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הקליניקה למאבק בשנאה
ע"ש שירה בנקי

למי מיועד המדריך?
המדריך מיועד עבורך ,משתמש/ת האינטרנט ,אשר חווית או נתקלת בביטויי לשון הרע כנגדך
או בפגיעה בפרטיותך במרחב האינטרנטי ,במטרה לסייע לך בהליך הגשת התביעה כנגד
הפוגע בצורה הטובה ביותר.

 .2לאיזה בית משפט יש לפנות?
בית המשפט לתביעות

בית משפט השלום

קטנות
תפקידו

דן בתביעות כספיות שמגיש

בית משפט השלום משמש

אדם פרטי כנגד אדם אחר או

בית משפט של ערכאה

נגד חברה ,לתשלום שאינו

ראשונה בעניינים פליליים

עולה על הסכום הקבוע

ואזרחיים שבגדר סמכותו,

בתקנות ,או לחילופין תביעה

הקבועים בחוק בתי

להחלפת מוצר ,תיקונו או

המשפט תשמ"ד – ,1984

לביטול עסקה בשווי האמור.

ומהווה ערכאה ראשונה

יש לשים לב כי אין בסמכותם

לרוב הסכסוכים האזרחיים

של בתי המשפט לתביעות

והמשפטים הפליליים.

קטנות לתת צו עשה (כלומר

בית משפט השלום יושב

הוראה לביצוע) או צו אל

לרוב בהרכב של שופט

תעשה והוא דן בתביעות

אחד ,ולעתים בהרכב של 3

כספיות בלבד.

שופטים .בית משפט

על פי החוק ,רשאי בית

השלום יושב גם כבית

המשפט לתביעות קטנות

משפט לענייני משפחה,

לחרוג מסדרי הדין הכלליים

כבית משפט לתביעות

הנהוגים במשפטים רגילים.

קטנות ,כבית משפט
לעניינים מקומיים ,כבית
משפט לתעבורה וכבית
משפט לנוער.
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הקליניקה למאבק בשנאה
ע"ש שירה בנקי
בית המשפט לתביעות

בית משפט השלום

קטנות
תקרת פיצוי

סמכות מקומית

( ₪ 34,000נכון לשנת

בעניינים אזרחיים 2.5 -

.)2020

מיליון ש"ח.

כיום יש  29בתי משפט שלום  /תביעות קטנות
 .1סמוך למקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע.
 .2סמוך למקום יצירת ההתחייבות או המקום שנועד
לביצועה.
 .3סמוך למקום המסירה של הנכס.
 .4סמוך למקום המעשה/המחדל שבגינו תובעים.
 .5תביעות בעניין פרסום/סחר ברשת האינטרנט ,ניתן
להגיש סמוך למקום מגוריו/עסקו של התובע או
הנתבע.

אפשרויות הגשת תביעה

 .1באתר הרשות השופטת באמצעות מערכת ״נט המשפט״.
 .2הגשת תביעה במזכירות בית המשפט.
 .3הגשת תביעה באמצעות הדואר.

הגשת התביעה

.1במזכירות בית המשפט

 .1בעת הגשת כתב תביעה,

לתביעות קטנות יש אפשרות

על התובע לציין את כל

לקבל טפסים למילוי כתב

העילות העולות מהמקרה,

התביעה ויש לצרף מסמכים

אולם הוא אינו מחויב

נוספים הקשורים (יש להגיש

להתייחס לכולן .

שלושה עותקים מלאים של

חשוב כי התובע יציין בכתב

כתב התביעה והנספחים

התביעה את כל הסעדים

ובנוסף עותק מלא עבור כל

להם הוא זכאי.

נתבע נוסף).

 .2אל כתב התביעה יש

*ישנה אפשרות להדפיס את

לצרף טופס פתיחת הליך

הטפסים ואף להגיש אותם

וכן טופס הזמנה לדין

באתר נט המשפט (מחייב

ולשלם אגרה ראשונית
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ע"ש שירה בנקי
בית המשפט לתביעות

בית משפט השלום

קטנות
קודם להירשם במערכת

לבית המשפט בסך של

ההזדהות הממשלתית .ראו

 1.25%מסך התביעה,

כאן הנחיות כיצד לבצע את

כולל ריבית והצמדה

ההרשמה).

(החלק השני של האגרה,
גם  1.25%מסך התביעה,

 .2יש להדפיס את כתב

ישולם לפני דיון הוכחות).

התביעה וכתב ההגנה ,אך
ניתן להגיש את הטפסים
בכתב יד שיהיה קריא וברור.
. 3אפשר להגיש
בעברית/ערבית (אפשר
להגיש בקשה למתורגמן
במזכירות שבוע לפני).
 .4יש לציין פרטים מלאים של
הנתבעת/החברה הנתבעת.
כגון :שם מלא (יש לציין את
השם המלא של החברה) ,
כתובת ומיקוד ,מספר טלפון
ופקס ,ת.ז/ח.פ של החברה.
 .5יש להגיש עותק מקורי
למזכירות.
 .6תובע שהגיש באותה שנה
יותר מ 5תביעות באותו
ביהמ״ש ,רשאי השופט שלא
לדון בתביעה ולהעבירה
לביהמ״ש השלום.
תשלום אגרה

תביעת סעד כספי עד 5,000

 .1תביעה לסכום כסף

ש"ח  -אגרה בסך  50ש"ח.

קצוב 2.5% -מהסכום

תביעת סעד כספי מעל

הנתבע כערכו בעת
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ע"ש שירה בנקי
בית המשפט לתביעות

בית משפט השלום

קטנות
 5,000ש"ח  -אגרה בסך 1%

הגשת התובענה ולא

מהסכום.

פחות מ 761-ש"ח.
 .2תביעה לפי תקנה -5
 6,869ש"ח.
 .3תביעה לפי תקנה (5א)-
 502ש"ח.
 .4תביעה לפי תקנה -3
 659ש"ח.
 .5תביעה אחרת-
 1,715ש"ח.
 .6תובעה ייצוגית8,128 -
ש"ח.
 .7חלק הראשון של
האגרה בתובענה
ייצוגית לפי תקנה
7א(א) 242 -1ש"ח.
 .8תביעה בבית דין
לשכירות לפי תקנה -3
 242ש"ח.
 .9בקשת רשות ערעור
(להלן -בר״ע) וערעור
על החלטת ראש הוצאה
לפועל 417 -ש"ח.
 .10ערעור או ערר למעט
בערעור כאמור בפרט
.5א 659 -.ש"ח.
 .11בקשה המנויה בפירוט
בתקנה  249 -7ש"ח.
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הקליניקה למאבק בשנאה
ע"ש שירה בנקי
בית המשפט לתביעות

בית משפט השלום

קטנות
 .12אבעיה לפי תקנה 234
לתקנות סדר הדין
האזרחי 249 -ש"ח.
 .13מינוי בורר לפי ס׳ 8
לחוק הבוררות,
התשכ״ח249 -1968 -
ש"ח.
 .14אישור הסכם פינוי לפי
סעיף  12לחוק הגנת
הדייר (נוסח משולב),
התשל״ב249 -1972 -
ש"ח.
ערעור

צד המבקש לערער על פסק

בית המשפט המחוזי דן

דין של ביהמ״ש לתביעות

בערעורים של ביהמ״ש

קטנות ,יכול להגיש בקשת

השלום.

רשות ערעור לבית המשפטי
המחוזי שבמחוז תוך  15ימים
מיום מתן פסק הדין .הגשת
הערעור מצריכה אישור
מיוחד מבית המשפט המחוזי.

ייצוג בבית המשפט

אסור ייצוג של עורך דין,
למעט חריגים:

ישנה אפשרות להשתמש
בייצוג של עורך דין

ייצוג ע״י עורך דין אפשרי
רק במקרים הבאים:
.1עורך הדין עצמו הוא צד
לתביעה.
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ע"ש שירה בנקי
בית המשפט לתביעות

בית משפט השלום

קטנות
.2בית המשפט התיר ייצוג
על-ידי עורך דין ונימק זאת.
ייצוג ע״י אדם שהוא לא
עורך דין:
 .1צד לתביעה קטנה יכול
להיות מיוצג על ידי אדם
אחר ,וזאת אם ניתן לו ייפוי
כוח ,ואם ייפוי הכוח הוגש
לבית המשפט ואושר.
 .2בית המשפט לא יאשר
ייצוג על-ידי מיופה כוח
במקרים אלה:
.i

האדם
שמעוניינים
למנות כמיופה
כוח עוסק
בקביעות בייצוג.

.ii

הייצוג נעשה
עבור תמורה,
כספית או אחרת.

ייצוג ע״י ארגון:
בעל דין רשאי להיות מיוצג
על ידי ארגון ,ובלבד שיקבל
אישור לכך מבית המשפט.
במקרה זה ,ירשה בית
המשפט גם לבעל הדין
שכנגד להיות מיוצג על -ידי
ארגון ,אם הוא מעוניין בכך.
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 .3במידה וארצה להגיש תביעה ,כיצד אוכל לעשות זאת?
 .3.1כיצד עליי להיערך?
אסמכתאות וראיות – לפני הגשת התביעה ,חשוב מאוד לגבות את תביעתך בראיות מהימנות
על מנת לבסס את תלונתך ,כגון :מסמכים ,הקלטות ,צילומי מסך ,שרשורי הודעות וכדומה.
שים לב! ישנה אופציה להגיש תביעה גם ללא ראיות ,בכל בית משפט ,שכן יש אפשרות לקבל
פיצוי ללא הוכחת נזק .עם זאת ,תקרת הפיצוי נמוכה ומוגבלת ל 50,000-ש״ח ,זאת לפי ס׳
29א׳ לחוק הגנת הפרטיות וס׳ 7א׳ לחוק איסור לשון הרע .יש לשים לב כי לעיתים רבות
בתביעות לשון הרע הבקשה היא גם או רק לצו עשה .בתי משפט לתביעות קטנות

 .3.2דרכי הגשת התביעה
דרך הגשת התביעה – הגשת בקשה בכתב למזכירות בית המשפט -מילוי כתב תביעה בכתב
יד ברור וקריא .לחילופין ,ניתן להגיש כתב תביעה אלקטרוני באמצעות מערכת "נט המשפט"
של הרשות השופטת .מחייב קודם להירשם במערכת ההזדהות הממשלתית .ראו כאן הנחיות
כיצד לבצע את ההרשמה.
•

כתב התביעה ינוסח בתמצות אך בבהירות ,ורצוי להציג בתכלית הקיצור את הטענות
והעובדות העיקריות והרלוונטיות .יש לצרף העתקי אסמכתאות הרלוונטיות לטיעון
כמפורט לעיל.
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הקליניקה למאבק בשנאה
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 .4אילו חוקים עשויים להתאים לפגיעה שחוויתי?
 .4.1חוק איסור לשון הרע ,תשכ"ה1965 -
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/019_002.htm
החוק נועד במטרה להגן על כבודו ושמו הטוב של אדם באמצעות איסור פרסום ביטויים אשר
עלולים להשפילו או לבזותו .הפרת החוק עשויה להיחשב כעוולה נזיקית שתאפשר לנפגע
לתבוע פיצוים וכן ,לעיתים עשויה להוות עבירה פלילית שיכולה להביא להטלת עונש מאסר עד
שנת מאסר על הפוגע.

סעיף  – 1כל אחת מההגדרות הללו עלולות להיחשב כלשון הרע:
( )1השפלת אדם או תאגיד בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה ,לבוז או ללעג מצדם.
( )2ביזוי אדם בשל מעשים ,התנהגות או תכונות המיוחסים לו.
( )3פגיעה באדם במשרתו ,אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת ,בעסקו ,במשלח ידו או
במקצועו.
( )4ביזוי אדם בשל גזעו ,מוצאו ,דתו ,מקום מגוריו ,מינו או נטייתו המינית.
לצורך הגדרת לשון הרע ,אין חשיבות אם מדובר בעובדה או בדעה ,אולם ,להבחנה בין
עובדה לדעה יש חשיבות בנוגע להגנות בהן יעשה הנתבע שימוש.
ההגנות אשר עשויות לעמוד לנתבע/ת מכח חוק איסור לשון הרע
ישנם מצבים בהם מקרה יוכר כלשון הרע על ידי בית המשפט אבל יעמדו לזכות הנתבע/ת
הגנות הקבועות בחוק .להלן פירוט ההגנות האפשריות:
הליכים ופרסומים שנאמרו במהלך ישיבת הכנסת יחשבו כפרסומים לגיטימיים .לכן אמירות
שנאמרו במהלך מילוי תפקידם של חברי הכנסת ,הממשלה וחבריה או מבקר המדינה יזכו
לרוב להגנה מהוצאת לשון הרע.
סעיף  – 14אמת בפרסום – פרסום אמת שיש בו עניין ציבורי מוגן .כלומר ,גם במידה ומדובר
בלשון הרע אולם ,אלו דברי אמת שיש בהם עניין ציבורי אשר עשויים להיות מותרים לפרסום.
במקרים כאלה יש להבחין האם מדובר בטענת עובדה או הבעת דעה .במצב של עובדה
אמיתית שיש בה עניין ציבורי – הדבר יהיה מוגן ומותר לפרסום ללא קשר למניעו של המפרסם.
סעיף  – 15הגנת תום לב– במידה והנתבע ביצע את הפרסום בתום לב ובאחת הנסיבות
המפורטת בסעיף  15לחוק.
9

הקליניקה למאבק בשנאה
ע"ש שירה בנקי
 .4.2חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א1981 -
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
עוסק בזכותו של כל אדם לפרטיות .החוק אוסר על פגיעה בפרטיות ומגדיר שהפרת החוק
עשויה להיחשב כעוולה נזיקית שתאפשר לנפגע לתבוע פיצוים וכן ,לעיתים עשויה להוות
עבירה פלילית שיכולה להביא לענישה עד חמש שנות מאסר על הפוגע.
סעיף  – 2לחוק כל אחת מההגדרות הללו עלולות להיחשב כפגיעה בפרטיות:
( )1בילוש או התחקות אחרי אדם שעלולים להטריד אותו;
( )2האזנה האסורה על פי החוק;
( )3צילום אדם שהוא ברשות היחיד;
( )4פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו;
( )5העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום ,או שימוש בתכנו ,בלי
רשות מאת הנמען או הכותב ,והכל אם אין הכתב בעל ערך היסטורי ולא עברו חמש
עשרה שנים ממועד כתיבתו;
( )6שימוש בשם אדם ,בכינויו ,בתמונתו או בקולו ,לצורך הפקת רווח; שאלת הדיוט-
האם גם במקרי התחזות – פרופיל פייסבוק העושה שימוש בתמונת אחר ,מדובר
בפגיעה בפרטיות?
( )7הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם;
( )8הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין או בהסכם מפורש או משתמע לגבי ענייניו
הפרטים של אדם;
( )9שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר ,שלא למטרה
שלשמה נמסרה;
( )10פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם ,או למצב בריאותו ,או
להתנהגותו ברשות היחיד;
( )11סעיף 2א – .פרסום תצלום של גופת אדם גלויה באופן שניתן לזהות אותה .חריגים
לסעיף הזה מצויים בסעיף.
הידעתם? בניגוד לחוק איסור לשון הרע ,האוסר על כל פגיעה בכבוד האדם בין בדרך של
פרסום אמת ,פרסום שקרי או אף פרסום דעה ,חוק הגנת הפרטיות בא למנוע פגיעה בפרטיות,
כלומר חשיפת עובדות מוצנעות על אדם ,חשיפת פרטים המצויים במאגרי מידע ,צילומים
וכיו"ב .לכן ,פרסום מידע כוזב על אדם או התחזות לאדם אחר ושימוש בתמונותיו אינן נחשבות
כפגיעה בפרטיות.
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•

שימו לב! המדריך לא עוסק בהתחזות לאדם אך מדובר בעבירה פלילית שדינה
מאסר שלוש שנות (סעיף  441לחוק העונשין).

סעיף  – 18ההגנות לפגיעה בפרטיות:
( )1הפגיעה מוגנת לפי חוק איסור לשון הרע.
( )2הנתבע או הנאשם ביצע את הפגיעה בתום לב באחת הסיבות האלה:
(א) הוא לא ידע ולא היה עליו לדעת על האפשרות הפגיעה בפרטיות.
(ב) הפגיעה נעשתה לשם הגנה על ענין אישי כשר של הפוגע.
(ג) הפגיעה נעשתה תוך ביצוע עיסוקו של הפוגע כדין ובמהלך עבודתו הרגיל,
ובלבד שלא נעשתה דרך פרסום ברבים.
(ד) הפגיעה הייתה בדרך של צילום ,או בדרך של פרסום תצלום ,שנעשה ברשות
הרבים ודמות הנפגע מופיעה בו באקראי.
(ה) הפרסום מוגן לפי סעיף  15לחוק איסור לשון הרע.
( )3בפגיעה היה ענין ציבורי המצדיק אותה בנסיבות העניין ,ובלבד שאם הייתה הפגיעה
בדרך של פרסום  -הפרסום לא היה כוזב.

 .4.3חוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח1998-
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/245_001.htm
החוק נועד למנוע הטרדה מינית אשר עשויה לפגוע בכבודו של אדם ,בחירותו ובפרטיותו ,וכדי
לקדם שוויון בין המינים .הפרת החוק היא בגדר עבירה פלילית שעונשה מאסר וכן ,עוולה
נזיקית המאפשרת קבלת פיצוים גם ללא הוכחת נזק.
סעיף (3א)(5א) – הטרדה מינית יכולה להתבצע ע"י פרסום תצלום ,סרט או הקלטה של אדם.
הטרדה מינית יכולה להיות שילוב או עריכה של תצלום סרט או הקלטה כל עוד ניתן לזהות את
האדם.

כדי שהפרסום יחשב כהטרדה מינית הוא צריך למלא אחר שלושת התנאים:
•

הפרסום מתמקד במיניות של האדם.

•

הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו.

•

הפרסום נעשה ללא הסכמה של האדם.

סעיף (3א)(5א) – הגנות להטרדה מינית:
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(א) הפרסום נעשה בתום לב ,בשים לב לנסיבות הפרסום ,תוכנו ,צורתו ,היקפו ומטרתו.
(ב) הפרסום נעשה למטרה כשרה.
(ג) הפרסום הוא בעל עניין ציבורי מוצדק בנסיבות העניין.
•

אסור שהפרסום יהיה כוזב.

•

הפרסום הוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי הקשורה לתפקידו והפרסום
לא חרג מתחום הסבירות על מנת להשיג את מטרתו.

 .5חשוב שתדעו! – נתונים אודות החלטות קודמות של בתי
המשפט
* חשוב לשים לב ,החלטות של בית משפט לתביעות קטנות ושל בית משפט שלום אינן
מחייבות בתי משפט אחרים ואינן מהוות תקדים ,אם כי אפשר לעיתים להשתמש בהן
כסיוע לטענה.

 .5.1החלטות בית משפט לתביעות קטנות -חוק הגנת הפרטיות
•

נמצאו  10פסקי דין מבית משפט לתביעות קטנות ,כאשר  2תביעות נדחו .תביעה אחת
לא כללה דרישת פיצוים ,אלא חשיפת הגורם הפוגע בלבד (הודעות ספאם).

•

ברוב התביעות נפסק לטובת התובע/ת סכומים בין  3,000ש"ח ל 6,000-ש"ח.

•

התביעה שזיכתה בפיצוי הגבוה ביותר היא על סך  20,000ש"ח ,והייתה בגין פרסום
תמונות ערום.

להלן מספר פסקי דין מבית המשפט לתביעות קטנות:
 18212-11-18 .1ר .א נ' מס הכנסה -פקיד שומה ,כפר סבא שבעניינו מסר גוף ציבורי
מידע שלא בהסכמה ושלא בנסיבות המאושרות לו ,נפסקו פיצויים בסך  12,441ש״ח
בגין פגיעה בפרטיות .כמו כן נתן ביהמ״ש צו החרמה למידע הרגיש והורה להשמידו.
 .2ת"ק  10986-04-15ז'יטינסקי נ' חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ – התובע תבע
בשל פרסום שמו המלא שלו ותעודת הזהות שלו באתר תקדין לייט במסגרת פרסום
של הליך משפטי שלו .התובע תבע פיצוים על סך  30,000אלף ש"ח .התביעה
התקבלה אבל הפיצוי עמד רק על  3,000ש"ח.
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 .3תק (נת')  48060-05-13גיל אורי נ' קבוצת  careשרותי רפואה בע"מ – התובע
ביצע ניתוח להסרת משקפיים ב"קאר" .טרם הניתוח שאלו אותו אם הוא רוצה להצטלם
לסרטון שישמש לו כמזכרת .בסוף השתמשו בסרטון ובתמונות שצולמו והפיצו אותם
בסניפים שונים וכן ,ברשתות שונות באינטרנט (פייסבוק ויוטיוב) ללא אישרו של
התובע .תבע על סך  30,000ש"ח .ביהמ"ש קבע שמכיוון שהפרסום לא היה בזדון
הנתבעת תשלם פיצוים על סך  10,000ש"ח  1,000 +ש"ח הוצאות משפט.
 .4תק (י-ם)  1462-10פ.ח נ' עמותת "אח בוגר – אחות בוגרת ישראל" – הנתבעת
פרסמה את תמונת בתה הקטינה של התובעת ללא אישורה באתר אינטרנט .הפרסום
נעשה במסגרת כתבה אודות פעילות הנתבעת ,עמותה המסייעת לילדים ממשפחות
חד הוריות .התובעת ביקשה פיצוי על סך  32,200ש"ח .ביהמ"ש קבע פיצוים על סך
 6,000ש"ח.

 .5.2החלטות בית משפט לתביעות קטנות -חוק איסור לשון הרע
•

נמצאו  10פסקי דין מבתי משפט לתביעות קטנות בנושא חוק איסור לשון הרע ,כאשר
שלוש מהם נדחו.

•

ברוב התביעות נפסק לטובת התובע/ת סכומים בין  3,000ש"ח לבין  12,700ש"ח.

•

הסכום הגבוה נפסק בגין קללות וגידופים לאחר בחינת מידתיות השופט קבע שהן
חוצות את הרף ומקימות עילה לפיצוי גבוה.

להלן מספר פסקי דין מבית המשפט לתביעות קטנות:
 .1תק (ק"ג)  11803-11-16אבירם דהרי נ' שי לוי -תביעה בגין לשון הרע עבור פיצוי
כספי בגובה  33אלף ש"ח .נדחתה בטענת פרסום חשוב וחיוני לדמוקרטיה המקומית.
 .2תק (ת"א)  17253-11-12בנימין קורל נ' שמעון לימור -נקבע כי לא כל קללה או גידוף
שפורסמו יקימו עילת תביעה בעילה של לשון הרע .קללות וגידופים הם למרבה הצער
עניין שגרתי וכמעט יומיומי .יש לשקול בכל מקרה ומקרה את מכלול נסיבותיו ובהן את
הדברים שנאמרו; את היקפם ,את ִמשכם ואת תדירותם; את המקום שבו נאמרו ואת
הנורמות החברתיות הנוהגות בו; את נימת הדיבור ,את הקול ואת ההקשר הכולל.
במקרה זה ,הדברים שאמר הנתבע לתובע בשטח המוסך הם בבחינת לשון הרע
המקים זכאות לפיצוי .התביעה התקבלה בחלקה ,התובע תבע על סך של 25,000
ש״ח ונפסק לטובתו בפועל  12,700ש״ח.
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 .3תק (ת"א)  44545-06-15צ'יבי נעמן נ' אלון בירנבוים -חסינות עובד הציבור חלה
גם עילת לשון הרע כשעל התובע ,הנטל להראות כי חל החריג להכרה בחסינות עובד
ציבור .כלומר ,שהמעשה נעשה ביודעין ,מתוך כוונה לגרום נזק או בשוויון נפש לכך.
על התובע להוכיח תשתית ראייתית לכך שהנתבע אמר דברים אלה "ביודעין מתוך
כוונה לגרום נזק" או "בשוויון נפש לאפשרות גרימתו" של נזק לתובע .נפסק פיצוי
בגובה  3,500ש״ח.
 .4תק (ת"א)  53379-11-15פלונית נ' אלמונית (קטינה) -תביעה בגין פרסומים
פוגעניים על קטינה בת  13במסגרת כיתתה והמסגרות החברתיות בהן שהתה.
התביעה הוגשה על סך  20,000ש״ח ,אך ביהמ״ש פסק לקולא בסכום של 1,500
ש״ח 50 +ש״ח אגרת ביהמ״ש 800 +ש״ח הוצאות משפט.
 .5תק (הרצ')  31510-09-16פלוני נ' פלוני -התביעות נובעת מפרסומים שנעשו
בתפוצה רחבה ,שבמסגרתם כונה התובע "בריון" .ביהמ״ש קיבל את התביעה בחלקה,
ופסק פיצויים של  7,500ש״ח לתובע.
 .6תק (אשד')  9474-12-13יגאל אמויאל נ' רות לוי -כינוי התובע בשם "עבריין" מהווה
לשון הרע כהגדרתו בחוק איסור לשון הרע .לא הוכח כי בנסיבות העניין מתקיימת אחת
מן ההגנות ,בין הגנת פרסום מותר ,ובין הגנת אמת דיברתי או הגנת תום הלב.
ביהמ"ש קיבל את התביעה :פיצוי לתובע על סך  2,500ש״ח  500 +ש״ח הוצאות
משפט.

 .5.3החלטות בית משפט לתביעות קטנות -חוק למניעת הטרדות מיניות
נמצאו שתי פסיקות מביהמ"ש השלום בהן פוצו נפגעות העבירה כחלק מההליך הפלילי
שהתנהל נגד הנאשם .בשני המקרים הפיצוי היה בגובה של  10,000ש"ח.

על הקליניקה:
הקליניקה למאבק בשנאה ע״ש שירה בנקי ז״ל בשיתוף קרן ברל כצנלסון מעניקה ייעוץ וסיוע
משפטיים פרטניים ללא תשלום לנפגעי הסתה וגזענות ברשת ובמרחב הציבורי ובפגיעה
כתוצאה מהם ,וכן מסייעת לאזרחים להבין את האפשרויות העומדות לרשותם.
הקליניקה חורטת על דגלה ערכים של שמירה על חופש הביטוי לצד הגנה מפני לשון הרע,
פגיעה בפרטיות והטרדות מיניות על כלל צורותיהן.
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״התכנים שבמדריך הם מידע כללי ואינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי״
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