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  רבקה ארד  שופטתה כבוד פני ל
 

 
 תובע

  
 , עו"דיניב שטרנליב

  
  נגד

 

  
 נתבע

  
  ד! כדר (לוי)

 ע"י ב"כ עו"ד ישראל אליאב

  
 

 פסק די!

  

  תביעה לפיצוי בגי� פרסו� לשו� הרע.

  

  רקע

התובע הוא עו"ד במקצועו ומייצג את אביו, משה שטרנליב, בתביעה שהוגשה כנגד הנתבע   .1

א  היא בבית משפט זה. לטענת התובע, הנתבע איי� עליו איומי� חמורי� בגינ� הגיש כנגד 

הנתבע תלונה במשטרה. לאחר מכ�, הנתבע הגיש כנגד התובע תלונה לוועדת האתיקה של 

  רסו� בגינו הוגשה התביעה.  לשכת עורכי הדי�, היא הפ

 הפרסו#

סעיפי�, נשלח לוועדת האתיקה ע"י בא כוחו של הנתבע  #83עמודי� ו 6מכתב התלונה, האוחז  .2

באותה עת, עו"ד יוסי פאר. בתלונה גולל הנתבע מסכת אירועי� בה�, לטענתו, התובע עבר 

ני� שנזכרו עבירות אתיות שונות. בכתב התביעה, התמקד התובע במספר אירועי� נטע

בתלונה ולא טע� כי הוא תובע בשל כל הביטויי� המופיעי� בתלונה. לפיכ
, הבחינה תהיה 

ביחס לדברי� הנזכרי� בתלונה ואשר התובע התייחס אליה� בכתב התביעה (ראו בעניי� זה 

 )).25.6.12( מרדכי הלפרי! נ' חיי# איצקובי$ 2291/12רעא 

  

רכשו הנתבע ואביו של התובע ע�  1988נתבע כי בשנת בפתח התלונה פרט ה # ניגוד ענייני# .3

דונ� בראשו� לציו�. הרוכשי� חתמו על הסכ�  #2שות  נוס , ויטלי יוחנ�, מגרש בשטח של כ

 שיתו . הזכויות בנכס ה� במושע והבני� שנבנה במקו� טר� נרש� כבית משות . 

 

ובמקביל ייצג את אביו בתביעה בתלונה נטע� כי התובע פעל בניגוד ענייני� עת ייצג את הנתבע 

פנה התובע לנתבע  2015לתלונה טע� הנתבע כי בחודש יולי  17 – 8שהגיש נגד הנתבע. בסעיפי� 

וליתר הבעלי� במטרה לייצג� ברישו� הנכס כבית משות . הנתבע הגיע למשרדו הקוד� של 
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". רנליב לפעולוהמתלונ! נת! אור ירוק לעו"ד שטהתובע והשני� סיכמו את ענייני הייצוג "

עוד נטע� בתלונה כי הוסכ� בי� הצדדי� שהתובע ייצג את הנתבע ואת בנו בתביעה שהגישו 

 כנגד קפה ג'ו. התובע קיבל שכר טרחה ונת� חשבונית.

 

הנתבע טע� בתלונה כי התובע הסתייע בו ושלח אותו למשימות שונות, לרבות פניה לבעלי 

במקרקעי� וקבלת מסמכי� שוני�. הנתבע טע� הקרקע הצמודה, לצור
 פירוק השיתו  

בתלונה כי לאחר שהתובע קיבל ממנו את כל המידע לו היה זקוק בקשר לנכס, הגיש התובע 

תביעה כנגד בעלי הנכס בטענה שביצעו חריגות בניה והגיע אית� להסדרי� מחו/ לכתלי בית 

סגר ע� עמודי ברזל המשפט, לרבות שטחי� ברכוש המשות  וחניות משותפות, אות� התובע 

 והשכיר�, והכל מבלי לידע את הנתבע ומבלי שביצע את רישו� הבית המשות .

 

בהמש
 טע� הנתבע בכתב התלונה כי בזמ� שהתובע ייצג אותו בפירוק השיתו  ורישו� הבית 

המשות , הגיש כנגדו תביעה בש� אביו לפינוי האול� שנמצא על גג המבנה, לרבות פינוי שוכר 

 בגי� דמי שימוש ראויי�. 0ותביעה כספית ע"ס רבע מליו�  –אבי דה�  –האול� 

 

בהתנהגות הנטענת המתוארת לעיל טע� הנתבע בתלונה כי התובע התנהג באופ� שאינו הול� 

 לכללי האתיקה של לשכת עורכי הדי�. #21ו 19, 16, 14עו"ד ובניגוד לכללי� 

 

טע� הנתבע כי בתביעה לפינוי מושכר  לכתב התלונה 32 – 22בסעיפי�  – הטעית בית המשפט .4

 
שהגיש הנתבע ביקש בית המשפט לקבל את עמדתו של התובע ביחס לבעלות בנכס ולהמש

השכירות של אבי דה�. התובע מסר לביהמ"ש בש� אביו, כי לנכס בעלי� נוספי�. הנתבע טע� 

 25%רק של  בתלונה כי אביו של התובע מעול� לא טע� כי  הוא הבעלי� של כלל האול� אלא

מהאול�. בהמש
 טע� התובע לפני ביהמ"ש בתביעת הפינוי כי האול� מסכ� חיי אד�, כי 

העסק במקו� פועל ללא רשיו�, ובמקו� מפגעי� בטיחותיי� אול� אי� לו התנגדות כי 

השכירות תמש
 באופ� זמני כל עוד דמי השכרות יופקדו בקופת ביהמ"ש. לטענת הנתבע, 

מ"ש העביר את ההלי
 לסדר די� רגיל והנתבע נאל/ לבקש שהתביעה נוכח דברי� אלה, ביה

תדחה ללא צו להוצאות. לטענת הנתבע בכתב התלונה, במעשיו אלה של התובע ביצע עוולת 

לכללי  34שקר מפגיע ותרמית כנגד הנתבע. כמו כ�, הטעה את בית המשפט ופעל בניגוד לכלל 

 #25%בעוד שבתביעה שהגיש טע� כי זכאי להאתיקה עת טע� כי הוא הבעלי� של כלל הנכס 

 מהנכס.

 
לכתב התלונה התייחס הנתבע לשיחת טלפו� אשר   55#51בסעיפי�  – פרסומי# שקריי# .5

לטענתו התקיימה בינו לבי� התובע בה ניסה התובע להוציא מהנתבע הודאה כי אחד השכני� 

י הוא רוצה לרצוח את בנכס בש� משה ויטלי, אשר התובע הגיש כנגדו תביעה, אמר לנתבע כ
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התובע ואת הוריו. השיחה נותקה ואז קיבל הנתבע שיחת טלפו� מאד� שהזדהה בש� שרו� 

ברנס, אשר ביקש לפגוש את הנתבע. השניי� אכ� נפגשו ובפגישה הודיע ברנס לנתבע כי שמע 

שאמר לתובע שויטלי רוצה לרצוח את הוריו של התובע. הנתבע טע� בתלונה כי הדברי� לא 

ו מעול�. בהמש
 ויטלי הטיח בנתבע מדוע אמר לתובע כי הוא רוצה לרצוח את ההורי� הי

שלו. הנתבע הכחיש הדברי� נמרצות בפני ויטלי והסביר כי מפרסמי� עליו דברי שקר. 

בהתנהלות נטענת זו טע� הנתבע בתלונה כי התובע התנהג בחוסר ת� לב, באופ� שאינו ראוי 

  ואינו מכבד את המקצוע. 

 

  צית טענות התובעתמ
  
התובע טוע� כי כתב התלונה רצו  פרסומי לשו� הרע אודותיו, אשר בינ� לבי� המציאות אי�  .6

ולו חצי דבר. הפרסו� רצו  בדיות שבדה הנתבע מליבו על מנת לבסס תלונה שקרית אותה 

  הגיש ללשכת עורכי הדי� על מנת לפגוע בתובע וכמשקל נגד לתלונה שהגיש התובע במשטרה. 

 

התובע מעול� לא ייצג את הנתבע ומעול� לא כוננו ביניה� יחסי עור
 די� לקוח. התובע  .7

מעול� לא פנה אל הנתבע במטרה לייצגו ברישו� בית משות  או בתביעת פירוק שיתו  או 

בכל עניי� אחר. כמו כ�, התובע מעול� לא קיבל מהנתבע שכר כלשהו ומעול� לא נת� לו 

 חשבונית. 

 

א הטעה את בית המשפט בנסגרת הלי
 שהתנהל בי� הנתבע לצד שלישי או התובע מעול� ל .8

 בכל הלי
 אחר.  

 

ההתנהלות המתוארת בשיחות הטלפו� הנטענות בתלונה לא ארעה מעול� וכולה בדיה.  .9

התובע לא היה מעורב במסכת האירועי� המתוארת בתלונה ואינו מכיר את הגורמי� 

 הנזכרי� בה.

 
ע כי בסופו של דבר, לאחר שנאל/ להגיב לתלונה, על כל הכרו
 בכתב התשובה ציי� התוב .10

והמשתמע מכ
, קיבל הודעה מלשכת עורכי הדי� כי הוחלט לסיי� את הטיפול בתלונה נוכח 

  העדר התייחסות הנתבע לתגובת התובע לתלונה.

 
התובע מבקש כי ביהמ"ש ית� צו עשה המורה לנתבע למסור לתובע מכתב התנצלות בגי�  .11

בתלונה ע� עותק לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדי�. בנוס  מבקש התובע כי יפסק האמור 

#פיצוי ללא הוכחת נזק עפ"י מלוא הסכו� הסטטוטורי הקבוע בחוק איסור לשו� הרע, תשכ"ה

  (להל�: החוק). 1965
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  תמצית טענות הנתבע
 

למוכר ולמקובל בניהול תביעת אביו התובע גילה מעורבות עמוקה ורבה ביותר, הרבה מעבר  .12

בייצוג משפטי של לקוח, עד כדי הזדהות מוחלטת. התובע הוא זה שנמצא בנכס ומשוחח ע� 

בעלי הזכויות או השוכרי� במקו�. בהחזיקו בשני הכובעי�, ה� כבעל די� וה� כבא כוח, חוצה 

לעיתי� התובע את הגבול המבדיל בי� השניי�. חלק מהטענות המוצגות בתלונה שהגיש 

  נובעות מחציית גבול זו. הנתבע, 

 

הנתבע לא איי� על התובע. א� נית� לראות בדבריו משו� איו�, הרי זה כתוצאה מפרובוקציה  .13

שיצר כלפיו התובע, כדי להרגיזו ולגרו� לו להתבטא באופ� שאינו רגיל לו, כדי שהתובע יוכל 

 להגיש כנגדו תלונה במשטרה.

 
ה שטרנליב, אביו של התובע, היה עני� ברישו� הנתבע אינו עור
 די� בהשכלתו. לנתבע ולמש .14

הבני� כבית משות , בהיות� בעלי הזכויות בו. התקיימו שיחות בעני� זה והנתבע א  ביצע 

פעולות ראשונות כדי לקד� העני�, בהנחיית התובע. הנתבע ראה בכ
 משו� ייצוג או הסכמה 

התביעה כנגדו ובייצוג התובע  לייצוג, ג� א� לא נחת� יפוי כח פורמלי. לכ�, ראה את הגשת

  כניגוד ענייני�. 

 
התובע עצמו מאשר כי נת� לבנו של הנתבע, לירו� כדר, יעו/ משפטי בסכסו
 עסקי שפר/ בינו  .15

לבי� שותפיו. באותה עת, החלי  התובע מסרוני� ע� לירו� בענייני� הנוגעי� לאביו. בנסיבות 

  נה ויעשה הפרדה בי� הדברי�. אלו אי� מקו� שהתובע יצפה שהנתבע יקבל זאת בהב

 
  התובע הציג את אביו כבעלי� של הנכס ומצג זה אינו נכו�. .16

 
האמור בתלונה אינו מהווה לשו� הרע ואי� בתלונה כדי לגרו� לאיזה מ� התוצאות הנזכרות  .17

  לחוק.  1בסעי  

 
  לחוק. 14תוכ� תלונתו של הנתבע הינו אמת ולכ� חלה ההגנה הקבועה בסעי   .18

תלונת הנתבע וכל הקשור בה, אינה תלונת שווא. התלונה הוגשה ע"י הנתבע בתו�  יתר על כ�,

לב מוחלט בסברו כי התנהגותו והתנהלותו של התובע מצריכות ומצדיקות הגשת תלונה 

לגור� המוסמ
. מדובר בתלונה שהוגשה בתו� לב לרשות המוסמכת לקבל תלונות על התובע 

 ) לחוק. 8(15לכ� חוסה תחת ההגנה הקבועה בסעי  ולחקור בעניי� המשמש נושא התלונה ו

 
התלונה לא גרמה נזק כלשהו לתובע וג� לא היה בה פוטנציאל לגרו� זנק שכ� מדובר בתלונה  .19

  שהוגשה לגור� דיסקרטי יחיד האמו� על האתיקה של עורכי הדי�.
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  דיו! והכרעה

 

  המסגרת הנורמטיבית

 ":לשו! הרע, הוגדרה "#1965וק איסור לשו� הרע, תשכ"הלח 1בסעי   .20

  –לשו! הרע היא דבר שפרסומו עלול "

  . להשפיל אד# בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצד#;1

  סי# לו;. לבזות אד# בשל מעשי#, התנהגות או תכונות המיוח2

. לפגוע באד# במשרתו, א# משרה ציבורית וא# משרה אחרת, בעסקו, במשלח 3

  ידו או במקצועו;

. לבזות אד# בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקו# מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או 4

  מוגבלותו...".

  

) נקבע תרשי� הזרימה בתביעות לשו� 8.2.12( אורבו+�ר אילנה דיי!פלוני נ' ד" 751/10ע"א ב .21

בשלב ראשו! נבחנת השאלה א# הביטוי מהווה לשו! הרע על פי אחת מארבע הרע: "

לחוק.  2לחוק, והא# מתקיי# יסוד הפרסו# כמשמעותו בסעי,  1החלופות בהגדרה שבסעי, 

יטוי נהנה מאחת החסינויות רק א# התשובה חיובית עוברי# לשלב הבא ובוחני# א# הב

לחוק... א# לא כ!, אנו עוברי# לשלב  13המוחלטות (פרסומי# מותרי#) הקבועות בסעי, 

לחוק על שתי רגליה  14הבא ובוחני# א# הפרסו# מוג! על פי אמת המידה הקבועה בסעי, 

 אמת בפרסו# ועניי! ציבורי. א# הפרסו# אינו נהנה מהגנה זו, יש להמשי+ ולבחו! א# –

לחוק  15הפרסו# מוג! בתו# ליבו של המפרס#, בגדר אחת מהחלופות הקבועות בסעי, 

 14. היה ונתברר כי הפרסו# אינו נהנה מהגנת סעי, 16במשולב ע# חזקות תו# הלב בסעי, 

  ".אז עוברי# לשלב הרביעי של הסעדי#�, או15או מהגנת סעי, 

  

  לחוק  14סעי,  –הגנת אמת הפרסו# 

  בע: לחוק קו 14סעי   .22

במשפט פלילי או אזרחי בשל לשו! הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר שפורס# "

היה אמת והיה בפרסו# עני! ציבורי; הגנה זו לא תישלל בשל כ+ בלבד שלא הוכחה 

  ".אמיתותו של פרט לוואי שאי! בו פגיעה של ממש

  

בגדרו של סעי  זה, המחוקק התיר פרסו� עובדתי שיש בו משו� פגיעה בשמו הטוב של אד�  .23

וא  בכבודו, א� מתקיימי� שני תנאי�. האחד, עובדתי בעיקרו, כי הפרסו� הוא אמת. השני, 

ערכי בעיקרו, כי מדובר במידע שיש בו עניי� לציבור. נטל הוכחת הגנת "אמת הפרסו�" מוטל 

  )).22.2.17( מולוקנדוב נ' פורוש 844/12למשל ע"א על המפרס� (ראו 

http://www.nevo.co.il/law/74372/1
http://www.nevo.co.il/case/5699497
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  לחוק 15סעי,  –הגנת תו# הלב 

  לחוק קובע:  15סעי   .24

במשפט פלילי או אזרחי בשל לשו! הרע תהא זאת הגנה טובה א# הנאש# או "

  הנתבע עשה את הפרסו# בתו# לב באחת הנסיבות האלו:

)1... (  

...  

עני! שבו האד# שאליו הוגשה ) הפרסו# היה בהגשת תלונה על הנפגע ב8(

התלונה ממונה על הנפגע, מכוח די! או חוזה, או תלונה שהוגשה לרשות 

המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע או לחקור בעני! המשמש נושא התלונה; 

ואול# אי! בהוראה זו כדי להקנות הגנה על פרסו# אחר של התלונה, של 

  דבר הגשתה או של תכנה.

...."  

  

להבדיל מהגנת אמת הפרסו�, תחולת הגנת תו� הלב אינה תלויה באמיתות הדברי�  .25

שפורסמו. בהגנה זו יעשה שימוש מקו� שהפרסו� אינו אמת או שלא נית� להוכיח את 

אמיתותו. הנטל להוכיח את רכיב "תו� הלב" וכ� כי הפרסו� נעשה באחת מהנסיבות 

  מוטל על המפרס�.  15המפורטות בסעי  

 

(א) לחוק: �16 יכול ג� להוכיח את רכיב תו� הלב באמצעות החזקה הקבועה בסעי  המפרס .26

 15הוכיח הנאש# או הנתבע שעשה את הפרסו# באחת הנסיבות האמורות בסעי, "

ושהפרסו# לא חרג מתחו# הסביר באות! נסיבות, חזקה עליו שעשה את הפרסו# בתו# 

 .".לב

את החזקה לעניי� העדר תו� לב הקבועה סעי  ואילו התובע יכול להוכיח נסיבות המקימות 

 (ב) לחוק: 16

חזקה על הנאש# או הנתבע שעשה את הפרסו# שלא בתו# לב א# נתקיי# "

  בפרסו# אחת מאלה:

  הדבר שפורס# לא היה אמת והוא לא האמי! באמיתותו;  )1(

הדבר שפורס# לא היה אמת והוא לא נקט לפני הפרסו# אמצעי# סבירי#   )2(

  א# אמת הוא א# לא;להיווכח 

הוא נתכוו! על ידי הפרסו# לפגוע במידה גדולה משהיתה סבירה להגנת   )3(

  "..15ידי סעי, �הערכי# המוגני# על

  

 ). מולוקנדובמדובר בחזקות הניתנות לסתירה (ראו עניי� 
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 15מושג תו� הלב עשוי להתפרש באופ� שונה ביחס לכל אחת מהחלופות הקבועות בסעי   .27

 141), 2, פ"ד לו(ריימר נ' עזבו! רייבר �788/79 למטרתה של כל חלופה (ראו ע"א לחוק ובהתא

  )).21.3.17( פלוני נ' פלונית 1620/17), בע"מ 1981(

 

נפסק כי בעת בחינת תו� הלב של מגיש התלונה לרשות מוסמכת, הדגש הוא על  ריימרבעניי�  .28

תוכ� התלונה ואמונתו של המתלונ� באמיתותה, ולא על מניעיו. דהיינו, ג� א� התלונה הוגשה 

במטרה לפגוע בנילו�, יוכל המתלונ� להנות מתחולת ההגנה א� יוכיח כי האמי� באמיתות 

הרצו� להג�  #) לחוק 8(15עומד בבסיס ההגנה הקבועה בסעי  התלונה. זאת, נוכח הרציונל ה

על בני הציבור המדווחי� על עבירות שבוצעו והאינטרס הציבורי שבעידוד הציבור למסור 

  מידע לרשויות המוסמכות לצור
 הבאת עברייני� לדי�. 

� נוכח חשיבותו הרבה של האינטרס הציבורי האמור, הפסיקה הרחיבה את משמעות מושג תו

) באופ� שג� א� בדיעבד התברר כי הפרטי� שנמסרו בתלונה אינ� מדוייקי� 8(15הלב בסעי  

וא  מוטעי�, ההגנה תחול נוכח החשיבות הרבה בהגנה על מתלונני� אשר באמצעות תלונת� 

 מזרימי� מידע לרשויות המוסמכות.

תלונה מהווה ע� זאת, מקו� שיתברר כי המתלונ� עצמו לא האמי� באמיתות התלונה וכי ה

  )). 14.3.16( פלונית נ' דניאל 7426/14תלונת סרק, ההגנה לא תחול (ע"א 

אליאב נ' הולנדר ראשל"צ) #) לחוק, ראו ג� ת"א (שלו�8(15לעניי� ההגנה הקבועה בסעי  

)2.7.18.(  

  

  מ! הכלל אל הפרט

  

שהגיש ללשכת בענייננו, דומני כי לא יכול להיות חולק כי האירועי� שתיאר הנתבע בתלונה  .29

עורכי הדי� אודות התנהלותו הנטענת של התובע בייצוג תו
 ניגוד ענייני� והטעיית ביהמ"ש  

 יש בה� משו� לשו� הרע שכ� פרסומ� עלול לפגוע בעסקו של התובע, במשלח ידו ובמקצועו.

יתר על כ�, לא יכול להיות חולק כי במשלוח כתב התלונה ללשכת עורכי הדי� התמלא רכיב 

  סו� הנדרש בחוק.הפר

 המחלוקת הינה בשאלה הא� עלה בידי הנתבע להוכיח תחולת של איזה מההגנות לה� טע�.

  

  הגנת אמת הפרסו#

סבורני כי לא עלה בידי הנתבע להוכיח תחולתה של הגנה זו. הנתבע לא הביא כל ראיה או  .30

ו בכתב עדות אשר יש בה כדי לתמו
 בטענה כי האירועי� הנטעני� בתלונה ואשר הוזכר

 התביעה אמת ה�. 
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בכתב התלונה התייחס הנתבע בעיקר לכ
 שהתובע ייצג אותו בהלי
 של פירוק  # ניגוד ענייני# .31

שיתו  ורישו� בית משות  ולכ
 שהתובע מייצג את אביו בתביעה שהגיש כנגד הנתבע. אלא 

ותו שמלבד אמירות כלליות, לא הניח הנתבע כל בסיס ראייתי לטענה כי התובע ייצג א

בענייני� הנטעני�. לא הוצג יפוי כח המלמד על ייצוג. הנתבע לא הביא לעדות א  אחד מאות� 

שכני� עימ� לטענתו שוחח במצוות התובע ואשר לאחר מכ� התובע הגיע עמ� להסכמות (ראו 

 ואיל
).  29ש'  8עדות הנתבע ע' 

 

הבית המשות  בחודש יולי  יתר על כ�, הנתבע העיד כי התובע פנה אליו בעניי� ייצוג ברישו�

). אול� קשה ליישב טענה זו ע� 6#7ש'  9וכי השניי� נפגשו במשרדו של התובע (ע'  2015

שלח התובע בש� אביו מכתב התראה לנתבע טר� נקיטת  2015לאוגוסט  #3העובדה שכבר ב

הליכי�. כשהוצגו הנתוני� בפני הנתבע במהל
 חקירתו, לרבות טענת התובע כי לא יתכ� 

, השיב הנתבע #2013זומ� על ידו למשרדו הקוד� באותה עת שכ� עזב את המשרד האמור בש

אתה זימנת אותי למשרד בענייני להפו+ את הבית כי יתכ� ועוה"ד טעה בתאריכי� והוסי  "

) למותר לציי� כי לא הוצג העתק של שיקי� 34#36ש'  9" (ע' למשות,. נתתי ל+ שיקי# פתוחי#

 בטענה חדשה. שנמסרו וכי עסקינ� 

 

ג� בטענה, אשר בכתב התלונה מצאה מקו� שולי ובהלי
 זה מצא הנתבע להדגישה, לפיה 

בייצוגו את בנו של הנתבע למעשה התובע ייצג ג� את הנתבע ובכ
 התקיי� ניגוד ענייני�, אי� 

  ממש. 

הנתבע העיד על עצמו כאיש עסקי� המנהל מספר עסקי�, בעל נכסי� ומעורה היטב בתחו� 

). הנתבע העיד כי סייע לבנו בפתיחת וניהול הזכיינות של קפה ג'ו, א
 20#24ש'  10עסקי (ע' ה

). הנתבע ידע לבצע היטב את ההפרדה בינו 12ש'  10הדגיש כי מדובר בעסק שבנו מנהל (ע' 

לבי� בנו. והנה דווקא בעניי� ייצוג התובע את בנו של הנתבע מצא הנתבע לערו
 עירוב בינו 

באופ� המקי� לשיטתו ניגוד ענייני� מצד התובע. יתר על כ�, למרות הטענה כי יוצג  לבי� בנו

בעניי� זה ע"י התובע, לא ידע הנתבע למסור ולו פרט אחד אודות התביעה הנטענת שהוגשה 

 ).25#26, 9#16ש'  10כנגד קפה ג'ו, מהותה, סכומה, באיזו ערכאה הוגשה וכיוצ"ב (ע' 

טענת הנתבע לפיה נוכח פנייתו של התובע אל לירו� בנו כדי שייצור ע� הנתבע קשר ביחס 

לבניי� (תכתובות צורפו למסמכי הנתבע) סבר כי התובע מייצגו היא טענה מיתממת שראוי 

  שלא היתה מועלית כלל. 

היה  יש לזכור כי התלונה הוגשה באמצעות עור
 די� ולא סביר בעיני כי בסיטואציה זו נית�

  לסבור, ולו בטעות, כי התובע ייצג את הנתבע.
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ג� החשבונית שהתובע הוציא מלמדת כי אי� בטענת הנתבע דבר. ראשית, החשבונית ממוענת 

 
ואילו הנתבע  24.2.15ללירו�  כדר, בנו של הנתבע, ולא לנתבע. שנית, החשבונית נושאת תארי

  כיצד הדברי� מתיישבי� זה ע� זה ?. 2015טע� כי התובע פנה אליו לצור
 ייצוג ביולי 

לכ
 יש להוסי  כי הנתבע נמנע מלהעיד את בנו לירו� אודות מהותו והיקפו של הייעו//ייצוג 

  שקיבל מהתובע והא� כלל ג� ייעו/ או ייצוג לנתבע.

  

לא הוכח כי התובע הטעה את בית המשפט. אי� חולק כי אביו של  – הטעיית בית המשפט .32

ויטלי. עוד אי� חולק כי הבעלות במקרקעי� היא #התובע הינו בעלי� בנכס יחד ע� הנתבע ו

). הנתבע נשאל, א� כ
, במה הטעה התובע את בית 2#5ש'  12במושע (ראו ג� עדות הנתבע ע' 

על מה הטעית שאמרת שהוא רשו# או לא  אני אמרתי שהטעית?המשפט והשיב השיב: "

). שוב, מדובר בתשובה מיתממת 7#8ש'  12" (ע' רשו#? מה זה מושע? אני יודע מה זה מושע?

 המלמדת על כ
 שלא היה כל ממש בטענה כי התובע הטעה את בית המשפט. 

 

 לכתב התלונה ג� בעניי� זה לא הובאה 51#55ביחס לאירועי� הנוספי� שנזכרו בסעיפי�  .33

 מטע� הנתבע כל ראיה המבססת את הנטע�.

 

נית� לסכ� ולומר כי הנתבע לא עמד בנטל להוכיח כי האירועי� המפורטי� לעיל כפי שהובאו  .34

 בתלונה שהגיש אמת ה�. לכ�, לא חלה הגנת אמת הפרסו�.

 

  הגנת תו# הלב

צור
 ) וה8(15לצד החשיבות הרבה שבאינטרס הציבורי העומד בבסיס ההגנה הקבועה בסעי   .35

להג� על המגיש תלונה לרשות המוסמכת ובירור המידע המגיע לרשות, יש להיזהר עת נעשה 

שימוש לא לגיטימי במנגנו� חשוב זה של בירור תלונות לצור
 אינטרס אישי כאשר המתלונ� 

יודע כי עסקינ� בתלונת סרק. סבורני כי המקרה שלפנינו הוא מאות� מקרי� מצערי� בה� 

 נתבע, מגיש התלונה, לא האמי� באמיתות התלונה. נית� לקבוע כי ה

 

נוכח הקביעה כי אי� בפרסומי� הנזכרי� משו� אמת, יש לבחו� הא� מתקיימת בענייננו איזה  .36

 (ב) לחוק המקימה חזקה כי הפרסו� נעשה שלא בתו� לב. 16מהחלופות הקבועות בסעי  

 

כי הפרסומי� הנזכרי� אינ� השתכנעתי כי בנסיבות המקרה כפי שפורטו לעיל, הנתבע ידע  .37

אמת. ממסכת הראיות שהובאה, וביתר שאת, אי הבאת כל ראיה מטע� הנתבע, נית� לומר 

כי הנתבע ידע ג� ידע כי התובע לא ייצג אותו ברישו� הבית המשות  וא  לא בכל עניי� הנוגע 

 לייצוג שהתובע העניק לבנו של הנתבע או בכל עניי� אחר. 
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הנתבע להציג עצמו כמי שאי� לו כל יריבות ע� התובע או ע� אביו,  למרות ניסיונותיו של

הרוש� הוא כי בי� הצדדי� קיי� סכסו
 מתמש
 והראיה היא ההליכי� המשפטיי� הלא 

מעטי� בה� ה� מעורבי�. יתר על כ� ולמרבה הצער, יריבות זו ניכרה היטב במהל
 שמיעת 

.
 ההלי

   

משפט כשטע� שאביו הינו הבעלי� במקרקעי� בדומה, הטענה כי התובע הטעה את בית ה .38

עומדת בניגוד חזיתי למצב הזכויות בנכס, ואשר ידוע היטב לנתבע. לא סביר בעיני כי הנתבע 

לא ידע כי טענתו לפיה העמדת בית המשפט על מצב הזכויות בנכס היא בגדר הטעיה אינה 


שנטע� בתלונה כי  אמת. לא בכדי במהל
 עדותו בביהמ"ש הביעה הנתבע "פליאה" על כ

 התובע הטעה את ביהמ"ש.

 

 בנסיבות אלו, קמה חזקה לפיה התלונה הוגשה שלא בתו� לב, חזקה שלא נסתרה ע"י הנתבע. .39

 

 נוכח האמור, לא קמות לנתבע ההגנות לה� טע�. .40

  

 הסעד

בקשת התובע לחייב את הנתבע לפרס� התנצלות נדחית שהרי כבר נפסק כי ביהמ"ש אינו  .41

יוס, וינשטיי! נ' יצחק (ב!  20070#09#15מרכז) #מוסמ
 לית� סעד מסוג זה (ראו תא (מחוזי

 )).21.6.18( ציו!) ג'רבי

 

, מטרת הפיצוי הסטטוטורי היא לפצות את הניזוק בגי� הנזק המסתבר מהוצאת לשו� הרע .42

מבלי שהנפגע נדרש להציג ראיות להוכחת הנזק בפועל. גובה הפיצוי נקבע על דר
 האומד� 

וביהמ"ש יתחשב בעניי� זה במגוו� שיקולי�, כגו� טיב הפרסו�, תפוצתו, השלכתו, ההקשר 

 1700/10), רע"א 4.8.08( ד"ר נודלמ! נ' שרנסקי 89/04הכולל והתנהגות הצדדי� (ע"א 

 ).510) 5, פ"ד נה(עמר נ' יוס, 4740/00), רע"א 20.5.10( דוביצקי נ' שפירא

 

בענייננו הבאתי בחשבו� את השימוש הלא ראוי שעשה הנתבע במנגנו� הקבוע בדי� לבירור  .43

התנהלות לא אתית של עורכי די�, בהגישו ביודעי� תלונת סרק. בנוס , התלונה נוסחה באופ� 

חנה וברירה של הדברי�. התובע נאל/ לא מתו�, תו
 ערבוב מספר רב של ענייני� ללא הב

להשחית מזמנו בניסוח ומשלוח תגובה, על כל הכרו
 והמשתמע מכ
, לרבות המשאבי� הלא 

  ). 4ש'  8ע'  – 35ש'  7ממוניי� הכרוכי� בניסוח תגובה שכזו (ראו בעניי� זה עדו התובע ע' 
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    תיק חיצוני: 

   

11  
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ו ולכ� הוחלט להפסיק מהעבר השני יש להביא בחשבו� כי בסופו של דבר הנתבע זנח את תלונת

את הטיפול בה. יש להביא בחשבו� א  את תפוצתה המצומצמת של תלונה ללשכת עורכי הדי� 

 מעצ� טיבה.

 

בנסיבות אלו ולאחר ששקלתי בדברי�, אני מחייבת את הנתבע לפצות את התובע בס
 של  .44

כר טרחה . כמו כ�, אני מחייבת את הנתבע לשאת בהוצאות התובע בגי� ההלי
 ובש0 25,000

 .0 7,500בס
 כולל של 

 

  , בהעדר הצדדי�.2018ספטמבר  05, כ"ה אלול תשע"חנית� היו�,  

                   

 

  

  

  




