
 ניקול מעין וקסלר  
 חיפוש ממוחשב  -2תרגיל מס'  

 סיפורם של ישראל ודוד

  השלבים  את  י /פרט  נא.  אחידה  האזכור  בכללי   שימוש  תוך.  המצורף  הפתרון  בדף   הקטע  בסוף  השאלות  על   לענות  עליך

 .בלבד העליון המשפט בית  ובאתר נבו באתר י /העזר בתשובותיך. לתשובה אותך  הובילו אשר השונים

את    גנב דודכך  ם אחד, עלו יחסיהם על שרטון, ובעקבות  חברים טובים ושותפים בעסק מזה שנים רבות. יוישראל ודוד היו  

החליט לנקום בדוד והתקשר לידידתו    לקרקס נודד. ישראל, שלא ידע נפשו מרוב צער   ומכרו  ישראל  כלבו הדלמטי הגזעי של

סיפר ישראל לאפריל   זו  ציבורית חשובה,  הטובה כתבת החדשות אפריל אוניל. בשיחה  כך שדוד המכהן במשרה  נוהג  על 

הציבור  בכספי  שבאוסטרליה  למעול  בטזמניה  לילדיו  סקול"  "סאמר  לממן  הוכחות  ישראל    .ובאמצעותם  בפניה  הציג  אף 

 ו. ית וטענרבות לאישוש 

גדולה דוד כפי    של  מעילותיו  את כל  בעיתון "שבעת הכוכבים" בה תיארה לפרטים   עוד באותו ערב, פרסמה אפריל כתבה 

 ששמעה מפיו של ישראל. 

העיתון,  דוד,   ופתח את  בבוקר  עיניו.וקם למחרת  למראה  להאמין  יכול  היה  כי    לא  לה  והודיע  לאפריל  רב התקשר  בזעם 

אפר  הטוב.  שמו  הכפשת  בגין  תביעה  כנגדה  ולהגיש  דין  לעורך  לפנות  לו  בכוונתו  ענתה  דוד,  של  מאיומיו  נבהלה  שלא  יל, 

 באדישות כי הוא מוזמן לפעול כרצונו והיא סמוכה ובטוחה שלא ביצעה כל עבירה. 

   – . א

 אחיד.   ואזכר/י אותו באזכוראת החוק הדן באיסור לשון הרע  י/מצא )1
 .  464, ס"ח 1965-חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה

כלפי   הנטען  לגבי דיברה אמתכך שהיא אדישותה של אפריל נבעה מכך שההוכחות שהציב בפניה ישראל העידו על  )2

   דוד. מהו הסעיף בחוק שיקנה לאפריל הגנה כנגד תביעתו של דוד לאור אמיתות הטענות?
 . 1965-תשכ"ההלחוק איסור לשון הרע,  14ס' 

"פלוני". תביעה זו   הסדרתיגם היא על ידי התובע   נתבעה אפריל נזכרה שחברתה משכבר הימים אילנה דיין  )3

ומהו הרכב השופטים שדן  שנה ניתן פסק הדין   והתגלגלה בסופו של דבר לפתחו של בית המשפט העליון. באיז

   בעניין זה? 
המשנה לנשיאה השופט א' ריבלין, השופט ע' פוגלמן והשופט י'  ו, בהרכב שדן בתיק ישב 2012פסק הדין ניתן בשנת 

 עמית. 

 את הציטוט הבא:  י/מצא בפסק דין זה )4

"חירות הביטוי מאפשרת לכל אדם לתת ביטוי לתחושותיו ולתכונותיו האישיות להביע את אשר על ליבו וכך  
 לפתח ולטפח את אישיותו"  

 ?  מובאאת המשפט ה שכתבמי הוא השופט 
 המשנה לנשיאה השופט א' ריבלין.  

את המשפט הראשון במבוא   הרשלנות?". העתיק/ילשון הרע עוולת בפסק הדין מוזכר מאמרה של תמר גדרון "  )5

 המאמר.  
   "שני סיפורים עובדתיים, שאינם דמיוניים לחלוטין, ידגימו את הבעיה בה עוסקת רשימה זו".

 . את פסק הדין  אזכר/יהצדדים הוא כשמך. כוח  מבאי  פסק דין שבו  שמו הפרטי של אחד  י/מצא .ב

 את פסק הדין.   אזכר/י  -

   ).13.09.2018(פורסם בנבו,   פלונית נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול 7938/17בר"מ 
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 ניקול מעין וקסלר  
   מהו הענף המשפטי בו עוסק פסק הדין?-

   המשפט הציבורי.

  צרף/י קישור לפסק הדין בנבו.

https://www-nevo-co-il.eu1.proxy.openathens.net/psika_html/elyon/17079380-Z16.htm 

 

 בהצלחה! 


