
 
 2020 ינואר                                וליטיגציהתקשורת מעו"דכן 

 נכבדים, וידידים לקוחות 

שאול נ' חברת ניידלי  1239/19רע"א בהעליון  המ"שביניתן פסק דינו של לאחרונה 

( של Share)כי שיתוף  , במסגרתו נקבע(08.01.2020)פורסם בנבו, תקשורת בע"מ 

לחוק  2 'לפי סכמשמעותו "פרסום" בפייסבוק יכול להיחשב כ (Postרשומה )
מתן . עוד נקבע בפסק הדין, כי "(חוקה)להלן: " 1965-איסור לשון הרע, התשכ"ה

 . בחוק וייחשב כ"פרסום" כמשמעות לא (Likeחיבוב )

דימית אשר מכריעה בסוגיה שטרם נדונה בשיטות יש לציין כי מדובר בהלכה תק
 משפט אחרות בעולם. 

 קע משפטיר

בין בעל פה ובין  -ין לשון הרע יפרסום, לענ"פרסום כדלקמן: לחוק מגדיר  2סעיף 
". סעיף זה בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר

שהשימוש בהם אמצעי התקשורת מ , בימים שבהם חלק גדול1965נחקק בשנת 
על אף שהאיזון העומד בבסיס החוק,  .לא היו בנמצאכלל כיום הוא השכיח ביותר, 

שם טוב, נותר בעינו, קיימת מורכבות בהחלת החוק לנוכח בין בין חופש הביטוי ל
, שכלל לא עמדו לנגד עיני מנסחי החוק ותואחר ותטכנולוגיקיומם של אפשרויות 

 בעת חקיקתו.

 בקצרהעובדות ה

, אשר "(המקומון)" גן גבעתיים"-המשיבה היא המוציאה לאור של מקומון "רמת
בטענה כי המערערים כנגד המערערים, תושבי העיר גבעתיים, תביעה הגישה 

  פרסמו בפייסבוק פרסומים המכפישים את המקומון ועולים כדי לשון הרע.

ד את טענותיהם בשתי במסגרת ההליך בבית משפט השלום, הסכימו הצדדים למק
שאלות: ראשית, האם שני הפרסומים שביחס אליהם ביצעו המערערים שיתוף 

של שיתוף  –הפעולות שביצעו המערערים ולייק, מהווים לשון הרע; ושנית, האם 
 .מגבשות עילת תביעה –ולייק 

, וקבע כי ככלל, אין דחה את תביעת לשון הרע נגד המערערים ת משפט השלוםבי
המחוזי קיבל בית המשפט . חוקהמי שביצע שיתוף או לייק כמעוול לפי לראות ב

כי שיתוף פוסט עולה לכדי "פרסום", אך לייק  ,וקבע המקומוןחלקית את ערעור 
על פסק הדין בערעור הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, אשר לא. 

 דן בסוגיה משפטית זו. 

 של בית המשפט העליון תמצית הקביעות בפסק הדין

 או "סטטוס" בפסק הדין של ביהמ"ש העליון נקבע, כי כיום אין עוד ספק שכתיבת
היא, . השאלה העולה שהיא, מהווה פרסום כמובנו בחוק חברתית "פוסט", בכל רשת

 .רדיבתי של אחמשתף מסר  , אלאמה הדין כאשר משתמש אינו יוצר מסר חדש

 לעוקבים העוולתי הפרסוםשל  עותקכי פעולת השיתוף יוצרת  ,קבעבית המשפט העליון 
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נחשפו לא משתמשים של הפרסוםאת עלולה לחשוף של "הדהוד", פעולה זו של המשתף ברשת החברתית. 
לראות בסימון נקבע כי קיים קושי "ויראלי". לעומת זאת, הפיכת הפרסום לל מתתור כך, ובלפרסום המקורי

ית מעדכן לעיתים משתמשים אחרים לייק יצירת העתק של הפרסום. אמנם האלגוריתם של הרשת החברת
בפני עוקביו. בדומה, כאשר משתמש מפרסם  הפרסום , אך אין לומר שהמשתמש חוזר עלפעולת לייקברשת בדבר 

תהיה ההתמקדות במקרים אלה וביל לחשיפת הפרסום, אך עשוי להתגובה לפרסום המכיל לשון הרע, הדבר 
 .בלבד פועל יוצא טכני , שהיאבתוכן תגובתו ולא בעצם החזרה על הפרסום

החשש מפני  נדון. ראשית, מענה ןמציין מספר הסתייגויות מהרחבת החבות, ונותן לההעליון  בית המשפט
ברירת . בהקשר זה נקבע, כי , קרי תביעה שתוגש נגד משתף הפרסום ולא נגד המפרסם המקורי"תביעה בררנית"

, אשר יש בכוחו גם להסיר את הפרסום. תביעה אשר התביעה תוגש קודם כל נגד המפרסם המקורישהמחדל היא 
החשש מפני תביעות השתקה. נדון שנית, תוגש רק כנגד משתף, עשויה להקים "תמרור אזהרה" למניעי התובע. 

כגון פערי כוחות בין הצדדים, סכום תביעה מופרך  –מאפיינים מסוימים של תביעה כי  ,בית המשפט העליון קבע
שמטרתה ליצור עשויים לעורר את החשש כי מדובר בתביעת השתקה  –בהם עניין ציבורי ותקיפת פרסומים שיש 

פוטנציאל השיתוף ברשת הוא נרחב, מתעורר לאור העובדה ש"אפקט מצנן" כלפי התבטאות לגיטימית. שלישית, 
במקרים בהקשר זה נקבע כי חשש מפני הרחבה משמעותית של מעגל הנתבעים הפוטנציאלי והצפת בתי המשפט. 

 מתאימים, מוקנית לבית המשפט סמכות טבועה למנוע שימוש לרעה בהליכי משפט.

יש לפרש את  . במסגרת זובחוק המענה העיקרי לחששות שהוצגו הוא באיזונים הקיימיםבית המשפט מציין כי 
יש כי נקבע ההגנות וההקלות הקבועות בחוק, בשים לב למימושו של חופש הביטוי במרחב האינטרנטי. כן, 

במקרים בהם לשון הרע אינה אלא דן אשר לחוק,  19סעיף להוראת הצדקה להקל בפסיקת פיצויים בהתאם 
 .  חזרה על דברים שכבר פורסמו

 סיכום

יש מקום להכיר בפעולת השיתוף ברשת החברתית כ"פרסום" במובנו של בית המשפט העליון קבע כי 
, ולא רק כנגד הכותבים הפוסט תביעות גם כנגד משתפיחוק איסור לשון הרע, כך שניתן יהיה להגיש 

 זאת, להבדיל ממתן לייק, שלא ייחשב כ"פרסום" במובנו של החוק. . של הפוסט המקוריים

יתכן שקריאתו המפורשת של בית המשפט העליון במסגרת פסק הדין לעדכון החקיקה, תביא לביצוע 
דיני לשון הרע בישראל באופן שיתחשב הן  בחינה מרחיבה ומעמיקה בדבר ההסדר החוקי הראוי של

, הן בהתפתחויות אותן 1965בהתפתחויות הטכנולוגיות המשמעותיות שחלו בעולם מאז שנחקק בשנת 
ניתן לצפות בעתיד. זאת בייחוד בשים לב לשימוש הנרחב הנעשה כיום ברשתות החברתיות על ידי רבים, 

וכלה במשתמשים פרטיים הפועלים ברשת  החל בפוליטיקאים, בעיתונאים ובגופים מסחריים,
 החברתית כעניין שבשגרה.

 

 ומחלקת ליטיגציהמחלקת תקשורת 

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 

 אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ונשמח לסייע ככל הנדרש.

 tturjeman@fbclawyers.com          6944290-03                          קדם    -עו"ד תמר תורג'מן

 dkol@fbclayers.com                        5266919-03עו"ד דורון קול                                            

   lisrael@fbclawyers.com                  6944290-03                                    עו"ד ליאור ישראל 
 עדכון זה גב' נוי הדרהשתתפה בכתיבת * 

............................................................................................................................... 
 

 ו.הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עלי
 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.
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