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  טל-שופטת איילת הוךלפני כבוד ה
 
 תובעתה

 
  514317585 חברות סטארט שירותי רכב בע"מ 

 נגד
 
  511677957 חברות רשת מדיה בע"מ 1. נתבעותה

  040657116 ת.ז. סיוון כהן 2.
 

 1 
 פסק דין

 
 2המבוססת על טענות לביצוע פרסומים על פי חוק איסור ₪  600,000תביעה כספית על סך מדובר ב

 3 .(החוק –)להלן  1965-לשון הרע, תשכ"ה

 4 

 5התובעת הינה חברה מוגבלת במניות העוסקת, בין היתר, במתן שירותי תיקון למוצרי חשמל, תחת 

 6 'אלקטרו קופל'.מותג הידוע בשם ה

 7( הינה חברה מוגבלת במניות העוסקת בהפקה ושידור של הנתבעתאו  רשת –)להלן  1הנתבעת 

 8תכנית תחקירים בשם  1בין תכניותיה, מפיקה הנתבעת .  13תכניות טלוויזיה המשודרות בערוץ 

 9 (.המגישה –הינה מגישת התכנית )להלן  2(. הנתבעת התכנית –'הכל כלול' )להלן 

 10 

 11 הפרסומים

 12 

 13שודרה בתכנית כתבה שעסקה בהונאה של קשישים, אשר  17.2.19ביום  – פרסום ראשון .1

 14הכתבה  –לכאורה מבוצעת על ידי חברות המוכרות שירותי תיקונים למוצרי חשמל )להלן 

 15(. בכתבה הוצגה תלונתה של הגב' רבקה סופר אשר טענה כי נדרשה לשלם עבור ביטוח הראשונה

 16וצג המקרה ציינה המגישה כי אין זו ההיתקלות למוצרי חשמל אותו כלל לא רכשה. לאחר שה

 SSI 17הראשונה בתכנית עם חברות מסוג זה והציגה הקלטה של שיחה בין לקוחה לנציגת חברת 

 18בו מגיע תחקירן  2017וכן מוצג סרטון ישן, אשר שודר במקור בכתבת תחקיר מחודש דצמבר 

 19של חברת 'הקש על השש', וקורא ( , מגיע למשרדים התחקירן –התכנית, מר יונתן אגרוקר )להלן 

 20  –טענות כגון 

 21 "מי הבעלים פה? מי המטפל פה? זה הקש על השש? אלקטרו קופל?"

 22קופל ? הקש על השש?" "קיבלנו תלונות שאתם עוקצים  -"את מירב? איפה רן? זה אלקטרו

 23 קשישים וגובים חיובים כפולים, גן עדן לנוכלים".

 24בעקבות דברים אלה התפתח עימות פיזי בין התחקירן לבין אחת העובדות במקום והתחקירן 

 25 (.סרטון העימות –גורש על ידי העובדת אל מחוץ למבנה )הסרטון יכונה להלן 
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 1  –הוצגה תגובת התובעת שנוסחה כך  2017בתום הכתבה ששודרה בדצמבר 

 2לגורמים אחרים בענף אשר אינם פועלים "אנו מוחים על הניסיון לקשור את חברת קופל גרופ 

 3 .על פי דין תוך הכתמת שמו של ענף שירות התיקונים למוצרי חשמל"

 4 בתום פרסום הכתבה הראשונה לא הוצגה תגובת התובעת דאז. 

 5 

 6 –שודרה כתבה בתכנית בדבר מעצרו של מר רן הרינג )להלן  27.2.19ביום  – הפרסום השני .2

 7"מי שעמד בראש הפירמידה, האדם שלפי החשד קשור -ירן כ(, אשר תואר על ידי התחקהרינג

 8 (.הכתבה השנייה –)להלן  בהונאות של מיליוני שקלים"

 9במסגרת כתבה זו שודר שוב סרטון העימות, גם הפעם מבלי להציג את תגובת התובעת בתום 

 10 הכתבה.

 11 

 12 תמצית טענות הצדדים

 13 

 14טוענת כי מדובר בשני פרסומים המהווים פרסום לשון הרע ושקר מפגיע, שכן מדובר  התובעת .3

 15בקישור של התובעת לביקור במשרדים שאינם שלה ובמקרים שאין לה כל קשר אליהם. על כן, 

 16בגין כל פרסום לשון ₪  100,000הנתבעת טוענת כי יש לחייב את הנתבעות לשלם לה סך של 

 17 בגין פרסום דברי שקר מפגיע כנגד התובעת.₪  400,000הרע וכן סך של 

 18 

 19טוענות כי כל הכתבות הנדונות הינן חלק מסדרת כתבות העוסקות בהתנהלות של  הנתבעות .4

 20הרינג באמצעות חברות שונות שהקים, לרבות חברת 'הקש על השש'. סרטון העימות התבצע 

 21התחקירן את השם במבנה של אחת מחברותיו של הרינג. מלבד אותו שבריר שניה בה מאזכר 

 22'אלקטרו קופל' אין כל קישור בין התובעת לבין המוצג בסרטון. צופה סביר בכתבות לא יכול 

 23היה לקשר בין החברות. עם זאת, בראיון שהוקלט עם עובד חברת 'הקש על השש' ושודר בכתבה 

 24 , צוין כי גם התובעת נהגה לשווק שירותים באמצעות חברות של הרינג.2017בחודש דצמבר 

 25 התובעת לא העלתה טענות בדבר פרסום לשון הרע במועד הפרסום המקורי של הסרטון. 

 26הפרסומים האמורים נכנסים בגדרי חשיפה עיתונאית לגיטימית וחשובה ואינם מהווים לשון 

 27 הרע.  מעבר לכך, גם אם מדובר בפרסום לשון הרע, לנתבעות עומדות הגנות מכוח הדין.

 28 

 29ניתנה החלטת בית המשפט בדבר היעדר צורך בקיום חקירות  28.1.20במסגרת הדיון מיום  .5

 30בתיק. בעקבות החלטה זו ולבקשת התובעת, התקיימה חקירה קצרה של מר מיקי קופל, מנהל 

 31( והצדדים הגיעו להסכמה דיונית לפיה יוגשו סיכומי טענות על יסוד קופל –התובעת )להלן 

 32 עה העת להכריע.החומר הקיים. משעה שהושלמה הגשת הסיכומים, הגי

 33 
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 1 דיון והכרעה

 2לאחר שבחנתי את הסרטונים ביסוד המחלוקת ונתתי דעתי לטענות הצדדים, נחה דעתי כי יש לקבל 

 3 את התביעה אם כי בסכום נמוך משמעותית מהדרישה.

 4 

 5 המסגרת הנורמטיבית –לשון הרע 

 6 –לחוק קובע  כך  1סעיף  .6

 7 . לשון הרע מהי1"

 8 – לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול

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

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

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

 12 במקצועו;

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

 14 

 15"פרסום לשון הרע לאדם או יותר  -לחוק מגדיר את העוולה האזרחית של לשון הרע  7סעיף  .7

 16 .זולת הנפגע..."

 17 –)א( לחוק כך 2'פרסום' מוגדר בסעיף 

 18ועה, צליל בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנ -"פרסום, לעניין לשון הרע 

 19 .וכל אמצעי אחר"

 20אם בעבר, סוגיית תחולתו של החוק על פרסום במרשתת וברשתות החברתיות הייתה במחלוקת 

 21)פורסם  אדרי נ' זינו 29265-01-17חי'( -)ראו למשל בפסק דינו של בית משפט זה בת"א )של'

 22 ן. (, הרי שסוגיה זו הוכרעה כבר בבית המשפט העליו25( בס' 25.3.18במאגרים, 

 23 1688/18'פוסטים' בפייסבוק הינו פרסום לכל דבר ועניין )רע"א -נקבע כי פרסום תוכן עצמאי כ

 24 (.6-ו 4( בס' 15.4.18)פורסם במאגרים,  סרנה נ' נתניהו

 25 כלומר, לצורך קיומו של 'פרסום', דבר לשון הרע צריך להגיע לנמען שאינו התובע או הנתבע.

 26 

 27 –על התובע להוכיח קיומם של שלושה רכיבים לצורך חיוב אדם על פי עוולה זו,  .8

 28 קיומו של 'פרסום'; .א

 29 אדם נוסף מלבד התובע נחשף לפרסום; .ב

 30 הפרסום כולל 'לשון הרע'. .ג

 31 

 32בחינת משמעות תוכן הפרסום לשם קביעה האם בלשון הרע מדובר אם לאו, נעשית באופן  .9

 33אובייקטיבי, מנקודת מבטו של האדם הסביר ולאו דווקא כיצד פורשו בפועל על ידי הצדדים, 
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 1 24.2.13)פורסם במאגרים,  גואנמה נ' כל אל ערב בע"מ  8685/12או על ידי הנמענים )ראו רע"א 

 2(. היות תוכן 83(, בפסקה 8.2.12)פורסם במאגרים,  אורבך-פלוני נ' ד"ר דיין 751/10וכן ע"א 

 3הפרסום בגדר 'לשון הרע' יכולה להילמד "כאשר היא משתמעת מן הפרסום עצמו; או כאשר 

 4 6903/12על פניו הפרסום תמים, אולם קיימות נסיבות חיצוניות שמשוות לו מובן פוגעני" )ע"א 

Canwest Global Communications Corp 5( בס' 22.7.15)פורסם במאגרים,  נ' עזור 

21.) 6 

 7 

 8אם הוכח פרסום לשון הרע העומד בכל הקריטריונים האמורים, יש לדון בהגנות הכלולות בגדר  .10

 9המפרסם. רק לאחר מכן יש -חוק לשון הרע כאשר הנטל להוכיח את תחולתן מוטל על הנתבע

 10עים בחוק, מבטאים מערכת איזון עדינה בין לדון בנושא הסעד. יש לזכור כי ההסדרים הקבו

 11זכותו של הנפגע לשמו הטוב, לבין זכותו של המפרסם לחופש הביטוי, אשר שתיהן נגזרות 

 12איי די איי חברה לביטוח בע"מ נ' לשכת סוכני  3322/16מהערך החוקתי של כבוד האדם )ע"א 

 Canwest Global 13 6903/12וע"א  17( בס' 30.04.2017)פורסם בנבו,  ביטוח בישראל

Communications Corp 14 (.9( בס' 22.7.15)פורסם במאגרים,  נ' עזור 

 15 

 16 6903/12א לחוק קובע סכומים לפיצוי גם ללא הוכחת נזק )ע"א 7סעיף   לעניין הפיצוי הכספי, .11

 17א)ד( כמאפשר פסיקת פיצוי ללא הוכחת נזק בגין כל פרסום 7(. בפסיקה פורש סעיף 61הנ"ל בס' 

 18 83( בס' 14.03.2016)פורסם במאגרים ,  פלונית נ' עו"ד אורי דניאל 7426/14ע"א בנפרד )ראו 

 19 (.63(, בס' 19.05.2014)פורסם במאגרים ,  פלוני נ' פלמונית 47311-10-13ת"א( -ועמ"ש )מח'

 20א לחוק, הינם סכומים מקסימליים ושקול הדעת בקביעת 7סכומי הפיצוי הקבועים בסעיף 

 21הן לעניין גובה הפיצוי והן לעניין עצם פסיקתו )רע"א  –המשפט סכום הפיצוי מסור לבית 

 4185-10-22חי'( -ות"א )של' 28( בס' 11.6.13)פורסם במאגרים,  עיריית הרצליה נ' כרם 5255/11

 23 ((.27.01.2014)פורסם במאגרים,  קונוטופ נ' פליישמן 12

 24)פורסם במאגרים,  דודאלבז נ'  18870-10-11ב"ש( -מרכיביו של שיקול דעת פורטו בע"א )מח'

 25  –( באופן הבא 6.3.12

 26" בבוא בית המשפט לדון בנזק ייתן משקל נכבד לנזק שנגרם לנפגע מהפרסום, ובמסגרת זו 

 27אף לעוגמת הנפש שנגרמה לו. לשם כך יבחן את התנהגות הצדדים לאחר הפרסום ובמהלך 

 28שפט בשאלה האם ההליכים המשפטיים, שכן זו משליכה על הנזק. כך למשל יתחשב בית המ

 29הנתבע עמד על כך שהדברים שפורסמו הם אמת ובכך העמיק את הפגיעה בשמו הטוב של 

 30התובע. כמו כן, בית המשפט ישקול את תפוצת הפרסום ואת הקשר בין הנפגע לבין קהל היעד 

 31אליו היה מיועד הפרסום, מכיוון שהפיצוי הוא גם אמצעי להענשת המפרסם וחינוך הציבור. 

 32ישקול אף את התנהגות המפרסם ויבחן האם המפרסם פעל מתוך מניעים  בית המשפט

 33כי הדברים הם אמת. אין נוסחה  -בטרם הפרסום  -טהורים ותום לב ועד כמה וידא היטב 
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 1מדויקת המאפשרת את תרגום השיקולים הרלבנטיים לסכום כספי, ועל כן ההכרעה בעניין 

 2 זה נעשית בסופו של דבר בדרך של אומדן."

 3 

 4 בחינת הפרסומים ביסוד המחלוקת –ן הרע לשו

 5 

 6אין מחלוקת כי בענייננו מתקיים פרסום בערוץ טלוויזיה מסחרי המשודר לציבור הרחב  .12

 7בישראל. לכן, מתקיימים שני התנאים הראשונים הנדרשים לצורך ביסוס עוולת פרסום לשון 

 8 הצדדים חלוקים בשאלת קיומו של לשון הרע בפרסום. הרע.

 9 

 10 העימות הוא העומד בבסיס טענות התובעת לפרסום לשון הרע כלפיה.סרטון  .13

 11מדובר על סרטון שצולם במסגרת כניסת התחקירן למשרדי חברת 'הקש על השש' תוך דרישה 

 12לדבר עם מנהל ולקבל הסברים לגבי התנהלותה של 'הקש על השש'. במסגרת דבריו של 

 13ל התובעת בסמוך לאחר שמה של התחקירן בסרטון הוא הזכיר פעמיים את שמה המסחרי ש

 14'הקש על השש'. עם זאת, הנתבעות לא טענו כי התחקיר עסק בתובעת או בפעילותה, אלא 

 15 התרכז בחברותיו של הרינג, אשר התובעת אינה אחת מהן.

 16למעשה, הקשר היחיד שמצאו הנתבעות בין התובעת לנושא הכתבה, הינו קשר עקיף בכך 

 17ינג לצורך שיווק שירותיה. אין טענה כי נמצא פגם כלשהו שהתובעת השתמשה בשירותיו של הר

 18 בשירותים אותם מספקת התובעת.

 19 

 20עם זאת, בניגוד לנטען על ידי הנתבעות, כריכת שמה של התובעת בסרטון עשוי בהחלט להביא  .14

 21 את הצופה הסביר לידי קשירת שמה של התובעת במעשים המיוחסים לאגד החברות של הרינג.

 22המסחרי של התובעת בנשימה אחת עם שמה של חברת 'הקש על השש' , וכן  על כן, צירוף שמה

 23אגד חברות נוספות להן מייחסים בכתבות טענות של עושק ומרמה, אכן עונה על הגדרות המושג 

 24 ( לחוק.3) –( 1)1'לשון הרע' כמובנו בסעיפים 

 25 

 26אינן מהוות הנתבעות טוענות כי מאחר שהכתבות מהוות חלק מחשיפה עיתונאית חשובה, הן  .15

 27 לשון הרע.

 28אמנם, הסרטון עצמו מהווה חשיפה עיתונאית חשובה, אך זאת ביחס לחברות אליהן כיוונו 

 29הנתבעות בכתבות, קרי חברותיו של הרינג. הנתבעות לא ציינו כי נמצא קשר של התובעת 

 30להתנהלות המתוארת, מלבד קשר עקיף שאינו מעיד על כך שנפל כל דופי בהתנהלות התובעת. 

 31כן, אזכור שמה של התובעת בעניין זה לא נעשה כחלק מאותה חשיפה עיתונאית חשובה ל

 32 ולגיטימית ואינו חוסה בצילה.

 33 
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 1 המסקנה המתבקשת היא כי שידור הכתבות אכן מהווה פרסום לשון הרע כלפי התובעת.  .16

 2 נעבור כעת לדון בהגנות.

 3 

 4 ההגנות

 5 

 6 ל מספר הגנות מכוח החוק.במסגרת סיכום טענותיהן, הנתבעות טוענות לתחולתן ש .17

 7  –לחוק, שזו לשונו  14מדובר בטענת הגנה מכוח סעיף  – מת בפרסוםא

 8 .  הגנת אמת הפרסום14"

 9במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר שפורסם היה אמת 

 10פרט והיה בפרסום ענין ציבורי; הגנה זו לא תישלל בשל כך בלבד שלא הוכחה אמיתותו של 

 11 לוואי שאין בו פגיעה של ממש."

 12סרטון העימות פורסם במסגרת כתבות אשר עוסקת בחברות לגביהן מיוחסות טענות של עושק 

 13ומרמה של הציבור וכולן נוהלו או היו בבעלותו של הרינג. לתוך כתבה זו שורבב גם שמה של 

 14מעשים מעין אלו, התובעת. הנתבעות לא טוענות כי יש בידיהן מידע שהתובעת לוקחת חלק ב

 15לא בעת פרסום הכתבות ולא כיום. על כן, שרבוב שמה של התובעת לכתבה בשים לב לנושא בו 

 16 עוסקת הכתבה אינו אמת ועל כן, אין מקום להחיל הגנה זו על נסיבות המקרה.

 17 

 18  –( לחוק, שזו לשונן 2)–(1)15הנתבעות מתייחסות לשתי הגנות רלוונטיות, בס'  – תום לב .18

 19 תום לב . הגנת15"

 20במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את 

 21 הפרסום בתום לב באחת הנסיבות האלו:

 22הוא לא ידע ולא היה חייב לדעת על קיום הנפגע, או על הנסיבות שמהן משתמעת לשון  (1)

 23 ;3הרע או התייחסותה לנפגע כאמור בסעיף 

 24ין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו חובה חוקית, מוסרית או היחסים שבינו לב (2) 

 25 חברתית לעשות אותו פרסום;"

 26כבר במועד הפרסום הראשון היה ידוע לנתבעות כי התובעת אינה חלק מאגד החברות של הרינג 

 27ואף פורסמה התגובה של התובעת אשר הרחיקה עצמה מאגד החברות האמור וההתנהלות 

 28שלא ניתן לומר כי הנתבעות לא ידעו על דבר הפגיעה בתובעת ויש לדחות את המיוחסת לו. כך 

 29 ( לחוק.1)15הטענה לפי ס' 

 30לעניין קיומה של חובה חוקית או מוסרית לפרסום, הרי שככל שזו קיימת היא יכולה לחול רק 

 31הובהר כי לתובעת  2017חברותיו של הרינג. כבר בדצמבר אגד קרי  –כלפי האובייקט הנחקר 

 32ן קשר לחברות אלה או להרינג. הנתבעות היו מודעות לכך ואינן טוענות אחרת. ודוק, אי

 33במסגרת הפרסום השני מוצגת רשימה של חברות הקשורות להרינג והתובעת לא הופיעה 
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 1לסיכומי הנתבעות(. אשר על כן, החובה המוסרית לשדר  26במסגרת רשימה זו )ראו גם בסעיף 

 2 יבור אינה חלה לעניין פרסום שמה המסחרי של התובעת.את הכתבות לצורך הגנה על הצ

 3 

 4לחוק, חובה כי הנתבע יראה שפעל בתום לב.  15יותר מכך. על מנת לחסות תחת ההגנות בסעיף  .19

 5 – 7( בס' 21/03/17)פורסם במאגרים,  פלוני נ' פלונית 1620/17ראו בע"מ 

 6 15ות הקבועות בסעיף "פעולה בתום לב היא אכן התנאי היסודי להתקיימות אילו מהחלופ

 7לחוק איסור לשון הרע, אולם דרישת תום הלב עשויה להתפרש באופן שונה ביחס לכל אחת 

 8 מהחלופות, בהתאם למטרתה של כל חלופה וחלופה...".

 9)פורסם  נ' עזור Canwest Global Communications Corp 6903/12ראו גם ע"א 

 10 .49( בס' 22.7.15במאגרים, 

 11הנטל להוכחת קיומו של תום לב מוטל על המפרסם וניתן להסתמך לשם כך על החזקה הקבועה 

 12 (.44( בס' 22.02.2017)פורסם במאגרים,  מולקנדוב נ' פורוש 844/12לחוק )ע"א  16בס' 

 13 

 14, כאשר מיד לאחר תום הכתבה פורסמה 2017כאמור, סרטון העימות שודר לראשונה בדצמבר 

 15 גישה שאין קשר בין החברה המצולמת בכתבה לבינה.תגובה מצד התובעת המד

 16הכתבות הנדונות שודרו כשנה וחצי לאחר אותו שידור ראשון של סרטון העימות )שתיהן שודרו 

 17 (. בזמן שחלף לא נמצא קשר נוסף בין התובעת ושירותיה לבין נושא הכתבות.2019בפברואר 

 18שהוא, ללא שנעשה ניסיון כלשהו, למרות זאת, הנתבעת בחרה לשדר את סרטון העימות כמות 

 19ולו קלוש, למחיקת שמה של התובעת ומבלי שחזרו על התגובה שהוצגה מטעמה בעת הפרסום 

 20 .2017הראשון משנת 

 21לטעמי, פרסום הסרטון באופן שפורסם בשתי הכתבות הנדונות, חוסה תחת החזקה הקבועה 

 22עם חברותיו של הרינג, אף )ב( לחוק. מדובר בהמשך פרסום שמה של התובעת ביחד 16בסעיף 

 23ת כי היא אינה קשורה אליהן. הנתבעות לא נקטו פעולה כלשהי ותבענשבשלב זה כבר היה ידוע ל

 24להרחיק את שמה המסחרי של התובעת מהעיסוק בחברותיו של הרינג והפגיעה בתובעת לא 

 25 לחוק. 15היתה דרושה לשם הגנה על הערכים המוגנים בסעיף 

 26 

 27ית החבות, יוער כי במסגרת כתב התביעה טענה התובעת טוענת כי טרם סיום הדיון בסוגי .20

 28 58הפרסומים האמורים מקימים לה זכות תביעה בגין עוולת 'שקר במפגיע' הקבועה בסעיף 

 29לפקודת הנזיקין. התובעת זנחה טיעון זה בסיכומיה ואולם על מנת לא להשאיר 'אבן לא 

 30  דינו לדחייה.הפוכה', אתייחס בקצרה גם לטיעון זה אשר לטעמי 

 31 

 32 

 33 
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 1  –עוולת שקר במפגיע מנוסחת בפקודה כך 

 2 . שקר במפגיע58"

 3שקר מפגיע הוא פרסום הודעה כוזבת בזדון, בין בעל פה ובין בדרך אחרת, בנוגע לעסקו  )א(

 4של אדם, למשלח ידו, למקצועו, או לטובין שלו או לזכות קנין שלו; אך לא ייפרע אדם פיצויים 

 5 אם סבל על ידי כך נזק ממון.בעד פרסום כזה, אלא 

 6 ."1965–לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה 2כמשמעותו בסעיף  —"פרסום", לענין סעיף זה  )ב(

 7תחילה אבהיר כי לטעמי אין מקום לדון כלל בעוולה זו מקום שנסיבות המקרה תואמות לחוק 

 8הספציפי העוסק בפרסום לשון הרע. נראה כי מדובר בעוולה מקבילה )ואף רחבה יותר( כאשר 

 9 קיימת עדיפות לדון במקרה לאורו של החוק המתייחס באופן ספציפי לסוגיה הנדונה. 

 10 חות את הטענה גם לגופּה. עם זאת, נראה כי יש לד

 11איי די איי חברה לביטוח בע"מ נ' לשכת סוכני  3322/16בפסיקת בית המשפט העליון בע"א 

 12( נעשתה הבחנה בין הדרישות להחלת עוולת 30.04.2017)פורסם במאגרים,  ביטוח בישראל

 13 ק הדין(. לפס 35'שקר במפגיע' לבין הדרישות לעניין קיום עוולת 'פרסום לשון הרע' )ראו ס' 

 14  –שם נקבע כדלקמן 

 15עוולת השקר במפגיע טעונה הוכחת 'זדון' מצד המעוול, דרישה שאינה קיימת  - זדון .א

 16 בעוולת פרסום לשון הרע.

 17בעוולת השקר במפגיע התובע נדרש להוכיח 'כזב' בפרסום, בעוד שבלשון הרע הנתבע  – כזב .ב

 18 הוא הנדרש לבסס את הגנת האמת בפרסום.

 19התובע בעילה של שקר במפגיע נדרש להוכיח "נזק ממון" לצורך קבלת  – הוכחת נזק ממון .ג

 20 פיצוי, להבדיל מהתובע בגין לשון הרע הזכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק.

 21 

 22לטעמי, התובעת לא עמדה בדרישות אלו להוכיח זכות תביעה מכוח 'שקר במפגיע'. הגם שנקבע 

 23רסום 'כוזב'. התובעת לא הוכיחה כל כי לא חלה הגנת 'אמת בפרסום', אין לקבוע כי מדובר בפ

 24כוונה זדונית מצד הנתבעות. מצפייה בכתבות ובסרטון העימות נראה כי שמה המסחרי של 

 25התובעת נכרך בשם החברה בה ביקר התחקירן והדבר קיבל אף ביטוי בתגובת התובעת ששודרה 

 26לטענותיו של בנוסף, התובעת לא הוכיחה קיומו של נזק ממון. מעבר  .2017בכתבה מדצמבר 

 27אשר על כן, טענה זו  קופל שנטענו בעלמא, לא הוצגה כל ראייה להוכחת קיומו של נזק ממון.

 28 נדחית.

 29 

 30 הסעד

 31 

 32אותו מאז מועד הפרסום  'רודפים'קופל נחקר קצרות והבהיר בעדותו כי הפרסומים האמורים  .21

 33 (. 19–9לפרוטוקול ש'  2וכי הוא נשאל רבות על הקשר בינו לבין הרינג )עמ'  2017המקורי בשנת 
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 1אמנם, מדובר בטענות של עד יחיד שהינו צד מעוניין אשר על פי דין קשה לבסס עליו ממצאים 

 2בר בדרישה לפיצוי לפקודת הראיות ]נוסח חדש[(. עם זאת, מדו 54שבעובדה ללא תימוכין )ס' 

 3אם כי דבריו של קופל יהוו  ,שאינה דורשת הוכחת נזק ולכן אין באמור בכדי למנוע מתן פיצוי

 4 שיקול אחד מני מכלול השיקולים לעניין היקף הפיצוי.

 5 

 6. אותה עת פירסמה התובעת 2017כאמור, מדובר בסרטון עימות שפורסם לראשונה בשנת  .22

 7תגובה מטעמה הדוחה את הקשר המרומז בינה לבין הרינג וחברותיו ולא נקטה כל צעד נוסף 

 8בעניין זה מאז ועד עתה. מדובר בסרטון עימות בו מוזכר שמה של התובעת למשך שניות 

 9קות ארוכות. אמנם, יש באזכור זה כדי לענות על קיומה של בודדות על פני כתבה הנמשכת ד

 10עוולת לשון הרע על פי דין אולם לצורך קביעת סכום הפיצוי יש ליתן משקל גם להיקף 

 11הפרסום ולמטרה העיתונאית הראויה שעמדה ביסוד הכתבות נשוא המחלוקת. בנוסף, לא 

 12פל פיצוי כפי דרישת התובעת הוכח כי יש כוונה לפגוע בתובעת ולכן אין הצדקה לפסיקת כ

 13 א)ג( לחוק. 7בהתאם לסעיף 

 14לעשות עבודה עיתונאית נאמנה ולהימנע מלערב  ,ניםוהתחקיר יםככלל, יש לעודד את הכתב

 15שמות של גורמים לא קשורים לכתבה, במיוחד לא כאשר מדובר בכתבה העוסקת בעושק של 

 16נאים אשר תמנע או תצמצם עד הציבור. עם זאת, יש להיזהר עד מאוד מליצור רתיעה לעיתו

 17מאד את העיסוק במלאכתם החשובה ולכן יש לאמוד את היקף הפיצוי, אם שגו בעשייה, תוך 

 18 איזון בין מכלול הנסיבות והיקף העוולה בה עסקינן.

 19 

 20לכל ₪  10,000סך של לשלם לתובעת על כן, יש מקום לטעמי לחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד,  .23

 21 בסך הכל בגין הפרסומים העומדים ביסוד התביעה דנן.  ₪ 20,000 פרסום, קרי 

 22נוכח הפער המשמעותי בין התוצאה לבין היקפה הכספי של התביעה ובשים לב לנכונות הצדדים 

 23 יישא כל צד בהוצאותיו.מעבר לכך לייתר את הצורך בשמיעת ראיות בהליך זה, 

 24 

 25בהקשר זה בעתיד, מוצע כי  בבחינת למעלה מן הדרוש ועל מנת שלא ייווצרו מחלוקות נוספות

 26היה ותבקשנה הנתבעות לעשות שימוש נוסף בסרטון העימות כחלק מכתבות עתידיות בתחום 

 27זה, ראוי יהא להפיק את הלקחים הנובעים מהדיון כאן וככל שלתובעת אין קשר לדברים, ראוי 

 28 להבהיר זאת לקהל הצופים ברחל בתך הקטנה או להימנע מלכתחילה מלאזכר את שמה.

 29 

 30 המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.

 31 

 32 , בהעדר הצדדים.2020יוני  01, ט' סיוון תש"פהיום,  נהנית
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