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ונחשף לסרטון שמתעד אלימות מתפרצת או התעמרות של  אזרח מן השורה נתקל בפוסט בפייסבוק .1

שוטרים באזרח. הוא מתמלא זעזוע למראה האלימות והכיעור שנחשפים בפניו ונזכר במקרים דומים 

שאירעו בשבועות האחרונים, ושבהם שוטרים הפעילו כוח מיותר ומופרז נגד אזרחים. באופן אגבי 

 עם והתסכול שהוא חש, ועובר לפוסט הבא.כמעט הוא מקליד תגובה קצרה שמבטאת את הז

תביעות לשון הרע שהגישו שוטרים בחודשים  אחת מבין עשרותהתביעה שהוגשה בתיק זה היא  .2

האחרונים בעקבות התבטאויות ביקורתיות חריפות שהשאירו גולשים ברשת החברתית בתגובה 

המשטרתית הפכה  לפוסטים, המתארים אלימות משטרתית או התעמרות. בתקופה שבה האלימות

ל שוטרים אלימים, הזעם של הציבור גואה ומתבטא עלמכת מדינה ומדי שבוע נחשפות עוד ועוד עדויות 

 גם בביטויים קשים ברשתות החברתיות. 

הנתבעים בתיקים אלו, כמו גם בתביעה דנן, אינם עיתונאים, אנשי תקשורת או מובילי דעת קהל. מדובר  .3

, יחד עם מאות מגיבים אחרים, לפוסטים בפייסבוק. "כללי המשחק" באזרחים "אנונימיים" שהגיבו

של הרשתות החברתיות, ובמיוחד של רשת הפייסבוק, מבוססים על יכולתו של כל אזרח להתבטא 

בחופשיות בכל עניין ובוודאי בעניינים ציבוריים מהמעלה הראשונה. ואכן, הפסיקה בשנים האחרונות 

 ות החברתיות ובהגנה המיוחדת שיש להעניק לביטוי זה.הכירה בייחודיות הביטוי ברשת

ההשפעה והחשיפה של פרסום. זו איננה התבטאות  בתחתית סולםתגובה לפוסט בפייסבוק נמצאת  .4

במיוחד כשהיא נבלעת בין מאות  , בודדים האנשים שנחשפים לההממוסדים תקשורתאחד מכלי הב

היא דומה במהותה ובהשפעתה יותר להערה שאדם תגובות כבענייננו, היא לא ניתנת לאיתור מאוחר ו

זורק לחלל האוויר מאשר לפרסום. ברי שראוי היה לו אנשים היו נוקטים בשיח נקי מקללות ומגידופים 

וראוי לפעול בכלים חינוכיים לקידום תכלית זו. אך  ,הן בעולם ה"אמיתי" והן ברשתות החברתיות

  בנסיבות דנן הכף נוטה לטובת חופש הביטוי.

גל התביעות ההמוני, שתביעה זו היא חלק ממנו, משקף שיטה של ממש שתכליתה, ולכל הפחות  .5

תוצאתה, פגיעה אנושה בחופש הביטוי ביחס לתופעה בעלת חשיבות ציבורית גדולה. תביעה זו, יחד עם 

יתר התביעות הרבות שהוגשו באותו העניין בדיוק, מעבירה מסר ברור לאזרחים בכלל ולפעילים 

ועלולה לגבות  שהשתתפות בשיג ובשיח הציבורי היא מסוכנתאבק נגד אלימות שוטרים בפרט, במ

מחיר אישי כבד, ושמוטב "לשבת בשקט" ולא ליטול בו חלק. מעבר לפגיעה בחופש הביטוי של כל אדם, 

שעלול לוותר על זכותו להתבטא ולפעול, נפגעת גם הדמוקרטיה, המותנית ביכולת לקיים דיון ציבורי 

 פתוח וחופשי בסוגיות שעל סדר היום. 

שוטרים המגישים תביעות לשון הרע באופן אקראי, מסתבר  חמור מכך, לא מדובר רק באוסף של .6

שמשטרת ישראל עומדת מאחורי גל התביעות ומסייעת במימון שכר הטרחה הכרוך בהגשתן ובאספקת 

 מידע וראיות. 

גל התביעות הזה משקף עליית מדרגה מסוכנת, שעלולה לפגוע בחופש הביטוי בנושאים בעלי עניין  .7

ר גבולות כמעט את מעגל הנתבעים הפוטנציאלי ולהציף את בתי המשפט. ציבורי, להרחיב באופן חס

לאור זאת קיימת חשיבות לכך שהסכסוך הקונקרטי יידון גם על רקע היבטי הרוחב של התופעה. צירופו 

 של צד "ציבורי" רצוי במיוחד במקרים מעין אלה.
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האחרים של הסוגיות שבמוקד על סמך ניסיונה בקידום זכויות אדם ומומחיותה בהיבטים המשפטיים ו .8

לדיון במעמד של "ידידת בית  להצטרף האגודה לזכויות האזרח בישראלמבקשת התביעה דכאן, 

 .ולצרף את עמדתה המשפט"

 צירוף המבקשת כ"ידידת בית המשפט"

בית המשפט העליון בקיומו של מוסד "ידיד בית המשפט"  , הכירקוזליבִהלכת לפני כעשרים שנה,  .9

והתווה את מערך השיקולים והמבחנים שבהתקיימם ראוי לצרף במעמד זה גוף ציבורי כמתדיין 

 בסכסוך שהוא אינו צד לו:

"בצד הכלל העקרוני לפיו בפני בית המשפט מצויים בעלי הדין הנוגעים בסכסוך 
במקרים המתאימים  –ת המשפט הדן בסכסוך ליתן דעתו מצווה על בי… הספציפי

מקום בו ישנו גוף … יותר של הסכסוך שבפניו כוללנייםגם להיבטים  –לכך 
אינטרס רחב בפתרון ההליך אך יש לו  –שאמנם אינו צד ישיר להליך  –ציבורי 

, הרי שיינתן לאותו הגוף להשמיע עמדתו בנדון בצד והיכרות עם המטריה הנדונה
בכך, יינתן ביטוי לאותם הגורמים המייצגים והמומחים, שיש להם עניין … תר העו

בנושא הדיון ויש בידיהם, בה בעת, לסייע לבית המשפט בגיבוש עמדה והלכה 
 7929/96)מ"ח המשקפת נאמנה את מגוון המצבים והבעיות שבסוגיה שבפניו" 

 .((1999) 554, 529( 1, פ"ד נג )קוזלי נ' מדינת ישראל

 הערה: כל ההדגשות במובאות לעיל ולהלן אינן במקור אלא אם צויין אחרת.

)ישראל )איסי( צורפו גורמים ציבוריים רבים לדיונים בנושאים שונים בערכאות שונות  קוזלימאז ִהלכת  .10

-המשפט': ניתוח אמפירי של החלטות בתי-ג'ובראן, גיא אנוש וטל רגב "עשור ל'ידיד בית-דורון, מנאל תותרי

ורי' המידה בכל הנוגע לזכות העמידה של 'העותר הציב-; "אמות((2011) 667לד  עיוני משפטהמשפט" 

עיריית  -אוריאלי  1233/01)ע"ע המשפט העליון" -הדין לעבודה, כמוהן כאלה החלות בבית-בבית

 , והוא הדין בנוגע לכל ערכאה אחרת.(513( 2001) 508, פד"ע לז הרצליה

(; בית 17.9.2008) רסקין נ' לב 1682/06: ע"א )מחוזי, ת"א( תדוגמאות לצירוף "ידיד" בערכאות שונו

 2628/07המשפט המחוזי דחה את בקשת הלשכה, אך בית המשפט העליון אישר את הצירוף )ר' ע"א 

בגין התחייבות אישית  של בנק נגד עורך דין,בתביעה כספית (; בדיון 7.11.2007) לשכת עורכי הדין נ' לב

לייצג בהיותה גוף שמוסמך  לשכת עורכי הדיןלרישום משכנתא )במסגרת ייצוג של מוכר דירה(, צורפה 

קונט בע"מ נ' סייאג בנק דיס 5926/05של  כלל ציבור עורכי הדין" )בש"א )שלום, חי'(  "את האינטרס

על העדר נגישות לפארק שעשועים  בסדר דין מהיר" צורף לתביעה ארגון "בזכות((. 12.4.2005) עו"ד

התנועה לאיכות ((; 8.8.2016) אורי גוב נ' עיר השעשועים בע"מ 15-07-26251)תא"ם )שלום, ת"א( 

לאחר שהתלונן על חריגה מטוהר מידות )סע"ש )ת"א(  שפוטר בתביעה של עובדצורפה לדיון  השלטון

מתן רישיון צורפה לדיון בעתירה שעניינה  ויצ"ו((; 26.8.2016) חברת החשמל -מורן גנוסר  14-04-13265

 ם-ירושלמי נ' ועדה לתו"ב י  15-07-8707שמפעיל שירותי "הצצה" לנשים )עת"ם )ת"א(  לעסק

-52538לדיון בתביעה בעילה של הפלייה בעבודה )סע"ש )ת"א(  נציבות השוויון((; צירוף 11.10.2015)

לתביעה של ד"ר וההסתדרות הרפואית  צירוף הלשכה((; 1.11.2015) שטראוס גרופ בע"מ -חביב  14-07

המכון  -רזניק -ד"ר פורמן  14-07-34157)סע"ש )ת"א(  פורמן נגד המכון לרפואה משפטית מאיה

)סע"ש )ת"א(  קבלה לעבודה לתביעה בענייןצורפה  שדולת הנשים(; 10.9.2014) לרפואה משפטית

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9607929.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9607929.htm
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/9607929.doc
https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/a011233.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/a011233.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/m06001682.htmhttps:/www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/m06001682.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/07/280/026/P05/07026280.p05.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/s05005926-222.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/s05005926-222.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/s05005926-222.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/s05005926-222.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-15-07-26251-656.htm
file:///C:/Users/apinchuk/Dropbox/סע%22ש%20(עבודה,%20ת%22%22א)%2013265-04-14%20מורן%20גנוסר%20נ'%20חברת%20החשמל%20(26.8.2016)
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-15-07-8707-274.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-14-07-52538-106.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-14-07-34157-579.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-14-07-34157-579.htm
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מועצה  -עו"ד מסרי  12-12-32414פ"ה )חי'( -( ו31.10.2013) עיריית בני ברק -גליה ניב  13-07-7980

((; 13.6.2018) מדינת ישראל -אשקר  18-05-64327( ( ר' גם סע"ש )חי'( 1.9.2013) מקומית ערערה

בעניין תפיסת קרקע בשטחים )ו"ע )שלום, ת"א(  לדיון בוועדות עררצורפה  המועצה לשלום ולביטחון

לתביעה בסדר צורפה  עמותת המשפט בשירות הזקנה((; 24.4.2013) ח'ליליה נ' משרד הבטחון  06-875

 פרידמן נ' המוסד לביטחון לאומי 8227-07-08לתשלום גמלה )תא"ם )שלום, חי'(  דין מהיר

נגד ספקיות גישה לאינטרנט )ת"א )מרכז(  בתביעה כספיתלדיון  צורף האינטרנט איגוד((; 19.10.2009)

צורף כ"ידיד" לדיון  איגוד המוסכים((. 31.12.2017) סמייל בע"מ 012צ'רלטון בע"מ נ'  14-04-13758

ארגון ((; 17.6.2012) נירגד בע"מ נ' חייקה 06-5090ם( -ח )ת"א )שלום, יבתביעת מוסך נגד סוכנות ביטו

 גלי צה"ל -הופשטיין  17-11-47499צורף לדיון בתביעת עיתונאי נגד מעסיקתו )ס"ע )ת"א(  העיתונאים

בהליכי משמעת של ההתאחדות  זכות הייצוג((; לשכת עורכי הדין צורפה לדיון בשלילת 3.6.2018)

 (.9.2.2012) להתעמלות חולון נ' איגוד ההתעמלות בע"ממועדון  09-1667לספורט )ה"פ )ת"א( 

בתביעת דיבה שהגישה חברה ובעניין קרוב יותר לענייננו: הסתדרות העובדים החדשה צורפה לדיון  .11

התנועה  ((;4.5.2011) אור סיטי נלן בע"מ נ' טבקמן 11-02-18029)ת"א )ת"א( נגד עובדיה  בבעלות ענבל אור

לאיכות השלטון צורפה כידידת בית המשפט לדיון בתביעת דיבה שהוגשה נגד העיתונאית שרון שפורר, 

לפרוש יריעה רחבה יותר בקשר לסוגית תביעות השתקה תוך שימת דגש על האינטרס וזאת  "בכדי 

 :הציבורי"

והכרעה בה  ,אינטרסים ציבורייםהיא טענה המערבת  'תביעות השתקה'"הטענה בדבר 
עשויה להיות בעלת השפעה כללית שחורגת מגבולות המחלוקת הפרטית שבין הצדדים. 
משכך, מהותה של הסוגיה כמשלבת אינטרסים ושיקולים ציבוריים רוחביים משפיעה 

כזו שתציג בפני בית  לחיוב על קבלת הבקשה והצטרפותה של התנועה לאיכות השלטון
אורבן   14-06-22755)ת"א )שלום, ת"א( " השלכות הרוחב הנוגעות לסוגיה זוהמשפט את 

 .((2.6.2020) 13פס' , אורבן נדל"ן בע"מ נ' שפורר(; 6.7.2017) נדל"ן בע"מ נ' שפורר

משפט", ובין היתר: מהות  גובשה רשימה לא סגורה של קריטריונים לצירוף "ידיד בית קוזליבִהלכת  .12

הגוף המצטרף ומומחיותו; ניסיונו של הגוף והייצוג שהוא מעניק לאינטרס שבשמו הוא מצטרף; סוג 

מבחנים ההליך והפרוצדורה הנוהגת בו; מהות הצדדים הישירים להליך; התרומה הפוטנציאלית לדיון. 

 .דנןאלה מתקיימים במקרה שלפנינו ותומכים בצירוף המבקשת לדיון 

לקידום זכויות אדם באמצעות חינוך, הסברה,  שנים 50-כהמבקשת היא עמותה, הפועלת מזה  .13

 השתתפות בדיונים של ועדות הכנסת וגורמי ממשל שונים, טיפול בפניות הציבור והתדיינות משפטית.

במהלך פעילותה רכשה המבקשת מומחיות בכל הקשור להגנה על זכויות היסוד והיכרות רחבה עם 

 גיות שונות בתחום זה.סו

והיא שימשה פעמים רבות כעותרת מומחיות מיוחדת ונרחבת בהגנה על חופש הביטוי  למבקשת .14

בעניין זה: בין היתר ניהלה המבקשת התדיינויות עקרוניות בעניינים הבאים: צנזורה על  ציבורית

, הגבלות על שידורי ((1987) 421( 1, פ"ד מא )לאור נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות 14/86)בג"ץ מחזות 

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' מנכ"ל רשות  /92831)בג"ץ רדיו וטלוויזיה בתקופת מערכת הבחירות 

 273/97)בג"ץ ; התערבות שר החינוך בתכנים של הטלוויזיה החינוכית ((1992) 692( 2, פ"ד מו )השידור

; במשך עשרים שנים ניהלה המבקשת ((1997) 822( 5פ"ד נא ) ,האגודה לשמירת זכויות הפרט נ' שר החינוך

)בג"ץ  1933בביטול פקודת העיתונות,  מספר התדיינויות משפטיות, שהאחרונה שבהן הסתיימה

https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-13-07-7980-683.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-12-12-32414-948.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-12-12-32414-948.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-18-05-64327-640.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-06-875-587.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-04-13758-578.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-06-5090-71.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-17-11-47499-963.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-09-1667-22.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-09-1667-22.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-09-1667-22.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-02-18029-986.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-14-06-22755-869.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-14-06-22755-869.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-14-06-22755-222.htm
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/9607929.doc
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-nx-1-421-l.htmhttps:/www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-nx-1-421-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-ne-2-692-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-ne-2-692-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9702730.htm
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האגודה לזכויות  2459/02(; בג״ץ 30.6.1998) 117( 3פ"ד נב ) ,האגודה לזכויות האזרח נ' שר הפנים 6652/96

 האגודה לזכויות האזרח נ' שר הפנים 6175/14(; בג״ץ 25.10.2004) האזרח בישראל נ' שר הפנים

(11.6.2017)). 

. כך, למשל, היא המבקשת מצורפת כ"ידידת בית משפט" לדיונים בעתירות ובתביעות בערכאות שונות .15

לוי   ח"כ 73/08)בג"ץ צורפה לדיונים בבית המשפט העליון בעתירה בעניין ביטוחים רפואיים משלימים 

אבו ערפה  7803/06בג"ץ ), ובעתירה בנושא סמכותו של שר הפנים לשלול מעמד של תושב ((2008) נ' הכנסת

; בית הדין לעבודה צרף את המבקשת לדיונים בעניין פרטיות עובדים בתיבת ((13.9.2017) נ' שר הפנים

נוכחות ביומטרי  (( ובעניין שעון8.2.2011) הממונה על חוק עבודת נשים -איסקוב  90/08)ע"ע )ארצי( הדוא"ל 

((; עס"ק )ארצי( 23.6.2013)החלטה מיום   עיריית שדרות -שחר   13-05-44667במקום העבודה )בר"ע )ארצי( 

. בית המשפט המחוזי ((13.4.2015)החלטה מיום  עיריית קלנסואה -הסתדרות העובדים   7541-04-14

)ע"א )ת"א( תובעת בנזיקין  לפרסם את שמה שלאביב צרף את המבקשת לדיון בערעור על החלטה -בתל

)עת"ם )ת"א( ; בעניין מבחני מיון אסורים בבתי ספר ממלכתיים ((1.6.2011) פלוני נ' פלונית 2319/08

מועצת ההורים  3821/17(; עע"ם 19.3.2017) ורים של בה"ס לטבע נ' משרד החינוךמועצת הה 16-01-43253

)ת"צ ; בעניין שירותים לא ממוגדרים בבתי קפה ובמסעדות ((19.3.2018) של בה"ס לטבע נ' משרד החינוך

; בית משפט השלום צרף אותה בעניין הרשעתו של קבצן ((15.6.2020) כהן נ' ארומה בע"מ 14-10-1967

מושיא נ' מדינת  18-02-5629ם( -(; ע"פ )מחוזי י9.11.2017) מ"י נ' מושיא 16-03-28268)ת"פ ברחבת הכותל 

. בית המשפט המחוזי צרף אותה ((18.2.2020) מושיא נ. מדינת ישראל 8182/18(; רע"פ 16.10.2018) ישראל

 באמרו:  בערעור על הרשעה בעבירה של העלבת עובד ציבורלדיון 

בהליך המעורר סוגיות הכרוכות באחת מזכויות האזרח המובהקות, הלא היא חופש "
-2696ם( -)ע"פ )י" הביטוי, מן הראוי לאפשר לאגודה לזכויות האזרח להשמיע את קולה

 .((2.6.2013) סגל נ' מדינת ישראל 13-03

, בזכות טיפול בפניות של המבקשת צברה ניסיון ומומחיות בנושא של חופש הביטוי ותביעות השתקה .16

אזרחים וקבוצות שנפגעו מתביעות השתקה, ובאמצעות מעקב ולימוד של פרסומים משפטיים 

"משתיק ותקשורתיים בארץ ובעולם. על סמך כל אלה גם פרסמה המבקשת דו"ח מקיף תחת הכותרת 

ל מנגנונים שמציג את התופעה וסכנותיה ומצביע ע ,משפטי דיבה כאיום על חופש הביטוי" –קול 

 משפטיים וציבוריים לצמצם את נזקיה. 

לתרום להליך זה כל אלה מקנים למבקשת את "המומחיות", "הניסיון" ואת "הייצוג", שיש בהם כדי " .17

פלוני נ'  11152/04)ע"א " נקודת מבט שראוי שתהא בפני בית המשפט בשים לב למהות העניין הנדון

"המשקפת נאמנה את מגוון המצבים והבעיות שבסוגיה שבפניו" , ולסייע לו בגיבוש עמדה ((2005) מגדל

 .(554, עמ' קוזלי)עניין 

ולא  םבצירוף המבקשת לא יהיה כדי לפגוע ביעילות הדיון. המבקשת לא מבקשת להשתתף בדיוני .18

את עמדתה ביחס בית המשפט הנכבד ל הגישתכביד על ההליך. היא מבקשת להצטרף לדיון רק כדי ל

בעניינים בעלי על חופש הביטוי  המתואר להלן גל תביעות השוטריםהתביעה דנן ושל השלכות של ל

מעבר לכך, כל התייחסות או הצגת עמדה נוספת תעשה בהתאם לרשות או הוראה  .חשיבות ציבורית

 של בית המשפט הנכבד כפי שיראה לנכון, וכך גם באשר להתייצבות המבקשת לדיונים בתביעה. 

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/96066520.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/02024590-a08.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/02024590-a08.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/14061750-t18.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/08/730/000/n06/08000730.n06.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/08/730/000/n06/08000730.n06.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/06078030-m42.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/06078030-m42.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-08-90-1.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-13-05-44667-873.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-14-04-7541-950.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-08-2319-1.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-16-01-43253-22.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-16-01-43253-22.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-16-01-43253-22.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/17038210-V09.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/17038210-V09.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-10-1967-311.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-14-06-32921-271.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-18-01-11606-44.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-18-01-11606-44.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/18081820-A11.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-13-03-2696-32.htm
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 גל תביעות דיבה של שוטרים 

נגד  גל של תביעות דיבה שמגישים שוטריםכאמור בפתח הדברים, התביעה בתיק דנן היא אחת מתוך  .19

אזרחים. המבקשת מנתה עשרות תביעות לשון הרע שהוגשו בשנה האחרונה בלבד, ובהן מצאה מספר 

מפגש עם אזרחים מאפיינים משותפים: בכולן התובע הוא שוטר )או מספר שוטרים(, שצולם בעת 

הם גולשים ברשת  הנתבעיםאו בדרך מקוממת אחרת; בכולן כמעט  כשהוא נוהג כלפיהם באלימות

של התקרית; חלק הארי של התביעות הוגש על ידי אותו  שהגיבו לפוסט עם התיעוד המצולםבוק הפייס

משרד עורכי דין בראשותו של עו"ד ג'ורנו, והן מנוסחות באופן דומה ולעיתים אף זהה; לא ברור מדוע 

ן נתבעים שאי 3-5-נבחרו הנתבעים מתוך רשימה של מאות מגיבים אחרים, כאשר כל תביעה כוללת כ

מפוזרות בין בתי משפט שונים בכל מלבד הפוסט שאליו נחשפו והגיבו; התביעות  ביניהם שום קשר

, אף זאת באופן שנחזה כגחמני ואקראי; במספר מקרים, תקרית אלימה אחת והפוסט רחבי הארץ

 שמתעד אותה הניבו שתים או שלוש תביעות, שכל אחת מהן הוגשה בעיר אחרת.  

ורר עניין תקשורתי והוא מתואר במספר כתבות מהעת האחרונה. בהתאם גל תביעות השוטרים ע .20

נגד  עשרות רבות של תביעות לשון הרעלפרסומים, עוה"ד "ג'ורנו מעיד כי בשנתיים האחרונות הגיש 

והקללות  -אזרחים בשם שוטרים. מרביתן דומות בטענותיהן, ונדמה שכל שמוחלף הוא שם התובע 

'נאצי' זה  ים לשלם, עם אחרים נלך עד הסוף'" )ג'וש בריינר ובר פלג, "יש כאלה שמעדיפ… וההשמצות

מעיד  ((. ג'ורנו15.9.2020) הארץ" גל התביעות של שוטרים נגד טוקבקיסטים לפחות':₪, אלף  10-5

בשבוע" ומסביר כי "בגלל הקורונה, נוצר מצב של חיכוך בלתי נמנע  כי מגיעות אליו "שלוש, ארבע פניות

השתקה משטרתית: שוטר שביצע מעצר בין שוטרים לאזרחים כל יום כל היום" )מאשה אברבוך "

 ((.9.8.2020) המקום הכי חם בגיהנום", אלים בפארק תובע אזרחים שצילמו ושיתפו את הסרטון

האירועים האלימים, שתועדו ופורסמו בפייסבוק ועוררו תגובות קשות מצד הנתבעים, כללו, שימוש  .21

. להלן מופרז וקשה בכוח שהופעל לרוב במהלך משימות שיטור בהפגנות או בפעולות אכיפה אחרות

 דוגמאות:מספר 

הנתבעים הגיבו לסרטון המתעד את מעצרו : בן אפגן נ' יאנה משה ואח' 6952-07-20ת"א )כ"ס(  .21.1

ב מחולון בגין אי עטיית מסיכה וסירוב להזדהות, הכולל שימוש בטייזר בידי "האלים של דא

השוטר התובע. בעקבות האירוע החליטה מח"ש על העמדתו של אפגן לדין פלילי בכפוף לשימוע 

 ישראל היום" מח"ש קבעה: שוטר ומתנדב שביצעו מעצר אלים יועמדו לדיןשלומי דיאז "  ')ר

(1.11.2020.)) 

 57183-08-20וכן ת"א )ראשל"צ(  אילן גאנם נ' שי אמאנו ואח' 57918-08-20ת"א )ראשל"צ(  .21.2

, פעיל ימין מבוגר: הנתבעים הגיבו לסרטון המתעד פינוי בכוח של נ' איתן גבאי ואח' אילן גאנם

ובעקבות  הוטח בחוזקה על הקרקעבמהלך הפגנה בכיכר בלפור; הפעיל  התובעפ, בידי השוטר "ב

 זאת אושפז בחשד לאירוע לב. בגין אירוע זה נפתחה חקירה במח"ש. 

: הנתבעים הגיבו לסרטון המתעד מעצר רון לידני ואח'אלי כהן נ' י 54960-08-20ת"א )בת ים(  .21.3

 בידי השוטר התובע.   הטחתו באדמה וחניקתו, הכולל את "בשל אדם מבוגר, י

https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-MAGAZINE-1.9137271
https://www.ha-makom.co.il/post-masha-policeman-lawsuit/
https://www.israelhayom.co.il/article/815631
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ואיל  62249-08-20; ת"א )כ"ס( ואיל שיבלי נ' רבקה מוש ואח' 62687-08-20ת"א )הרצליה(  .21.4

)סה"כ  ' שלמה אוחיון ואח'ואיל שיבלי נ 62964-08-20; ת"א )חדרה( שיבלי נ' יעל מנוס ואח'

נתבעים(: הנתבעים הגיבו לתיעוד ולתמונה שפרסם איתי רון, צלם ופעיל חברתי, שנפגע מסוס  11

במהלך הפגנה בתל אביב ועקב כך סבל מסדק ברגלו. על פי עדותו, בעודו שוכב פצוע על הרצפה 

אירוע זה הוגשה תלונה . גם בגין דרך על הרגל הפצועהשגם  נגרר בכוח בידי השוטר התובעהוא 

 למח"ש.

 9701-06-20וכן ת"א )ראשל"צ( שי שוורץ נ' קארין אלגרישי ואח'  61726-06-20ת"א )הרצליה(  .21.5

, "א: הנתבעים הגיבו לסרטון המתעד את מעצרה של צעירה, ששי שוורץ נ' אספור איריס ואח'

השוטר רגליה ואילו בידי השוטר התובע, בעודה שרועה על הרצפה; שוטר תועד כשהוא מחזיק ב

"תעזבו אותי, אני עברתי הטרדה מינית". בגין  התובע יושב על עכוזה כשהיא בוכה וצורחת

 האירוע הוגשה תלונה למח"ש. 

: הנתבעים הגיבו לסרטון שמתעד רותם הבלר נ' אלירון בסון ואח' 33231-08-20ת"א )ראשל"צ(  .21.6

ושלים בידי השוטרת התובעת בגין ברכבת הקלה ביר גרירתה על הרצפה של אישה מבוגרתאת 

 אי עטיית מסיכה וסירוב להזדהות. 

-56661וכן ת"א )ראשל"צ( נערני עבד נ' דניאל גביאלוב ואח'  55142-07-20ת"א )שלום ת"א(  .21.7

: הנתבעים הגיבו לסרטון שמתעד את עיכובו השרירותי נערני עבד נ' טובה זנדשטיין ואח' 07-20

של חושף השחיתויות, רפי רותם, בידי השוטר התובע. השוטר התובע הגיש תביעה נוספת נגד 

. נגד נערני נ' עמרם ואח'( 28084-11-20ארבעה אזרחים שהגיבו לפוסט אחר )ת"א )חדרה( 

 השוטר התובע הוגשו מספר תלונות למח"ש.

מתנאל  64966-05-20; תא"ם )בת ים( מתנאל חמו נ' אחוון ואח' 28194-04-20( תא"ם )ראשל"צ .21.8

: הנתבעים הגיבו לסרטון שמתעד מתנאל חמו נ' נחמני ואח'; תא"ם )בת ים( חמו נ' לוי ואח'

מרדף משטרתי אחרי אדם רכוב על אופניו; המרדף הסתיים בכך שהניידת התנגשה באופניים, 

 ת הרוכב, והוא נעצר והושלך לניידת תוך שימוש בכוח. לעצור א –כך נראה  –במטרה 

אירועים אלה גררו תגובות קשות מצד הנתבעים, לעיתים תוך שימוש בגידופים קשים: "נצי^ם" )כך  .22

במקור(; "עוד מעצר של אשה עם כיסוי ראש נאצים צריך להפסיק את זה"; "חבורת כלבים על מדים 

של זבל"; "שוטרים פח! חיות אדם ברברים. גיבורים על אתם בושה למדינה ולאנושות.... חבורה 

"שוטרים נאצים"; "משטרע זונות נאצים מניאיקים …"; "בני זונות סמרטוטים קוקסינלים…"; ילדה

 נבלות"; "טרוריסטים במדים, פשוט כך". 

במקצת המקרים מתמקדות התגובות מושא התביעה בשוטר התובע, הגם שפעמים רבות הוא אינו  .23

בשמו, ולעיתים גם קשה לזהותו בצילום הווידאו שמופיע בפוסט. בחלק גדול של המקרים מזוהה 

התגובות שבמוקד התביעה מפנות את חיצי הזעם כלפי המשטרה בכללותה או שוטרים באשר הם ללא 

 התמקדות בשוטר התובע.



 

8 

שהגיב על כך היה, למשל, בתביעה שהגיש השוטר מתאל חמו בבית משפט השלום בבת ים, נגד גולש  .24

לבין צעיר בחולון. בית המשפט דחה את  שוטרים בלתי מזוהיםסרטון המתעד תקרית אלימה בין 

 וכך נומק פסק הדין: ₪.  5,500התביעה וחייב את התובע בהוצאות משפט בסך 

"אין בפרסומים אלה כל אזכור או רישום ממנו ניתן ללמוד על זהות השוטרים בכלל, ועל 
אמירה כללית בדומה לאמירה 'כל השוטרים ובר על מד… זהות התובע בפרט

אותה, תוך  שאינה מעוררת אמון בקורא', שהיא גם מוגזמת ומופרזת, ובוודאי מושחתים
שהקורא ייחס את הנאמר לכל שוטר ושוטר; וכך גם ניסוח הדברים, אשר מצביע על 

-תא"ם )בתהתלהמות הנאמר על רקע משבר חברתי ובריאותי חמור )מגפת הקורונה(." )
 . ((4.10.2020) 36, פס' מתנאל חמו נ' יריב לוי 20-05-64966ים( 

הנתבעים הם רובם ככולם אנשים ספוראדיים ו"אנונימיים" שנבחרו ככל הנראה באקראי מתוך  .25

ים אף אלפים שהגיבו לפוסט מסוים. כך, לדוגמה, הפוסט של איתי רון, רשימות של מאות אנשים ולעית

שנפרשות על תגובות  1,700גרר  ותיאר כיצד הותקף על ידו, ואיל שיבלישפרסם את תמונתו של השוטר 

 255היא המגיבה מס'  1עמודים. בתביעה שהגיש שיבלי בבית משפט השלום בהרצליה, הנתבעת  112פני 

פורסם  אילן גאנם; בעניין 47היא המגיבה מס'  4והנתבעת  202וא המגיב מס' ה 2לפוסט, הנתבע 

תגובות הנפרשות על פני  600-הסרטון בפייסבוק על ידי הבלוגר "אמנון בן עמי למען המדינה" וגרר כ

 . 544הוא המגיב מס'  5והנתבע  123הוא המגיב מס'  3. הנתבע עמודים 50

יודגש, כי לצורך איתור התגובות שהתייחסו לפוסט אחד, ואפילו רק חלק קטן מהן, היה על המבקשת  .26

להשקיע שעות ארוכות. בהתייחס לכל תביעה היה על המבקשת לאתר תחילה את הפוסט, ולאחר מכן 

כל להתחיל בדפדוף ידני מייגע בין מאות התגובות ובחיפוש "פיסי" של המגיבים הנתבעים. התגובות ל

פוסט זוכות לזמן "תהילה" קצרה ביותר, ומהר מאוד הן נקברות במעין "תל", ומעליהן מגובבות 

תגובות ברשת  אינם מאתריםתגובות חדשות. מנועי החיפוש האימתניים של רשת האינטרנט 

הפייסבוק, ואינם מאפשרים לערוך חיפוש בתוך הפוסטים באמצעות הקשה של שם הנתבע, שם השוטר 

 באמצעות מילות חיפוש מתוך התגובה.  התובע או

על הבחירה האקראית כמעט של הנתבעים ניתן ללמוד גם מדבריו של אחד התובעים: "למעשה הנתבע  .27

לא הוא זה אשר העביר את שמות הנתבעים בתביעתו, אלא משרד עורכי הדין ששכר הנתבע, הם אלו 

בתא"ם )שלום  2שהוגשה על ידי נתבע  אשר החליטו על זהות הנתבעים..." )כתב הגנה בתביעה שכנגד

 (. פלנוב נ' עומר יצחק ואח' 65643-05-20ת"א( 

תביעות,  2על "שיטת" הבחירה של הנתבעים ניתן ללמוד גם מדבריו של תובע אחר: "הגשתי בסה"כ  .28

יש להן  לא כל נתבע ניתן לאתר, עלויות איתור בסייבריחד עם זאת, … תביעות 10יכולתי להגיש מעל 

אנשים שיש בדבריהם  8-10-ות כלכלית, כמו גם לעלויות אגרה והוצאות משפט. לכן בחרתי כמשמע

 23.10.2020מענה התובע מיום  נערני נ' זנדשטיין ואח' 566671-07-20)ת"א )ראשל"צ( …" לשון הרע

 לגילוי מסמכים(.   1לדרישת הנתבעת 

שרובן ככולן לא הוגשו נגד מי שפרסם על האופי הבררני של תביעות השוטרים, ניתן ללמוד אף מכך,  .29

את הפוסט ואת הוידאו שמתעד את האלימות של התובעים, אלא נגד גולשים שהזדעזעו מאותו הפוסט 

והגיבו עליו. מבירור שערכה המבקשת, נראה שגם לא נעשתה פניה למפרסמי הפוסטים, בבקשה שיסירו 

 את הסרטון או את התגובות אליו.

https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-20-05-64966-947.htm
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הנתבעים והפוטנציאל האינסופי כמעט של תביעות מסוג זה ניתן ללמוד על האקראיות שבבחירת  .30

מהנתונים הבאים: התגובות לסרטון שמתעד את האירוע שבו אישה מבוגרת נגררה על הרצפה ברכבת 

כוללות את המילה "זונות"  רותם הבלר(הקלה בירושלים בגין אי עטיית מסיכה וסירוב להזדהות )עניין 

 פעמים.  27פעמים, "נאצי"  11פעמים, "זונה"  41

לאור "אופיים" של הנתבעים, אנשים פרטיים, נטולי "גב" כלכלי, חלקם קשישים, הם נאלצים במקרים  .31

 רבים להתפשר על כמה אלפי שקלים על מנת לחסוך מעצמם הליך משפטי ארוך ויקר: 

"חלק מהנתבעים מעדיפים להסיר מעצמם את האיום ולהתפשר מחוץ לבית המשפט. 'לך 
עכשיו תגיע למשפטים, זה הוצאות בלי סוף על כלום', אומר נתבע מהדרום שהגיע להסדר 

ש"ח. 'העדפנו לשלם ולגמור עם זה. אנחנו אנשים פשוטים, ואין לנו  3,000פשרה בסך 
 …כתוב את זה'זמן לזה. למדנו לקח, היתה טעות ל

ש"ח בפשרה על  3,500גם תושב המרכז שנתבע על ידי שוטר העדיף להעביר תשלום של 
אלף ש"ח. 'נבהלנו מאוד והעדפנו לגמור עם זה', הוא מסביר. 'אין לנו  60תביעה של בסך 

זמן להגיע עכשיו לבית משפט בשביל זה, צריכים להתפרנס. זו היתה טעות, שייקח את 
גל התביעות של שוטרים נגד )ג'וש בריינר ובר פלג "לבריאות'" הכסף ושיהיה לו 

 .((15.9.2020)הארץ " טוקבקיסטים

בחלק מהמקרים מדובר בנתבעים מעוטי הכנסה שזכאים לייצוג משפטי מטעם הלשכה לסיוע משפטי  .32

במשרד המשפטים. בחלק לא מבוטל מן המקרים, הנתבעים אינם יודעים כיצד להתמודד עם התביעה 

או שאין באפשרותם לממן עורך דין שיסייע להם, והתוצאה היא שהם יושבים בחוסר מעש עד שהתובע 

 נגדם פסק דין בהעדר הגנה.  מוציא

חופש הביטוי הופך לנטל כבד מנשוא עבור מי שנגרר אל בית המשפט, נאלץ לשלם רבבות שקלים לעורך  .33

דין שייצג אותו, ונדרש לעבור התדיינות ממושכת ומורטת עצבים. כפי שכתב אחד מהנתבעים בגל 

 חוקיות בעליל": התביעות, שנתבע על תגובתו "קלגסי הקומיסר ממלאים פקודות לא 

... יליד הארץ ששירת את  נכדים... שחי מקצבת זקנה 6-, סבא ל72אני גמלאי בן "
המדינה בנאמנות... וחורה לי המצב הכללי שבו נמצאת המדינה, כבר לא עבורי אלא עבור 
נכדיי, אני מגיב כמו רבים אחרים לגופו של מצב ולא לגופם של אנשים... אני מגיב כשאני 

דוהר על סוסו לתוך קהל המפגינים תוך כדי דריסת אדם שנשלח לבית  רואה פרש
החולים, אני מגיב כשאני רואה שוטר רוכן עם ברכו על צווארו של מפגין מנוטרל ששוכב 
על הכביש ולא מהווה סכנה לאיש... אני מגיב כשאני רואה מכתזיות יורות סילוני מים 

ני מגיב כשאני רואה קצין משטרה ולפת מטווך קצר לתוך פניהם וראשם של מפגינים, א
אשה מבוגרת בגרונה עד כדי חנק... זה מסע מתוכנן להלך אימים על אזרחים שאכפת 
להם בתביעות לשון הרע, כדי לסתום פיות ולהרוס את חופש הביטוי בדמוקרטיה, ועל 

הגנה מיום  , כתבליטבין נ' איליא ואח' 36236-10-20)ת"א )עכו( הדרך אולי גם להרוויח מזה" 
1.11.2020). 

 ניכרים נותבאופן שמקנה יתרוב"פס יצור"  מרבית התביעות מוגשות על ידי משרד עורכי דין אחד .34

ומייצר פערי כוחות מובנים בינם לבין הנתבעים. התביעות מוגשות בנוסח זהה כמעט, באופן  לתובעים

מקיים  מייצג את הנתבעיםדין שמשרד עורכי השמפחית משמעותית את עלויות ההתדיינות. מעבר לכך, 

https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-MAGAZINE-1.9137271
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-MAGAZINE-1.9137271
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עם ארגון "נשות השוטרים" ייצוג  םקשור בהסכקשרים ענפים עם גורמים שונים במשטרת ישראל ואף 

   ירותים משפטיים לשוטרים בדיני עבודה.לאספקת ש

יודגש, כי אין למבקשת כל טענה או ביקורת כלפי משרד עורכי הדין הנ"ל והדברים נזכרים אך ורק כדי  .35

 פערי הכוחות שמאפיין את גל התביעות.  היתרון שיש לשוטרים התובעים ועל להצביע על 

"קרנות השוטרים", עמותה שפועלת על יד משטרת ישראל לקידום רווחתם של השוטרים, מעבר לזאת,  .36

בהודעה של ראש אגף משאבי אנוש, גייסה אף היא והודיעה על הקמת "קרן מימון תביעות". כך, הת

ניצב עינת גיל צובארי, המשמשת בתוקף תפקידה זה גם כיו"ר הדירקטוריון של חברת "קרנות 

 השוטרים": 

העברת תקציב להקמת קרן שיעודה מתן סיוע דירקטוריון חברת קרנות השוטרים אישר 
וטרים שחוו שיימינג בעקבות ביצוע תפקידם ומבקשים להגיש תביעה כלכלי לש

בימים הקרובים יקבע הליך סדור במסגרתו ניתן יהיה להגיש  אזרחית כנגד הפוגעים.
בקשות לבחינת זכאות לסיוע וכן קריטריונים אחידים לבחינת בקשות אלו. פרטים 

 נוספים יפורסמו עם סיום הסדרת הנושא. 

 נעים,  בברכת סופ"ש
 עינת גיל צובארי, ניצב

 ר' אגף משאבי אנוש
 יו"ר דירקטוריון קרנות השוטרים

פועל  2017מאז ינואר הסיוע המשטרתי לשוטרים התובעים, ולמצער חלק מהם, ניתן גם באופן ישיר.  .37

פורסם נוהל  2017במשטרה מדור חדש המטפל בתחום הפרסום הפוגעני ברשת נגד שוטרים ובאוגוסט 

(. הנוהל מסדיר את מעורבות 90.028.223" )נוהל מס' הטיפול בפרסום פוגעני נגד שוטרים ברשת"

תוכן מהרשתות; חקירת עבירות של הסתה, המשטרה בטיפול בתופעה זו באמצעות בקשות להסרת 

העלבת עובד ציבור וכו'; מענה תקשורתי ועוד. בנוסף,  מסדיר הנוהל את פעילותם של קציני "שיימינג" 

 שתפקידם, בין היתר, לנטר פרסומים פוגעניים ברשתות.

המשטרה לא עוסקת רק בהיבטים הפליליים של פרסומים אלה אלא גם מעניקה סיוע בתביעות  .38

 אזרחיות, כפי שפורסם לאחרונה:ה

הוקמה בימים האחרונים ועדה חדשה בראשות סגן  ..."בעקבות התלונות של השוטרים
מפכ"ל המשטרה ובהשתתפות היועץ המשפטי של המשטרה, קצין השיימינג, קצין חקירות 

מובהקים  ארצי ונציג משאבי אנוש. הוועדה תתכנס אחת לחודש ותבחן מקרי שיימינג
ותעניק סיוע כלכלי לשוטרים שנפגעו. וחריגים שחוו שוטרים על רקע ביצוע תפקידם 

הסיוע נועד לשמש את אותם שוטרים בין היתר למימון עורך דין לתביעה אזרחית נגד 

)לירן לוי "העימותים עברו לרשת: המחאה והקורונה הביאו לגל תלונות על .." .אזרחים

 .(NEWS ,25.11.2020וואלה!"שיימינג" של שוטרים" 

זוכים ל"גב" כלכלי ככל הנראה גם בניגוד לנתבעים, נראה כי התובעים פועלים באופן ממוסד ומאורגן ו .39

 ומשפטי איתן.

https://clinicallec.huji.ac.il/sites/default/files/clinicallec/files/nvhl_htypvl_bprsvm_pvgny_ngd_shvtrym_brsht_1.pdf
https://news.walla.co.il/item/3400323
https://news.walla.co.il/item/3400323
https://news.walla.co.il/item/3400323
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 המבקשת בקליפת אגוז עמדת

שתתייחס להשלכות של גל תביעות ה עמדעל רקע הדברים שלעיל, נבקש להגיש לבית המשפט הנכבד  .40

שיש  לאפקט המצנןבראש ובראשונה השוטרים על חופש הביטוי ואינטרסים ציבוריים חשובים. 

הידיעה כי אדם עלול לשלם "קנס" של אלפי לתביעה זו בפרט ולגל התביעות בכלל על חופש הביטוי. 

התבטאויות באשר הן. יכולתו של צפויה להשתיק שקלים או למעלה מכך בגין התבטאות בפייסבוק 

אדם "מן היישוב", שאינו בעל רקע משפטי, להבחין בין ביטוי "מותר" לכזה שעלול לסבך אותו בהליך 

משפטי יקר וארוך, מוגבלת ביותר. משכך, אנשים צפויים לחשוש מלהתבטא נגד שוטרים בפרט ואנשי 

 ציבור בכלל על מנת להימנע מסיכון מיותר.

 "התופעה של "תביעות השתקהבגל תביעות השוטרים הנוכחי מזוהים באופן ברור עם  מספר מאפיינים .41

אלימות שוטרים. בין אם נגדיר את התביעה דנן כ"תביעה  –בעניין בעל אינטרס ציבורי משמעותי וזאת 

משתיקה" ובין אם לאו, היא צפויה לייצר אפקט מצנן על השיח הציבורי במיוחד כשהיא מצטרפת 

 עות נוספות של שוטרים שתועדו בהפעלת אלימות וזכו לתגובות קשות ברשתות.לעשרות תבי

הטיפול ברשתות החברתיות לקידום  החופשי השיח הציבוריבנוסף, תדגיש המבקשת את החשיבות של  .42

הודות לתיעוד והפצה של אירועי אלימות שוטרים ברשתות החברתיות . אלימות המשטרתיתתופעת הב

בכלל ובתקופה האחרונה בפרט, העיסוק הציבורי, התקשורתי והפרלמנטרי גבר בשנים האחרונות 

גל תביעות השוטרים מאיים להשתיק לא רק את הביטויים הקשים והפוגעניים ברשת אלא  בתופעה זו.

את הציבור בכלל מהשתתפות בשיח בנושא זה ברשתות החברתיות ולהרתיע אזרחים משיתוף חופשי 

 של מידע.

, ועל האופן שבו פרסומים ברשתות החברתיות על המאפיינים הייחודיים שלהמבקשת עמוד עוד ת .43

הכירה בהשפעתם הזניחה של ו הגנה מוגברתהם העניקה לש ,השפיעו מאפיינים אלה על הפסיקה

בפרט שעה וזאת קללות וגידופים להגנה שנתנו בתי המשפט ל, תתייחס המבקשת בסוףל. פרסומיםה

רשת האינטרנט בעניין ציבורי שמעורר בקרב רבים מאד רגשות של תסכול,  שדנים בבמות הביטוי של

  כאב וכעס.

לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את הבקשה, לצרף את המבקשת כידידת בית 

 . ולאפשר לה להגיש את עמדתה המשפט

 2021ינואר ב 14

 
 אן סוצ'יו, עו"ד אבנר פינצ'וק, עו"ד


