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 1 

 2   דברגולבשם המערערת עו"ד יואל ג

 3 בשם המשיב עו"ד  י. מלצר

 4 

 5 

 פסק דין

 6 

 7 :פתח דבר

 8 

 9 

 10ס' הנשיא השופט רמזי כב' ) ,דינו של בית המשפט השלום בחיפה לפניי שני ערעורים על פסק . 1

 11 "(.פסק הדין" –, )להלן 5.12.19אשר ניתן ביום  ,חדיד(

 12 

 13קיבל בית המשפט  ופי הגישה המערערת ערעור מטעמה כנגד פסק הדין שעל 6.1.20ביום 

 14פיצויי בסך לשלם למערערת וחייב את המשיב  ה בגין לשון הרעאת תביעתהשלום הנכבד 

 15 300,000על סך של הוגשה משפט השלום  בבית מערערתה תביעתאציין כי ₪.  15,000 של

 .₪  16 

 17 
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 1פיצוי המערערת מבקשת מבית משפט זה לקבל את הערעור ולחייב את המשיב בתשלום  

 2  ₪.  100,000בסך של 

 3 

 4וקיבל מס' כערעור עצמאי ונפרד הגיש המשיב ערעור שכנגד )שנפתח בטעות  5.2.20ביום  .2

 5יחדיו, כך שערעור המשיב ייקרא  , על כן שני הערעורים אוחדו ונשמעו(13512-02-20ע"א 

 6 "(.הערעור שכנגד)להלן: "

 7 

 8שנפלו  מבית המשפט לקבל את הערעור שכנגד בשל כשלים וטעויות מהותיותמבקש המשיב  .3

 9 יותרלבטל את חיובו בתשלום פיצוי כספי ולכל הכפועל יוצא מכך, יש ובפסק הדין, לטעמו, 

 10על סכום סמלי בלבד, ו ולהעמיד שנפסק בצורה משמעותית את סכום הפיצוילהפחית 

 11 ולחייב אותה בהוצאות. לדחות את ערעור המערערתוכמובן 

 12 

 13 :העובדות הרלוונטיות

 14 

 15 ,אופק בוכריסבפרשת תת אלוף המערערת עורכת דין במקצועה, ייצגה את המתלוננת  .4

 16)כפי  2 כעיתונאי בערוץוהמשיב עוסק  "(,פרשת בוכריס" אוהפרשה" " -)להלן תקרא 

 17 . בזמנו( שנקרא

 18 

 19המערערת , אך 2המשיב טען כי סיכם עם המערערת שתרואיין בעניין הפרשה בחדשות 

 20  .10התראיינה בסופו של יום בערוץ המתחרה, ערוץ 

 21 

 22בין המשיב  ,הרשתות החברתיות(באמצעות דו שיח )התנהל לעיל,  מה שהובאבעקבות  

 23 :הודעה לאבי המתלוננת ובה כתב 1.12.16ששלח ביום 

 24 

 25שמי גאי פלג. אני מכסה את הפרשה בעבור סליחה על ההצקה. בוקר טוב. "

 26 בפרשהדומני שיכולתם להתרשם מהקו ההגון והרגיש שבו טיפלנו . 2חדשות 

 27יש נתק  2בין עורכת הדין שלכם בן נון ובין חדשות תוך ביקורת קשה על העבריין. 

 28מוזמן ככל  אתה. אחרי שבחרה לשקר אותנו לאורך הפרשה כולה כמו גם אמש

 29, לשוחח בעניין עם עודד בן עמי שישתף אותך בשלל שקריה שתרצה

 30על כל פנים הפרשה חשובה ודומני שאנחנו מייצגים  והמניפולציות שהפעילה.

 31ערוץ מרכזי חשוב. אנא ככל שתמצא לנכון ראה בי כתובת שהרי כולנו מבינים 

 32לא לנדנד לך  שהפרשה טרם הסתיימה ומקורביו עוד יקפצו מהחורים. מתחייב

 33 פעם נוספת. יום טוב".
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 1ל המתלוננת כבאת כוחה ש למערערתהפנה אבי המתלוננת את המשיב  הנ"לבמענה להודעה  

 2, )המתלוננת ובני הםבפרשה זו, תוך שהוא מדגיש כי  מייצגת אותהשובהיותה מי 

 3ק יהיה אך ור, שורתעם התק בפרשה זושהקשר של המתלוננת ומשפחתה רו בח משפחתה(,

 4יב המשיב כי זכות המתלוננת לבחור את ערוץ גבאמצעות המערערת בלבד, ועל כך ה

 5עם " תב כי הקשר:ווסיף וככשהוא ממשיך, מ ,השבו תבוא לידי ביטוי עמדת התקשורת

 6 ".אביטל בן נון זה לא ייעשה

 7 

 8מגבשת תביעה אזרחית שהמתלוננת  "אולפן שישיתוכנית "דיווח המשיב ב 2.12.16ביום  .5

 9 עת רפואית, לפיה היא סובלת מפוסט טראומה. בחוות ד "דתמצוי"היא י כו בוכריסנגד 

 10 

 11בתכנית הרדיו של  המערערת נחרצות פרסומים אלו ודיברה על כךהכחישה  4.12.17ביום 

 12כי המשיב כינה אותה בשידור חי המערערת  טענהבאותה תכנית ". עושים צהרייםיעל דן "

 13 . לאבי המתלוננת "שקרנית" במסרון ששלח

 14 

 15ושאלה אותו  קשר עם המשיב ,יעל דןהגב' יצרה המגישה של התכנית  שידורבמהלך ה

 16המשיב ענה בחיוב שאכן כינה את "שקרנית".  - בשידור חי אם הוא כינה את המערערת כ

 17ריאיון אלא  לא בכדי להשיג אתה"שהוא עשה זאת , תוך שהוא מדגיש זה יהמערערת בכינו

 18 לערעור שכנגד(.  8)ראו סע'  "עבודתי כמו שצריך בכדי לעשות את

 19 

 20. בית משפט ה בגין לשון הרעהמערערת הגישה תלונה אתית כנגד המשיב ובהמשך תביע .6

 21מונחים בפניי ערעור השלום שמע את ראיות הצדדים ונתן את פסק דינו כאמור לעיל ועל כן 

 22ביחס לחיובו המשיב  שהגיש שכנגדוערעור שנפסק לטובתה המערערת ביחס לסכום הפיצוי 

 23 בתשלום פיצוי.

 24 

 25 בית משפט השלום:של דין הפסק 

 26 

 27לאחר שהביא בפירוט את ההתכתבות בין  ביעת המערערתתבית משפט השלום קיבל את  .7

 28(, כשבהמשך הביא לפסק הדין 9בעמ'  9עד סעיף   2עמ'  7)סעיף  המערערת לבין המשיב

 29, הביא את המצב הנורמטיבי של יסודות עוולת 11ובהגיעו לפרק הדיון בעמ'  טענות הצדדים

 30 .14סעיף  11לשון הרע הן בחוק והן בפסיקה, החל מעמ' 

 31 

 32ובין השאר, טענות  ,לפרסום, סקר את הראיות והעדויותבית משפט השלום התייחס  

 33כבד דחה המשיב, תוך שהוא מביא את גרסאות הצדדים. בית משפט השלום הנהמערערת ו
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 1לקשר לטענות המשיב כנגד המערערת ביחס את גרסת המשיב וקבע כי לא היה כל בסיס 

 2עם המשיב ועם הערוץ בו הוא  מערערתה של המתלוננת עם כלי התקשורת ולהתנהלות

 3 . עובד

 4 

 5 כתב את הדברים הבאים:ובית משפט השלום הנכבד התייחס לפרסום  

 6 

 7כאן, כ.  –, )המשיב במסגרת הודעת הנתבעכפי שנקבע לעיל, פרסום לשון הרע "

 8ראו  21לפסק הדין בעמ'  27סעיף  – לאביה של המתלוננת לא היה אמת ..."ס.(, 

 9 .19לפסק הדין בעמ'  25גם סעיף 

 10 

 11 בהמשך כתב בית משפט השלום כי: 

 12 

 13והנתבע " העולה מהמקובץ, במקרה דנן עניין לנו בפרסום לשון הרע שאינו אמת 

 14קטו טרם הפרסום באמצעי סביר כלשהו על מנת להיווכח באם או מי מטעמו לא נ

 15 אמת הוא, אם לאו."

 16 

 17ועל יסוד הקביעה הנ"ל הסיק בית משפט השלום כי הפרסום נעשה שלא בתום לב וכי 

 18לפסק הדין  28ראו סעיף  –המשיב לא הרים את הנטל המוטל עליו להפרכת החזקה שבדין. 

 19 .21בעמ' 

 20 

 21כתב בית משפט השלום לפסק דינו  19בסעיף  ,בהמשךש יחד עם זאת, אין להתעלם מכך

 22 הנכבד כי:

 23 

 24הואיל ובמקרה דנן בחרה התובעת, שוב אומר משיקולים השמורים עמה, "

 25לפרסם ברבים במהלך תכנית הרדיו את העובדה כי הנתבע פנה לאביה של 

 26המתלוננת וכינה אותה בכינויים המהווים לשון הרע, ורק בעקבות הפרסום הנ"ל, 

 27. הביאה עלה הנתבע לשידור וחזר על אותו פרסום, אז יש לומר כי התובעת ....

 28של הנתבע ..... לולא בחרה התובעת לפרסם את לשון הרע סיבתית לאשמו 

 29ברבים, הנתבע לא היה עולה לשידור וחוזר על אותו פרסום. בנסיבות העניין , 

 30לפקודת הנזיקין, מן הדין לפטור את הנתבע מחובתו לפצות את  65בהתאם לסעיף 

 31 התובעת בעקבות פרסום לשון הרע בתכנית הרדיו.

 32 
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 1נן אין לתת לנתבע פטור מלא לחילופין, אף אם תאמר כי בנסיבות מקרה ד

 2מאחריותו לפרסום לשון הרע בתכנית הרדיו, וכאמור לא כך אני סבור, הרי 

 3סיפא לפקודת הנזקין, יש להקטין את גובה הפיצוי שייפסק  65בהתאם לסעיף 

 4ל שקל לתובעת, ככל וייפסק, ובהתאם לכך מעמיד את הפיצוי הנ"ל על סך ש

 5 . אחד."

 6 

 7ז אדרש לערעור היה והערעור שכנגד של המשיב ידחה וא ,לעניין גובה הפיצוי אשוב

 8 המערערת ביחס לגובה הפיצוי.

 9 

 10בטענת ההגנה שהעלה המשיב ובין היתר, טענת דן בית משפט השלום  עוד יש להזכיר כי, 

 11 משפטית ב, קבע 22כשבסעיף תוך הפניה לעדויות  לפסק דינו, 20דיברתי, החל מסעיף אמת 

 12 :כי השלום

 13 

 14בנימוק  2.... אין לומר כי התובעת שיקרה משסירבה תחילה להתראיין לערוץ " 

 15". 10כי הוחלט לא להעניק ראיונות לתקשורת, אך בהמשך היא התראיינה לערוץ 

 16 .22של פסק הדין סעיף  17עמ' 

 17 

 18, פרשה ..."לאורך כל ה.... בית משפט השלום התייחס גם לטענת המשיב  כי  המערערת "  .8

 19משפט השלום לטענת המשיב כי מר עודד . עוד התייחס בית טענה זוודחה  10שיקרה לערוץ 

 20 .. " של המערערת בשלל שקריה והמניפולציותתף את אבי המתלוננת , " של בן עמי,  יוכל

 21 לפסק הדין. 24סעיף  – "חסרת כל בסיס" –מצא אותה  כ ו

 22 

 23לפסק  16לדחיית גרסת המשיב כתב בית משפט השלום בעמ' כאמור בטרם הבאת נימוקיו 

 24 כי: 21דינו בסעיף 

 25 

 26חפים  לעיל )המשיב כאן, כ. ס.(,בפועל, כפי שהוברר במשפט, טיעוני הנתבע, " 

 27 . מהאמת ואין להם כל אחיזה במציאות ..."

 28 

 29 הנ"ל.בהמשך הביא את נימוקיו למסקנה 

  30 

 31בחן בית משפט השלום את טענת "תום הלב" של המשיב , תוך הפניה לפסיקה  ,זאת ועוד .9

 32לפסק דינו,  28קבע בסעיף ו ולגישת בתי המשפט ובעיקר גישתו של בית המשפט העליון

 33 (, כי:21)בעמ' 
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 1וקיום כל ההגנות אשר העלה הנתבע בהתאם לסעיף  הואילכתוצאה מתחייבת, "

 2איל ובכך כי הפרסום נעשה בתום לב, וה ( לחוק איסור לשון הרע, מותנה4-2)15

 3אזי יש לדחות הגנות הנתבע  ועניין לנו בתנאי מצטבר שאינו מתקיים במקרה דנן,

 4שנקבעו   בנדון, ובהתאם לכך מתייתר הצורך לדון ולהכריע בתנאים הפרטניים

 5 לפסק הדן. 21-22עמ'   –." תבכל אחת מאותן חלופו

 6 

 7לאחר שדחה את עתירת המשיב  ה הנזק,זה לדון בגוב בית משפט השלום הנכבד עבר בשלב .10

 8המערערת במהלך תכנית  , לטענתו,ון הרע שהוציאה עליושללטענת הקיזוז, בשל  ביחס 

 9.... עיינתי ושבתי ועיינתי בתמלול התכנית הנ"ל ולא  הרדיו, כשעל טענות אלו כתב: " 

 10שהמתלוננת עומדת של המשיב ביחס לתביעה אזרחית מצאתי בה זכר לכינוי הידיעה )

 11ראו  –" כידיעה כוזבת, (כ. ס. –בהסתמך על חוות דעת פסיכיאטרית  כנגד בוכריס הגישל

 12 . 24לפסק הדין בעמ'  31סעיף 

 13 

 14ואתחיל אלו הן קביעותיו של בית משפט השלום הנכבד וכעת אביא את טענות הצדדים  

 15יתקבל וקביעותיו של בית משפט  כי היה והערעור שכנגד שהגיש המשיבבערעור שכנגד, 

 16 השלום יבוטלו, הדיון בערעור המערערת על גובה הפיצוי יתייתר. 

 17 

 18על כן, אדון תחילה בערעור שכנגד והיה וידחה אשוב ואדון בערעור המערערת על גובה 

 19 הפיצוי. 

 20 

 21 :ביחס לשני הערעורים טענות הצדדים

 22 

 23 כאמור, אתחיל בערעור שכנגד.

 24 

 25 המערער שכנגד: –טענות המשיב 

 26 

 27ערעור המערערת ולקבלת הערעור שכנגד, כי לטעמו, בית משפט המשיב עותר לדחיית  .11

 28השלום טעה משקבע שמדובר בהוצאת לשון הרע, כך שהיה על בית משפט השלום לדחות 

 29את התביעה, ומשלא עשה כן מתבקש בית משפט זה לקבל את הערעור שכנגד ולבטל את 

 30השלום, תוך דחיית התביעה ולחילופין, פסיקת פיצויים סמליים  פסק דינו של בית משפט

 31 ., היה והערעור שכנגד יידחהבלבד

 32 
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 1לטעם המשיב, צדק בית משפט השלום כשקבע שפנייתו לאבי המתלוננת לא נעשתה בזדון  .12

 2וכי היא נעשתה כחלק מהעבודה העיתונאית, שהייתה פועל יוצא של ניתוק הקשר בין 

 3 יב. ההודעה לאבי המתלוננת נשלחה לאדם אחד בלבד. המערערת לבין המש

 4 

 5עוד טען המשיב, כי צדק בית משפט השלום כאשר לא הטיל חבות בגין תכנית הרדיו בגלי  .13

 6המגישה יעל דן, וכי מסקנת בית משפט השלום שהמשיב לא יזם את הפרסום  שלצה"ל 

 7 מסקנה נכונה ומתבקשת.בתכנית הרדיו ולא נקט פעולה אקטיבית מצדו בעניין זה, היא 

   8 

 9פוסט שנשלח עניין הב אותה ומיקדבתכנית הרדיו מי שיזם את השיחה לטעמו של המשיב, 

 10ה המערערת בעצמה, כאשר הטיחה האשמות קשות במשיב בטרם יתהי וז לאבי המתלוננת,

 11הפנייה אליו באמצעות מנחת התכנית. למשיב לא הייתה כל כוונה או עניין לפרסם דברים 

 12אלמלא העלתה זאת המערערת ביוזמתה. המשיב הוסיף כי מסקנה זו של בית  ,בפומביאלה 

 13מורגנשטרן נ'  668/71משפט השלום עולה בקנה אחד עם הפסיקה תוך שהוא מפנה לע"א 

 14נדל ודים  4854/02 )של' חדרה( ( ות"א15.11.72)ניתן ביום , 841( עמ' 2כ"ו ) , פ"דדמינשטיין

 15  (. 11.1.04)ניתן ביום  אי אלנהנ' גב

 16 

 17המשיב הוסיף וטען כי עומדת לו הגנת אמת דיברתי כי הרי המערערת לא אמרה אמת  .14

 18בתכנית הרדיו כאשר הכחישה את פרסומו של המשיב בעניין ההליכים האזרחיים נגד 

 19וכן  25שו'  11בוכריס, תוך שהוא מפנה לעדותה של המערערת בבית משפט השלום בעמ' 

 20. על כן, סבור המשיב כי כל אשר אמר חוסה תחת הגנת אמת 6שו'  9ועמ'  24שו'  8לעמ' 

 21 לחוק איסור לשון הרע. 11הפרסום הקבועה בסעיף 

 22 

 23 10 -( ו6()4()3)15עוד טען המשיב, כי עומדת לו הגנת תום הלב בהתאם להוראות סעיפים  .15

 24 לחוק.

 25 

 26עדכנה  כנית הרדיו,בתובית משפט השלום כי התחקירנית בהמשיב ציין בתצהירו ובעדותו  .16

 27תכנית לפני שהועלה לשידור וטען כי לא הייתה זו הפעם מהלך האותו בדברים שנאמרו ב

 28הראשונה שהמערערת הכחישה דיווחים מהימנים שלו בפרשה, תוך שהיא מאשימה אותו 

 29אליו מפנה המשיב, נרשמה  31אעיר כבר כאן שבעמ'  לפרו'(. 31)ראו עמ'  - בדיווח כוזב

 30עדותו הוא ולא עדות המערערת ולעניין טענתו שם, שהאחרונה ייחסה לו "דיווחי כזב" 

 31 בפרשה, אשוב בהמשך.

 32 
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 1( לחוק כי הרי דבריו באו 3)15זאת ועוד, טוען המשיב כי עומדת לו ההגנה הקבועה בסעיף  .17

 2כי הרי הדבר נועד להגנה  ,האשמות השווא של המערערתכהתגוננות מצדו כנגד התקפותיה ו

 3על עניין אישי כשר של המשיב )שמו הטוב, כבודו, עבודתו העיתונאית(, תוך הפנייה לע"פ 

 4 . 1145, פ"ד)ה( גורלי נ' היועמ"ש 24/50

 5 

 6, שכן דבריו ( לחוק4)15המשיב הוסיף וטען כי עומדת לו הגנת הבעת הדעה הקבועה בסעיף 

 7אמירותיה של המערערת, כך שיש לראות בהם כהבעת דעה ביחס  ם לב בעקבותפורסמו בתו

 8להתנהגות המערערת בתפקיד ציבורי, בשירות ציבורי או בקשר לעניין ציבורי או על 

 9  אופייה, עברה, מעשיה או דעותיה של המערערת. 

 10 

 11בעת דעה ()ב( לחוק וטען כי המדובר בפרסום המהווה ה5)15המשיב הוסיף והפנה לסעיף  .18

 12 כוח אדם שעניינו משמש נושא לסיקור עיתונאי. -על עורך דין שמשמש כבא

 13 

 14פרסום בתום לב על פי החוק ועל כן לא היה מקום להטיל עליו ההמשיב שב וטען להגנת  .19

 15ובוודאי שלא היה מקום לפסוק פיצוי למערערת, כך שיש לקבל את  דין,אחריות על פי ה

 16ולבטל את פסק דינו של בית משפט השלום, תוך דחיית תביעת המערערת  שכנגד הערעור

 17ולחילופין, לפסוק פיצוי סמלי  ם שנפסקו בבית משפט השלוםפיצויהוביטול חיובו בתשלום 

 18 בלבד. 

 19 

 20 טענות המערערת: 

 21 

 22 , המערער שכנגד –יש לדחות את הערעור שכנגד ולחייב את המשיב המערערת טוענת כי  .20

 23 100,000בתשלום פיצוי בסך של לחייב את המשיב ו בהוצאות משפט וכן לקבל את ערעורה 

₪. 24 

 25 

 26ביחס ליוזם הפרסום בתוכנית  טעה כשדחה את גרסת המערערתבית משפט השלום הנכבד 

 27 האחד משלוח ההודעה לאבי המתלוננתלדעת המערערת, . המדובר בשני אירועים, הרדיו

 28בגלי בתכנית הרדיו  כשענה, ובהמשך מהווה לשון הרערת שעצם הפנייה אליו לדעת המערע

 29כי הוא אכן כינה את המערערת במלה  ,יעל דןמגישת התוכנית, הגב' צה"ל לשאלת 

 30 "שקרנית".

 31 

 32ובינו לבין אבי העלתה את ההתכתבות בינה לבין המשיב לטענת המערערת, היא לא 

 33המנחה ת תכנית הרדיו, כשבהמשך, אלא היא  השיבה לשאלות מנחביוזמתה,  ,המתלוננת
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 1העלתה את המשיב לתכנית ושאלה אותו בעניין זה והוא אישר את הדברים. המשיב טוען 

 2 אר בינו לבינה ואין בכך לשון הרע;המערערת לא הייתה מעלה את העניין, זה היה נשכי לו 

 3וא ואמרה כי לא רק שהמשיב אישר את הדברים בתכנית הרדיו הלכך השיבה המערערת ו

 4, יש בדברים האלה כדי להוות לכן ";עוד פעם ועוד פעםחוזר על זה "הוסיף ואמר שהוא 

 5, ומכאן טעותו של בית משפט השלום במישור העובדתי כאשר הסיק מסקנות לשון הרע

 6 . , שהביאו לפסיקת פיצוי בסף הנמוךמשפטיות לא נכונות

  7 

 8]נוסח חדש[  לפקודת הנזקין 65ב"כ המערערת טען גם כי בית משפט השלום התייחס לסעיף  .21

 9שבו יש התייחסות  ,פקודה לאותה 68היה עליו להתייחס לסעיף  כאשר ,"(הפקודה)להלן: "

 10וכי התוצאה אליה הגיע בית משפט השלום יצרה מצב לסבל האדם מנזק שנגרם לו 

 11וקורא לעורכת דין שקרנית בכלי התקשורת  אחוצפן בשדרן, יהיר ומתנשא, שהמשיב "

 12נצל, יש , מבלי שהתלפרו' הדיון בערעור( 10-11 'שו 4" )ראו עמ' וחוזר על זה פעם נוספת...

 13הואיל  ,רה, פוגענית, מבזה ומשפילה בפני ציבור רחב מאודבכך כדי לבטא התנהלות חמו

 14על בית משפט השלום לפסוק פיצוי  על כן, היה. של תכנית רדיו חיוהדברים נאמרו בשידור 

 15הולם את חומרת הפרסום, קרי, היה עליו לפסוק את הפיצוי המבוקש בערעור, דהיינו, 

100,000 .₪ 16 

 17 

 18מתן את ההתבטאות כלפי המשיב במהלך יראוי שב"כ המערערת אומר כבר עתה שהיה 

 19על השני הן  לא נעלם מעיני ששני הצדדים לא חסו האחד .ו בפניי, וחבל שנהג אחרתטיעוני

 20 בחקירת העדים והן בטיעונים הן בבית משפט השלום והן בפניי, וחבל.

 21 

 22השונים והסותרים שהעלה המשיב כדי להסביר  "לתירוצים"ב"כ המערערת הוסיף והפנה 

 23תירוצים אלו אין בהם כדי לכפר על מעשיו של כינוייה של המערערת "שקרנית". את 

 24רערת וטענה לערעורה ביחס לסכום הפיצוי מכאן עברה המע המשיב, לטעם המערערת.

 25 שנפסק לה.

 26 

 27לדעת המערערת, הסכום שנפסק הוא נמוך ואינו נותן ביטוי לנזק שנגרם לה, בעיקר משום  .22

 28במהלכו ניסה שוב ושוב לפגוע במערערת , לא התנצל ואף ניהל את ההליך עד תומושהמשיב 

 29כשהוא חוקר אותה על תקופת עבודתה בפרקליטות הפלילית, פרט שאין בינו לבין ההליך 

 30 דנא, כל קשר. 

 31 

 32תקופת עבודתה בפרקליטות  – חקירת המערערת בעניין זהתחילה בית משפט השלום התיר 

 33התברר כי  בפסק הדין, אך בסופו של יום, כפי שהדבר בא לידי ביטויפלילי;  –המחוז 
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 1על חקירה זו . ייתה נחוצה להכרעה במחלוקת בתיק דנןזה לא הפרק החקירה הנגדית ב

 2 ניתן לומר כי היא הייתה מיותרת לחלוטין ואינה רלוונטית כלל ועיקר.

 3 

 4מעבר לה ה ופוגעת במוניטין של עורכת דין, שאין בבענייננו, מדובר בהתבטאות מעלי

 5 . , לגישת המערערתמקצוע עריכת הדיןבמהלך העיסוק ב, הטוב מהולששלה ליושרה 

 6 

 7המדובר בשידור ברדיו עם תפוצה  טען כי ,כמו כן ,לחוק 22פנה לסעיף ב"כ המערערת ה .23

 8  ובהתאם לכך גם הנזק שנגרם למערערת.  ורחבה מאוד גדולה

 9 

 10סכומים המערערת הפנתה לפסיקה שצורפה לסיכומיה בבית משפט השלום שבה נפסקו  .24

 11סכום  ,)א( לחוקא7וכי על פי סעיף ממה שפסק בית המשפט השלום הנכבד  יותר גבוהים

 12הפסיקה שאליה  ,גםמה , אמור להיות גבוה בהרבה ממה שנפסקהפיצויים המינימלי 

 13כי בתי המשפט פסקו סכומים יותר גבוהים בהרבה  , לעמדתה,הפנתה המערערת מראה

 14 מהסכום שנפסק על ידי בית משפט השלום.

 15 

 16 ;יש לעורך דיןשמה כל כי הרי ב"כ המערערת טען עוד כי מדובר בעורכת דין ששמה נפגע  .25

 17בכלי תקשורת  מוניטין זה של עורך הדין, היושרה והרקורד שלו, וכי פגיעה בזה שמו הטוב

 18, ומכאן מתבקש בית משפט זה לקבל את הערעור ולפסוק פיצויים הולמיםמצדיק פסיקת 

 19 וכן הוצאות הולמות.₪  100,000למערערת פיצוי בסך 

 20 

 21סכום הפיצוי שנפסק גובה ביחס ל ביקש לדחות את ערעור המערערתחזר וכאמור המשיב  

 22 לה על ידי בית משפט השלום, היה והערעור שכנגד מטעמו, יידחה.

 23 

 24 :דיון והכרעה

 25 

 26 –)כב' השופט ר.  חדיד  ,ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום הנכבד בחיפההמדובר ב .26

 27ת משפט השלום קבע כי ס. נ.(, שקיבל את תביעת המערערת ודחה את טענות המשיב. בי

 28  בדין. נח זה,ומ בדברים שנופלים בגדרו של לשון הרע כהגדרתכשל המשיב 

 29 

 30ערעור שכנגד ושבו הבית משפט השלום לא קיבל את טענות ההגנה שהעלה המשיב ומכאן  .27

 31 לבטל את קביעותיו של בית משפט השלום.והוא מבקש לקבל את הערעור שכנגד 

 32 
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 1פעל בתום לב תוך מלוי תפקידו ככתב ערוץ טלוויזיה המסקר עניין הוא טוען כי  המשיב .28

 2, ולכן לא ניתן ליחס למעשיו הלא מוכחשים, תיתועוצמברורה שחשיבותו לציבור הרחב, 

 3 בדין.כמשמעותה לשון הרע  ה של עוולתולה הנופלת לגדרוכע

 4 

 5ו של המשיב נבחנה היטב על ידי בית המשפט השלום וכפי שהבאתי לעיל את טענתו ז 

 6הדברים שנכתבו ביחס להתנהגותו של המשיב, נומר כי בית משפט השלום נהג בו בדרכי 

 7 לא מאמין לגרסתו. באמירה כי הואנועם ומאן להשתמש באופן מפורש 

 8 

 9מתבקשת מהתוצאה אליה  , שבית משפט השלום לא קיבל את גרסת המשיב,מסקנה זו

 10בחן את טענותיו של המשיב כלפי המערערת ואף הפנה לדבריה ותצהירה לאחר שהגיע 

 11 - בערוץ התקשורתלא ו במערכת בה הוא עובדלא  ,לא היתלה במשיב ,המערערת –שהיא 

 12 .מעסיקו

 13 

 14להימנע עיקר המתלוננת ובני משפחתה, בחרו בית משפט השלום בחן ומצא כי המערערת וב .29

 15התקשורת, וכי המערערת, כמי שייצגה את המתלוננת, כלי ככל שניתן משיתוף פעולה עם 

 16 .מרשיה - ני ביתהובמלאה אחר רצון המתלוננת 

 17 

 18על כן, היה על המשיב לנהוג בזהירות הנדרשת ולהימנע מאמירת דברים שיש בהם כדי  

 19 .לפגוע בשמו הטוב של האדם, ובענייננו המערערת

 20 

 21הוא  , שאם לא כן,ש בבלמי האיזוןומישעשות למחייבת אותו ש את העוצמה שלעיתונאי י

 22, להגיב לדברים שנאמרים בשידור חיבאדם, מבלי שלאחרון תהיה לו יכולת עלול לפגוע 

 23ר ידיעות עיתונאי המשדבמקצוע הממי שעוסק מכאן הדרישה לזהירות הרבה הנדרשת 

 24  .בכל דרך לציבור רחב

 25 

 26אמירה שמהווה המשיב לקיזוז, בשל אותה תירת על לעיל אפנהכדי להמחיש את האמור 

 27חדשה שפרסם ביום באותה תכנית רדיו ושלפיה הושנאמרה על פי הדין, לטענתו,  עוולה

 28שישי והאומרת כי בכוונת המתלוננת להגיש תביעה אזרחית הנתמכת בחוות דעת 

 29מצא לה נלום ולא בדקה על ידי בית משפט השנזו טענה  היא חדשה כוזבת.פסיכיאטרית, 

 30, כפי שנהגה המערערת כלפיו בסיס עובדתי, כך שהיה על המשיב לנהוג בזהירות המתבקשת

 31בערוץ אם כי , בהזדמנות נוספתלחזור ולבצע אותה עוולה, מולהימנע  באותה תכנית,

 32 .רחב תפוצה וקהלו רב יותרתקשורת 

 33 
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 1המתלוננת באמצעות באי כוחה, אמנם ניסה המשיב להגיע למקורות ולזכות בראיון מטעם  .30

 2אך אין לומר כי כל הדרכים כשרות ותקינות.  אזכיר כי הן המערערת והן המשיב ביקשו 

 3 :אמר כי משיבה, וכי בדבריו להם להתבטא בפניי וההזדמנות לכך ניתנה

 4 

 5יש זכות לשם טוב ולא רק התובעת הנכס העיקרי  כ. ס. (, -מערערת  )ללא רק לתובעת  "

 6השם הטוב שלו הוא הנכס היחידי .. גם לעיתונאי י שלה הוא השם הטוב .....שלה והבלעד

 7 , ודעתי כדעתו. 27-28 ש'לפרוט',  7שם בעמ' שלו",  

 8 

 9 הצורך להתבטאות והבעת דעהאכן שמו של כל אדם, חשוב ואין להתיר פגיעה בו, ומכאן 

 10בדרך ארץ, בתרבות דיבור מכובדת ומכבדת ולא פוגענית, ומי שנכשל בכך, הדין מתיר 

 11 לחייבו בתשלום פיצויי.

 12 

 13אמר ופגע במערערת ולא ההיפך. המשיב משיב עוד אזכיר כי אנו דנים בערעור על דברים שה 

 14י בית משפט השלום מו הטוב, ומכל מקום לא הונחה בפנלא טען כי המערערת פגעה בש

 15בתכנית  העלה טענת קיזוז בשל פגיעה בשמו הטובת המשיב כנגד המערערת, אלא תביע

 16  .משלא נמצא לה בסיס עובדתי , טענה שנדחתה על ידי בית משפט השלום בדיןהרדיו

 17 

 18בחן את טענות המשיב מכל ההיבטים וביחס לכל מערכת היחסים  השלום בית משפט .31

 19 כריס הנ"ל, ומצא כי אין לאף טענהשהתרחשה בין המערערת ובין המשיב בפרשת בו

 20צדק בכך. דברי  ,ולטעמי ,מטענות ההגנה שהעלה המשיב, תשתית עובדתית ומשפטית

 21ו ם אלהמשיב נאמרו ועל כך אין מחלוקת, על כן משהסיק בית משפט השלום שיש בדברי

 22 כדי להוות עוולה של לשון הרע, הסיק את המסקנות הנכונות. 

 23 

 24שכנגד, ביקש לתקוף את החלטת בית משפט השלום ביחס  ערעורמסגרת ההמשיב ב .32

 25שקיימת עילה בעניין ההודעה לאבי בשל הקביעה הן לתוכנית הרדיו ו, הן בקשר  ויתולקביע

 26 ואילך. 31ש'  8ראו דברי ב"כ בעמ'  –המתלוננת וכן בנוגע לסכום שנפסק 

 27 

 28בית משפט השלום טעה, פעל בתום לב, ועתירתו בפניי לקבוע כי  המשיב, – עוד נטען כי הוא

 29, ועל כן הוא נהנה מההגנות יבתור עיתונאעשה את מלאכתו נאמנה  ;כי הרי הוא, המשיב

 30ובשל כך היה על בית משפט השלום לדחות את ובין השאר טענת תום הלב, להן טען 

 31 התביעה. 

 32 

 33 אין בידי לקבל טענתו זו של המשיב. 



 
 לערעורים אזרחייםמשפט -בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית

  

 בן נון נ' פלג 10493-01-20 ע"א
 

 נון-פלג נ' בן 13512-02-20 ע"א
 

 
09.09.20 

 21מתוך  13

 1ההלכות שנקבעו על ידי בית פי בית משפט השלום בחן את הדברים באופן יסודי ועל 

 2חוסה תחת לא הוא ות אלו על עניינו של המשיב, מצא כי כהמשפט העליון ובבואו ליישם הל

 3  מי מההגנות שבדין, וכי מעשיו ודבריו מהווים עוולת לשון הרע.

 4 

 5געניים, כידוע אין לעו"ד, ולטעמי, לכל בעל דבריו של המשיב כלפי המערערת היו קשים ופו .33

 6שבנה וצבר במשך עיסוקו בתחומו שמו הטוב והיושרה שלו  אמקצוע, לרבות עיתונאי, אל

 7חת ההגנות המוכרות בהליכים ככאלה, כך, מבלי שיוכל לחסות תחת אוכי אם אדם פוגע ב

 8 עליו לפצות את הנפגע. 

 9 

 10וכי אם היא  בהתאם,והנזק יהיה  להיות מצומצמת, עשויה לפעמים הפגיעהמיותר לציין כי 

 11מאדם שיכולת התפוצה של דבריו גדולה יותר היא עלולה להיות  באההפגיעה,  –

 12הנזק שנגרם ובוודאי, את לא ניתן לתקן  , אףשלפעמיםכ ,משמעותית ובעלת השלכות רבות

 13   .יעהובהתאם למידת הפג יהיה משמעותי יותר ,צוי שיעמוד בצד הפגיעהיהפוכי אז 

 14 

 15 510(, 5נה), מר ואח' נגד אורנה יוסף ואח'אלימור  4740/00בית המשפט העליון ברע"א  .34

 16 שם, חס לפרסום המתאר את המערערתהתיי"(, מרעניין א)להלן " (14.8.01)ניתן ביום 

 17כנרקומנית וקבע כי איסור לשון הרע בא כדי ליצור את האיזון בין זכויות אדם מרכזיות 

 18מזה והזכות לחופש הביטוי והשגת  בכל משטר דמוקרטי וכי הזכות לשם הטוב ולפרטיות

 19בין אם הוא עורך דין ובין  –חומר שיש לציבור עניין בו לשם פרסומו, נגזרות מכבוד האדם 

 20  הנ"ל נקבע עוד כי: אמרק דין בפס אם הוא עיתונאי.

 21 

 22"נדרש איזון )אופקי( שבו כל אחת מהחירויות תיסוג כדי לקיים את עיקריה של החירות 

 23האחרת ... איזון זה מצא את ביטויו בישראל בחוק איסור לשון הרע. חוק זה קובע כי 

 24ה לחוק( מהוו -2ו 1שימוש בחופש הביטוי שיש בו פרסום לשון הרע )כמוגדר בסעיפים 

 25לחוק(, ובלבד שהפרסום אינו אמת  7לחוק( ועוולה אזרחית )סעיף  6עבירה פלילית )סעיף 

 26לב הקבועה בחוק -לחוק( ואין עומדת למפרסם הגנת תום 14ולא היה בו עניין ציבורי )סעיף 

 27(. בכך נקבע הגבול בין ביטוי מוגן לביטוי שאינו מוגן; בין הגנה על השם הטוב 15)סעיף 

 28 .ד(519שם בעמ' ) -ל הגנה זו. ובין שלילתה ש

 29 

 30פסק דינו של בית משפט השלום עולה כי הוא קבע פוזיטיבית שהמשיב לא הוכיח ון בימע .35

 31פעלה כי המערערת  בפני בית משפט השלום, – הוכח בפניוהוא, טענת "אמת דברתי", נהפוך 

 32 התקשורתכלי שלא לשתף פעולה עם , והחלטתה המתלוננת –עמדת מרשתה לרצון, בהתאם 
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 1 כינוי בו עשה שימוש המשיב כלפיה, "שקרנית", ל המערערתולכן הכינוי ש פרשה,יחס לב

 2 יש בו כדי לבסס את העוולה של לשון הרע.

 3 

 4עת שלח את הפוסט לאבי המתלוננת, אך במידת מה, הירות זהמשיב נהג ב םנאומ .36

 5בזהירות הנדרשת, השתתף בתוכנית הרדיו וענה לשאלות, היה עליו להמשיך ולדבוק שמ

 6ב לאבי ה שכתמאת חוזר ומאשר  משכשל בלשונו וציבור רחב וגדול שומע אותוולם א

 7, גם בשלב זה וכאן, את עוולת לשון הרע, , הוא ביצעהמתלוננת שהמערערת שקרנית

 8 .דבריוובצדק הוטלה עליו אחריות בגין שפגיעתה רבה ועצומה יותר, 

 9 

 10היה  ב במסגרת ערעורה על גובה הפיצוי שנפסק להלגבי חלקה של המערערת בעניין זה אשו

 11 . והערעור שכנגד יידחה

 12 

 13על כן, בדין קבע בית משפט השלום שיש בפוסט שנשלח לאבי המתלוננת כדי להוכיח כי  .37

 14, ולכן אחריותו נקבעה כדין, מכאן שאני דוחה את תפגע בשמה הטוב של המערערהמשיב 

 15אשוב ואדון  הצדדים לפרסום זה, וכי ביחס למידת אחריות ,הערעור שכנגד שהגיש המשיב

 16 ת על גובה הפיצוי שנפסק לה.בכך במסגרת ערעור המערער

 17 סוף דבר הערעור שכנגד נדחה בזה. 

 18 

 19 דיון והכרעה בערעור המערערת ביחס לגובה הפיצוי:

 20 

 21המערערת ביחס לגובה הפיצוי ובעניין זה אומר קודם לכן כי  ורוכעת אפנה לבחון את ערע .38

 22 :כי, אמרנאמר כבר בפסק דין 

   23 

 24גם אם יש לדיני הפיצויים בגין לשון הרע תפקיד מחנך ומרתיע, אין בו, בתפקיד " 

 25זה, כדי להגדיל את הפיצוי התרופתי מעבר למידותיו הטבעיות. בגדר הפיצוי 

 26החינוכי מוצאים את ביטוים בעצם הטלתה התרופתי ההיבט המרתיע וההיבט 

 27מידה אמיתיות של -פי אמות-של חובת הפיצויים, בקביעת שיעור הפיצויים על

 28השבת המצב לקדמותו ובהגברת הפיצוי מקום שהתנהגות המזיק מגבירה את 

 29הנזק. הגדלת הפיצוי בשל טעמים הרתעתיים ומחנכים מעבר לנדרש להשבת 
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 1ן הראוי בין הזכויות החוקתיות הנאבקות על המצב לקדמותו תערער את האיזו

 2 .(א526 –ו 525 עמ') –" הבכורה  במסגרת דיני איסור לשון הרע

 3 

 4רה על בית המשפט לדון ולנהוג בשוויוניות ובהגינות כלפי המתדיינים הפונים אליו בעתי  

 5 :מקורותלעשות צדק ובאים בשעריו, ועל כך נאמר ב

 6 

 7לא תעשו עול במשפט לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תישפט " 

 8 )ויקרא י"ט, ט"ו(.  - עמיתך" 

 9 

 10בהגינות  ,כלומר גם אם קיים פער כוחות בין שני הצדדים, על בית המשפט לשפוט בצדק  

 11 אם מי; בין הצדק דורש כי הפיצוי יהיה שווה וקרוב שעריו.באת הבאים וללא משוא פנים 

 12 "גדול". ובין אם הואוא "דל"  בדין, השזכה 

 13 

 14כאן המקום לציין כי התנהלותו של המשיב כלפי המערערת לא נשללת כוונה לפגוע, כי הרי   .39

 15 2לבין חדשות )בין המערערת(,  –פנייתו לאבי המתלוננת וכתיבתו בפוסט שקיים נתק בינה 

 16בהמשך הוא מפנה את כשאחרי שבחרה לשקר אותנו לאורך הפרשה כולה כמו גם אמש", "

 17שלל שקריה " ...  ב, אותו, את האב יוכל לשתף , שעודד בן עמי מר האב ליצור קשר עם

 18המערערת. אדגיש כי אמנם, בית משפט השלום התייחס למצב והמניפולציות שהפעילה", 

 19לחוק, אם כי לא החילו כאן ואף  (,ג) –( ו בא)7המשפטי ולגובה הפיצוי כפי שנקבע בסעיף 

 20הצדדים לא הרחיבו בעניין זה, על כן בבואי לדון בערעור המערערת על גובה הפיצוי אצא 

 21 שלא הייתה למשיב כוונה לפגוע במערערת.מתוך הנחה 

 22 

 23כתב בית המשפט העליון כי יש צורך בקיום איזון חוקתי בין הזכות לשם  אמרבפסק דין  .40

 24 טוב ולפרטיות ולבין הזכות לחופש הביטוי שהוא : 

 25 

 26בגין לשון הרע והן על קביעת  )בנזיקין ובפלילים( משתרע הן על קביעת האחריות"

 27כן משתרע איזון חוקתי זה גם על -הסעדים הננקטים כאשר מתגבשת האחריות. על

 28על פרסום )האזרחי( רופות האזרחיות אשר שיטת המשפט קובעת בגין הפרת האיסור הת

 29לשון הרע. מכאן התפיסה כי התרופה הטבעית לפגיעה אסורה בשם הטוב היא תרופת 

 30 (.520, עמ'  11)פיסקה  - " ..הפיצויים.

 31 
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 1העוולה אכן בדיקת הפסיקה בתחום קביעת הפיצוי מראה כי הפיצוי שנפסק למערערת בשל  .41

 2 שביצע המשיב כלפיה מצוי בסף הנמוך ולא ברף הקרוב לסכומים שנפסקו במקרים דומים

 3 .(28.01.18)ניתן ביום סרנה נ' נתניהו ואח',  15267-09-17 )ת"א( ע"א -

 4 

 5נאמרו, בעניין אמר  על פרסום בעתון,, כשעוד יש לתת את הדעת על אמצעי פרסום לשון הרע

 6 הדברים הבאים:

 7 

 8ידי כלי תקשורת, כגון עיתון, רדיו -קרובות פרסום לשון הרע נעשה עללעתים "

 9או טלוויזיה. במצב דברים זה קיימת לרוב החרפה הן בפגיעה בשם הטוב )בשל 

 10תפוצת העיתון( והן בפגיעה בחופש הביטוי )בהיות העיתון במה ודובר גם יחד(. 

 11רע. מכאן "החרפות" הדדיות אלה מאזנות עצמן בגדרי הדינים על לשון ה

 12" התפיסה כי אין לעיתון כמזיק מעמד מיוחד בהערכת הפיצויים בגין לשון הרע

 13 ב(.526עמ'  19, פיסקה שם)–

 14 

 15וכי במשנה חומרה יש לנהוג בפרסום בתוכנית רדיו שתפוצתו רחבה מאוד וקהל מאזיניה 

 16 . של התוכנית רב, רחב ומגוון יותר מעיתון

 17 

 18ופגיעה קשה ברגשותיה. שם, הוכחו פגיעה בשמה הטוב של המערערת  אמרבפרשת   

 19המשיבים נמנעו מלצמצם את הנזק בפרסום הודעת תיקון והמשיכו לטעון לאמת בפרסום 

 20הסכום  כי בעניין אמר, , נקבע בפסק הדיןאף שידעו כי נפלה בו טעות. במצב דברים זה

 21כפי  ,ה ולא היה מקום להפחיתואינו גבו –ש"ח  100,000 –משפט השלום -שנפסק בבית

 22בדונו בערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בנצרת בנצרת שעשה בית משפט מחוזי 

 23 ה(. –ד 527עמ' )ראו  –פסק בית משפט השלום הסכום שועל כן, הוחזר על כנו 

 24 

 25 כי: בעניין אמר שם כתב, המשנה לנשיא ש' לוין,ראוי להפנות לעמדתו של 

 26 

 27"הסטנדרטים שהיו מקובלים עד כה בישראל לשומת הפיצויים בתביעות בגין 

 28לשון הרע אינם משקפים את הדין הרצוי, וכי בכפוף לנסיבות הפרטניות של כל 

 29במידה ניכרת ביותר. לדעתי, הדברים הם יש להעלות את רמת הפיצויים מקרה 

 30מנוע מראש אכן, ככלל, אין ל :כך ביתר שאת כשהפרסום נעשה בכלי תקשורת

 31על  –והוא ידיעה בכלי תקשורת שרק יכולה להוות לשון הרע,  אמרבעניין פרסום 
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 1 יסוד עקרונות כלליים של חופש הביטוי, אך עם זאת יש בהעלאת הסטנדרטים

 2הראויים לשומת הפיצויים, כאשר בדיעבד נתברר שאמנם בלשון הרע עסקינן, 

 3-יסודית לפני הפרסום על כדי להעמיד את המפרסמים על הצורך לערוך בדיקה

 4. אכן, מנת להימנע ככל האפשר מלפגוע בשמו הטוב של נושא הפרסום ובפרטיותו

 5צריך שיעור הפיצויים לשקף, בכפוף לנסיבות האינדיווידואליות של כל מקרה 

 6מאידך, גם את , מחד, את המשקל הרב שחברתנו נותנת לשמו הטוב של אדם

 7פרסום סנסציוני, שבדיעבד נתגלה טובת ההנאה היוצאת למפרסם כתוצאה מ

 8הוגשה התובענה כבר .. במקרה שלפנינו כלשון הרע, למען לא יצא החוטא נשכר.

 9, מלכתחילה בסכום שאינו חורג מגדר הפסיקה הקודמת בדבר שיעור הפיצויים

 10משפט השלום אינו -ואני מסכים עם חברי הנכבד הנשיא שהסכום שנקבע בבית

 11בר נאמר לעיל, לא הייתי מתערב בשיעור הפיצויים לאור מה שכגבוה כלל ועיקר. 

 12גם לו נפסק במקרה שלפנינו בסכום העולה באופן משמעותי על הסכום של 

 13 .לפסק הדין( 528)שם, בעמ'  - ₪" 100,000

 14 

 15ואף ניהל את ההליך עד תום  וחד משמעי, ו המשיב לא התנצל באופן ברורנאזכיר כי בעניינ .42

 16הגיש ערעור שכנגד, ומכאן שרכיב זה של בית המשפט השלום ו לא השלים עם פסק דינווגם 

 17ראו עניין  -כאן מתקיים  ינוא, יהפיצושיש בו כדי להצדיק הפחתת סכום  – [של ההתנצלות]

 18עניין " –( )להלן 04.08.08, )ניתן ביום נודלמן נגד שרנסקי 89/04לחוק וע"א   19, סעיף אמר

 19הפיצוי בשל סכום עד כמה ניתן להפחית את העולה היא: השאלה "([. יחד עם זאת, שרנסקי

 20 ?לשון הרע לפרסוםאו בשל תרומת הנפגע  התנצלות

 21 

 22בחן בית המשפט העליון את סוגיית קביעת הפיצוי בהתאם למידת הנזק  שרנסקי בעניין .43

 23א)ג( לחוק קבע כי בית 7או  א)ב(7שנגרם מעוצמת פרסום לשון הרע, כך גם המחוקק בסעיף 

 ₪24  100,000או עד לסך של ₪  50,000משפט רשאי לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסך של 

 25", כשבסוגיה זו ניתן גם בכוונה לפגוע)כפל פיצוי(, במקרים בהם הוכח שהפרסום נעשה "

 26 , זאת בהתאםימעבר לפיצוי הסטטוטורלא ממוני, במידה והוכח, לעתור לקביעת פיצוי 

 27 .לפקודת הנזיקין

 28 

 29 ,א לחוק7בה הפיצוי וההוראה המיוחדת בעניין פיצויים ללא הוכחת נזק שבסעיף לעניין גו

 30הדין  –דיני לשון הרע ראוי להפנות לספרם של חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר, בועז שנור, "

 31נכתב , שם "(דיני לשון הרע)להלן:"  (2019" , )מהדורה שנייה מורחבת, המצוי והדין הרצוי

 32 כי:
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 1 נזק בגין פיצויים פסיקת המאפשרת הכללית ההלכה צדי, להמצו בחוק"

 2  .בנושא מיוחדת חקוקה הוראה גם ישנהק, נז הוכחת ללא גם מוחשי לא

 3, 6ס' מ בתיקון1998  בשנת לו הוסףע, שהר לשון איסור לחוק א7 סעיף

 4ד ע לתובע לשלם הרע לשון בתביעת הנתבע את לחייב אפשר כי קובע

 5 הוכחת ליב )סעיף קט ]ג[(₪  100,000)סעיף קטן ]ב[ או עד ₪  50,000

 6 מוציאי הרתיעה "למטרת כי נכתב החוק להצעת ההסבר דבריק. בנז

 7 נזק", ת הוכח ללא פיצויים של סנקציה קביעת של בדרך הרע לשון

 8 התיקון ת, כישטרי מאיר הכנסת רן, חבהתיקו מציע אמר בכנסת ובדיון

 9 לו שנגרם להוכיח נדרשע, הלתוב שנגרם המשווע העוול את לתקן נועד

 10 הפגיעה שעצם היא זה סעיף שביסוד תפיסהם. הפיצויי לקבל כדי נזק

 11 הייתה זו שתפיסה לא, אתלזול נזק גרימת משמעה הזולת של בכבודו

 12 ראו ומתמיד מאז א.7ף סעי חקיקת טרם עוד המשפט בתי על מקובלת

 13ע, הר לשון בתביעות פיצויים לפסוק מוסמכים המשפט בתי עצמם

 14 זאתו, וכלשה מרבי לשיעור עצמם שהגבילו בלי ניכרים פיצויים רבותל

 15י. ממונ נזק בהוכחת צורך ללא דאיו, וכלשה נזק להוכחת דרישה ללא

 16 מזומנות לעיתים עלו התיקון לפני שנפסקו הפיצוי סכומי בפועל ואכן,

 17א 7ף סעי של שוטהים. קריאה פנזק הוכחת ללא ףא₪,  50,000 על

 18 ועלם, פהתובעי לטובת לפעול נועדן, שהתיקו כי מסקנה לכלל ביאהמ

 19 למקריםר, בעב היה שלאי, לפיצו מרבי סכום מגדיר הוא כןם, שלרעת

 20 הן ודם בשר אדם שהן יצויןק. הנז להיקף ראיות מובאות אין שבהם

 21)שם,  – ."נזק הוכחת ללא פיצוי לתבוע הרשאי ניזוק בגדר הם תאגיד

 22 .(449-450חלק שישי, פרק ה', סימן ד' , בעמ' 

 23 

 24 כי:  נכתבבהמשך, 

 25 

 26 או מונייםם: מנזקי להסב עשויה אכן בכבוד פגיעה כי היא עמדתנו"

 27 לבתי לאפשר מוצדק לכןם. להוכיח מאוד קשהם, שממוניי בלתי

 28ו, הוכח שלא נזקים בגין גם פיצויים מתאימים במקרים לפסוק המשפט

 29 כאורהם. ללנזקי גרם אכן הרע לשון שפרסום המשפט לבית נראה אם 

 30 חוקא ב7ף לסעי דומה הוראה מלקבוע להימנע שיש הדברים מן עולה

 31 סמכותם כביטול להתפרש עשוי הסעיף שביטול נראה זאת םע. עהמוצ

 32 לקבוע ראוי לפיכךק, ונז הוכחת ללא פיצויים לפסוק המשפט בתי של

 33 פרסום בגין פיצויים לפסוק סמכות תהיה המשפט שלבתי המוצע בחוק
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 1ת" תקרות" ו"צפות "רמקביע להימנע דיק. כנז הוכחת ללא גם הרע לשון

 2 סכום את המגבילה הוראה כל בסעיף לקבוע שלא וצעת, מלאכותיומ

 3 זה בנושא ההכרעה את להחזירק, ונז הוכחת ללא שייפסק הפיצוי

 4 (.451-452עמ' )שם, ב ."המשפט בתי של דעתם לשיקול

 5 

 6)ניתן ביום  פלבסקי נגד חברת מקור הפורמייקה בע"מ 2015/15גם  רע"א ראו לעניין זה 

 7(, שם נקבע 14.3.16)ניתן ביום  נגד עו"ד אורי דניאלפלונית  7426/14ע"א (, וכן ראו  4.8.16

 8 כי:

 9 

 10"אומדן הנזק וקביעת גובה הפיצוי בדיני לשון הרע אינן משימות 

 11פשוטות, ואמות המידה המנחות לעניין גובה הפיצויים פורטו בהרחבה 

 12א 7בעניין שרנסקי הובהר כי הפיצוי שנקבע בסעיף .. בעניין שרנסקי 

 13איננו מגביל את האפשרות לפסוק פיצוי גבוה יותר בגין נזק מיוחד או נזק 

 14כלומר, הפיצוי ללא הוכחת ...התובע הוכיח שנגרם לו נזק כזה  כללי, אם

 15א לחוק איסור לשון הרע, 7נזק ב"מסלול הסטטוטורי" הקבוע בסעיף 

 16אינו מונע מבית המשפט לילך במקום זאת ב"מסלול הפסיקתי" הרגיל 

 17ולפסוק פיצוי בגין נזק ממוני ובלתי ממוני בסכום העולה על זה הקבוע 

 18לפסק דינו של כבוד השופט י.  81שם, פיסקה ) - "...א לחוק 7בסעיף 

 19 עמית(.

  20 

 21 , שם נכתב:אמרבפסק הדין בעניין גם לעניין תכליות ומטרות הפיצוי ראו ועיינו  .44

   22 

 23הפיצוי התרופתי בגין לשון הרע נועד להשיג שלושה יעדים: לעודד את רוחו של " 

 24הטוב; למרק את זכותו הניזוק שנפגעה בגין לשון הרע; לתקן את הנזק לשמו 

 25לשם הטוב שנפגעה בגין לשון הרע. לשם השגתן של מטרות תרופתיות אלה אין 

 26להסתפק בפיצוי סמלי, אך גם אין להטיל פיצויים העולים על שיעור הנזק 

 27שנגרם. הפיצוי התרופתי לא נועד אך להצהיר על הפגיעה. הוא גם לא נועד 

 28 –העניק פיצוי מלא על הנזק שנגרם להעשיר את הנפגע. הפיצוי התרופתי נועד ל

 29לקיים את האיזון  –בגדרי הפיצוי התרופתי  –לא פחות ולא יותר. רק כך יהא ניתן 

 30)האופקי( הראוי בין חופש הביטוי מזה לבין השם הטוב והפרטיות מזה. ודוק, 

 31פיצוי סמלי יכול לבוא כמכשיר להצהרה על ביצוע העוולה, אך לא כביטוי לפיצוי 

 32 א(.525 –ז 524)  -" תרופתי

 33 
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 1סכום ₪,  100,000מכל מקום המערערת העמידה את דרישתה בערעור לפסיקת הסך של  .45

 2פעם המצוי בפיצוי הסטטוטורי, וכי בעניין זה נראה לי כי בית משפט השלום טעה ב

 3מיוחד האחריות לפרסום בתוכנית הרדיו וב עיקרראשונה כאשר יחס למערערת את ה

 4לפסק דינו ובפעם  19סעיף  –" על סך של שקל אחדמעמיד את הפיצוי "כשקבע כי הוא היה 

 ₪5,  15,000את הפיצוי בשל עוולת לשון הרע על סך של  עוקבבא לשום וליה כאשר הוא יהשנ

 6ומכאן ₪(,  50,000) ום הפיצוי הסטטוטורי שנקבע בחוקסכום שהוא נמוך בהרבה מסכ

 7 פסק לטובת המערערת. מתבקשת התערבות ערכאת הערעור בסכום הפיצוי שנ

 8 

 9פרסום של המשיב ביחס הכבר ציינתי כי המשיב טען לקיזוז בשל כך שהמערערת כינתה את 

 10חדשה כוזבת, אך בדיקת לתביעת המתלוננת לפיצוי הנתמכת בחוות דעת פסיכיאטרית, כ

 11מכאן למדים אנו על מידת בית משפט השלום וכן בדיקתי לא העלו כל בסיס עובדתי לכך. 

 12שיח ובתרבות הדיבור במהלך תכנית הרדיו, וכך היה -בדו המערערתבה נקטה הזהירות 

 13מצופה מהמשיב לנהוג, אך משלא נהג כך, ולא נקט בדרך המקובלת בתרבות הדיבור 

 14והוויכוח, גרם לפרסום לשון הרע פעם נוספת וכי האחריות לכך, לטעמי, נופלת על שכמו 

 15  .ך בהתערבות ערכאה זו בגובה הפיצוי שנפסק על ידי בית משפט השלוםומכאן הצור

 16 

 17 בשל כתיבת המלה "נרקומנית",₪  100,000נפסק הסכום המקסימאלי של  מראבעניין  .46

 18לי ומב שהתבררה כאמירה לא נכונה, על אם ביחס להתנהלותה כלפי ילודה, בפרסום בעתון,

 19כי כינוי של עו"ד המייצגת את מרשתה, , אומר מראלהפחית מחומרת האמירה בעניין 

 20להורי המתלוננת ובהמשך בתוכנית רדיו שקהל רב ומגוון חשוף לה, יש בה כדי  כשקרנית הן

 21, לשמה הטוב לגרום למערערת עלולה אמירה זווצמת הפגיעה, חומרתה והנזק, שלהעיד על ע

 22 .ולכבוד האדם

 23 

 24  כי: נקבע מראבעניין 

 25 

 26המשפט, בין היתר, בהיקף -הרע יתחשב ביתבפסיקת פיצויים בגין לשון "

 27הפגיעה, במעמדו של הניזוק בקהילתו, בהשפלה שסבל, בכאב ובסבל שהיו מנת 

 28 -    ".חלקו ובתוצאות הצפויות מכל אלה בעתיד. הבחינה היא אינדיווידואלית

 29 (.525, עמ' 17 פיסקה)שם, 

 30 
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 ₪1  40,000הפיצוי על סך של על כן, אני מחליט לקבל את ערעור המערערת ולהעמיד את  .47

 2 ₪(. 15,000)במקום הסכום שפסק בית משפט השלום בסך של 

 3 

 4ערעור שכנגד והן בשל קבלת הכמו כן, אני מחייב את המשיב לשלם למערערת הן בשל דחיית  .48

 5 .בתוספת מע"מ ₪ 10,000ערעור המערערת את הסך של 

 6 

 7, שאם לא כן, למשיב פסק הדיןמסירת יום מיום  30הסכומים הנ"ל יהיה תוך  תשלום .49

 8 הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לפירעונם המלא.

 9 

 10ב שילם סכום כלשהוא למערערת בהתאם לפסק דינו של בית משפט השלום, במידה והמשי .50

 11 אותו סכום יקוזז מהסכום שנפסק בערעור.

 12 

 13באמצעות בא כוחה יועבר למערערת  ,הפקידהעירבון שהפקיד המשיב בערעור שכנגד, אם  .51

 14 וכי העירבון שהפקידה המערערת יוחזר אליה באמצעות בא כוחה.

 15 

 16 .המזכירות תשלח לצדדים עותק פסק הדין

 17 

 18 , בהעדר הצדדים.2020ספטמבר  09, כ' אלול תש"פהיום,  ןנית
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