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על המגיש לשמור את מספר האסמכתא לשם קבלת מידע אודות ההגשה
ההגשה הועברה לבדיקת מזכירות.

 
• אם תאושר, התיק ייקלט במערכת ותאריך ההגשה החוקי יחושב לפי תאריך ההגשה בפועל ולא לפי תאריך האישור.

כמו כן, יופק אישור שיוצג בתיקיית תיק נייר.
 

• אם לא תאושר, תשלח למגיש הודעה על כך.
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 ת"א:__________       בבית משפט השלום
 קריות

 

   305325516חי ביטון ת.ז. רפאל מאיר   בעניין שבין:

 ע"י ב"כ עוה"ד איתי יפה ו/או שחר שפר   

 2721216קרית ביאליק  1מרח'  ניצנים    

 077-4701156;  פקס:  04-6331133טל:    

 ;"התובע"           ijlaw2011@gmail.comדוא"ל:    

 

 -נ  ג  ד    -      

    
 038057725אסף ענבר ת.ז.    

 ;"הנתבע"           1241000מושב קשת, ת.ד.    

 

  || כספיתמהות התביעה: לשון הרע 

 ₪.  100,000סכום התביעה: 

 

 כתב תביעה
 

לשון הרע, הוצאת דיבה, הכפשה ופגיעה בשמו הטוב בגין התובע מתכבד להגיש תביעתו כנגד הנתבע 
 ובפרנסתו של התובע.

 

 :כללי .א

ידי ב"כ שבכותרת וכתובתו לצורך המצאת כתבי בית דין הינה -התובע יהא מיוצג בתביעה זו על .1

 כמפורט בכותרת.

במצטבר ו/או בהשלמה, הכול לפי הדבק הדברים כל הטענות בכתב התביעה נטענות לחלופין ו/או  .2

והקשרם. טענות עובדתיות חלופיות נטענות אך ורק אם העובדות כהווייתן טרם לובנו דיין ואינן 

 ידועות לתובע במועד הגשת התביעה.

אין בטענות כתב תביעה זה כדי להעביר את נטל ההוכחה לתובע, במקום שבו אלמלא נטענה בו הטענה,  .3

 נטל זה על הנתבע.היה מוטל 

עילות לדון בתובענה, לאור מקום העוולה ומהות  הסמכות המקומית והענייניתלבית המשפט הנכבד  .4

  התביעה.

 

 :הצדדים .ב

לבוא בדין, בהיותו משגיח כשרות מטעם הרבנות הראשית  הינו אזרח ישראל כשר וכשיר התובע .5

ת האחרונה במסגרת "מלחמת בע, ופעיל בו בישראל" לישראל ומייסד ארגון "איגוד הרבנים 

mailto:ijlawoffice2011@gmail.com
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הפכה אותו הרבנות הראשית ליעד מועדף, בעיקר בשל העובדה כי הוא מציג חלופה הכשרויות" 

ודוקסית מתאימה לפיקוח על מוצרי מזון לפי דרישת תורת ישראל ועל פי הנהלים שנקבעו תאור

 בבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ.  1בהלכת "גיני"

מטעם הרבנות הראשית לישראל,  המשמש כמפקחר לבוא בדין, כשר וכשיהינו אזרח ישראל הנתבע  .6

אחרים ואף באוזני בעלי תפקיד להם השפעה על העסקתו של  בפורום אנשיםהוציא דיבת התובע רעה 

ומשלח ידו  מרמה את הבריותשמות גנאי באשמה שהתובע לכאורה גע קשות בתובע בכינויו ופ התובע,

   מנוגד לחוק.     

 :רפתח דב .ג

, נוסד ומנוהל ע"י התובע וכן הרב אברהם ויצמן וחוסה תחת שבט יו"ר "ארגון "איגוד הרבנים בישראל .7

 :הארגון הרב חיים לוי וכן תחת הדרכתם והנחייתם של רבנים נוספים בעלי שם כדוגמת

 א"זיע לוי ליאון רבי הקדוש הצדיק של בנו א"שליט לוי חיים הגאון הרב - הארגון נשיא

 ת"בשו ופוסק לישראל הראשית הרבנות מטעם עיר לרב כושר בעל א"שליט מאירס הילל הרב

 ."הדברות" בארגון

 הלשכה וראש " )תעודת הוראה לרבנות(יורה יורה"ל הסמכה בעל א"שליט חרר בצלאל יעקב הרב

 .לישראל הראשי הרב - עמאר שלמההגאון  הרב של לשעבר

 "יורה יורה"ל הסמכה בעל ,ברק בבני "תורה דרך" מוסדות נשיא א"שליט שפירא שלמה הרב

 .מהרבנות

 .לישראל הראשית הרבנות מטעם עיר לרב כושר בעל א"שליט חיים בן אשר הרב

 הדתית המועצה ר"יו לשעבר, הרבנות מטעם יורה ליורה כושר בעל א"שליט ויצמן אברהם הרב

 .חיפה

הינם בעלי הכשרה תורנית ותעודות הסמכה להוראה או השגחה  בראש הארגון, םכל העומדי

 .מטעם הרבנות הראשית לישראל

מטרת הארגון הינה להוסיף תורה בישראל, באמצעות הנחלת ערכי היהדות בעם ישראל כגון שמירת  .8

השבת, שמירת כשרות, טהרת המשפחה ועוד. כל זאת מבלי לערב שיקולים פוליטיים ו/או כספיים 

 עלה של הפצת ערכי התורה והיהדות.במטרה הנ

עם השנים והפיכתו  בשל הכשלון החרוץ שנחלה הרבנות הראשית בהטמעת הכשרות בארץ הקודש .9

הגיעו פניות לראשי הארגון מבעלי עסקים המבקשים לנהל את  למערך גביית כספים ללא תמורה,

בישולי ישראל, חמץ,  עסקיהם על פי דת משה, תוך הקפדה על שמירת שבת, נהלי הכשרות, מכירת

ועוד, אך אינם מוכנים לשלם כופר לרבנות הראשית שאינה ממלאה כלל  נקיון המטבח וחומרי הגלם

  ואף ללא פיקוח מתאים.לבעלי העסקים את תפקידה, אלא מסתפקת בנטילת אגרות ללא כל הדרכה 

 ובנו האמוניאלא במ ,זאת ועוד, בקהילות החרדים לדבר ה' )לא "החרדים" כמשמעם בתקשורת .10

בשל כך שידוע  .( נזהרים מאוד שלא לאכול מאכלים בהכשר הרבנותהמקפידים בכשרות לכתחילה

                                                             
1

 ]פורסם בנבו[. גיני נ' הרה"ר לישראלשי  5026/16 דנג"ץ 
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בשער בת רבים שהרבנים עצמם האמונים על הכשרות של הרבנות, מצהירים בפה מלא שלא ניתן 

 לסמוך על מערך הכשרות של הרבנות.

משלם אגרה חסרת כל פרופורציה לשרות או יצא קרח מכאן ומכאן. בעודו בעל העסק שכך נוצר מצב  .11

. המקום שלו אינו נחשב ל"רשיון" שהוא מקבל מהמדינה להציג את המקום כ"כשר", אין בכך כלום

הוא מעיד ואף מי שחתום על תעודת הכשרות, לרוב לא יאכל במקום שעליו ככשר לציבור הדתי, 

 כ"כשר".

 ביא לחילול ה' של ממש כנגד תורת משה.ולה משה בעסקיהם דתלזנוח את מצב זה הביא עסקים  .12

פיקוח אמיתי, לא רק בתחום הכשרות, אלא רב בר סמכא, שיעיד על כך  ביקשואחרים רבים מאידך 

שהמקום שומר על כל דיני תורת ישראל ועל נקיון מתאים בהתאם לכללי ההלכה היהודית למטבח 

 היהודי. 

ראל" בהפעילם מערך פיקוח על המזון ובתי עסק, בנקודה זו נכנסו לפעולה רבני "איגוד הרבנים ביש .13

תוך שהם מנהלים הדרכות ניהול עסק על פי תורת משה, וכן מעניקים פיקוח על המזון בתחומים 

שונים ומעניקים "תעודת פיקוח" לבעלי עסקים והכל על פי הכללים שנקבעו בייסוד "השער השלישי" 

 בהלכת גיני הנ"ל.

, לפעול בעיקר כנגד הארגונים הדתיים הבינה הרבנות הראשית, כי עליהלאחר פסה"ד בהלכת גיני  .14

היות ואלה נותנים מענה אמיתי לדרישת הציבור. שהרי מי שאינו מעוניין בקיום מצוות לפי ההלכה 

והמסורה היהודית, לא יבקש כשרות כלל ויכנס בשער השני. לעומת זאת מי שהעניין בנפשו, אם לא 

ישי" )שנוסד בהלכת גיני( הרי שבלית ברירה יכנס בשער הראשון ויקבל על יהיה לו את "השער השל

 .והתשלום בצידו עצמו את עול הרבנות

)המכונים "בד"צים"( מנוהלים בידי רבני ערים מכהנים ו/או  דתייםדא עקא שמרבית ארגוני הפיקוח ה .15

יך לעומד בראש הרבנות, גופים בעלי כח פוליטי רב מכוחם של ראשי הרבנות. כך בד"ץ בית יוסף משוי

עוצמתי וחזק ומקושר לראשי הציבור החרדי  ב העיר בני ברק, בד"ץ העדה החרדיתבד"ץ לנדא שייך לר

, כך גם בד"ץ בארץ ובעולם, בד"ץ רובין משוייך לרב העיר רחובות וחוסה תחת מפלגת יהדות התורה

 וכן על זה הדרך. אגודת ישראל

זו הסיבה שהרבנות סימנה את התובע ואת ארגון "איגוד הרבנים בישראל" כמוחלשים וכמי שניתן  .16

להשתלח ולהילחם בהם. כך הוגשו כנגד בעלי עסקים שביקשו את הפיקוח של איגוד הרבנים, כתבי 

זאת בשעה שיתר הבד"צים מעניקים תעודת הכשר )לא פיקוח(  עשורים!! 4לראשונה מזה אישום, 

 ם מכל פעולה.ומוגני

 הרבנים, מסומן 'א'. מי הרבנות באופן ממוקד כנגד איגודדוגמא לפרסו 

 'דוגמא לתעודות הבד"ץ למיניהם, מסומן ב 

אך נראה שבכך לא די, ולאחרונה החלו נציגי הרבנות לחרף ולגדף את שמו של התובע כמי שהקים  .17

ולא רק בענייני  ,כה היהודיתחלופה אמיתית למי שמבקש להציג את מרכולתו כעומדת בדרישות ההל

 כשרות.

א)ג( 7מוגשת בבקשת סעד להורות כי הנתבע חייב לפצות פיצוי מלא את התובע לפי סעיף תובענה זו  .18

שעוול הנתבע בתובע שעה  אזרחית עוולה (, בשל"חוק")להלן:  1965-לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה
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בשמו הטוב  לפגוע בכוונההמרושעות כלפי התובע הזדוניות וופרסם אמירותיו  דיבתו רעה, שהוציא

 ובמשלח ידו.

-תת 4-המנויות ב איסור לשון הרעבעשותו כן, עוול הנתבע בתובע באופן הממלא אחר כל הגדרות  .19

לשון הרע  איסור פרסוםלחוק, וכן מעשיו של הנתבע עומדים בהגדרה של  1הסעיפים המנויים בסעיף 

 לחוק.  2-3לפי סעיפים 

רט ויואר לקמן, ברי כי לנתבע לא עומדת אף לא אחת מהגנות החוק בשל מעשיו וחייב כפי שיפו .20

 בתשלום מלוא הסעד הנתבע.  

 :פרשת התביעהרקע  .ד

רבנות הראשית בין הל( "איגוד הרבנים"איגוד הרבנים בישראל )להלן:  אשר ייסד אתבין התובע  .21

הוכרע בבית ר כבר שאיריבות משפטית בנושא לכאורה עודנה קיימת ( "הרבנות"לישראל )להלן: 

 הרבנות' נ גיני שי 5026/16 דנגץהליך דיון נוסף )בית דין גבוה לצדק בכשבתו המשפט העליון ב

בעניין הצגת תעודה ( גיני" הלכת"להלן: לעיל ו|| " ע' 56 12/09/17]פורסם בנבו[  לישראל הראשית

 ("תעודת פיקוח")להלן:  איגוד הרבנים באישור לממכר אוכללבתי עסק  על מזוןפיקוח 

הנפקת תעודת פיקוח לבית עסק  , לפיההשגויה הלכת גיני נותנת מענה מפורש ומפורט לטענת הרבנות .22

, בכשרות הונאה איסור לחוק( א)3 לסעיףעומדת בניגוד אסורה ו לכאורהגוד הרבנים ימטעם א

 . ("חוק איסור הונאה בכשרות")להלן:  1983-ג"התשמ

 לנשיאה המשנה, נאור' מ הנשיאה)גיני  בהלכתברוב דעות  שאומצה הפרשנותלפי  ויודגש כייובהר  .23

 לנשיאה המשנה של החולקת דעתם כנגד, שהם' וא מלצר' ח, חיות' א והשופטים ובראן'ג' ס'( בדימ)

 הכשר בתעודת מחזיק שאינו אוכל לבית אסור כי נקבע(, סולברג' נ והשופט רובינשטיין' א'( בדימ)

 ואופן מקפיד הוא עליהם הסטנדרטים בדבר אמת מצג להציג לו מותר אולם, כשרותי מצג כל להציג

 ;כלהלן בלשונו הכשר תעודת בידו אין כי מפורשת הבהרה גם הכולל, שמירתם על הפיקוח

אין בידי לקבל את קביעת המשיבים כי בית אוכל יכול להיכנס באחד משני שערים .."

"השער הכשר" שבמפתח לו )תעודת הכשר( אוחזת הרבנות, ו"השער הטרף"  –בלבד 

כשר בלי קשר לסוג וטיב המזון הנמכר בו. קביעה זו -שבית האוכל הבא בו ייחשב כלא

יה של הסועד )העומדת אף היא, מרחיקת לכת ואינה נותנת משקל הולם לאוטונומ

כאמור, ביסוד תכלית החוק(. מכל מקום, קביעה זו אינה מתחייבת מתכליתו של החוק. 

עמדתי היא כי קיים גם "שער שלישי". יכול חנווני להעיד על מרכולתו. אין דבר בחוק 

אכן, בית אוכל המלמד שאסור לבית אוכל להציג מצג אמת בדבר המזון הנמכר בו. 

יתנה לו תעודת הכשר לא יכול להציג עצמו כ"כשר", אך אין בכך כדי למנוע שלא נ

ממנו להציג מצג אמת בכתב, המפרט את הסטנדרטים עליהם הוא מקפיד ואת אופן 

מצג זה יבהיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי אין בידי בית  .הפיקוח על שמירתם

הדגש אינו ) ".וא כטוב בעיניוהאוכל תעודת הכשר. משהוצג לצרכן מצג אמת יבחר ה

 במקור(

שעה ב ,משניתן דנגץ גיני, ברי כי פועלו של התובע באמצעות איגוד הרבנים כשר וחוקי ללא עוררין .24

מונפקת לבית עסק לממכר אוכל כשהיא מנוסחת בקפידה מטעם איגוד הרבנים שתעודת פיקוח 
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ואף על פי הוראות חוות דעת משפטית מטעם  גיני בהלכתמחמירה לעמוד בכל תנאי ותנאי שנקבע 

וכוללת פעולות פיקוח באמצעות פקחים המגיעים לבית העסק ושומרים כי לא יופרו  ,עוה"ד רפי צ'סטר

 . ("הפעילות")להלן: כללי ההיתר לקבלת תעודת הפיקוח 

  מסומן ג של "איגוד הרבנים" ת פיקוחותעודלשם המחשה רצ"ב'  . 

 מסומן דפיה נערכו תעודות הפיקוח,  מצ"ב חוו"ד משפטית על' 

 רתיע בעלי עסקים בברי דלטורין כנגד, מצא לנכון הנתבע להיות שופר הרבנות ולהחרף כל האמור .25

בכך שנטל לעצמו החירות לפגוע בשמו  במסגרת ארגון "איגוד הרבנים" של התובע תהחוקי הפעילות

ארסיות ואובססיביות שאין ופרסום כזבים בהוצאת לשון הרע הטוב של התובע ובמשלח ידו באמצעות 

 . ומכאן התובענה דנא כדוגמתה

 :המסגרת העובדתית .ה

מטעם הרבנות  וכרכז איזורי כמפקחתביעה וכאמור, הנתבע שימש הבתקופות הרלוונטיות לכתב   .26

 (. "התפקיד")להלן:  לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

ובשל כך מכח תפקידו הציבורי,  סמכות ניצול היותו בעלתוך מחוץ לו אף ומסגרת התפקיד תוך כך, בב .27

נגישות אליהם ביתר קלות המתאפשרת לו במסגרת כן ו על בעלי עסקים,והרתעה השפעה בעל 

ואת תעודות  החוקית ולפעילות בהקשר ישיר כנוכל וציגוהדיבר הנתבע לשון הרע על התובע התפקיד, 

 הפיקוח של ארגון איגוד הרבנים כתעודות האסורות על פי חוק. 

 ת אנשים ברשות הרביםובאופן שעשה זאת לאוזניהם של קבוצ הנתבע הפר את חוק לשון הרע גם .28

אך בכך לא די, הנתבע כלי תקשורת ניידים. באמצעות השמיע כזו באוזני יחידים כן ו במקומות שונים,

ו וחתם על דוח ביקורת שכלל לא נכח בה, המכפישה את שמו של התובע ופוגעת אף ניצל את תפקיד

במקצועיות כמשגיח כשרות מוסמך מטעם הרבנות, בנסיון ובמטרה לפגוע בפרנסתו ולהדיחו 

 מתפקידיו כמשגיח כשרות מטעם הרבנות.

כל העת הזו כך מנהל הנתבע מסע רדיפה של ממש כנגד התובע, מזה למעלה משנתיים, והתובע ניסה ב .29

להבליג ולקוות כי יחדל ממנהגו, עד שנקע נפשו והתרה בנתבע במכתב אזהרה כי יחדל ממעשיו, אך גם 

לזאת לא שעה הנתבע ועודנו עומד במריו לפגוע בשמו הטוב וחבל ככל יכולתו בפרנסת התובע, הכל כפי 

 שיתואר להלן.

"כאן", שבה הופיעה ידיעת פרומו עם  11, בתגובה לציוץ בטוויטר של כתבת ערוץ 18/10/2017ביום  .30

 את תגובתו באופן הגלוי לעין כל, בנוסח הזה: מונת התובע כמרואיין, צייץ הנתבעת

 

  ,מסומן המצ"ב צילום מסך הידיעה והתגובה לה'. 

להם תעודת כשרות של הרבנות מעולם, משלא  , ביקר הנתבע במקומות שלא היתה2018במהלך שנת  .31

חפצו לשלם את האגרה חסרת התמורה, והעדיפו פיקוח אמיתי לנהלי הכנת המזון על פי כללי ההלכה 
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ולא רק בתחום הכשרות, ואיים עליהם בקנסות תוך שהוא טוען כי תעודות הפיקוח של "איגוד 

 הרבנים" אינן חוקיות.

מלתקוף את "איגוד הרבנים" ועבר למתקפה אישית על התובע.  אך נראה כי עם הזמן, חדל הנתבע .32

לאחר שסימן אותו כמי שיש ללמדו לקח, לבל יהין לפגוע במקורות ההכנסה של הרבנות הראשית 

. ודוק' המדובר בבתי עסק שאינם חפצים ב"תעודת כשרות" כי אם מבתי עסקכשרות מגביית אגרות 

ולא רק בענייני  , כדוגמת שמירת שבת, פסח, שמיטה,בכל ענייני עסקיהם בשמירת תורה ומצוות

 כשרות.

]בהערת אגב ולצורך העניין יוער, כי הרבנות מעניקה "תעודת כשרות" אף למקומות המוכרים חמץ  .33

, וכן אינם מקפידים על דיני טבילת כלים ובישולי )דוגמת שוק פייסל( בפסח ו/או הפתוחים בשבת

 קפיד כל מי ששומר תורה ומצוות גם שאינם מהדרים[.עכו"ם ועוד כהנה עניינים עליהם מ

 2שתכליתה החוקית)כך נוצר מצב אבסורדי שבו הנתבע תוך שהוא מייצג את הרבנות הראשית לישראל  .34

אומר לבעלי בית אוכל שהיו בפיקוח של "איגוד  ("לקירוב הציבור לערכי תורה ומצוותלקיים "פעולות 

 הרבנים" את המילים הבאות:

, החוק לא מחייב אותך להיות כשר, אתה יש לך כשרות או לא לא מעניין אותי אם "אני

 רק הרבנות יכולה לתת תעודת  כשרות" ,, החוק אומרלהציג עצמך ככשררוצה 

תעודת הכשרות של הרבנות, איננה מעידה על כשרות  אין ענייני בפיקוח על הכשרות, שהרי כאומר:

 לרבנות עבור "תעודת הכשרות". כל ענייני שתשלם אלא על הגמוניה!

במסגרת נסיונותיו לעצור את התובע משליחותו להרבות כשרות בישראל. פעל הנתבע גם לשכנע רבנים  .35

או בסמוך לו, שוחח הנתבע בשיחה טלפונית עם הרב משה  10/12/2018ביום לפעול כנגד התובע. כך, 

 נות הראשית.גיח כשרות מטעם הרבווהב ראש מחלקת הכשרות בעיר נהריה, שבה מועסק התובע כמש

מטרת השיחה היתה למצוא אדם שישפיע על התובע לחדול מפעילותו הברוכה להוסיף שמירת מצוות  .36

 בין בעלי העסקים, באופן כזה שיחדל מעיסוקיו במסגרת "איגוד הרבנים".

 את התובע ואת פעילותו החוקית בלשונו: הנתבע גידף  במסגרת שיחה זו .37

 תעודות ...מאיר מחלק "

. אני דיברתי עם אני אומר לך שמאיר גם לא מספר לבעלי העסקים את כל האמת... זה 

אחד מבעלי העסקים האלה בשלומי, אני יכול להגיד לך שבעקבות זה הפוסט של אותו 

הוא מוכר.. לכל מאן דבעי, מי  עסק על התעודה ממאיר ביטון גם הוסרה. הוסר הפוסט.

עכשיו אני אומר לך באמת, אני באמת  סיפורים ומוכר לו תעודות. זה, הוא מספר)ל(שמוכן 

אני כבר מבין שהבן אדם או שהוא משקר לעצמו, או שהוא שאני מנסה להבין, לנסות, 

שקרן פתולוגי ומשקר לכל הסביבה שלו והוא בטוח שאף אחד לא יתפוס אותו ולא יודע 

 מה."   

  וסימנו ורצ"ב תמלול השיחה' . 

                                                             
2

 1980-לחוק הרבנות הראשית לישראל, תש"ם 2כפי שנקבע בסעי'  



 בס"ד

 (2020) 275-03פנימי: 

  משרד א. יפה ושות' עורכי דין
7 

אך אם בתחילה היה הנתבע מגיע לבדו, ותוקף את התובע בדיבורים קשים פעולות אלו הלכו והחמירו,  .38

שלא בפניו ושלא באופן מתועד, משראה הנתבע שהתובע מתעלם מההתקפות כנגדו, העלה הנתבע את 

 אימה ופחד על בעלי עסקים. טיללהשתמש במשטרת ישראל כדי להוהחל  רף ההפחדות

או בסמוך לו, במסגרת תפקידו כשהוא מלווה בפקחים עירוניים  23.12.19בתש"ף כ"ה כסלו ביום  .39

אשר ביטלו את הכשר הרבנות וסירבו לשלם את  למתחם "משתלת בית חי" בצומת בית רימון,בהגיעם 

במעמד קהל רב שהתאסף למראה  .תעודת פיקוח מטעם איגוד הרבניםאת  אך הותירואגרות הכשרות, 

 הקהלבאוזני החל הנתבע להרים קולו של היה מדובר בעצירת פושעים נמלטים. החבורה המאובטחת מ

ביודעין את הלכת העליון שנקבעה בדנגץ  הפעילות החוקיתעל )שלא בפניו(  אישיתתובע ב השתלחול

 : בפני בעל המסעדה וכל הנוכחים באמרוגיני 

מאיר ביטון.. הוא )מאיר  בניגוד לחוק... אני לא מוכר כשרויות כמוככשר "אתה מציג את עצמך 

 .." ביטון( מוכר את התעודות האלה שלך הוא אומר שהן עברו בבית משפט עליון

היות ותעודת הפיקוח אינה  ובוודאי לא מחלק כאלה. "מוכר תעודות כשרות"לא יובהר כי התובע  .40

שכרו של אלא בתשלום  מדובר בתשלום על התעודה לאכלל בנוסף,  .כזוואינה מוצגת תעודת כשרות 

 שכרו של המפקח משולם על ידי "איגוד הרבנים".  ,, אשר בשונה מהרבנותמפקח מטעם איגוד הרבנים

בניגוד  ולא כולל את ההשגחה שם התשלום הוא רק עבור התעודה רבנותשל התעודת כשרות )בניגוד ל

 ( 3שהורה לרבנות להעסיק את המשגיחים בהעסקה ישירה 2017עוד משנת  לפסיקת בג"ץ

בית העסק  רק לאחר עמידתלטיב המזון ובית העסק, מעניק תעודת פיקוח  איגוד הרבניםויודגש כי 

  . על בית העסק מפקחובדרישות ה לקבלה םבתנאי

לדאבון לב, המקרה הנ"ל איננו יחיד, לתובע הגיעו ידיעות נוספות על בעלי עסקים רבים במחוז הצפון,  .41

ע דברים בגנותו של התובע תוך שהציגו כנוכל וכמי שמטעה אצלם ביקר הנתבע בשנה האחרונה, והשמי

 את הציבור ונוטל את כספם בניגוד לחוק. 

, ביצעה היחידה הארצית לאכיפת הונאה בכשרות, ביקורת במפעל 13.1.20ביום אך אם לא די בכך,  .42

סודסקו, בו עובד התובע כמשגיח כשרות מטעם הרבנות בעיר חיפה. במסגרת ביקורת "תמימה" 

עוסקת בכשרות, התבקשו מנהלי המקום להעביר את דו"ח השעות של התובע לעיון המפקח בשם ה

 "חיים מלכה".

מנהלי סודסקו התייעצו עם עורך דינם שקבע, שהמדובר בפגיעה בחוק הגנת הפרטיות, משכך סירבו  .43

 להעביר את הדו"ח. תשובתם שהדבר אסור, נענתה ע"י המפקח במילים "מצויין" "יטופל".

  ,וסימנו זרצ"ב צילום מהתכתבות במסרונים עם המפקח.' 

, ובו נכתבו לאחר הדברים האלה, נשלח דו"ח מטעם היחידה לאכיפת הונאה בכשרות, לרבנות חיפה .44

דברים קשים כנגד התובע באופן אישי. באופן המנותק לחלוטין מהממצאים בביקורת. התובע ביקש 

הינו הנתבע, על אף  כי מי שחתם על הדו"ח תובעודע לדבר אחד נלקבל לידיו את הדו"ח אך סורב. 

 .שכלל לא נכח בביקורת

                                                             
 (9.5.2017)[ בנבו פורסם]התנועה להגינות שלטונית נ' מועצת הרבנות הראשית לישראל  3336/04 ץ"בגראו:  3

http://www.nevo.co.il/case/5889799
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באופן  דיבתו רעה בלשון הרעלהוציא  ,ברי כי בנסיבות דנן הייתה בכוונת הנתבע במעשיו נגד התובע .45

ע"י ניסיונותיו  של התובע כמנהל איגוד הרבנים, ועל מנת לפגוע בשמו הטוב ובמשלח ידו ,מבזהומכפיש 

 החוקית לצמצם הפעילות החוקית בקריאתו לנידוי וחרם שסופם הרחקת הציבור מהתובע ופעילותו

שיש בה גם שליחות ציבורית לקרב לב ישראל לתורת ישראל מבלי להפוך אותה קרדום לחפור  כדין

 .בה

עות מכתב משראה התובע כי הנתבע שם לו למטרה להכפיש את שמו, ביקש להרתיעו מכך באמצ .46

 .קיבל הנתבע לידיו מכתב התראה ודרישה לחדול מלהפיץ לשון הרע על התובע 02.12.19ביום התראה. 

מאשרת את  התקבלה תשובת הרבנות למכתב ההתראה שקיבל הנתבע. מכתב הרבנות למכתב .47

 :ובלשונם, ןהעובדות אך טוענת כי לנתבע עומדת הגנה על פי די

 ".המפורטות בחוק ההגנות למפקחאו אחרות, הרי שעומדות  אף אם נאמרו אמירות כאלו....3"
 

  וסימנם חמכתב ההתראה ומכתב התשובה, רצ"ב' . 

  ,וסימנו טרצ"ב אישור דואר ישראל לקבלת המכתב הראשון' 

 בתובע והדברים אף מתועדים בסירטוניםאך כאמור גם לאחר תשובה זו, המשיך הנתבע להשתלח  .48

 . בפני בית המשפט הנכבד בדיון ההוכחות ושיוצג

 המסגרת הנורמטיבית:  .ו

 אשר עלול;היא פרסום  "לשון הרע" ,לחוק 1סעיף לפי  .49

 להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם; (1)"

 התנהגות או תכונות המיוחסים לו;לבזות אדם בשל מעשים,  (2)

לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או  (3)

 במקצועו;

 לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו; (4)

 "... 

 ;"פרסום מהו"לחוק  2לפי סעיף  .50

 בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס,  -לענין לשון הרע פרסום,    )א(" 

 לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר. 

 רואים כפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות:   )ב(           

לאדם  אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או    (1) 

 אחר זולת הנפגע;

זולת  ה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות להגיע לאדם אם הית   (2) 

 "הנפגע.

http://www.nevo.co.il/law/74372/1
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 הוא מבחן אובייקטיבי, בלשון הרע המבחן לפרשנות הפרסום לצורך בחינת השאלה האם מדובר .51

 740/86ע"א ) "מהי לדעת השופט היושב בדין, המשמעות, שקורא סביר היה מיחס למילים"דהיינו, 

 (. 33( 2) , פ"ד מגתומרקין נ' העצני

בהקשר זה נקבע בפסיקה כי הפרסום יפורש על פי המשמעות המקובלת בציבור כולו ועל פי הבנתו של  .52

"האדם ברחוב", או "האדם הרגיל", ש"איננו המשכיל ביותר או האיש הירוד ביותר מבחינת 

 (. 1997) 110 שנהר דיני לשון הרעהתפתחותו" )א' 

זאת ועוד, משמטרת החוק היא למנוע פגיעה, אין חשיבות לדרך שבה הובן הפרסום על ידי הנפגע, וגם  .53

 (. 111לא לדרך שבה הובן הפרסום בפועל על ידי מי שנחשפו לפרסום )שנהר, בעמ' 

סעיף במרומז, וכך באף " לא נעשה בדרך ישירה אלא מתייחס גם למקרה בו פרסום ב"לשון הרעהחוק  .54

"אין נפקא מינה אם לשון הרע הובעה במישרין ובשלמות, או אם היא : הקובע במפורשלחוק  3

רסום או מנסיבות חיצוניות, או מקצתן מזה והתייחסותה לאדם הטוען שנפגע בה משתמעות מן הפ

 . ומקצתן מזה"

מדין קל וחומר לענייננו שפעל הנתבע בכוונה לפגוע בתובע שעה שדיבר עליו לשון הרע במישרין ברי כי ו .55

דלעיל וכאדם הנמנה על הרבות הראשית  17כאמור בס'  בהכירו את ההלכה בדנגץ גיני ובמפגיע

  .  כמשגיח כשרות וחזקה עליו שמודע להלכת העליון בדבר מתן תעודת פיקוח

המבחן הוא כאמור אובייקטיבי על פי   -התובע בדיוק נפגע ממה  ויובהר כי אף אין מקום לשאלה .56

 "האדם הרגיל". 

 הלבלעניין הגנת תום 

תום לב מפני פרסום המהווה הוצאת לשון הרע נדרש המפרסם לעמוד בשני על מנת שתקום הגנת  .57

 תנאים מצטברים:

 כי הפרסום נעשה בתום לב.  - הראשון

 .15בסעיף החלופות הנסיבתיות שמונה החוק   12 -כי הפרסום נעשה בגדר אחת מ - השני

]פורסם בנבו[  דנקנרבן גביר נ'  10520/03רע"א שניתן ב כב' הש' א' פרוקצ'יה ציינה בפסה"ד .58

כי מושג "תום הלב" בחקיקה הישראלית אינו בעל משמעות (, "ענין בן גביר"( )להלן: 12/11/06)

 חוק איסור לשון הרעל 15בסעיף לשון הרע בנוגע לכל אחת מההגנות ל דיני אחידה וכך גם בהקשר ש

]פורסם  ,ורבךפלוני נ' ד"ר אילנה דיין א 2121/12דנ"א )ראה לעניין זה גם לפסה"ד(.  23-22)סעיפים 

 ((.18.9.14לפסק דינו של כב' הנשיא )כתוארו דאז( הש' גרוניס ) 66סעיף בנבו[ 

 

באמצעות חזקות הוכחתיות המצביעות  יצק תוכן למושג "תום לב" בהקשר ללשון הרעהמחוקק  .59

 בדרך החיוב מתי מתקיימת חזקת דרישת תום הלב ובדרך השלילה באילו נסיבות היא נשללת. 

לחוק וכי הפרסום לא חרג  15בסעיף אם הוכיח המפרסם כי הפרסום נעשה באחת הנסיבות המנויות 

חוק איסור ל )א( 16סעיף ) המפרסם היה תם לב שלפיה החזקהמתחום הסביר בנסיבות העניין, תחול 

 (.לשון הרע

http://www.nevo.co.il/case/17931016
http://www.nevo.co.il/case/17931016
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/434
http://www.nevo.co.il/law/74372/3
http://www.nevo.co.il/law/74372/3
http://www.nevo.co.il/law/74372/3
http://www.nevo.co.il/case/5692156
http://www.nevo.co.il/law/74372/15
http://www.nevo.co.il/law/74372
http://www.nevo.co.il/case/6244032
http://www.nevo.co.il/law/74372/15
http://www.nevo.co.il/law/74372/16.a
http://www.nevo.co.il/law/74372
http://www.nevo.co.il/law/74372
http://www.nevo.co.il/law/74372
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לעומת זאת, חזקה שלילית היא כי מפרסם לא היה תם לב אם נתקיימה אחת הנסיבות הבאות: אם  .60

הפרסום לא היה אמת והמפרסם לא האמין באמיתותו; אם הפרסום לא היה אמת והמפרסם לא נקט 

רר את האמת עובר לפרסום; או אם הוכח שהמפרסם התכוון לפגוע במידה אמצעים סבירים לב

לחוק  )ב( 16סעיף החורגת מהמידה הסבירה הנדרשת להגנת הערכים המוגנים ע"י הגנת תום הלב )

 נ' לייפסיק  Canwest Global Communication Corp. 6903/12ע"א איסור לשון  הרע(; )ראה גם 

 ((.22.7.15לפסק דינו של כב' הש' ע' פוגלמן  ) 49סעיף ]פורסם בנבו[  -

 

לפסק דינו  הסביר כב'  7(  בסעיף 18.9.14)]פורסם בנבו[  פלוני נ' ד"ר אילנה דיין אורבך 2121/12דנ"א ב .61

 לחוק אינו רק כלל ראייתי אלא גם מפתח להבנת מהות הגנת תום הלב  16סעיף הש' הנדל כי 

 ובהקשר זה נפסק כי:

" החזקה החיובית מסתפקת בבדיקת הפרסום ומידת סבירותו, ואילו החזקות 

ואף ביסוד הנפשי שלו. החזקה השנייה מבין  –השליליות מתמקדות גם במפרסם 

החזקות השליליות בודקת גם "יסוד עובדתי" של המפרסם. המסקנה מסקירה זו היא 

ים וסובייקטיביים. שאכן תום לב בהקשר של לשון הרע כולל היבטים אובייקטיבי

הרשימה ב"סעיף החזקות" איננה ממצה את כל האפשרויות שיכולות ללמד על קיומו 

או היעדרו של תום לב. ברם, כאמור, היא מצביעה על כיוון. בתמצית: על הפרסום 

להיות סביר, אין לפרסם דבר שהמפרסם לא האמין באמיתותו, יש לנקוט מראש 

ות הפרסום, ואל למפרסם להתכוון לפגוע יתר על אמצעים סבירים לשם בחינת אמית

 המידה...".

. 24בסעיף  בן גבירכב' הש' פרוקצ'יה בחנה את אלמנט הסבירות בחזקת תום הלב בפסק דינה בעניין  .62

נפסק כי מדובר בענין נורמטיבי ערכי אשר תלוי בנסיבות העניין ומבקש לאזן בין חופש הביטוי להגנה 

   על כבוד האדם ושמו הטוב.

יסוד הסבירות מחייב בחינה של מידתה ואיכותה של הפגיעה על רקע נסיבות המקרה והערכה  .63

 רכה; התנהגות המפרסם טרם הפרסום. נורמטיבית האם הפגיעה ראויה להע

בשעת הפרסום ולאחריו בעלת משקל בהקשר לסבירות הפרסום; טיב הפרסום ותוכנו משליכים על  .64

ו לפגוע, להעליב ולבזות עשוי להחשב חורג מן הסביר, וחזרה על סבירות הפרסום. פרסום שנועד כול

 נוספות עשויה לשלול תום לב.     התבטאויות פוגעניות בהזדמנויות

לחוק כי הפרסום נעשה בתום לב מוטל על כתפי  )א( 16בסעיף הכלל הוא כי נטל ההוכחה הקבוע  .65

לחוק כי הפרסום נעשה שלא בתום לב מוטל על כתפי  )ב( 16בסעיף נתבע, בעוד שנטל ההוכחה הקבוע ה

 התובע. 

 )א( 16סעיף עובר לתובע במידה והנתבע הוכיח כי קמה לו חזקת תום הלב לפי  )ב( 16סעיף הנטל לפי  .66

נשיאה להחלטת כב' ה  22סעיף ]פורסם בנבו[  - פלונית נ' עו"ד אורי דניאל 2527/16דנ"א לחוק )

 ((.9.8.16השופטת נאור )

 מהכלל אל הפרט

http://www.nevo.co.il/law/74372/16.b
http://www.nevo.co.il/case/5597225
http://www.nevo.co.il/case/6244032
http://www.nevo.co.il/law/74372/16
http://www.nevo.co.il/law/74372/16.a
http://www.nevo.co.il/law/74372/16.b
http://www.nevo.co.il/law/74372/16.b
http://www.nevo.co.il/law/74372/16.a
http://www.nevo.co.il/case/21472976
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תעודות הפיקוח אינן תעודות כשרות, לא מציגות את העסק כ"כשר" והתובע בוודאי שאינו מחלקן או  .67

 מוכר אותן לכל מאן דבעי. התובע בוודאי שאינו שקרן פתולוגי.

והנתבע הוא זה  שלא בתום לב משלא הוכח כי הפרסום היה אמת, הרי החזקה היא כי הפרסום נעשה .68

 צריך להוכיח כי הוא פעל בתום לב.ש

עה או בביקורת שהוטחה מקים עילה הוא פרסום עובדתי, אזי אין מדובר בהבעת דכיוון שהפרסום ה .69

 .נגד התובע

  לחוק כלל לא מתקיימות בענייננו. 15בסעיף החלופות  .70

 ם לא יכול ליהנות מהגנת תום הלב.הנתבע ג, לאור כל האמור .71

 

 התביעה:סעדי  .ז

אשר על כן, נוכח חומרת מעשיו של הנתבע ועוצמת הפגיעה בתובע בחוסר תום לב, בזדון ובכוונה להרע  .72

 :לו ולפרנסת ביתו, מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן לתובע את הסעדים הבאים

 הח"מ.  םצו עשה, המורה לנתבע לפרסם התנצלות פומבית ומפורטת, שתוכנה יתואם מראש ע .א

א)ג( לחוק בגין פרסומי לשון הרע שפורטו 7ללא הוכחת נזק, ע"פ סעיף ₪  100,000ך פיצוי כספי בס .ב

לעיל והניסיון לפגוע בתובע ובשמו הטוב במזיד; לחילופין בלבד, חיוב הנתבע בפיצוי התובע בסך 

א)ב( 7של הוצאת לשון הרע לפי סעיף  ותעוולכל אחת מללא הוכחת נזק, בגין ביצוע ₪  50,000

 לחוק. 

 

 :ום ואחרית דברסיכ .ח

 בפעילות התובעבאישיותו, במהימנותו, ביושרו, במשלח ידו, והנתבע פרסם דברים שיש בהם לפגוע  .73

יש כדי לפגוע במשלח ידו של הנתבע שפרסם . כמו כן, בפרסומי הדיבה בתפקידו לניהול איגוד הרבנים

ובעיקר פגיעה אנושה בשמו הטוב. התובע לא מוכר  בבתי העסק, התובע בפגיעה ישירה במוניטין שצבר

  וודאי שלא שקרן פתולוגי כדברים שפרסם עליו הנתבע. ,תעודות כדרך הנוכלים, לא מספר סיפורים

 מר רפי יוחאי, מטעםהמלצה אישית מטעם הרבנות ראשית ואף משגיח כשרות ת תובע תעודיובהר כי ל .74

ת על מחוייבותו העמוקה למערך הכשרות של הרבנות, העומד בראש מחלק ההונאות בכשרות, המעידו

התובע רואה בעבודתו  ועל מהימנותו כמשגיח כשרות וכאזרח ישר ונאמן אף שלא במסגרת תפקידו.

שליחות להרבות קיום תורה ומצוות ולאפשר לכל דורש לקבל פיקוח על טיב המזון ואיכותו במחיר 

 ת כשרות של הרבנות.הגון, גם אם אינו רוצה להציג ולשלם על תעוד

  יוסימנה ראה אסופת המלצות ומכתב יישר כוח על פועלו של הנתבע' .  

לפיכך, הנתבע אחראי במישרין ובעקיפין כלפי התובע כמי שפרסם את הדברים המהווים לשון הרע  .75

 לחוק.  1כמשמעות מונח זה בסעיף 

 2פרסומי הדיבה פורסמו בפני קהל אנשים ובשיחות טלפון, העולים כדי פרסום על פי הגדרתו בסעיף  .76

 לחוק. 
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הראשון וסירב לקבל אחריות גם  הנתבע לא הביא להקטנת הנזק שעה שלא השיב למכתב ההתראה .77

תנה לו בשים לב כי ניורעה התובע  המשיך לפעול ולהוציא דיבתואף לאחר מכן  במכתב ההתראה השני,

 . ולא עשה כן הזדמנות לחזור בו מדרכו הרעה

על יסוד האמור, יטען התובע כי הנתבע הוציא דיבתו רעה בזדון, בחוסר תום לב בכוונה להכתים את  .78

 שמו הטוב ולפגוע בפרנסת ביתו. 

אשר על כן מתבקש ביהמ"ש הנכבד להזמין את הנתבע לדין ולחייבו לשלם לתובע פיצויים כאמור  .79

לחדול מלהמשיך ולפרסם בלשונו לנתבע זו. כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות  בתובענה

 .ולפגוע בשמו הטוב ובמשלח ידו על התובע הבל הרעה דברי

כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבע לשלם הוצאות משפט בצירוף הפרשי הצמדה  .80

ן לשלם לתובע שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ וריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל, וכ

 כחוק. 

 

 
 נחתם דיגיטלית
 איתי יפה, עו"ד

 ב"כ התובע
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 רביעי ז' תמוז תשע"ט יום

 2019יולי  10
 

 לכבוד 
 איגוד הרבנים בישראל

 חוות דעת משפטית

יתן שנ 5026/16דעתי בעניין דנג"ץ חוות נותן בזאת את אני, רפאל צ'סטר, עו"ד החתום מטה,  .1

בעניין הצגת בית אוכל ככשר למרות שלא ניתנה לו תעודת כשרות מאת  12.9.2017ביום 

 הרה"ר לישראל. 

חוות דעתי זו היא בכפוף להחלטת בג"צ בעניין ולאמור בו. אין בה כדי לגרוע מתוכנו ו/או  .2

קיימת סתירה בין האמור כאן לבית החלטת להוסיף עליו כי אם לציין את האמור בו. ככל ו

החלטת בהימ"ש היא זו שגוברת. בכל מקרה של שאלה ו/או ספק יש לפנות לייעוץ  –ביהמ"ש 

 משפטי.
 

 

 וזאת חוות דעתי

הדיון הנוסף האמור מעלה התבסס על דיון קודם בו נדחתה עתירה שהוגשה בגין הצגת  .1

מצג הנחזה להיות כשרותי, שם סברו העותרים כי כל עוד אינם מציגים את המונח "כשר" 

ניתן להציב תעודה שניתנה על ידי גורם כלשהו בדבר איכות וכשרות המזון, זאת על אף 

 בנות הראשית לישראל. שאין בידם תעודת כשרות מאת הר

מצג בדבר כשרות המזון אלא  בכתבבפסק דין קמא, נקבע כי יש איסור לבית עסק להציג  .2

 אם יש לבית העסק תעודת הכשר כדין, שניתן על ידי הרה"ר לישראל.  

 פסק הדין עמד בהגבלה לשנתיים ימים, לאחר מכן הגיע הדיון הנוסף שבפנינו.  .3

קבוע כי: בית אוכל יהא רשאי להציג את בית האוכל בדיון הנוסף ביקשו העותרים ל .4

ככשר בכתב, ובלבד שאין בו כדי להטעות את הצרכן בדבר זהות הגורם שנותן את 

 הכשרות במקום. 

לאחר שביהמ"ש הנכבד בחן את הגישות האובייקטיביות והסובייקטיביות לרבות  .5

להגן על צרכן פרשנותם, הגיע לכלל מסקנה כי התכלית המונחת ביסוד החוק הנה 

 המבקש לעצמו אוכל כשר. 

)א( לחוק איסור הונאה בכשרות הנו 3הייתה כי הפרשנות הנכונה לסעיף  עמדת העותרים .6

כי סעיף זה אינו חל על בית עסק שאינו מחזיק בתעודת כשרות מאת הרבנות הראשית 

ן לישראל ומציג "מצג כשרותי" אחר שאין בו כדי להטעות את הצרכן בדבר זהות נות

 תעודת הכשרות. 

 הייתה כי גישה זו אינה מגשימה בצורה ראויה את תכלית החוק, משום  עמדת המשיבים .7

'ד חפסנ



 
 

 

 

 

 

 

 

שאין בו הגנה מלאה לאדם המקפיד על דיני הכשרות לבל יכשילוהו. לטענתם, האיסור 

 הנו גורף לכל הטייה או ביטוי כשרותי, כגון "משגיח כשרות", "כשרות אלטרנטיבית",

לכה", אלא למי שיש בידו תעודת כשרות יכול לציין את המונח "כשר", "על פי כללי הה 

  לרבות הטיותיו השונות ומי שלא זכה בכך לא יוכל כלל לציין זאת בכל דרך שהיא.

, שער כשר ושער טרף, כפי עמדת העותרים ביהמ"ש סבר כי אין שני שערים בלבד .8

י להעיד על מרכולתו. כלומר, והמשיבים, אלא קיים שער שלישי נוסף, לפיו  יכול חנוונ

בית אוכל יכול להציג מצג אמת בדבר המזון הנמכר בו. אלא שיש לכך סייגים כפי שיובהר 

 לקמן. 

אמת, כי אין בכך אישור לבית אוכל להציג את המזון ככשר, אולם אין בכך גם מניעה  .9

יגינה, להציג מצג אמת בכתב, המפרט את הסטנדרטים עליהם הוא מקפיד, לרבות בדבר ה

וכן אופן הפיקוח על שמירתם, מצג שיבהיר באופן ברור כי אין בידי בית האוכל תעודת 

 הכשר מאת הרבנות הראשית לישראל, כאשר הצרכן יבחר כטוב בעיניו. 

, ובהנחה שמדובר במצג אמת, אין מניעה כי כך גם לדעת כב' נשיאת ביהמ"ש מרים נאור  .10

כש ממשחטה בעלת תעודת כשרות, כי הדגים בית אוכל יבהיר כי הבשר המוגש בו נר

 המוגשים בו הנם כשרים וכי הקמח נופה בנפת משי בעלת צפיפות גבוהה. 

הבחירה אם לאכול במקום כזה היא של הצרכן בלבד. איש על פי העדפותיו ועל פי מידות 

 ההקפדה עליהם הוא בוחר להקפיד.    

 . הצטרף לעמדתה זו של כב' הנשיאה כב' השופט שוהם .11

הביע הסתייגות מפתיחת השער השלישי, שכן לדבריו, יש  כב' השופט נועם סולברגאכן,  .12

לשים דגש גם על ייתר וטיב החומרים המוגשים בבית האוכל לרבות אופן הכנתם. לפיכך 

סבור כי פתיחת השער השלישי עלולה לעורר מבוכה רבה בדבר הכשר והלא כשר, החוקי 

 והבלתי חוקי באופן שנוגד את רוח החוק ותכליתו. 

סבור כי בפתיחת השער השלישי יש  לנשיאה כב' השופט אמנון רובינשטייןהמשנה  .13

משום מדרון חלקלק של פתח קטן שעלול להיפתח לגדול יותר הימנו ואשר עלול להחטיא 

את מטרת ותכלית החוק, וכי לא כל מעוניין בכשרות עומד לקרוא את האותיות הקטנות 

, מצטרף אף הוא להתנגדות פתיחת ולפיכך עלול הוא לילך שולל אחר הטעיה. לפיכך

 השער השלישי. 

סבורה כי יש לפתוח שער זה. לדבריה, אין לאפשר לבית אוכל  כב' השופטת א' חיות .14

להציג מצג כשרותי על כל הטיותיו וכן לעשות שימוש בביטוי "על פי ההלכה", אולם מנגד 

זון הנמכר, ובלבד פירוט עובדתי הנוגע למ –אין לשלול מבית אוכל להעיד על מרכולתו 

 שבעשותו כן יציין מפורשות כי אין בידיו תעודת כשרות לפי החוק. 

 סבור כי יש לפתוח את השער השלישי, שכן  המשנה לכב' הנשיאה, השופט סלים ג'ובראן .15



 
 

 

 

 

 

 

 

התכלית המונחת ביסוד חוק איסור הונאה בכשרות הוא תכלית חילונית ולא דתית. כב' 

 רוב, לרבות בדבר הפן האובייקטיבי והסובייקטיבי וכןהשופט מרחיב על כך בדוגמאות ל

 לגבי אופן פרשנות החוק. 

השופט ג'ובראן סבור אם כן כי יש מקום לפתיחת השער השלישי וכי אין בכך משום 

ובלבד שיצויין במפורש הטעיית צרכנים, כל עוד המלל המוצג אינו מסמל "מצג כשרותי", 

 . הראשית לישראלכי מקום העסק אינו כשר לפי הרבנות 

כך עוד, לדבריו, חובתה של המדינה לפעול למניעת מצב לפיו יעבור אדם על מצווה דתית 

בה הוא מאמין בשל הטעיית צד ג' כלשהו. אלא שהגשמתה של חובה זו ניתן לבצע 

באמצעות הגורם המדיני שאושר, קרי הרה"ר לישראל.  האחתבאמצעות מספר דרכים, 

מית של כשרות המחייבת פיקוח חיצוני. השלישית, )השער על ידי הגדרה עצ השניה

הדרכים ושילובם יחד זה בזה, על ידי המדינה תאסדר את  2השלישי( באמצעות הגשמת 

שוק הכשרות לפי גישתה הרשמית בעוד אין מניעה לבית עסק להצהיר על סוג ההקפדה 

ם כי המקום זאת בכפוף להבהרה שאינה משתמעת לשתי פני –והפיקוח במקום עסקו 

 אינו כשר בהשגחת הרבנות הראשית. 

אפשרות נוספת אותה מציע כב' השופט ג'ובראן היא שילוב של כלל הרגולציות הקיימות  .16

בעניין זה בעולם, באופן שהמדינה כמדינה יהודית תוכל באמצעות גוף מנהלי להתוות קו 

וניין והמחזיק כשרותי נאה בעיניה, ואילו כמדינה דמוקרטית תאפשר לאותו מי שמע

בתפיסה דתית שונה להגשים את חופש הדת שלו באופן שיוכל להציג את מרכולתו 

 בהתאם לאמונתו. 

לסיכום דבריו, אין מניעה כי אדם ו/או בית עסק יציג בכתב מצג לפיו בית העסק אינו  .17

כשר בהשגחת הרבנות, וישתמש במלל, סמל או סימן המעיד על סוג הפיקוח ופרטיו, 

 ותו סמל / מלל אינו מהווה מצג כשרותי. ובלבד שא

כך, אף אם ברבות השנים ניתן אכן יהיה לראות בכך כסמל או סימן המהווה מצג 

כשרותי, אין חשש שמצב זה יביא להטעיית צרכני הכשרות אותה ביקש חוק איסור 

 הונאה בכשרות למנוע.   

שי כדברי כב' נשיאת סבור כי יש לקבל את פתיחת השער השלי כב' השופט חננאל מלצר .18

 ביהמ"ש.   

במאמר מוסגר, ושלא מן האמור בדנג"צ, יצויין, כי היות והרבנות הראשית לישראל  .19

נותנת כשרויות גם לעסקים הפועלים בשבתות ומועדי ישראל, זאת בשל העובדה שחוק 

איסור הונאה בכשרות הנו חוק רגולטורי / ממלכתי, לפיו כל עוד המזון כשר, אף אם 

 פתוח בשבת אין מניעה ליתן כשרות, בא איש בשורה, הרב ביטון הי"ו והנהיג מתן העסק 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 –תעודות המאשרות על עסקים כי הם סגורים בשבתות ובמועדים שאינן תעודות כשרות 

לאו דווקא חנויות לממכר מזון, כי אם כל בעל עסק הסוגר את העסק ביום המנוחה 

כאמור, ובלבד שמצויין האמור כי אין בכך מתן ובמועד. בכך וודאי שאין כל מניעה 

תעודת כשרות מאת הרבנות הראשית לישראל, או כי האישור הנ"ל אינו מהווה תעודת 

 כשרות. 

 סיכום הדיון הנוסף בבג"צ: 

 הוחלט פה אחד לדחות את העתירה לדיון נוסף אותו ביקשו העותרים. .20

ותי כל עוד אינו מחזיק בתעודת הוחלט ברוב דעות כי אסור לבית אוכל להציג מצג כשר .21

כשרות מטעם הרבנות הראשית לישראל, אולם כן מותר לו להציג מצג אמת בדבר 

הסטנדרטים עליהם הוא מקפיד ואופן הפיקוח על שמירתם, כאשר יובהר מפורשות כי 

 אין לבית העסק תעודת כשרות מאת הרבנות הראשית לישראל. 

ואציין כי מן הראוי שמילים אלו יהיו באותו גופן  על מנת למנוע הטעיית הצרכנים, אוסיף .22

וגודל של רוב המלל באישור על דבר הפיקוח על המזון, כמו גם מניעה משימוש במילים 

 "על פי ההלכה" וכיוצ"ב. 

אציין כי על מנת להימנע ממצב לפיו בית העסק עובר על  לשם המחשה ולשורת סיכום .23

ת אוכל ככשר כאשר זה לא קיבל תעודת כשרות חוק איסור הונאה בכשרות, אין להציג בי

מאת הרבנות הראשית לישראל, אולם יחד עם זאת אין מניעה כי בית האוכל יציג מצג 

 אמת בדבר הסטנדרטים עליהם מקפיד בית העסק לרבות אופן הפיקוח על שמירתם.

סח המותר והאסור לגבי עבירה פלילית ושבעלי עסקים יכולים או לא יכולים להוציא נו .24

 כאמור. 

 מותר אסור

 סטנדרטים מחמירים המילה "כשר" על כל הטיותיו

המילים "על פי ההלכה" ו/או "משגיח 

 כשרות".

בית האוכל מנפה כל כמות של קמח וכן את 

סוג הנפה בה הוא משתמש לרבות נפת משי 

 בעלת צפיפות גבוהה

כפי המצויין לעיל בחוות הדעת ובהחלטת 

 ביהמ"ש.

מסתייע ברב פלוני על מנת בית האוכל 

לוודא כי בית האוכל עומד בסטנדרטים 

עליהם בית האוכל מתחייב לרבות טיב, 

 היגינה ואיכות המזון.

אישור רב או כל גורם ליתן אישור כי הוא  

מפקח על בית האוכל כי הנו עומד 

 בקריטריונים אותם הוא מציג. 



 
 

 

בישול לפי בית  –פירוט המזון ואופן הכנתו  

ף וכדו'. מתי בושל? האם הגיע במשלוח יוס

מפוקח. על ידי מי בושל ובאיזה כלים בושל. 

האם הבשר הוכשר כדין. האם העופות 

 נמלחו ונשחטו כדין ועל ידי מי. 

כי בית האוכל מקפיד על ירקות עלים  

מפוקחים ו/או כיצד בית האוכל מנקה את 

הירקות ואת הירקות עלים אותם הוא 

 מגיש

אופן ברירת הקטניות על ידי בית העסק  

 אותם הוא מגיש.  

בבית האוכל מוגשים רק דגים עם סנפיר  

 וקשקשת / בפיקוח משרד הבריאות

 כי המזון צמחוני / טבעוני בלבד  ללא גלוטן 

 שיהיה בכל תעודה ו/או אישור כזה חייב 

 כשרות תעודת אין האוכל לבית כי מצויין

לישראל / ללא  הראשית הרבנות מאת

 תעודת כשרות מטעם הרבנות.

 

 עליהם בסטנדרטים עומד האוכל בית כי לוודא מנת על פלוני ברב מסתייע האוכל בית .25

 המזון ואיכות היגינה, טיב לרבות מתחייב האוכל בית

 

 לסיכום:

 ואופן המזון בית אוכל יכול להציג מצג אמת בדבר המוצרים בהם הוא משתמש. פירוט .26

 מי ידי על. מפוקח במשלוח הגיע האם בושל. מתי'. וכדו יוסף בית לפי בישול הכנתו, כגון

 ועל כדין ונשחטו נמלחו העופות האם. כדין הוכשר הבשר האם. בושל כלים ובאיזה בושל

 את מנקה האוכל בית כיצד או/ו מפוקחים עלים ירקות על מקפיד האוכל בית כי .מי ידי

 כל או מגיש. לציין כי הוא מסתייע באמצעות רב הוא אותם עלים הירקות ואת הירקות

 .מציג ועליהם הצהיר הוא אותם בקריטריונים עומד האוכל שבית אחר המוודא גורם

 או/ו הלקוחות להטעיית לגרום כדי בו שאין בלשון להיות האישור נוסח על, כאמור .27

 בנוסח לה ולפיכך יש לציין דומה או כשרות בתעודת מדובר שמא לחשוב שיטעו אנשים

 לישראל הראשית הרבנות מטעם כשרות תעודת מהווה אינה ההצהרה כי בצורה מפורשת

  אחר. גוף כל או



 
 

 

אכן, חוק איסור הונאה בכשרות אוסר על מתן כשרות בכתב, ולפיכך ככל שצויין כי המזון  .28

בעסק כשר, זאת תוך הדגש כי אין למקום תעודה מטעם הרבנות, יכול אדם לסמך על כך 

 א.  ויכול של

 עומדת( העסק בית שם) כי בזאת לאשר הננו: "הבא בנוסח שיהיה יכול האישור נוסח .29

 תוקף מתן תוך, זאת. להצהרותיו לעניין שמירת השבת והמזון פיקוחנו בהתאם תחת

 בתוספת מומלץ ואף ייתכן. וחתימה בחותמת חתום האישור כאשר, לאישור סביר

 . זיופים למניעת – הלוגרמה

לכך יש לצרף תצהיר מעו"ד עבור ייתר הצהרות בית העסק המוגבל בתוקף מסויים כגון  .30

חודשים על מנת לוודא את אמיתות תוכן ההצהרה, בדבר הצהרות בית העסק  6עד  3 -ל

כאשר ניתן להבליט בתצהיר לינק לסריקה בדבר הצהרות ו/או קריטריונים נוספים 

ד הבריאות ו/או החמרות נוספות עליהם עליהם מצהיר בית העסק כדוגמת נהלי משר

 מקפיד בית העסק. 

בהתאם לאמור, ההצהרה יכולה לכלול כותרת הנושאת את המילה "הצהרה", שם בית  .31

העסק וכתובתו. אני פלוני אלמוני מס' ת.ז. בעל / מנהל בית העסק לאחר שהוזהרתי לומר 

 בזאת בכתב כדלקמן: את האמת שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר 

 בית העסק סגור בשבת וחג.  •

אם בשר, מהיכן הבשר מגיע ואופן השחיטה.  –פירוט מוצרים לפי חלב / בשר  •
אופן הבישול , האם הקמח מנופה וכיצד. האם נעשה במקום ברירת קטניות 

 ובאיזה אופן. 

 האם נעשה שימוש בירק עלים.  •

 ד הבריאות. האם המקום מתנהל בהתאם לקריטריונים של משר •

 מאיזה כמות נעשהית הפרשת חלה.  •

 האם הופרשו תרומות ומעשרות.  •

 האם לבית העסק מנות צמחוניות ו/או לבעלי רגישויות מסויימות כגון גלוטן.  •

 האם החמץ נמכר כדין לרב מוסמך.  •

 האם הבישול המקום נעשה לפי שיטת בית וסף.  •

 האם בחנות נמכרים בגדים עם שעטנז.  •

תעודות משלוח לחומרי הגלם שנשלחים. האם מגיע בשר או כל מוצר האם יש  •
 אחר שלא באריזה ושלא עם אישור כשרות בכפוף לדין.

 האם בית העסק מסתייע בשירותיו של גורם כלשהו לאכיפת ההצהרה כאמור.  •

האם ישנן סנקציות בגין אי עמידה בנהלים ו/או בהצהרות כפי שמתחייב בית  •
 העסק. 

ת העסק אין כשרות מטעם הרה"ר לישראל בהתאם לחוק איסור הדגשה כי לבי •
 .    1983 –הונאה בכשרות , התשמ"ג 

 בתצהיר יכול שיכלל גם נוסח כי כל הבישולים והמוצרים עם על פי חומרה מסויימת או  .32



 
 

 

 

 

 

 

 

  הקפדה על נוהל מסויים, או בהתאם למסורת או עדה ספציפית.  

 .האמור הנוסח כפי הצגתו כדי תוך פלילית עבירה מהווה אינו לכאורה, לעיל האמור .33

 המפנה אחר או כזה קישור כל או/ו ברקוד או/ו לינק כל אין כי לוודאות יש, ובנוסף זאת .34

 מדובר בעוד למזון כשרות בתעודת מדובר שמא חשש או הטעיה עולה בו לאתר הצרכן את

 . בהצהרות בית העסק בלבד

על המזון ועל שמירת השבת הניתן על ידי הרב ביטון עוד יצויין כי אישור בדבר הפיקוח  .35

לכלל העסקים )ולאו דווקא עסקי מזון( המצויין עליו כי הוא אינו מהווה תעודת כשרות 

בכלל ולרבות מטעם הרה"ר לישראל והעונה לאמור בחוות זו הכולל מניעת שימוש 

 עה להשתמש בו.  בסעיפים ובמילים האסורים לעשות בהם שימוש כאמור בדנג"צ, אין מני

 

 
   

 בכבוד רב, 

 

 רפאל צ'סטר, עו"ד       
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 שלום רב,

 
 התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים-הוצאת לשון הרע על איגוד הרבנים בישראל הנדון:

 29.10.19מכתבך מיום סימוכין: 
 

 מכתבך שבסימוכין, בנדון, הועבר לטיפולי ובמענה אליו אבקש להשיבך כדלקמן:

למר מר אסף ענבר, מפקח  29.10.19שבסימוכין אשר נשלח ביום ראשית, אבקש להבהיר כי מכתבך  .1

"(, כפי המפקחביחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ברבנות הראשית לישראל )להלן: "

 . 21.11.19שנמסר לי, התקבל על ידו רק ביום 

 
איגוד הרבנים מרשיך: כנגד  ואמירותיו המבזות לטענתך ך בדבר התנהלות המפקחבאשר לטענותי .2

המהוות לטענתך "רדיפה של ממש" מצדו מנהל איגוד הרבנים בישראל,  ר מאיר ביטון,ומבישראל 

מדובר בטענות  אבקש להבהיר כי ם,שם רע ולפגוע במשלח ידך, להוציא להם יבניסיון לבזות את מרש

עולה הונאה בכשרות,  לאכיפת חוק איסור . יתרה מזאת, מהחומר המצוי בידי היחידה הארציתשגויות

לבתי  "יםמעניק"אשר למעשה  ךימרששל , לכאורה, של התנהלות לקויהוממושכת תמונה מטרידה 

 . גורם שאינו מוסמך על פי דיןמטעם "הכשר" אוכל ברחבי הארץ תעודות 

 
בבדיקה שנערכה מול המפקח, עולה כי המפקח מכחיש את הטענות המועלות במכתבך שבסימוכין ואין  .3

 1965-בנסיבות העניין ב"לשון הרע" ו/או ב"פרסום" כהגדרתם בחוק איסור לשון הרע, תשכ"ההמדובר 

 המפורטותת וגנהה למפקחת והרי שעומדאם נאמרו אמירות כאלו או אחרות,  אף. "(החוק: "ן)להל

 .בחוק

 

למלא תפקידם וחובתם באכיפת החוק ללא מורא, וכל  מפקחי יחידת האכיפה ברבנות הראשית ימשיכו .4

 לא יצלח. כנדרש מלאכתם ביצוע ולהרתיעם מאימים עליהם להלך  ניסיון

 

 

 

 

 

 העתקים:

 לעו"ד הראל גולדברג, היועץ המשפטי לרבנות הראשית לישרא

 הרב יעקב סבג, ראש אגף הכשרות הארצי

 תחום אכיפת איסור הונאה בכשרותמר רפאל יוחאי, מנהל 

  מר אסף ענבר, רכז אזור צפון ביחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

 בברכה,

  

 נגבה שטיילנוף, עו"ד
 הרבנות הראשית לישראל
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