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 פסק�די�

המשפט �ה לביתמשו� מה, הועבר הרע בגי� פרסו� באינטרנט אשר,�תביעה בלשו� היזו  .1

דעת שלילית, שפרסמה �א חוותוהתביעה ה�נושא של סמכות מקומית. יפו מטעמיה�בתל אביב

צימרי� במושב �העסק של התובע להשכרת�", על אודותיו של ביתגוגל מפותהנתבעת באתר "

  שומרה שבגליל. 

  

  כ  כתבה הנתבעת:  

  

  מתו  חמישה כוכבי�][כוכב אחד                                  "

נורא ואיו� כבר מהטלפו�, לצערי התחייבנו ואי� חזור. לא 

גס רוח והרס את כל  [התובע] שירותי ולא נעי�, אלי הבעלי�

  הרצו� לצאת לחופשה אצל�". 

  

כ  ליציאתה לחופשה בצימר של התובע.  קוד�פרסמה הנתבעת באתר  הזוהדעת �את חוות

זאת הייתה החוויה טרו� הנסיעה. לאמור: "הנתבעת ג� הודתה  נהיר מתוכנה של ההודעה ובזאת

" אחרי שהייתי ש� העדפתי לא להמשי  ולכתוב. זה כבר הרג לי את הרצו� והחשק לנסוע

  ).8, שורה 4; ובעמוד 10, שורה 2(פרוטוקול, בעמוד 

  

מקורו של הפרסו� הזה במחלוקת, שנתגלעה בי� הצדדי� לאחר שהוזמנה החופשה   .2

אל הפועל. תחילה ביקשה המזמינה לבטל את הזמנתה. התובע לא נעתר היא קוד� שיצאה כאמור, ו

ההזמנה, שב� נכתב כי אי� אפשרות לביטול ללא חיוב. המזמינה �הלב לתנאי�והפנה את תשומת

לאחר המאפשר, לפי תנאיו, ביטולה של עסקה. סברה כי הוראה זו נסוגה מפניו של החוק 
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העידה  . בר� היאטקסט החליטה הנתבעת לצאת, בכל זאת, לחופשה�בהודעות התכתבויות הדדיות

   –לדבריה קשה. כי ההתנהלות מול התובע הותירה בה תחושה 

  

יו� מראש. הייתה  27שבוצעה  ,מה שהיה ש� זו הייתה הזמנה"

לנו את כל הזכות בעול� לבטל. דווקא אני אמרתי לחבורה לא 

הוא רב איתי בטלפו� וטרק לי . 'בואו נמצא לו מחלי-'לבטל, 

את הטלפו� בפני�. חופשה ככה זה לא נעי� ככה להתחיל. אני 

לא מאחלת לא- אחד שהול  לטיול לעבור חוויה כזאת. זאת 

  .)25�22, שורות 1, בעמוד ש�" (התנהלות של בנאד�

  

סברה כי נכו� לשת-  היאהדעת שפרסמה. �לבטא בחוותהנתבעת ביקשה את התחושה הזו 

  נדמתה דרמטית יתר על המידה:בלשונה, שלעתי� עוד הגולשי� באתר. �במידע הזה את ציבור

  

זה משהו שחובת "מה שכתבתי זה דעתי המאוד חשובה. 

מה שאני כתבתי זה מאוד חשוב שאנשי� יידעו. . הציבור לדעת

אני אמרתי את דעתי והוא ענה את דעתו וזה זכות הדיבור. זה 

" ו� וקטסטרופה לאומית א� לא יאפשרו לאנשי� להתבטאאס

; 9�8, שורות 2; עמוד �25ו 13, שורות 1במקוב/, בעמוד  ש�(

  ).33�31, שורות 3עמוד 

  

עמו דעת של אמת, אלא לבוא �טענתו של התובע היא כי הפרסו� הזה לא נועד לשק- חוות  .3

בכוח דבר, המנוגד הביטול; לכופ- את ידו ולחל/ ממנו �חשבו� על עמדתו במחלוקת שלעני�

  לעמדתו:

  

הרבה פעמי� מנצלי� את האינטרנט. במקרה הזה היא ניסתה "

לכופ- את ידי שאבטל הסכ� שהיא בעצמה הסכימה שהוא 

דיבור כקרדו� לחפור בו. בזמ� היא ניצלה את זכות ה. קיי�

יימה עליי, שהיא תשלח צילומי מס  [של היא א המושא ומת�

ההתכתבויות]. זה רק מוכיח שהיא ניסתה לכופ- את ידי. מדי 

א� לא תעשה כ  אעלה ' :מאיימי�[לקוחות] פע� אנשי� 
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מכופפי� את צימרי�] �[בעליואי� ברירה ואנשי�  'לאינטרנט

היא אשת שיווק והיא . [הנתבעת] הראש. ככה לוחצי� אותנו

; 20�19, שורות 2, בעמוד ש�ל'" (גוג'של  יודעת מה הכוח

  ). 28, שורה 5; עמוד 18�13, שורות 3עמוד 

  

האתר. הוא הערי  �להבנתו של התובע גר� הפרסו� הנדו� להתמעטות� של הזמנות מגולשי  

אל- ש"ח. התובע,  20כי נגר� לו נזק כספי ממשי ואת סכומה של התביעה הוא העמיד, בהתא�, על 

כ  ברור לי, משוכנע בצדקתו. הדברי� שאמר והאופ� שבו הוא התנהל מבוססי�, כ  נראה לי, על 

עסק מ� הסוג הזה, בתנאי� �העבר. ה� קשורי� בקושי ובמאמ/, הכרוכי� בניהולו של ביתניסיונו מ� 

 –לא פשוטי�. ה� נובעי� מ� הצור  להתמודד ע� קשיי� וע� לחצי� אשר מותר לשער כי חלק� 

, משו� לדבריו, את תביעתו זו הגיש התובעלקוחותיו הישראלי�. מקורו בהתנהלות� של חלק מ

, שורות 2, בעמוד ש�" (פע� ראשונה החלטתי להיות צודק ולא חכ� לזה סו-.אני רוצה לעשות "ש

  ). 18, שורה 3; עמוד 19�18

  

אינני מקל ראש בתחושותיו אלו של התובע. אול�, אינני סבור כי יש מקו� לקבל את   .4

שהנתבעת ביקשה  ,התביעה. ראשית, במישור העובדתי: החומר שהונח לפַני לא הקי� בסיס לטענה

ל/ משהו מידיו של התובע. לסופו של יו�, וללא קשר לפרסו� הנדו�, לא ביטלה הנתבעת את לח

 ,החופשה. היא יצאה אליה כמתוכנ�. אי� שו� אינדיקציה לכ  שהיה זה בתנאי� טובי� מאלו

שהוסכמו לכתחילה בי� הצדדי�. לא ברור, אפוא, במה "כופפה" הנתבעת את ידו של התובע, שהרי 

שלא הוצע תחילה. זאת ועוד, אילו ביקשה הנתבעת לפגוע  מה�א לא הציע לה דברג� לשיטתו הו

ההזמנה כי א� ג� את �דעת נוספת ולתאר בה לא רק את חווית�בתובע היה בכוחה לפרס� חוות

דעתה התייחסה לתחושות, שאני מאמי� �החופשה באור שלילי. הנתבעת לא עשתה כ�. חוות�חווית

כי היא חשה סביב ההזמנה. אי� תימוכי�  –הדבר מוצדק או שלא היה בלי לקבוע א�  –לנתבעת 

לחשש כי הנתבעת ביקשה לאיי� על התובע. אי� יסוד למסקנה כי הפרסו� נועד למטרה כלשהי 

  ביטוי לתחושותיה במה, שהנתבעת סברה כי הוא רלוונטי למזמיני� פוטנציאליי� אחרי�. �זולת מת�

  

�כי חופש נכו� הואהביטוי ושל ההגנה עליו. �זהו, בתמצית, הרעיו� של הכרה על חופש  .5

הביטוי של הנתבעת �אחר. ככלל, אי� חירותהאחד עלול להיכר  בפגיעה בענינו של ההביטוי של 

חשובה יותר מקנינו של התובע או מכוחו לעסוק בהשכרה של צימרי� ולהתפרנס מכ . האיזו� הראוי 
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מצוי בנקודה שבה  –וענינו של התובע מאיד  גיסא  ,ענינה של הנתבעת מחד גיסא –בי� השניי� 

לב, של דעה היא מ� �. השמעה, בתו�פק הגנה, לביטוי ולמתבטא כאחדצא המשפט מקו� לסמ

הביטויי� שהדי�, ככלל, מבקש לאפשר אפילו א� ה� כרוכי� בגריעה משמו הטוב של אד� או של 

עסקי�, כחלק מהסיכוני� העסקיי� ומ� המאמ/ הערו  �י בעליהעסק שלו. הכלל הוא כ�בית

ביקורת. אי� זה קל, ולא תמיד פשוט להבחי� �עסק, נדרשי� להתמודד ע� אתרי�בהפעלתו של בית

בי� ביקורת של אמת לבי� פרסו� שכל תכליתו היא גרימה של נזק. התמודדות זו היא נחלתו של 

  הכריע ב�. י ולהמשפט, הנדרש לברר תביעות כמו זו שלפנַ 

  

של המקרה רגישה לנסיבות נוספות הראויה נדרשת להיות האיזו� �נקודתמציאתה של   .6

בה הושמע הביטוי ש ,הפלטפורמהכי לעובדה יש משקל ממשי כמו שקרה בעניננו, הפרטני. כ , 

העסק. �להעמיד לצדו של תגובתו בכתובי� של ביתאפשרה, והתובע ניצל בפועל את האפשרות הזו, 

אני לא זוכר בדיוק מה כתבתי. כתבתי שזה לא נכו�. המשפט, "�", סיפר התובע בביתעשיתי זאת"כ�, 

). 32, שורה 2הדעת]" (פרוטוקול, בעמוד �[בצימר לפני כתיבתה של חוות ושהיא לא הייתה בכלל

�של הנתבעת, ואות� גולשי� שראו את חוות הנה כי כ�, לתובע עמדה הבמה להשיב לטענותיה

דעתה �דעתה של זו נחשפו, בה במידה, לתשובתו. לזאת יש להוסי- את העובדה כי לצדה של חוות

דעת מאת גולשי� אחרי�, �התובע, חוות�השלילית של הנתבעת הופיעו באותו אתר, כ  לדברי

  העסק הנדו�. �שהרבו לשבח את בית

  

על א- התוצאה מקו� לקבל את התביעה והיא נדחית. לי נמצא מ� הטעמי� האמורי� לא   .7

החלטתי לא לחייב את התובע בהוצאות, בייחוד משו� שלדעתי הוא הוטרח, ספק א� בצדק, הזו 

  יפו, הקרוב עד מאד למענה של הנתבעת. �המשפט בתל אביב�להגיע מ� הגליל העליו� לבית

  

המשפט �הקי/ של בתי�י� זה (ימיה של פגרתד�ימי� מ� היו�, שבו קיבל לידיו פסק 15בתו    

המשפט המחוזי בבקשה להרשות �אינ� באי� במני� הזה), רשאי כל אחד מהצדדי� לפנות לבית

  הדי�. �ערעור על פסק

  

  הצדדי�. �, שלא במעמד2018ביוני  28בתמוז התשע"ח,  ט"ו נית� היו�,
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