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 11 
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 17 
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 2מדביר מוסמך מזה כ. התובע עובד חרדה מפגיעה בפרנסתווהתובע טען כי הפרסומים גרמו לו צער 

 3את שכרו בסך  שהפרסום פגע בפרנסתו. כשביקנותן ללקוחותיו שירות מקצועי .  והוא שנה 51 -כ

 4נוספים שלא הוסכם  ובקשה ממנו שיבצע ריסוס במקומות בבלך ושו עתבתדחתה אותו הנ ₪ 017

 5בהפסד.  אוהוא יצ ₪ 017ה לו סך של מת. רק לאחר ביקורים רבים שיליעליהם בחצר הגדולה של הב

 6 מספק. ולא את השירות שהוא "קנתה אותו"הנתבעת התייחסה לתובע כאילו 

 7 

 8 דבר הפרסום נגלה לו באמצעות אחד הלקוחות ולאחר חיפוש קצר הגיע לעמוד הפוסט הנדון .

  9 

 10 ל. התובע פנה אהפוסט של פרסום ה תספר הפניות אליו בעקבומהרגיש ירידה ב ,לטענת התובע

 11את הפוסט והיא לא הסכימה. עוד טען התובע כי הנתבעת נוהגת לפרסם  ת בדרישה להסירעהנתב

 12שמתייחס לאדם אחר  מא צירף את הפרסום הבאגמת לב ולדוודברים מסוג זה על מנת למשוך תש

 13אותו שכן ן ציייימנע מל)אך בית המשפט , פן מפורש בפוסט המצורף לכתב התביעה וששמו ננקב בא

 14 :אינו חיוני( 

 15 

 16ת ובוגדת הורידה את מחלצות ינתר בארץ0 שקרנית גנבת נצלשה המתועבת ביויהא " ........

 17לוהטת. הבת קדושים. עכשיו היא דוגמנית רהיטי החסידה המיוסרת מימי קבר רחל ושאר קברי 

 18נה את הרהיטים וש מ שקייוחה. שיתבדמהסגו הכי  ....... השקרן. .....ואחותו של ........של 

 19כדמות ראויה להובלת  תיד עם הפרסומאים שבחרו בגברת ......עד בווקת ומי שיעבושהיא מש

 20 קמפיין".
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 22 ךובמש שנים 6.1ועבר קורס תברואה והדברה  שנה 51בע טען כי הוא מדביר מורשה מזה והת

 23מחנה האוס קונטרה, ":  היתר ןם צבר לקוחות מוסדיים רבים שרכש בעמל וחריצות רבה ובייהשנ

 24חאן אלעד,  -רמת מגשימים, אבני איתן ץכפר חרוב, עמבר מרכז מזון, קיבוץ אפיק, קיבו תתיירו

 25 ."ם ועוד רביםיספימושב עין זיוון , מושב נתור, אולפנה מושב נוב , מושב ח

 26 

 27 וך כוונה לפגוע כפי שעולה הדבר מהמשפט:תמפורסם  טסוכי הפ שבע הדגיוהת

 28 

 29ם ולהרוס אותו יאמון ושם בונים בשנ. לבני אבנר  " אני מבקשת לשתף את הפוסט על מנת שיגיע

 30 לתשומת לבך !!!!".לוקח שניה 

 31 

 32 

 33חר ביצוע הריסוס אך אבמזומן מיד ל ₪  017כי שילמה לתובע את הסך של  תההנתבעת טענה להגנ

 34גיע המסר לה קבלה , למחרת התברר כי הריסוס לא צלח והיא יצרה קשר עם התובע שוא לא ה
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 1נוספים. הוא לא מסר לה דו"ח ביצוע המפרט  ₪ 017סך של ת בשניוביצע ריסוס נוסף ודרש וקיבל 

 2את חומרי ההדברה בהם השתמש ואת אמצעי הזהירות שיש לנקוט. גם הריסוס השני לא צלח ושוב 

 3אך מאחר  ₪ 017יצע השלמת ריסוס ודרש עוד סך של בע אשר הגיע וביצרה הנתבעת קשר עם התו

 4נכדתה ובעלה שהתה מחלת לו ביום למחרת . עקב  םו כי תשללכסף מזומן הסבירה  ההיה לשלא 

 5לאחר שחזרו מבית החולים התחוור לה להפתעתה כי גם ברם, לשלם  .  בבית החולים ונבצר ממנה

 6 הריסוס השלישי לא צלח.

 7 

 8וטען כי עד  חת רסן"הגיע אל ביתי כאשר הוא מקלל ומגדף בלשון שלושוב יצרה עמו קשר והוא ו 

 9 הטיפול" השלישי של הריסוס לא ירסס שוב".בגין "₪  017 - ת השלא אשלם לו א

 10 

 11ואמר כי יחזור ביום ראשון הקרוב אך א הלך ווה חש" 017שילמה לו באותו הרגע סך של הנתבעת 

 12יגו טלפונית על מנת שישלים את הריסוס אך שעשרות פעמים לה מני אז לא חזר. התובעת ניסתה

 13 הוא לא ענה. 

 14 

 15      בר ומד . סבוקיף את חבריה לפיתבע הושבו ריקם החליטה הנתבעת לשולאחר שכל פניותיה אל הת

 16ה רה תיאמסטים שפרסורמת הגולן כפי שטוען התובע. בפ ולל, ולא בכובסך הכחברים  577-ב 

 17 מנת להפנות תשומת ות וזאת עלעיאת חוסר המקצווה שעברות הירודה ת השיריהנתבעת את חווי

 18 לה.ש תלאחר שבחר שלא לענות לשיחוובע ליבו של הת

 19 

 20אל נתה במכתב פ ף ה ואתחפמש ייאות בנרע חששה לבואי מסירת דו"ח ביצ חכנו טענה כי תהנתבע

 21 מפני הריסוס שביצע התובע.  יבה ובו הביעה את חששותיהבהס תד"ר חמזה מהאגודה לאיכו

 22 "למנוע אסון".כי כל מבוקשה היה  מוכיח המכתב לד"ר חמזה  תעבלטענת הנת

 23 

 24 כאן כתבי הטענות.עד 

 25 

 26טענה כי לא הייתה לה כוונה לפגוע בתובע .  תעבתהנלפני וכל אחד חזר על טענותיו. הצדדים העידו 

 27אך  ה"זה כמעט מתה מהריסוס")בע ואשפוז הנכדה שלה לריסוס שביצע התתבעת ייחסה את נה

 28וס. רק בעלה קיבל התקף לב כתוצאה מהריס ,הוסיפיה כי אין לה הוכחה רפואית לעניין זה. בנוסף

 29של של הבת שלה ו יםת. הוא ריסס גם בב, וכולם הגיבו לא לטובתוארבעה אנשים ראו את הפוסט

 30 שת כתב התביעה.ה את הפוסט לאחר הגקחמיא הבן שלה. ה

 31 

 32אותו להשאיר  שמחייב ק זמן להיעדר מהבית ואין חו כמהאת הלקוחות בע העיד כי הוא מדריך והת

 33 נו להשאיר דו"ח. הוא משתמש בחומרים מורשים בלבד.מלא ביקשה מ תעבהנתה מקר כל. בדו"ח

 34 מרגיש את הירידה בכמות העבודה. בעקבות הפרסום הוא 



 
 לתביעות קטנות בטבריהבית משפט 

  

 אבנר נ' ערבה 68473-78-51 ת"ק
 

  
   תיק חיצוני: 

  

 6מתוך  4

 1 

 2 תעבנתלמנת לאפשר  ימים על  01דוחה את מתן פסק הדין הישיבה הודעתי לצדדים כי אני  ףבסו

 3  צדדים להגיש פסיקה לעניין שיעור הפיצוי.לו צלותנלפרסם הת

 4 

 5של  זו לשונה. ודעה לבית המשפט שצופרה לב התנצלות בפייסוק הועת בהגישה הנת 57.55.0751 - ב

 6 :ההודעה

 7 

 8אבנר באם  ייחה ממר בנלפוסט מלפני כמה חודשים אני רוצה לבקש סה"שלום חברים בהמשך 

 9 פגעתי בשמו. זאת לא הייתה הכוונה הפוסט נרשם ברגע של כעס. 

 10 ב לכולם".ולכן בני אני מתנצלת באם פגעתי בך בדרך כלשהי זאת לא הייתה הכוונה יום ט

 11 

 12 הכרעה:

 13 

 14אני מקבל את לאחר שבחנתי את כתבי הטענות , המוצגים שהונחו על שולחני ועדויות הצדדים, 

 15עת . הוכח לפני כי הפוסטים מהווים ללא ספק לשון הרע בותה על עדות הנתעדות התובע ומעדיף א

 16 התביעה להתקבל. ןועל כן דיואין לנתבעת הגנה 

 17 

 18ב'  51כמצוות תקנה השיקולים והנימוקים שהביאוני למסקנה זו יפורטו להלן באופן תמציתי 

 19 : 5783תשל"ז  -לתקנות שיפוט בתביעות קטנות )סדרי דין(

 20 
 21 

 22וק איסור לשון הרע תשכ"ה לח 5סעיף  לשון הרע שכן וסח של הדברים מהווה נכי הא. אין ספק 

 23 קובע כי : 5731

 24 

 25 -. לשון הרע הוא דבר שפרסומו עלול0"

 26 

 27 ה לבוז או ללעג מצדם.0( להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנא5)

 28 

 29 במשלח ידו או במקצועו".0בעסקו  0( לפגוע באדם במשרתו אם משרה ציבורית או משרה אחרת0)

 30 

 31משפחתה לריסוס אינו ים מבני אפיינת בהגזמה יתירה , ייחוס אשפוזם של שניתמ  תעב. גרסת הנתב

 32לא עת בשהנת ךתמיכה בטענה זו. הדבר מעיד גם על כל וכלשה י אורפ ורשימתיישב עם אי הצגת א

 33 ר.חנזהרת בבואה להאשים את הא

 34 
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 1ם לא חששה הנתבעת מכך א. הסותרת את גרסת הנתבעת התובעת לבצע ריסוס משלים ת. הזמנג

 2ת קשות וטענה מדוע הועלו ,? ואם לא די בכךשפז בשניתוושנכדתה תא התקף לב נוסף ליקב השבעל

 3 ה? נלא הועלו בכתב ההג במהלך המשפט אךבדבר נזקים רפואיים אלה 

 4 

 5נות לגבי טיב עהם טבע ולא היו לוקקו לשירותיו של התזבעת נתשל הנ תה שבנה וב דה העוב ד.

 6עת לעניין המקצועיות והאפקטיביות של הריסוס.  הוסף בגרסת הנתחלישה את דה גם היא מובהע

 7 לכך את העובדה שלא הוכח כי הוזמן מדביר אחר לביצוע העבודה.

 8 

 9ר יטוב כמדבשמו האת בכבוד ושצבר ם ישר שעובד למחייתו דמהתובע שהוא א י. התרשמתה

 10 ב"עבודת נמלים".  -בהתמדה בעבודה קשה ומסורה , אפשר לומר 

 11 

 12ו   ,"חקות בקול רםצום י"הנמל  "שפה של שוק":  גוןכיים ות כי ביטלוקחלא יכולה להיות מו. 

 13מהווים פגיעה הן בתובע באופן אישי והן  "תו לוקח שניהולהרוס אאמון ושם בונים בשנים "

 14כהגדרתו בחוק העונשין תשל"ז  איוםהביטוי האחרון מוכיח כוונה לפגוע ומהווה גם במשלח ידו. 

5788. 15 

 16 

 17אוסיף כי הנתבעת לא הוכיחה כי העבודה שביצע התובע לא הייתה מקצועית שכן  ,ז. למען הסר ספק

 18 ה עקבית.  נלא הובאה ראיה נוספת לתמיכה בעדותה שכפי שהובא לעיל אי

 19 

 20 סעד:

 21 

 22ה כי נעד עמקי נשמתו מן הפרסום. מצד שני הטע גע ונעלבפבע נוהתרשמתי כי התא לעיל, בכפי שהו

 23 לא הוכחה בראיות מספיקות.יו ירידה בהכנסות רמהנג

 24 

 25 הפיצוי:גובה עת יבאותם אני לוקח בחשבון בק, לקולא ולחומרא, להלן הגורמים 

 26 

 27העובדה שבעידן האינטרנט , קל מאוד להגיע תוך שניות לקהל גדול מאוד.  -שיקול לחומראא. 

 28שפקדו את העולם בשני העשורים האחרונים  , ,השימוש הנרחב שעושה הציבור בנפלאות האינטרנט 

 29מחייב את ציבור הגולשים להיות זהיר מאוד בכבודו של האחר ובזכותו של כל אדם לשמירה על שמו 

 30 הטוב.

 31 

 32תה וום ולאסבו בוצע הפרקשורת שת ה שהנתבעת התנצלה באותו אמצעידעובה  -שיקול לקולא ב.

 33גובה בר ללא ספק על ע הדיוגם מבחינה ערכית משפשל הפגיעה  הצת יעד. יש בכך משום הפחתוקב

 34 הפיצוי.
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 2 ני.והעובדה שלא הוכח נזק ממ -שיקול לקולא ג. 

 3 

 4 העובדה שמדובר ביותר מפרסום אחד. -שיקול לחומראד. 

 5 

 6 התרשמתי כאמור כי התובע נפגע מאוד מהפרסום. -שיקול לחומראה. 

 7 

 8וכשאני לוקח את הפסיקה שהוגשה,   יתובחנ, ב רב את שני הצדדים שלאחר ששמעתי בקסוף דבר, 

 9אני והפסיקה הרלוונטית, הוראות  החוק והשכל הישר  הרלוונטיים על פי םבחשבון את כל הנתוני

 10 ₪.  560177פיצוי בסך של  ע  עת לשלם לתובבאת הנת מחייב

 11 

 12 ₪. 50777  ות משפט בסך שללתובע הוצא תעבתשלם הנת ,כמו כן

 13 

 14 יום מיום קבלת פסק הדין. 01גיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך הל יכל צד רשא

 15 

 16 , בהעדר הצדדים.3101נובמבר  32, י"א כסלו תשע"וניתן היום,  

        17 

 18 

 19 

 20 

 21 


