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 1 

  סנאדו מאור תובע

  )המשפטי הסיוע חוק לפי במינוי( רונ��דרמר אילנית ד"עו י"ע
  

  נגד
  

  אברמוב אליר  נתבע

  אחרק אוהד ד"עו י"ע
  

 2 

 פסק � די 

  3 

 4  .הרע לשו� איסור חוק לפי   200,000 בס� פיצוי לתשלו� תביעה לפני

  5 

 6  הדי �בעלי  .א

  7 

 8 לעסק וכסיוע מצומצ� בהיק%, וחלקי זמני באופ� בהובלות שעוסק כמי עצמו מציג התובע  .1

 9 לביטוח המוסד ידי�על 100% בשיעור כושר�אי דרגת נקבעה לתובע. משפחתו של הובלות

 10  ].התביעה�בכתב 5' סע[ נכות מקצבת מתקיי� והוא לאומי

  11 

 12 הטיפול את הפסיק התובע; פסיכיאטרית�נפשית הפרעה בשל כנכה הוכר הוא התובע לטענת  .2

 13 עצמו את תיאר זה רקע�ועל, התביעה להגשת קוד� כשנתיי� מחלתו בגי� לו שנית� התרופתי

 14 ודימוי חברתית פוביה, טורדניות מחשבות, חשדנות, שינה חוסר, קשות מחרדות שסובל כמי

 15  ].התביעה�בכתב 6' סע[ נמו� עצמי

  16 

 17 העלמי� בבית כשכיר עובד הוא; התובענה בירור במועד ושמונה עשרי� ב�, פרטי אד� הנתבע  .3

 18; התביעה הגשת עד היכרות הדי��בעלי בי� הייתה לא ].9�2' ש לפרוטוקול 11' עמ[ ח"בגמ ועוסק

 19  ]. ההגנה�בכתב 9' וסע התביעה�בכתב 7' סע[ ביניה�' הפגיש'ננקט ההלי�  שבעטיו הפרסו�

  20 

 21  הפרסו%  .ב

  22 

 23 חדרתיי�' שמכונה הקבוצה בד%', פייסבוק' החברתית ברשת הנתבע פרס� 24.11.2016 ביו�  .1

 24  ]: במקור הנוסח; הראשו  הפוסט להל�[ הבא הפוסט את), הקבוצה להל�' (בפייסבוק

  25 
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 1    עלעלעלעל    קטנהקטנהקטנהקטנה    ילדהילדהילדהילדה    עעעע    אבר�אבר�אבר�אבר�    הכבישהכבישהכבישהכביש    עלעלעלעל    בחדרהבחדרהבחדרהבחדרה    הרכבהרכבהרכבהרכב    עעעע    עוברעוברעוברעובר    21:3021:3021:3021:30    השעההשעההשעההשעה

 2        ))))שמושמושמושמו    אתאתאתאת    פהפהפהפה    אזכיראזכיראזכיראזכיר    ולאולאולאולא. . . . אותואותואותואותו    דפקדפקדפקדפק    החדרתיהחדרתיהחדרתיהחדרתי    המובילהמובילהמובילהמוביל((((    עזרהעזרהעזרהעזרה    מבקשמבקשמבקשמבקש    הידייהידייהידייהידיי

 3, , , , דירהדירהדירהדירה    להעבירלהעבירלהעבירלהעביר    למוביללמוביללמוביללמוביל    תוהפותתוהפותתוהפותתוהפות    הו הו הו הו     שילשילשילשיל    שהואשהואשהואשהוא    מתבררמתבררמתבררמתברר........לשלומולשלומולשלומולשלומו    שואלשואלשואלשואל    עוצרעוצרעוצרעוצר

 4        ונעלונעלונעלונעל    ככהככהככהככה    הכלהכלהכלהכל    השאירהשאירהשאירהשאיר    המובילהמובילהמובילהמוביל    בבלוקבבלוקבבלוקבבלוק    אוראוראוראור    ואי ואי ואי ואי     צפופותצפופותצפופותצפופות    שהמדרגותשהמדרגותשהמדרגותשהמדרגות    כ�כ�כ�כ�    עקבעקבעקבעקב

 5    תודהתודהתודהתודה    אזאזאזאז. . . . לעזורלעזורלעזורלעזור    אנשיאנשיאנשיאנשי    והגיעוהגיעוהגיעוהגיע    בקבוצותבקבוצותבקבוצותבקבוצות    ופירסמתיופירסמתיופירסמתיופירסמתי    חבריחבריחבריחברי    לכמהלכמהלכמהלכמה    התקשרתיהתקשרתיהתקשרתיהתקשרתי

 6        ........ועזרועזרועזרועזר    ידידידיד    שנת שנת שנת שנת     מימימימי    לכללכללכללכל    רבהרבהרבהרבה    רבהרבהרבהרבה

 7        אמ  אמ  אמ  אמ      והעוזרוהעוזרוהעוזרוהעוזר    הנות הנות הנות הנות     בצדבצדבצדבצד    נהייהנהייהנהייהנהייה    שתמידשתמידשתמידשתמיד

בבבבטוטוטוטו    אנשיאנשיאנשיאנשי    ישישישישיייייי    אוהבאוהבאוהבאוהב    חדרתייחדרתייחדרתייחדרתיי........ייאותכאותכאותכ 8        אותכ

  9 

 10    אתאתאתאת    עברתיעברתיעברתיעברתי    אניאניאניאני    גגגג: "הלא במילי� סולומו� ק'קורצ טליגב'  הקבוצה בד% הגיבה הראשו� לפוסט  .2

 11 הנתבע פרס� הז פרסו� לאחר". !!!!!!!!!!!!סו%סו%סו%סו%    לזהלזהלזהלזה    ותותותותששששלעלעלעלע    חייביחייביחייביחייבי'...'...'...'...מובילמובילמובילמוביל''''    אותואותואותואותו    עעעע' ' ' ' הסרטהסרטהסרטהסרט''''    אותואותואותואותו

 12    שקיבלתישקיבלתישקיבלתישקיבלתי    אפילואפילואפילואפילו........הבחורהבחורהבחורהבחור    זהזהזהזה    הנההנההנההנה: "תוכנו שזה )השני הפוסט להל�( נוס% פוסט הקבוצה בד%

 13    לאלאלאלא    איתיאיתיאיתיאיתי    עולעולעולעול    שבוראשבוראשבוראשבורא. . . . מפרסמפרסמפרסמפרס    אניאניאניאני    איומיאיומיאיומיאיומי    קיבלוקיבלוקיבלוקיבלו    בהובלהבהובלהבהובלהבהובלה    אותאותאותאות    פקפקפקפקדדדד    שהואשהואשהואשהוא    האנשיהאנשיהאנשיהאנשי    וכלוכלוכלוכל    איומיאיומיאיומיאיומי

 14 הש� תחת התובע של פרסו� כרזת הוצגה השני הפוסט לאחרמיד ". !!!...!!!...!!!...!!!...אחדדאחדדאחדדאחדד    מא%מא%מא%מא%    מפחדמפחדמפחדמפחד

 15  ). הפרסו% מודעת להל�' (מאור הובלות'

  16 

 17 פרס� התובע]. 1/ת�ב 1�2' עמ[ הפרסו%או  הפוסטי% יחד יכונו השני והפוסט הראשו� הפוסט  .3

 18? ? ? ? מאיפשהומאיפשהומאיפשהומאיפשהו    אותיאותיאותיאותי    מכירמכירמכירמכיר    אתהאתהאתהאתה    אברמובאברמובאברמובאברמוב    אליר אליר אליר אליר     תגידתגידתגידתגיד: "הלשו� בזו לה� במענה הקבוצה בד% תגובה

 19 תותגוב4ִ ]. 1/ת�ב 5' עמ" [????במציאותבמציאותבמציאותבמציאות    פעפעפעפע    איאיאיאי    ראיתראיתראיתראית? ? ? ? שירותשירותשירותשירות    פעפעפעפע    איאיאיאי    ל�ל�ל�ל�    נתתינתתינתתינתתי? ? ? ? פעפעפעפע    איאיאיאי    אותיאותיאותיאותי    פגשתפגשתפגשתפגשת

 20    בימיבימיבימיבימי: "התובע רש� נוספת בתגובה. הפרסו� במודעת נכלל שלא המלא בשמו התובע הזדהה

 21    יויויויו............הטובהטובהטובהטוב    בשבשבשבש    ופגיעהופגיעהופגיעהופגיעה    הרעהרעהרעהרע    לשו לשו לשו לשו     דיבהדיבהדיבהדיבה    הוצאתהוצאתהוצאתהוצאת    עלעלעלעל    שלישלישלישלי    דדדד""""מהעומהעומהעומהעו    מכתבמכתבמכתבמכתב    אליי�אליי�אליי�אליי�    ישלחישלחישלחישלח    הקרוביהקרוביהקרוביהקרובי

 22    בביתבביתבביתבבית    ניפגשניפגשניפגשניפגש: "הקבוצה בד% עוקבי� פרסומי� בשני הנתבע ענה כ� על]. 1/ת�ב 6' עמ" [טובטובטובטוב

 23    אליי�אליי�אליי�אליי�    יתקשרויתקשרויתקשרויתקשרו    מעטמעטמעטמעט    עודעודעודעוד"; "חמודחמודחמודחמוד    ביביביבי    שלישלישלישלי    אנשיאנשיאנשיאנשי    17171717    יביאיביאיביאיביא    אניאניאניאני    של�של�של�של�    אנשיאנשיאנשיאנשי    תביאתביאתביאתביא    אתהאתהאתהאתה    משפטמשפטמשפטמשפט

 24    לילילילי    אי אי אי אי : "בקבוצה המגיבות לאחת במענה, הנתבע כתב בהמש�]. 1/ת�ב 5' עמ" [חדרהחדרהחדרהחדרה    ממשטרתממשטרתממשטרתממשטרת

 25    אנשיאנשיאנשיאנשי    פהפהפהפה    ישישישיש    ותיזהריותיזהריותיזהריותיזהרי. . . . תמורהתמורהתמורהתמורה    שושושושו    וללאוללאוללאוללא    ובאהבהובאהבהובאהבהובאהבה    בכי%בכי%בכי%בכי%    ל�ל�ל�ל�    לעזורלעזורלעזורלעזור    לבואלבואלבואלבוא    מוכ מוכ מוכ מוכ     אניאניאניאני    אבלאבלאבלאבל    טנדרטנדרטנדרטנדר

 26  ].1/ת�ב 7' עמ" [מסכנימסכנימסכנימסכני    אנשיאנשיאנשיאנשי    עלעלעלעל    ועובדיועובדיועובדיועובדי    מאיימימאיימימאיימימאיימי    כס%כס%כס%כס%    שלוקחישלוקחישלוקחישלוקחי

  27 

 28 מי התבטא למשל כ�. הקבוצה בד%של צדדי� שלישיי�  שונות לתגובות הובילו הללו התכני�  .4

 29" ............יאמ יאמ יאמ יאמ     לאלאלאלא    פשוטפשוטפשוטפשוט... ... ... ... האלוהאלוהאלוהאלו    הובלותהובלותהובלותהובלות    החברתהחברתהחברתהחברת    עלעלעלעל    פתחופתחופתחופתחו    כברכברכברכבר    פוסטיפוסטיפוסטיפוסטי    כמהכמהכמהכמה: "בר תומר בש� שהזדהה

 30  ].  13' בעמ 1/ת[

  31 

 32 המסמ�]. 1/ת[ התובע ידי�על הוגשו הפרסו� בעקבות שבאו הקבוצה בד% והתגובות תכני�ה  .5

 33 שנעשה לאחר כ� הוגש הוא; כרונולוגי בסדר דווקא לאו, עצמ� על חוזרי� בו כשעמודי� הוגש

 34' בעמ החלטה' ר[ רצ% עדותו של הנתבע קטיעת תו�, מסודר באופ� להגישו ניסיו� התובע ידי�על

 35  ]. 17�16' בעמ והחלטה 16�15
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  1 

 2) קובע כי לשו� הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל החוקבחוק איסור לשו� הרע (להל�  1סעי%   .6

 3אד� בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, בוז או לעג מצד�; לבזות אד� בשל מעשי�, 

 4התנהגות או תכונות המיוחסי� לו; לפגוע באד� במשרתו, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו 

 5פרסו לשו  הרע לאד או יותר זולת הנפגע תהא עוולה פרסו לשו  הרע לאד או יותר זולת הנפגע תהא עוולה פרסו לשו  הרע לאד או יותר זולת הנפגע תהא עוולה פרסו לשו  הרע לאד או יותר זולת הנפגע תהא עוולה בחוק, " 7. לפי סעי% ])3(�)1ס"ק ([ש�, 

 6(א) בחוק ניתנה למונח 'פרסו�' הגדרה מדגימה שאינה ממצה ואינה מקיפה 2סעי% ב ".אזרחיתאזרחיתאזרחיתאזרחית

 7בי  בעל פה ובי  בכתב או בי  בעל פה ובי  בכתב או בי  בעל פה ובי  בכתב או בי  בעל פה ובי  בכתב או     ****פרסו, לעני  לשו  הרע פרסו, לעני  לשו  הרע פרסו, לעני  לשו  הרע פרסו, לעני  לשו  הרע את מלוא דרכי הפרסו� האפשריות: "

 8". בלי למעט מדרכי פרסו� אחרות ועה, צליל וכל אמצעי אחרועה, צליל וכל אמצעי אחרועה, צליל וכל אמצעי אחרועה, צליל וכל אמצעי אחרבדפוס, לרבות ציור, דמות, תנבדפוס, לרבות ציור, דמות, תנבדפוס, לרבות ציור, דמות, תנבדפוס, לרבות ציור, דמות, תנ

 9א היתה מיועדת לאד זולת הנפגע והגיעה לאותו אד או לאד אחר א היתה מיועדת לאד זולת הנפגע והגיעה לאותו אד או לאד אחר א היתה מיועדת לאד זולת הנפגע והגיעה לאותו אד או לאד אחר א היתה מיועדת לאד זולת הנפגע והגיעה לאותו אד או לאד אחר רואי� כפרסו� לשו� הרע "

 10א היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות להגיע לאד אחר זולת א היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות להגיע לאד אחר זולת א היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות להגיע לאד אחר זולת א היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות להגיע לאד אחר זולת ", וכ� ג� א� "זולת הנפגעזולת הנפגעזולת הנפגעזולת הנפגע

 11  )].ב(2' סע, ש�[ "הנפגעהנפגעהנפגעהנפגע

  12 

 13 הפוסט'. פרסו�' המונח להגדרת עוני� הקבוצה בד% התובע שפרס� שהפוסטי� מחלוקת אי�  .7

 14 בנוגע התובע בהתנהלות עסקו הפוסטי�. הראשו� הפוסט ד� בו כמוביל התובע את הזיההשני 

 15 כעצמאי בהובלות עוסק הוא א� לשאלה נפקות אי�, זה מצומצ� בהקשר; ועיסוקו ידו למשלח

 16 עסק במסגרת ומוגבל חלקי, זמני באופ� רק עובד שמא או ,)הנתבע כטענת( שלו עסקו במסגרת

 17בתצהיר  4סע'  שווה) [התובע כגרסת( התובע של ודודו אביו ידי�על שמופעל משפחתי הובלות

 18 שנדו� מהסוג בתובע לפגיעה פוטנציאל נשא פרסו�ה]. 1/נ הנתבע בתצהיר 9' לסע 4ת/התובע 

 19  '. הרע לשו�' להגדרת העונ ואה זה ובמוב� בחוק 1 בסעי%

  20 

 21  הבירור ודרכי המחלוקת גדר  .ג

  22 

 �23על התובע פרסומי וכי, הראשו� בפוסט הנתבע שפרס� לסיפור קשר כל לו אי� כי טע� תובעה  .1

 24 הנתבע עמד מנגד]. 4ת/�ב �10ו 7' וסע התביעה�בכתב �16ו 9' סע[ מיסוד� שקריי� אודותיו

 25 והיה אמת תוכנו, לב�בתו� נעשה הוא: אמת הפרסו� הגנת תחת חוסה הפרסו� כי דעתו�על

 26  ].1/נ�ב 1' וסע ההגנה�בכתב 2�3' בעמ �4ו 1' סע[ מובהק ציבורי עניי� בו

  27 

 28 7' עמ[ נזק הוכחת ללא החוק לפי פיצוי לפסיקת רעות הוא כי התובע הבהיר המשפט�בקד�  .2

 29, הפרסו� בעשיית לנתבע זדו� יחוס תו� פיצוי נתבע התביעה�כתב פי�על]; 13' בש לפרוטוקול

 30 הפרסו� את מכחיש אינו כי הנתבע הדגיש המשפט�בקד�]. 18' בסע ש�[ כוזב תוכנו כי בידיעה

 31 שהנתבע נקבע וטיבה המחלוקת נוכח]. 17�16' ש 7' עמ[ חוקהוא חוסה תחת הגנת הכי  טוע� א�

 32ירוק רוטר נ' מקור ראשו  המאוחד (הצופה) בע"מ (בפ 1379/14רע"א ' ר[ הראיות בהבאת יחל

 33  ].8והחלטה בעמ'  22�20בפרוטוקול ש'  7כוח הנתבע בעמ' �), דברי בא2014( זמני)
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  1 

 2, תצהירה סומ� אפרתלתמיכת ההגנה העידו הנתבע ושתי עדות: גב' אפרת גבאי נישונית [להל�   .3

 3]. מ� העבר השני של המתרס העיד 3נ/, תצהירה סומ� סיגליתוגב' סיגלית גוילי [להל�  ]2נ/

 4] וגב' 2ת/, תצהירו סומ� ער ידו תצהירי� של שני עדי�, מר ער� ינקו [להל� �התובע; הוגשו על

 5]. הנתבע ויתר על העמדת� של עדי התובע 3ת/, תצהירה סומ� ליאתליאת וינקלשטיי� [להל� 

 6הפניות להל� ה� הבכתב. ]. סיכומי הצדדי� הוגשו 28ער� וליאת לחקירה נגדית [החלטה בעמ' 

 7  לפרוטוקול, אלא א� צוי� אחרת.    

  8 

 9  העובדתי הרובד – והכרעה דיו   .ד

  10 

 11  . והיותו בעל חשיבות ציבורית הפרסו� אמיתות כחהה6; להידחות התביעה די�

  12 

 13 נתבעראשיתו של הפרסו� בפוסט הראשו�. בלבו ניצבה התייחסות להתרחשות עובדתית: ה  .1

 14פגש באד� שכונה 'אבר�' אשר החזיק ילדה קטנה בידיו ונזקק ונסע ברכבו בשעת לילה בחדרה 

 15לעזרה; האבר� נזקק לעזרה בשל כ� שמוביל שאת שירותיו שכר ולו שיל� סירב להעלות את 

 16הכבודה לדירה, השאיר אותה ברחוב ונעל�. במעורבות הנתבע הושטה עזרה לאבר� והציוד 

 17  השני זוהה המוביל שעליו נסב הפוסט הראשו� כתובע.  הועבר לדירתו. בפוסט

  18 

 19התרחשות העובדתית שגולל הפוסט הראשו� ואשר החלה את הפרסו� ואת התגובות לו בד% ה  .2

 20  כחה ואומתה בעדויותיה� של הנתבע ואפרת.   הקבוצה ה6

  21 

 22שהזמינה את אפרת, עדת הנתבע, היא אחותו של האבר�. בעדותה הראשית ציינה כ�: היא זו   .3

 23שירותיו של התובע לצרכי ההובלה שעליה נסב הפוסט הראשו� והיא נכחה באירוע אשר תועד 

 24א� במהל� ההובלה דרש תשלו�    800בו. התובע התחייב לבצע את ההובלה מראש עבור 

 25, אלא   1,500נוס% ואיי� להפסיק את עבודתו א� דרישתו לא תענה. או אז שול� לו ס� של 

 26; התובע העלה דרישה לקבלת �יה כדי להביא את עבודתו של התובע לידי סיושג� בכ� לא ה

 �27 המדרגות שמוביל לדירה שאליה צרי� היה ֶר בטענה כי גֶ    1,500תשלו� נוס% מעבר לס� של 

 28להוביל את הציוד חשו� וצר. אפרת סירבה לשל� לו סכו� נוס%, ואזי התובע השאיר את הציוד 

 29הפועלי� שעבדו עמו. בעקבות פנייה של אפרת הגיע הנתבע  על המדרכה ועזב את המקו� ע�

 30ע� אנשי� נוספי� והשלי� את ההובלה כמתנדב, ללא קבלת דבר בתמורה. בעדותה הראשית 

 31בבד ע� דרישתו לקבל תוספת תשלו� מעבר למה שנקבע מראש השמיע �ציינה אפרת כי בד

 32כנו של הפרסו� שעליו נסבה חד וחשש מפניו. אפרת הצהירה שתוהתובע איומי� וגר� לה לפָ 

 33  ].2�12בסע'  2נ/התביעה הוא אמת לאמיתה וכי יש נגד התובע תלונות רבות על מקרי� זהי� [

  34 



  
  בית משפט השלום בחדרה

  2018דצמבר  13  

  סנאדו נ' אברמוב 18069�04�17 ת"א
  

  קר  אניספלד  שופטתכב' ה  בפני:
       

   

 11מתו�  5

 1 מת� התובע ע� תיאמה היא. בפרסו� שתועדו האירועי� את אפרת אימתה לפני עדותהב  .4

 2 התובע; טלפונית נעשה התיאו�. לחדרה אולגה בגבעת מדירתו אחיה עבור הובלה שירותי

 3 הסתפק, בואל סירב א� עיניי� מראה סמ��על מחיר הצעת לתת כדי האח בדירת לבקר הוזמ�

 4.   800 תשלו� בס� של עבור העבודה את לבצע והתחייב בטלפו� אפרת מפי התכולה בתיאור

 5 התובע. ההובלה במהל� שדרש התוספת אתו המוסכ� הס� את לתובע ששילמה היא אפרת

 6 צרי� שאליה דירהל מחו9, בחדרה הנשיא ברחוב ולהכהת את פרק הוא; עבודתו את סיי� לא

 7 ונסע ברחוב הציוד את הותיר קיבלו לא וכאשר %נוס תשלו� דרש, לילה בשעת, להעבירה היה

 8]. 15�14, 11' ש 23' עמ; 9' ש 23' עמ עד 25' ש 22' עמ; 25�18, 9�2' ש 20' עמ; 28�27' ש 19' עמ[

 9 לית� כדי ההובלה ביצוע ערב האח לדירת להגיע התבקש התובע כי דעתה על עמדה אפרת

 10 ובחר, כ� לעשות סירב א� והמקו� התכולה של אמצעית�בלתי בחינה סמ��על מחיר הצעת

 11  . העברה שטעו� הציוד של טלפוני תיאור סמ��על  ההובלה במחיר לנקוב

  12 

 13 דרישתו סורבהשוכ, תשלו� עוד דרש, ברחוב ציודה את התובע השאיר בו במעמד נכחה פרתא  

 14 אפרת אמרה התובע ידי�על ההובלה ביצוע אופ� על]. 25' ש 20' עמ[ ההובלה את לסיי� בלי עזב

 15 הלילה שעות דע ונמשכה המוקדמות הבוקר בשעות החלה התובע של עבודתו כי בהדגישה, כ�

 16  ]: 12�1' ש 21' עמ[ המאוחרות

  17 

 18, , , , איתואיתואיתואיתו    היההיההיההיה    אחיאחיאחיאחי, , , , נכחתינכחתינכחתינכחתי    לאלאלאלא    אניאניאניאני    הדבריהדבריהדבריהדברי    אתאתאתאת    פינהפינהפינהפינה    כשהואכשהואכשהואכשהוא    בביתבביתבביתבבית    עבדעבדעבדעבד    כשהואכשהואכשהואכשהוא    [...][...][...][...]

 19    מאיזהמאיזהמאיזהמאיזה, , , , המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    לשאלתלשאלתלשאלתלשאלת. . . . היוהיוהיוהיו    באותובאותובאותובאותו    בשפעתבשפעתבשפעתבשפעת    חולהחולהחולהחולה    היההיההיההיה    אחיאחיאחיאחי. . . . לולולולו    עזרעזרעזרעזר    אחיאחיאחיאחי

 20    היההיההיההיה    טלפוניטלפוניטלפוניטלפוני    שקשרשקשרשקשרשקשר    משיבהמשיבהמשיבהמשיבה    אניאניאניאני    יויויויו    באותובאותובאותובאותו    להתרחשויותלהתרחשויותלהתרחשויותלהתרחשויות    עדהעדהעדהעדה    הייתיהייתיהייתיהייתי    זמ זמ זמ זמ     נקודתנקודתנקודתנקודת

 21    מעברמעברמעברמעבר    הרבההרבההרבההרבה    התארכההתארכההתארכההתארכה    שההובלהשההובלהשההובלהשההובלה    מכיוו מכיוו מכיוו מכיוו , , , , גיסתיגיסתיגיסתיגיסתי    עעעע, , , , אחיאחיאחיאחי    עעעע    היוהיוהיוהיו    כלכלכלכל    במהל�במהל�במהל�במהל�

 22    בקשרבקשרבקשרבקשר    גגגג    הייתיהייתיהייתיהייתי    אניאניאניאני. . . . מובנותמובנותמובנותמובנות    ולאולאולאולא    מוסברותמוסברותמוסברותמוסברות    לאלאלאלא    פתעפתעפתעפתע    עזיבותעזיבותעזיבותעזיבות    עעעע, , , , למשוערלמשוערלמשוערלמשוער

 23    אואואואו    אשתואשתואשתואשתו    אואואואו    חברתוחברתוחברתוחברתו    היאהיאהיאהיא    אאאא    יודעתיודעתיודעתיודעת    שאיננישאיננישאיננישאינני    מימימימי    ועועועוע, , , , מאורמאורמאורמאור    עעעע, , , , איתואיתואיתואיתו    טלפוניטלפוניטלפוניטלפוני

 24    יודעתיודעתיודעתיודעת    לאלאלאלא    לקראתלקראתלקראתלקראת    צצצצ""""אחהאחהאחהאחה    משעותמשעותמשעותמשעות. . . . זאתזאתזאתזאת    להגדירלהגדירלהגדירלהגדיר    אי�אי�אי�אי�    מושגמושגמושגמושג    לילילילי    אי אי אי אי . . . . שותפתושותפתושותפתושותפתו

 25    ביתביתביתבית    ולידולידולידוליד    הדירההדירההדירההדירה    לאזורלאזורלאזורלאזור    הגעתיהגעתיהגעתיהגעתי    כברכברכברכבר, , , , הערבהערבהערבהערב    לקראתלקראתלקראתלקראת    אוליאוליאוליאולי, , , , מדויקתמדויקתמדויקתמדויקת    שעהשעהשעהשעה    להגידלהגידלהגידלהגיד

 26    לשאלתלשאלתלשאלתלשאלת. . . . המאוחרותהמאוחרותהמאוחרותהמאוחרות    הלילההלילההלילההלילה    שעותשעותשעותשעות    ועדועדועדועד, , , , יותריותריותריותר    ושילמנוושילמנוושילמנוושילמנו    ודיברנוודיברנוודיברנוודיברנו    עמדנועמדנועמדנועמדנו. . . . הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת

 27        ....החדשההחדשההחדשההחדשה    הדירההדירההדירההדירה    לידלידלידליד    ועברועברועברועבר    הישנההישנההישנההישנה    בדירהבדירהבדירהבדירה    התחילהתחילהתחילהתחיל    זהזהזהזה, , , , המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית

  28 

 29 בלי, בעיצומה עבודתו את התובע הפסיק בו האופ� את ובעקביות בבהירות תיארה פרתא  

 30' עמ[ מראש התחייב שעליו המחיר לפֶ כֶ  כמעט שהיה סכו� עבורה קיבל שהוא ולאחר לסיימה

 31  ]:15�14' ש ג�' ור, 22�17' ש 22

  32 

 33    שלישלישלישלי    הילדיהילדיהילדיהילדי    שנישנישנישני    עעעע    באתיבאתיבאתיבאתי    אניאניאניאני, , , , באולגהבאולגהבאולגהבאולגה    שלושלושלושלו    המשאיתהמשאיתהמשאיתהמשאית    עלעלעלעל    נשע נשע נשע נשע     מאורמאורמאורמאור[...] [...] [...] [...] 

 34    המשאיתהמשאיתהמשאיתהמשאית    אתאתאתאת    להזיזלהזיזלהזיזלהזיז    מוכ מוכ מוכ מוכ     לאלאלאלא    שהואשהואשהואשהוא, , , , מאיימאיימאיימאיי    כזהכזהכזהכזה    בפרצו%בפרצו%בפרצו%בפרצו%    עמדעמדעמדעמד    הואהואהואהוא, , , , הקטניהקטניהקטניהקטני

 35, , , , בידבידבידביד    תינוקתינוקתינוקתינוק    עעעע    גיסתיגיסתיגיסתיגיסתי, , , , שפעתשפעתשפעתשפעת    עעעע    חולהחולהחולהחולה    אחיאחיאחיאחי    שציינתישציינתישציינתישציינתי    כפיכפיכפיכפי. . . . הדבריהדבריהדבריהדברי    אתאתאתאת    ולהובילולהובילולהובילולהוביל

 36    הואהואהואהוא    אזאזאזאז, , , , ....    1,5001,5001,5001,500    עודעודעודעוד    לולולולו    הוספתיהוספתיהוספתיהוספתי, , , , אוקייאוקייאוקייאוקיי    אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי    אזאזאזאז? ? ? ? לעשותלעשותלעשותלעשות    אמורהאמורהאמורהאמורה    אניאניאניאני    מהמהמהמה

 37    הנשיאהנשיאהנשיאהנשיא    ברחובברחובברחובברחוב    הדבריהדבריהדבריהדברי    אתאתאתאת    פירקפירקפירקפירק, , , , הנשיאהנשיאהנשיאהנשיא    לרחובלרחובלרחובלרחוב    טובוטובוטובוטובו    ברובברובברובברוב    המשאיתהמשאיתהמשאיתהמשאית    אתאתאתאת    התניעהתניעהתניעהתניע
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 11מתו�  6

 1    עולהעולהעולהעולה    לאלאלאלא    אניאניאניאני, , , , המשאיתהמשאיתהמשאיתהמשאית    עלעלעלעל    נשע נשע נשע נשע     ****    מעשהמעשהמעשהמעשה    אותואותואותואותו    עלעלעלעל    חזרחזרחזרחזר    ושובושובושובושוב    הרחובהרחובהרחובהרחוב    באמצעבאמצעבאמצעבאמצע

 2        .  .  .  .  שלושלושלושלו    הכספומטהכספומטהכספומטהכספומט    להיותלהיותלהיותלהיות    להמשי�להמשי�להמשי�להמשי�    סירבתיסירבתיסירבתיסירבתי    כברכברכברכבר    כא כא כא כא . . . . חוש�חוש�חוש�חוש�, , , , במדרגותבמדרגותבמדרגותבמדרגות

  3 

 4 אפרת הסתייעה, ברחוב אחיה של רכושו את והותיר ההובלה מגמר התנער שהתובע אחרל  

 5 וסייע הנתבע למקו� הגיע הפניה בעקבות; עזרה לגייס כדי, נקבה המלא שבשמה – בשכנתה

 6 היכרות לה הייתה שלא מסרה אפרת. בתמורה דבר שביקש בלי האח לדירת הציוד בהובלת

 7: הנתבע על אמרה כ�]. 28�20' ש 21' עמ[ זה באירוע ראשונהל בו פגשה והיא הנתבע ע� קודמת

 8אליר  לא בחר להתעל, הוא עבר ע האוטו לידינו, ראה את הדברי זרוקי על הרצפה, ראה את אליר  לא בחר להתעל, הוא עבר ע האוטו לידינו, ראה את הדברי זרוקי על הרצפה, ראה את אליר  לא בחר להתעל, הוא עבר ע האוטו לידינו, ראה את הדברי זרוקי על הרצפה, ראה את אליר  לא בחר להתעל, הוא עבר ע האוטו לידינו, ראה את הדברי זרוקי על הרצפה, ראה את "

 9" אחי ע תינוק והדברי זרוקי בצד. הוא שאל זו ההובלה? חנה ועצר בצד. הוא יכול היה להתעלאחי ע תינוק והדברי זרוקי בצד. הוא שאל זו ההובלה? חנה ועצר בצד. הוא יכול היה להתעלאחי ע תינוק והדברי זרוקי בצד. הוא שאל זו ההובלה? חנה ועצר בצד. הוא יכול היה להתעלאחי ע תינוק והדברי זרוקי בצד. הוא שאל זו ההובלה? חנה ועצר בצד. הוא יכול היה להתעל

 10   ]. 11�9ש'  22[עמ' 

  11 

 12 היא לפני ובעדותה בתצהירה. ורצינית כנה בצורה שנמסרה אפרת של בעדותה מלא אמו� נתתי  .5

 13 לאבר� אפרת של המשפחה רשֶ שקֶ  בכ�. הראשו� בפוסט לתובע שיוחס מה את ואישרה אימתה

 14 – שלישי צד דר� שמא או במישרי� לנתבע התקשרה היא א� בשאלה או, בתצהירה צוי� לא

 15 מהרוש� לגרוע בה� היה ולא זוטות בזוטי מדובר; מכ� לשנות כדי אי�, לה המסייעת שכנתה

 16 אפרת של המפורטת עדותה נוכח. וכמכלול לפרטיה, אפרת של עדותה שהותירה והאמי� הכנה

 17 היא – אחיה עבור ההובלה בביצוע התובע התנהלות אודות�על ראשו� מכלי ידיעה על שנסמכה

 18  .  עדות נת� לא יהשאח כ� בשל הנתבע בראיות ֶחֶסר אי�, הראשו� בפוסט שתוארה ההתנהלות

  19 

 20. זהי� מקרי� בגי� התובע נגד נוספות תלונות על לה ידוע כי אפרת מסרה הראשית בעדותה  .6

 21 אחד על, דמי שיובהר כפי. נסתרה לא בנושא ועדותה הנגדית בחקירה כ� על נשאלה לא היא

 22  . סיגלית תבענה עדת עמדה נוספי� מקרי� מאות�

  23 

 24; ופגיעה נזקל לה וגר� הובלה עבורה לבצע שהוזמ� כמי התובע את סיגלית תיארה תצהירהב  .7

 25 התנהג, מראש עמו שנקבע למה מעבר תשלו� תוספת התובע דרש בסיומה וג� ההובלה במהל�

 26 להביאו מנת�על שדרש התוספת את לתובע לשל� נאלצה סיגלית. איומי� והשמיע בבריונות

 27  ]. 3/נ�ב 3�9' סע[ משטרה והזמינה, לאלימות יתדרדר לא שהאירוע כדי, מביתה לצאת

  28 

 29 חיזקה נגדית בחקירה בעדותה. שנסתרו בלי לפני סיגלית של בעדותה פורטו הללו דברי�ה  .8

 30 היה בסיומה – אפרת של לאחיה התובע שביצע ההובלה אודות�על הפרסו� נכונות את סיגלית

 31 לא כי האמירה את סיגלית חיזקה עוד. העבודה את השלי� לא שהתובע לאחר הנתבע מעורב

 32  . נוספי� במקרי� עצמה על שחזרה התובע של שיטתית בהתנהלות אלא בודד במקרה דובר

  33 
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 11מתו�  7

 1 של בס� ונקב מחיר הצעת לתת כדי לביתה להגיע סירב שהתובע מסרה, כאפרת – סיגלית �ג  

 2 הגיע כאשר, ההובלה יו� בבוקר. התכולה של טלפוני תיאור סמ��על ההובלה עבור   800

 3 מעבר כי ציינה סיגלית. לפח מהדירה ספה פינוי עבור   200 בס� תשלו� תוספת דרש, למקו�

 4' עמ[ לדירה מדירה עבורה להעביר נדרש שהתובע הציוד וסוג בהיק% שינוי שו� היה לא לכ�

 5 כשהוא נעל� התובע ההובלה תחילת לאחר שעתיי� כי מסרה סיגלית]. 23�22, 8�1' ש 24

 6 ע� ליצור ניסתה סיגלית; התכולה ע� המשאית את, עברה שממנה הדירה ליד, ברחוב מותיר

 7' עמ עד 30' ש 24' עמ[ שעות חמש בחלו% הופיעו ענה לא הוא א� שעות כמה במש� קשר התובע

 8 דרישתו א� כי ומסר החדשה לדירה הציוד את להעלות כדי מנו% דרש, חזר כאשר]. 4' ש 25

 9 ובשליש שנתיי� ב� בילד מטופלת שהייתה, סיגלית; ויעזוב ברחוב הציוד את ישאיר, תענה לא

 10 לש� מנו% של להגעתו 21:00 שעה עד ולהמתי� לדרישתו להיעתר נאלצה, להריונה האחרו�

 11' ש 25' עמ[ לרחוב מדירתה לכ� קוד� התובע הוריד שאות� הרהיטי� והעלאת ההובלה סיו�

 12 ושרט ומזנו� תינוק שידת שבר הוא: שהעביר לציוד התובע שגר� הנזק את מנתה סיגלית]. 9�4

 13 23:00 בשעה הסתיימה בבוקר 7:00 בשעה שהחלה ההובלה]. 19�15' ש 25' עמ[ המקרר את

 14  ]. 16�2' ש 27' עמ ג�' ר; 20�19' ש 25' עמ[

  15 

 16 א� הללו בנסיבות המנו% עלות את ישל� הוא לפיה להסכמה התובע ע� להגיע ניסתה סיגלית  

 17 סיגלית]. 28�20' ש 25' עמ[ בו התגרות תו� בעלה כלפי באלימות מצדו ואיו� בסירוב נתקלה

 18 שהאירוע בלי מהדירה שיצא מנת�על למנו% ושילמה שדרש הסכו� מלוא את לתובע שילמה

 19 עזב שהוא אחרי ההגיע היא א�, משטרה הוזמנה בדירה נוכחותו כדי תו�; לאלימות יתדרדר

 20בהמש� ; אשפוזמצב של ל סיגלית ההגיע ההובלהיו�  למחרת]. 1' ש 26' עמ עד 29' ש 25' עמ[

 21 כתנאי בדירתה ששכח כבדה סבלות עגלת לרחוב אליו שתוריד ודרש קשר עמה יצר התובע

 22 העגלה שהרמת לו כשאמרה ג� דרישתו על ועמד, ברשותו שנותר שלה הילד של תיקו להשבת

 23   סיגלית תיארה את ההובלה שחוותה כקשה וטראומתית.]. 7�1' ש 26' עמ[ הריונה את מסכנת

  24 

 25 של לפניות נחשפהאז ו, מעשה לאחר' פייסבוק' החברתית ברשת הדברי� את פרסמה סיגלית  .9

 26 בעדותה ג� אמרה כ�]. 3/ת�ב 10�11' סע[ התובע של דומה מהתנהגות שנפגעו אחרי� רבי�

 27 שתיארה הציוד בי� גדול פער של לקיומו טענה וכל מכל שללה סיגלית]. 9�7' ש 26' עמ[ לפני

 28 תועד ההובלה ביו� האירועי� שמהל� ומסרה נדרשה שהעברתו הציוד לבי� בטלפו� לתובע

 29  ]. 30�29' ש 26' עמ, 3�1' ש 25' עמ, 23�22' ש 24' עמ[ בביתה ששמורי� וצילומי� בהקלטות

  30 

 31 ציי� בתצהירו. אפרת של עדותה ע� אחד בקנה עלתה הפרסו� נכונות אודות�על תבענה עדות  .10

 32 הוא; התובע מהתנהלות שנפגעו לאחר, ההובלה ביו� לעזרה אליו פנתה האבר� משפחת כי

 33 �4ו 2' סע[ לדירה והעברתו פינויו את אחרי� ע� והשלי� ברחוב הציוד את ראה, למקו� הגיע

 34 התובע של דומה מהתנהגות שנפגעו אחרי� אליו פנו הפרסו� שבעקבות הדגיש הנתבע]. 1/נ�ב
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 11מתו�  8

 1 בעדות מדובר]. 1/נ�ב �8ו 5�6, 3, 1' סע[ בתביעה עליה� איי� הוא שכ� חוששי� שה� וציינו

 2  . מפיה� שמע שהוא הדברי� �תוכ שזה ולכ� תבענל אחרי� מצד הפניה לעצ� הנוגע בכל קבילה

  3 

 4 הפרסו�]. 17' ש 13' עמ עד 5' ש 12' עמ[ תצהירו תוכ� את ואישר תבענה אימת לפני בעדותו  .11

 5 של עדויותיה� בסיס�על כנכו� הוכח, אפרת של אחיה, האבר� מעורב היה בוש האירוע לגבי

 6 קל, אמיתותו על ללמד כדי במקו� שנכחו אחרי� לזמ� הנתבע נדרש לא לפיכ�; ואפרת הנתבע

 7 להיות לא ביקשו ולכ� מהתובע חוששי� אחרי� שנפגעי� כ� על העקבית עדותו נוכח וחומר

 8  ].17�16' ש 17' עמ; 26�20, 13�11, 7�6' ש 14' עמ; 22�20' ש 13' עמ[ בהלי� מעורבי�

  9 

 10 לא. ואמינה כנה, גלויה הייתה עדותו. ואכפתי ישר, אד� אוהב של חיובי רוש� הותיר נתבעה  .12

 11 שפורס� לסיפור קשר כל לו שאי� בתצהירו טע� התובע. ביותר שלילי רוש� שהותיר, התובע כ�

 12 את מובהק באופ� מעדיפה אני. דחייה שדינה בהצהרה מדובר]; 4/ת�ב 7' סע[ הראשו� בפוסט

 13 התובע עדות פני�על אמינה והייתה הפרסו� נושא לאירוע התובע את שקשרה אפרת של עדותה

 14 והוכח בתשלו� הובלה בביצוע התנהלותו את תיאר התובע על שנסב הפרסו�. כזו הייתה שלא

 15 שקריי� היו הפרסו� של אחרי� היבטי� כי התובע דותע. כהווייתה למציאות ונאמ� כנכו�

 16 התובע של והמזיקה הפוגענית התנהלותו דרכי את חשפה סיגלית; היא א% הופרכה מיסוד�

 17' עמ למשל' ר[ ומתחמקת מגמתית הייתה לפני התובע של עדותו. עבורה ביצע שהוא בהובלה

 18 וביקש הפרסו� אחרי הנתבע כלפי איומי� הפניית שלל לא התובע]. 9�4' ש 33' ועמ 20�18' ש 30

 19 זו. המשפטי הסיוע ע� שקיי� טלפונית התייעצות בעקבות רק כ� עשה כי בטענה להישמע

 20 חשבו� על כס%�אי��חינ� משפטי סיוע; אמינותו על מעידה אשר מעיקרה מופרכת גרסה

 21  ].25�15' ש 32' עמ[ התובע שתיאר אופ�4ָ , טלפונית פניה סמ��על, אתר�על נית� אינו המדינה

  22 

 23 3�4' סע[ עבור� ביצע שהוא הובלה מעבודות רצונ� שביעות את תארו, וליאת ער�, התובע עדי  .31

 24. או להפרכת הגנתו של הנתבע התביעה להוכחת סייעו לא עדויותיה�]. 3/ת�ב 3' וסע 2/ת�ב

 25 וסיגלית אפרת של המפורטות עדויותיה� את מאיינת אינה מסוימי� לקוחות של רצו� שביעות

 26 כדי היה לא וליאת ער� של בעדויותיה�. עבור� הובלות של בביצוע� התובע תנהלותלה באשר

 27 לקוחות ג� לתובע שיש מה� עלה היותר לכל; נכו� היה לא התובע לגבי שהפרסו� להראות

 28  .  שירותיו אתמי ששכר  כל כלפיהופנתה  אל וסיגלית אפרת לו שייחסו וההתנהלות מרוצי�

  29 

 30  הנורמטיבי הרובד – והכרעה דיו   .ה

  31 

 32  .לדחייתה מובילה התביעה על שחלה הנורמטיבית המסגרת ע� שהוכחו העובדות של שילוב�

  33 
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 11מתו�  9

 1לב �מנת שתקו� הגנה מפני פרסו� לשו� הרע נדרש כי הנתבע עשה את הפרסו� בתו��על  .1

 �2ובהתקיי� אחת הנסיבות הנוספות המפורטות בהגנות הספציפיות שקבועות בחוק; באי� תו�

 3 15עי% סלב שנלווה לפרסו�, לא יחסה הפרסו� תחת הגנת הדי�. הדברי� אמורי� בהגנות 

 4  לש� התקיימותה. לב �אינה טעונה הוכחת תו�בחוק  14סעי% לפי בחוק; הגנת אמת הפרסו� 

  5 

 6במשפט פלילי או אזרחי בשל לשו  הרע במשפט פלילי או אזרחי בשל לשו  הרע במשפט פלילי או אזרחי בשל לשו  הרע במשפט פלילי או אזרחי בשל לשו  הרע בחוק איסור לשו� הרע: " 14זה לשונה של הוראת סעי%   .2

 7תהא זאת הגנה טובה שהדבר שפורס היה אמת והיה בפרסו עני  ציבורי; הגנה זו לא תישלל תהא זאת הגנה טובה שהדבר שפורס היה אמת והיה בפרסו עני  ציבורי; הגנה זו לא תישלל תהא זאת הגנה טובה שהדבר שפורס היה אמת והיה בפרסו עני  ציבורי; הגנה זו לא תישלל תהא זאת הגנה טובה שהדבר שפורס היה אמת והיה בפרסו עני  ציבורי; הגנה זו לא תישלל 

 8". הגנה זו ניצבת על כ� בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאי  בו פגיעה של ממשכ� בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאי  בו פגיעה של ממשכ� בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאי  בו פגיעה של ממשכ� בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאי  בו פגיעה של ממש    בשלבשלבשלבשל

 9האחת, על כ� שהדבר שפורס היה אמת, ושתיי, על כ� האחת, על כ� שהדבר שפורס היה אמת, ושתיי, על כ� האחת, על כ� שהדבר שפורס היה אמת, ושתיי, על כ� האחת, על כ� שהדבר שפורס היה אמת, ושתיי, על כ� שתי רגלי�, ושתיה� טעונות הוכחה: "

 10פלוס נ'  5653/98" [ע"א שהיה בפרסו עניי  ציבורי. על רגל אחת בלבד לא תוכל ההגנה לעמודשהיה בפרסו עניי  ציבורי. על רגל אחת בלבד לא תוכל ההגנה לעמודשהיה בפרסו עניי  ציבורי. על רגל אחת בלבד לא תוכל ההגנה לעמודשהיה בפרסו עניי  ציבורי. על רגל אחת בלבד לא תוכל ההגנה לעמוד

 11  )]. 2001( 894�893, 865) 5ה(, פ"ד נחלו+

  12 

 13אותו בל אמיתות הפרסו� להיות נכונה לעת הפרסו� ולתשתית העובדתית שהייתה ידועה ע  

 14מועד, ונדרש כי הוא יבטא אמת מהותית, ג� א� בפרט לוואי שלו מתקיי� פער בי� תוכנו לבי� 

 15)]. 2012( 93�92ות פסק ,אורב,�פלוני נ' ד"ר דיי  751/10המציאות לאשורה על כל פרטיה [ע"א 

 16הוצאת עיתו  האר+ בע"מ  670/79הנתבע הרי� את נטל השכנוע לגבי קיומה של ההגנה [ע"א 

 17)]. אמיתות הפרסו� מתקיימת בכל עיקריו של הפרסו�: 1987( 186, 169) 2, פ"ד מא(נ' מזרחי

 18הוכח שהתובע לא השלי� את ההובלה עבור אחיה של אפרת, למרות ששול� לו סכו� שעלה 

 19עט פי שניי� על זה שנקבע מראש. הוכח שהתובע נטש את ההובלה טר� סיומה כשהוא כמ

 20מותיר את הציוד שאותו הוא נשכר להוביל ברחוב בשעת לילה, באופ� שהסב ללקוחותיו 

 21רקע זה הגיע הנתבע למקו� והושיט �מצוקה וחייב אות� לגייס אחרי� לעזרת�. הוכח שעל

 22ת ללא תמורה ומתו� רצו� טוב. הוכח שלא דובר במקרה יד כמתנדב ללקוחותיו של התובע, זא

 23  יחיד שבו התנהל התובע בצורה גסה ופוגענית בביצוע הובלה.  

  24 

 25' ש 30' עמ' [פייסבוק' החברתית ברשת שירותיו את מפרס� התובעלפרסו� היה ער� ציבורי.   .3

 26 הזמינוו לתובע פנו סיגלית הנתבע ועדת וליאת ער� התובע עדי זה פרסו� בסיס�על]. 31�30, 27

 27 כש�]. 3/ת�ב 3' וסע 2/ת�ב 4' סע, 26�29' ש 23' ועמ 3/נ�ב 2' סע[ עבור� הובלות לבצע אותו

 28 חיובית המלצה לתת שביכולת� מרוצי� ללקוחות הפניה תו� עצמו את לפרס� רשאי שהתובע

 29 מהתובע שקיבלו לקוחות של וחוויותיה� להתנסות� ביטוי במת� ציבורי עניי� יש כ�, לגביו

 30 מבי� לאלו קול מת� הייתה דנ� הפרסו� של שפעולתו להודות נאל9 התובע. ומזיק פוגע שירות

 31    מרוצימרוצימרוצימרוצי    לקוחותלקוחותלקוחותלקוחות    ישישישיש    מקצועמקצועמקצועמקצוע    בעלבעלבעלבעל    לכללכללכללכל: "אמר כ�. שקיבלו מהשרות רצו� שבעי היו שלא לקוחותיו

 32    הפחותהפחותהפחותהפחות    ללקוחותללקוחותללקוחותללקוחות    הבמההבמההבמההבמה    ניתנהניתנהניתנהניתנה    אליר אליר אליר אליר     שלשלשלשל    הפרסומיהפרסומיהפרסומיהפרסומי    ובעקבותובעקבותובעקבותובעקבות. . . . מעבודתומעבודתומעבודתומעבודתו    פחותפחותפחותפחות    ומרוציומרוציומרוציומרוצי    יותריותריותריותר

 33]. 19�17' ש 33' עמ" [ההובלהההובלהההובלהההובלה    מציאותמציאותמציאותמציאות    אתאתאתאת    ולעוותולעוותולעוותולעוות    שקרישקרישקרישקרי    להפי0להפי0להפי0להפי0, , , , לרעהלרעהלרעהלרעה    דיבתדיבתדיבתדיבת    אתאתאתאת    להוציאלהוציאלהוציאלהוציא    מרוצימרוצימרוצימרוצי
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 1 בער� מידתית לא פגיעה תו�, התובע אודות�על רלוונטי אמת פרסו� לחסו� נועדה התביעה

 2 ללא שפגע כוזב פרסו� של תוצאתו את לאיי� כדי שננקט כהלי� הצגתה; הביטוי חופש של

 3  .ונסתרה נשללה התובע של הטוב בשמו והצדקה בסיס

  4 

 5 עד שהיה לאחר כי מסר הנתבע. הפרסו� בעשיית הנתבע של לבו�תו� הוכח, הצור� מ� למעלה  .4

 6 מא� ידי�על כ� לעשות שהתבקש בלי הראשו� בפוסט לתארו בחר הוא, בפרסו� שתיאר למקרה

 7 ידי�על נעשה שהדבר להראות התובע של מבוקשו]. 19, 16�14' ש 15' עמ; 3�1' ש 14' עמ[ דהו

 8, מנהל שהוא אחר הלי� בשל בתובע לפגוע או אחר מוביל של עסקו את לקד� כדי, בזדו� הנתבע

 9 הבאת לעת התובע זנח שאותו התביעה�בכתב 12' סע' ר[ בעלמא טענה בגדר ונותר הוכח לא

 10  ].6' ש 19' עמ עד 18' ש 18' לעמ והשוו; 4/ת�ב 17' בסע חדשה גרסה אימו9 תו� הראיות

  11 

 12, חלק בה נטל שהוא עובדתית התרחשות תיאר הוא, ראשית. ומידתי מדוד פרסו� נקט תבענה  

 13 כדבעי הוכח. ברחוב הושאר שהציוד לאחר אפרת של אחיה עבור ההובלה לסיו� הנוגע בכל

 14, עבורה שנקבע מהמחיר יותר וקיבל האח עבור בתשלו� ההובלה את לבצע שנשכר – שהתובע

 15 בפרסו� דובר לא, שנית. לילה בשעת ברחוב מצוי כשהציוד האח את ועזב אותה סיי� לא

 16 טענה בשל עבודתו את לסיי� בלי המקו� את עזב המוביל כי צוי� הראשו� בפוסט. וחסר חלקי

 17 ראיה עדת שהייתה אפרת של בעדותה הוכחה זו עובדה כאשר, אור בו ואי� צר המדרגות �ֶר שגֶ 

 18, שלישית. התובע התנהלות על אור לשפו� היה שיכול נתו� לציי� טרח הנתבע, משמע. לאירוע

 19 עשה הוא; לזהותו עשוי שהיה נתו� מסר ולא התובע של בפרטיו נקב לא הנתבע הראשו� בפוסט

 20 לא זה רקע�על. המוביל של לזהותו בקבוצה מגיבי� ידיב שנשאל אחרי, השני בפוסט רק כ�

 21  ]. 4/ת�ב 16' סע[ כלפיו הסתה נקט הנתבע כי התובע טענת את לקבל נית�

  22 

 23 כוונת וללא לציבור ערכו בשל, נכונותו ידיעת תו� הפרסו� עשיית על מעידי� הללו השיקולי�  

 24  )].1969( 138, 135) 2, פ"ד כג(הוצאת מודיעי  בע"מ נ' חתוקה 250/69ע"א [ הנתבע מצד זדו�

  25 

 26 יחד. לכ� מעבר נוספות לטענות להידרש צור� ואי�, הממשית במחלוקת להכריע כדי בכ� די  .5

 27 14' סע[ והנפשי הבריאותי במצבו החמרה חלה הפרסו� שבעקבות טע� התובע: יצוי� זאת ע�

 28 ראיות להביא ניסיו� כל נעשה לא א� מקצועית שבמומחיות מובהקת בטענה מדובר]. 4/ת�ב

 29  . להוכחתה

  30 

 31 ג�]. 4/ת�ב 11' סע[ בהובלות אותו מלהעסיק משפחתו חדלה הפרסו� בעקבות כי טע� התובע  

 32 שבמסגרתו ההובלות עסק את יחס הוא שלה� התובע של משפחתו בני; הוכחה לא זו טענה

 33  . בעדות� בתביעה לתמו� כדי זומנו לא עבד הוא

  34 
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  1 

 2 חרדות חווה הוא, תרופתי טיפול של העדרובו מחלתו רקע שעל בתצהירו מסר התובע, בסו%ל  

 3 הלא תכונותמ חלק לפחות]. 4/ת�ב 5' סע[ חברתית ופוביה טורדניות מחשבות, חשדנות, קשות

 4 היה זה במוב� ג�; סיגלית ועבור אפרת עבור עבודתו את התובע ביצע בו באופ� ביטוי לידי באו

 5 יחליט בטר� לקבל רשאי שהציבור במידע מדובר. מבוטל לא ציבורי ער� אודותיו�על לפרסו�

 6  . כמוביל התובע של לשירותיו להזדקק א�

  7 

 8  דברי% של סיכומ%  .ו

  9 

 10   .נדחית התביעה

  11 

 12   17,550 בס�) מ"מע כולל( ד"עו ט"ושכ   1,500 בס� ההלי� הוצאות את לנתבע ישל� התובע

 13 הפרשי ישא במועד ישול� שלא סכו�. לתובע הדי��פסק יומצא שבו המועד מ� יו� שלושי� תו�

 14  . בפועל התשלו� מועד עד ואיל� הדי��פסק מיו� כחוק וריבית הצמדה

  15 

 16  .התיק את ותסגור לצדדי� הדי��פסק את תמציא המזכירות

  17 

 18  , בהעדר הצדדי�.2018דצמבר  13, ה' טבת תשע"טנית� היו�, 
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