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בקשיים המשפט כי לשני ההורים חלק -. במצב בו מסתבר לבית3

דיני הנזיקין במרחב שבקשר שבין התובע לקטינה, אין מקום להחלת 
 223 ............................................................................... המשפחתי

. תביעה נזיקית לחיוב הנתבעת בפיצויים בגין נזקים שנגרמו לתובע 4
 223 .................. כתוצאה מהסתת ילדיהם כנגדו שהביאה לניכור הורי

 246 ............... אימתי? -קיום הסדרי ראיה -. הטלת סנקציות בגין אי5
 253 ................................................................ פרק ג': לשון הרע

קובע את התייחסותו שלו לעצמו ואת . שמו הטוב של האדם 1
ההתייחסות של חבריו אליו. הוא קובע את יחסה של החברה אליו. 

בין המכהנים ברשויות השלטון ובין  -הנכס היחיד שיש לרבים 
    הוא שמם הטוב. הוא יקר להם כחיים  -הפועלים במגזר הפרטי 

 253 ..................................................................................... עצמם
 257 .. . ביטויים שכתבו הצדדים זה כנגד זה ברשת החברתית פייסבוק2
. ייחוס מעשים של איומים ותקיפה לתובע, עלולים להשפיל את 3

 265 ............. לו התובע בעיני הבריות ולבזותו בשל הדברים המיוחסים
אמין באמיתות תלונתו, ויודע כי אינם אמת, . אם המתלונן אינו מ4

אין כל אינטרס ציבורי במתן הגנה למתלונן ואין כל אינטרס ציבורי 
 291 .............................................................. בעידוד התנהגות שכזו

 -מעשים של תקיפת קטינים, הפשטת קטין והפחדת קטין  . ייחוס5
 305 ...... עלול להשפיל את התובע בעיני הבריות ולעשותו מטרה לשנאה

דות התובע וששודרו בטלוויזיה . האם דברים שמסרה הנתבעת או6
         תובע לפיצוי בגין כן, האם זכאי ה-וים לשון הרע ואםמהו

 317 ................................................................................ הפרסום?
נן, ברור כי כל שלושת הפרסומים שבגינם עותר התובע . במקרה ד7

לפיצוי, מהווים ביטויים מובהקים של לשון הרע. פרסומם פגע, השפיל 
 327 ................................. עלול לפגוע קשות בעיסוקיווביזה את הבן ו

לב מפני תובענה בשל פרסום לשון הרע, על -. כדי לבסס הגנת תום8
הנתבעת להוכיח כי הפרסום נעשה על ידה באחת הנסיבות המנויות 

יבות כאמור לחוק וכי הפרסום לא חרג מן הסביר באותן נס 15בסעיף 
 339 ..................................................... )א( לחוק לשון הרע16בסעיף 

. טענות בדבר הגשת תלונה שיקרית במשטרה וטענות להצגת האיש 9
כאיש משתמט מזונות לבנו בפני אנשי לשכת רווחה ופתיחת הליך 

 356 ............................................. לגביית חוב מזונות בהוצאה לפועל
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. תובע אינו יכול להסתפק בטענה שהנתבע הוציא דיבתו רעה, אלא 10
-עליו להתכבד ולפרט בכתב תביעתו את פירוט המילים, בכתב או בעל

 386 ........................ בת במשטרהתלונה כוז -פה, בהן השתמש הנתבע 
. האם תלונתו של הנתבע למשטרה מהווה לשון הרע? האם תלונתו 11

היתה תלונה שכל כוונתה לפגוע בתובע ולא לבירור אמיתי של הנתבע 
 419 .................................................................. של עבירה לכאורה?

ת את התובע בתשלום כספי בשל . האם יש לחייב הנתבעת לפצו12
במשטרה שהגישה בגין אלימות פיזית )כלפי בנם הקטין( לונות ת

תלונות שנסגרו מחוסר ראיות ומחוסר  -ומינית )כלפי בתם הקטינה( 
 432 ................................................................................... אשמה?

 -לכאורה  -הרי הוא  ותב את הודעתו בדף הפייסבוק,. בעת שאדם כ13
בלבד, בין אם בביתו, בין אם על ספסל בגינה עם המחשב  עם עצמו

הנייד, ובין אם באמצעות הטלפון הנייד החכם אשר בידו. אלא 
שתחושת ה"לבד" הינה רק לכאורית, בפועל אין הדבר כך. מרגע 

הפרט לרשות  שנכתבת ההודעה ונשלחת, הרי היא יוצאת מרשות
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"בעידנא דריתחא" אלא בארבעה מועדים שונים, תומכים אף הם 
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