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 פסק די�

  1 

 2(להל�:  1965 –תביעה לתשלו� פיצוי כספי על פי חוק איסור לשו� הרע, תשכ"ה פניי ל .1

 3 "החוק"). 

 4 

 5ה ביניה� פרסומי� נושא התביעה, התגלעבניי�. עובר לובעת והנתבעת גרות בשכנות באותו הת .2

 6ה סגרת הגרלבתמצית ייאמר כי במ .בשטח הבית המשות$ יהימחלוקת בנוגע לשימוש בחנ

 7זכתה התובעת ברשות לחנות בחניה מסוימת כאשר בניי� גה באותו חצי שנתית שהייתה נהו

 8 בה. הרשתה לשכנה אחרת לחנות עשתה בה שימוש אסור כשלטענת הנתבעת, היא 

  9 

 10אשר לטענת התובעת כוללי� ביטויי� מעליבי�  (מכתבי�) פרסומי� 3התביעה הוגשה בגי�  .3

 11פרסומי� אלה פגעו בה וגרמו לה לנזק, עוגמת נפש רבה, טרחה  ומכפישי� המהווי� לשו� הרע.

 12התובעת הוסיפה כי ג� לאחר ששלחה לנתבעת מכתב . וטרדה רבה בניסיו� להג� על שמה

 13התראה טר� נקיטת הליכי� משפטיי�, בו דרשה ממנה, בי� היתר, להתנצל פומבית, הוסיפה 

 14איימה על התובעת בהטלת הנתבעת חטא על פשע ובמקו� להתנצל, השיבה במכתב בו 

 15כישופי� ואיחולי� למחלות א� תוגש נגדה תביעה. לדבריה, יו� לאחר מכתב זה, שלחה לה 

 16בגי� כל מי� ואמירות מתריסות. א
 ג� זה כלל איותבעת לכאורה מכתב התנצלות נוס$, הנ

 17ק א(ג) לחו7בהתא� לסעי$  * 100,000 של  בס
 ללא הוכחת נזק  אלה, תובעת התובעת פיצוי

 18במצטבר לפי נזק לא ממוני (כאב וסבל) שנגר� לה כתוצאה מהפרסומי� או  ולחילופי�

 19  .הנבזיי�, כ
 בלשונה

  20 

 21קע הסכסו
 סביב מקו� החנייה שכלל הדברי�  על רי יש לבחו� מנגד, טענה הנתבעת, כ .4

 22בתביעת  איומי�, הטרדות והצקות בלתי פוסקות מצד התובעת ומשפחתה. לדבריה, מדובר

 23עסקינ� במעשה של בשל טענותיה המוצדקות בקשר לחנייה ובכל מקרה, שהוגשה השתקה 

 24על עניי�  בתו� לב לש� הגנה מה בכ
, בדברי� שנאמרו בעידנא דריתחא ובפעולה שנעשתה

 25אישי כשר שלה. בנוס$, טענה הנתבעת כי התנצלה מספר פעמי� בכתב וכי בכל מקרה, 

 26 . של ממש לתובעת לא נגר� כל נזק

 כב' השופט איל� דפדי, סג� נשיאפני ל

 

 התובעת
 

  (שושנה) נת� שקופה
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  נגד
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 1 

 2תביעה לתשלו� פיצויי� אומר כי איני סבור כי מדובר בתביעת השתקה. מדובר בעל אתר  .5

 3ללא  על פי החוק בית המשפט בתביעותשל דעת השיקול המצוי בתחו� במסגרת הסכו� 

 4 .הוכחת נזק

 5 

 6 להל� אדו� בשלושת הפרסומי�. .6

  7 

 8 הראשו� המכתב

  9 

 10שהיא מאפשרת לשכנתה תלתה הנתבעת בלובי הבניי� מכתב בו הלינה על כ
  14.1.2016ביו�  .7

 11לתצהיר  2נספח ת' .(להל�: "המכתב הראשו�"  להחנות לסירוגי� בחנייה אותה הגרילה

 12התובעת לא העלתה כל טענה בקשר ע� המכתב הראשו�  ,. יש לציי� שבסיכומיההתובעת)

 13אות� כינתה "האירועי� עליה� יורחב בהמש
 נוספי� והתייחסה לשני הפרסומי� ה

 14התובעת אינה מפרטת מה  ,ה� בכתב התביעה וה� בתצהיר עדותה ,�. מכל מקוהמכפישי�"

 15מקריאת המכתב עולה כי רוב רובו עוסק בהתייחסות מהווה לשו� הרע.  הראשו�במכתב 

 16נקבע כבר לא התובעת בעניי� זה.  ומועלות בו טענות נגד התנהלותלמחלוקת סביב החנייה 

 17המעשה, לפי העניי�) מהוות את הבסיס כאשר מדובר בהוצאת דיבה, המילי# (או "אחת כי 

 18העיקרי להקמת העילה, ובלעדיה� אי�. על כ�, כבר נקבע, כי התובע על פי החוק אינו יכול 

 19להסתפק בטענה שהנתבע הוציא דיבתו, ועליו לציי� בכתב תביעתו את "פירוט המילי#, 

 20(ראו רע"א  "בכתב או בע"פ, בה� השתמש התובע" ואשר מולידות לטענתו את עילת התביעה

 21התובעת, כאמור, לא (פורס� במאגר משפטי)).  מרדכי הלפרי� נ' חיי� איצקובי0 2291/12

 22 עשתה כ�. 

 23 

 24 נכתבכש של המכתב כוללי� ביטויי� לא מחמיאי� ביחס לתובעת חלקי� מסוימי�אמנ�  .8

 25לא מבינה  הערת הח"מ) –(התובעת "אני כותבת מכתב זה לגבי החניה. א# שושנה : בו

 26שנחמה שיש לה יותר שכל מסובבת אותה על האצבע הקטנה זאת בעיה שלה אבל לא על 

 27. ...הגיעה הזמ� שבגיל' תקבלי שכל ולא יסובבו אות' ותכבדי את ההסכ#"חשבו� הדיירי#.

 28יחד ע� זאת, ביטויי� אלה נכתבו אגב שט$ טענות ענייניות סביב נושא החנייה ונראה כי 

 29אני דוחה  אשר על כ� סביר נת� לה� הייתה בהתא� להקשר דברי� זה. המשמעות שהקורא ה

 30 את הטענה ללשו� הרע בפרסו� זה. 

  31 

 32 המכתב השני

  33 

 34התובעת טענה כי לאחר שהבליגה על המכתב הראשו�, התחוור לה כשבוע לאחר מכ�,  .9

 35מכתב בלובי הבניי� ובתיבות הדואר של הדיירי�, כשהפע� ופרסמה את אותו שהנתבעת שבה 
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 1 מסריחה",הפרסיה ה": דלקמ�כ דברי בלע משפילי�בכותרת המכתב, הוסיפה  בכתב ידה 

 2 . "המכתב השני": (להל�" לא מתאי# לה לגור בבית שלנו"ו ני"י"מתאי# לה לחזור לחומ

 3כפי  כל הדיירי�בתיבות הדואר של  הונחמכתב זה  ,לטענתהלכתב התביעה).  3ת'נספח 

 4 מכתב הראשו�.שנעשה ע� ה

 5 

 6"לא מתאי� לה לגור בבית .כי הביטויי� "מתאי� לה לחזור לחומיני" והנתבעת טענה מנגד  .10

 7, "מסריחה" שלנו" מהווי� הבעת דעה שאי� בה כדי להשפיל או לפגוע בתובעת. אשר למילה 

 8בעידנא  על הכתב ביחד ע� הביטויי� שלעיל, עולה לכל היותר לכדי גידו$ שהועלה הרי שזו

 9השני� ובמיוחד  
לרבות התעמרותה של התובעת בה לאור ,יבות. במכלול הנסדריתחא

 10התעמרות בתה של התובעת במהל
 ימי השבעה על מותה של אמה בסמיכות לכתיבת 

 11ניי� אישי עכי פרסו� זה בא להג� על  ענה ג�טהיא הרי שיש לראות בכ
 זוטי דברי�.  ,הדברי�

 12והגנה מפני איומי בתה של בית משות$ בכשר שלה לש� שמירה על זכויותיה כבעלת דירה 

 13הכחישה א
  הבניי�  טענה כי מכתב זה אומנ� נתלה בלוביהנתבעת התובעת לפגוע ברכושה. 

 14 הדיירי�.  בתיבות הדואר של אותוכי הניחה 

 15 

 16על מנת לקבוע הא� המכתב השני מהווה פרסו� העונה להגדרה זו, יש לבחו� את הביטויי�  .11

 17: מבח� אובייקטיבי בעיני האד� הסביר, שכ� המבח� הואי� הכלולי� בו, כפי שה� נתפש

 18	בלא להיזקק בדר' המשפט תו' עיו� בפרסו# עצמו	ידי בית	"פרשנות הפרסו# תיעשה על

 19כלל לעדויות ולראיות בשאלת משמעות הפרסו#. כבר נקבע בפסיקתנו כי המבח� בעניי� זה 

 20יחס לפרסו#, וא# היה באותו הוא אובייקטיבי: מהו המוב� שהאד# הסביר והרגיל היה מי

 21מוב� כדי לפגוע בשמו הטוב של התובע. בהתא# לכ', אי� חשיבות לכוונת המפרס# או לדר' 

 22 ). 607) 2, פ"ד נו(אפל נ' חסו� 1104/00(ע"א  ידי הטוע� לפגיעה בו"	שבה הוב� הפרסו# על

  23 

 24במקרה דנ�, אי� ספק בעיני כי הביטויי� בה� נעשה שימוש עוני� להגדרת לשו� הרע. בכינוי  .12

 25התובעת "פרסיה מסריחה" יש כדי להשפילה בעיני הבריות או לעשותה מטרה לבוז ולעג 

 26) לחוק. יש בביטוי זה א$ כדי ביזוי התובעת בשל מוצאה כאמור 1(1מציד� כאמור בסעי$ 

 27על רקע מוצאה  מתאי� לה לחזור לחומיני" שבאהדי� ג� לגבי הביטוי ") לחוק. הוא 4(1בסעי$ 

 28הביטוי "לא מתאי� לה לגור בבית שלנו"  חומייני.  איר� בה שלט בזמנו –של התובעת מפרס 

 29קשר מסביר  ביטויי� שצוינו לעיל, מהווה אמירה שקוראשני הבסמו
 ל כתבבהקשר בו נ

 30לפיכ
, ברור כי בביטויי� אלה היה כדי להשפיל ולבזות את אה של התובעת. מוצאותה ע� 

 31 התובעת בעיני האד� הסביר, ובמקרה דנ�, בקרב שכניה לבניי�. 

 32 

 33ב"עידנא דריתחא". אי� מדובר  הדברי� נאמרו על ידה יש לדחות את טענת הנתבעת כי  .13

 34מצוי מפרס� בה לדברי� שהוטחו כלפי אומר�, כשהתגובבדברי� שנאמרו בלהט הרגע, 
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 1 הדברי� נכתבו על ידי הנתבעת מפיו.  ואבסערת רגשות עד כדי אובד� השליטה על דברי� שיצ

 2שהתקיימה בי� בשיחה . ת הדברי� שכתבההבנמתו
 ו מחשבהלאחר על גבי המכתב הראשו� 

 3"שאני לא רשמתי כי  את הדברי�הסבירה הנתבעת כי רשמה התובעת  ה שלהנתבעת לבי� בת

 4"כי מתייחסי# שמדברי# דברי#  והוסיפה בהקשר לכ
:סה..." אז אמא של' לא התייח

 5מכא�, שטר� נכתבו הדברי�,  .)3לתצהיר התובעת. בעמ'  11 נספח( אחרי# אז מתייחסי#"

 
 6 . אציי� כילטענותיה במטרה להשיג התייחסות של התובעת הנתבעת הקדישה מחשבה לכ

 7לפעול ה באופ� שגר� ל ההתעמרה בבתה של התובעת כי  תימוכי� לטענת הנתבעת לא מצאתי

 
 8 .נטענו על דר
 הסת� ללא כל תמיכהשל הנתבעת וטענות אלה כ

  9 

 10מכתב זה בלובי הבניי�,  תלתהכי ) 16בתצהירה (סעי$ , הנתבעת הודתה פרסו�יסוד האשר ל .14

 11הרי  ,לאור האמורכ
 שתוכנו היה חשו$ לכלל דיירי הבניי� ואורחי� שהזדמנו למקו�. 

 12 שהדברי� שנכתבו במכתב השני מהווי� פרסו� לשו� הרע.  

 13 

 14 לחוק,  15מוגני� מכוח סעי$  הביטויי� שנכתבו במכתב השניאת טענת הנתבעת כי  יש לדחות .15

 15בהבעת או כי מדובר   )3(15הפרסו� בא להג� על עניי� אישי כשר שלה כמשמעו בסעי$ שמאחר 

 16 פלילי במשפטכי " שנכתב במפור 15ברישא לסעי$ . ) לחוק4(15סעי$  תחת הגנתהחוסה דעה 

 17 הפרסו# את עשה הנתבע או הנאש# א# טובה הגנה זאת תהא הרע לשו� בשל אזרחי או

 18ניי כי הביטויי� יאי� תחולה להגנות הנטענות. אי� ספק בעללא יסוד תו� הלב . לב" בתו#

 19 ,כאמורתו� לב. חוסר פורסמו על ידה בהקשי� והמעליבי� בה� השתמשה הנתבעת 

 20הפרסו� נעשה במכוו� על מנת לזכות  שיחה שקיימה ע� בתה של הנתבעת עולה כיהמ

 21 התובעת. בהתייחסות 

 22 

 23חוקיי� המטרה אותה ביקשה להשיג על ידי שימוש באמצעי� הנתבעת יכלה לפעול להשגת ה .16

 24בעניי� השימוש פנתה הנתבעת  ,. כ
 למשלשעמדו לרשותה ואשר לה� היא הייתה מודעת

 25 ז' (ראו נספח באמצעות עור
 די� לוועד הביתפנתה אל האגודה לתרבות הדיור וזו בחנייה 

 26ווה הלתצהיר התובעת המ 4שלחה לתובעת (נספח ת'שבמכתב  זאת ועוד,לתצהיר הנתבעת). 

 27יות  האפשרופירטה הנתבעת את ) עליו יורחב בהמש
הנטע� למעשה את הפרסו� השלישי 

 28די� אותכ# בבית משטרה. אתבע א# תעזו לגעת לי ברכב אני אל' לו: "�דלקמכ שעמדו לפניה

 29לבית העבודה תבואי על חשבו� ת קטנות על הנזקי#. אני בפנסיה יש לי זמ�. א לתביעות

 30הגנה  להלא קמה  התובעת פעלה בחוסר תו� לב וכילאור כל זאת, אני קובע כי ". משפט

 31 מהווה כאמור לשו� הרע. הכלשהי בפרסו� המכתב השני, 

  32 

 33 המכתב השלישי

  34 



  
  יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

    

  נת� נ' רזניק 16	06	49689 ת"א
   

    תיק חיצוני: 
   

5  
 9מתו

 1(נספח ד' התובעת טענה כי כשבוע לאחר פרסו� המכתב השני, פרסמה הנתבעת מכתב שלישי  .17

 2 "תחזרי לחומיני"	ו "פרסיה מסריחה"במסגרתו כתבה בי� היתר שוב לכתב התביעה) 

 3משפחתה: וביחס לבני  "צרה שבאה אלינו לבניי�"והוסיפה את הביטויי� המבזי� הבאי�: 

 4בנוס$, טענה כי  ."יותר טוב שלא תלכו לבית כנסת" – "לכ# אי� אלוהי#"	ו "דתיי# בלו("

 5"חסרת שכל" המופיעי� במכתב זה מהווי� לשו� הרע. לדבריה, ג�  .ג� הכינויי� "מנוולת" ו

 6 מכתב זה נתלה על ידי התובעת בלובי הבניי� והופ0 בתיבות הדואר של דיירי הבניי�. 

 7 

 8והונח א
 ורק מוע� לתובעת בלבד  כי מכתב זההנתבעת � בתצהירה טענה בכתב ההגנה וה ה� .18

 9ע� נוסח המכתב. בעוד אני מקבל טענה זו של הנתבעת אשר מתיישבת  בתיבת הדואר שלה.

 10 הייתה התייחסות אל התובעתה"העתק כל הדיירי�" ו מופיעה הערהשבמכתבי� הקודמי� 

 11בגו$ אל התובעת הייתה פנייה הו הערה כזו , לא מופיעהבמכתב השלישיהרי שבגו$ שלישי, 

 12 שני. 

  13 

 14עוד בכתב  הועלתה מכתב זה נשלח א
 ורק אל התובעת  כי  טענת הנתבעתשזאת ועוד, למרות  .19

 15. נהפו
 פורס�כי המכתב  לא מצאה התובעת לזמ� עד מבי� השכני� שיתמו
 בטענתההגנתה, 

 16(המכתבי� הראשו� והשני  3ות/ 2המכתבי� ת/כי רק התובעת בעדותה לפניי העידה  ,הוא

 17א$ שהדברי� שנכתבו  ).19.20שורות  15דעות (ראו עמוד בהתאמה) היו תלויי� על לוח המו

 18יי� אי� לראות את תקההרי מאחר שיסוד הפרסו� לא  ,דומי� לדברי� שנכתבו במכתב השני

 19ביחס  התובעת תולפיכ
 טענ החוק כיוצרי� עילת תביעה על פיבמכתב הדברי� שנכתבו 

 20   למכתב השלישי נדחית. 

  21 

  22 

 23 גובה הפיצוי

  24 

 25א 7על פי סעי$ . * 100,000בכתב התביעה לקבלת פיצוי סטטוטורי בס
 של  התובעת עתרה .20

 26, * 50,000לחוק, רשאי בית המשפט לפסוק לזכותו של הנפגע פיצוי בלא הוכחת נזק בס
 של 

 27 . * 100,000בס
 של פיצוי נעשה בכוונה לפגוע, נית� לפסוק  א
 א� הפרסו�

  28 

 29א(ג) לחוק יש לטעו� 7הכלל הוא כי לצור
 קבלת פיצוי כפל בשל כוונה לפגוע כאמור בסעי$  .21

 30הרגילה והטבעית שהיה צפוי כי תיגר� מ� הפרסו�, לכ
 מפורשות ולהוכיח כי בנוס$ לפגיעה 

 31מתקיי� יסוד נוס$ של התנהגות זדונית שנעשתה מתו
 כוונה "של ממש" לפגוע. לעניי� זה 

 32טיעו� ברור ומפורש לפיו הצור' הוא בהעמדת "יפי� דבריו של כב' השופט זילברטל כי 

 33ל פיצוי ללא הוכחת התובע טוע� לקיומה של "כוונה לפגוע" לצור' ביסוס זכותו לכפ

 34תקנה נזק, על מנת שהנתבע יוכל להתגונ� מפני כ' ולהציג ראיות הגנה לעניי� זה (

 35א# די יהיה בקיומה של צפיות שהפרסו# המעוול יפגע " ובהמש
:" לתקנות) 89

http://www.nevo.co.il/law/74880/89
http://www.nevo.co.il/law/74880/89
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 1עשה בכוונה לפגוע, נמצא במושא הדברי# על מנת שייקבע כי מדובר בפרסו# שנ

 2שכל פרסו# שיש בו לשו� הרע, בשל טבעו ככזה, ייחשב כפרסו# שנעשה בכוונה 

 3לפגוע. נדרש, אפוא, קיומו של יסוד נוס(, של התנהגות זדונית, של כוונה "של 

 4(פורס#  הרב אמנו� יצחק נ' דנו� תקשורת בע"מ 5022/13" (ראו: רע"א ממש" לפגוע

 5במקרה דנ�, התובעת לא העלתה טיעו� ברור ומפורש המסביר . )8במאגר משפטי), פיסקה 

 6מדוע לטעמה קיימת בפרסו� כוונה של ממש לפגוע, ובכל מקרה, כוונה שכזו לא עולה 

 7בנתבעת  כוונה זדונית להביא לפגיעה הפרסו� נעשה מתו
הוכח כי מנסיבות הפרסו�. לא 

 
 8ונראה כי הדברי� שנכתבו, חר$ החומרה הקיימת בכתיבת�, נכתבו בהקשר של סכסו

 9 שכני� סביב נושא החנייה, שלמרבה הצער גלש לכדי פרסו� לשו� הרע. 

 10 

 11התובעת לא הוכיחה כי נגר� לה נזק כלכלי מוחשי ולא הביאה כל ראייה בדבר נזק שכזה  .22

 12 היאלפיכ
 גובה הפיצוי נתו� לשיקול דעתו של בית המשפט. מעדות התובעת שוכנעתי כי 

 13. המכתב השני שנתלה בלובי הבניי� היה חשו$ לעיני דיירי המהווה לשו� הרע נפגעה מהפרסו�

 14"פרסומיה של בעת העידה על הפגיעה אותה חוותה כדלקמ�: התו הבניי� על משפחותיה�.

 15הנתבעת פגעו בשמי ובתדמיתי וא( טלטלו את נפשי מקצה לקצה. במש' חודשי# רבי# אני 

 16הייתי מטרה לבוז בפני דיירי# רבי#, אשר רואי# אותי מדי יו# ואשר קשרו את שמי 

 17הש# והמעמד הטוב שהיה  לפרסומיה של הנתבעת. למעשה עד היו# לא הצלחתי לשק# את

 18לי כלפי דיירי הבניי� בשל ההכפשות ולשו� הרע שהפיצה הנתבעת כלפי על לא עוול בכפיי 

 19אני "לתצהיר התובעת). ג� בחקירתה הנגדית העידה התובעת מד� ליבה כי  26(סעי$  !"

 20 ). 32לפרוטוקול שורה  12(עמ'  רועדת. איזו בושה היא עשתה לי. זה היה בלובי של הבניי�"

 21 

 22התובעת נובעות מהמחלוקת בכללותה הקשות של יש להתחשב בכ
 שתחושותיה  ע� זאת .23

 23שעל פי פסק הדי� רק המכתב השני מהווה פרסו� לשו� הרע  שעה ומהפרסומי� לקיומ� טענה

 24 על פי החוק. 

 25 

 26 .וכמות האנשי� שנחשפה אליו את היק$ הפרסו�ג� יש לשקול  בקביעת סכו� הפיצוי .24

 27 ממנו עלה כי בבניי� בו היא מתגוררות) 1נספח ת' התובעת נסח טאבו (צירפה לתצהירה 

 28בדיו� ההוכחות התברר לראשונה כי בבניי�  אשר דייריה� נחשפו לפרסו�.  דירות 32קיימות 

 29שהחשיפה לפרסו� הייתה קטנה הרבה ) כ
 7.17שורות  11דירות (ראו עמ'  12קיימות רק 

 30 יותר מהרוש� שיצרה התובעת.  

 31 

 32בתיבת הדואר של כל דייר בבניי�. בנוס$ ג� התובעת טענה כי המכתב השני הונח וד, זאת וע .25

 33התובעת לא זימנה לעדות שכני� שיעידו כי  לתצהירה). 18הנתבעת הכחישה זאת (סעי$ 
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 1העידה כי ראתה  ,ג� בתה של התובעת, הגב' ליאת אשר המכתב השני הונח בתיבת הדואר.

 2), לא ידעה לומר באיזה 24.28שורות  5בתיבות הדואר של השכני� "ד$ לב� מקופל לחצי" (עמ' 

 3כאמור המכתב השני הוא העתק של המכתב ). 1.2שורות  6מ� המכתבי� היה מדובר (עמ' 

 4עליו הוסיפה הנתבעת דברי לשו� הרע. במכתב הראשו� הייתה  הערה "העתק לכל הראשו� 

 5 המכתב השניבנסיבות אלה לא הוכח כי " ולכ� נראה כי זו נשארה ג� במכתב השני. הדיירי�

 6 הונח בתיבות הדואר של הדיירי�.

  7 

 8) לחוק רשאי בית המשפט להפחית את הפיצוי א� המפרס� התנצל בשל 4( 19לפי סעי$  .26

 9הפרסו�. במקרה דנ�, טענה הנתבעת כי פרסמה מספר התנצלויות בכתב, אשר מוענו ה� 

 10בתצהירה לשלושה מכתבי�. מתוכנ� של הנתבעת הפנתה עת וה� לדיירי הבניי�. לתוב

 11, אינ� מהווי� ההמכתבי� עולה כי השניי� הראשוני�, אשר צורפו לנספח ד לתצהיר

 12נכתב: ואלה כללו "איחולי�" לתובעת ככל שזו לא תסכי� להתפשר. כ
 התנצלות של ממש 

 13י# אני מוכנה להתנצל בפני'... א# את לא "א# את מוכנה לבוא אלי ולדבר ולהגיע להסכמ

 14מוכנה תכתבי לי ואני אמשי' בדרכי ותתני לבנות של' ול' לעבור את מה שעברתי ואמא שלי 

 15י משפט ולסחוב את זה שני# אז נל' רק שלא תהיו .... א# את# רוצי# ללכת לבת. עברה

 16את רוצה להתפשר "א# . לתצהיר הנתבעת) 4(ראו נספח ד/ חולי# באמצע ולא תוכלו ללכת"

 17את מוזמנת א# את רוצה להרוג אותי אז בסדר שזה ישאר ל' על המצפו� כל החיי# כשאני 

 18  ).  5 (נספח ד/ מקווה שתבואי בעקבותי ככה אני אתפלל מלמעלה"

  19 

 20לעומת זאת, במכתב שצור$ כנספח ה לתצהיר הנתבעת, אשר לטענתה ניתלה בחדר המדרגות  .27

 21ואשר בכותרתו הופנה לכל דיירי  28.3.2016.ו 27.3.2016, 23.3.2016של הבית המשות$ בימי� 

 22קיימת התנצלות מפורשת המתייחסת לאמירות הפוגעניות שפורסמו הבניי� ולתובעת, 

 23"אותה תוספת לכותרת היתה מיותרת וטוב היה גשה כי אינ� נכונות. כ
, נכתב בי� היתר: דוה

 24נת� על אותה אמירה אישית, במידה לולא נכתבה כפי שנכתבה. ברצוני להתנצל בפני הגב' 

 25זו הועלתה על ידי א$ שטענה . שחשה שנפגעה ממנה, ומבקשת להדגיש כי אינה נכונה"

 26או להתייחס לכ
 שיב לה בכתב תשובה לא מצאה התובעת לה ,הנתבעת עוד בכתב הגנתה

 27ויועדה  ההתנצלות נתלתה בלובי הבניי� באותה דר
 בה פורס� הפרסו� הפוגעניבתצהירה. 

 28ע� זאת, יש לסייג במעט דיירי הבניי�, תו
 התייחסות לאמירה הפוגענית.  –לאות� נמעני� 

 29לתצהירה כי מכתב התנצלות זה  28א$ התנצלות זו, כיוו� שהנתבעת עצמה העידה בסעי$ 

 30 נתלש פע� אחר פע� מקיר הבניי� וכי רק שכ� אחד נחש$ אליו בוודאות. 

  31 

 32על ס
 של השיקולי� שפורטו לעיל החלטתי להעמיד את סכו� הפיצוי לאחר ששקלתי את כל  .28

12,000 *. 33 

 34 
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 1טענת התובעת כי מגיע לה פיצוי בגי� כאב וסבל אציי� כי לא מצאתי כי יש  מקו� אשר ל .29

 2איסור בחוק לכלול במסגרת לא מצאתי כי קיי� סכו� שקבעתי. לפסוק פיצוי נוס$ מעבר ל

 3, א$ שהתנהגות כזו לא חריפי� ומעליבי� זה כלפי זהביטויי� התכתבות בי� שני אנשי� 

 4 רצויה.

  5 

 6 יש לציי� כי התובעת ביקשה לחייב את הנתבעת בפרסו� התנצלות. סעד זה אינו חלק .30

 7)לחוק איסור לשו� הרע קובע כי נוס$ לכל 2(א) ( 9. סעי$ מהסעדי� שעל פי החוק נית� לתבוע

 8"על פרסו# אזרחי בשל לשו� הרע לצוות עונש וסעד אחר רשאי בית המשפט במשפט פלילי או 

 9תיקו� או הכחשה של דבר המהווה לשו� הרע או על פרסו# פסק הדי�, כולו או מקצתו; 

 10 הפרסו# ייעשה על חשבו� הנאש# או הנתבע במקו#, במידה, ודר' שיקבע בית המשפט".

 11סעד  מלשו� הסעי$ עולה כי בית המשפט מוסמ
 לית� סעד של פרסו� תיקו� או הכחשה ולא

 12לחוק אינו מקנה לבית המשפט  9סעי$  ,של התנצלות. על פי הפרשנות המקובלת בפסיקה

 13ארגו� המורי�  10.03.32235ראו בעניי� ת.א (ת"א) ודעת התנצלות (סמכות לית� צו פרסו� ה

 141314.) וג� בעניי� ע"א (מחוזי תל אביב) 6.2.2011(פורס� בנבו,  העל יסודיי� נ. ישראל היו�

 15 הרשות השנייה לטלוויזה ולרדיו נ ארגו� המורי� בבתי הספר העל יסודיי� 10 ערו0 11.05

 16 )).2.4.2012(פורס� בנבו, 

 17 

 18 סו( דבר

  19 

 20 . בנוס$ הנתבעת תשל� לתובעת הוצאות * 12,000ס
 של פיצוי ב הנתבעת תשל� לתובעת .31

 21בתוספת הפרשי וריבית מיו� תשלומה וכ� שכר  * 2,505 משפט: אגרת בית משפט בס
 של 

 22  .יו� 30ישולמו תו
 כול� הסכומי� . * 6,000 של  בס
 טרחת עורכי די� 

  23 

 24  . ותסגור את התיק תשלח את פסק הדי� לצדדי#מזכירות ה

  25 

 26  , בהעדר הצדדי�.2019במר0  29,כ"ב אדר ב' תשע"טנית� היו�,  

  27 

 28 

  29 
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