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 אבי שליו שופטכבוד הפני ל

 
 :תובעי�ה

  
 ציו� גיל.1

 יעל יהודית צוקר גיל.2

  
  נגד

 

 יור� שדה :נתבעה

  
  ב"כ התובעי� עו"ד רו� לוינטל 

  ב"כ הנתבע עו"ד יור� מושקט ועו"ד מנח� אברה� 

 

 פסק די�

  

  ההליכי� 

, 3.9.15 מיו� די� בהכרעת שנקבע פרסומי� חמישה בגי� בפלילי� הרשעה לאחר נגררת תביעה לפני .1

שהתנהלה בבית המשפט השלו�  14910$09$11. פ.ק( התובעי� שיזמו פלילית בקובלנה שניתנה

 . במכוו� שנעשה הרע לשו� מהווי� ה� כי), יחידי$מרגולי� לימור השופטת' כבבת"א בפני 

 לשטח בנוגע הצדדי� בי� שקיי� ארו� סכסו� רקע על יוטיוב באתר שנעשו בפרסומי� מדובר .2

 .בהמש� שיפורט וכפי מקרקעי�

 שנתיי� במש� להימנע חייבו, חודשיי� למש� תנאי על מאסר עונש הנתבע על גזר המשפט בית .3

 המחוזי המשפט בבית. ( 50,000 של כולל בס� לתובעי� ופיצוי ,הורשע בה העבירה מביצוע

  . ( 20,000 של לס� לתובעי� הפיצוי הופחת

 לה� שהוספו( דומי� סרטוני� בגי�, 2319$07$13 בתיק נוס* הלי� התנהל הצדדי� בי� כי יצוי� .4

 24.7.17 ביו� נית� ל"הנ בהלי�. אחרות בהזדמנויות פורסמו ואשר), במקצת שוני� עריכה קטעי

 שחייב, $1984ד"התשמ], משולב נוסח[ המשפט בתי לחוק' א79 סעי* לפי הסדר במסגרת די� פסק

: הנ"ל ההלי� יכונה להל�( הוצאות בצירו* ( 60,000 של בס� התובעי� את לפצות הנתבע את

 ").הנוספת התביעה"

 להחיל סרבו הצדדי�, הפיצוי בסוגיית רק להכריע המשפט בית נדרש דנ� שבתיק העובדה חר* .5

 .ראיות הובאו כ� ועל, דומה הסדר

 .עדותו הובאה הנתבע ומטע�, עדות� הובאה התובעי� מטע�

 .הדי� פסק נית�, טענותיה� את סיכמו הצדדי� כ"וב העדי� משנחקרו .6
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  העובדות הרלוונטיות וקביעות בית המשפט בקובלנה הפלילית

 לנתבע בשכנות גרי� אשר) בהתאמה" התובעת"ו" התובע: "יכונו להל�( זוג בני ה� התובעי� .7

 . יפו – א"בת קדושי� זכרו� ברחוב

 ופועל בשעתו אביו התגורר בו בבית מתגורר והוא, ח"הפלמ מייסד, שדה יצחק של בנו הוא הנתבע .8

  .לו הצמוד ובג� בבית אביו ומורשת זכרו� להנצחת

 ומשפחתו שהנתבע טועני� כשהתובעי�, שני� שנמשכות מחלוקות ומשפחתו לנתבע התובעי� בי� .9

 בית על שמירה של באצטלא, רשות ללא, וברחוב בית� בקרבת ציבוריי� בשטחי� שימוש עושי�

  . שדה יצחק ובג� בבית ופגיעה להתנכלות טועני� מציד� ומשפחתו והנתבע, שדה יצחק וג�

 יו� ועד 30.7.10 מיו� החלהאינטרנט  לרשת שהועלו י�ונסרט שישה בפרסו� עסקה הקובלנה .10

 התובעי�. לתובעת התייחסות ג� כלל האחרו� ו�והסרט בתובע בעיקר עסקו הסרטוני�, 9.12.10

 מייחסי� חלק�, ומבזי� משפילי�, והקוליי� החזותיי� מרכיביה� כל על, הסרטוני� כי טענו

. בה� ולפגוע להשמיצ� מפרסמ� וכוונת כשתכלית�, הרע לשו� כדי עולי� וכול�, פליליי� מעשי�

 לחוק 6, 2, 1 בסעיפי� כקבוע, הרע לשו� איסור על עבירה לנתבע התובעי� ייחסו אלה מעשי� בגי�

 ")החוק: "להל�( 1965 – ה"תשכ, הרע לשו� איסור

 התובעי� בית לכניסת המופנית אבטחה מצלמת בהצבת בפרטיות פגיעה לנתבע ייחסו, בנוס*

 הפוגעי� אחריה� והתחקות בילוש ומהווה מנוחת� את הטורד באופ� המקו� את ומתעדת

  .1981 – א"תשמ, הפרטיות הגנת לחוק 5, 2 בסעיפי� כאמור, בפרטיות�

 לחמישה ביחס הרע לשו� פרסו� של בעבירות הנתבע את המשפט בית הרשיע 3.9.15 ביו� .11

 הסרטו� נשוא מהפרסו� אותו זיכה וא*, בפרטיות פגיעה של מעבירה אותו זיכה, פרסומי�

 .הפרסו� אמיתות הגנת על בהסתמ� להל� שיוגדר כפי החמישי

 :הדי� בהכרעת שתוארו כפי הפלילית הקובלנה נשוא הפרסומי� .12

  ")הראשו� הסרטו�: "להל�( 30.7.10 –" מדרכות מכסח גיל ציו�" 12.1

, הרחוב שבקצה התנועה במעגל שטח ברכב נוסע ערב בשעת התובע נראה זה ו�בסרט

, אבני� שברי ע� חלקי באופ� הרוסה שנראית, המדרכה שפת על הרכב גלגלי ע� עולה

 אב� מצויה כ"בד שבו האזור פני על חולפי� הרכב כשגלגלי, ואחורה קדימה ונוסע

, המדרכה שפת על מסתכל מהרכב יוצא התובע. שברי� אות� מצויי� וש�, השפה

  . המקו� את עוזב מכ� ולאחר, הפעולה על חוזר, בחזרה נכנס

 אלימה התנהגות המבטא, בסלנג פירוש יש" מכסח" למילה כי קבע המשפט בית

 שימוש תו� המדרכות הרס משמעו, המדרכות כיסוח כי למסקנה יגיע הסביר והצופה

 לבי� סרטו�ה ש� בי� התאמה חוסר שיש נקבע. לרכוש פיזית פגיעה וגרימת, בכוח

, אלימי� מאפייני� בה שאי� נסיעה מול אל כיסוח: הפעולה אופי מחינת( בו הנראה

 סרטו�שה בעוד, יותר ולא אחת ופעולה אחת מדרכה נראית סרטו�שב העובדה בשל וה�
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 מבסס סרטו�שה נקבע). ברבי� מדרכות כיסוח של עצמה על החוזרת פעולה על מדבר

 את משפיל, ואלימה כוחנית בצורה פועלש כמי התובע את מציג שהוא בכ�, הרע לשו�

  .נמוכה היא לבדו זה סרטו�מ הנובעת הפגיעה שדרגת נקבע. אותו ומבזה התובע

  ")השני הסרטו�: "להל�( 21.8.10 –" ראיות מעלי� גיל ציו�" 12.2

 לתו� התנועה במעגל המדרכה משפת אבני� שברי מעמיס התובע נראה זה סרטו�ב

 למנוע או אליו לפנות מבלי, במעשיו צופי�ה שוטרי� עומדי� מקו� כשבקרבת, רכבו

 שנראה מה את מחול ומנקה חוש* התובע נראה האבני� לשברי מתחת. להמשי� ממנו

  . התנועה במעגל מדרכה כשפת

 פליליי� להליכי� וברור ישיר באופ� מקושר ראיות העלמת המונח כי קבע המשפט בית

 בעוד, עבריינית בפעילות למעורבות התובע את קושר סרטו�ה ש� וכי, ולעבריינות

 פלילית עבירה או ראיות העלמת שמהווה פעולה שו� נראית לא עצמו סרטו�שב

  .גבוהה עד בינונית בדרגה מובהקת הרע בלשו� שמדובר נקבע. אחרת

  ")השלישי הסרטו�: "להל�( 9.11.10 – "צמחי� מכסח גיל ציו�" 12.3

 נקודת אל מתכופ* התובע נראה ובו", צמחי� מכסח גיל ציו�" בשקופית נפתח סרטו�ה

 נזעק הנתבע (יתכ� מסור), חפ2בידו  אוחז כשהוא ,למדרכה האב� חומת שבי� המפגש

 השוטרי� אחד. עמ� משוחחי� והתובע והנתבע שוטרי� שני מגיעי� מידו לכיוונו

 האב� מחומת שמשתפלת גבוהה צמחיה על מצביעש, לתובע הרגעה תנועת עושה

 סרטו�ה בסיו�. בפועל צמחי� גיזו� של פעולות נראות לא סרטו�ה לאור�. רחובל

 מופיע הקרדיטי� ברשימת". גיל ציו�: שכניו צמחי מכסח: "הכתובית מופיעה

  ".יש� שלא השכ�" על השיר מלווה סרטו�ה את. השכונה צמחי וכ�" ציו� של המסור"

 צמחי� כיסוח פעולות לביצוע המתייחסת הכותרת בי� התאמה קיימת שלא נקבע

 לשו� כדי עולה זה סרטו�ש נקבע. פעולה שו� מבצע התובע נראה לא סרטו�שב בעוד

 הפער, השוטר של היד ותנועת צמח לגזו� הניסיו�, המסור אחיזת לאורא� כי , הרע

  .נמוכה בנתבע הפגיעה ודרגת גדול אינו בפרסו� המתואר לבי� סרטו�ב הנראה בי�

  ")הרביעי הסרטו�: "להל�( 10.11.10 – "צמחי� מכסחי� גיל ציו� שליחי" 12.4

 בו ורואי�", צמחי� מכסחי� גיל ציו� שליחי" כותרת ע� בשקופית נפתח הסרטו�

 אנשי� מספר יוצאי� מהמכונית. התנועה במעגל ונעצרת לילה בשעת מגיחה מכונית

 חפצי� באמצעות ברורות לא פעולות ומבצעי�, חונה לרכב ניגשי� וה�, מזוהי� לא

 סרטו�ה את. המקו� את עוזבי� קצר זמ� ולאחר, מהות� ברורה שלא, מחזיקי� שה�

 וב והאנשי�, סרטו�ב נראי� לא התובעת או התובע. הורוד הפנתר של הנעימה מלווה

. מסור נראה ולא לצמחי� שקשורות פעולות שו� נראות לאכמו כ�, . מזוהי� לא

 מכונית" "חשמלי מסור" "אלמוני� מכסחי� שני" בקרדיטי� מופיע סרטו�ה בסיו�

  ". גיל ציו�: במאי" "מילוט
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 הנראה בי� ישיר באופ� קושרי� הכותרת ע� יחד שהקרדיטי� קבע המשפט בית

 שמדובר נקבע, לפיכ�. חוקית לא פלילית לפעולה התובע בי� וקושרי�, לתובע סרטו�ב

  .גבוהה עד בינונית בדרגה הרע בלשו�

 זוכה זה מסרטו� –") החמישי הסרטו�: "להל�( 21.11.10 – "גדרות מכסח גיל ציו�" 12.5

  .לתיאורו נדרש אינני כ� ועל, הנתבע

  ")השישי הסרטו�: "להל�( 9.12.10 – "צמחי� מציתי� גיל ציו� חובבי" 12.6

 של הגעה מתעד הוא". צמחי� מציתי� גיל ציו� חובבי" בשקופית נפתח סרטו�ה

. מיתמר ועש� שריפה של תמונות ונראות, בשריפה לטיפול וכבאית משטרה מכונית

. השריפה לגבי מקומי חדשות בערו2 כתבה מתו� קטעי� מובאי� סרטו�ה בהמש�

 הנתבע. בהצתה חשוד יש לנתבע א�, פרטי� נמסרו לא שמהמשטרה מצוי� בכתבה

 שעבר אובססיבי שכ� הוא שהמצית למשטרה אמר כי ומציי� כתבה באותה מתראיי�

 בסיו�. בזעזוע מגיב המראיי�. בכ� ספק לו ואי�, שני� שלוש לפני בשכנות לגור

 נרש� סרטו�ה בסו*. אחר ממועד נוס* ואד� התובע של צילו� וחובר נשתל, הראיו�

  . יש� שלא השכ� השיר של מוזיקה נלווית סרטו�ל". גיל ויעל ציו�" "הקיר על הכתובת"

 א�, לשריפה התובע של זיקה על מלמדי� לא השריפה שצילומי קבע המשפט בית

 השיר נעימת, סרטו�ב שנשתלה התובע תמונת, בכתבה הנתבע דברי, הבולטת הכותרת

 שלעיתי� צוי�. הצתה של חמור מעשה לבי� התובע בי� קושרי� ,בסופו והכיתובי�

 שליחת לבי� התובע בי� שהקישור ונקבע, נפשיות הפרעות ג� למציתי� הציבור מייחס

 נקבע, לפיכ�. מאורגנת פשיעה של פעילות על מרמז פליליי� מעשי� לביצוע שליחי�

  .בוטה ובאופ� גבוהה בדרגה הרע לשו� בו שיש בפרסו� שמדובר

 ולדברי, ותכנ� ריבויי�, הפרסומי� אופי, לתובע הנתבע בי� העכורה היחסי� מערכת על בהסתמ� .13

 ועל, הנתבע עיני לנגד עמד הטוב בש� פגיעה של המניע כי המשפט בית קבע, הפלילי בהלי� הנתבע

  .בתובעי� לפגוע כוונה מתו� נעשו הפרסומי� כ�

  

  והכרעה דיו�

 וסעי*, נזק הוכחת ללא, ( 50,000 על יעלה שלא בסכו� סטטוטורי פיצוי קובע לחוק) ב(א7 סעי* .14

 המשפט בית רשאי, לפגוע בכוונה פורסמה הרע שלשו� הוכח שבו במקרה כי קובע לחוק) ג(א7

 .הסכו� בכפל לחייב

 73,000 של ס� על נזק הוכחת ללא הפיצוי של המוצמד שיעורו את התביעה בכתב העמידו התובעי� .15

 מחמשת אחד כל בגי� נזק הוכחת ללא לפיצוי מה� אחד כל מזכה הסכו� כפל, לשיטת�. (

, ( 1,460,000 של כולל בסכו� לפיצוייחד  זכאי� ה�, כ� ועל, ( 146,000 של בס� הפרסומי�

 .הסכו� מחצית על תביעת� סכו� את העמידו אול�
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 :מרכזיות טענות מספר בסיכומיו העלה הנתבע .16

 הפיצוי נוכח וכי, הרע לשו� אותה עבור נזק הוכחת בלא פיצוי כפל מונע לחוק) ד(א7 סעי*  .א

 מכוח נוס* פיצוי לזכות� לפסוק מנוע המשפט בית, הנוספת בתביעה התובעי� לזכות שנפסק

 ;האזרחי בהלי� לחוק א7 סעי*

 כאירוע בפרסומי� לראות יש, זו בתובענה ג� ולכ� מעשי� מספר בעל אחד באירוע מדובר  .ב

 ;אחד

 הסרטו� ורק בתובע עוסקי� הסרטוני� וכל מאחר, נפרד פיצוי מהתובעי� אחד לכל מגיע לא  .ג

 ;בתובעת עוסק האחרו�

 באמיתות משוכנע) ועודנו( היה שהנתבע העובדה את בחשבו� לקחת יש, הפיצוי גובה בפסיקת  .ד

, טוב ש� לתובע אי� ממילא; התובע של ידו משלח או בעסקו פגיעה כל הוכחה לא; הפרסו�

 .הנתבע בסיכומי שפורט כפי המוסרי ההיבטו

 ובקובלנה הנוספת בתביעה שנפסק הפיצוי נפקות

 20,000 של בגובה פיצוי התובעי� לזכות המשפט בית פסק, הפלילית הקובלנה במסגרת, כאמור .17

 ובגי�, אחרות בהזדמנויות שנעשו דומי� פרסומי� בגי� הנוספת התביעה התנהלה הצדדי� בי�. (

 .( 60,000 של בס� פיצוי נפסק כ�

 ומשמדובר לכ�, הפלילי בהלי� הדי� הכרעת על היא א* הסתמכה הנוספת שהתביעה טע� הנתבע .18

 להוראת ובהתא� ( 60,000 בס� פיצוי נפסק שכבר הרי, במהות אירוע ובאותו פרסומי� באות�

 . אחת מפע� יותר, הרע לשו� אותה בשל נזק הוכחת ללא פיצוי אד� יקבל לא, לחוק) ד(א7 סעי*

 המשפטי ההלי� כדי תו� כי והבהירו הנוספת לתביעה ובתצהיר� בדיו� התייחסו התובעי� .19

 מאתר הנוכחיי� הסרטוני� את להסיר הצליחו ה� רבי� שבמאמצי� ולאחר, הפלילית בקובלנה

 ש"ע בערו2 הועלו הסרטוני�. וכותרות עריכה שינויי ע� הסרטוני� את הנתבע העלה, יוטיוב

 הוא כי הנתבע ומשהודה ובהמש�, כנגדה במקור הוגשה הנוספת התביעה כ� ועל, הנתבע של אשתו

 הדי� הכרעת להצגת בהתייחס. הנוספת לתביעה הוס* הוא, הנוספי� הפרסומי� מאחורי עומד

 רלוונטי היה הדבר כי) 1$2: ש, 2' עמ( 30.10.16 מיו� בדיו� התובעי� כ"ב הבהיר, הנוספת בתביעה

 .שוני� אירועי� בשני שמדובר א* על, זהי� כמעט ה� הגל� חומרי שכ�

 נוספת פע� שהורדו הסרטוני�את  העלה כי) 15$31: ש, 20' בעמ( בחקירתו אישר עצמו הנתבע

 .לה� בנוגע משפטית הכרעה היתה לא עוד כל) וילדיו אשתו ש"ע( שוני� בערוצי�

 מדובר כ� על, עריכה שינויי בה� שנעשו ובסרטוני� שוני� מזמני� נפרד בפרסו� מדובר, לפיכ� .20

 זכות את לשלול כדי בגינ� שנפסק בפיצוי ואי� נפרדת תובענה ניהול שהצדיקו נפרדות בעילות

 .בפלילי� ההרשעה על הנסמכת הנוכחית התביעה

 היעלה, קורב� באותו פע� אחר פע� המבוצעת לעבירה הדבר את בסיכומיו המשיל התובעי� כ"ב

 ?!יחידה בעבירה מדובר, במעשי� הדמיו� א* שעל הדעת על
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, בחשבו� ילקח הנוספת בתביעה שנפסק שהפיצוי מצדיק הפרסומי� בי� הדמיו� כי ברי, מאיד� .21

 מהפרסומי� שנגר� מהנזק בחלקו נבלע דנ� התובענה נשוא מהפרסומי� שנגר� שנזק נחזה שכ�

 .עילה ובאותה פרסומי� באות� שמדובר לומר נית� לא א�, הנוספת התביעה נשוא

 לזכות שנפסק הפיצוי את ג� בחשבו� לקחת שישסבורני , קודמי� בהליכי� שנפסק הפיצוי אגב .22

 בית פסק), 25.1.2005( ישראל מדינת' נ יאגודייב 228/05 פ"ברע. הקובלנה במסגרת �התובעי

 תביעה במסגרת, $1977ז"התשל, העונשי� לחוק 77 סעי* מכוח פיצוי לנכות ראוי כי העליו� המשפט

 פיצוי מניעת של מטעמי� וזאת, מעשי� אות� בגי� קורב� אותו ידי על המוגשת נפרדת נזיקית

  .לעניינו ג� יפי� אלו שיקולי�. לו שנגר� הנזק על העולה לניזוקייתר 

 התובענה נשוא האירועי� מספר

, הרע לשו� של נפרדי� אירועי� חמישה מהווי� הנתבע שהעלה הסרטוני� כי טועני� התובעי� .23

 המשפט בית של קביעותיו נוכח כי גורס הנתבע, מנגד. סרטו� כל עבור נפרד פיצוי המצדיקי�

 שהסרטוני� למרות כי מוסי* הנתבע. נמו� פיצוי מחייב אשר אחד באירוע שמדובר הרי, בקובלנה

 לראות� יש כ� בשל וא*, כמכלול לרוב ונצפי� דומות בנסיבות עוסקי� ה�, שוני� במועדי� הועלו

 . אחד כאירוע

 :כדלהל�זה  קשרהב נאמר) 4.6.2008( הארו�' נ דלאל 1506/06') חי שלו�( א"בת .24

 נראה בענייננו. תוכנ� מהות אלא, שנעשו הפרסומי� מספר אינה הקובעת המידה אמת"

 לאור שיצאו פרסומי� במספר ביטויה את מצאה זו א� א%, הרע לשו� באותה מדובר כי לי

 מדובר דברי� של לגופ� כי המסקנה את לשנות כדי בה אי� זו עובדה. שוני� במועדי�

 ". .אחת פע� לפיצוי זכות לתובעי� המקימה הרע לשו� באותה

 לחבלה הנוגעי� הסרטוני� בי� כגו�, השוני� מהפרסומי� חלק בי�" תכנית זיקה" לזהות נית�, אכ� .25

 פעולה בהיותה( להצתה התובע את הקושר מהפרסו� להבדיל זאת, הג� בשטח ובמדרכות בצמחיה

 הציבור כלפי מציבה שהיא הסכנה מבחינת וה�, בה הגלומה האלימות מבחינת ה� קיצונית

 היה נית�). פליליי� הליכי� שמשבש כמי( ראיות העלמת לתובע המייחס לפרסו� או), בכללותו

  .הטוב בש� הפגיעה וטיב התוכ� מבחינת הרע לשו� של אירועי� שלושה לפנינו כי לקבוע

: ש, הדי� לגזר 234' עמ( אחד עונשי באירוע מדובר לפיה הדי� בגזר המשפט בית שקביעת סבורני

 למישור ביחס ולא, העונשי במישור החלי� והמשתני� השיקולי� ס� על הנעשית קביעה היא), 4$5

 .החבות קביעת לצור� לחייב כדי בה ואי� האזרחי

 ומכל, כמכלול נצפי� הסרטוני� כי הנתבע בסיכומי לטענה תימוכי� הראיות בחומר אי� כי יוער .26

 . תוכנ� מהות על הוא הדגש שכ�, רלוונטי בקריטריו� מדובר אי� מקו�

 אלא, הרע לשו� נשוא האירועי� מספר את קטגורית לקבוע צור� לדעתי אי�, יו� של בסופו .27

 כפי וזאת, פרסו� כל בגי� הפיצוי בקביעת בחשבו� תילקח, מהסרטוני� חלק בי� התכנית שהזיקה

 .ובקובלנה הנוספת בתביעה שנפסק הפיצוי בחשבו� שילקח
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  ולתובעת לתובע נפרד פיצוי לפסוק יש הא�

 מהווה והוא מאחר, מהסרטוני� אחד כל בגי� הפיצוי את להכפיל יש כי בסיכומיה� טענו התובעי� .28

 שנשואה כמי והוצגה מאחר מה� נפגעה היא שהרי ,התובעת כלפי וה� התובע כלפי ה� הרע לשו�

 ).ראיות ומעלי� צמחי� מכסח, מצית, אלי� אד�( לעבריי�

), 19.12.2012( יצהר' נ אברה� 2338/04) א"ת – מחוזי( א.לת בסיכומיו הפנה התובעי� כ"ב .29

 שנעשו פרסומי� בגי� הרע לשו� תביעת ,ל"ז אברה� בני המנוח ליהחי הורי הגישו שבמסגרתו

 לקישור הנוגע אישית לה� שנגר� הצער בגי� ג� הוגשה שהתביעה נטע�. שנחט* לבנ� בנוגע

 בנ� יורשי בהיות� זכו) ש�( התובעי�, החבות בקביעת כי מראה הדי� פסק בחינת. לבנ� שנעשה

 ג� הנזק בקביעת בחשבו� המשפט בית לקח, החבות ומשהוכרה, )פסק הדי� (ראה כותרת המנוח

 שזכאית כמי הנפגע של הזוג בת את ולזכות לענייננו להשלי� אי�, מכא�. להוריו שנגר� הצער את

  .בגי� העוולה שבוצעה כלפי ב� זוגה נפרד לפיצוי

 פיצוי נפסק וב), 11.6.2017( סרנה' נ נתניהו 56211$03$16 א"תל ג�בעני� זה  הפנה התובעי� כ"ב .30

 מאחרגב' נתניהו ל נפרד פיצוי נפסק ש� שכ�, זאת ג� לקבל בידי אי�. הממשלה ראש לרעיית נפרד

 השרד מרכב לצאת הממשלה בראש שדחקה כמי( אליה ג� התייחס התובענה נשוא והפרסו�

 את המלווה הבטחונית במערכת התחשבות חוסר לה ייחס, המשפט בית שציי� וכפי) כביש באמצע

 ".דעת שיקול הנעדרת וזעפנית שתלטנית כאשה מוצגת שהיא תו�, "הממשלה ראש שיירת

. הנפגע של הזוג ב� כלפי המעוולשל  ועצמאית נוספת חבות כשלעצמו יוצר אינו הנישואי� מוסד

 אוזכר בו, בלבד השישי לסרטו� בהתייחס חלה התובעת כלפי הנתבע חבות, הדי� בהכרעת כאמור

 . להצתה באחריות שנושאת כמי במפורש שמה

 ולא נזכרת היא בו היחיד הסרטו� בגי� פיצוי לתובעת לפסוק מקו� שיש סבורני, האמור נוכח .31

 .לכ� מעבר

 הצדדי� טענות ויתר האמור לאור הפיצוי גובה

 :כדלהל� קובע לחוק 19 סעי* .32

 הנאש� לטובת להתחשב המשפט בית רשאי פיצויי� לפסוק או הדי� את לגזור בבואו"

  : באלה ג� הנתבע או

 שעליו המקור את נקב והוא, נאמר שכבר מה על חזרה אלא היתה לא הרע לשו�) 1(

  ; הסתמ(

  ; הרע לשו� של באמיתותה משוכנע היה הוא) 2(

  ; לנפגע נתכוו� לא הוא) 3(

 נקט או הרע לשו� המהווה הדבר את הכחיש או תיק�, הפרסו� בשל התנצל הוא) 4(

 ובלבד, הרע לשו� את המכיל הפרסו� עותק של הפצתו או מכירתו להפסקת צעדי�

 לשו� פורסמה שבה� ובדר( במידה, במקו� פורסמו ההכחשה או התיקו�, שההתנצלות

 ."מסוייגי� היו ולא, הרע



  
  יפו �בית משפט השלו� בתל אביב 

  גיל ואח' נ' שדה 32721�03�16 ת"א

  

 10מתו�  8

 מידת את למנות נית� הפיצוי וגובה הנזק אומד� לקביעת השיקולי� יתר שבי�, נקבע בפסיקה .33

 בהתנהגותו הפסול מידת את וכ�, הנפגע של הטוב שמו של האישי ובהיבט הרכושי בהיבט הפגיעה

, והנפגע הפוגע של ומעמד�, ונסיבותיה הפגיעה של אופייה את בחשבו� לקחת יש. המפרס� של

' נ נודלמ� 89/04 א"ע( לפרסו� קוד� ומעמדו הניזוק התנהגות, הפוגע התנהגות, הפרסו� תפוצת

 ד"עו' נ פלונית 7426/14 א"ע); 18.1.2012( בומב(' נ פישביי� 3832/11 א"רע); 4.8.2008( שרנסקי

 )).14.3.2016( דניאל

 להשיב שנועדה, התרופתית התכלית: תכליות שלוש לשרת נועד הרע לשו� מעוולת לנפגע הפיצוי

 Canwest 6903/12 א"ע( העונשית והתכלית, הרתעתית$החינוכית התכלית; לקדמותו המצב את

Global 22.7.2015( עזור' נ .((  

 חמורות והאשמות לכת מרחיקות קביעות כולל הפרסו� בה� בנסיבותש עולה הפסיקה מסקירת .34

 וא* בחוק הפיצוי תקרת נפסקה, מבוססות אינ� ולכ� כראוי ואומתו נבדקו לא אשר, הנפגע כנגד

' נ פלבסקי 16523$05$13) א"ת מחוזי( א"ע( לפגוע כוונה בשל פיצוי לכפל הצדקה קיימת כי נקבע

 לפיו ממשלה למשרדי שנשלח פרסו� על דובר ש�)), 19.2.2015( מ"בע הפורמייקה מקור חברת

  ). מסרטני� בחומרי� ומשתמשת הסביבה את מזהמת, תעשייתית חברה, הנפגעת

, ציבור כאיש הממשלה ראש כנגד פרסו� נדו�, שנזכר לעיל סרנה' נ נתניהו 56211$03$16 א"בת

$ו נתניהו מ"רה כנגד הפרסו� בגי� ( 60,000 בס� פיצוי כפל נפסק וש�, לפגוע בכוונה שנעשה

  . רעייתו כנגד הפרסו� בגי� ( 40,000

 להד זכה לא הפרסו� כאשר. הפרסו� זכה לו התקשרותי ההד הוא בחשבו� המובא נוס* שיקול

 מגיע אינו הפיצוי גובה ולכ�, יותר מצומצמת היא בנפגע הפגיעה מידת, נרחב בהיק* תקשורתי

 הנתבע חויב ש�), 11.9.2016( סגל' נ חז� 18448$10$15) א"ת שלו�( א"תראה לדוג': ( לתקרה

  ). ציבור איש שהוא, התובע כנגד הפרסומי� בגי� ( $30,000ו ( 10,000 של סכומי� בתשלו�

 שנועדו באינטרנט" שיימינג" לפרסומי בנוגע מחמירה לפסיקה בסיכומיו הפנה התובעי� כ"ב .35

. ר.א' נ מ"בע מערכות מאקרופרינט 29999$07$13) א"ת – שלו�. (א.בת כגו�, התובע בעסקי לפגוע

 בערכאת הופחת זה אול�( ( 75,000 של בשיעור פיצוי נפסק ש�), 20.9.2016( מ"בע ליי� לייזר

 חודרה' נ מ"בע סלולרית תקשורת ל.א.ד.ע 53674$05$14 )שמש בית – שלו�( א.ולת), הערעור

 .( 60,000 בס� פיצוי נפסק ש�), 4.9.2016(

....", מכסח גיל ציו�"ל השלמה מציג בגוגל התובע של שמו שהקלדת לכ� הפנו התובעי�, בענייננו .36

 .הנחשפי� מעגל את להרחיב מנת על ,במתכוו� התובע את תייג שהנתבע לכ�ג�  הופניתי

 הסרטוני� את העלה הנתבע, שהצליחו ועד הסרטוני� את להוריד ניסו שהתובעי� לכ� הופניתי

. הנוספת התביעה נוהלה זה ובעני� ילדיו או אשתו ש� על ביוטיוב שוני� בערוצי� שונה עריכה ע�

, צ"בבג העליו� המשפט בית קביעת לפני זאת שעשה), 15$26: ש, 20' בעמ( בחקירתו השיב הנתבע

  .מרגולי� השופטת' כב של דינה לפסק והמתי� ההצתה סרטו� את הוריד עתירתו ומשנדחתה

 .בודדות צפיותהיה מוגבל והתמצה ב ביוטיוב הסרטוני� של התפוצה שיעורנטע� ש, מנגד
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 פגיעהכל אסמכתא ממשית ל הציגו לא שהתובעי� הרי, התובע של למשלח ידו שנגר� לנזק אשר .37

 על ודוחות הפרסומי� לפני הכנסותיה� היק* אודות דוחות הציגו לא בהתא� לכ�, בהכנסותיה�

 עבודות קיבל לא התובע כי בעלמא נטע�כ� . כללית בטענה מדובר, לכ�. כיו� או מכ� לאחר המצב

 .בנדו� ראיה שו� הובאה לא אול�, כנגדו הפרסומי� דבר למזמיני� שנתוודע לאחר מסוימות

 20(נספח  למכתב הופנה הוא וכי בחשדנות אליו התייחסו אביב תל בעיריית ג� כי טע� התובע .38

'. וכו מועצה לחבר התחזה הוא כיובו צוי�  המשפטי היוע2 ע"י  אליו שלחנשלתצהיר הנתבע) 

 את ממחיש זה מכתב כי וטע� ההתחזות דבר את ,)3$4, ש: 16בחקירתו (בעמ'  הכחיש התובע

 .הטוב בשמו שנעשתה הפגיעה

 אי�. איומי� בגי� אישו� כתב כנגדו ג� הוגש שהרי כי טוב ש� אי� לתובע כי בסיכומיו טע� הנתבע .39

 מהצדדי� אחד כל, על א* שעוכב התובע של בעניינו הפלילי ההלי� ,ראשית, זאת לקבל בדעתי

כקורב� תירו והו המדינה מצד שיהוי נוכח עוכבו שההליכי� טע� הנתבע( לזכותו הדבר את זוק*

 קביעה. לתובע רע ש� קביעת המצדיקות נסיבות שמתקיימות מצאתי לא, שנית).ללא מענהעבירה 

 אחרונות ידיעות' נ סלע 39092$12$13) א"ת – שלו�( א.בת כגו� בלבד חריגות בנסיבות נעשתה כזו

 הנסמ� הרע שמו נוכח, סלע בני האנס של תביעתו את הס* על המשפט בית סילק ש�, )19.4.2015(

 זה אי� כי ברור. הטוב בשמו לפגיעה התובע טענת את איינו ואשר בעניינו שניתנו הדי� פסקי על

 .נורמטיביי� אנשי� בי�, אמנ� מר בסכסו� עסקינ� עת, שלפנינו המצב

 הסכמה לגבש לנסיונותיו והפנה הפרסו� באמיתות משוכנע שהנתבע לכ� הפנה הנתבע כ"ב .40

 .ההצתה אירוע בזמ� התובעי� של הסלולריי� לטלפוני� איכו� בדיקת לעריכת

 לביצוע התעקשותו כ� ועל, הפרסומי� באמיתות משוכנע הנתבע שאכ� התרשמתי, זה בעני�

 כי מלמד הוא אול�, הגולל עליו נסת� כ� ועל מותבי� מספר י"ע נדחה זה ניסיו�. הטלפוני האיכו�

 ממצא כל לקבוע מבלי. זאת להוכיח יכול שאינו רק, הנתבעי� י"ע בוצעה שההצתה האמי� התובע

 שכ�, לקולא נזקפת הפרסומי� באמיתות השכנוע שעצ� שסבורני הרי, להצתה האחריות בדבר

 התובעי� את להרתיע כוונה מתו� אלא, לשמו זדו� מתו� להזיק כדי הפרסו� ביצע לא הנתבע

בספרו בנושא , והדיו� 3$5: ש, 20' בעמ בנושא עדותו ראה( שדה יצחק בג� לה� שייחס מהפגיעה

  )).1997( 391 דיני לשו� הרעשל אורי שנהר 

 שנפגע מהתובעי� הבריוני� שהתעללו בוהנתבע טע� כי על בית המשפט להג� עליו בהיותו אזרח  .41

 . ההיבט המוסרי), ולכ� יש לשקול את הנסיבות המיוחדות של הסכסו�מה שכונה בסיכומיו (

אלא בנסיו�  ,ממניע קנייני העובדה שאי� מדובר במחלוקת על קרקעאכ� יש לקחת בחשבו� את 

 בי�, יו� של בסופו. ל המדינהאביו כחלק מההיסטוריה שהנתבע לדאוג לשימור מורשת מצד 

 ביטוי לידי בא הדבר, באחר לפגוע בדרכי� בוחל לא מה� אחד כשכל, מר סכסו� ניטש הצדדי�

 אירוע ראה( פיזית אלימות לכמעט גולשת היא ולעיתי� קינטור משו� בה שיש בהתנהגות ג�

רבות  תלונות מגישי� הצדדי�. )16$24, ש: 11בעמ'  כמתואר בחקירת התובע המצלמה חטיפת

, הדברי� נעשו שבו ההקשר אתג�  הפיצוי לצרכי בחשבו� לקחת ויש ,רעהו כלפי האחד במשטרה

 .מי מה� להרתיע ולא הסכסו� אש את ללבות עלולה מחמירה קביעה וכי



  
  יפו �בית משפט השלו� בתל אביב 

  גיל ואח' נ' שדה 32721�03�16 ת"א
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 :כדלקמ� התובע בפיצוי הנתבע את לחייב מצאתי, את כל האמור לעיל ששקלתי לאחר .42

  .( 15,000, נמוכה בו הפגיעה שדרגת שנקבע, הראשו� הסרטו� פרסו� בגי�

  .( 20,000, גבוהה עד בינונית בו הפגיעה שדרגת שנקבע, השני הסרטו� פרסו� בגי�

  .( 15,000, נמוכה בו הפגיעה שדרגת שנקבע, השלישי הסרטו� פרסו� בגי�

  .( 20,000, גבוהה עד בינונית בו הפגיעה שדרגת שנקבע, הרביעי הסרטו� פרסו� בגי�

  .( 30,000, בוטה ובאופ� גבוהה בו הפגיעה שדרגת שנקבע, השישי הסרטו� פרסו� בגי�

   לתובעת הראוי הפיצוי

 הדי� בפסק שהדברי� הרי, הפרסו� בעקבות ממוני נזק לה נגר� כי הוכיחה לא שהתובעת בעוד .43

 .לגביה ג� תקפי� לתובע שנגר� ממוני הלא הנזק לגבי

 בגי� התובעת כלפי באחריות הנתבע את לחייב מצאתי, לתובעת הפיצוי גובה לאומד� באשר .44

 שתוכ� מבלי, ופליליי� חמורי� מעשי� שביצעה כמי התובעת את הקושר השישי הסרטו�

 אזכור, מנגד. לפגוע בכוונה שנעשה בפרסו� מדוברכפי שנקבע, . זאת מבסס עצמ� הסרטוני�

 לאחר. התובע של שמו מאזכור יותר ומצומצ� משני באופ�, הסרטו� בסו* נעשה התובעת של שמה

 בנוס* וזאת לתובעת ( 20,000 של ס� פסיקת על מורה הריני, השיקולי� מכלול בי� ואיזו� שקילה

 .האמור הסרטו� בגי� לתובע שנקבע לפיצוי

  

  סו% דבר

 2 ולתובעת ( 100,000 של ס� 1 לתובע של�ל הנתבע את לחייב מצאתי, אלה כל ששקלתי לאחר .45

 .( 20,000 של ס�

 . בפועל התשלו� מועד ועד מהיו� כחוק וריבית הצמדה הפרשי יישאו אלה סכומי� .46

 ששולמו כפי האגרות מחצית בגי� הוצאותיה� את לתובעי� לשל� הנתבע את מחייב אני, בנוס* .47

 .( 20,000 של בס� ד"עו טרחת ושכר ),הנפסק לסכו� הנתבע הסכו� בי� הפער נוכח וזאת( בפועל

  

  לצדדי�המזכירות תשלח את פסק הדי� 

  

  , בהעדר הצדדי�.2018אפריל  18, ג' אייר תשע"ח נית� היו�,

                   

 

  




