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בעקבות הוצאת לשון הרע חמורה עליה בכתבה , מילאה את ידי לפנות אליכם( העירייה: להלן)עיריית כפר סבא 

 .הכל כמפורט להלן, 1.12.2016בתאריך הארץ  שפורסמה בעיתון

בדרישה של עשרות בעלי עסקים בכפר סבא לסגור כתבה העוסקת  ון הארץבעית ורסמהפ 1.12.2016בתאריך  .1

  עיריית כפר סבא.על  אשר כללה דברי לשון הרע חמורים וכוזבים)להלן: הכתבה(, קניון בשבת 

קים זלה נ תרמוד וגובה בצורה קשה מא תגעו, פהעירייה כפישה את שמה הטוב שלמהכתבה הפוגענית  .2

 .משמעותיים

לפיהם העירייה מזניחה את מרכז  ,הנדין–וגעניים והמשמיצים של מר עילאי הר סגורבכתבה צוטטו דבריו הפ .3

 העיר ואיננה מסייעת לעסקים הקטנים. 

ומשקיעה  מבצעת פעולות רבותהעירייה . דברים אלה הינם כוזבים, פוגעניים ומנותקים לחלוטין מהמציאות .4

חות חמורה היא העובדה כי דברים חמורים לא פרכז העיר ולסיוע לעסקים הקטנים. כספים רבים לפיתוח מ

ופוגעניים אלה פורסמו על ידיכם מבלי שהכוונה לפרסמם נכללה בפנייה לתגובה שהועברה לעיריית כפר 

 סבא.

 למכתבנו זה. כנספח א'ידה מצ"ב -תצלום הפניה לתגובה שהועברה לעירייה והתגובה שנמסרה על
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את הפעולות הרבות הבאות למטרת פיתוח מרכז העיר ולסיוע לעסקים  מבצעת היתר, העירייה כך, בין .5

לפתיחתו של מתחם "חצר השוק" היא פועלת יתוח משמעותי של מרכז העיר; : היא פועלת לפהקטנים

מהיר "לקידום תכנית היא פועלת שהושקעו בו מיליוני שקלים במטרה למשוך אוכלוסייה למרכז העיר; 

היא פועלת לשפר את נראות הרחוב; והיא עתידה  ₪ליון ימ 200-הושקעו כ בהשל משרד התחבורה  "לעיר

היא פועלת ; לפתיחתם של מתחמי מסחר חדשיםהיא פועלת לביצוע פרוייקטים חדשים רבים במרכז העיר; 

לשיפוץ הספריה העירונית והיכל התרבות העירוני שממוקמים במרכז העיר ומושכים מבקרים רבים 

לפיתוח ושיפוץ גן הזיכרון במרכז העיר; כן היא העתיקה את חגיגות היא פועלת ; ₪יון מיל 53-בהשקעה של כ

 יום העצמאות מהפארק בפאתי העיר למרכז העיר על אף הקשיים הלוגיסטיים הכרוכים בכך.

זאת ועוד, העירייה הקימה תכנית לעידוד עסקים קטנים, מקיימת כנס לעסקים קטנים והיא אף פיתחה 

היא מסייעת בייעול הליכים, ומעבירה הרצאות וסדנאות לפיתוח  ועסקים קטנים אשר במסגרתל  VIPשירות 

 והרמת העסקים הקטנים.

לחוק איסור לשון הרע,  1לפי סעיף על העירייה כדי הוצאת לשון הרע לעיל עולים  הדברים שפורסמו כנזכר .6

 – יםעלול ם)להלן: "חוק איסור לשון הרע"(, שכן ה 1965-התשכ"ה

 להשפילה בעיני הבריות או לעשותה מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם; .א

 לבזותה בשל המעשים, ההתנהגות או התכונות שיוחסו לה;  .ב

 , במשלח ידם ובמקצועם.הבלפגוע בנושאי המשרה ובבעלי התפקידים   .ג

העירייה של  הילחוק איסור לשון הרע, הנותנת ביד 7מדובר בעוולה אזרחית של הוצאת לשון הרע לפי סעיף  .7

 .האחראים לפרסום הפוגע ת תביעה כלפיעילו

למותר לציין, כי הנטל להוכחת אמיתותם הנטענת של דברי לשון הרע שפורסמו מוטל על האחראים לפרסום  .8

שפע של ראיות אשר יפריכו דיבות חמורות אלה.  העירייהשל  יההפוגע. מבלי לגרוע מהאמור, הרי שביד

עדים ומסמכים אשר יוכיחו כי דברי לשון הרע החמורים שפורסמו עירייה הבמידת הצורך, יובאו מטעם 

תה. בנסיבות אלה, ברי כי לאחראים יהינם חסרי כל בסיס וכי הם עומדים בניגוד חריף למציאות כהווי העלי

 לחוק איסור לשון הרע. 14לפרסום לא תעמוד הגנת "אמת הפרסום" לפי סעיף 

לחוק איסור לשון הרע לא תוכל לעמוד בנסיבות העניין לאחראים  15בסעיף לא זו אף זו, גם הגנת תום הלב ש .9

נזכרו בסעיף . די אם נציין בהקשר זה, כי לא התבקשה תגובת העירייה לדברים הפוגעניים שלפרסום הפוגע

 751/10ע"א )ראו  , כמשמעותה בפסיקת בית המשפט העליוןולפיכך אין מדובר בעיתונאות אחראיתשלעיל  3

 (.(18.9.2014) אורבך-נ' דיין פלוני 2121/12 א"דנ ;(8.2.2012) אורבך-נ' דיין פלוני

העירייה הטוב של  הלציין, כי פרסום דברי לשון הרע החמורים והכוזבים מהווה פגיעה קשה בשמ רלמות .10

לנזקים כבדים ההולכים מתעצמים. בנסיבות אלה, ועל מנת להקטין ולו במעט את הנזקים  הוהוא גורם ל

בזאת לפרסם באופן מיידי בעיתון בכותרת מתאימה במקום, במידה, בהבלטה  יםנדרש כםהאמורים, הינ
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, בנוסח שיתואם עם העירייהתיקון, הכחשה, הבהרה והתנצלות בפני , ם הפרסום הפוגעובדרך שבה פורס

 "מ.הח

 העירייה הינכם נדרשים לפצות את העירייה,הטוב של  הכמו כן, לנוכח הפגיעה הקשה שגרמה הכתבה לשמ .11

)סכום המוצע כאן לצרכי פשרה בלבד ואשר רחוק מלמצות את הנזקים הכבדים שנגרמו  ₪ 50,000 של בסך

 (.הפוגעכתוצאה מהפרסום  הל

פי -עלעירייה י לגרוע מכל טענה או זכות העומדות לבכל האמור במכתבי זה, או במה שלא נאמר בו, אין כד .12

 כל דין או כדי לפגוע בהן.

 

 

 ,כבוד רבב                                                              

             

        

 ד"עו, ר ישגב נקדימון"ד                                                                      

  נקדימון, קיסר, משרד עורכי דין       

 

 

 

 

 


