניין לוח שלוש(להלן: " 19.5.09, פורסם בנבו, רחובות

כי בית המשפט , האגודה אף טענה "תחקיר"יצוין, כי ב עוד). "עניין שרנסקילהלן: " 4.8.08בנבו, 

האישית של  עמדתהל פסוק בהתאםהעליון שגה לעמדתה בפסק דין בעניין לוח שלוש הנ"ל והיה עליו ל

 ). 80, בעמ' שם( האגודה

הכפוף לפסיקתו של בית המשפט העליון, מבקשת האגודה לקדם  ,בית המשפט הנכבדבפני וחרף זאת,  .12

ההליך דנא אינו  את תפיסת עולמה. גם טעם זה, מבהיר מדוע אין להיעתר לבקשתה של האגודה.

המקום המתאים לבחינה נוספת של עמדתה, ולמעשה כפי שציין בעצמו כב' המשנה לנשיאה השופט 

המשפט ככלל (לרבות בית המשפט העליון) אינם יכולים לשנות ריבלין בפסק דינו בעניין לוח שלוש, בתי 

, שםמהכרעת המחוקק בחוק לשון הרע לאפשר לנושאי משרה ציבורית לתבוע בעילה של לשון הרע (

 לפסק דינו). 5בפסקה 

(עובדה שהוסתרה  "תחקיר"בניסוח ה סייעגם  להלן וממילא, בא כוחה של הנתבעת, אשר כפי שיובהר .13

האגודה) יוכל להפנות את בית המשפט ל"תחקיר" זה. בית המשפט הנכבד מצדו יוכל  במכוון על ידי

אי התאמתו) לדין הקיים והרצוי במדינת  –וממידת התאמתו (וליתר דיוק  "תחקיר"להתרשם מה

 בעניין סרנהזאת בדיוק כפי שנעשה  .הליך דנאנסיבות ה, ולמעלה מן הצורך גם לאי התאמתו לישראל

). אין 156, סעיף סרנה שלום; 11, סעיף סרנה מחוזיהאגודה ( "תחקיר"בתי המשפט עיינו ובחנו את  בו

  אפוא כל צורך בצירוף האגודה כצד להליך דנא. 

(שנדחה שוב ושוב על ידי בתי המשפט) באופן בו  הקיצוניבהליך זה מבקשת האגודה להמשיך עם הקו  .14

 מחלוקת בין הצדדים כי מדובר בעיקרון יסוד חשוב ביותראין היא רואה את עיקרון חופש הביטוי. 

ושעל בתי המשפט והלשכה עצמה להגן עליו (והלשכה תמשיך לעשות כן כפי שהיא מגנה על ערכי יסוד 

מוגבל הינו יחסי ו כי גם עיקרון יסוד זהקובעת שיטתנו המשפטית (והראויה) ש. ועם זאת, בעוד אחרים)

, והיא מבקשת להציג עמדה האגודה סבורה כי לעיקרון זה אין כל גבול בערכים של סבירות ומידתיות,

 . זו, כ"ידידת" בית המשפט בהליך דנא הכפוף כאמור לפסיקותיו של בית המשפט העליון

בשל כתב האישום  .ובתמיכה "העיוורת" של האגודה בו לכך ניתן למצוא בעניין עו"ד ברק כהן הדוגמ .15

גין הטרדת בנותיה הקטינות של מנכ"לית בנק לאומי, החליטה ועדת החמור שהוגש נגדו, בין היתר ב

האתיקה שיש להשעות את עו"ד כהן מהמקצוע (ונזכיר כי בניגוד לפרסומיה של הנתבעת עו"ד נוה לא 

היה רשאי  ולכן הוא "מחאה פוליטית"היה מעורב בהליך זה). עו"ד כהן טען כי פעולותיו היו חלק מ

בשל חופש הביטוי. האגודה רק שמעה  ית בנק לאומילנהוג כפי שנהג כלפי בנותיה הקטינות של מנכ"ל
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איזכור של עיקרון חופש הביטוי והחליטה שיש לתמוך בעו"ד כהן. מהודעת התמיכה הפומבית שפרסמה 

טריד קטינים , מותר לה(אשר אין לנו אלא לכנותה כרדיקלית ומסוכנת) האגודה ברי כי לגישתה

שהיא מבקשת להציג  הקיצוניתוקטינות בשל מחאה פוליטית וחופש ביטוי. בדומה להשקפת העולם 

יצוין, כי . 1לרבות פגיעה בקטינים חסרי ישע בהליך דנא, הכל מותר לגישתה "בחסות" חופש הביטוי

ל "מומחיות בש האגודה אף ביקשה להצטרף כ"ידיד בית המשפט" בהליך בבית הדין המשמעתי הארצי

בכל הקשור להגנה על זכויות היסוד", אך הרכב דייני בית הדין המשמעתי הארצי דחה בקשה זו 

בקובעו, כי לבית הדין מומחיות שאינה פחותה מזו של האגודה שממילא מציגה עמדה חד צדדית שאינה 

 אובייקטיבית.

מצ"ב  של מנכ"לית בנק לאומי כלפי בנותיה הקטינות הודעת התמיכה של האגודה במעשיו של עו"ד כהן

בבקשת האגודה להצטרף כידיד בית הדין  לתשובה. החלטת בית הדין המשמעתי הארצי 1כנספח 

 לתשובה. 2כנספח מצ"ב  המשמעתי

את פתח הדבר נסיים עם אחד מדברי הביקורות הרבים שהובעו על בקשות להצטרף כ"ידיד" בית  .16

. דבר ביקורת זה רלוונטי להצטרף עולמו של המבקשהמשפט תוך תמיכה בצד מסוים בהתאם לתפיסת 

במיוחד לענייננו על רקע העובדה כי האגודה ובאי כוחה בחרו להצטרף לתיק מתוקשר זה ודאגו כמובן 

לפרסם בכל אמצעי התקשורת את עצם הגשת בקשתם כחלק מיחסי הציבור שלהם. נפנה בעניין זה 

פרבר, ידיד בית ] (להלן: "2018-" [התשע"חהמשפטידיד בית לספרו המעמיק והמקיף של שי פרבר "

 :48") בעמ' המשפט

בשל  [המבקש לתמוך בצד מסויםשלישית, אין בתזכירים של "הידידים המודרניים" "

להפך, הם מקדמים את תרומה ממשית לעבודת בית המשפט.  הח.מ.] – הזדהות עמו

במקרים מסוימים, עורכי דין . ... יחסי הציבור של מגישי התזכיר, ולא הרבה מעבר לכך

משתמשים בבימה התקשורתית לצורך הצגת טיעוניהם המשפטיים וזוכים בעצמם 

חלק מהארגונים הלא ש. יש אף שטענו לכתבות שמשרטטות את השקפת עולמם

ממשלתיים הגישו (ועדין מגישים) תזכירי "ידיד" כדי להראות את פועלם בקרב הציבור 

  "." בין ארגונים מתחריםהכללי על רקע "קנאת סופרים

 כדלקמן:  אהילך הטיעון בתשובה זו יה .17

על המחלוקת הספציפית בין הצדדים בהליך דנן. האגודה מדברת גבוהה נעמוד להלן  בפרק ב' .17.1

, אך בפועל, בהליך (תוך שהיא מטעה בעניין מצב הדין בעניין זה) גבוהה על "תביעות השתקה"

ל"מומחיות" הנטענת של האגודה. משכך, מלבד דנא, המחלוקת בין הצדדים אינה קשורה 

והצפת בית המשפט במסמכים נוספים שלא לצורך (בין היתר שכן ב"כ הנתבעת  סיבוך ההליך

לבירור  לתרום לבית המשפט הנכבדשל האגודה אין ביכולתה  יוכל לטעון טענות אלה),

 . המחלוקת בין הצדדים

להלן נראה כי "המומחיות" של האגודה, אותה היא מבקשת להציג ולקדם בהליך  בפרק ג' .17.2

דנא, הינה עמדה משפטית קיצונית שעומדת בניגוד גמור לפסיקת בתי המשפט. בית המשפט 

                                                           

דחה בית המשפט המחוזי (כב' השופט עודד שחם) את עמדת עו"ד כהן והאגודה לזכויות האזרח, כי  15.7.18יצוין כי ביום    1
לפסק הדין:  7חופש הביטוי והמחאה הפוליטית מאפשרים הטרדת קטינים וקטינות. בלשונו של בית המשפט המחוזי בסעיף 

 פעולות של בפועל ביצוע ואף, עמינוח' הגב של הקטינות בבנותיה פגיעה בדבר איומים החומר מן עולים, כך בתוך"
  . )15.7.18(פורסם בנבו,  ברק כהן נ' לשכת עורכי הדין 51446-07-17(עמל"א (ים)  "כלפיהן פוגעניות
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  ותיוהנכבד כפוף מטבע הדברים לפסיקת בית המשפט העליון וממילא, אין בכוחו לסטות מהלכ

 בהליך דנא.  

ה כי כל הקריטריונים המנחים באשר לצירוף "ידידים" מביאים לדחיית להלן נרא בפרק ד' .17.3

הבקשה. מבקשת האגודה עולה כי היא מחזיקה בדעה שהיא רשאית לברור תיקים ולהצטרף 

אליהם מיד לפי בקשתה. בפועל זה לא מצב הדין. לא פעם בתי המשפט דוחים את בקשתה בשל 

 טעמים הרבים לכך בפרק זה.חוסר יכולתה לסייע לבית המשפט. נעמוד על ה

נראה כי האגודה פעלה בחוסר שקיפות וגילוי נאות. נראה כי האגודה הסתירה  להלן בפרק ה' .17.4

של הנתבעת לקח חלק בניסוח  ההעובדה כי בא כוח - מידע מהותי שהיה עליה לגלותו בבקשה

של "התחקיר" עליו מבססת האגודה את בקשתה להצטרף להליך וכן העובדה כי בא כוחה 

 הנתבעת ייצג את האגודה בעצמו בהליך משפטי אחר. 

 להלן יפורטו הדברים. .18

ב. המחלוקת הספציפית בין בעלי הדין אינה קשורה ל"מומחיות" הנטענת של האגודה שלא 

  תוכל לתרום מאומה לבית המשפט הנכבד

קיומה של "תביעת אי האגודה סבורה בבקשתה, כי המחלוקת בין הצדדים נוגעת לשאלת קיומה או  .19

שהוזכר לעיל בית המשפט המחוזי (כב' השופטת אביגיל כהן), לאחר  סרנה בענייןהשתקה" כטענתה. 

לפסק דינו, כי הדין  11עליו נסמכת האגודה בבקשתה הנוכחית, קבע בסעיף  "תחקיר"שעיין באותו 

 . 2הישראלי אינו מכיר במושג "תביעת השתקה"

מכיר בדוקטרינת "תביעות השתקה", המחלוקת הספציפית בין הצדדים  ואולם בפועל, גם אם הדין היה .20

כיצד האדם הסביר מפרש את פרסומי  –אחרת שלאגודה אין בה כל מומחיות  הבהליך דנא נוגעת לשאל

פי פסיקת בית המשפט -עלמדובר בשאלה משפטית גרידא כאשר . הנתבעת ומהו המסר העולה מהם

 . ונבהיר;ינו בית המשפט הנכבדהמומחה היחיד לשאלה זו ההעליון 

בפרסומים ש התוכן אחרי לעמוד יכולה אינה הנתבעת כי, למדנו שהגישה הנתבעת ההגנה כתב למקרא .21

 ד"עו אודותהשונים הנוגעים לפרשה הראשונה שבכתב התביעה. תחילתם ב"כתבה" שפרסמה הנתבעת 

המשכם בפרסומים . התביעה המתוקן)לכתב  7בבלוג "המקום הכי חם בגיהנום" (נספח  9.1.17 ביום נוה

נוספים שפורסמו על ידה ב"פוסטים" בדף "הפייסבוק" שלה בהם הבהירה היטב למה התכוונה בכתבה 

 לכתב התביעה המתוקן). 23-ו 21, 16, 8(נספחים  9.1.17מיום 

 דוףלר דין עורך איזה בפועל המחליט כגורם נוה ד"עו את הנתבעת הציגהב"כתבה" ובפוסטים שפרסמה  .22

 לאינטרסים בהתאם הכל ".לרדוף" לא עורך דין ואיזה המשמעתי הדין לבית קובלנה נגדו ולהגיש

 ).המתוקן התביעה כתבל) 1(ד פרק( , כטענת הנתבעת בפרסומיהנוה ד"עו של אישיים וצרכים

אלא  .בסיס חסרי הינם נוה ד"לעו שייחסה הדברים כי) הפרסום בזמן שידעה כפי( כיום יודעת הנתבעת .23

לדין  ועם עו"ד נוה בו ראתה, שלא בצדק, כגורם האחראי להעמדת שהנתבעת רצתה "לבוא בחשבון"

                                                           
2
, הגורמים המבקשים להשתיק הם הנתבעים שאינם רוצים ן בעניין סרנה והן בעניין שבפני בית המשפטמעניין לציין, כי ה   

 ליתן את הדין על פרסומיהם ובאמצעות טענה זו (שאינה מייצגת כאמור את הדין הקיים) מעוניינים להשתיק את התובעים.  
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 עו"ד ברק כהן (אשר עם מעשיו ומטרותיו היא מזדהה לגמרי).  ,חברה הטובשל משמעתי 

 הגורם הוא נוה ד"שעו כתבה לא היא כי, לטעון הגנתה בכתב הנתבעת החליטה, בדיוק זו מסיבה .24

"מסר" שונים - הנתבעת ביקשה בכתב הגנתה להציג "פרשנות" ו .משמעתי לדין להעמיד מי את שמחליט

 :הנתבעת של הגנתה מכתב דוגמאות מספר נציג להלן מהעולים מקריאת פרסומיה.

, לרדוף מי את שמחליט הוא התובע כי נטען כי מוכחש" טענה ההגנה לכתב 14.44 בסעיף .24.1

 ".התובע של לאינטרסים בהתאם נעשים הדברים כי נכתב כי מוכחש

 ".בועדה שולט התובע כי טענה הנתבעת כי מוכחש" טענה ההגנה לכתב 14.45 בסעיף .24.2

 שיעמוד מי של בזהות השולט הוא התובע כי נטען כי מוכחש" טענה ההגנה לכתב 14.47 בסעיף .24.3

 ".משמעתי לדין

 המשמעת בהליכי מתערב התובע כי מקום בשום נטען לא" טענה ההגנה לכתב 14.49 בסעיף .24.4

 ".מאום עושה ולא בועדה העניינים ניגוד ענייני לכל מודע התובע כי נטען אלא

 העצמאי דעתו שיקול על להשפעה טענה לא הנתבעת" טענה ההגנה לכתב 14.54 בסעיף .24.5

 ".התובע אל קשור מויאל כי טענה אלא מויאל ד"עו של והמקצועי

 ולא( נוה ד"עו אודות שפרסמההברורים  לדברים הגנתה בכתב להתכחש מבקשת הנתבעת, כן כי הנה .25

 הגורם הוא נוה ד"שעו ככזה הפרסום את מבין הכתבה את הקורא סביר אדם כל, שבפועל אלא). בכדי

 זה. שלו אישיים וצרכים לאינטרסים בהתאםוזאת  ,לא מי ואת משמעתי לדין להעמיד מי את שמחליט

, הנתבעת ב"פייסבוק"של ויתר פרסומיה  הכתבה את שקרא אדם לכל שעבר משמעי החד המסר

 .  עצמה והלשכה נוה ד"עו את ולהשפיל לבזות במשימתה הצליחה אכן הנתבעת זו ומבחינה

 שצורפה 22.1.17 מיום הכתבה( השני הדיבתי לפרסום באשר גם, הראשון הדיבתי לפרסום בדומה .26

 לא" היא כי, הגנההבכתב  הנתבעת הענט), 18המתוקן ו"פוסט" שצורף כנספח  התביעה לכתב 15 כנספח

 זה כי טענה ולא במכרז הזכייה את שלו ללקוחה סידר זה כי כתבה לא, מעמדו ניצל התובע כי כתבה

שוב המחלוקת המרכזית בין  ).ההגנה לכתב 14.58 סעיף" (הדין עורכי לשכת ציבור טובת חשבון על היה

 המסר שהאדם הסביר מייחס לפרסומים אלה. והצדדים בעניין זה הינה מה

לשלמות התמונה נציין, כי הנתבעת טרם הגישה כתב הגנה מתוקן ועל כן טרם התייחסה לפרשה  .27

השוואת עו"ד נוה לאלון חסן שהואשם בפלילים במועד הפרסום  – המתוקן השלישית בכתב התביעה

רווחים אישיים. נראה, כי בהמשך והאשמת עו"ד נוה במעשים חמורים לרבות ניצול מעמדו להפקת 

ל"קו" ההגנה שבחרה בהליך זה, תכחיש הנתבעת את "המסר" העולה מפרסומיה ותטען כי לא התכוונה 

  בפרסומיה לייחס לו מעשים ותכונות אלה.

 כיצד אובייקטיבי מבחן יסוד על נעשית הרע לשון כדי עולה פרסוםכידוע, הלכה היא כי הבחינה האם  .28

 את מותיר פרסוםה עימו המסר מהו הינה אותה לבחון שיש השאלה. הפרסום את מבין היה סביר אדם

 751/10 א"ע וכן 1965 -ה"תשכ, הרע לשון איסור לחוק 3 סעיף( לפי קביעת בית המשפט הסביר הקורא

; 8.2.12, בנבו פורסם, ריבלין' א לנשיאה המשנה של דעתו לחוות 83 פסקה, דיין אילנה ר"ד' נ פלוני
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עניין עיתון להלן: " 300-301, 287) 2(לא ד"פ, לישראל החשמל חברת' נ הארץ עיתון 723/74 א"ע

  ).109-115] בעמ' 1997[ דיני לשון הרע; א' שנהר "הארץ

 או רגיל קורא ייחס שאותה המשמעות מה לשאלה בקשר ראיות להביא אין"בהתאם לכך אף נקבע, כי 

, הפרסום דברי הובנו כיצד לשאלה ביחס עדויות בשמיעת צורך ואין לפרסום אחר או זה קוראים סוג

תומרקין נ'  740/86; ע"א 301, בעמ' עניין עיתון הארץ( ..."הדבר את שישקול הוא המשפט בית אלא

  ).338, 333) 3, פ"ד מג(העצני

השופט היושב אפוא הינו חס למילים יהמסר שהקורא הסביר מי והגורם היחיד הבוחן ומכריע מה .29

. לשם כך, בית המשפט אינו צריך להיעזר ב"ידיד" שיסייע לו כיצד לקרוא את הפרסומים ומה בדין

לבטח שבית המשפט אינו זקוק ל"ידיד הלוביסט" המביע תמיכה בצד מסוים להבין או לא להבין מהם. 

 ) להלן). 5השקפת עולמו (ראה בעניין זה פרק ד(הזדהות עם בשל בהליך 

ון לטעון, כי בית המשפט זקוק לחוות דעת מומחה משפטית, הגם שדין הוא ניסילעמדתנו הדבר דומה ל

 ולא ניתן להגיש לבית המשפט חוות דעת משפטיות שהמומחה המשפטי היחיד הוא בית המשפט עצמו

); 1.1.14(פורסם בנבו,  ביטון' נ מ"בע.) ר.ט( ישראל- קנדה 55970-12-13) ת"א מחוזי( א"תל(השווה 

  .  ))12.2.08(פורסם בנבו,  ישראל מדינת' נ אלגור 40162/05) א"ת מחוזי( פ"ת

זו, אלא שהאגודה משפטית יתרה מזו: לא רק שבית המשפט הנכבד הוא המומחה היחיד לשאלה  .30

. אנו סבורים כי האגודה, אינה מומחית לאופן בו יש לפרש את "האדם הסביר"עצמה, בכל הכבוד, 

, לפחות בקשר עם סוגיית חופש , מייצגת"תחקיר"כעולה מתפיסתה המשפטית המוצגת בבקשה וב

ככל העולה על רוחו, ". זה שרואה בחופש הביטוי "כרטיס פתוח" לעשות האדם הקיצוניאת " הביטוי,

ועם זאת, חופש הביטוי.  לרבות הכפשה והפצת שקרים על איש ציבור, ואף הטרדת קטינות בשל עיקרון

גם אם האגודה אינה מייצגת את "האדם הקיצוני", הרי שברי כי גם לשיטתה היא לא מומחית 

 .לתרום לשאלה זו העומדת במוקד המחלוקת בין הצדדים הבתחום פרשנות הפרסומים ואין ביכולת

כי המחלוקת בין לבקשת האגודה. האגודה טענה  74- ו 58תימוכין לעמדה זו ניתן למצוא בסעיפים  .31

הצדדים בעיקרה הינה פרשנות התובעים לפרסומים עצמם. או אז, טענה האגודה כי על בחינה זו 

", כמקובל מנקודת מבטו של האדם הסביר, ולא מנקודת מבטם הפרשנית של התובעיםלהיעשות "

אגודה כלשונה. ואנו מסכימים עם כך. נקודת מבטם הפרשנית של התובעים או של הנתבעת או של ה

עצמה אינה רלוונטית. לתובעים ולנתבעת, כבעלי דין בהליך דנן, עומדת כמובן הזכות לטעון בפני בית 

המשפט מהי הפרשנות הנכונה והראויה לפרסומי הנתבעת. ועם זאת, אין להם זכות לקבוע כיצד האדם 

ם היחיד קביעה זו שמורה לבית המשפט הנכבד אשר כמומחה לכך, הוא הגורהסביר מפרש זאת. 

בית המשפט אינו זקוק לעצת צדדים שלישיים ואינטרסנטיים (מבחינת  .שמוסמך להכריע בשאלה זו

 ) דוגמת האגודה.האישית רצונם להחיל את השקפת עולמם

 69-78" (סעיפים תביעת לשכת עורכי הדין היא תביעה משתיקהואולם עיון בפרק אשר כותרתו " .32

 –ועוד בגדר "ידיד" של בית המשפט  – הנכבד לבית המשפט לבקשה) מעלה כי האגודה מבקשת לייעץ

כיצד יש לפרש את פרסומי הנתבעת. זאת הגם שאין לאגודה כל מומחיות בשאלה זו ולא ברור מהיכן 

 שואבת האגודה את תחושת העליונות (כך ממש) על בית המשפט הנכבד, בעלי הדין ובאי כוחם. 

מתייחס לפרשנויות יצירתיות ולהנחות כי כתב התביעה "לבקשה  75כך למשל טוענת האגודה בסעיף  .33
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טענות ופרשנויות, אשר הולכות ומתרחקות מקרקע " וכי עילת התביעה מבוססת על "ספקולטיביות

". כמובן שטענות אלה נטענו בעלמא (וליתר דיוק המציאות, עד שלעיתים הן מתנתקות ממנה לחלוטין

). ולכל היותר, מדובר ונספחיו לקרוא את כתב התביעה בסיסמאות זולות מצד גורם שנראה שלא טרח

לכתוב על עובד ציבור בתפיסת עולם לפיה ניתן  המחזיקים כאמורבדעתם האישית של באי כוח האגודה 

 כל דבר, מכפיש ככל שיהא, והוא לא יהיה בגדר "לשון הרע".

ידי עורך דין (שאף לקח כך או כך, המחלוקת בין הצדדים היא בעיקרה פרשנית. הנתבעת מיוצגת על  .34

הציג בכתב הגנתו טיעונים  ב"כ הנתבעתעליו נסמכת האגודה בבקשתה).  "תחקיר"חלק בניסוח אותו 

לכתב  13(סעיף  , דהיינו (ושלא במפתיע) כי מדובר ב"תביעת השתקה"זהים בעיקרם לטיעוני האגודה

הנתבעת יכול להפנות את בית בדומה לבאי כוח הנתבע בפרשת סרנה שהוזכרה לעיל, גם ב"כ  .ההגנה)

המשפט ל"תחקיר" האגודה או לכל מקור ספרותי אחר כפי שיחפוץ. בית המשפט הנכבד אינו זקוק 

ל"פרשנות" האגודה לתחקיר. הוא יודע לקרוא את התחקיר ולבחון האם הוא משקף את הדין הקיים 

ברי אם כן, א (והוא לא). (והוא לא) והאם בכוחו לתרום למחלוקת הספציפית בין הצדדים בהליך דנ

 שלא יהיה בצירופה לדיון כדי לתרום תרומה מחדשת, אלא רק חזרה על טענות בא כוחה של הנתבעת.

בעניין זה יפים בדיוק דבריו של בית המשפט העליון בבואו לדחות את בקשת האגודה בהליך אחר בו  .35

, אברהם בן חיים נ' מדינת ישראל 10141/09חזרה על טענות בא כוח הצד שכנגד. נפנה בעניין זה לרע"פ 

 :")עניין בן חיים(להלן: " )6.3.12(פורסם בנבו,  לפסק דינה של כב' הנשיאה ביניש 14סעיף 

 להצטרף ביקשה) האגודה: להלן( בישראל האזרח לזכויות האגודה כי, עוד לציין חשוב"

 האגודה לצירוף מסכימים המבקשים כוח-... באי". המשפט בית ידיד"כ שלפנינו לדיון

 טיעוניה שכן, האגודה בקשת את לדחות יש כי טוענת המדינה אולם; שבפנינו להליך

 לתרום כדי לדיון בצירופה יהיה ולא הציבורית הסנגוריה טיעוני על בעיקרם חוזרים

 שנערך בדיון כוחה-בא טענות את ושמענו האגודה בטענות שעיינו לאחר. מחדשת תרומה

 לבירור ממשית תרומה משום בטענותיה אין שכן; זה להליך לצרפה ראינו לא לפנינו

 ידי על שהועלו לטענות מעבר שלפנינו הערעור רשות בבקשות הנדרש השיפוטי

 ."הציבורית הסנגוריה מטעם סנגורים ידי על המיוצגים, עצמם המבקשים

 יפים בדרך של קל וחומר בנסיבות ענייננו. בעוד בעניין בן חיים דבריו של בית המשפט העליוןיצוין כי  .36

בנוגע  "חדשנית"- ו "ציבורית", עמדה בפני בית המשפט העליון שאלה משפטית "רוחבית" הנ"ל

 הפסילה כדין על רקע דוקטרינת שלא נערכו כי שנטען בחיפושים שנמצאו חפציות ראיות של לקבילותן

, ענייננו נוגע לסוגיה פרטנית שבין התובעים לבין הנתבעת, וזאת ובשנקבעה בהלכת יששכר הפסיקתית

 . בגנות התובעים לאור פרסומיה של הנתבעת

עו"ד גולן נ'  2853/16בנוסף נפנה את בית המשפט הנכבד לפסק דינו של בית המשפט העליון בע"א  .37

בית המשפט בשל  כ"ידיד" ף) בו נדחתה בקשת עמותה להצטר2.11.17(פורסם בנבו,  מתיישבי שריד

 בדיוק כפי שמתרחש בענייננו: –חוסר יכולתה לתרום ולחדש מעבר לטענות אחד מבעלי הדין 

 ההצטרפות בקשת במסגרת לכך ונוסף, בהליך אינטרסים זהות ולמערערים לעמותה"

. טענותיהם בכתבי המערערים ידי על נטענו שכבר טענות אותן על העמותה חוזרת

, להליך כלשהי משמעותית תרומה תשיא העמותה של שצירופה להניח אין אלה בנסיבות

 לנוכח. הדיון של מיותר לסרבול יביא אך והדבר הנכון הוא ההיפך כי הנמנע מן ולא
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  ."להידחות ההצטרפות בקשת של דינה, האמור

עמדו בפסיקה ובספרות (כמפורט  םמכל האמור עולה אפוא, כי עוד בטרם בחינת יתר השיקולים עליה .38

' להלן), בנסיבות הקיימות בהליך דנא, ובשים לב למחלוקת המרכזית בין הצדדים, לא דבפרק 

האגודה אינה יכולה לתרום מאומה לבית המשפט  –מתקיימת אמת המידה המרכזית לצירוף "ידיד" 

) שבית המשפט העליון דחה הנכבד. לא רק מן הטעם שמדובר בעמדה קיצונית (דעה אישית של האגודה

בעיקר מהטעם שמדובר במחלוקת פרשנית ומשפטית שלאגודה אין כל מומחיות בה. אלא  ,אותה

אשר האגודה מבקשת לסייע לה באמצעות  "תרומתה" היחידה היא לנתבעת (המיוצגת על ידי עורך דין)

 הצטרפות כ"ידיד" בית המשפט.

בעניין אחרון זה נשאלת השאלה האם בית המשפט יתן ידו לניסיונם של הנתבעת והאגודה להפוך את  .39

בית המשפט לזירה לקידום השקפת עולם (בדרך כלל ב"תיק מתוקשר") בו ארגון לא ממשלתי, דוגמת 

האגודה, מבקש לקדם את תפיסת עולמו האישית באמצעות תמיכה בבעל דין אשר עמדתו בהליך עולה 

קנה אחת עם השקפת עולמו של הארגון הלא ממשלתי. זאת בדיוק כפי שהאגודה מנסה לעשות בהליך ב

בין שני  בערכאה דיונית דנא. והשאלה מתחדדת במיוחד על רקע העובדה כי עסקינן בתביעה אזרחית

צדדים שלאגודה אין בה כל עניין. האם, כפי שמשתמע מעמדת האגודה בבקשתה בהליך דנא, ראוי 

 גדלים לכאורה סיכויו לזכות בתיק.  –ם שיטת משפט לפיה מי שמרבה ב"ידידים" לקד

אנו איננו רואים כל שוני בין המקרה דנן לבין מקרה היפותטי בו במסגרת תביעה אזרחית בין בנק לבין  .40

לקוח, איגוד הבנקים או ארגון אחר בעל אינטרס, מבקש להצטרף כ"ידיד" בית המשפט בניסיון לתמוך 

הבנק. בטוחנו, כי במקרה כזה האגודה עצמה הייתה זועקת וטוענת, כי אין לאיגוד הבנקים כל  בעמדת

להליך כל  ותרומה להליך ומלבד ניסיון להשפיע על שיקול דעת בית המשפט לטובת בעל דין, אין בצירופ

צורך. ואולם, דומה כי שעה שמדובר באגודה עצמה, המבקשת לקדם את תפיסת עולמה בהליך 

, האגודה בדעה שיש להפוך את ההליך המשפטי ולהשפיע על שיקול דעת בית המשפט וקשר" זה"מת

 לזירה בה כל בעל דין יכול לגייס לעצמו צדדים שיתמכו בעמדתו. והרי זהו אבסורד מוחלט.

בספרו "ידיד בית המשפט" שהוזכר לעיל עמד המלומד שי פרבר על הסלידה של בית המשפט העליון  .41

נים לא ממשלתיים המבקשים לקדם את תפיסת עולמם בבתי המשפט באמצעות בקשות בארה"ב מארגו

, אלא גם לא נחלת הדין האמריקאי בלבד זוהי). 45-51, בעמ' שםלהצטרף כ"ידיד" בית המשפט (

 לספרו: 220עמד על כך המלומד פרבר בעמ' . תפיסת בית המשפט העליון בישראל

בצורה מפורשת לשאלת דמות ה"ידיד"  המשפט הישראלי מעולם לא נתן את דעתו"

בית המשפט העליון הכריע על דרך השלילה: הוא אינו מעוניין הרצויה. יחד עם זאת, 

. ב"ידיד" המודרני, הפוליטי והאינטרסנטי הדומה ל"ידיד" האמריקני של היום

שנית, צירוף "ידיד" יותר רק ההלכה הנוהגת כיום, קובעת את התנאים הבאים: ... . 

יהיה בנוכחותו כדי לתרום תרומה ממשית לגיבוש הלכה בעניין מסוים. כלומר, אם 

צירוף צד שלישי כ"ידיד" נועד לשם סיוע משמעותי לבית המשפט בגיבוש הלכה או 

בגיבוש דוקטרינה משפטית ולא לטעמים אחרים, וזאת בשונה מהצטרפות של צד כדי 

. שלישית, יהיה ניתן ודרני")לתמוך בצד מסוים (בדומה במידה מסוימת ל"ידיד המ

וזאת בשונה מ"ידידים" לצרף "ידיד" אשר יציג תמונה מאוזנת, אמיתית ומלאה 

בית המשפט העליון איננו ...  מודרנים אשר כל מטרתם היא לתמוך בצד מסוים.
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 ".מעוניין ב"ידיד" השתדלן אשר מבקש להביע תמיכה בצד פורמלי בהליך

 בשים לב להעדר יכולתה של האגודה לתרום לבית המשפט בהליך דנאנוכח האמור בפרק זה, ובייחוד  .42

 בשים לב למחלוקת בין הצדדים, דינה של הבקשה להידחות.

ג. "המומחיות" שהאגודה מבקשת לקדם בהליך דיוני זה הינה עמדה משפטית קיצונית 

 שנדחתה על ידי בתי המשפט

הביטוי ו"תביעות השתקה". על סמך ניסיון לעמדת האגודה, היא צברה ניסיון בתחום ההגנה על חופש  .43

זה טענה האגודה כי היא חיברה תחקיר בשם "משתיק קול" אותו צירפה כנספח לבקשתה. בגין אלה, 

טוענת האגודה כי על בית המשפט לצרף אותה כ"ידיד" שיוכל לטענתה לתרום לבית המשפט באופן 

 לבקשה).  12-13ממשי (סעיפים 

היה מקום לראות באגודה כ"מומחית", הרי מומחיותה הנטענת אם ם בפרק הקודם הראנו, כי ג .44

 ליך דנא. ואולם, נראה כי גם בחינהבין בעלי הדין בה הספציפית ת(והמוכחשת) אינה רלוונטית למחלוק

מעמיקה של אותה "מומחיות" נטענת מעלה, כי "המומחיות" שהאגודה מבקשת להציג לבית המשפט 

האישית של האגודה בין  הבקשר לאיזון הרצוי לדעת (קיצונית) יתמשפט ההנכבד היא למעשה עמד

 של נושאי משרה ציבוריים לשם טוב. םחופש הביטוי לבין זכות

עמדתה של האגודה הינה שנושאי משרה ציבוריים (לדוגמא ראשי רשויות מקומיות שהוזכרו בחלק זה  .45

ב"תחקיר") וגופים שלטוניים לא יוכלו לתבוע לשון הרע. לעמדת האגודה, יש לשלול באופן גורף את 

נראה, לתחקיר).  98-99ועמ'  80-85זכותם להגיש תביעה ועליהם להסתפק בזירה הציבורית (ראה עמ' 

כי תפיסת עולם אישית זו הביאה את האגודה לקו מחשבה שכל מקום בו נושא משרה ציבורי מבקש 

להגן על שמו הטוב בבית המשפט, מדובר ב"תביעת השתקה" שכן לגישתה נושא משרה ציבורי אינו 

 צריך להגן על שמו הטוב בבית המשפט, אלא בפני הציבור.  

יך דנא את המושג "תביעות השתקה" ולהחילו בדין הישראלי יתרה מזו: האגודה מבקשת לקדם בהל .46

ראה במובן זה שיחולו עליו אמות מידה משפטיות שונות, הדרושות לגישתה, להגנה על חופש הביטוי (

 למשל פרק ה' ל"תחקיר").

זוהי "המומחיות" שצברה האגודה והיא מנסה לקדם אותה בהליך דנא כ"ידיד" בית המשפט. ואולם,  .47

גבוהות מבית המשפט הנכבד דחו באופן ברור וחד משמעי את דעתה האישית של האגודה לגבי ערכאות 

זכותם של נושאי משרה ציבורים לתבוע לשון הרע. בית המשפט דעתה לגבי העדר "תביעות השתקה" ו

ואם כך, יסוד השפיטה. -לחוק 20מכוח סעיף להלן כפוף מטבע הדברים להכרעות אלה שיוצגו  הנכבד

איל בדיוק צירופה של האגודה, המבקשת לקדם עמדה משפטית אישית שבית המשפט הנכבד מה תוב

אינו רשאי להסתמך עליה. הכיצד בית המשפט הנכבד יכול לקבל את עמדתה של האגודה מקום בו 

הדבר רק מחזק ומבהיר . היא עומדת בניגוד גמור לפסיקת בית המשפט העליון ובית המשפט המחוזי

 . כל יכולת לתרום לבית המשפט הנכבד בהליך דנאכי לאגודה אין 

: בעניין לוח שלוש שהוזכר לעיל, באשר לזכותם של נושאי משרה ציבורית לתבוע לפי חוק לשון הרע .48

באה בפני בית המשפט בקשת רשות ערעור בשאלה האם תאגיד ציבורי רשאי לתבוע בגין לשון הרע. 

לנושאי משרה ציבוריים) הבהיר בית המשפט העליון בבואו לדחות את הטענה (תוך שהוא מתייחס גם 
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 (כב' השופט ריבלין) מהו הדין המצוי ואף הרצוי לעמדת בית המשפט העליון בסוגיה זו:

 הקיים שהדין אלא, לשיטתם הרצוי לדין בעיקרן נוגעות המבקשים שמעלים הטענות"

 ספק הרצוי הדין מבחינת גם כי, זאת עם להוסיף אבקש. ... . שונה למסקנה מביא

 באופן, אחד מצד כיום מאפשר החוק. הנוכחי ההסדר מן לשנות מקום יש אם בעיני

 ציבורי לתאגיד ואף, הרע לשון של בעילה לתבוע ציבורית משרה לנושאי, מפורש

 הניתן ההגנה היקף, ובפסיקה בחוק הקיימים האיזונים במסגרת, ומנגד, כאמור

 בספירה הביטוי חופש של ומחשיבותו מתפקידם, ממעמדם מושפע אלה לגורמים

 גורפת שלילה אין אחד מצד שבה, כזו איזונים מערכת כי לסברה מקום יש. הציבורית

 התחשבות קיימת שני ומצד ציבוריים וגופים ציבור אנשי של הטוב שמם על ההגנה של

  ."בעניין הראוי החקיקתי ההסדר גם היא, החוק ביישום המיוחד במעמדם

בפסק  כי בית המשפט העליון שגה לעמדתה 80שהאגודה צירפה לבקשתה היא טוענת בעמ' ב"תחקיר"  .49

) עומדת בניגוד והלא רצויה (ולעמדתנו גם הקיצוניתשל האגודה ואולם, עמדתה האישית . דין זה

הליך זה הוא לא המקום לשנות את ההלכה, ולמעשה מדבריו של כב' בכל הכבוד, להלכה המחייבת. 

 ., הגם שהדבר לא רצויגם ברור, כי הגוף היחיד המוסמך לשנות קביעה זו הוא המחוקק השופט ריבלין

ין שרנסקי הנ"ל. בדומה לנסיבות ענייננו, יפרוקצ'יה בענ תבנוסף נפנה גם לפסק דינה של כב' השופט .50

מדובר בתביעת לשון הרע שהגיש איש ציבור מוכר (שרנסקי) נגד אדם שנהג לפרסם בגנות איש הציבור 

מירות פוגעניות שנועדו להשמיצו ולהכפישו. בהליך זה נדרש בית המשפט העליון לאיזון המתבקש בין א

חופש הביטוי לבין זכותו של איש ציבור לשם טוב. האגודה סוברת כאמור כי באופן גורף תוצאתו של 

בע בפסק איזון זה לטובת חופש הביטוי. ואולם בית המשפט העליון קבע אחרת. בית המשפט העליון ק

דינו כי האיזון בין הערכים הינו איזון אופקי. אמנם בגדר היחסיות בין הערכים הנוגדים חופש הביטוי 

מקבל משקל מסוים כאשר מדובר באיש ציבור, ואולם בכל זאת בית המשפט מצא לנכון לקבוע כי 

 מדובר באיזון אופקי.

ה אינה מבינה ואינה מעוניינת להבין) הטעם לכך (ונראה כי בדיוק את זה הנתבעת הקיצונית בדעותי .51

 קווים נמתחים בגדרו גם בגדר השיח הציבורי, אינו חופש ללא גבולות. גםהוא שחופש ביטוי, "

 יהא לבל, הטוב שמו ועל, הציבור איש של כבודו על הגנתו את המשפט פורש להם שמעבר, אדומים

 לפסק הדין הוסיף וקבע בית המשפט העליון:  32ובסעיף לפסק הדין).  14" (סעיף הפקר

 עצמו על לקבל בכך ומסכים הציבוריים החיים למערבולת עצמו החושף ציבור איש גם"

 ואת הטוב שמו את בכך הופך אינו, ציבורית וביקורת חשיפה נטל של מסוימת מידה

 לחלוטין להפקיר ציבורי תפקיד בנטילת הסכים לא הציבור איש. להפקר האנושי כבודו

 יהפוך לבל ציבורי תפקיד בעל על גם מגן, שיצר באיזונים, והחוק, האישי כבודו את

. חשיבות בעל ציבורי כערך הביטוי לחופש ראוי משקל למתן בכפוף למרמס הטוב שמו

, הביטוי חופש בשם ציבור באנשי והשתלחות השמצה מעשי מצב בכל התיר לא החוק

 לא בהן בנסיבות, ציבור איש על דעה הבעת הוא הביטוי אם גם לפוגע הגנה היקנה ולא

 ".לב תום של יסוד בפוגע נתקיים

 בית המשפט העליון אפילו התייחס לטענת האגודה, כיום במסגרת "התחקיר", כי חלף הליך משפטי .52

, על איש הציבור להוכיח את שקריות הדברים בזירה הציבורית. בבואו לדחות את בשל עילת לשון הרע
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 לפסק דינו: 23הטענה קבע בית המשפט העליון בסעיף 

 הדעות הבעת שוק של החופשית בזירה השקרי הביטוי עם להתמודד אמנם ניתן"

 מעמיסה זו מלאכה אולם, דמוקרטית חברה של מהלכיה את המאפיינת, וההשקפות

 אשר, ציבור איש בהיותו גם, הדברים שקריות את להוכיח, הנפגע הפרט על כבד נטל

 הנגישות אמצעי את הנפגע ניצל אפילו, כן על יתר. יותר קלה התקשורת לכלי נגישותו

 בתודעה רבב בו לדבוק עלול עדיין, הרע לשון של תכניה הכחשת לצורך לציבור

  ."הציבורית

יותר  קשותת הפצת דברי בלע ויתרה מזו, בית המשפט העליון גם קבע כי דווקא באיש ציבור, תוצא .53

 באופן הציבורי ובמעמדו בתדמיתו להיפגע עלול ציבור אישלפסק הדין: "...  51מאדם פרטי. כך בסעיף 

 פגיעה. הציבור מאימון ניזון הציבורי מעמדו; רחב ציבור ידי על מוכר הוא. פרטי מאדם בהרבה חמור

 בהערכת. ציבוריה בתפקידו להמשיך יכולתו למידת ביחס ביותר מהותית להיות עלולה זה באימון

 וציבורי חברתי מעמד קיוםלפסק הדין: " 58". ובסעיף זה בהיבט להתחשב יש, הניתן הסעד היקף

, בו הנפשית הפגיעה ולמידת לו הנגרמים וההשפלה הבוז רמת להעצמת לתרום עשויים לנפגע נכבד

  ".במיוחד גבוהים פיצויים לפסיקת ולהוביל

מבקשת להציג בבית המשפט הנכבד כ"ידידת" בית המשפט מן האמור עולה, כי העמדה שהאגודה  .54

(ב) לחוק יסוד השפיטה 20בניגוד גמור לפסיקת בית המשפט העליון. כידוע, בהתאם לסעיף  תעומד

ואם כך,  ."העליון המשפט בית זולת, משפט בית כל מחייבת העליון המשפט בבית הלכה שנפסקה"

אין לבית המשפט הנכבד, הסמכות לקבל את עמדת האגודה בבקשתה. הדבר מדגיש היטב כי אין כל 

 טעם בצירופה להליך דנא כצד נוסף.

בעניין סרנה . לתוצאה זהה מגיעים לאחר בחינת פסיקת בתי המשפט באשר ל"תביעות השתקה" .55

 לפסק הדין): 11שם בסעיף ( "תביעות השתקה"עמד בית המשפט המחוזי על המושג  המחוזי

 חוק. "השתקה תביעת" במושג מכיר אינו הישראלי שהחוק כך על מחלוקת אין"

 תביעת" של ליסודות להיכנס יכולה אשר, תביעה הגשת מונע אינו הרע לשון איסור

 לחוקק המחוקק י"ע ניסיונות נעשו .הח.מ.] –[של האגודה  מאמר אותו פי על" השתקה

 – ע"התש, משפטי בהליך לרעה שימוש למניעת חוק הצעת, למשל כך. בעניין חוק

 ההסבר ובדברי ).הורוביץ וניצן אורבך אורי, יחימוביץ שלי כים"הח הצעת( 2010

 מדינות 25 - ב שאומצה מחקיקה השראה שואבת ההצעה כי, נכתב החוק להצעת

 ANTI SLAPP )Strategic Lawsuit Against חקיקת המכונה ב"בארה

PublicParticipation .(תביעות הגשת למנוע באה החוק הצעת כי, נכתב ההסבר בדברי 

 חוק הצעת .לגיטימית ציבורית ביקורת השמעת או דעה הבעת בעקבות גדולות נזיקיות

 2015 - ה"התשע, משפטי בהליך לרעה שימוש למניעת חוק הצעת היא בעניין נוספת

 החוק. בלבד חוק בהצעות עסקינן כי, הרואות עינינו .. .. זנדברג תמר הכנסת חברת של

 תביעות הגשת מונע אינו הרע לשון איסור חוק – התביעה הוגשה בסיסו שעל הקיים

 לדחות ניתן ולפיה המערער כ"ב לשיטת אלך אם גם .החוק פי על עילה קיימת כאשר

, זאת קובע אינו שהחוק למרות" השתקה תביעות" להגדרת להיכנס שיכולות תביעות

  ."השתקה בתביעת מדובר אין, בענייננו אזי
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 לפסק הדין. 152-166(כב' השופט אלקלעי), סעיפים  לעניין סרנה שלוםנפנה גם 

לשלמות התמונה יצוין, כי עניין סרנה הגיע גם לדיון בבית המשפט העליון. ואולם, כב' השופט עמית  .56

הפוגע) כי הסוגיה של תביעות השתקה  ציין בפסק דינו (שדחה את בקשת רשות הערעור של המפרסם

דוקטרינת  לפיתוחהמקרה דנא אינו המקרה המתאים עשויה להיות ראויה לדיון עקרוני, ואולם "

SLAPP לפסק הדין). בית המשפט לא שינה מקביעת בית המשפט המחוזי בעניין  7" (סעיף תוצרת הארץ

" דוקטרינה זו. דהיינו, בשלב זה, ובהתאם זה. נהפוך הוא, הוא קבע שבעתיד יהיה מקום לדון ב"פיתוח

 לפסיקת בית המשפט המחוזי ובית המשפט השלום בעניין סרנה, דוקטרינה זו אינה קיימת.

 משפט בבית שנפסקה הלכה"(א) לחוק יסוד השפיטה הקובע כי 20בנסיבות אלה, ראוי להפנות לסעיף  .57

לעמדת התובעים, האמור מעיד אף הוא, כי אין כל טעם  ."ממנו נמוכה דרגה של משפט בית תנחה

ותוחלת בצירוף האגודה כידיד בית המשפט. הן מהטעם שההליך דנא אינו ההליך המתאים לשינוי 

 כפוף לקביעות אלה. הנכבד פסיקת בית המשפט המחוזי והן מהטעם שבכל הכבוד, בית המשפט 

ונבחן את אותם מאפיינים עליהם עמדה האגודה  , בבחינת למעלה מן הצורך,זאת ועוד: גם אם נלך .58

 . "תביעת השתקה"ב"תחקיר" נראה, כי לא מדובר ב

כאמור לעיל, ביסוד טענת "ההשתקה" עומדת תפיסת האגודה (הקיצונית) כי מקום בו איש ציבור,  .59

 . אלא"תביעת השתקה", מדובר בעת לשון הרע נגד בלוגרית שכתבה עליודוגמת ראש הלשכה, מגיש תבי

שזוהי עמדה פשטנית ושטחית של הדברים. בחינה מעמיקה (שהאגודה כמובן נמנעה לעשות אותה בשל 

העמדה האישית שהיא מבקשת לקדם) מלמדת כי לא זה מצב הדברים, גם בהנחה כי הדין היה מאמץ 

 את דוקטרינת "תביעות ההשתקה". 

, לנתבעת קשרים עם אמצעי התקשורת המרכזיים ראשיתכך למשל באשר לפערי הכוחות הנטענים.  .60

והיא דואגת לא פעם לעשות בהם שימוש לצרכיה. כך לדוגמה, הנתבעת דאגה לפנות לכל אמצעי 

התקשורת מיד עם החלטת בית המשפט העליון בערעור שהגישה על החלטת בית המשפט הנכבד לפסול 

, לנתבעת (בשונה מאדם שניתסם ברבים. עצמו ולדאוג כי ההחלטה (ולפני כן הערעור שהגישה) תפור

לה בקלות רבה להעביר מסריה ופרסומיה לציבור רחב ו) שליטה ונגישות לאמצעי המדיה והיא יכרגיל

, בניגוד לתובעים, הנתבעת נהנית מ"שיק חופשי" שכן באמצעות דף "הפייסבוק" שלישיתשל אנשים. 

לה כספים. יפים בעניין זה דבריו של בית  שלה בכוחה לגייס כספים מציבור עוקביה המוכן להעביר

 לפסק הדין): 11המשפט המחוזי בעניין סרנה (סעיף 

 לטובת רבה במידה דנן במקרה פעלו) המערער י"ע כנטען( הכוחות פערי כי, אציין"

 בגין הרע לשון איסור חוק לפי פיצוי לתובע לשלם המחויב" רגיל" נתבע .המערער

 מתוך הפיצוי סכום את ומשלם לכיסיו ידו מכניס ,כנכון הוכח שלא עובדתי פרסום

 נעתר אשר הציבור עזרת את הנתבע ביקש, דנן במקרה .הדלים או הרבים משאביו

, כוחות פערי קיימים כאשר, דהיינו .שלו שאינם כספים מתוך שולם הפיצוי. לבקשתו

 ."החלש הצד" לטובת גם לשמש יכולים הם

המציינים כי בכוונתם להעביר לה כספים בתמיכה לתביעה שהוגשה נגדה  דוגמאות לתגובות של עוקביה

 לתשובה. 3כנספח על ידי התובעים מצ"ב 
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דומה, כי מטעם זה בדיוק, הנתבעת רק הגבירה את קצב ההכפשות וההשמצות לאחר הגשת כתב  .61

  קן). ) לכתב התביעה המתו3התביעה (לתיאור התנהלות הנתבעת לאחר הגשת התביעה נפנה לפרק ד(

עניין זה בדיוק מביא אותנו למאפיין נוסף המלמד כי אין מדובר בענייננו ב"תביעת השתקה" (שכאמור  .62

גם הדין אינו מכיר בה). לעמדת האגודה, אחד המאפיינים המרכזיים הוא קיומו של "אפקט מצנן", קרי 

ואולם בענייננו, אין ולא . לתחקיר) 31-34(עמ'  הרתעת המפרסם מפרסומים נוספים אודות איש הציבור

יכולה להיות כל מחלוקת (ובטוחנו כי הנתבעת תודה בכך) כי הנתבעת רק הגבירה את קצב פרסומיה 

קובץ הבוטה, והלשון המשתלחת בתובעים.  בעקבות הגשת התביעה ואף החריפה את הטון, השפה

בשלב זה נפנה את  ךלבית המשפט הנכבד בשלב התצהירים, א שפרסמה הנתבעת יוגשהמלא הפרסומים 

 . בית המשפט הנכבד לפרסומים החדשים שצורפו לכתב התביעה המתוקן

לאחר הגשת כתב התביעה, ובעקבותיו, הנתבעת אף כתבה את הפרסום החריף בו השוותה  יתרה מזו: .63

הנאשם דאז בפלילים, תוך שהיא מייחסת לעו"ד נוה מעשים חמורים ביותר  ,את עו"ד נוה לאלון חסן

ברי מכאן, כי  .3לכתב התביעה המתוקן המדבר בעד עצמו) 23) לכתב התביעה המתוקן ונספח 4(פרק ד(

הנתבעת לא נרתעה מהגשת התביעה. נהפוך הוא, התביעה הביאה להגברת קצב ההשמצות וההכפשות 

 בגנות התובעים. 

לגרום לה, למען הסר ספק נבהיר, כי מטרת התביעה היא לא להרתיע את הנתבעת. מטרת התביעה היא 

 .טי והציבורי בגין התנהלותה הנפסדתבאמצעות בית המשפט, לשאת במחיר המשפ

לתחקיר).  38-39תביעה חסרת יסוד וזניחה (עמ'  -מאפיין נוסף שאינו מתקיים בנסיבות ענייננו הוא  .64

הפרסומים העומדים במוקד כתב התביעה, בין היתר בשים לב לפרסומיה השוטפים בגנות התובעים, 

פרסומים פוגעניים ושקריים. הם ניסו והצליחו לפגוע במעמדם הציבורי של התובעים. כך במיוחד  הינם

בשים לב לעובדה כי הפרסומים ביקשו במכוון לייחס לעו"ד נוה תכונות ומעשים העומדים בסתירה 

ים, לתכונות הדרושות מאיש ציבור. כך לדוגמה, טענת התובעת כי עו"ד נוה מתערב, לפי צרכיו האישי

בהחלטות ועדת האתיקה. וכך גם פרסומיה כי הוא "סידר" ללקוחה שלו זכייה במכרז של לשכת עורכי 

 הדין. וכך גם השוואתו לאלון חסן. 

לפחות לגבי שתי הפרשיות הראשונות בכתב התביעה, ההגנה שהציגה הנתבעת מעידה (לפחות לעמדתנו)  .65

כתב הגנתה כי המסר המיוחס לה בפרסומים אלה י התביעה גבוהים ביותר. הנתבעת טוענת ביכי סיכו

אינו המסר הנטען. קרי, היא מודה שלא מדובר בטענות נכונות, אלא פשוט טוענת כי היא לא התיימרה 

מעולם לכתוב את המיוחס לה. אנו חושבים כי "האדם הסביר" (לא הנתבעת או האגודה) מוצא 

 יהתביעה. משכך, אנו בדעה כי סיכוי בפרסומים אלה את המסרים עליהם עמדו התובעים בכתב

 התביעה גבוהים ביותר בנסיבות אלה. 

נאמר משהו לגבי הסכום הנתבע בכתב התביעה. התובעים מודעים לכך שמדובר בסכום גבוה. ועם זאת,  .66

התנהלותה הביריונית והקיצונית של הנתבעת, כמו גם את  אתבנסיבות העניין, הסכום הנתבע משקף 

 ונבהיר;. בגנותם פגוע בתובעים, בין היתר, באמצעות רצף פרסומים שוטףהזדון והכוונה ל

ההשתלחות של הנתבעת הנוגעת לפיצויים בלשון הרע. לעמדתם,  בחנו את הפסיקההתובעים  .67

                                                           
3
חלטת טענת הנתבעת שמדובר בטענות אווירה שנועדו להוות כמקצה שיפורים לכתב התביעה המקורי נדחתה בהנזכיר, כי    

  להחלטה). 14(ראה בעיקר סעיף  28.6.18בית המשפט מיום 
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שברה "שיאים". הנתבעת היא אדם קיצוני ביותר ואין ספק כי קיצוניותה  השיטתית שלהת ווהביריונ

הן מבחינת תוכן הפרסומים והלשון החריפה והבוטה שנקטה  השפיעה על התנהלותה כלפי התובעים

 . כלפיהם והן מבחינת קצב הפרסומים והיקפם

בלה עליהן תשובות גם יש לזכור, כי הנתבעת קיבלה תשובות לשאלות שהעבירה קודם לפרסומים וקי .68

פה. אלא שמטרתה המכוונת לפגוע בתובעים העפילה על האמת והיא כתבה את אשר כתבה - בכתב ובעל

במקרים  בפרסומיה. גם אין מדובר בפרסום חד פעמי. מדובר ברצף שוטף של פרסומים קשים ומבזים.

 של גופוב אלא, דברים של גופםבלכתב התביעה המתוקן) הנתבעת לא עסקה  23רבים (דוגמת נספח 

 .בעיני הציבור והשחרת שמו נוה ד"עו – אדם

למטרה העונשית של במישור המשפטי, חישוב הפיצויים בהליך דנא צריך לתת ביטוי משמעותי  .69

יורם גדיש  9474/03. כפי שקבע בית המשפט העליון בע"א הפיצויים הנזיקיים בעוולת לשון הרע

) בעוולת לשון הרע ניתן לחייב את המזיק בפיצוי 2.11.06(פורסם בנבו,  תשתית ובניה נ' בהג'את

". ובלשונה של כב' השופטת לשקף את סלידתה של החברה מהתנהגותה של המזיקשתכליתו "

בהקשר זה מתמקד הפיצוי ברצון להשיב לפסק הדין): " 53(סעיף הנ"ל פרוקצ'יה בעניין שרנסקי 

ל הכרה שיפוטית וחברתית בצורך למנוע פגיעות לא מוצדקות בשם למעוול כגמולו, תוך ביטוי מסר ש

 ".הטוב

ר לחישוב הפיצויים, את התנהגות הנתבעת לאחהנוגעת וכמובן שיהא צורך לשקול, בהתאם להלכה  .70

 אשר צריכה להביא להגדלת סכום הפיצויים. התנהגות -הפרסומים ובמהלך הדיון המשפטי 

בית המשפט העליון הפחית ₪.  975,000כספי בסך של פיצוי בעניין שרנסקי פסק בית המשפט המחוזי  .71

, מעניין שרנסקי אנו חושבים שהמקרה דנא הינו חמור יותר₪.  575,000את סכום הפיצויים לסך של 

צות כאן מדובר ברצף שוטף של השמ, באופן חד פעמי שכן בעוד בעניין שרנסקי דובר על פרסום ספר

ושקרים שכל כולם נועדו לפגוע קשות במעמדו הציבורי של עו"ד נוה ומעמדה הציבורי של הלשכה 

 . ולייחס להם תכונות שליליות

על כן, הסכום הנתבע הינו סביר לגמרי בנסיבות העניין החריגות שבפני בית המשפט, שהן תולדה של  .72

  התנהלות קיצונית וביריונית של הנתבעת.

לבקשתה באשר לאופן בו  61הסכום הנתבע בכתב התביעה: האגודה הטעתה בסעיף ואחרון בעניין  .73

 לסעיפים בהתאםחושב הפיצוי הכספי הנתבע. כתב התביעה המקורי עסק בשבעה פרסומים שונים, ו

הנתבעת נדרשה  מכפיש פרסום כל בגיןוהכוונה לפגוע שליוותה את הנתבעת, , הרע לשון לחוק) ה(- )ג(א7

. כיום, לאחר תיקון כתב התביעה, התביעה עוסקת בעשרה ₪ 138,534 של בסך התובעים את לפצות

 עם. ₪ 1,385,340פי דין, התובעים היו רשאים להגדיל את סכום התביעה לסך של -פרסומים שונים. על

 בכתב שנתבעו הסטטוטוריים הפיצויים סכום את גדילוה לא התובעים, בלבד אגרה ולצרכיי, זאת

 לפסוק בבואולכתב התביעה צוין במפורש, כי  116כאשר בסעיף  )₪ 969,738 של סך( וריהמק התביעה

 ואחד אחד בכל להתחשב הנכבד המשפט בית יתבקש, דין פי-על לתובעים המגיע הפיצויים סכום את

 .      דנא התביעה מושא מהפרסומים

, בחינת (והוא לא) השתקה"מכל האמור, גם אם הדין היה מכיר בעמדת האגודה באשר ל"תביעות  .74

. ואם כך, הרי שבאמצעות שימוש "תביעת השתקה"מלמדת כי לא מדובר ב ,המאפיינים השונים
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(ולא  בדוקטרינה זו (שלא נקלטה בשיטתנו) דווקא הנתבעת מבקשת להשתיק את התובעים בתביעתם

  . בכדי היא עושה כן)

  ים לדחיית הבקשהד. כל הקריטריונים המנחים באשר לצירוף "ידידים" מביא

עד כה הראנו כי במחלוקת הספציפית שבין הצדדים בהליך דנא, האגודה אינה יכולה לסייע לבית  .75

המשפט הנכבד. עוד ראינו, כי ממילא, בחינת עמדת האגודה לגופה מעידה כי היא עומדת בניגוד גמור 

 לפסיקותיהם.לפסיקת בית המשפט העליון ובית המשפט המחוזי אשר בית המשפט הנכבד כפוף 

ים מנחים כעת נראה, כי גם באשר ליתר הקריטריונים שהוכרו בפסיקת בית המשפט העליון כשיקול .76

 ואילך) תומכים בדחיית הבקשה. "קוזלי"הלכת באשר לצירוף "ידידים" (

  דנא ) האגודה לא תוכל לתרום להליך1ד(

אחד השיקולים המרכזיים העומדים לבחינה הינו יכולת המבקש להצטרף לתרום באופן ממשי לדיון  .77

המשפטי. לא פעם נוהגים בתי המשפט לדחות בקשות להצטרף כידיד בית המשפט לאחר שבחנו את 

לדחיית בקשת המחלוקת הספציפית העומדת לדיון ועמדת המבקש להצטרף. כך היה לדוגמה באשר 

בעניין בן חיים שהוזכר לעיל. וכך היה לדוגמא בבקשת לשכת עורכי הדין  ויות אזרחאגודה לזכה

, פ"ד א.ש.ת. ניהול פרויקטים נ' מדינת ישראל 5161/03להצטרף לדיון בבית המשפט העליון (דנ"א 

). העובדה כי לגוף מסוים היסטוריה בהצטרפות כידיד בית המשפט (בעיקר בבית המשפט 205, 196) 2ס(

ן) אינה אומרת כי הוא קיבל "כרטיס חופשי" להצטרף לכל הליך, כפי רצונו. הבחינה היא תמיד העליו

האם מבקש לגופו של התיק, בשים לב למחלוקת בין הצדדים, היות הצדדים מיוצגים על ידי עורכי דין, ו

 על טיעונים שכבר נטענו על ידי אחד מבאי כוח הצדדים.לחזור  "הידיד"

ל הראנו בהרחבה כי האגודה אינה יכולה לתרום דבר וחצי דבר לבית המשפט הנכבד. בפרקים ב' וג' לעי .78

כל מבוקשה הוא לתמוך בנתבעת ולקדם את השקפת עולמה האישי של האגודה בהליך זה. אלא שזו לא 

  מטרת מוסד "ידיד" בית המשפט ודי בטעם זה כדי לדחות את הבקשה.

המסקנה כי האגודה אינה יכולה לתרום דבר לבית המשפט בהליך דנא מתחזקת לאור העובדה כי  .79

הנתבעת מיוצגת בהליך זה. בא כוחה של הנתבעת מציג עצמו באתר האינטרנט שלו ובבלוג שהוא מנהל 

כמומחה לתחום לשון הרע וחופש הביטוי. בכתב ההגנה טען כאמור בא כוחה של הנתבעת כי מדובר 

תו "בתביעת השתקה". ואם כך, הרי שבא כוחה של הנתבעת יוכל להציג לבית המשפט הנכבד לגיש

טיעונים ב"קו" זה. בין היתר, הוא יוכל להפנות את בית המשפט הנכבד בסיכומיו לאותו "תחקיר" 

שצירפה האגודה לבקשתה. בכל הכבוד, לקרוא "תחקירים" ו"מאמרים" בית המשפט ובעלי הדין 

 , והם אינם זקוקים לסיוע של האגודה בקריאה "נכונה". יודעים לעשות

  הליך אזרחי בערכאה דיונית  –) סוג ההליך 2ד(

. המלומד 4מטבעו וטיבו, מוסד "ידיד בית המשפט" מתאים, בדרך כלל, לערכאות גבוהות או ערעוריות .80

                                                           
4
מהבקשות להצטרפות כידיד בית המשפט הוגשו לפני שלוש ערכאות  89.6%מלמד, כי  2011ניתוח אמפירי שנערך בשנת    

 8%ה. רק עיקריות: בית המשפט העליון (כערכאת ערעור ובג"ץ), בית המשפט לעניינים מינהליים ובית הדין הארצי לעבוד
ג'ובראן, גיא אנוש וטל רגב "עשור לידידי -מהבקשות הוגשו לבית המשפט השלום. ראה ישראל (איסי דורון, מנאל תותרי

  ).684-685), בעמ' 2011( 667לד  עיוני משפטבית המשפט: ניתוח אמפירי של החלטות בתי המשפט, 
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הצטרף כידיד פרבר מציין בספרו "ידיד בית המשפט" כי במרבית מדינות העולם המערבי, האפשרות ל

בית המשפט שמורה, בדרך כלל, לערכאות הגבוהות כאשר רק במקרים ספציפיים בהם עומדת בפני 

", קיים פתח מסוים לשילוב "ידידים" סוגיה משפטית שיש לה הלשכות רוחב כוללותערכאה נמוכה "

ה או בעניין מטרת ה"ידיד" היא לסייע בפיתוחה של הלכ). זאת שכן "244, בעמ' שםבערכאות נמוכות (

 " (שם).עקרוני, ובתי משפט שלום אינם עוסקים בכך

עמדתו של פרבר בספרו הינה כי למעט במקרים חריגים ביותר, אין להיעתר ככלל לבקשות להצטרף  .81

 ):244כ"ידיד" בית המשפט (שם בעמ' 

לדעתי, הגם שכמעט בכל הליך עשויים להימצא צדדים שלישיים אשר עשויים לתת "

ונקודות מבט שונות על ההליך, משיקולי יעילות ומדיניות ראויה, פרספקטיבות 

ובדומה לחלק גדול מהמדינות בעולם (גם במערכות לא פדרליות), יש מקום לשקול 

ולהגביל הצטרפות "ידידים" לערכאות גבוהות יחסית: בית המשפט העליון, בית הדין 

או מנהליים. את החשש הארצי לעבודה או בתי המשפט המחוזיים בהליכים ערעוריים 

הלכאורי שלפיו התמונה שהוצגה לבית המשפט איננה מלאה בשל אי צירופם של 

"ידידים", ניתן לפתור על ידי צירוף "ידידים" בהליכי ערעור, עתירה מנהלית או 

בהליכי בג"ץ. מעבר לכך, מטבע הדברים, הסוגיות המרכזיות שבהן יבקשו "ידידים" 

ממילא בערכאות גבוהות ולכן אין מקום לצירופם בהליכים  להגיש את טיעוניהם ידונו

 ".של ערכאות נמוכות

"תחקיר" נמוכה. כפי ההדברים מקבלים משנה תוקף בנסיבות ענייננו שעה שבכל הכבוד, מהימנות  .82

שהראנו בפרק ג' לעיל, לאגודה תפיסת עולם משלה (כפי זכותה המלאה), אך זו עומדת בניגוד גמור 

 פט העליון ובית המשפט המחוזי בסוגיות הרלוונטיות שבענייננו. לפסיקת בית המש

  ) הנתבעת אינה זקוקה להגנת האגודה3ד(

הנתבעת מיוצגת בהליך דנא על ידי עורך דין המציג עצמו באתר האינטרנט של משרדו ובבלוג  .83

ל האינטרנטי שהוא מנהל כמומחה לתחום לשון הרע וחופש הביטוי. בא כוחה של הנתבעת גם מנה

" במכללה האקדמית אונו. דהיינו, הוא מתמחה באותו התחום השתקה בתביעות למאבק קליניקה"

 שהאגודה מבקשת ליתן עמדתה האישית כ"ידיד" בית המשפט.

 לתשובה. 4כנספח צילום מתוך אתר האינטרנט של המכללה האקדמית אונו מצ"ב 

יתרה מזו: בא כוחה של הנתבעת גם נמנה על אחד מהגורמים המסייעים בניסוח ועריכת התחקיר  .84

שצירפה האגודה ואשר עליו היא נסמכת בבקשתה להצטרף. "התחקיר" אף הפנה למאמרים שפרסם 

 290-ו 259, 43, 42(ראה הערות שוליים  שהוא מנהל אינטרנטיהבא כוחה של הנתבעת בבלוג 

 ). "תחקיר"ל

מור מעיד, כי הנתבעת אינה נמצאת בנחיתות מול התובעים. היא מיוצגת על ידי עורך דין המתמחה הא .85

יוכל לשטוח בפני בית המשפט טיעונים בעניין, בדיוק כפי שעשה  והואלענייננו  לטענתה בסוגיות הנוגעות

ד לתת "נופך" לאמור, צירוף האגודה להליך כ"ידיד" בית משפט, נועבכתב ההגנה שהגיש בשם הנתבעת. 

 לכל אותן הטענות שממילא כבר נטענו על ידי הנתבעת. 
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  או משפטית חדשנית ) הסוגיה העומדת להכרעת בית המשפט אינה מעלה שאלה ציבורית4ד(

הכלל בעניין זה ברור: ככל שהסוגיה הנבחנת בבית המשפט מקפלת בחובה שיקולים ציבורים רחבים,  .86

ת חדשניות שטרם התבררו בבית המשפט, בית המשפט יטה שיקולים מדיניים או סוגיות משפטיו

 לאפשר ל"ידידים" מומחים בסוגיות הנדונות להציג את עמדתם. 

ואולם, בהליך דנא, אין כל סוגיה ציבורית או חדשנית. מדובר בתביעת לשון הרע בגין פרסומים  .87

ם הינה מה המסר ספציפיים שפרסמה הנתבעת בגנות התובעים כאשר המחלוקת המרכזית בין הצדדי

על כן, אין בפני בית המשפט שאלה עקרונית או שקורא סביר מבין מפרסומי הנתבעת. הא ותו לא. 

ציבורית או חדשנית. בטוחנו כי גם האגודה מבינה זאת, אך היא מצדה מעוניינת להצטרף להליך דנא 

 בית המשפט. כצד נוסף שיתמוך בנתבעת. זו כל מטרתה של האגודה בבקשתה להצטרף כ"ידיד" 

שנדחתה על  את תפיסת עולמו האישיתהאגודה הינה "ידיד לוביסט" המבקש לתמוך בנתבעת ולהציג   ) 5ד(

  ידי בית המשפט העליון 

. עמדת קריאת בקשת האגודה לא מותירה מקום לספק. האגודה מבקשת לתמוך בנתבעת בהליך דנא .88

של האגודה לפיה נושאי משרה ציבוריים אינם יכולים  תמתיישבת עם השקפת עולמה האישי הנתבעת

אין מדובר ב"ידיד" ניטרלי או אובייקטיבי, אלא ב"ידיד" המבקש ברור כי לתבוע לפי חוק לשון הרע. 

  להצטרף למעשה לעמדת אחד מבעלי הדין ולתמוך בו.

לספרו). נראה לנו  39-45שונים של "ידידים" (עמ' המודלים ה" עמד על ידיד בית המשפטפרבר בספרו " .89

שגם האגודה לא תחלוק על הקביעה כי היא נמנית על ה"ידיד הלוביסט", זה שיש לו אינטרס ברור (לא 

בהכרח אישי) בתוצאות ההליך והוא מבקש להביע תמיכה מפורשת באחד מהצדדים ולנסות לשכנע את 

 ).של פרבר לספרו 42-43בית המשפט לקבל את עמדתו (עמ' 

שה של בקשות הצטרפות המוגשות על ידי "ידידים" בעלי עניין בתיק המבקשים נוכח המגמה החד .90

התרומה  מבחןלקדם את תפיסת עולמם האישית (דוגמת האגודה), הקשיחו בתי המשפט בארה"ב את 

  לספרו של פרבר:  44-45נפנה בעניין זה לעמ' . לבית המשפט

לצד זאת, בעקבות ניסיונות השפעה של קבוצות אינטרס שונות על תהליכי קבלת " 

ההחלטות של בתי המשפט באמצעות "הידיד המודרני", זיהויו של ה"ידיד" כידידו 

הטוב של השופט אשר מסייע לו בעבודתו הלך והתעמעם. ככל שחלף הזמן והתגבר זרם 

ים", חדל ה"ידיד" להיות מוסד הבקשות של ארגונים לא ממשלתיים להיהפך ל"ידיד

ניטרלי, אדיש, למתדיינים אשר מסייע לבית המשפט להימנע מטעויות או הבהרת 

הדין באופן אובייקטיבי. הטון התחלף וה"ידידים" הפכו להיות משתתפים פעילים, 

ולעיתים החריפים והקולניים מבין המשתתפים בהליך המשפטי. ...  . "הידידות" 

): מעבר Kriskovוב (קסיועה. תהליך זה כונה על ידי סמואל קרבמובנה הקלאסי גו

כלומר תהליך מתמשך של ), From Friendship to Advocacy"מידידות לסינגור" (

מעבר באופן השימוש ב"ידיד" מצד ניטרלי אשר בא לסייע לבית המשפט להימנע 

. פורמלימטעויות (או ניטרלי בהגדרה) לצד אינטרסנטי ולוביסט אשר מצדד בצד 

הסתכלות על ה"ידידים" כמתדיינים פוטנציאליים הביאה את בית המשפט העליון 
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במסגרת הכללים החדשים, הדגיש בית המשפט . ... האמריקני להקשחת כלליו בנושא

לציבור ה"ידידים" שרק תזכירים שיש בהם כדי להביא מידע חדש ורלבנטי יתקבלו 

    "."פשוט מכבידים ואינם רצוייםואילו תזכירים שאינם עומדים בכלל זה: 

זוהי גם הדרישה הקיימת בדין הישראלי. הדין הישראלי אמנם אינו פוסל באופן גורף "ידיד לוביסט"  .91

במקום בו מדובר ב"ידיד לוביסט" נדרשת הקפדה יתרה על מבחן התרומה  ,דוגמת האגודה. ואמנם

 ).220-221, עמ' פרברהממשית להליך (

בהליך דנא, האגודה היא "לוביסטית", הפועלת עבור הנתבעת, המבקשת לקדם  אין מחלוקת כי לפחות .92

אינה גורם אובייקטיבי, והדבר מקבל ביטוי, בין היתר, בעובדה כי  האגודהאת תפיסת עולמה בהליך. 

היא מבקשת לצאת כנגד קביעות בית המשפט העליון, כמפורט בפרק ג' לעיל, שכן לגישתה, עמדתה 

   .עות בית המשפט העליוןמקבי מוצדקת יותר

שיקול זה, לצד יתר חוסר האובייקטיביות של האגודה והעובדה כי אינה ניטרלית פועלת לחובתה.  .93

והעובדה כי הנתבעת מיוצגת על ידי עורך דין  השיקולים שהוזכרו (ובראשם חוסר יכולתה לתרום להליך

 לדחיית בקשתה. לעמדת התובעים) מביאים המתמחה לגישתו בתחום "תביעות ההשתקה"

  ולבזבוז משאבי התובעים ובית המשפט צירוף האגודה יביא לסרבול ההליך) 6ד(

להתייחס לראיות לבקשתה ציינה האגודה כי היא מבקשת להצטרף לדיון כדי שהיא תוכל " 14בסעיף  .94

". על האגודה היה לדייק בדבריה בעניין זה. האוגדה אינה מבקשת להתייחס ולטענות שיעלו הצדדים

לראיות ולטענות שיעלו הצדדים (ובכל הכבוד, זו לא תפקידה, אלא תפקיד בית המשפט). האגודה 

מבקשת להתייחס לראיות ולטענות שיעלו התובעים בלבד ולצאת כנגדן, לצד ובשיתוף פעולה עם 

 הנתבעת. זוהי המטרה היחידה של האגודה בהליך זה ומטעם זה היא ביקשה להצטרף אליו.

שר זה, כי הודעת האגודה כי בכוונתה להתייחס ל"ראיות" תמוהה לגמרי והיא מתיישבת עוד נציין בהק .95

עם "קביעתה" בבקשתה כי אין בפרסומי הנתבעת לשון הרע (חרף העדר מומחיותה לקבוע זאת). "ידיד" 

). זה 245, עמ' פרבר ידיד בית המשפטבית משפט מטבעו אינו אמור להתייחס לטיעונים עובדתיים (

של בית המשפט בלבד שאינו זקוק לאף "ידיד" בתחום ניתוח הראיות שנמצא בבלעדיות בית  תפקידו

 המשפט. ונזכיר שוב, כי הנתבעת מיוצגת ובא כוחה יוכל להתייחס ל"ראיות" בטיעוניו.

דומה כי לא יכולה להיות מחלוקת אמיתית שצירופה של האגודה כצד להליך תביא לסרבולו. ההליך  .96

תובע ונתבע. הכנסת צד שלישי, ועוד צד אינטרסנטי בעל עניין  –לל שני צדדים בלבד הדיוני מטבעו כו

המבקש לתמוך באחד בבעלי הדין, תביא לסרבול ההליך. שהרי לאחר שבעלי הדין הפורמליים יפעלו 

בהתאם לסדרי הדין הנהוגים, האגודה תבקש להגיש עמדה מטעמה. או אז, ובשל העובדה כי מדובר 

דית ולא מדויקת (בלשון המעטה), התובעים יידרשו להתייחס לטענות האגודה ולהעמיד בעמדה חד צד

הן ברובד העובדתי (שהאגודה מבקשת להתערב בו גם כן) והן ברובד המשפטי  –את הדברים על דיוקם 

 (אשר כפי שהראנו בפרק ג' לעיל, האגודה מתעלמת מפסיקת בית המשפט העליון). 

תובעים, כמו גם בית המשפט הנכבד, יידרשו להשקיע יותר משאבים בהליך סרבול זה גם יביא לכך שה .97

 מהנהוג לפי סדרי הדין הרגילים. 
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ככל שמוגשים יותר תזכירי ": 231" בעמ' ידיד בית המשפטיפים בעניין זה דבריו של פרבר בספרו " .98

ות הכוללות "ידיד" וההשתתפות של קבוצות אינטרס הופכת להיות מקיפה ורחבה, כך מתרבות העלוי

הכרוכות בניהול ההליכים שהופכים להיות מסורבלים וארוכים יתר על המידה. בחלק מההליכים, 

קיים חשש שה"ידידים" יציפו את בתי המשפט במידע ובחומרים לא חיוניים אשר בסופו של דבר 

 ".  פוגעים ביכולתם של בתי המשפט לפעול במהירות וביעילות

ם הקיימים תומכים בדחיית הבקשה. האגודה אינה יכולה לתרום לבית ל השיקוליל: כסיכום ביניים .99

המשפט; עמדתה של האגודה עומדת בניגוד גמור לפסיקת בית המשפט העליון אשר בית משפט זה כפוף 

ל אין מקום לצרף אליו "ידיד בית משפט"; הנתבעת ללפסיקותיו; מדובר בהליך בערכאה דיונית שככ

מתמחה באותו תחום בו מתמחה האגודה לגישתה, והוא יוכל (כפי שעשה מיוצגת על ידי עורך דין ה

בכתב ההגנה) להציג את אותם טיעונים בדיוק; הסוגיה העומדת להכרעת בית המשפט אינה חדשנית או 

ציבורית; האגודה הינה צד לוביסטי שכל מטרתו לתמוך בנתבעת; צירוף האגודה יסרבל את ההליך 

 ל התובעים ובית המשפט להשקיע בהליך.ויגדיל את המשאבים שיהא ע

 כל אלה מביאים למסקנה כי דינה של בקשת האגודה להידחות. .100

  בעמדת האגודה גילוי נאותאי ו על העדר שקיפות. ה

שיקולי הגינות ושקיפות רלוונטיים בכל אחד משלבי הדיון בבית המשפט, אך הם רלוונטיים עוד יותר  .101

מבחינת חשיבותם והשפעתם במסגרת בקשה להצטרף כ"ידיד" בית המשפט. שיקולי הגינות ושקיפות 

 עלאחד מבעלי הדין ל שלו הקשר את בית המשפט בפני יפרושמחייבים כי "הידיד" המבקש להצטרף 

 13265-04-14) א"ת( סעש( בבקשה להכריע בבואו המלאה התמונה תהיה המשפט בית שבפני מנת

 ).240-242, עמ' פרבר ידיד בית המשפט; 26.8.16, פורסם בנבו, גנוסר מורן' נ עוגן עמותת

בארה"ב, וכך גם ראוי אצלנו, בתי המשפט דורשים כי המבקשים להיות "ידידים" יציגו גם את  .102

עורכי הדין של הצדדים הפורמליים. אף נקבע, כי עורכי הדין של הצדדים הפורמליים לא קשריהם עם 

 ).לפרבר, ידיד בית המשפט 241בעמ'  124-125יסייעו בכתיבת התזכיר של ה"ידידים" (הע"ש 

האגודה הציגה עצמה בפני בית המשפט הנכבד כעותר ציבורי מכובד, אך בפועל, היא הסתירה מבית  .103

מספר עובדות מהותיות שהיה עליה לגלותם בבקשתה. כך, הסתירה האגודה בבקשתה המשפט הנכבד 

לתחקיר. מדובר בעניין  2בניסוח "התחקיר", כעולה מעמ'  סייעבא כוחה של הנתבעת, עו"ד קלינגר, כי 

קריטי ביותר שכן האגודה מבססת את "המומחיות" שלה בהליך דנא באמצעות אותו תחקיר. ברי כי 

שכן בא כוחה  ,שמשפיעה מטבע הדברים על שיקול דעת בית המשפט הנכבד לות עובדה זוהיה עליה לג

 .של הנתבעת יוכל (כפי שעושה בפועל) לטעון טענות אלה בדיוק

זאת ועוד: על האגודה היה לחשוף במפורש את מערכת היחסים שבינה לבין בא כוחה של הנתבעת.  .104

בבית המשפט ייצג בעבר את האגודה לזכויות האזרח בא כוח הנתבעת במאגרי המידע לימדה כי  הבדיק

דהיינו, הוא העניק לה שירותים משפטיים וכעת, בשל קשריו האישיים עם  .)1516/12(בג"ץ  העליון

האגודה, הוא הביא לכך שהאגודה תגיש את הבקשה העומדת בפני בית המשפט הנכבד. והאגודה מצדה, 

 , נעתרה לבקשתו.   ער שותפות מקצועיתולמצ ,וקשרים חברים בשל אינטרסים אישיים

 לתשובה. 5כנספח והעמוד הראשון לעתירה זו מצ"ב  1516/12החלטת בית המשפט העליון בבג"ץ 
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מערכת לגבי נעיר, כי המידע שבפנינו מבוסס על מאגרים פומביים. איננו יודעים מה נכון לשעה זו  .105

היחסים שבין האגודה לבין בא כוח הנתבעת, ויש לתהות האם אלה משתפים פעולה בהליכים משפטיים 

 או אפילו בא כוח הנתבעת מייצג עדין את האגודה. 

דרושה עזות מצח רבה, והתעלמות מבחינה עצמית, כדי לתקוף את התובעים על עצם בנסיבות אלה,  .106

קודם לכן, שכן היא חמורה  האת התנהלות תבוחנ תהיהיה האגוד. ראוי היה כי הגשת התביעה דנא

להצטרף להליך, ועוד  ", קל וחומר מצד שלישי המבקשרגיל"ביותר ועומדת בניגוד לנדרש מבעל דין 

 כ"ידיד" בית המשפט. 

בראש ובראשונה, כבר בפתח בקשתה, היה על האגודה לגלות היטב את קשריה עם בא כוח הנתבעת  .107

הקיימים נכון להיום. אלא שהאגודה בחרה להסתיר זאת מעיני בית המשפט ולעמוד על הקשרים 

(וממילא הראנו כי גם  והתובעים. הדבר מעיד כי בפני בית המשפט הנכבד עומד גוף שאין ליתן בו אמון

לתמוך בנתבעת בהליך  ה. על מנת להשיג את מטרתלגופם של דברים אין ליתן אמון בעמדת האגודה)

  זוהי התנהגות נפסדת ובלתי ראויה בעליל.להטעות ולהסתיר מידע מהותי.  האגודה בוחרתדנא 

בית המשפט  "ידיד"עוד נציין, כי גם דרך הצגת טענות האגודה לגופם של דברים עולה כדי הסתרה. מ .108

לגבי זכות  האישית של האגודה מצופה להציג בפני בית המשפט תמונה מלאה. לא רק את עמדתה

. לצד זאת, מצופה ממי "תביעות השתקה"ציבוריים ועמדתה האישית לגבי  התביעה של נושאי משרה

שמבקש להיות "ידיד" בית המשפט להציג את דברי הביקורת ובענייננו, את ההלכה הקיימת העומדת 

 . והשקפת עולמה בניגוד גמור לעמדת האגודה

יפות, אבל מקום בו האגודה מדברת לא פעם על שקאי הגילוי וההסתרה של האגודה חמורים ביותר.  .109

מדובר באגודה עצמה, אין לה כל קושי להטעות ולהסתיר, ולעשות זאת עוד במסגרת הליך בבית 

כדי להביא לעמדתנו לדחיית הבקשה תוך חיוב  ודי בהתנהלות נפסדת וחסרת תום לב זהמשפט. 

 . האגודה בהוצאות התובעים

 ו. סוף דבר

נוכח כל הטעמים שהוצגו לעיל, קל וחומר משקלם המצטבר, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את  .110

הבקשה. בנוסף מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את האגודה בהוצאות התובעים בגין הכנת תשובה 

 זו, בין היתר, בשים לב להסתרות המכוונות של האגודה. 

סת על כתבי טענות שהגישו הצדדים, בקשת האגודה, תשובה זו אינה נתמכת בתצהיר שכן היא מבוס .111

 הדין ושכל ישר.
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