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  תונות יהודעה לע

  
 הדיח מתפקידו את ראש עתירה לבית המשפט לעניינים מקומיים באריאל בדרישה להץ הגיש"אומ

פרסם לציבור קורות חיים בלתי שלאחר חר לתפקידו בשנ אבי נעים המועצה המקומית בית אריה 

  .נכונים

ותפים גם חברי אופוזיציה במועצה ש שהוגשה אתמול באמצעות עורך הדין אבינועם מגן בעתירה

 כיהן בעבר  כי , בין השאר,  בקורות חייו נעים ציין   ראש המועצההמקומית בית אריה נטען כי 

ד "כי הוא היה מגו,  בשעה שבפועל הוא היה מאבטח בשגרירות- כדיפלומט בשירות החוץ הישראלי 

  . למרות שהוא לא התמנה לתפקיד זה מעולם- בצבא 

שם , בעניינו של נעים, פסק דין שניתן לאחרונה בבית משפט השלום בירושליםססת על העתירה מתב

סלל את דרכו לראשות בית אריה ראש המועצה המקומית  ,את הטענה לפיה,  השופט עודד שחםיבלק

הגיש תביעת לשון , נעים לאחר ש, הנושא הגיע לפתחו של בית המשפט. המועצה באמצעות מצגי שווא

כתב כי ראש המועצה פרסם לציבור קורות חיים שקריים בהם הציג עצמו  ש,מתושבי היישובהרע נגד אחד 

בית . לית מובחרת"ד וכמי ששירת שירות רב שנים בתפקיד בכיר ביחידה מטכ"סמג, דיפלומט, ד"כמג

  .של הנתבע" אמת דברתי"המשפט דחה את תביעת לשון הרע שהגיש ראש המועצה וקיבל את טענת 

הוכח דפוס פעולה בו ביקש התובע להאדיר את קורות חייו באופן " :ביו היתר קבע השופט שחם

יתה יה, באופן בו הציג עצמו התובע: " וכי" יתה זוהרת פחותיאשר ה, משמעותי לעומת המציאות

הן נוטות להציג את התובע באור . סטיות אלה עקביות, מבחינת מהותן. שורה של סטיות מן האמת

וטיבן , מספר הסטיות בו מדובר. מזה העולה מבחינת העובדות כפשוטן, ובאופן ממשי, יותרחיובי 

המסקנה הסבירה העולה ממכלול החומר . מקשה לקבל כי מדובר בטעויות אקראיות ותמימות, האמור

על מנת לנסות ולהרשים את ציבור הבוחרים , פוי קורות החייםיכי מדובר בטכניקה מכוונת של י, היא

והיא כי התובע סלל , יש בכך כדי לבסס את הטענה העיקרית שבפרסום. ליתאפיק תועלת אלקטורולה

  . אשר אינם נכונים, את דרכו לתפקיד באמצעות מצגים

מדובר בעתירה חשובה העוסקת בחובה הבסיסית של : "ץ"ר הנהלת  תנועת אומ"אריה אבנרי יו

פגיעה בערך בסיסי זה מסכנת את , ר הציבוריהאמת הינה לב ליבו של היוש. נבחר ציבור לדבר אמת

  ".יציבותה של המערכת השלטונית כולה
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