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מבוקש מקום שקט :על אונס שני בעקבות פסיקת בית
המשפט המחוזי בת"א 4057-05-10
פסק הדין בעניין פלונית נגד אלמוני מגולל סיפורי אונס של שלוש נשים .אין מדובר
במקרי אונס המבוצעים בריק ,אלא בקבוצה חברתית על גבול המשפחתית לה מאפיינים
מיוחדים עליהם יש להתעכב .מי שנחשבת לראש הקבוצה היא פלונית א' ,אשר הקימה
את הקבוצה במטרה ללמוד במשותף פילוסופיה .הקבוצה הפכה תוך זמן קצר לקרובה
מאד ,ועולות טענות בדבר היותה כת ,אך פסק הדין לא נדרש לשאלה זו .עם זאת ,אין
ספק כי אין מדובר בקבוצת חברים רגילה והקשרים החברתיים בתוך הקבוצה סבוכים,
וכוללים עבר רומנטי ומיני בין כמעט כל חברי הקבוצה .על רקע זה ,מסתכסכת פלונית
א' ,מנהיגת הקבוצה ,עם אלמוני ,סכסוך כספי ,ומגישה כנגדו תביעה אחרת בבית
המשפט .בשלב זה מתלוננות שלושת הפלוניות על מעשי אונס.
פסק הדין מעלה שלוש שאלות משפטיות עיקריות .השאלה הראשונה היא האם
נאנסת "סבירה" הייתה משתהה בתלונה למשטרה ובחשיפת הסיפור לסביבה הקרובה?
השופטת גנות קובעת ,בעקבות ניתוח דקדקני העומד על סתירות בין עדויות שנמסרו
במשטרה לבין תצהירי עדות ראשית ,ועל רקע הסכסוך הכספי בין אלמוני לפלונית א' ,כי
התשובה לכך היא שלילית; כי התובעות בדו את האונס מליבן .בתוך כך קובעת
השופטת גנות כי נאנסת "סבירה" הייתה מגישה תלונה במשטרה סמוך למקרה האונס
וכן משתפת את סביבתה הקרובה באשר קרה.
השאלה השנייה היא האם פרסומים בפייסבוק של תמונתו של אלמוני בצירוף
התואר 'אנס' עולים כדי לשון הרע? .השופטת גנות נדרשת לכך במסגרת תביעה שכנגד
שהגיש אלמוני .נקבע כי פרסום שמו של אלמוני בצירוף התואר 'אנס' מהווה לשון הרע,
מן הנימוק כי אף ביום הכרעת הדין הקשת שמו של אלמוני באינטרנט מעלה מיידית את
הפרסומים האמורים .כן נקבע כי הפגנה שנערכה ביוזמת התובעות מול משרדיו של
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אלמוני מהווה לשון הרע והסבה לו נזק ועוגמת נפש ,זאת משום שהוא מוכר בסביבה זו.
באשר לתלונות במשטרה ,קובעת גנות כי אף תלונות אלה מהוות לשון הרע ,זאת משום
שהוגשו בחוסר תום לב ובידיעה כי אין מדובר בתלונות אמת.
השאלה השלישית היא האם יש לאסור פרסום שמן של תובעות אשר הגישו חוות
דעת המעידה על נכות נפשית? .השופטת גנות לא מכריעה בסוגיה זו במעמד פסק הדין,
אך מציינת כי משום עיסוקן של התובעות ,זכותו של הציבור לדעת את הנטען על ידן
בהתייחס למצבן הרפואי ,והן את מאפייני התנהלותן הכללית כפי שבאה לידי ביטוי
בתובענות נשוא פסק הדין.
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