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 פסק די�

  1 

 2 תקנה פי על"). חוקה: "להל�( 1965  ה"תשכ, הרע לשו� איסור חוק מכוח שהוגשה ,קטנה תביעהלפניי 

 3  .תמציתית בצורה הדי� פסק ינומק, 1976 ז"התשל, )די� סדרי( קטנות בתביעות שיפוט תקנותל )ב(15

  4 

 5 ל"ז הרש שבח מר, התובע אבי של המשפחה ורופא, במקצועו רופא, הנתבע כי נטע� התביעה בכתב

 6 חיי* מר, התובע אח ע* שניהל בשיחה, שפויי* כלא המנוח ואת התובע את תיאר, ")המנוח: "להל�(

 7 קשה נפש עגמת נגרמה, זה מכינוי כתוצאה, התובע לטענת). התביעה לכתב צור+ השיחה תמלול( שבח

 8 א�, הנתבע של רפואית לרשלנות התובע טע� עוד. התנצל לא שהנתבע מכל והחמור, ולמשפחתו לו

 9 לתביעות משפט בביתאינה מתאימה להתברר  והתביעה מאחר, הדיו� בפתח כבר ידי על נדחתה טענתו

 10  . קטנות

  11 

 12 נפשיי* מקשיי* סבל אשר, למנוח שנת� הרפואי הטיפול במסגרת כי הנתבע טע� ההגנה בכתב

 13 בפניו נחסמה, לטענתו, כ� על. אחרת במרפאה אחר רופא לטיפול המנוח עבר, רבות וממחלות

 14. עבורו המנוח משפחת נוטלי* היו אות�, הקבועות לתרופות המרשמי* את למנוח להנפיק האפשרות

 15 שנית� הלקוי הטיפול רקע על, למנוח דאגתו ואת תסכולו את הביע כי טע�, בשיחה להתבטאותו באשר

 16 הבעת בגדר נאמרו דבריו, לשיטתו. די� י"עפ כאפוטרופוס, התובע ידי על ובפרט משפחתו ידי על למנוח

 17 של לפסיקתו הצדקה להקי* כדי בה* שאי� ומכא�, כרופא, במנוח בטיפול המשפחה תפקוד על דעה

 18  . בחוק 15 14 בסעיפי* ההגנות לו ועומדות, פיצוי

  19 

 20 המחלוקת לסיו* להביא משניסיו�. בכתבי הטענות טענותיה* על וחזרו, בדיו� לפניי העידו הצדדי*

 21  . די� פסק לתת ונותר, פה בעל טענותיה* הצדדי* סיכמו, צלח לא, נוע* בדרכי

  22 

 23  דיו� והכרעה

 24 עלול אשר כפרסו* המחוקק ידי על הוגדר, הרע לשו� איסור חוק להוראות בהתא*", הרע לשו�"

 25  . לבזותו או, במשרתו, באד* לפגוע כדי בו שיש או, הבריות בעיני ללעג או לבוז לעשות או אד* להשפיל

  26 
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 1נית� לראות מנוסח התמלול שצור+ לכתב התביעה את אמירותיו של הנתבע כלפי התובע והמנוח, 

 2  כדלקמ�: 

  3 

 4  "הנתבע: אתה צרי� לבוא ולשאול, אבא של� לא עצמאי, אתה מבי� את זה? 

 5  חיי*: כ�, אני מבי� את זה.

 6  הנתבע: למה יש אפוטרופוס, כשב� אד* לא שפוי, הוא לא שפוי. 

 7  חיי*: נכו�, חשבתי שאח שלי

 8  הנתבע: וזה

 9  חיי*: לוקח אותו ומטפל בו ואני יכול לסמו� עליו

 10  לא שפוי, סליחה הנתבע: מי, אח של�? הוא ג*

 11  חיי*: אני...

 12  הנתבע: הוא לא שפוי. 

 13  חיי*: אתה יכול לכתוב לי את זה שהוא לא שפוי?

 14  הנתבע: לאח? 

 15  חיי*: כ�.

 16  הנתבע: לא, הוא לא מטופל שלי.

 17  חיי*: הבנתי, טוב, תודה רבה אדוארד, אני אבדוק את זה.

 18  לתמלול שצור+ לכתב התביעה).  25 11שורות  5(עמ'  הנתבע: בבקשה, כל טוב"

  19 

 20 להעדר הנוגעות אמרות, ולתובע למנוח בהתייחס ,שבח חיי* מר, לאחי התובע אמר הנתבע כי הוכח

 21 מונח של כמשמעותובעילה האזרחית " פרסו*" כדי בכ� לראות שיש ומכא�,  * של האחרוני*שפיות

 22  . הרע לשו� איסור חוקב זה

  23 

 24 נאמרו בו להקשר הדעת את לתת ישמשמדובר בפרסו*, יש להוסי+ ולבחו�, מה נאמר באותה שיחה. 

 25, אלו כל ומעל, האמרות נאמרו בה� לנסיבות, עת באותה שנאמרו הדברי* של הכולל רקע על, האמרות

 26 723/74 א"ע ראו זה בעניי�. (נסיבות ובאות� מועד באותו, אמרות לאות� ייחס סביר שאד* למשמעות

 27 259/89 א"ע וכ� 281) 2(לא ד"פ 'ואח מ"בע לישראל חשמל חברת' נ' ואח מ"בע" אר!"ה עיתו� הוצאת

 28  ). 48) 3(מו ד"פ ספירו' נ מ"בע מודיעי� הוצאת

  29 

 30לאחר שנתתי דעתי לכלל עדויות הצדדי* בדיו� וקראתי את השיחה כפי שפורטה בתמלול, ובמיוחד 

 31כפי שמשתק+ מתו� התמלול, אני קובעת כי אי� מדובר באמרה אשר  ,מצורת התבטאותו של הנתבע

 32  המנוח או את התובע.למד ממנה כוונה לבזות את אד* סביר, 

  33 

 34עבור המנוח,  תרופות לקבל ומשפחתו התובעהנתבע לבקשת  רביס, בפניי שהובאו לנתוני* בהתא*

 35יובהר כי בית המשפט אינו בוח� א* שיקול . התובע של אחיו ע* שיחה במהל� מפיו נאמרו הביטויי*ו

 36הדעת הרפואי או המנהלי גופו, שהנחה את הנתבע להחליט שלא להעניק למנוח תרופות, סביר או לא. 
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 1ולרופא סמכות להפעיל לגביו את שיקול דעתו  ,נקודת המוצא היא כי  מת� תרופות הוא תחו* רפואי

 2  .תולקבל החלטה עניינית המתבססת על אותו שיקול דע

   3 

 4 בלשו� מדובר כי לקביעה מספק בסיס להוות יכולה אינה, רבה נפש עגמת לו נגרמה כי התובע טענת

 5 בתמלול מעיו�. המשפחה בתו� פרטית בשיחה נאמרו הנתבע דברי כי העובדה לאור בייחוד, הרע

 6 התייחס פע* אחר ופע*, ומשפחתו התובע לפניות שעה הנתבע כי התרשמתי התובע שהגיש

 7 כדי ,שנאמרו ,עצמ* בדברי* אי�, כאמור. וראוי מקצועי שירות לה* והעניק בה* טיפל, לפניותיה*

 8 תכונות או התנהגות, מעשי* בשל אד* לבזותאו  הבריות בעיני אד* להשפיל שעלול פרסו* להוות

 9 בעיני הפרסו* נתפס שבה בדר�, אובייקטיבי מבח� תו�, שתעשה צרי� הדברי* בחינת. לו המיוחסי*

 10' סע אורב"�דיי�פלוני נ'  751/10 א"ע( הפרסו* את הנפגע תפס בו באופ� דווקא ולאו, הסביר האד*

 11  )., פורס* בנבו8.12.2012, ריבלי� פטהשוכב'  דעת לחוות 84 83

  12 

 13הטיפול במנוח, וכי התנהל ויכוח באשר בפרסו* בו נאמרו הביטויי*, היה מיועד לצור� בירור המש� 

 14לסירובו של הנתבע להנפיק למנוח תרופות, שעה שהמנוח כבר לא היה מטופל של הנתבע. ניכר כי 

 15 בפני האח, הביטויי* לא נאמרו במסגרת שיחת חולי� או השמצה, אלא שהנתבע ביקש להביע עמדתו

 16יתרה מכ�, ניכר כי דברי הנתבע על המנוח לא  לפיה התובע אינו מתאי* לשמש כאפוטרופוס למנוח.

 17. ג* התובע העיד שנה 20לאור היכרותו את המנוח כרופא המשפחה במש�  , אלאנאמרו על דר� הסת*

 18: "...הוא אובח� בבריאות הנפש בעבר כבעל אישיות גבולית אבל אני לקחתי אותו לאבחנה על המנוח כי

 19� יכול לנהל את עצמו חלקית אבל עקב גילוי ומצבו חדשה ונאמר שהוא כ� מתמצא במציאות והוא כ

 20  ). 32 30, שורות 2היה קשה לו והוא נזקק לאפוטרופוס" (פרוטוקול, עמ' 

  21 

 22היחסי* שבינו לבי� האד* משנאמרו בתו* לב ו", לחוק) 2(15חת הגנת סעי+ דברי הנתבע ג* חוסי* ת

 23זאת נוכח . "ית לעשות אותו פרסו*שאליו הופנה הפרסו* הטילו עליו חובה חוקית, מוסרית או חברת

 24תפקידו כרופא המשפחה, לצור� הבעת דעה באשר לתפקודו של ב העובדה כי הדברי* נאמרו על ידו

 25התובע כאפוטרופוס. לא הוכח בפני, כי היה לנתבע סיבה או מטרה אחרת, למעט הבעת אותה דעה, 

 26נאמרו  �כתפקידו כרופא. בנסיבות בהוכי דבריו נאמרו לצור� פגיעה במנוח או תו� חריגה בלתי סבירה 

 27הוטחו בתובע ביטויי* או אמירות או הביטויי* בתיק, ומשלא הובאה בפניי ראייה כי נאמרו דברי* 

 28מעבר לביטויי* בשיחה שפורטה בתמלול, לא נית� אלא לראות בדבריו של הנתבע כביטוי אשר יש בו 

 29  . , מתו� דאגה לונוחכדי הבעת דעה ביחס לטיפולו של התובע ומשפחתו כלפי המ

  30 

 31 נזק לו נגר* כי להוכיח עליו, חוקל 15 סעי+ הוראות מכוח מוגנות הנתבע של אמרותיו היו לא אילו ג*

 32 כמשמעותו", הרע לשו�"כ ייחשב פרסו* כי נקבע בה העליו� המשפט בית של לפסיקתו בהתא* כלשהו

 33 בתחושה די אי� כי מכא�. הסביר האד* ידי על ככזה ייתפס א* רק, לחוק 1 בסעי+ זה מונח של

 34 דהיינו, האובייקטיבי היסוד את לבחו� שיש אלא, בזמנו המנוח אוהאח, , התובע של הסובייקטיבית

 35 בעניי� ראה( הבריות בעיני הפרט זכה לה להערכה, התביעה נשוא האמרות של זיקת� או השפעת� מה

 36  ). )1986( 734 )4(לט ד"פ דרדריא�הארכיהגמו� ' נ שאההאג'מיא�  466/83 א"ע זה
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 1 המנוחהתובע,  זכו לה ההערכה את להשפיע כדי הנתבע ידי על שנאמרו בביטויי* ההי כי הוכח לא

 2הפרסו* היה בשיחה פרטית ע* אחי התובע, ואלי ג* ע* התובע עצמו, כפי . הבריות ידי על ומשפחתו

 3 תחושה למעט, למעשהשנטע� לראשונה בדיו�. לשו� הרע כלפי הנפגע לבדו אינו מהווה פרסו*. 

 4אפילו האח, חיי* שבח, שהדברי* הושמעו באוזניו, לא הגיע . דבר הוצג לא, התובע של סובייקטיבית

 5  לעדות. 

  6 

 7אינ* מהווי* לשו� הרע לפי החוק,  ולתובע מכל האמור לעיל, אני קובעת כי דברי הנתבע לאחי התובע

 8  ולחלופי� זוכי* למספר הגנות בחוק.

  9 

 10  התביעה נדחית. 

  11 

 12איני מחייבת ולאחר שהנתבע התנצל על דבריו בדיו� לפניי, בנסיבות העניי�, לאור הנסיבות המצערות, 

 13  את התובע בהוצאות הנתבע.

  14 

 15  יו' מיו' מסירת פסק הדי�. 15המועד להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי הוא 

  16 

 17  המזכירות תשלח את פסק הדי� לצדדי*.

  18 

 19  , בהעדר הצדדי*.2018אוגוסט  27, ט"ז אלול תשע"חנית� היו*,  

  20 

 21 

  22 


