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 רציו:-מיני

. נפסק, כי גם אם אחד מן 1בית המשפט קיבל את תביעת לשון הרע שהגיש התובע כנגד הנתבע * 
, הרי חוק איסור לשון הרע( ל8)15תובע לצורך תחולת ההגנה לפי סעיף הנמענים הוא אכן "ממונה" על ה

שהנמען השני אינו "ממונה" ואז מדובר על "פרסום אחר של התלונה" שמוחרג מתחולתה של הגנת 
 הסעיף.

 לשון הרע –עוולות  –* נזיקין 

. 

תביעה לתשלום פיצוי כספי בגין פרסום לשון הרע. הנתבע טען להגנתו, כי  התובע הגיש כנגד הנתבעים
 פרסום מעשיו של התובע נבע גם מחובה מוסרית, על מנת למנוע מאנשים נוספים ליפול קורבן לפעילותו.

. 

 בית המשפט פסק כלהלן:

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/434
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/434
http://www.nevo.co.il/law/74372
http://www.nevo.co.il/law/74372
http://www.nevo.co.il/law/74372/1
http://www.nevo.co.il/law/74372/2
http://www.nevo.co.il/law/74372/7
http://www.nevo.co.il/law/74372/7a
http://www.nevo.co.il/law/74372/7a
http://www.nevo.co.il/law/74372/7a
http://www.nevo.co.il/law/74372/13
http://www.nevo.co.il/law/74372/13.3
http://www.nevo.co.il/law/74372/13.5
http://www.nevo.co.il/law/74372/14
http://www.nevo.co.il/law/74372/15.8
http://www.nevo.co.il/law/74372/19
http://www.nevo.co.il/law/74372


 נ' ****** *** 11531-03-11תא )חי'( 

2 

 

ק( שכל אחד מהם לחו 2אין ספק כי המכתבים העומדים בבסיס תביעה זו הינם פרסומים בכתב )ראו סעיף 
נשלח לאדם או לגורם שאינו התובע, ולכן הם מקיימים את הבסיס "הטכני" של העוולה האמורה. לכן, 

לחוק וכן יש לבחון  1נותר לבחון האם פרסומים אלו מהווים לשון הרע בהתאם להגדרות המצויות בסעיף 
 האם מתקיימת אחת מן ההגנות הקבועות בחוק.

ום לשם קביעה האם בלשון הרע מדובר אם לאו, נעשית תמיד דרך עיניו של בחינת משמעות תוכן הפרס
 האדם הסביר ולאו דווקא כיצד פורשו בפועל על ידי הצדדים, או על ידי הנמענים.

מתירה  –( לחוק 5)13זו הקבועה בסעיף  –קובע "הגנות מוחלטות". אחת מן ההגנות המוחלטות  13סעיף 
ידי בעל דין, בא כוחו של בעל דין או עד, "תוך כדי דיון" בפני גורם -לפרסום הכולל לשון הרע שנעשה ע

שיפוטי. ניתן לומר כי המונח "הגנה מוחלטת" יש בו חוסר דיוק מסוים שהרי ההגנה מותנית בהתקיימות 
 התנאים הנקובים בסעיף. 

-בדרישה של תום, בניגוד לסעיפי ההגנות השכנים, אינו מותנה בדרישה של אמיתות הפרסום או 13סעיף 
לב )ואף בזדון(, לא יהווה עילה למשפט פלילי או אזרחי, ובלבד -גם פרסום כוזב, שנעשה שלא בתום לב.

 שמתקיימים התנאים הקבועים בסעיף המשנה הרלבנטי. במובן זה מדובר ב"הגנה מוחלטת".

בר בפרסום לצורך ההליך, כאשר המכתב משמש את ההליך כהלכה, מדו ******כל מכתב ששלח עו"ד 
מוגן, ללא קשר לתכנו ואפילו סגנונו מהווה הכפשה או פגיעה בשמו הטוב של התובע שלא לצורך. ואולם 

 במידה ומכתב כאמור נשלח לאדם שאינו קשור בהליך לגביו נשלח המכתב, לא תחול ההגנה.

ר באמת באמיתות טענותיו ועליו לשכנע את בית המשפט כי מדוב ******לא די באמונתו של עו"ד 
 עובדתית. 

אולם הדרישה של  חוק איסור לשון הרעל (8)15בסעיף ניתן לראות במכתבים האמורים כתלונה, כאמור 
גם אם אחד מן הנמענים  יחתה תיעשה בתום לב.סעיף זה היא שהתלונה תישלח לממונה על הנפגע וכי של

הוא אכן "ממונה" על התובע לצורך תחולת ההגנה, הרי שהנמען השני אינו "ממונה" ואז מדובר על 
 "פרסום אחר של התלונה" שמוחרג מתחולתה של ההגנה האמורה. 

ם, אלא בחר העובדה שהתובע בחר שלא לפנות בתלונה לגוף המסדיר את האתיקה המקצועית של יועצי
לפנות דווקא לגופים אשר מספקים לתובע תעסוקה, מעידה על חוסר תום ליבו וכי מכתביו אינם מהווים 

האשמות  מקצועית טהורה על תפקוד התובע, אלא ניסיון להפעיל על התובע לחץ לא כשר.-תלונה אתית
 בהפרת הסכם, הברחת נכסים והתחמקות מחובות מהווה לשון הרע.

שהתובע לא הביא ראיה כלשהי על נזקים שנגרמו לו, לא ניתן לפסוק לו פיצוי בגין השבת לאור העובדה 
המצב לקדמותו. אולם בענייננו בהחלט קיים מקום לפסוק פיצוי בגין הפגיעה בשמו הטוב של התובע, הן 

 הרתעתי.-כעונש והן כאקט חינוכי

נה בעניין הצדדים ועל אף שכבר חלק מן הפרסומים מהווים אך ורק חזרה על החלטה שיפוטית שנית
אכן מאמין, עד היום, כי תוכן מכתביו הינו אמת. מרבית המכתבים המהווים  ******נקבע כי עו"ד 

"לשון הרע" נשלחו לגורמים חיצוניים אמנם, אבל כאלה המכירים את התובע ואשר ניהלו עימו מגעים 
 בין כלקוחות, בין כשותפים עסקיים. -עסקיים

פנה לנמענים שונים, שאין להם דבר או חצי דבר עם מהות הסכסוך שבין הצדדים )למשל  ******עו"ד 
הפניה לרשות לעסקים קטנים ובינוניים ולמט"י(, וכלל שם טענות והכפשות כנגד התובע. ברור כי עו"ד 

לבד ידע או היה עליו לדעת כי פניות אלו לא יסייעו בניהול התביעות ולא ישיגו למטרתו דבר מ ******
 לפגוע בעיסוקו של התובע כיועץ עסקי מטעם מט"י. 
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לא מתכחש לכך, כאשר הוא טוען כי פניות אלו בוצעו כדי למנוע מן התובע לפגוע  ******עו"ד 
ידע או שהיה עליו לדעת, כי הפניות  ******באנשים נוספים. אולם ברור כי בהיותו עורך דין, עו"ד 

ע וייצרו עליו לחץ לא ראוי, וזאת במהלך ניהול הליכים משפטיים הללו יפגעו במקורות פרנסה של התוב
 כנגדו.

 

 פסק דין
 

 עניין לנו בתביעה לפיצוי כספי בגין פרסום לשון הרע.

 א. רקע כללי

התביעה המתבררת בתיק זה הינה מערכה נוספת במסכת משפטית ארוכה ומפותלת בין התובע  .1

 (."מירב")להלן  2לבין הנתבעת מס' 

( בשטח המסעדה –היו מעורבים בניהול של מסעדה בשם "צל אלונים" )להלן ####התובע ו .2

 ( באמצעות חברות שבבעלותם. "הקיבוץ"קיבוץ אלונים )להלן 

לאחר סיום פעילות המסעדה תבע הקיבוץ דמי שכירות שלא שולמו לו בגין השימוש במבנה שלו  .3

קיבוץ אלונים נ' עמק ניהול  08-09-1707נצ'( -ת"א )של'להפעלת המסעדה. התביעה התבררה ב

 (. 2.9.10)פורסם בנבו, מסעדות בגליל בע"מ 

(, שהיתה בבעלות מירב, חויבה בתשלום צל אלונים –חברת צל אלונים מסעדות בע"מ )להלן  .4

ם חב' עמק ניהול מסעדות דמי שכירות בנוגע לתקופה בה הפעילה את המסעדה והתובע, ביחד ע

( שהיתה בבעלותו, חויבו בתשלום דמי שכירות בנוגע לתקופה עמק חברת –בגליל בע"מ )להלן 

 בה הפעילו את המסעדה. 

וצל אלונים בטענה כי האחרונים התחייבו ####התובע וחברת עמק הגישו הודעת צד ג' כנגד  .5

ל אלונים התגוננו בטענה כי נפלו וצ####לשאת בחובותיהם כאשר ניהול המסעדה עבר אליהם. 

קרבן להטעיה מצד התובע אשר היווה שותף סמוי בצל אלונים וניהל אותה לטובתו האישית 

 תוך שהעביר להם מידע מוטעה. 

וצל אלונים וקבע כי במסגרת העסקה בין ####בית משפט השלום בנצרת דחה את טענות  .6

מק את מלוא ההשקעה במסעדה, בסך הצדדים התחייבה צל אלונים להשיב לתובע ולחברת ע

וכי צל אלונים לא השיבה את מלוא הסכום הנ"ל. עוד נקבע כי התובע היה רק עובד ₪,  500,000

שכיר בצל אלונים, בניגוד לטענה כי היה למעשה שותף, וכי העסקה נעשתה בהתבסס על הנחת 

יב את צל אלונים )אך שני הצדדים כי ניתן יהיה להמשיך ולהפעיל את המסעדה. בית המשפט חי

 לא את מירב( לשאת בחובות התובע וחברת עמק לקיבוץ בגין דמי שכירות.

)פורסם בנבו,  ####נ'  *** 09-04-6294חי'( -ת"א )של'בהליך נוסף שהתנהל בין הצדדים ב .7

וצל אלונים בנוגע לנזקים שנגרמו לו עקב #### (, נידונה תביעה כספית של התובע כנגד29.7.11

]פורסם בנבו[  08-09-1707נצ'( -ת"א )של'מכירת ציוד המסעדה, צוין כי הקביעות העובדתיות ב

 211,572וצל אלונים. עוד נקבע כי צל אלונים שילמה סך של ####מקימות השתק פלוגתא כלפי 

משווי  42%על חשבון הסכום שהיתה אמורה לשלם לחברת עמק, כך שצל אלונים רכשה ₪ 

 58%המסעדה )ציוד + מוניטין( והיתר נשאר בידי עמק. על כן, נקבע כי עמק זכאית לקבל 

₪  800וצל אלונים בתשלום בסך ####מתקבולי מכירת ציוד המסעדה. בית המשפט גם חייב את 
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ששימשו את המסעדה, אך דחה את יתר רכיבי התביעה כאשר קבע כי לא הנוגע לרכבי הליסינג 

הוסכם בין הצדדים על תשלום דמי שימוש לחברת עמק וכי התובע לא התכוון ולא יכול היה 

למכור את המסעדה כעסק חי ולכן לא נגרם לו נזק בעצם העובדה שצל אלונים מכרה את הציוד 

 סעדה כעסק חי.בלבד ולא חיכתה עד שיצליח למכור את המ

, )טרם פורסם 11-08-24855ע"א על פסק דין זה הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי אשר נידון ב .8

( ובו נקבע כי יש לחלק את שווי הציוד שנמכר באופן שווה בין הצדדים, 3.1.12, ]פורסם בנבו[

 נשארו על כנן. כאשר יתר קביעות בית המשפט

( שימש ******עו"ד  –)להלן  1בין הצדדים התנהלו הליכים נוספים בערכאות שונות. הנתבע מס'  .9

 וצל אלונים בהליכים אלו וכן ביתר ההליכים שבין הצדדים, לרבות הליך זה.####כוח -כבא

, במהלך התנהלות ******תביעה זו מבוססת על מספר מכתבים ופניות בכתב שביצע עו"ד  .10

 התביעות בין הצדדים, אשר לטענת התובע פגעו בשמו הטוב.

 המכתבים שביסוד תביעה זו: 10להלן פרטי  .11

למשרד התמ"ת בעקבות הודעת קנס שקיבלה צל אלונים בגין  ******פנה עו"ד  10.8.09ביום  א. 

 חריגה בתנאי העסקת בני נוער )נספח ו' לתצהיר התובע(. 

קימה את צל אלונים לצורך ניהול המסעדה עקב הטעיה מצד ה####כי  ******במכתב טען עו"ד 

התובע, אשר ניהל את המסעדה בפועל אך יצר מצג כאילו הוא היה עובד שכיר בלבד וכי הדבר 

 חי'( -ת"א )של'ב 29.1.09עולה גם מהחלטת כב' השופטת לפין הראל מיום 

. במכתב נטען עוד כי התובע, בניגוד למירב, היה זה שידע על ]פורסם בנבו[ 08-09-1572

 ההתנהלות הבלתי תקינה והעביר את המידע למשרד התמ"ת על מנת לפגוע במירב.

 לרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל במסגרתה פעל התובע  ******פנה עו"ד  25.8.09ב.   ביום 

לברר האם  ******תובע(. בראשיתו של המכתב מבקש עו"ד כיועץ עסקי )נספח ט' לתצהיר ה

קיים  קוד אתי ליועצים המועסקים ברשות, אך הוא ממשיך במתן תיאור של היחסים בין 

ושימוש התובע בצל אלונים לצורך העשרת כיסו ####הצדדים והאשמות בדבר הטעייתה של 

 ת.הפרטי ומסיים בשאלה האם ההתנהלות המתוארת מקובלת על הרשו

 את פנייתו שבנספח ט' לעיל לסניף מט"י צפון הגליל בו הועסק  ******הפנה עו"ד  2.9.09ג.   ביום 

כתוצאה מפניה זו לא קיבל  התובע כיועץ עסקי )נספח יא' לתצהיר התובע(. לטענת התובע,

 התובע עבודה מאותו סניף במשך כחצי שנה.

לב"כ התובע ביום  ******תבות בין עו"ד במאמר מוסגר נציין כי בעקבות פניה זו נוהלה התכ

 מהמשך פרסום פניות אשר גרמו לו נזק לטענתו.  ******בה ניסה התובע להניא את עו"ד  15.9.09

 אמינותו של התובע ומציין כדלקמן:-, הוא מעלה טענות בדבר אי******בתגובתו של עו"ד 

 .***כידוע לך, שולחותיי מנהלות תביעה גדולה נגד  .1" 

שכן ארצה שהאיש יתפרנס  ***בר האחרון שמעניין אותי הוא לקפד את פרנסתו של הד

 כדי שיהיה ממי להיפרע.

    ... 

 .***איני חושש מאיומיו של  .3

בפניות שלי אל הגורמים )משרד תמ"ת, הרשות לעסקים קטנים ובינוניים ומט"י(, לא 

ת בהחלטה שיפוטית כתבתי דברים שאינם אמת ורובם נשענים על קביעות עובדתיו
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שאושרה על ידי ערכאת ערעור ושנישארה על כנה כי התביעה העיקרית נמחקה. יתרה 

מזו, לנוכח זהותם של הנמענים, יש עניין לציבור שהמוסדות יעשו בדק בית באשר למידע 

 שכללתי בפניותיי 

 אשר על כן, אני דוחה את פנייתך השניה .4 

 אכבד בחירה זו ואגיב בהתאם" –ת רוצה לפתוח חזיתות נוספו ***אם   

לתצהיר התובע(:  1-2שלושה מכתבים נוספים )נספחים יג/ ******שלח עו"ד  30.11.10ביום  ד. 

"קסם המגע" ספא בבית לחם הגלילית אשר התובע נתן לו ייעוץ עסקי; ומכתבים -הראשון ל

 ******ש עו"ד נוספים לשני סניפי מט"י בראש פינה ובקריית שמונה. במכתבים אלו ביק

לשאול לפשרן של חשבוניות שהוצאו בשם צל אלונים לנמענים בגין ייעוץ עסקי )בשנים 

טען במכתביו כי החשבוניות הוצאו ככל הנראה על ידי התובע שעל  ******(. עו"ד 2007-2008

פי קביעת בית המשפט הינו שכיר בצל אלונים ואין לו זכות חתימה בשם החברה. על כן, 

 מדוע הסכימו לקבל חשבוניות אלו מצל אלונים. –הפנה שאלה לנמענים  ******עו"ד 

)נספח יט' לתצהיר התובע( בו ביקש  @@@מכתב למר  ******שלח עו"ד  24.12.10ביום  ה.

(. במכתב 2007-2008לברר פרטים בנוגע להעברת כספים שבוצעה מצל אלונים אליו )בשנים 

ודות אורן" )החברה שהחזיקה בחברת עמק( מרכושה זה נטען כי התובע רוקן את חברת "עת

, המידע אותו מבקש במכתב היה ******בעת שהיתה חייבת כספים לנושיה. לטענת עו"ד 

במטרה להעמיס את הציוד הנמצא ####דרוש לו מאחר והתובע הגיע למסעדה ללא ידיעת 

 במסעדה ולהחביאו אצל חבר.

 %%% %%%ולמר  %%%שני מכתבים למר  ******שלח עו"ד  13.1.11וביום  5.1.11ביום  ו.

לתצהיר התובע(, בהם ביקש מידע על תשלומים שבוצעו מחשבון צל  1-2)נספחים יח/

כיצד התובע  ******(. במכתבים אלו תיאר עו"ד 2008)בשנת  %%% %%%אלונים למר 

להקים את צל אלונים בטענה כי מדובר בעסק רווחי אך החל לרוקן את ####הטעה את 

 החברה מכספים ומנכסים.

(, 2010יש לציין בנוגע למכתבים אלו, כי חרף הכיתוב של התאריך על גבי המכתבים )שנת 

. )ראו גם 2011הרי אין מחלוקת, כי מדובר בטעות סופר, באשר שני המכתבים נכתבו בשנת 

 (.16סעיף  – ******תצהירו של עו"ד 

 
 

 ב. טענות הצדדים

 טענות התובע

פנה לצדדים שלישיים בניסיון לשכנעם כי התובע הטעה אותם, רימה אותם או פגע  ******עו"ד  .1

 בהם בצורה אחרת.

כל אחד מן המכתבים האמורים מהווים פרסום לאדם אחד לפחות )שאינו הנתבע( ונשלחו  .2

 במטרה לפגוע בשמו הטוב ובפרנסתו. כך שמתקיימות הדרישות לקיומה של עוולת לשון הרע.

מנוגדות לקביעות שיפוטיות חלוטות של בתי  ******מכתבי ובפניות עו"ד הטענות שהועלו ב .3

הסתמך במכתביו על ההחלטה השיפוטית  ******המשפט שדנו בתביעות שבין הצדדים. עו"ד 

טה שניתנה במסגרת מבלי שיבהיר כי מדובר בהחל]פורסם בנבו[  08-09-1572חי'( -ת"א )של'ב
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בקשה לסעד זמני, קרי החלטה שאינה מקימה מעשה בית דין או השתק בנושא הנידון בה. מה 

 גם שפסקי הדין שניתנו בעניין הצדדים מראים כי מדובר בטענות סרק.

הודה כי אין לו ידיעה אישית בנוגע לאירועים המתוארים במכתביו, אך נמנע  ******עו"ד  .4

החלטה שיפוטית אשר תקבע ממצאים עובדתיים בנידון. גם לאחר שנקבעו מלהמתין עד שתינתן 

 לשלוח מכתבים במטרה לפגוע בתובע. ******ממצאים עובדתיים בנדון, המשיך עו"ד 

המשיך להכפיש את שם התובע גם לאחר שנתבקש להפסיק מפעילותו זו ולאחר  ******עו"ד  .5

 שהוסבר לו כי פעילות זו גורמת לנזקים לתובע.

יכול היה לקבל את המידע שביקש במכתביו גם בדרכים אחרות, אך הוא בחר  ******ו"ד ע .6

לשלוח מכתבים אלו שלא הניבו לו מידע כלשהו. מה גם שחלק מבקשות המידע הללו עוסקות 

 במידע שכבר היה בידיעתו ולכן כלל לא היה בהם צורך.

אובייקטיבית, כך שגם אם עו"ד הבסיס לטענת אמת בפרסום הינה כי תוכן המכתבים הינו אמת  .7

 פעל בתום לב מתוך אמונה מלאה בתוכן המכתבים, אין בכך בכדי להקים הגנה זו. ******

הטענה כי בפרסומים לרשות לעסקים קטנים ובינוניים ולמט"י יש משום פניה לממונה החוסה  .8

לחוק אינה נכונה שכן לא מדובר בתלונה, אלא בבקשה לקבלת קוד  (8)15שבסעיף תחת ההגנה 

 אתי ומאחר שגורמים אלו אינם הממונה על התובע.

 טענות הנתבעים .9

הנתבעים חזרו בתצהיריהם על טענותיהם כנגד התובע ועל התיאור שלהם להטעיות ולפעילותו  .10

 לרוקן את צל אלונים מכסף ונכסים. 

מו את האחריות המלאה לתוכן המכתבים, ולכן המשך גרירתה של לקח על עצ ******עו"ד  .11

 להליך לא נעשה בתום לב.####

המכתבים נועדו לצורך איסוף מידע להליך משפטי ועל כן חוסים תחת ההגנה המוחלטת  .12

 לחוק. (5)13שבסעיף 

ת עובדתית שונה מן המוצג במכתבים, תשתית זו יכולה גם אם פסקי הדין קובעים תשתי .13

 שתהיה מבוססת על טעות, והיא אינה הופכת לאמת חדשה, על אף היותה מעשה בית דין.

 ******המכתבים נשלחו בעקבות תשלומים שבוצעו לזרים שאינם ספקיה של צל אלונים ולעו"ד  .14

קט את המידע הדרוש לו לשם היתה זכות וחובה מקצועית לפנות לאותם גורמים על מנת לל

 וצל אלונים.####ניהול התיק בשם 

פרסום מעשיו של התובע נבע גם מחובה מוסרית, על מנת למנוע מאנשים נוספים ליפול קורבן  .15

 לפעילותו.

 בנוגע למכתבים הספציפיים: .16

 בגין מעשים שנעשו ####)נספח ו'( נועד למנוע העמדה אישית לדין של  10.8.09המכתב מיום  א.

על ידי התובע והיו בתחום אחריותו. אכן בעקבות מכתב זה בוטלה הודעת הקנס וההתראה 

 על העמדה לדין מחמת חוסר עניין לציבור.

המכתבים לרשות לעסקים קטנים ובינוניים ולמט"י )נספחים ט' ויא'( נעשו מאחר שנראה  ב.

מורים לפעול. היה שהתובע סטה מן הקוד האתי על פיו יועצים מטעם הגופים הללו א

http://www.nevo.co.il/law/74372/15.8
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-ת"א )של'המכתבים נכתבו לפני שניתנו פסקי הדין בנידון ועל סמך ההחלטה בסעד הזמני ב

  .]פורסם בנבו[ 08-09-1572חי'( 

מדובר בגופים  –( 1-2בנוגע למכתבים לסניפי מט"י ולספא "קסם המגע" )נספחים יג/ ג. 

רו כספים בתמורה לחשבוניות של צל אלונים והיה מקום להבין מדוע הסכימו לקבל שהעבי

 חשבוניות מטעם צל אלונים על מנת להפריך את טענת התובע כי היה שכיר בחברה בלבד.

( נועדו בראשית לברר מהותם של 1-2)נספחים יח/ %%% %%%המכתבים לקובי ו ד.

נכתב המכתב  %%%לאור תשובתו של תשלומים שהועברו אליהם מקופת צל אלונים. 

לבין התנהלותו כלפי  %%%השני, שמטרתו להראות דמיון בין התנהלות התובע כלפי מר 

מירב. מה גם שברור כי פניה זו לא פגעה בשמו הטוב של התובע כי לא היה לו שם טוב 

 .%%%בדעתו של מר 

קופת צל אלונים. גם נועדה להבהיר מהותם של תשלומים ששולמו לו מ @@@גם הפניה ל ה.

 כאן לא היה לתובע "שם טוב" שניתן היה לפגוע בו.

המכתבים נועדו על מנת לאסוף מידע לצורך בניית התיקים המשפטיים בתביעות שבין 

 הצדדים ולכן נשלחו לפני שניתנו בתיקים אלו הכרעה.

טובות על  כל האמור במכתבים הנדונים הינו אמת, והם נשלחו לנמענים רלוונטיים ומסיבות

 ולצל אלונים בהליכים כנגד התובע.####מנת לסייע ל

 

 ג. מסכת הראיות

 מטעם התובע ומטעם כל אחד מהנתבעים. –הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית  .1

 בלבד והצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה. 1במסגרת הדיון התנהלה חקירת הנתבע  .2

 

 

 ד. דיון והכרעה

 

 כללי -עוולת לשון הרע 

 -מגדיר את העוולה האזרחית של לשון הרע כ 1965-, התשכ"ה חוק איסור לשון הרעל 7סעיף  .1

 ."פרסום לשון הרע לאדם או יותר זולת הנפגע..."

לחוק( שכל  2סעיף זו הינם פרסומים בכתב )ראו אין ספק כי המכתבים העומדים בבסיס תביעה  .2

אחד מהם נשלח לאדם או לגורם שאינו התובע, ולכן הם מקיימים את הבסיס "הטכני" של 

העוולה האמורה. לכן, נותר לבחון האם פרסומים אלו מהווים לשון הרע בהתאם להגדרות 

 לחוק וכן יש לבחון האם מתקיימת אחת מן ההגנות הקבועות בחוק. 1בסעיף המצויות 

בחינת משמעות תוכן הפרסום לשם קביעה האם בלשון הרע מדובר אם לאו, נעשית תמיד דרך  .3

או על ידי הנמענים )ראו  עיניו של האדם הסביר ולאו דווקא כיצד פורשו בפועל על ידי הצדדים,

ע"א וכן  7(, בפסקה 24.2.13)פורסם בנבו,  מחמוד גואנמה נ' כל אלערב בע"מ 8685/12רע"א 

 (.83(, בפסקה 8.2.12, )פורסם בנבו אורבך–פלוני נ' ד"ר אילנה דיין  751/10

 

 התביעה כנגד מירב
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 להידחות.####דינה של התביעה כנגד  .4

בלבד. גם אם  ******כל הפרסומים עליהם מבוססת התביעה נעשו במכתבים עליהם חתום עו"ד  .5

מפיה של מירב, הרי שעריכת המכתבים  ******המידע המופיע בהם הינו מידע אשר הגיע לעו"ד 

 )והרי הסגנון הוא עיקרה של עוולת לשון הרע(. ******עטו של עו"ד  וסגנונם הינם כולם פרי

לקח על עצמו את האחריות לכל אורכו של הליך זה, נראה  ******משכך, ולאור העובדה כי עו"ד  .6

 בגין הפרסומים הללו ודין התביעה כנגדה להידחות.####כי אין מקום לחייב את 

 

 לחוק 13סעיף ההגנות לפי 

מבחינת הפסיקה בנושא לא יכול להיות ספק עוד כי ההגנה על דברים שנאמרו במהלך ניהול  .7

 לחוק, שנוסחו הוא כדלקמן: (5) 13סעיף הליכים משפטיים חוסה תחת הגנתו המוחלטת של 

 רסומים מותריםפ .13"

 –לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי 

... 

פרסום ע"י שופט, חבר של בית דין דתי, בורר, או אדם אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין  (5)

שיפוטית על פי דין, שנעשה תוך כדי דיון בפניהם או בהחלטתם, או פרסום על ידי בעל דין, בא 

 די דיון כאמור;"כוחו של בעל דין או עד, שנעשה תוך כ

 

 

 

 [:19.08.09]פורסם בנבו,  עו"ד פואד חיר נ' עו"ד עודד גיל 1104/07רע"א ראו לעניין זה את 

((. אחת מן 1997) 191 דיני לשון הרע שנהרקובע "הגנות מוחלטות" )ראו אורי  13סעיף  .7"

-מתירה פרסום הכולל לשון הרע שנעשה על –( לחוק 5)13זו הקבועה בסעיף  –ההגנות המוחלטות 

ידי בעל דין, בא כוחו של בעל דין או עד, "תוך כדי דיון" בפני גורם שיפוטי. ניתן לומר כי המונח 

ר דיוק מסוים שהרי ההגנה מותנית בהתקיימות התנאים הנקובים "הגנה מוחלטת" יש בו חוס

(, אינו מותנה בדרישה 15 -ו 14, בניגוד לסעיפי ההגנות השכנים )סעיפים 13בסעיף. אולם סעיף 

' חברת החדשות יצחק נ-אבי 3614/97רע"א לב )ראו -של אמיתות הפרסום או בדרישה של תום

לב -(. משמעות הדבר היא שגם פרסום כוזב, שנעשה שלא בתום66-67, 26( 1)הישראלית, פ"ד נג

)ואף בזדון(, לא יהווה עילה למשפט פלילי או אזרחי, ובלבד שמתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 

ישי נ' ארבל, -חטר 6077/02דנ"א המשנה הרלבנטי. במובן זה מדובר ב"הגנה מוחלטת" )ראו גם 

 ]פורסם בנבו[(...

10. ... 

אינו כולל הגבלה תכנית  – חוק איסור לשון הרע( ל5)13סעיף  –מכל מקום, הדין המצוי  

ו בלבד אלא שכאמור הגבלה שהייתה בחוק בעבר הוסרה ממנו מפורשות. ברי כלשהי, ולא ז

לאולם המשפט )במובן  חוק איסור לשון הרעלחלוטין כי המחוקק ביקש לחסום את כניסתו של 

א ללב המשתתפים הרחב(, וזאת ככל הנראה מתוך השקפה שסדקים במחסום עלולים להחדיר מור

 בדיון המשפטי ולהקשות עליהם למלא את תפקידם..."

 

http://www.nevo.co.il/law/74372/13
http://www.nevo.co.il/law/74372/13
http://www.nevo.co.il/law/74372/13
http://www.nevo.co.il/law/74372/13.5
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%201104/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%201104/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%201104/07
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/434
http://www.nevo.co.il/case/5905875
http://www.nevo.co.il/case/5905875
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%93%D7%A0%D7%90%206077/02
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על אף שפרשנותו הלשונית של הסעיף יש בה בכדי לצמצם הגנה זו אך ורק לדברים שנאמרו בעל  .8

 פה במהלך דיון בפני בית המשפט, הרי שהפסיקה ראתה לנכון להרחיב את ההגנה בצורה ניכרת:

על כל צעד הננקט בקשר עם ההליך בכל שלב  "האסמכתאות מראות שהחיסוי משתרע

ומשמשו משלביו השונים, לרבות כל פניה בכתב ומסמך הנדרש במהלך הרגיל של המשפט 

( וכן ראו 1974) 624, 620( 2)שלמה זיידמן נגד מדינת ישראל, פד"י כח 364/73ע"פ ) ."כהלכה

)פורסם  רועי הרם נ' יצחק זקס 43/11רע"א אה"ט[; וכן ראו  –] ההדגשות שלי  1104/07רע"א 

 (.8בס'  1104/07וכן את רע"א  5-ו 2(, בס' 28.8.11בנבו, 

"תנאי לחיסוי שהפרסום  –נקבע תנאי נוסף לתחולת החסינות האמורה  364/73ע"פ ואולם ב

 (.624-625)שם, בעמ'  אינו נעשה לזרים, כלומר לאנשים שמחוץ למשפט"

ת לצורך ההליך, כאשר המכתב משמש א ******נמצאנו למדים כי כל מכתב ששלח עו"ד  .9

ההליך כהלכה, מדובר בפרסום מוגן, ללא קשר לתכנו ואפילו סגנונו מהווה הכפשה או פגיעה 

בשמו הטוב של התובע שלא לצורך. ואולם במידה ומכתב כאמור נשלח לאדם שאינו קשור 

 בהליך לגביו נשלח המכתב, לא תחול ההגנה.

התמ"ת מיום  נראה כי המכתב היחיד החוסה תחת ההגנה האמורה הינו המכתב למשרד .10

10.8.09 . 

אמנם מדובר במכתב שנשלח בעקבות הודעת קנס, אולם לצורך העניין יש לראות בהודעת הקנס 

 ******האמורה כהליך משפטי אשר נוהל כנגד מירב. בעקבות המכתב האמור ששלח עו"ד 

 מחמת חוסר עניין לציבור. ####למשרד התמ"ת, בוטלו הקנסות שהוטלו על 

נערך לצורך הליך משפטי )הקנסות שהוטלו על  10.8.09שרד התמ"ת מיום מאחר והמכתב למ .11

משרד התמ"ת, אשר שימש כמעין "תובע" באותו  –מירב( ונשלח לגורם הקשור לאותו הליך 

לחוק ועל  (5)13ס' בהרי שללא קשר לתוכן המכתב, המכתב חוסה תחת ההגנה הקבועה  –עניין 

 כן התביעה המתייחסת למכתב זה נדחית.

בנוגע ליתר המכתבים, מדובר במכתבים שנכתבו, לכאורה, לצורך ההליכים שנוהלו בין התובע  .12

וצל אלונים. אולם, כל המכתבים הללו נשלחו לגורמים אשר הינם ####וחברת עמק לבין 

 לחוק. (5)13סעיף ו לחסות בצל ההגנה של חיצוניים להליכים אלו, ולכן מכתבים אלו לא יוכל

 

 האם המכתבים מהווים לשון הרע?

 

 2.9.09ומיום  25.8.09א. מכתבים מיום 

צפון הגליל   –לרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל ובפניה למט"י  25.8.09במכתב מיום  .13

 לקבל לידיו קוד אתי החל על יועצים עסקיים, וכך כתב: ******ש עו"ד ביק 2.9.09מיום 

חיפש מי שיקנה ממנו את המסעדה אך היה לו ברור שכל איש עסקים יבדוק את מצב  *** .2"

 הרישוי של המסעדה וייסוג מרכישה של מסעדה עם תוחלת חיים של כחצי שנה בלבד.

 ***אוד ושלא יידע לבדוק את מצב הרישוי. הפתרון שמצא היה איתור קורבן שסומך עליו מ 

, להקים חברה שתנהל את המסעדה ולא סיפר לה שיש צו סגירה. הוא ####, שידל עובדת שלו

 הבטיח להצטרף לחברה כבעל מניות...

http://www.nevo.co.il/case/17920485
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%201104/07
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http://www.nevo.co.il/case/5673209
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http://www.nevo.co.il/case/17920485
http://www.nevo.co.il/case/17920485
http://www.nevo.co.il/case/17920485
http://www.nevo.co.il/law/74372/13.5
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לא הסדיר את הצטרפותו לחברה החדשה אך נהג בה כבשלו: נטל כספים לעצמו ולבני  *** .3

נסות שלו ושל אישתו, שילם חובות שלו ושל החברה הקודמת שלו ביתו, הוציא חשבוניות על הכ

 בטרם יתגלה צו הסגירה. השתדל למוטט את החברה החדשה ***שוכן הלאה. כל הסימנים מורים 

...   

נהג  ***המחלוקת  מתבררת היום בכמה בית משפט ואולם בהליך הראשון כבר נקבע ש .5

תא הראל ב-ים מהחלטה של כבוד השופטת חנה לפיןכדין. להלן ציטוט אה"ט( –)כך במקור שלו 

 בבית משפט השלום בחיפה:]פורסם בנבו[  08-09-1572

לניהול המסעדה ביודעו כי  ####פעל בחוסר תום לב שעה שהגיע להסכמות עם הגב'  ***'מר 

רה מכך, הוא לא מציין עובדה זאת לא בדיון הראשון מרחפת עננה של צו סגירה על המסעדה. ית

אשר התנהל בתיק זה והגדיל לעשות כאשר טען כי ברצונו למכור את המסעדה לאדם אחר, כאשר 

 1/7/07-כל זאת כבר ידע כי ניתנה החלטה שיפוטית על הפסקת השימוש במבנה מ

הואיל ואינו איש משפטים  נסיונו של מר אורן לצייר את עצמו כלא מבין את משמעות מעשהו זה

נועדה לכשלון. מר אורן העיד על עצמו כי הוא מרצה בתחום הניהול... הוא יועץ עסקי ומלווה 

עסקים... וכאשר נשאל האם הוא מייעץ לאנשים לנהל את העסק שלהם בלי חוזים, השיב: 

 "הקריטריון שלי לעבוד לפי החוק...". לא כך נהג מר אורן

סיכמו את פרטי ההתקשרות כאשר אחד מהסעיפים  ####כי הוא והגב' מר אורן טען בבקשתו 

מתייחס לכך כי מר אורן ימשיך לעבוד במסעדה כעובד שכיר. דא עקא שמעדותו התברר כי על 

ת.מ.( כדי לקדם את  –)חברת 'צל אלונים'  1הגדרת עצמו כשכיר, הוא השתמש במשיבה 

 אה"ט( –)ההדגשות שלי האינטרסים שלו...'" 

ריאת המכתב במלואו והן מן הקטעים המודגשים לעיל, מדובר בהאשמה מפורשת של מק .14

 4843/12רע"א התובע במרמה והולכת שולל, האשמה אשר מהווה לשון הרע באופן מובהק )

 (.9(, בפסקה 22.10.12)פורסם בנבו,  אלדד בעל הנס נ' צבי קורבשי

על החלטה שיפוטית, אבל כאמור לעיל, אין בהתבססות  ******אמנם בטענותיו מסתמך עו"ד  .15

זו בכדי להגן על הפרסום, אפילו הממצאים העובדתיים שבאותה החלטה היו מאושרים בסופו 

 של דבר בפסק דין סופי. 

שה לא ציין כי מדובר בהחלטה שיפוטית בבק ******התובע שם דגש רב על העובדה שעו"ד  .16

לסעד זמני, כאשר ההכרעות העובדתיות שנקבעו בפסקי דין בהליכים אחרים בין הצדדים היו 

שונות לחלוטין. ואולם לטעמי אין כל משמעות לעובדה זו. המכתב, כפי שנוסח על ידי עו"ד 

 , בין שהסתמך על החלטה שיפוטית כלשהי ובין אם לא, מהווה לשון הרע.******

כי בית המשפט אינו קובע מהי "האמת  ******ם טענתו של עו"ד בעניין זה מסכימה אני ע

העובדתית" בהחלטותיו, אלא הוא קובע תשתית עובדתית לצורך מתן הכרעה בסכסוך שלפניו 

 466-465, 449( 4) דניאל אלון נ' ממשלת ישראל , פ"ד לו 152/82בג"צ )"האמת המשפטית" על פי 

ותוקפה אין לה משמעות בבחינת  ******((. לכן, שאלת מהות ההחלטה עליה הסתמך עו"ד 1982)

 אמיתות תוכן הפרסום.

השאלה אם תוכן הפרסום הינו "אמת" אם לאו אינה נוגעת לעצם הגדרת הפרסום כלשון הרע,  .17

  1997)) שנהר דיני לשון הרע לחוק בלבד )אורי 14בסעיף אלא לתחולתה של ההגנה הקבועה 

 (.215[, בעמ' שנהר –]להלן 
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עולה בבירור כי גם היום הוא  ******מכתבי הטענות בתיק זה ובמיוחד מתצהירו של עו"ד  .18

ואת צל אלונים לשם ####תוכן המכתב ובטענה כי התובע ניצל את מאמין באמונה שלמה ב

קידום האינטרסים האישיים שלו והתנער מחובותיו כלפיהם. אולם, על אף אמונתו של עו"ד 

, הוא לא הצליח לשכנע את בית המשפט באמיתות הדבר, לא בהליך זה ולא בשני ******

פסקי דין. בשניהם העדיפו בתי המשפט  את ההליכים הקודמים שנוהלו בין הצדדים וניתנו בהם 

 בשם שולחותיו. ******גרסתו של התובע על הגרסה העובדתית שהציג עו"ד 

 :126לחוק תומצתה בשנהר, בעמ'  14בסעיף הדין בנוגע לדרישת האמת בפרסום 

ה בו עניין ציבורי מוכרעת על פי מבחן אובייקטיבי. "השאלה האם הפרסום היה אמת והאם הי

לא תחול על פרסום שגוי אפילו אם המפרסם פעל בתום לב והאמין  14ההגנה הקבועה בסעיף 

בכנות באמיתות הפרסום. יתר על כן: ההגנה לא תחול גם כאשר טעותו של המפרסם היתה 

ה(דרישה הדווקנית של סבירה והוא כלל לא התרשל. תוצאה קשה זו של מה שתואר כ")

"  ממותנת מעט באמצעות הוראות סעיף חוק איסור לשון הרעל 14הוכחת האמת לפי סעיף 

המשפט יקל עם מפרסם בשלב פסיקת הפיצויים או בשלב גזירת -( לחוק, הקובע, כי בית2)19

 תה של לשון הרע"."העונש אם המפרסם "היה משוכנע באמיתו

באמיתות טענותיו ועליו לשכנע את בית המשפט כי  ******כלומר, לא די באמונתו של עו"ד 

הודה בעצמו כי חלק גדול מתיאוריו את  ******מדובר באמת עובדתית. ויותר מכך, הרי גם עו"ד 

 5ו עמ' האירועים הינם למעשה עדות שמועה, כך שהוא לא יכול בעצמו לאשר את אמיתותם )רא

 (:13-15ת לפרוטוקול הדיון בשורו

זה  2008אם אומר לך שלמעשה, כל מה שאתה טוען בתצהירך, שקדם לספטמבר  "ש. 

 עדות שמועה, זה נכון? 

 בוודאי." ת. 

אמנם, החלטות קודמות של בתי המשפט בסכסוכים שבין הצדדים אינם בהכרח "האמת 

 ******. עו"ד ******הווים ראיה לחובת עו"ד העובדתית" לצורך תביעה זו, אולם הם בהחלט מ

לא הצליח להתגבר על "משוכה ראייתית" זו ולא הצליח להוכיח כי טענותיו במכתבים הנ"ל 

 .******לחוק. על כן, הגנה זו לא תעמוד לעו"ד  14שבסעיף הינם אמת החוסה בצל ההגנה 

טען בנוסף כי מדובר בפרסום במסגרת תלונה שהוגשה "לממונה" על התובע ועל  ****** עו"ד .19

 לחוק אשר קובע כך: (8) 15בסעיף כן חוסה תחת ההגנה הקבועה 

 הגנת תום לב .15"

ם הנאשם או הנתבע עשה את במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה א

 הפרסום בתום לב באחת הנסיבות האלו:

... 

הפרסום היה בהגשת תלונה על הנפגע בענין שבו האדם שאליו הוגשה התלונה ממונה על  (8)

הנפגע, מכוח דין או חוזה, או תלונה שהוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע או 

אין בהוראה זו כדי להקנות הגנה על פרסום אחר  לחקור בענין המשמש נושא התלונה; ואולם

 של התלונה, של דבר הגשתה או של תכנה."

 לכאורה, המכתבים האמורים לא נכתבו כתלונה, אלא כבקשה לקבלת קוד אתי בלבד. 

 אולם בסיפא למכתב ציין כך:
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"והשאלה היא, כאמור בפתיח, האם התנהלות כזו של יועץ מקובלת עליכם ואם יש הגבלות 

 שמוטלות על יועץ מעצם העובדה שהוא מתהדר בתואר: יועץ מטעם מט"י."

 

לטעמי, לאור תוספת זו ניתן לראות במכתבים האמורים כתלונה, אולם הדרישה של סעיף זה 

 .בתום לבהיא שהתלונה תישלח לממונה על הנפגע וכי שליחתה תיעשה 

 לא הוכיח בפני כי הפרסום נעשה בתום לב.  ******עו"ד 

וצל אלונים, לא היה כל צורך במשלוח מכתבים אלה לצורך ####ו"ד אשר טיפל בענייניהן של כע

 הטיפול בענייניהן. מה גם שיש כאן פרסום של עניינים הנוגעים להליכים תלויים ועומדים. 

שלח את המכתב האמור לשני גורמים כאשר לא היה ברור לו  ******יותר מכך. ברור כי עו"ד 

הודה כי גם היום לא  ******" על התובע, אליו יש להפנות תלונה כאמור. עו"ד מיהו "הממונה

( וכי על אף שביצע 28-29ת לפרוטוקול בשורו 6ידועה לו זהות "הממונה" על התובע )עמ' 

התקשרות טלפונית לרשות לעסקים קטנים ובינוניים לא טרח לברר מיהו "הממונה" על התובע 

ם זאת בחר לשלוח מכתבים המכפישים את התובע לשניהם )ראו אליו יש להגיש תלונתו. במקו

כי הדין בנושא מוכר לו ואף  ******לפרוטוקול הדיון(. מתוקף מקצועו, חזקה על עו"ד  5-7עמ' 

 מטעם זה לא הוכח תום לב במשלוח מכתבים אלו.

הנמען גם אם אחד מן הנמענים הנ"ל הוא אכן "ממונה" על התובע לצורך תחולת ההגנה, הרי ש

שמוחרג מתחולתה של ההגנה  "פרסום אחר של התלונה"השני אינו "ממונה" ואז מדובר על 

לפרוטוקול הדיון( התברר עוד כי הוא  6-7)עמ'  ******האמורה. מה גם שבמהלך חקירת עו"ד 

בחר שלא לפנות ללשכת היועצים העסקיים בישראל כממונה. זאת על אף שהיא, ככל הנראה 

 י לתלונותיו. ,הנמען הרלוונט

העובדה שהתובע בחר שלא לפנות בתלונה לגוף המסדיר את האתיקה המקצועית של יועצים, 

אלא בחר לפנות דווקא לגופים אשר מספקים לתובע תעסוקה, מעידה על חוסר תום ליבו וכי 

מקצועית טהורה על תפקוד התובע, אלא ניסיון להפעיל על -מכתביו אינם מהווים תלונה אתית

 לחץ לא כשר. התובע

בשליחת המכתבים הללו התחדד בחקירתו, במהלכה התברר  ******חוסר תום ליבו של עו"ד  .20

כי הוא היה יכול לפנות לתובע או לבית המשפט במסגרת הליכי גילוי המסמכים בתיקים 

שהתנהלו בין הצדדים, לשם קבלת הקוד האתי שחל על התובע כיועץ עסקי, ככל שזה קיים )עמ' 

בחר שלא לעשות כן, אלא לכתוב את המכתבים האמורים  ******טוקול הדיון(. עו"ד לפרו 8-9

 והדבר מהווה נדבך נוסף במסקנה כי לא מתקיים לגביו יסוד תום הלב הנדרש.

 המסקנה, אם כן, הינה כי שני הפרסומים האמורים מהווים עוולה על פי החוק. .21

 

 30.11.10ב. מכתבים מיום 

גורמים: "קסם המגע" )לקוח של התובע כיועץ  3-מכתבים ל ******ד שלח עו" 30.11.10ביום  .22

 עסקי(, סניף מט"י בראש פינה וסניף מט"י בקרית שמונה.

כי בעקבות הטיפול בסגירת תיקה של צל אלונים במס  ******במכתבים הללו מציין עו"ד  .23

על זהות נותן הכנסה נמצאו חשבוניות שהוצאו לנמענים בגין ייעוץ עסקי וביקש לקבל מידע 
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 ******השירות ולמי הועברו הכספים. בהתייחסות מפורשת לתובע באותם מכתבים כתב עו"ד 

 כך:

שעוסק בתחום והוא אשר, כך נראה, הוציא את  ***ב"צל אלונים" עבד אדם בשם  .4"

היה רק שכיר ב"צל אלונים" ושלא היתה לו  ***החשבוניות האלה. לאחרונה נקבע בפסק דין ש

 תימה בשמה של "צל אלונים".זכות ח

אבקש לדעת מדוע הסכמתם לקבל חשבוניות שהוצאו מפנקסו של עוסק שלא נתן לכם את 

 השירות"

נוסחם של מכתבים אלה הרבה יותר "מעודן" מנוסח המכתבים הקודמים מסיבה ברורה.  .24

בו דחה ]פורסם בנבו[  08-09-1707נצ'( -ת"א )של'מכתבים אלו נשלחו לאחר שניתן פסק הדין ב

כי הטענות  ******וצל אלונים. כלומר, בשלב זה ידע עו"ד ####בית המשפט את טענות 

-העובדתיות להן הוא טוען נדחו כבר על ידי בית המשפט ולכן קשה לטעון בשלב זה כי מדובר ב

 "אמת אובייקטיבית".

ביצע פרסומים אלו בניסיון לברר פרטים על חשבוניות של צל  ******לכאורה נראה כי עו"ד  .25

אלונים שהוציא התובע לצורך עסקיו האישיים ואשר שימשו אותו כראיות בהליכים בין 

הצדדים. אשר על כן, לכאורה מדובר במכתבים שנשלחו בתום לב מתוך חובתו המקצועית של 

 (3)13בס' ם, כך שהם חוסים בהגנה הקבועה וצל אלוני####לטפל בענייניהן של  ******עו"ד 

 לחוק.

לנמענים של מכתבים אלו נראית כהאשמה כלפיהם.  ******ואולם, השאלה שמפנה עו"ד  .26

 "קסם המגע" בה ציין כך:-תזכורת ל ******שלח עו"ד  20.12.10הדבר אף מתחדד כאשר ביום 

  30.11.2010רם קיבלתי תשובה לשדר הפקס מיום "ט

 בהעדר תשובה, אאלץ לפנות לגורמים אחרים, לרבות רשות המסים."

 נראה כי במכתבים אלו ניסה התובע ללחוץ על הנמענים מתוך ניסיון ליצור לחץ על התובע. .27

גם מבחינת תוכן המכתבים, על אף שהתוכן אינו כולל לכאורה האשמות מפורשות כנגד  .28

תובע, עולה מהם טענה כי בית המשפט קבע כי לתובע לא היתה סמכות להוציא חשבוניות ה

בשם צל אלונים. אולם, קביעת בית המשפט בנצרת, כי התובע היה שכיר בצל אלונים וכי לא 

 101-ו 91היה מורשה חתימה בחברה, מתייחסת לחשבון הבנק של צל אלונים )ראו סעיפים 

, ואין שם כל אמירה שקובעת כי התובע ]פורסם בנבו[, (08-09-1707נצ'( -ת"א )של'לפסק הדין ב

 לא היה מוסמך להוציא חשבוניות בשם החברה. 

מודע להבדל בין סמכות החתימה בבנק לבין סמכות להוציא  ******כעורך דין, ברי כי עו"ד 

הוא עיוות במכתביו את החלטת בית משפט השלום בנצרת על מנת חשבוניות ולכן נראה כי 

 לגרום לנמענים לחשוב כי קיבלו חשבוניות שהוצאו על ידי גורם לא מוסמך.

אשר על כן, מאחר שמכתבים אלו יוצרים מצג שהתובע הוציא חשבוניות שלא כדין  .29

החלטות בית המשפט,  ללקוחותיו, תוך ניסיון ליצור לחץ על התובע ולקוחותיו ותוך עיוות של

 אין לומר כי מדובר בפרסומים שנעשו בתום לב ובוודאי שלא בפרסום דבר אמת.

לברר פרטים בנוגע לחשבוניות האמורות היה  ******יש להוסיף ולציין כי אם אכן שאף עו"ד 

יכול להפנות לנמענים שאלות מבלי לטעון דבר לעניין התובע או סמכותו להוציא חשבוניות. 

http://www.nevo.co.il/case/4424571
http://www.nevo.co.il/case/4424571
http://www.nevo.co.il/law/74372/13.3
http://www.nevo.co.il/case/4424571
http://www.nevo.co.il/case/4424571
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ין, קיימת גם אפשרות לעתור לגילוי מסמכים ומתן תשובות באמצעות צווים מתאימים. לחלופ

 בחר שלא לממש זכות דיונית זו. ******שוב, עו"ד 

 על כן, גם פרסומים אלו מהווים לשון הרע. .30

 %%%ג. מכתבים למר 

 לתצהיר 1-2)נספחים יח/ %%%מכתבים למר  ******שלח עו"ד  13.1.11וביום  5.1.11ביום  .31

 התובע( אשר לטענת התובע היה עמו בקשרים עסקיים בעבר.

פשרם של שיקים  %%%לבדוק עם מר  ******בפתיחתו של המכתב הראשון ביקש עו"ד  .32

 מחשבונה של צל אלונים. במכתב זה כתב בין היתר כך: %%% %%%שהוצאו לפקודתו של 

שהסתבכת הבנתי  .משיחה שהתקיימה ביננו ומשיחה שניהלתי עם עו"ד ברוך אבוקרט,3"

העביר לך מקופתה של צל  ***ולבנק אוצר לחייל ושהכסף ש ***בעיסקה שקשורה לחברה של 

התחייב להחזיר לכם. לכן לא הוצאו חשבוניות כנגד  ***אלונים הוא במסגרת חוב אישי ש

 קבלת הכספים האלה. אבקשך לאשר זאת בכתב.

תיאר את הקשר בינו לבין  ***כיצד  כמו כן, מאחר וקיבלתם כספים מחברה, אבקש לדעת .4

 החברה המשלמת ואם הציג את עצמו כמורשה להוציא כספים מקופתה לענייניו הפרטיים.

ניהול -היא שהוא העביר ל"צל אלונים" ציוד רב שהיה שייך ל"עמק ***אחת הטענות ש 4

שהציוד הזה מסעדות בגליל" וקודם לכן ל"עתודות אורן". מאידך, אני מבין מדבריך )ואחרים( 

ולמעשה הוברח כדי לא הועבר בזמן שהחברות האלה היו חייבות כספים לצדדים שלישיים 

 אה"ט( –)ההדגשות שלי ." להימכר לצורך פרעון החובות

מאותו יום  %%%,אשר נשלח ככל הנראה בעקבות תגובתו של מר  13.1.11במכתב השני מיום  .33

 את תיאוריו וציין כך: ******(, החריף עו"ד ******לתצהיר עו"ד  1-)נספח ד

היו שותפים ב"עתודות אורן" וחברו לחברת  @@@ו ***ממה שהצלחתי לגלות עד כה,  .2"

"אוקטגון" מנהלל כדי לפתוח את מסעדת "צל אלונים". ביחד הם הקימו את חברת "עמק 

ניהול מסעדות בגליל". השותפים מחברת אוקטגון הבינו מהר מאוד עם מי יש להם עסק 

 ***נחתם הסכם בין  2005. בסוף שנת @@@ולבין  ***רשו. לא רחק היום ונוצר קרע בין ופ

₪(  7000צריך לדאוג ליתרת הלוואה בבנק הפועלים )החזר חודשי של  ***ולפיו  @@@לבין 

 ₪  217,000 @@@וכן לשלם ל

פים , אני משער שהוא חיפש שותהשיטה שלומתוך למידת  היה צריך לגייס את הכסף *** .3

הוא סיפר להם על ההשקעות הנחוצות ולא אמר להם שהכספים לא יופנו חדשים לעסק. 

. למיטב הבנתי, אתם הייתם השותפים לקידום העסק אלא לסילוק חובות קודמים שלו

 .2007בינואר  סומנה ####שועד  2005החדשים החל מסוף שנת 

 2007עברה החל משנת  ####אני רוצה לשתף אתכם במה ש .4

לפתוח חברה שתנהל את המסעדה. הוא הבטיח להצטרף לחברה כשיסיים ####הציע ל *** 4.1

 את ההסתבכויות  של חברת "עמק". הוא גם הבטיח את המיומנות שלו בניהול עסקים.

הציג לה תחזיות מאוד ורודות לגבי המסעדה ואף אמר לה שהיא לא צריכה לשלם על הציוד  ***

שהוא באמת  ####של שלום מאורן להמתין לרווחים, שכנעה את אלא מתוך הרווחים. הנכונות 

 הקימה את "צל אלונים"####, ***מאמין בהצלחתה של המסעדה. על סמך ההבטחות של 
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מיד כשהמסעדה התחילה לפעול, החלו לצוץ הבעיות. ספקים סירבו לספק סחורה ו"צל  4.2

ות של חברת "עמק" לספקים, אלונים" לא יכלה להמתין לרווחים כי אם לא תשלם את החוב

השתלט על הנהלת החשבונות והתחיל להעביר כספים לצרכים  ***לא יהיה לה עם מי לעבוד. 

 @@@ול₪  17,000)כך, למשל, הוא העביר מקופתה המדולדלת של "צל אלונים": לכם  שלו

 ש"ח 22,000

 אלה.ובעלה ערבו להלוואות ה####"צל אלונים" התחילה לקחת הלוואות בבנקים ו

הוא ישב על הגדר והמתין . בדרך הזו, הקפיד שלא יהיו חוזים כתובים ***לאורך כל הדרך,  4.3

. אם המסעדה תשגשג, הוא ירצה להיות שותף בה ואם תקרוס, לראות מה יקרה עם החברה

 כפי שקרה, הוא טען שהוא היה רק עובד בה

 ***ו₪  300,000-בנקים למעלה מכבר היתה חייבת ל####, המסעדה נסגרה. 1.9.2008ביום  4.4

 .ניסה להעמיס את כל הציוד במסעדה ולהבריח אותו למחסן של חבר שלו, כדי למכור אותו

 עברה. ####להערכתי, אתם תמצאו תמצאי כמה קווי דמיון בין מה שאתם עברתם לבין מי ש

 , אבקש לדעת את הפרטים האלה:שיטת הניצול של התמימותלצורך הוכחתה של  .5

 אה"ט( –)ההדגשות שלי  ."..

]פורסם , 08-09-1707נצ'( -ת"א )של'נזכיר כי מדובר כבר בתקופה שלאחר שניתן פסק הדין ב .34

סבר כאמור כי כל הפרטים שציין במכתביו בנוגע לתובע הינם אמת,  ******כך שאף שעו"ד בנבו[ 

 ובייקטיבית, שכן היא נוגדת חלק מקביעותיו של בית המשפט.אין מדובר באמת א

כך ]פורסם בנבו[ ,  09-04-6294חי'( -ת"א )של'לדיון ב ******אולם, בשלב זה עדיין המתין עו"ד 

 ******יעו לעו"ד שיש מקום לטענה כי פנייה זו בוצעה לצורך איתור ראיות ועדים אשר יסי

 בתביעה.

על אף שהמכתב הראשון כולל גם הוא ביטויים שניתן להבין מהם כי לתובע יש שיטה של  .35

סיבוך של שותפים עסקיים בחובות תוך הברחת נכסים, מכתב זה, לכשעצמו, אינו מהווה לשון 

 הרע.

אה ואולם, המכתב השני כולל החרפה משמעותית של השפה המאשימה כלפי התובע. כנר .36

( בה ******לתצהיר עו"ד  1-)נספח ד 13.1.11בתגובתו מיום  %%%בעקבות התבטאות של מר 

 ציין כך:

 "רק אוסיף ואומר כי רק "בעור שינינו" נחלצנו מהבור ששלום כרה לנו..."

את התובע, באופן מפורש,  ******האשים עו"ד  13.1.11מכאן נפרץ הסכר ובמכתב מיום 

ים את צל אלונים, בהוצאת כספים מצל אלונים לטובתו האישית, על מנת שתק####בהטעיית 

 ובעלה בחובות ובנסיון להברחת הציוד במסעדה.####בסיבוך של 

וגם נסיונו ]פורסם בנבו[  08-09-1707נצ'( -ת"א )של'טענות אלו אינן מתיישבות עם ההחלטה ב .37

 העלו חרס.]פורסם בנבו[  09-04-6294חי'( -ת"א )של'להוכיחן במסגרת ב ******של עו"ד 

 14.1.11ובמיוחד מתגובתו מיום  13.1.11מיום  %%%, מתגובת מר ******אמנם, כטענת עו"ד  .38

יסיון רע עם התובע והם אכן ומשפחתו נ %%%(, ברור כי למר ******לתצהיר עו"ד  2-)נספח ד

ראו בו אשם בהסתבכות כלכלית ובאובדן סכומים גדולים מצדם. על כן, נראה כי יש אמת 

 כי בפרסום האמור לא היה בכדי להעכיר את דמותו של התובע בעיני הנמען. ******בטענת עו"ד 
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הנמען פירש את  ואולם, כאמור לעיל, בחינתו של פרסום על פי החוק אינה מבוססת על האופן בו

 הפרסום, אלא היא מבוססת על בחינת פרשנות הפרסום על ידי האדם הסביר.  

, מהווה לשון הרע, כאשר בוחנים אותו בעיני 13.1.11ברור אם כן כי המכתב השני, מיום  .39

 האדם הסביר.

 24.12.10מיום  @@@ד. מכתב למר 

 ובמכתבו ציין כך: @@@ע, מר לשותף עסקי נוסף של התוב ******פנה עו"ד  24.12.10ביום  .40

ההעברה נעשתה מקופתה של ₪.  22,000 @@@העביר ל ***על פי הנתונים שבידי,  .2"

שההסכם ואם כספים אלה שולמו לפי הסכם זה, הרי  2008-2007חברת "צל אלונים" בשנים 

)לפי ההסכם, התשלום האחרון היה אמור להשתלם לא יאוחר מיום  המקורי לא קויים

28.6.2006) 

 –מאידך, לעתודות אורן היה ציוד של מסעדה שהועבר על ידה לחברת " וממנה לחברת "עמק 

העריך את הציוד הזה בינואר  ***ניהול מסעדות בגליל בע"מ" וממנה לחברת "צל אלונים". 

מרכושה בשעה שהיא  רוקן את חברת "עתודות אורן" ***שמכאן יובן ₪. בכחצי מליון  2007

 ים לנושיה )או לנושה אחד לפחות(.היתה חייבת כספ

... 

להעמיס  נהביא עמו משאית למסעדה כדי  ***, 1.9.2008המידע הזה חשוב לנו שכן ביום  .3

, בעלת המניות הרשומה של חברת "צל ####את כל תכולתה של המסעדה ללא ידיעתה לש 

 אה"ט( –)ההדגשות שלי " ולהחביאה אצל חבראלונים" 

 את התובע בנוהג של הברחת נכסים והתחמקות מחובות.  ******גם כאן מאשים עו"ד  .41

אולי גם כאן ניתן לטעון כי לכאורה פרסום זה נועד לאיסוף ראיות ועדויות כנגד התובע לצורך  .42

לברר פשרו  ****** ואולם אם אכן ביקש עו"ד]פורסם בנבו[  09-04-6294חי'( -ת"א )של'הדיון ב

של תשלום שבוצע למר מיכאלי מקופת צל אלונים, היה יכול לעשות זאת מבלי להיכנס 

להאשמות כנגד התובע, או להאשימו בהפרת ההסכם עם מר מיכאלי, שכלל לא היה קשור אליו 

 או למרשותיו.

ם שבינו תגובתו של מר מיכאלי מראה זאת. מר מיכאלי ענה כי בכל הנוגע לעניינים שביחסי .43

לבין התובע, התובע העביר לו תשלומים על פי הסכם ועל אף שהיו איחורים בתשלומים, הם 

 שולמו במלואם. מעבר לכך מר מיכאלי הדגיש כי אין לו עניין בהאשמות כנגד התובע.

אולם כאמור, גם כאן אין משמעות לאופן בו הבין הנמען את הפרסום והבחינה היא דרך עיניו  .44

 יר. של הקורא הסב

 משכך, ברור כי האשמות בהפרת הסכם, הברחת נכסים והתחמקות מחובות מהווה לשון הרע. .45

 

 בחינת הנזק ושאלת הפיצויים

לאחר בחינת קיום לשון הרע בפרסומים הנדונים, נותר לבחון את שאלת הפיצוי בו יש לחייב  .46

 ן הרע.בגין הפרסומים פרי עטו המכפישים את התובע ומהווים לשו ******את עו"ד 

מסקירת תצהירו של התובע, נראה כי טענתו היחידה בנוגע לנזק שנגרם לו בפועל בגין  .47

צפון הגליל. לטענתו בעקבות  –למט"י  2.9.09הפרסומים האמורים נגרם בגין המכתב מיום 

 מכתב זה סניף מט"י האמור לא הפנה אליו עבודה במשך כחצי שנה.
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לנזק שנגרם לו בפועל בגין אבדן תעסוקה כאמור  התובע לא דאג להביא פירוט כלשהו בנוגע .48

 ולא צירף כל ראיה לתמיכה בטענותיו.

 לחוק. א7סעיף כלומר, התובע מבקש בתביעתו אך ורק פיצויים ללא הוכחת נזק על פי  .49

או כפול מכך אם הוכחה כי ₪  50,000מאפשר לבית המשפט לתת פיצוי של עד  א7סעיף  .50

 הפרסום נעשה מתוך כוונה לפגוע.

 ₪. 100,000הסכום נשוא כתב התביעה הינו  .51

הפסיקה מכירה בכך שהפיצוי לנפגע מפרסום לשון הרע נועד למלא מספר מטרות: המטרה  .52

בדיני הנזיקין, קרי השבת מצב הנפגע )ככל  היא המטרה העיקרית של פיצויים –הראשונה 

ענישה, קרי מתן ביטוי לסלידת החברה  –הניתן( למצבו שלפני הפרסום הפוגע; המטרה השניה 

הרתעה וחינוך של הפוגע והציבור כולו בדבר  –מפגיעה בשמו הטוב של אדם; המטרה השלישית 

לימור אמר נגד אורנה יוסף  4740/00רע"א החובה לשמור על שמו הטוב ועל כבודו של אדם )ראו 

ד"ר יולי נודלמן נ' נתן  89/04ע"א [ ופרשת אמר –( ]להלן 2001) 526-520, 510( 5)ואח' פ"ד נה

 (.52-54[ ,בס' ת שרנסקיפרש –( ]להלן 4.8.08)פורסם בנבו,  שרנסקי

בענייננו, לאור העובדה שהתובע לא הביא ראיה כלשהי על נזקים שנגרמו לו, לא ניתן לפסוק  .53

לו פיצוי בגין השבת המצב לקדמותו. אולם בענייננו בהחלט קיים מקום לפסוק פיצוי בגין 

 הרתעתי.-הפגיעה בשמו הטוב של התובע, הן כעונש והן כאקט חינוכי

]פורסם  שמעון אלבז נגד משה דוד 11-10-18870ב"ש( -ע"א )מח'ת הפיצוי, ראו לעניין כימו .54

 (6.3.12)פורסם בדינים בנבו[ 

"בבוא בית המשפט לדון בנזק יתן משקל נכבד לנזק שנגרם לנפגע מהפרסום, ובמסגרת זו אף 

ך יבחן את התנהגות הצדדים לאחר הפרסום ובמהלך לעוגמת הנפש שנגרמה לו. לשם כ

ההליכים המשפטיים, שכן זו משליכה על הנזק. כך למשל יתחשב בית המשפט בשאלה האם 

הנתבע עמד על כך שהדברים שפורסמו הם אמת ובכך העמיק את הפגיעה בשמו הטוב של 

ע לבין קהל היעד התובע. כמו כן, בית המשפט ישקול את תפוצת הפרסום ואת הקשר בין הנפג

אליו היה מיועד הפרסום, מכיוון שהפיצוי הוא גם אמצעי להענשת המפרסם וחינוך הציבור. 

בית המשפט ישקול אף את התנהגות המפרסם ויבחן האם המפרסם פעל מתוך מניעים 

כי הדברים הם אמת. אין נוסחה  -בטרם הפרסום  -טהורים ותום לב ועד כמה וידא היטב 

ת את תרגום השיקולים הרלבנטיים לסכום כספי, ועל כן ההכרעה בעניין זה מדויקת המאפשר

(; וראה 1997) 403-370, עמ' שנהר, דיני לשון הרענעשית בסופו של דבר בדרך של אומדן )אורי 

 (."510( 5)לימור אמר ואח' נ' אורנה יוסף ואח', פ"ד נה 4740/00רע"א גם ב

 לחוק שנוסחו כדלקמן: 19בסעיף כמו כן, יש להתייחס להקלות הקבועות  .55

 הקלות .19

שב לטובת הנאשם או הנתבע "בבואו לגזור את הדין או לפסוק פיצויים רשאי בית המשפט להתח

 גם באלה:

 לשון הרע לא היתה אלא חזרה על מה שכבר נאמר, והוא נקב את המקור שעליו הסתמך; (1)

 הוא היה משוכנע באמיתותה של לשון הרע; (2)

 הוא לא נתכוון לנפגע; (3)
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הוא התנצל בשל הפרסום, תיקן או הכחיש את הדבר המהווה לשון הרע או נקט צעדים  (4)

פסקת מכירתו או הפצתו של עותק הפרסום המכיל את לשון הרע, ובלבד שההתנצלות, התיקון לה

 או ההכחשה פורסמו במקום, במידה ובדרך שבהן פורסמה לשון הרע, ולא היו מסוייגים."

כבר נקבע לעיל, כי חלק מן הפרסומים מהווים אך ורק חזרה על החלטה שיפוטית שניתנה  .56

אכן מאמין, עד היום, כי תוכן מכתביו הינו  ******בר נקבע כי עו"ד בעניין הצדדים ועל אף שכ

אמת. נציין כי מרבית המכתבים המהווים "לשון הרע" נשלחו לגורמים חיצוניים אמנם, אבל 

בין כלקוחות, בין כשותפים  -כאלה המכירים את התובע ואשר ניהלו עימו מגעים עסקיים

 עסקיים.

וצל אלונים ####דין במקצועו אשר לקח על עצמו את ייצוג הינו עורך  ******אולם, עו"ד  .57

 בתביעות שניהלו כנגד התובע.

פנה לנמענים שונים, שאין להם דבר או חצי דבר עם מהות הסכסוך שבין הצדדים  ******עו"ד 

)למשל הפניה לרשות לעסקים קטנים ובינוניים ולמט"י(, וכלל שם טענות והכפשות כנגד התובע. 

ידע או היה עליו לדעת כי פניות אלו לא יסייעו בניהול התביעות ולא ישיגו  ******ד ברור כי עו"

 למטרתו דבר מלבד לפגוע בעיסוקו של התובע כיועץ עסקי מטעם מט"י. 

לא מתכחש לכך, כאשר הוא טוען כי פניות אלו בוצעו כדי למנוע מן התובע לפגוע  ******עו"ד 

ידע או שהיה עליו לדעת, כי  ******תו עורך דין, עו"ד באנשים נוספים. אולם ברור כי בהיו

הפניות הללו יפגעו במקורות פרנסה של התובע וייצרו עליו לחץ לא ראוי, וזאת במהלך ניהול 

 הליכים משפטיים כנגדו.

, בחר 15.9.09גם אחרי התרעות ב"כ התובע על הנזק שמכתבים אלו גורמים, בהתכתבות מיום  .58

 ל מהתבטאויותיו כנגד התובע.שלא לחדו ******עו"ד 

לעדן  ******החל עו"ד ]פורסם בנבו[ ,  08-09-1707נצ'( -ת"א )של'רק כאשר ניתן פסק הדין ב .59

 את מכתביו ואת ההתייחסות המפורשות לתובע ואולם הוא לא הפסיק את משלוח מכתביו.

 ******החלו מכתביו של עו"ד ]פורסם בנבו[  08-09-1707נצ'( -ת"א )של'לאחר מתן פסק הדין ב

להיות יותר קונקרטיים לכאורה, כאשר כולם מצהירים כי מטרתם הינה בחינה של פעולות 

)מרומזות יותר או כספיות שנעשו בחשבונה של צל אלונים, אולם רובם ככולם כוללים האשמות 

 פחות( כלפי התובע בביצוע פעולות שלא כדין.

גם כאן, כפי שהובהר לעיל, ניתן היה לנסח מכתבים אלו באופן שונה על מנת להימנע מפרסום 

לשון הרע או לקבל את המידע המבוקש בהם במסגרת ההליכים המשפטיים בין הצדדים. כעורך 

 נה ולא לשלוח מכתבים אלו כפי שנשלחו.לפעול בדרך שו ******דין, היה על עו"ד 

ניתן למצוא בתצהיר שהוגש מטעמו במסגרת  ******הראיה הטובה ביותר להלך רוחו של עו"ד  .60

 הליך זה. 

 ******כולל הכפשות נוספות ורבות של התובע, כאשר נראה כי עו"ד  ******תצהירו של עורך דין 

וא מטיח בתובע, על אף שהדבר כבר אינו מפנים את התוצאות ההרסניות של ההאשמות שה

 ******הובהר לו ואינו מתרשם מן העובדה שהתובע נאלץ להגיש תביעה זו כדי למנוע מעו"ד 

 להמשיך ולפגוע בשמו. 

הודה כי ידע שמכתביו יכולים לפגוע בשמו של התובע  ******על כך יש להוסיף כי עו"ד 

 לפרוטוקול הדיון(: 16-17ובפרנסתו ובחר לשלוח אותם בכל מקרה )עמ' 
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 לקחת בחשבון כי הפניות יפגעו בהתקשרות של שלום עם לקוחות שלו. "ש. 

 במידה מסוימת כן.  ת. 

 זה הפריע לך.  ש. 

אני שוקל אינטרסים בין הלקוח שלי לבין אחרים, והלקוח שלי עדיף. איסוף מידע שלי  ת. 

ין מר פרץ להעיד לטובתו, אז גם כשהוא הזמ ***כעו"ד עלול לפגוע בצד שכנגד, מן הסתם. גם 

 שם הוא אמר דברים בגנות מירב."

החובה לדאוג בראש ובראשונה לענייני לקוחותיו. ואולם  ******כעורך דין, אכן מוטלת על עו"ד 

אין בכך בכדי להצדיק את המכתבים שכתב לצדדים שאינם קשורים לסכסוך שבין לקוחותיו 

כתבים, שהכפיש את התובע באופן שאינו נדרש לצורך לתובע ובמיוחד לא לתוכנם של אותם מ

 מטרתם המוצהרת.

, אין הוא חייב לקבל את החלטות בית המשפט שכבר ניתנו ******אמנם, כטענת עו"ד  .61

היו  ******בהליכים שבין הצדדים כאמת עובדתית מוחלטת. אולם גם אם טענותיו של עו"ד 

נקט. מה גם שעצם קיום החלטות שיפוטיות אמת מוכחת, לא היה מקום להביע אותה בדרך בה 

, רק מחזק את ההכרה שהיה עליו להימנע מן הפרסומים ******הנוגדות את טענותיו של עו"ד 

 האמורים.

לשלם לתובע פיצוי בסך של  ******נוכח מכלול השיקולים לעיל , יש לחייב את עו"ד  - סוף דבר

כולל מע"מ והחזר האגרה ששולמה על ידי ₪  10,000ובתוספת שכר טרחת עו"ד בסך ₪  40,000

יום ממועד קבלת פסק הדין שלאחר מועד זה יישאו  30התובע כאן. הסכומים ישולמו תוך 

 הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

      

 , בהעדר הצדדים. 2013אוקטובר  20ניתן היום,  ט"ז חשון תשע"ד, 5129371
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 הקש כאן –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 

 
 /-54678313איילת הוך טל 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc

