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  שופט אמיר ויצנבליטה לפני כבוד 

 
 תובעה

 
  007490071 ת"ז אריאל שמר 

 
 
 נגד

 
  037174737 ת"ז יפתח בריל  נתבעה

 
<#2#> 1 

 2 נוכחים:
 3 צבי גלמן ועו"ד הדס בייליס ב"כ התובע עו"ד

 4 שמר, בעצמוהתובע, עו"ד אריאל 
 5 הנתבע, מר יפתח בריל, בעצמו 

 6 
 7 

 8 פרוטוקול

 9 

 10לצרכי פשרה. בין המשפט משקף בתוך כך  הסכמת הצדדים מתקיים דיון שלא לפרוטוקולב]

 11סיכויים וסיכונים לכל צד, תוך הדגשה שכל אמירותיו הן על בסיס לכאורי בלבד ומבלי להביע 

 12 עמדה מקובעת[

 13 

 14 הצדדים:

 15המשפט, הגענו להסכמה שלפיה התביעה תסתיים בהסכמה, בכך שהנתבע ישלם לתובע בהמלצת בית 

 16 –א לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, תשמ"ד 79סכום שיקבע בית המשפט על פי סמכותו שבסעיף 

 17א)ב( של חוק 7לבין הסכום המירבי לפיצוי ללא הוכחת נזק הקבוע בסעיף ₪ , בטווח שבין אפס 1984

 18הקבוע )והצדדים מסכימים לצורכי פשרה זו שהסכום המרבי  1965–שכ"האיסור לשון הרע הת

 19כך שההסכמה היא ₪;  67,000כשהוא נושא הפרשי הצמדה נכון להיום עומד על בהוראה האמורה 

 20 ₪(.  67,000לבין ₪ לפסיקת סכום בין אפס 

 21 

 22 נבקש לטעון בקצרה לפני פסיקת בית המשפט.

 23 

 24 סכום זה כולל את הוצאות המשפט.

 25 

 26 רה תוחזר בהתאם לתקנות. האג

 27 

 28 בית המשפט:

 29בתי המשפט ]נוסח משולב[, א לחוק 79בסעיף עות הפסיקה לפי בית המשפט מסביר לצדדים על משמ

 30ועל סמך  לצדדים שפסק הדין יינתן על סמך החומר הקיים בתיקומוסבר מובהר  .1984-התשמ"ד

 31מק; כי הם רשאים שלא להסכים מנואינו חייב להיות ; כי פסק הדין הטענות שנשמעו בעת הדיון
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 1ההסכמה כדי להשפיע על תוצאות המשפט; כי פסק הדין יסיים את -בדרך זו וכי אין באילהכרעה 

 2  הם נמוכים במיוחד. מסוג זההמחלוקת בכל טענותיהם; וכי סיכויי ערעור על פסק דין 

 3 שהוא אינו מיוצג.יצוין לפרוטוקול שבית המשפט הסביר דברים אלו היטב לנתבע, בשים לב לכך 

 4 

 5 הנתבע:

 6 אני מסכים. הדברים הוסברו לי היטב. 

 7 
<#3#> 8 

 9 החלטה

 10 

 11 ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים. 

 12 
<#4#> 13 

 14 
 15 במעמד הנוכחים. 08/02/2021, כ"ו שבט תשפ"אניתנה והודעה היום 

 16 

 
 שופט,  ויצנבליט אמיר

 17 
 18 

 19 ב"כ התובע:

 20בשני  אני מבקש שבית המשפט יפסוק בהתאם לרף הגבוה הקבוע בחוק פיצוי ללא הוכחת נזק. מדובר 

 21פרסומים חמורים מאין כמותם. כל אחד ואחד מהפרסומים נועד לפגוע בתובע, עורך דין בעל ותק של 

 22שנות עריכת דין שמשמש כעורך דין בין השאר של קבוצת ידיעות אחרונות במשך למעלה  50מעל 

 23עשרים שנה. הנתבע כחבר ועד שסיים את חברותו באותו ועד, אגב פיטוריו מקבוצת ידיעות אחרונות, מ

 24החליט בין השאר להתנקם בעורך הדין של הקבוצה תוך פרסום שקרים, עלבונות והכל מתוך כוונה 

 25 כמובן. הכוונה איננה מוסתרת היא עולה מהפרסומים עצמם, הכוונה היא שעורכים בכירים בעיתון

 26יפעלו על מנת לשנות את הייעוץ שניתן לעיתון על ידי עורך דין שמר, יפעלו כדי אולי להחליף את 

 27הייעוץ, יפעלו אל מול ההנהלה כדי להביא בפניהם טענות שהייעוץ הוא על דרך תרמית של אדם שהוא 

 28ה בוגד או לפחות בוגד בעיתון והכל עבור בצע כסף. אני לא חושב שיש חומרה רבה יותר ברמ

 29 המקצועית כלפי אדם מהעלאת טענות מהסוג שהועלו בפרסומים. 

 30 

 31אני רוצה להפנות את בית המשפט הנכבד לעקרונות הפיצוי כפי שנקבעו בענייני לשון הרע בהלכות של 

 32ה, מפאת חשיבותם אני אצטט כמה יבית המשפט העליון, בעניין בן גביר ציינה כב' השופטת פרוקצ'

 33באה לידי ביטוי גם אופיה של הפגיעה ונסיבותיה במעמדם של הפוגע משפטים: "בקביעת הסעדים 

 34,  ורע"א 89/04, מצטט. אני מפנה גם בעניין הזה לע"א 10520/03והנפגע. בין הסעעדים..." רע"א 
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 1שם נקבע בין השאר שבפסיקת פיצויים בתיק לשון הרע יש להתחשב בטיב הפרסום  4740/00

 2 והתנהגות הצדדים.

 3 

 4המרכיבים שנקבעו בפסיקה מתקיימים במימד הקיצוני. הפגיעה נעשתה באופן פרוע במקרה דנה, כל 

 5וחסר תכלית, אין שום הצדקה לפרסום הזה, אין שום הצדקה לכנות אדם במדינת ישראל בכינויים 

 6הזכורים מימים אפלים של הנאצים ועוזריהם ובוודאי ובוודאי אין שום הצדקה לפגוע באדם במקצועו 

 7 וא הקדיש לו את כל חייו. שהוא מקצוע שה

 8 

 9בית המשפט צריך לתת את דעתו לחומרתם של הדברים ולחינוך הציבור ולחינוך אותם אנשים 

 10שנותנים יד חופשית ודרור בלתי מובן וכותבים אמרות קשות ונוראיות על אנשים מבלי לחשוב דקה 

 11ון חופש הביטוי איננה אחת נוספת לפני שמשחררים את זה לציבור. לא בכדי, אמר בית המשפט העלי

 12חירות הביזוי. אני מבקש שבית המשפט יפסוק את הסכום המקסימלי, יחייב את הנתבע, ולרבות 

 13 במסגרת החיוב יכלול הוצאות משפט 

 14 

 15 התובע:

 16להשמיץ עורכי דין כאילו עורכי דין מוכנים לעשות כל דבר. פעם היו מקובלות היום מאוד מקובל 

 17סיקים וישנם עורכי דין שמייצגים עובדים. בעיניי זה לא נכון, והחלטתי שישנם עורכי דין שמייצגים מע

 18שאני מייצג גם מעסיקים וגם עובדים. בדבר אחד אני מקפיד, אני אף פעם לא משחק מלוכלך, התיאור 

 19הזה שלפיו מישהו יתן לך כסף אתה מוכן לשחק מלוכלך ולעשות דברים מלוכלכים זה נעשה בכוונה 

 20ועי. זה נעשה בתוך כוונה לפגוע בי. אני בטוח שארגון העובדים עומד מאחוריו לפגוע בי בפן המקצ

 21ומשלם לו את הכסף. אני בטוח שזה המצב ואני בטוח שחייבים, אם הייתי חושב אני לא זקוק לכסף, 

 22רציתי התנצלות מאוד כי האיש התייחס באופן כללי לאנשים באופן בלתי ראוי. אני חשבתי שיש אקט 

 23הראשונה כי דברים כאלה לא צריכים להיאמר. התחושה שלי בסוג הפשרה הזה  חינוכי ברמה

 24וההתייחסות שלי זה סוג של זילות. אני באתי כי אני חושב שצריך לומר לבן אדם כזה שהדברים 

 25 אסורים והחברה לא מתייחסת לזה בחיוב.

 26 

 27 הנתבע:

 28הדברים כדי להתנקם בידיעות אני אתחיל בדברים שהיו לא נכונים, התובע אמר שאני כתבתי את 

 29יטורים. פיטרו אותי ומכתב 0אחרונות כי פיטרו אותי, אני מדייק שאני כתבתי את הדברים לפני הפ

 30הזמנה שלי לשימוע נוסח בדיוק יום לפני הגשת כתב התביעה הזה. הטענה שאין קשר בין התביעה ה

 31 לבין הפיטורים אינה נכונה. 

 32 

 33לכסות את הפיצויים שאני אמור לשלם, זה חסר כל בסיס. הארגון התובע טען שארגון העובדים אמור 

 34עזר לי לקישור עם עורכת דין שתסייע לי בהגשת כתב ההגנה. היא כתבה טיוטה ולאחר מכן אני 

 35ניתחתי אותה בעצמי. חוץ מאיזה סבב טלפוני של ניסיונות להגיע לפשרה עם עורך דין שעובד באיגוד 
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 1לא סייע לי כספית. זה פשוט שקר ומבחינה טכנית זה לשון הרע מצד העיתונאים, איגוד העיתונאים 

 2 התובע רק שהיא נאמרה בתוך בית המשפט. 

 3 

 4 אני חוזר על כל הטענות שנאמרו בדיונים הקודמים.

 5 

 6לגבי השימוש בכינויי גנאי, אין לי טיעון משפטי למה לא צריך לחייב בן אדם בפיצויים בגין שמות 

 7ישתמשו כמה שפחות בכך כי אני חושב לא צריך לפסוק פיצויים בגין שימוש גנאי. אני יודע שראוי ש

 8בשפה בוטה ובני אדם יכולים להשתמש בלשון בוטה יותר או פחות. בשני הפרסומים רואים שיש 

 9דברים שמשתמשים בהם בין חברים כפי שנעשה בפרסום בווטסאפ וזה לא דברים שנאמרים בפני קהל 

 10 אחר. 

 11 

 12ריך להתייחס לנסיבות ולמעמד התובע והנתבע. הנסיבות זה שהתביעה הוגשה לעניין העקרוני, צ

 13לפיטורי ועובדתית מקבל את שכרו מידיעות אחרונות שמשם פוטרתי. אומנם לא דיברתי לדעתו של 

 14ר שמדובר בעובד ששכרו לא גבוה בזמן סכסוך עבודה, תוך כדי שמתנהל הליך הועד, אבל ההקשר ברו

 15 ל תביעת דיבה בגין אותם הטקסטים שבגינם הוא פוטר. הפיטורים שלו הוא מקב

 16 

 17טער עליהם ציכול להיות שאם זה היה סכסוך אישי ביני לבין התובע שהייתי אומר דברים שהייתי מ

 18תובב בבית המשפט. בדיוק כמו סאחר כך, יכול להיות שהייתי מתפשר עוד קודם. אין לי הנאה מלה

 19 שזה חשוב להגן על עובדים. יש סיכון בלהיות בועד עובדים.  שבועד העובדים פעלתי בהתנדבות, חשבתי

 20 

 21הרעיון שצריך לחנך את העובדים אחר כך ולחייב אותם בפיצויים מוגדלים במסגרת סכסוך עבודה 

 22אני מתקשה לקבל את זה ואני לא יכול מבחינה מצפונית לעשות בגלל השלכות שיש לזה על עובדים 

 23ני ביקורת על דברים שהם עושים. בנסיבות כאלה אני לא יכול לקחת אחרים . עורכי דין לא מוגנים בפ

 24על עצמי, אין לי זכות מוסרית להתנצל או לא בשם עובדים אחרים. בית המשפט לא צריך להגיע למצב 

 25שבו הוא מחייב עובדים שלא להתבטא. הפיצוי ירתיע עובדים שלא להתבטא. אם הגענו למצב שאנחנו 

 26ללא התנצלות, צריך להתחשב על ההשלכות לעובדים הבאים כי ההרתעה  מסכימים לקביעת פיצויים

 27 לא תהיה חינוכית.

 28 

 29 ב"כ התובע:

 30אבקש להפריך מכל וכל את הקשר בין הפרסום לבין כל הטיעון הזה שמנסה לקשור אותו למאבק 

 31ה האירגוני. בפרסום השני בווטסאפ נפתחים הדברים במילים "כמה דברים על ניכויי השכר של ההנהל

 32ה, וזה כבר אמרתי מאתמול, ובדגש לא בשם הועד כולו אלא בשם עצמי". דבר שני, אין קשר בין התביע

 33לשאלת בית המשפט, לבין הפיטורים. אומנם מדובר באותו פרסום ששם נאמרו דברים שאני אפילו 

 34ור את מתבייש לחזור עליהם לפרוטוקול בין הנהלת העיתון לבין הבעלים. אי אפשר ואסור לנסות לקש

 35 הדברים.

 36 
<#5#> 37 
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 1 החלטה

 2 

 3 פסק הדין יינתן בנפרד.

 4 
<#6#> 5 

 6 
 7 במעמד הנוכחים. 08/02/2021, כ"ו שבט תשפ"אניתנה והודעה היום 

 8 

 
 שופט,  ויצנבליט אמיר

 9 
 10 

 11 

  12 

 13 

   14 

 15 אופטובסקי שירלי ידי על הוקלד


