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 כבוד השופטים יהודית שבח, סג"נ, יונה אטדגי, שלומית יעקובוביץ פני ל

 
 מערערת

 
 הדס שטייף

 ניר גרצ'נסקי וליאת גור "דהע"י ב"כ עו
 

 נגד
 

 נתן זהבי משיב
  ליאור אפשטיין, מאיר אבו, ומאור זינגר "דהע"י ב"כ עו

 
 

 פסק דין
 1 

 2 :השופטת י. שבח

 3ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב )כב' השופטת אושרי פרוסט פרנקל( בת"א 

 4, לפיו התקבלה תביעת הדיבה שהגיש העיתונאי והשדרן נתן זהבי 07.04.2019מיום  43552-11-17

 5בתוספת שכר טרחה והוצאות ₪  390,000נגד העיתונאית הדס שטייף, שחויבה לפצותו בסך של 

 6 משפט. 

 7 

 8 יעה והפרסומיםהתב

 9פרסומים שנעשו על ידי המערערת באמצעי תקשורת שונים  13תביעת הדיבה הוגשה בגין  .1

 10, במסגרתם הובא סיפורן של נשים שהתלוננו על התנהגותו של המשיב 2017במהלך חודש נובמבר 

 11 כלפיהן העולה, כפי גרסתן, כדי הטרדה מינית, אף מעבר לכך.

 12 

 13 י והרביעיהפרסום הראשון, השני, השליש

 14בגלי צה"ל, ברדיו ירושלים,  14.11.2017 –ו  13.11.2017מדובר בפרסומים שנעשו בימים  .2

 15שנה במסעדה  15אודות אירוע שהתרחש לפני  ק.ש.בטלוויזיה, המביאים את סיפורה של  12ובערוץ 

 16שלו לתוך ניסה להכניס את הלשון " עליה, "התנפלבשם "סטפן בראון", במהלכו נכנס למסעדה המשיב "

 17 ". היא התנגדה וחשה מושפלת וחסרת אונים. פיה

 18ואח"כ הגיעה עוד אחת ועוד המערערת שהשמיעה הקלטות של ק.ש. הוסיפה וציינה, בין היתר, כי "

 19התקבלה אצלי עדות נוספת, די, די דומה גם היא התנהגות מכוערת "; "אחת...העדות, עדות אמינה...

 20בסוף מסתבר שהם אלה שעשו את אותם דברים "; "שות לזה סוףמישהו צריך לע"; "של נתן זהבי...

 21 ".אם לא חמור יותר...

 22 

 23 
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 1 הפרסום החמישי והשישי

 2בתוכנית "בוקר טוב ישראל" בגל"צ, הביאה המערערת  15.11.17בפרסומים  אלו שנעשו ביום  .3

 3בשם שנה, שהתחיל בפיק אפ בר  15את סיפורה של מ.א. אודות אירוע שהתרחש לטענתה לפני 

 4", נתן לה לשתות ניחוח של אישה"פרילנד", שם פגשה את המשיב שניגש אליה, תפס בשערה ואמר לה "

 5מכוס הוויסקי שבידו, ולאחר מכן הסיע אותה לביתו, והסתיים במיטתו. מ.א. מספרת שהתעוררה למחרת 

 6ת, ניתן בבוקר עירומה במיטתו, גם פצועה משהו באיבר מוצנע. בהקלטה שהושמעה על ידי המערער

 7הייתי די מעולפת כשעלינו למעלה, אני זוכרת את עצמי פשוט ערומה אצלו להאזין למ.א. המספרת "

 8במיטה שאני לא זוכרת בכלל שאני התפשטתי או שרציתי להתפשט. התעלפתי באותם רגעים ולא, 

 9לא הייתי בעצם שם בהכרה מלאה הוא פשוט עשה את מה שעשה. זה כמו פשוט להיות עם גופה 

 10 ".חינתימב

 11מצטרפות שתי עדויות נוספות על טענות לכאורה המערערת מצידה הוסיפה וציינה כי לעדותה של מ.א. "

 12על התנהגות לא ראויה... האחת מפיקה... ונוספת עורכת שתיארה לנו שמצאה אותו בחדר סגור עם 

 13 ". עובדת צעירה אחרת עומדת ומעסה אותו בצווארו

 14 

 15 הפרסום השביעי עד האחד עשר

 16בגלי צה"ל, בשידורי הטלוויזיה של  16.11.2017, 15.11.2017בפרסומים אלו שנעשו במועדים  .4

 17מ.א. והוסיפה, -ק.ש. ול–ובדף הפייסבוק שלה, חזרה המערערת על הפרסומים המתייחסים ל 12ערוץ 

 18נדיר שאני מפרסמת אלא א"כ אני בטוחה במיליון אחוז שאין "; "הכל נבדק וגם מגובהבין היתר: "

 19שמדובר בעדות אחת, בעדות שנייה, בעדות שלישית, בעדות רביעית, בעדות חמישית מה "; "לתהב

 20בסה"כ על שולחני היום "; "זאת לא פעם ראשונה שזה בחצר שלנו" )פרסום שביעי(; "צריך יותר מזה...

 21לא רק בנשיקות מדובר "; "מדובר במעשים שנעשו"; "עדויות נגד השדרן נתן זהבי... 10מונחות 

 22" )פרסום תשיעי(; בנשיקות ומדובר בחשד שברגע שהוא שותה והוא נהיה שיכור הוא נהיה אלים...

 23מדברות על מעשים שקרו כמעט ערב ערב, בפאבים, בברים, איפה שהוא לא היה נהג לשתות ואז "

 24 שעל גבה כתוב נתן זהבי עבירות מין". עוד הוסיפה המערערת וציינה כי בחדרה מצויה תיקיה "זה קרה

 25 ". לכאורה

 26 

 27 הפרסום השניים עשר

 28בו הקליטה את  16.11.2017המדובר בסרטון שהציגה המערערת בדף הפייסבוק שלה ביום  .5

 29כולל כתיבה, התכתבות של אדון נתן זהבי "; "הגיעו אין סוף עדויותעצמה נשמעת אומרת, בין היתר, "

 30מצד שני לפגוע בכל כך "; "רהדבר אחד זה אומר שמשהו ק"; "ותלמידות תיכון 17עם נערות בנות 

 31 ". הרבה אנשים אחרים...
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 1 הפרסום השלושה עשר

 2, בו הביאה ציטוט מתגובה 17.11.2017פרסום נוסף בדף הפייסבוק של המערערת שנעשה ביום  .6

 3את לביאה. הוא שקרן. ממקור " התגובות, כפי התבטאותה,  שקיבלה, בה נאמר: "שללאחת מתוך "

 4 ". יסה לאנוס מישהי בכוחראשון יודעת שלא מזמן נ

 5 

 6 ההליך בבית משפט קמא

 7המשיב הגיש נגד המערערת תביעת דיבה הנסמכת על הפרסומים לעיל, העולים לעמדתו, כדי  .7

 8(, ועתר לפיצוי החוק –)להלן  1965 –פרסום לשון הרע אודותיו לפי חוק איסור לשון הרע התשכ"ה 

 9 שווה ערך לפיצוי סטטוטורי מקסימלי ללא הוכחת נזק בגין שלושה עשר פרסומים בזדון. ₪, 1,820,000

 10המשיב טען כי לא היו דברים מעולם, וכי גם אם כשל בהתנהגות מתירנית כלפי אשה כזו או אחרת אין 

 11ציגו כעבריין מין סדרתי. עוד הדבר עולה כדי הטרדה מינית, ולא היה מקום להעצים את התנהגותו ולה

 12טען המשיב, כי המערערת כשלה במילוי חובתה העיתונאית; לא ביצעה את הבדיקות שהיה עליה לבצע, 

 13 אף לא נתנה לו הזדמנות להגיב כראוי בטרם הפרסומים. 

 14 

 15מנגד, טענה המערערת כי כל שפורסם אמת הוא; כי לא הביאה את הדברים מפיה כי אם מפיהן  .8

 16" שלהן; וכי ביצעה את הפרסומים במסגרת חובתה שליחעות עת היא עצמה הייתה רק ה"של הנפג

 17 העיתונאית באופן המחיל עליה את הגנת תום הלב שבחוק.

 18" שבחוק, התמקד הדיון בבית משפט לשון הרעמשלא הייתה מחלוקת שנוסח הפרסומים תואם להגדרת "

 19לחוק, והגנת תום הלב וחובה  14סעיף  קמא בהגנות שהעלתה המערערת: הגנת האמת בפרסום לפי

 20 לחוק.  15חוקית, מוסרית או חברתית לעשות את הפרסום, לפי סעיף 

 21 

 22 -.מ.ע.; וק.ש., אחותה ק.שנשים:  7בבית משפט קמא העידו בנוסף למערערת ולמשיב גם  .9

 23 שמסרו עדות בקשר לאירועים בסטיפן בראון ובפרילנד; 

 24, 17, בהיותה בת 2012שסיפרה שבשנת  ש.ב.עשר העידה  להוכחת הגנת האמת שבפרסום השניים

 25ראיינה את המשיב, דיברה אתו והתכתבה עמו, וכי התכתובת עמו מכילה רמיזות מיניות העולות כדי 

 26עת שהתה בדירתו  17שסיפרה על אירוע שהתרחש באילת בהיותה בת  ד.ת.הטרדה מינית. כן העידה  

 27 של המשיב והוא קיים עמה יחסי מין. 

 28., שהפרסומים אינם עוסקים בהן, העידו על אינטראקציה עם המשיב באירועים אחרים. א.פ. א.כ-.; ו.פא

 29סיפרה שעת ישבה בבר הניח המשיב את ראשו על בטנה, וא.כ. ספרה שבאחת מפגישותיה עם המשיב 

 30 הוא  ניסה להכניס את ידיו מתחת לבגדיה. 
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 1עבר של פאב השופטים, ומר שאול טבת שהיה מטעמו של המשיב העידו עו"ד יצחק ברנר הבעלים ב

 2 הבעלים של מסעדת סטפן בראון במועדים הרלבנטיים שניהם שללו התנהגות חריגה מצד המשיב. 

 3 

 4 פסק דינו של בית משפט קמא

 5בית משפט קמא דחה את הגנת האמת שבפי המערערת משסבר שלא עמדה ברף הראייתי  .10

 6 ומים.הנדרש להוכחת הגנת האמת ביחס לכל הפרס

 7 ואלו היו ממצאיו:  

 8לא הוכח שהאירוע הנטען אכן האירוע במסעדת סטפן בראון. נקבע, חרף עדותן של ק.ש. ואחותה, כי "

 9ניתן היה ליצור קשר בנקל עם ", שעה ש"עדות חיצונית אובייקטיבית", וזאת לאור היעדרה של "ארע

 10 ". החברה שנכחה באירוע להזמינה לעדות ולאמת גרסת האחיות

 11 

 12אירוע בבר פרילנד עליו סיפרה מ.א. נקבע כי המערערת לא הרימה את נטל הראיה הנדרש להוכחת ה

 13אין כל עדות, גם לא של מ.א. שהאירוע ";  אף מכיוון ש"אין כל ראיה חיצונית לדברי מ.ארוע זה מש "

 14כי  ". בית משפט קמא הוסיף וצייןכולו היה ללא הסכמתה ו/או שלא רצתה לקיים יחסים עם התובע

 15עולה שלא הייתה מצדה כל התנגדות או אי הסכמה לחבור עם התובע בנסיעה אל מעדותה של מ.א. "

 16 ". אין ראיה לכך שמדובר בהטרדה או אונס" ; וכי "ביתו ולקיים עמו יחסים

 17 

 18שאמורה הייתה לשמש אדן ראייתי להגנת האמת באשר לפרסום  ד.ת.בית משפט בחן גם את עדותה של 

 19לא הוכח...  השניים עשר, וסבר שאין די בה וזאת מכיוון שלא נבדקה גרסת חברתה של ד.ת.; ומכיוון ש"

 20"שהיחסים   הוכח " ולאבכל מקרה ד. העידה שלא התנגדה ליחסי המין" וכי "שהתובע ידע שהיא קטינה

 21 . "לא היו בהסכמתה החופשית

 22 

 23לבין המשיב,  ש.ב.בהקשר לפרסום השנים עשר בחן בית משפט קמא גם את ההתכתבויות הארוכות שבין 

 24רחוקה ", הרי ש"וולגריים ציניים ומלווים בהומור שיתכן שאינו בהירוקבע כי אף שמדובר בביטויים "

 25 ". הדרך מלטעון שיש בהתכתבויות אלו הטרדה מינית

 26 

 27ניסיון חיזור של התובע שכשל . רק "א.כא ראה באירוע עליו סיפרה האירועים האחרים: בית משפט קמ

 28", במובחן מהטרדה מינית; אף לא השתכנע כאשר הבין שגב' כ. אינה מעוניינת בקרבתו האינטימית

 29", כדי לחזק את הגנת אמת דיברתי בכל הקשור לתקיפה ו/או הטרדהיש בו " א.פ.שהאירוע עליו סיפרה 

 30 ".ולא יותר מכךסובייקטיביות של העדה "אלא המדובר בתחושותיה ה

 31 
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 1"; לא הובאה עדות של לא נשמעה ולא הובאה" עליה דובר בפרסום השני "עדות דומהכן נקבע כי "

 2 4עוד מפיקה, גם לא של עורכת תכניות, כפי שהתיימרה המשיבה לטעון בפרסום השישי; לא הובאו "

 3עדויות  10לא הובאו שמיני( זולת ק.ש; וכי "" המספרות על אירוע דומה בבר )הפרסום העדויות כאלה

 4שבאף לא אחת מהן הוכחה הטרדה " כפי האמור בפרסום התשיעי אלא שבע בלבד "להטרדה מינית

 5 ".מינית

 6 

 7בית משפט קמא דחה גם את טענת המערערת לפיה עמדה ברף הראייתי הנדרש ולפיה די היה  .11

 8" בלבד. בית המשפט שליח, בהיותה לדבריה "בהבאתן של העדות שסיפרו מכלי ראשון על האירועים

 9הוסיפה נימק את קביעתו זו בכך שהמערערת לא הסתפקה בהבאת גרסתן של הנשים הנפגעות, אלא "

 10"; כי מדבריה של עבריין מין כמעט סדרתי" מטעמה, והציגה את המשיב כ"פרשנות סובייקטיבית

 11ב את ביצוע המעשים, וכי מדבריה ", כי היא עצמה מייחסת למשימשתמע בצורה בהירההמערערת "

 12 ". שהעדויות איתנות ומעידות הלכה למעשה על ביצוע המעשיםעולה שהיא מרמזת על כך "

 13 

 14בית משפט קמא הוסיף ודחה את הגנת תום הלב שהעלתה המערערת, משסבר כי לא ביצעה  .12

 15אית ראויה וסבירה לא ביצעה בדיקה עיתונאת עבודתה העיתונאית כנדרש וכמצופה ממנה, וכדבריו: "

 16 ". כמו גם בדיקה עיתונאית קפדנית וזהירה טרם פרסום מעשים כה חמורים

 17למסקנתו זו הגיע בית משפט קמא על יסוד הנימוקים המצטברים הבאים: לבד מפניית חיילת אל המשיב 

 18" שכן לא ניתן לא נתנה לתובע אפשרות להגיב לפרסום הראשוןערב הפרסום הראשון, המערערת "

 19פנייתה של החיילת לתובע ערב האירוע הראשון שפורסם כמתן תגובה ראויה בנסיבות ונן על "להתב

 20"; המערערת העידה בבית לא פנתה לתובע בטרם פרסום הפרסומים האחרים"; המערערת גם "העניין

 21שאין אמת בדברי הנתבעת " הוכח המשפט כי שוחחה עם חברתה של ק.ש. אלא שלאחר בחינת העדויות

 22לא נפגשה עם ק.ש. " "; המערערת כללשוחחה עם החברה הנוספת שהייתה עם העדהוהיא לא 

 23 "אלא שוחחה עמה טלפונית"; המערערת לא פגשה טרם הפרסום גם את מ.א. "ואחותה טרם הפרסום

 24נעשה ד.ת. "-"; הפרסום ביחס לסמכה על האינטואיציה שלה בשיחות טלפון בלבדבלבד; המערערת "

 25לא יצרה ", והמערערת אף לא ביררה את גילה;  המערערת "תה של העדהמבלי לבדוק דבר עם חבר

 26לא ביצעה בדיקה ראויה עם האנשים הקשורים "; אף לא "קשר עם בעלי הפאבים הקשורים לפרסומים

 27לא נפגשה ולו עם אחת מהנשים שפנו אליה טרם הפרסומים ונתנה אמונה ובטחונה " ", וככללבאירוע

 28תחושות הבטן מה שאינו מהווה כלל בדיקה ובוודאי לא יכול להיחשב באינטואיציה הפנימית שלה ו

 29 ". כבדיקה עיתונאית ראויה

 30 
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 1בית משפט קמא מצא כי כל שלושה עשר הפרסומים לוקים בפרסום לשון הרע, סבר כי הפיצוי  .13

 2 39,000וחייב את המערערת לפצות את המשיב בסך של ₪ ,  30,000ההולם בגין כל פרסום מתבטא ב 

 3 בתוספת הוצאות ושכר טרחה.₪ 

 4 

 5 הטיעונים בערעור

 6 המערערת לא השלימה עם פסק הדין והגישה את הערעור המונח לפנינו.  .14

 7יוצאת מגבולות הפלוגתא בין הצדדים ובעלת השלכות משמעותיות לטעמה ההכרעה בערעור "

 8ונות החוקרת להביא לפגיעה אנושה במוסד העית" והותרת פסק הדין על כנו עלולה ",ותקדימיות

 9ולפגוע באינטרס של הציבור לקבלת מידע בעל חשיבות ציבורית מכרעת, מידע שיש בידו לחולל 

 10 ".שינוי מתבקש בחברה

 11המערערת מלינה על כי בית משפט קמא דן באופן מעורב בהגנת האמת ובהגנת תום הלב, חרף ההפרדה 

 12 תקיפה מינית.הנדרשת; אף לא יישם  את הפסיקה הרלבנטית לעדותן של נפגעות 

 13המערערת טוענת כי יש להחיל עליה את הגנת האמת הן משום שכלל לא פרסמה כי המשיב ביצע עבירות 

 14מיניות, אלא פרסמה רק שהתקבלו אצלה עדויות של נשים כמתואר בפרסומים, והן משום שעדויות הנשים 

 15אלו "אי דיוקים קלים" שאין לא נסתרו, ב"כ המשיב נמנע מלחקור את העדות, וככל שישנם אי דיוקים הרי 

 16 בהם להסיר את ההגנה, עת הוכח "גרעין של אמת". 

 17 הפרשנות הסובייקטיבית שבית משפט קמא ייחס לה אינה אלא הבעת דעה.

 18כן טענה המערערת כי בכל מקרה הפרסומים שפרסמה חוסים בהגנת תום הלב וכי עומדת לה הגנת 

 19 "העיתונות האחראית".

 20 

 21ל ממצאיו של בית משפט קמא ומסקנותיו, והוסיף וטען כי לאור ההאשמות המשיב סמך ידיו ע .15

 22החמורות שייחסה לו המערערת היה עליה לעמוד "במידת הוכחה מוגברת"; כי אין ממש בטענת 

 23" אינה רוח התקופההמערערת לפיה לא נחקרו העדות על גרסתן; נחקרו ונמצאו בהן סתירות למכביר; "

 24ם ללא בדיקה ראויה, כי המערערת לא מילאה את חובתה כעיתונאית היתר לרמוס את שמו של האד

 25משלא פגשה את המתלוננות טרם הפרסום, גם לא את חברותיהן; המערערת אף לא אפשרה לו זכות 

 26 תגובה ראויה.

 27יוער כי המשיב הדגיש כי לא קיימת יריבות בינו לבין העדות, וכי יריבותו הנה עם המערערת עצמה 

 28 רית.שגרסתה נמצאה שק

 29 

 30 

 31 
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 1 דיון והכרעה

 2עם תום הדיון הפצרנו בבעלי הדין להגיע להסדר אשר מצד אחד, יכבד את הנשים שהעידו בבית  .16

 3בשל   -בעבודתה כעיתונאית, ובמשיב  -המשפט ויעשה עמן צדק, ומצד שני, לא יטיל כתם במערערת 

 4יטפח על פני שני הצדדים לא אופן התייחסותו לנשים. הצדדים לא השכילו להגיע להסדר, וכשפסק הדין 

 5 ילינו אלא על עצמם בלבד.

 6יצוין כי לא ניצבת בפנינו סוגיה משפטית חדשה המצריכה הכרעה עקרונית. קיימת פסיקה למכביר בנושא 

 7ההתנגשות בין חופש הביטוי לבין הזכות להגנה על השם הטוב, אף ביחס לאמות המידה בהן נבחנת 

 8ית. אנו צועדים בשדה חרוש, וההכרעה נדרשת אך ביישום הגנת האמת בהקשר לעיתונות האחרא

 9 העקרונות שהותוו בפסיקה על הממצאים שהוכחו בערכאה הדיונית.

 10 

 11 עיתונות אחראית

 12אפתח בטענת המערערת לפיה היה מקום להחיל עליה את הגנת החובה העיתונאית, זו הקבועה  .17

 13 " ולפיההגנת תום לב( לחוק שכותרתו  "2)15בסעיף 

 14פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את במשפט "

 15 הפרסום בתום לב באחת הנסיבות האלו:

 16לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו חובה חוקית, מוסרית  היחסים שבינו   (2)

 17 ".או חברתית לעשות אותו פרסום

 18 

 19 חופש העיתונותתקנון האתיקה המקצועית של העיתונות, קובע תחת כותרת המשנה " .18

 20עיתון ועיתונאי יהיו נאמנים לחופש העיתונות ולזכות הציבור לדעת " כי "ואחריותה המקצועית

 21 ".לצבור שרות מקצועי ובפרסום מדויק, הוגן ואחראי של ידיעות ודעותבהגישם 

 22לנורמת ההתנהגות הנדרשת ממפרסם המבקש לחסות  אבן דרך ,פלוני נ' ד"ר אילנה דיין 751/10בע"א 

 23להשקפתי 'חובה מוסרית או חברתית' לעשות פרסום שיש בו תחת כנפיה של הגנת תום הלב, נקבע: "

 24. עבודה עיתונאית זהירה ואחראיתעניין ציבורי משמעותי, תקום רק ביחס לפרסומים שהם תוצר של 

 25גם אם היא עוסקת לכאורה בעניין ציבורי ראשון  –אין להלום טענה כי עיתונאי 'חייב' לפרסם כתב 

 26 ".לתי מבוסס ומוטהאם מדובר בפרסום פזיז, ב –במעלה 

 27 ואלו הם המבחנים, שאינם רשימה סגורה, לצורך עמידה בסטנדרט העיתונות האחראית: 

 28יש  -אימות העובדות עובר לפרסום"; "מקורות מהימנים ורצינייםעל המפרסם לסמוך את פרסומיו על "

 29ת "; אמונלבחון אם המפרסם נקט באמצעים סבירים לשם אימות העובדות המופיעות בפרסום

 30 -יש לבחון  אם נקט המפרסם בלשון חד  -טון הפרסום וסגנונו המפרסם באמיתות הסיפור; וכן "
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 1משמעית ו'חורצת דין' ביחס לעניינים וודאיים. ככלל, 'עיתונאי אחראי' יימנע מניסוח מידע שהגיע 

 2מי כן נדרש המפרסם לבקש את התייחסותו של  ".לידיו כעניין שבעובדה, אם מדובר בחשדות בלבד

 3 שעלול להיפגע מהפרסום, ולפרסם את תגובתו.

 4 

 5 וחזרה לענייננו: .19

 6", הרי בפנינו דרך השלכות משמעותיות ותקדימיותבניגוד לעמדת המערערת לפיה הערעור טומן בחובו "

 7עמידתו של מפרסם סלולה לילך בה, וכל שאנו נדרשים לבחון הוא האם סטתה המערערת מדרך זו. "

 8תו כינינו בשם 'עיתונות אחראית' תיבחן על רקע נסיבותיו הפרטניות של כל בסטנדרט ההתנהגות או

 9מקרה ומקרה. לשם כך, יש לבחון את פעולות המפרסם, וכן את האופן בו פורסמה הידיעה לציבור 

 10 לפסק דינו של כבוד השופט פוגלמן(. 29פסקה  751/10" )ע"א הרחב

 11ר שביצעה המערערת, המגדירה עצמה שייכת כמו בית משפט קמא, אף אני סבורה כי עבודת התחקי

 12מחמת  ",עבודה עיתונאית זהירה ואחראיתלעיתונות החוקרת, טרם הפרסוםמים, אינה יכולה להיחשב כ"

 13המערערת לא פגשה את  המערערת, לא פגשה את ק.ש. טרם הפרסום; הסיבות המצטברות הבאות:

 14אודות החברה ששהתה עם ק.ש.  אחותה של ק.ש טרם הפרסום; המערערת לא ניסתה לברר פרטים

 15ואחותה במסעדת סטפן בראון, ממילא לא דברה אתה ולא פגשה בה; המערערת לא פגשה את מ.א. טרם 

 16המערערת לא ניסתה לברר פרטים אודות החברה ששהתה עם מ.א. בבר פרילנד )אף  שמ.א.  הפרסום;

 17אגב של החברה שהיתה  תראי יש לי את העדות דרךנשמעת אומרת בהקלטת השיחה עם המערערת "

 18איתי בזמנו, אנחנו לא בקשר היום, אבל היא היתה מודעת לזה, היא ראתה אותו הולכים ביחד, שהוא 

 19(; המערערת לא בררה פרטים אודות נסיעת ד.ת לאילת, עם מי נסעה, ומיהי אותה חברה 2ת/ -"לקח אותי

 20בעת האירוע; המערערת, לא  של ד.ת. ששהתה עמה בדירה באילת, אף לא וידאה את גילה של ד.ת.

 21המערערת לא ניסתה לברר פרטים אודות החברה ששהתה עם א.פ.  פגשה את א.פ. טרם הפרסום;

 22 באותו בבר המדובר ולאתרה; המערערת לא בררה פרטים אצל בעלי הברים דאז הקשורים לפרסומים.

 23ים על האירועים המערערת לא אפשרה למשיב להגיב לידיעות העומדות להתפרסם, לא מסרה לו פרט

 24המדוברים כדי לאפשר לו לנסות לדלות מנבכי זכרונו אירועים שהתרחשו לפני שנים רבות, ממילא גם לא 

 25אפשרה פרסום תגובתו. שיחת טלפון מחיילת אלמונית ערב הפרסום הראשון בה נתבקשה תגובת המשיב 

 26 ית.אינה אלא לעג לרש, בבחינת מס שפתיים, במובחן מהענקת זכות תגובה אמת

 27ככלל, 'עיתונאי אחראי' יימנע מניסוח מידע שהגיע " המערערת גם הפרה את הכלל שצוטט לעיל לפיו:

 28והציגה את החשדות כעובדה מוכחת, כדברים  ",לידיו כעניין שבעובדה, אם מדובר בחשדות בלבד

 29)פרסום שני( " הזה העדות, עדות אמינה, היו עדי ראיה לענייןשהיא בטוחה בנכונותם. כך למשל ציינה: "

 30מדובר במעשים " )פרסום שביעי( כי "בטוחה במיליון אחוז שאין בלתה"; כי היא "הכל נבדק וגם מגובה"
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 1מדברות על מעשים שקרו כמעט ערב ערב, בפאבים, בברים, וכי הנשים " )פרסום תשיעי( "שנעשו

 2 )פרסום עשירי(. "איפה שהוא לא היה נהג לשתות ואז זה קרה

 3את לא יכולה להגיד שהלכנו ביחד. את הרי לא יודעת מה היה, מילים בפי מ.א.: "המערערת גם שמה 

 4 .2ת/ -"את לא יכולה להגיד 'הלכנו ביחד' תגידי שהוא לקח אותך

 5כגודל חשיבותה של התקשורת, כגודל עוצמתה, כגודל השפעתה על הציבור כספק המידע, כך מידת 

 6 היושרה הנדרשת ממנה.

 7פרסמה המערערת את הפרסומים נושא הדיוו אינם עולים בקנה אחד עם  האופן בו –מסקנת ביניים 

 8 עיתונות אחראית.

 9 

 10 הבעת דעה

 11מוסיפה המערערת וטוענת כי אין לייחס לה אימות עדותן של הנשים ומתן אישור לדבריהן, ואין  .20

 12 לפרש את אמירותיה אלא כהבעת דעה בלבד.

 13ברורות ונחרצות לפיהן מדובר במעשה שהיה, בעדויות ראשית, אין המדובר בהבעת דעה כי אם באמירות 

 14אמינות שהמערערת בטוחה באמתותן, במידת וודאות כזו שאינה מתבטאת לדבריה רק במאת האחוזים, 

 15 ".במיליון אחוזכי אם "

 16שנית, העדר אבחנה בין החלקים העובדתיים שבכתבה לבין אותם החלקים בהם מביע המפרסם את 

 17 דנ"א( לחוק, וכפי שקבע השופט דנציגר ב2)15כנגד הענקת ההגנה שבסעיף  דעתו, הינו שיקול ממשי

 18 : פלוני נ' ד"ר אילנה דיין 2121/12

 19... סבורני כי כאשר נמנע המפרסם מלהבחין באופן סביר בין החלקים בפרסום המהווים "

 20יהיה בכך שיקול כבד משקל כנגד הענקת ההגנה עובדה לבין דעותיו המובאות בפרסום, 

 21 ...(2)15יף שבסע

 22)א( לתקנון האתיקה המקצועית של 6נראה, כי טעמים דומים הם שעמדו אף ביסוד כלל 

 23( הקובע כי: 'עיתון ועיתונאי יבחינו 16.5.1996העיתונות של מועצת העיתונות בישראל )

 24 בפרסום בין ידיעות לבין דעות'. 

 25)אתיקה בשידורי טלויזיה לכללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו  6כלל דומה מצוי גם בסעיף 

 26שכותרתו 'אובייקטיביות בשידור' הקובע כדלהלן: 'בעל זכיון יבחין  1994-ורדיו(, התשנ"ד

 27 בשידוריו הבחנה ברורה בין דיווח עובדתי לבין הבעת דעה, פרשנות או ניתוח של מידע'.

 28דעות  בכללים אלו יש טעם רב. מפרסם אשר אינו מקפיד על הבחנה ברורה בין עובדות לבין

 29 עשוי להימצא כמי שלא עמד בחובתו לנהוג כ'עיתונאי אחראי'..."
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 1( לחוק איסור לשון הרע נדרש 2)15סבורני כי מפרסם המבקש ליהנות מהגנת סעיף על כן, 

 2ואם לא ייעשה כן עשוי הוא להיחשב למי שלא להפריד באופן סביר בין עובדות לבין דעות, 

 3 .(18.09.2014-, ניתן ב5פסקה ) "תונאות האחראיתפעל בתום לב על פי אמת המידה של העי

 4 

 5המערערת הגישה את סיפורי העדות תוך שהיא מערבבת בין מה שסופר על ידן לבין התוספות מבית 

 6את הפרסום לערפל" היוצר שלה, באופן העלול ליצור אצל המאזין/הקורא רושם מוטעה. הוא עלול "

 7מוכחות, שאינן אלא עמדתו של המפרסם, אל תוך העובדות -אמירות משמיצות ובלתי 'הגנבת'"ולאפשר 

 8 המוכחות.

 9 

 10 תום לב

 11מעבר להתנהלותו המעשית של המפרסם, הן הפעולות המקדימות שיש לבצע טרם הפרסום והן  .21

 12די אלו שבפרסום עצמו, גם לאחריו, על המפרסם לעמוד בדרישת תום הלב המהותי שקיומו הוא תנאי יסו

 13. תום הלב אינו מוסק בהכרח מהוכחתה של העיתונות האחראית, 15להחלת כל אחת מהחלופות שבסעיף 

 14דרישת 'תום הלב' היא חיצונית לה...דרישת תום הלב אינה למרות קיומה של חפיפה מסוימת, שכן "

 15 (.32לעיל פסקה  751/10" )ע"א מתייתרת ויש לבחון אותה לגופה...

 16הגנת תום הלב בהינתן ממצאו של בית משפט קמא, שהמערערת לא קשה להלום טענה להחלת 

 17מתכחשת לו, לפיה העידה עדות שאינה אמת בבית המשפט, עת סיפרה שפגשה בחברתה של ק.ש. לפני 

 18הפרסום, עת הוכח שלא פגשה בה כלל, גם לא דברה אתה. אמירת אי אמת ותום לב הם לא חברים. אין 

 19אחריות וניקיון כפיים הם חלק מהסיפור. חוששני כי אי אמירת אמת השניים דרים בכפיפה אחת. אמון, 

 20 בבית המשפט מקימה מחסום בלתי עביר המונע מהמפרסם לעתור להחלת הגנת תום הלב על פרסומיו. 

 21 

 22 הערעור בהקשר לדחיית טענת המערערת להחלת הגנת תום הלב דינו להידחות. 

 23 

 24 להגנת האמת בפרסום

 25" בלבד, בלדר שרק מביא דבר בשם שליחם טענה המערערת כי היא "כמו בבית משפט קמא, ש .22

 26 את עצם ביצוע)צ"ל המשיב( הפרסומים מצד המערערת לא ייחסו למערער אומרו, נטען גם בפנינו כי "

 27" ולכן אין כי התקבלו אצלה עדויות של נשים כמתואר בפרסומים", כי המערערת פרסמה רק "מעשיםה

 28 ת העדויות, אלא רק להוכיח שנאמרו.היא צריכה להוכיח את אמיתו

 29 

 30 הכלל הוא: 

 31פרסום חוזר של דברי לשון הרע שאינו מאמת את הדברים ואינו מציג אותם בעמדת המפרסם, "

 32ומסתפק בציון העובדה שהדברים נאמרו על ידי אדם אחר, יכול הדבר להעמיד הגנה של 'אמת 
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 1לעצם העובדה שהדברים נאמרו על ידי אותו  הגביל את הפרסוםהפרסום', בתנאי שהמפרסם 

 2-, ניתן ב11, פסקה שמש נ' שמעון 7129/99ב"ש( -" ת"א )מחבלי להוסיף עליהםאדם 

10.10.2004) 3 

 4 וכן: 

 5... הכלל הוא שמפרסם החוזר על דברי זולתו לא יוכל בדרך כלל ליהנות מהגנת אמת הפרסום "

 6. הסיבה לכך היא שהאדם הסביר באמצעות הטענה שהאדם שאותו ציטט אמר את הדברים

 7יסיק לרוב מפרסום החוזר על לשון הרע שאמר אדם אחר, כי הדברים עצמם היו אמת. לפיכך 

 8מפרסם של פרסום חוזר כזה ייהנה מהגנת אמת הפרסום רק אם יוכיח את אמיתות דברי לשון 

 9ה עובדה הרע עליהם הוא חזר. עם זאת, כאשר עצם אמירת הדברים שכוללים לשון הרע מהוו

 10להם נופך של אמינות  ואינו מוסיףאת הדברים  והפרסום החוזר אינו מאמתחשובה בפני עצמה, 

 11אלא מציגם כטענה גרידא של אדם מסוים, ניתן להסתפק בהוכחת העובדה שהדברים אכן 

 12, , כבוד השופט ברעם125, פסקה אלון חמדני נ' ברק כהן 13358-01-17ם( -י-)ת"א )מח "נאמרו

 13 ההדגשות בקו של הח"מ(.; 05.05.2020-ניתן ב

 14 

 15לו הייתה המערערת מגבילה את הפרסום לסיקור הדברים שמסרו העדות, ניתן היה, בהלימה 

 16המתבקשת, להסתפק באימות הטענה כי הדברים אמנם נמסרו למערערת, כפי שאכן הוכח. אלא 

 17ההתגוששות בתוספות שהמערערת לא הסתפקה בציטוט דברי העדות, אלא גררה את עצמה לזירת 

 18משלה, וסיפקה לעדויות תעודת יושר, גושפנקא מטעמה, אישור חד משמעי כי האמור בסיפורי העדות 

 19נדיר שאני מפרסמת אלא "; "הכל נבדק וגם מגובההינו אמת לאמתה, אמת ויציב. בהתבטאויותיה: "

 20דבר  ";במעשים שנעשומדובר "; "העדות, עדות אמינה"; "א"כ אני בטוחה במיליון אחוז שאין בלתה

 21סיפקה המערערת לסיפורי העדות נופך של עובדה מוכחת.  -", וכן הלאה אחד זה אומר שמשהו קרה

 22בעשותה כך, גרמה המערערת לאמירות שבאו מפי העדות להיחשב ככאלו שבאו מפיה שלה, וכך העמיסה 

 23 על כתפיה את נטל הוכחת האמת ביחס לתוכן האמירות, לא רק לעצם אמירתן.

 24 

 25 האם עמדה המערערת בנטל הוכחת הגנת האמת?  .23

 26היה " וכי "הדבר שפורסם היה אמתלחוק, די בהוכחת שני תנאים: " 14על מנת ליהנות מהגנת סעיף 

 27תחול ההגנה על המפרסם אף אם לא עמד בכללי העיתונות האחראית.  -". יוכחו אלובפרסום עניין ציבורי

 28של דרישת ה"עניין ציבורי". המחלוקת הייתה נעוצה בשאלת בענייננו לא חלק המשיב על התקיימותה 

 29 האמת.

 30בשלב ראשון אעביר בכור ההיתוך של הבחינה הראייתית את אותן העדויות שהובאו להוכחת תוכן 

 31 הפרסומים בגינם הוגשה התביעה.
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 1 כפי שאראה להלן, ושלא כפי עמדת בית משפט קמא, עמדתי היא שהללו הוכחו במידה הנדרשת.

 2 

 3 ע בסטפן בראוןהאירו

 4...החליף " המערער "שנה 15לפני ק.ש. מסרה בתצהירה כי באירוע שהתרחש ב"סטפן בראון", " .24

 5איתנו כמה משפטים. פתאום באופן לא צפוי הוא התקדם אלי, תפס אותי בכח, התנפל עלי ונישק 

 6ממני. זה הרגיש אותי בכח תוך שאני נועלת את הפה שלי. אני זוכרת שהתנגדתי וניסיתי לדחוף אותו 

 7התובע עמד לידנו והחל לשוחח לתצהיר(. אחותה ק.ש מסרה בתצהירה כי " 3-5" )סעיפים לי כמו נצח... 

 8עימנו, בעיקר עם אחותי שהינה חברותית ותקשורתית יותר ממני. לפתע הוא פשוט תפס אותה בכח 

 9ם שלה היו חתומות, ונישק אותה. אני זוכרת שהוא הצמיד את השפתיים שלו לשלה, בכח, והשפתיי

 10והידיים שלה פרושות לצדדים... כשהסיוט הסתיים הסתכלנו אחת על השנייה המומות. שילמנו מייד 

 11" )סעיפים את החשבון ויצאנו בבושת פנים... הוא היה מבוגר מאיתנו בהרבה שנים וזה הגעיל אותנו

 12רוע היה על הבר. אחותך האילתצהיר(. בחקירתה אישרה אמנם האחות את דברי ב"כ המשיב כי " 8-10

 13שורות  48, עמוד 25.12.2018" )פרוטוקול מיום ישבה על ידך... ואת צפית באירוע שהוא נישק אותה

 14" )פרוטוקול מיום הם שוחחו בעמידה... גם אני עמדתי וגם היא עמדה(, אלא שמיד הוסיפה כי "6-11

 15 (. 14שורה  49, עמוד 25.12.2018

 16עניינית באשר לתיאורים האמורים, ובחקירתו הנגדית הסתפק בתשובה מנגד, המשיב לא מסר כל גרסה 

 17(, ונימק זאת בדברים לפיהם 17שורה  27, עמוד 22.10.2018" )פרוטוקול מיום הסיפור הוא שקרילפיה "

 18יושבים שם שרים, קציני משטרה בכירים, דיפלומטים. אתה מעלה בדעתך... שאני אבוא למקום כזה "

 19)פרוטוקול  "בחורה שאני לא מכיר ואדחוף לה את הלשון בפה על יד אנשים...עם מישהו ואתנפל על 

 20 (.  25-30, שורות 38, עמוד 22.10.2018מיום 

 21 

 22לו בית משפט קמא, ששמע את ק.ש ואחותה באופן בלתי אמצעי, היה קובע כי עדותן אינה   .25

 23אמינה עליו, ואינני רומזת חלילה כי כך צריך היה, ערכאת הערעור לא הייתה מתערבת בקביעה זו, לאור 

 24 ות.מושכלות היסוד לפיהן הערכאה הדיונית היא זו המופקדת על ממלכת ממצאי העובדה וקביעות המהימנ

 25עדות נעוצה בהיעדרה של " - לא הוכחה התרחשות האירועי אלא שהסיבה בגינה קבע בית משפט קמא כ

 26ניתן היה ליצור קשר ", כשהוא מכוון לחברתה של ק.ש., שלדעת בית המשפט "חיצונית אובייקטיבית

 27 ". בנקל עם החברה שנכחה באירוע להזמינה לעדות ולאמת גרסת האחיות

 28שלא היה מקום לנקוט בה במשפט אזרחי, עת אפילו במשפט הפלילי לא קיימת  מדובר בגישה מחמירה

 29דרישה לתוספות ראייתיות לעדות נפגע עבירה על מנת שבית המשפט ייתן בה אמון ויכריע לפיה. סעיף 

 30הרשיע בית משפט במשפט על מורנו רק כי " 1971-א)ב( לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א54

 31, על פי עדות יחידה של הנפגע, יפרט 1977-לפרק י' לחוק העונשין, תשל"זעבירה לפי סימן ה' 
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 1ניתן להשתית הרשעה ", והוראת הפסיקה היא כי: "בהכרעת הדין מה הניע אותו להסתפק בעדות זו

 2בעבירות מין על עדותה היחידה של נפגעת העבירה, היא המתלוננת, בלי צורך בתוספת ראייתית 

 3י שבית המשפט יפרט את הטעמים שהביאו אותו להעדיף את גרסת כלשהי לשם כך. זאת, בתנא

 4הנפגעת על פני גרסת הנאשם... יוטעם לעניין זה, כי מתן אמון מלא ומפורש בגרסתו של אחד מבעלי 

 5, ניתן 30, פסקה פלוני נ' מדינת ישראל 3636/15" )ע"פ הדין, יש בו כדי לענות על דרישת ההנמקה

 6 (. 19.06.2016-ב

 7 וכן:

 8כה... היא שהתביעה אינה חייבת להציג בפני בית המשפט את ה'ראיה המקסימאלית', ודי לה, ההל"

 9-, ניתן ב8, פסקה רצהבי נ' מדינת ישראל 8713/04")רע"פ לצורך הרשעה, שתציג 'ראיה מספקת' 

01.03.2005 .) 10 

 11עדותה של  ק.ש. לא נסתרה, היא נתמכה בעדות אחותה, ואי ההתאמות בעדויותיהן עליהן מצביע ב"כ 

 12 שנים.  15-המשיב הינן זוטי דברים, ביחוד עת המדובר באירוע שהתרחש לפני כ

 13 ניתן לקבוע כי האירוע הוכח.

 14 

 15 האירוע בפרילנד

 16בבר בשם "פרילנד", העידה  "שנה 15לפני "התרחש  2017משנת  על פי הפרסוםעל אירוע זה ש .26

 17. היא סיפרה כי פגשה את המשיב בבר, הוא הסיע אותה 20מ.א. שהייתה אז חיילת משוחררת כבת 

 18אני לא זוכרת בכלל שאני לביתו, והיא התעוררה למחרת בבוקר עירומה במיטתו. לדבריה: "...

 19צם שם בהכרה מלאה התפשטתי או שרציתי להתפשט. התעלפתי באותם רגעים ולא, לא הייתי בע

 20 ".הוא פשוט עשה את מה שעשה. זה כמו פשוט להיות עם גופה מבחינתי

 21", והדגיש כי המקום אני לא יודע מי זאתהמשיב העיד שהאירוע המתואר ע"י מ.א. כלל לא התרחש, "

 22 ". לא באה לקרוא פרקי תהיליםהמדובר הינו "פיק אפ" בר, וכי בחורה שמגיעה למקום כזה "

 23"; אין כל ראיה חיצונית לדברי מ.מא סבר שאף אירוע זה לא הוכח דיו, וזאת משום ש"בית משפט ק

 24אין כל עדות, גם לא של מ.א. שהאירוע כולו משחברתה שהייתה עמה בבר לא הובאה לעדות, מכיוון ש"

 25עולה "; ואף מכיוון שמעדותה של מ.א. "היה ללא הסכמתה ו/או שלא רצתה לקיים יחסים עם התובע

 26 ". תה מצדה כל התנגדות או אי הסכמה לחבור עם התובע בנסיעה אל ביתו ולקיים עמו יחסיםשלא היי

 27 חוששני כי אף מסקנה זו מצריכה התערבות.

 28ראשית, בחקירתה הנגדית, מ.א. כלל לא נחקרה על האירוע עצמו, אלא רק על התקשורת שלה עם 

 29הצהרת ב"כ המשיב בפתח חקירתה המערערת, כעולה מפרוטוקול הדיון בבית משפט קמא, ובהלימה ל

 30לא יהיו שאלות, ואת לא צריכה לענות שאלות לגבי האירוע. אנחנו לא דנים באירוע, בכלל הנגדית: "...

 31לא. אם גם ירמז משאלתי דבר כזה, את לא צריכה לענות על זה. אין דו שיח לגבי האירוע. כל השאלות 
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 1בית משפט  (.22עמוד  23.10.2018וקול מיום ..." )פרוטמתייחסות לתקשורת שהיתה בינך לבין הדס

 2 קמא גם לא קבע ממצא כלשהו באשר למהימנותה.

 3 עדותה לא נסתרה אפוא כהוא זה.

 4שנית, וכפי שצויין לעיל בעניין ק.ש., ניתן להשתית הרשעה בעבירות מין על עדותה היחידה של נפגעת 

 5ר את מ.א. חסרת חשיבות. מ.א. זכרה העבירה, ואין חובה להבאת ראיה תומכת. העובדה שהמשיב לא זכ

 6 ".סלבאת המשיב ולא יכולה הייתה לטעות לגבי זהותו, משהיה, לדבריה, "

 7שלישית, הסכמת מ.א. לנסוע עם המשיב לדירתו, אינה מעידה בהכרח על קיום יחסי מין בהסכמה, בהינתן 

 8יתי בעצם שם בהכרה התעלפתי באותם רגעים ולא, לא היעדות מ.א. לפיה שתתה קודם לכן, ולפיה "

 9", ובהינתן הפסיקה מלאה הוא פשוט עשה את מה שעשה. זה כמו פשוט להיות עם גופה מבחינתי

 10מי שקיים יחסי מין עם אישה אשר נמצאה תחת השפעה של משקאות משכרים, לוקח על עצמו לפיה "

 11סכמה אחריות כבדת משקל, לוודא באופן ברור שאינו משתמע לשני פנים, כי האישה נותנת ה

 12-, ניתן ב14-17, פסקות פלוני נ' מדינת ישראל 7257/08)ע"פ חופשית לקיום יחסי מין עמו" 

 13ובית המשפט  עירומה לגמרי במיטתו התעוררה המתלוננת בבית הנאשם כשהיא ( שם22.04.2010

 14כידוע, בהיעדר ביטוי להסכמה תיחשב הבעילה כנעשית ללא הסכמה.. במקרה דנן " העליון קבע כי

 15כי המתלוננת, לאור השפעת האלכוהול, לא הייתה במצב בו יכולה הייתה לתת הסכמה חופשית נראה 

 16 ".לקיום יחסי מין עם המערער

 17 גם האירוע עליו סיפרה מ.א. חוצה את רף הוכחת האמת.

 18 

 19 האירוע באילת

 20עשר, שעניינו בקשר של -העידה על אירוע אותו חוותה באילת להוכחת הפרסום השנים ד.ת .27

 21 ".ותלמידות תיכון 17נערות בנות עם " המשיב

 22נסעה עם חברתה לאילת, נטשה את  17, בהיות בת 1985בתצהיר עדות ראשית מספרת ד.ת. כי בשנת 

 23החדר שהוזמן עבורה משהתברר לה כי מצפים ממנה לקיום יחסי מין תמורת החדר, פגשה את המשיב 

 24ת. המשיכה וספרה כי עת שכבה על דרגש בחוף נלסון והוא אפשר לה ולחברתה ללון אצלו בדירתו. ד.

 25חסרת " תוך שהוא מנצל את היותה "נשכב מעלי וחדר אליבסלון בכוונה לישון את שנת הלילה, המשיב "

 26 ".שברחתי מאדם אחר שציפה שאשכב איתו", ואף שידע "אונים

 27 

 28ידע יב "בית משפט סבר שאין די בעדות ד.ת. משלא הובאה עדות חברתה, אף מכיוון שלא הוכח שהמש

 29שהיחסים לא היו " הוכח " ומשלאבכל מקרה ד. העידה שלא התנגדה ליחסי המין", כי "שהיא קטינה

 30 ". בהסכמתה החופשית
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 1( מעלה 35-41עמודים  23.10.2008עיון בחקירתה הנגדית של ד.ת. בבית משפט קמא )פרוטוקול מיום 

 2ה, מי שאל, מה שאלה, וכו', ולא שד.ת. נחקרה רק על האינטראקציה שהייתה לה עם המערערת, מי פנ

 3 נחקרה כלל על האירוע עצמו, אף לא באשר לגילה.

 4 עדותה לא נסתרה אפוא ויש להתבונן על גרסתה כמוכחת.

 5משבפרסום השנים עשר לא מיוחס למשיב, חלילה, כי בעל או אנס קטינה, ומשפרסום זה עוסק רק בקשר 

 6 הנדרש.חוצה גם פרסום זה את הרף  -17של המשיב עם בנות 

 7 

 8 ההתכתבות עם ש.ב.

 9במגמת תקשורת. היא ערכה ראיון עם המשיב,  17תלמידת תיכון בת  2012הייתה בשנת  ש.ב. .28

 10(, אלא שלאחר הריאיון נמשכה בין השניים 52עמוד  25.12.2018" )פרוטוקול מיום היה בסדר הכלשאז "

 11התכתבות ארוכה בפייסבוק. בעדותה הלינה ש.ב. על כך שרק כאשר בגרה הבינה כי בהתכתבות עמה 

 12 שרבב המשיב אמירות המהוות לדבריה "רמיזות מיניות". 

 13ין המשיב, וקבע כי אף שמדובר בביטויים בית משפט קמא עיין בהתכתבויות הארוכות שבין ש.ב. לב

 14רחוקה הדרך מלטעון שיש בהתכתבויות ", הרי ש"וולגריים ציניים ומלווים בהומור שיתכן שאינו בהיר"

 15 ". אלו הטרדה מינית

 16. המשיב לא ניתק את הקשר עם ש.ב. לאחר סיום 66והמשיבה היה בן  17הייתה ש.ב. בת  2012בשנת 

 17אחטוף אותך ב עמה ארוכות וממושכות, תוך שהוא שוזר אמירות, כגון: "הריאיון, אלא המשיך להתכת

 18גבעות "; "בדרכך מבית הספר אל הפנטהאוס במלון הילטון ושמה... אספר לך סיפור על כיפה אדומה

 19"; וכו'. אכן קשה לומר שהאמירות הללו חוצות את הרף הפלילי, והן לא, אך הן הלב תמיד שימחו אותי

 20 .17ורות להיאמר ע"י אדם בגילו של המשיב לנערה בת לא ראויות, ולא אמ

 21...קוראת ", אלא שהמערערת "שיש בהתכתבויות אלו הטרדה מיניתבפרסום השנים עשר לא נאמר "

 22", ואכן ותלמידות תיכון 17ואוספת עדויות. כולל כתיבה, התכתבויות של אדון זהבי עם נערות בנות 

 23 הוכחה התכתבות שכזו.

 24 

 25אותן האמירות מפי העדות סביבן נסבו הפרסומים ובגינן הגיש המשיב את  -מסקנה נוספת  .29

 26 תביעת הדיבה, הוכחו גם באשר לעצם אמירתן למערערת וגם באשר לתוכנן. 

 27 

 28 התוספות

 29 עתה יש לעבור לשלב השני ולבחון את אמיתות התוספות.  .30

 30והוסיפה משלה כהנה וכהנה. המערערת לא הסתפקה, כאמור, בהבאת סיפורי העדות, אלא הרחיקה נדוד 

 31גם תוספות אלו צריכות לצלוח את מבחן האמת, שאם לא כן, יימצא כי המערערת פרסמה לשון הרע 

 32 אודות המשיב, אף שסיפורי העדות הוכחו. 
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 1 להלן נבחן את התוספות: 

 2 

 3לאחר השמעת הקלטת בה מספרת מ.א. את ספורה, הוסיפה המערערת:  בפרסום השישי, א.

 4תמר שם בדוי מצטרפות שתי עדויות נוספות על טענות לכאורה על התנהגות לא ראויה לעדותה של "

 5שביצע כלפיהן לכאורה השדרן. האחת, מפיקה שעבדה איתו ונוספת עורכת שתיארה לנו שמצאה 

 6 ". אותו בחדר סגור עם עובדת צעירה אחרת עומדת ומעסה אותו בצווארו

 7 " או מפיקה אחרת.אתומפיקה שעבדה לא הובאה עדות של או בקשר ל"

 8 " שמצאה אותו עם עובדת צעירה.עורכתלא הובאה עדות של או בקשר ל"

 9 

 10" של אשת מקרה נוסףבפרסום הרביעי ששודר בתכנית רדיו ירושלים ספרה המערערת על " ב.

 11 תקשורת, וכדבריה:

 12אחד המקרה הנוסף. מדובר בבחורה שגם היא מאמצעי התקשורת וגם היא נתקלה בו במסדרון  של "

 13 "מערוצי התקשורת וגם היא נאלצה להתמודד עם ידיו שנגעו בה ובפיו שהגיע עד אליה...

 14 לא הובאה עדות בקשר לנפגעת נוספת מאמצעי התקשורת.

 15 

 16: אין לשלול כי המערערת אכן שמעה תלונות מפי העורכת, מפי המפיקה, אף פי אחרות, וכי הערה לסדר

 17רובו של מקור עיתונאי להיחשף ולהעיד בבית המשפט אינו הללו סרבו להעיד על כך בבית המשפט. סי

 18הופך את העיתונאי מניה וביה למי שאינו דובר אומת, לו רק יתמקד הפרסום בדיווח על עצם האמירה של 

 19אותו מקור ללא הוספת נופך של אמת למידע שסיפק, באין דרך לאמת את המידע מחמת סירובו להיחשף. 

 20המערערת לא הסתפקה בדיווח על קיומה של תלונה כזו או אחרת, אלא הדגישה  בענייננו, וכפי שכבר צויין,

 21 ".אני בטוחה במיליון אחוז שאין בלתה"; וכאשר היא מפרסמת משהו אזי "הכל נבדק וגם מגובהכי "

 22בהקשר זה מובנת הדרישה ליושרת העיתונאי המפרסם, לאמון הניתן בו, ולביטחון שהוא דובר אמת, 

 23עת בית משפט קמא באשר לעדות המערערת בעניין חברתה של ק.ש., שהרי הראיה שלא בהלימה לקבי

 24 היחידה שיש למאזין/הקורא לסיפור המובא מפי מקור עיתונאי חסוי היא דברי המפרסם עצמו.

 25 

 26בפרסום השמיני, שידור בגלי צהל בתכנית "וילנסקי את ברדוגו", במהלכו השמיעה את הקלטת  ג.

 27העדות שלה מפורטת. כך גם עדותן של ארבע נשים נוספות, מערערת: "בה נשמעת ק.ש. הוסיפה ה

 28 ".שלוש מהן מספרות גם הן על מפגש עם זהבי בבר ואיך לכאורה נישק אותם בכוח על שפתותיהן

 29 רק עדותה של ק.ש. מספרת על נשיקה בבר.
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 1תלונה אחת בבר לא הובאה עדות של שלוש נשים נוספות המספרות על נשיקה כוחנית בבר. ההבדל בין 

 2)ק.ש.( לבין דיווח על עוד שלוש תלונות בדבר נשיקה כוחנית בבר, שיטה לכאורה, הוא ממשי, ואינו יכול 

 3 להיחשב כפרט לוואי.

 4 

 5" שללעשר שפרסמה בפייסבוק הביאה המערערת ציטוט מתגובה אחת מתוך "-בפרסום השלושה ד.

 6ממקור ראשון יודעת שלא . הוא שקרן. את לביאההתגובות, כפי התבטאותה, שקיבלה, בה נאמר: "

 7הן ", כשהיא מבטיחה, תוך שהיא מייחסת נופך של אמינות לנאמר "מזמן ניסה לאנוס מישהי בכוח

 8 ".תגענה אחת אחת לבית המשפט

 9 לא הובאה כל עדות בדבר ניסיון אונס או משהו דומה.

 10 

 11בהעצמת התלונות הבעייתיות שבתוספות שבאו מפי המערערת היא כללית, והיא מתבטאת  ה.

 12ובהגדלת נפחן ומימדיהן, הן ביחס למספרן, הן ביחס לחומרתן, והן ובעיקר בהפיכתן למנהג קבוע, לשיטה, 

 13 למעשה של יום יום.

 14". הובאו עדויות על עשר עדויות קשות, קשותבפרסום העשירי ששודר בגלי צהל מדברת המערערת על "

 15בפאבים, בברים,  ערב, כמעט ערבעל מעשים שקרו מדברות ששה מקרים. המערערת הוסיפה וציינה: "

 16". לדבריה, לא מדובר רק על מקרים בודדים, אלא על ואז זה קרה איפה שהוא לא היה נהג לשתות

 17", ולא רק בבר או בפאב, אלא בכל מקום כמעט ערב ערבהתנהגות שהיא דרך חיים, החוזרת על עצמה "

 18 ". איפה שהוא נוהג לשתות"

 19 וא.כ. כדי לשמש אדן להעצמה זו. אין בעדות של א.פ.

 20 

 21לא רק בפרסום התשיעי כבר הוסיפה המערערת למשיב איפיון של שכרות ושל אלימות: " ו.

 22והיא  נהיה אליםהוא  והוא נהיה שיכורבנשיקות, מדובר בנשיקות ומדובר בחשד שברגע שהוא שותה 

 23ה, הוא לא רק מטריד מינית, ". לדבריתיארה לי תיאור מזעזע אתמול בלילה, של מה קרה לה בדירתו

 24 אלא הוא גם שיכור וגם אלים.

 25 ברגע שהואובנוסף, בעוד שהתלונות מדברות על אירועים בעבר, מתנסחת המערערת בלשון הווה "

 26אלים, עד כי המאזין מקבל את הרושם שהדברים מתרחשים בעת  "נהיה" שיכור, הוא "נהיה" הוא "שותה

 27 הנוכחית.

 28 

 29לא הסתפקה בהבאת האמירות מפי המתלוננות, שכאמור הוכחו, גם לא  הנה כי כן, המערערת .31

 30באותן ההערות בהן העניקה לתלונות נופך של אמת, אלא העצימה, ללא נקודת משען בראיות, את 

 31המעשים שיוחסו למשיב, הן באשר למספר התלונות, הן באשר לחומרת המעשים, והן באשר לתדירותם, 
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 1, עד כי המשיב נחזה בעיני הבריות כמטרידן סדרתי שתיין ואלים, שלא ככאלו המשתרעים על אורח חייו

 2 לא היה מקום להציג את המשיב באופן חמור יותר ממה שהוכח.חדל ממעשיו גם בהווה. 

 3 בתיאוריה אלו, חסרי האחריות והיושרה, ביצעה המערערת עוולת פרסום לשון הרע כלפי המשיב.

 4 

 5 הפיצוי

 6 פרסום לשון הרע אודות המשיב, נותר להכריע בשאלת גובה הפיצוי. בהינתן המסקנה לעיל בדבר .32

 7 

 8בית משפט קמא סבר, כאמור, כי כל שלושה עשר הפרסומים עולים כדי פרסום לשון הרע, וחייב את 

 9 בתוספת הוצאות ושכ"ט עו"ד.₪  390,000המערערת לפצות את המשיב בפיצוי בסך של 

 10לעיל ראינו שעל הפרסומים  בעניין ק.ש., מ.א., ש.ב., ד.ת., ככל שאלו מתייחסים לאמירות מפי העדות 

 11עצמן, ללא התוספות, פרושה הגנת האמת, באופן המכרסם במספר הפרסומים השלמים שיש לזכות 

 12 בגינם בפיצוי.  

 13ו מעשיו של המשיב. סעיף שיקול נוסף בר חשיבות שיש לקחתו בחשבון בקביעת גובה הפיצוי הוא עברו א

 14שמו הרע של הנפגע או בדבר אפיו, " ב"הפחתת הפיצוייםלחוק איסור לשון מתיר להתחשב לצורך " 22

 15 ...", וכפי שנפסק:עברו, מעשיו או דעותיו הפגומים

 16משתמע מכך, כי ניתן להתחשב בשמו הרע, באופיו, בעברו, במעשיו , או בדעותיו הפגומות של "

 17, פסקה ד"ר יולי נודלמן נ' נתן שרנסקי 89/04א "..." )עו אלו לא היו ידועים לציבורהתובע, אף מקום ב

 18 (, 04.08.2008-, ניתן ב57

 19 וכן: 

 20ובייחוד אלה המתייחסות לתוכנה של שיחת הסמים, שאותן פירטנו  -"לעומת זאת, כל אותן הראיות 

 21ידי בית המשפט המחוזי ואשר מתיישבים עם -ביחד עם שאר הנתונים שפורטו על -בפסקה הקודמת 

 22דיננו, תורמים להפחתה משמעותית מסכום הפיצויים, שהיה ראוי לפסקו, אילו היה מדובר -פסק

 23 (.209, 169( 2, פ"ד מא)הוצאת עיתון הארץ בע"מ ואח' נ' מזרחי 670/79 א")עללא רבב"  בתובע

 24 .375-378אורי שנהר/ דיני לשון הרע עמ' כן ראו 

 25 

 26., מטילה עליו כתם מכוער בכל א.כ-.; וא.פ ., אף ביחס לד.ת ש.ב.,., מ.א., ק.שהתנהגות המשיב ביחס ל 

 27הפחתה בשיעור הפיצוי, וזאת ללא קשר ומבלי להקל ראש  הנוגע להתייחסותו לאותן הנשים, המחייב

 28 ברבב שדבק במערערת בכל הנוגע להתנהלותה כעיתונאית.

 29 

 30על כל רכיביו, כך שיעמוד על שליש בלבד מהסכום  ,סבורני כי הפחתת הפיצוי שנפסק ע"י בית משפט קמא

 31 הפסוק, תהלום את כלל הנסיבות. 



 
משפט לערעורים -יפו בשבתו כבית -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 אזרחיים
  

 שטייף נ' זהבי 69724-05-19 ע"א
 

 : תיק חיצוני
  

 20מתוך  19

  1 

 2 תוצאה מוצעת

 3לקבל באופן חלקי את הערעור, על דרך החלת הגנת האמת על הפרסומים אציע אפוא לחברי  .33

 4ק.ש.; מ.א.; ש.ב.; ד.ת. כפי התיאורים מפיהן, ובכך ייעשה עמן הצדק המתבקש; לדחות  -המתייחסים ל

 5דחיית ולל"תוספות" שהוסיפה המערערת על הפרסומים לעיל,  המתייחסים את יתר חלקי הערעור

 6הלב והפרתה את חובתה כעיתונאית אחראית. כפועל יוצא מקבלתו החלקית טענותיה בהקשר להגנת תום 

 7וכי בערעור  שנפסק ע"י בית משפט קמא לכדי שליש,הכולל הפיצוי סכום של הערעור אציע להפחית את 

 8 צו להוצאות.  הלא ייעש

 9 

 10 

 11 
 12 

 13 

 14 

 15 :השופט י. אטדגי

 16 אני מסכים.

 17 
 18 
 19 
 20 

 21 

 22 

 23 

 24 :השופטת ש. יעקובוביץ

 25 אני מסכימה.

 26 

 27 
 28 
 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 

 יהודית שבח, שופטת, סג"נ 

 

 יונה אטדגי, שופט
 

 
 שלומית יעקובוביץ, שופטת

 



 
משפט לערעורים -יפו בשבתו כבית -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 אזרחיים
  

 שטייף נ' זהבי 69724-05-19 ע"א
 

 : תיק חיצוני
  

 20מתוך  20

 1 התוצאה

 2ק.ש.; מ.א.; ש.ב.;  -על דרך החלת הגנת האמת על הפרסומים המתייחסים להערעור מתקבל באופן חלקי 

 3 .יהןד.ת. כפי התיאורים מפ

 4דחיית טענותיה לל"תוספות" שהוסיפה המערערת על הפרסומים לעיל,  המתייחסים יתר חלקי הערעור

 5 נדחים בזאת. - הפרתה את חובתה כעיתונאית אחראיתבהקשר להגנת תום הלב ו

 6שנפסק ע"י בית משפט קמא הכולל הפיצוי יופחת סכום כפועל יוצא מקבלתו החלקית של הערעור 

 7ההתחשבנות הנדרשת לצורך השבת הסכום . הצדדים יערכו ביניהם את לכדי שליש₪(  420,000)

 8 העודף.

 9 צו להוצאות. הבערעור לא ייעש

 10 העירבון שהפקידה המערערת, על פירותיו, יושב לה באמצעות באי כוחה.

 11 

 12 , בהעדר הצדדים.2020יוני  30, ח' תמוז תש"פהיום,  ןנית

 

 

 
 

 

 

 שופטת, סג"ניהודית שבח, 
 אב"ד
 

 

 יונה אטדגי, שופט
  

 ת, שופטיעקובוביץ שלומית
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