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כתב ערעור שכנגד

מוגש בזה ערעור שכנגד לבית המשפט הנכבד על פסק דינו של כב' השופט גד ארנברג, סגן הנשיאה,
שניתן בבימ"ש השלום ביום 3/11/16, בת.א. 15663-09-13

הודעת הערעור הגיעה לידי המערער שכנגד ביוס 30/12/16.

הערעור שכנגד מוגש בשל העובדה שעל אף שביהמ"ש קמא קיבל את תביעת המערער שכנגד ודחה

את טענות הגנת הנתבעים, פסק הוא סכום פיצוי כספי לתובע בסך 20,000 ש"ח, וכן שכ"ט עו"ד

בסך 3,000 ש"ח בצירוף מע"מ, זאת בשיעור כמוך באופן ניכר מן הסכום הנתבע.

ואלה נימוקי הערעור שכנגד:

1. בפסק הדיו שניתו ביום 3/11/16 סבע ביהמ"ש לזמא כי פרסום שמו של המערער שכנגד ע"י
המערערים מהווה לשון הרע.

2. ביום 4/11/11 פורסמה כתבה רחבת היקף תחת הכותרת "בוכים על שמפניה שנשפכה" בעיתון
הארץ.

3. הכתבה שעסקה בפעילות פוליטית של אנשי ימין ערב רצח ראש הממשלה דאז, יצחק רבין, כללה

התייחסות לפעילותו של שירות הביטחון הכללי בין היתר בקרב פעילים בקריית ארבע ובארגון אייל
באמצעות סוכנים מקרב פעילי ימין.

4. במסגרת הכתבה הוזכר גם שמו של המערער שכנגד ובין היתר צורפה תמונה גדולה בה נראה הוא

ביחד עם עוד שלושה אנשים וביניהם אבישי רביב שנודע כסוכן שב"כ שפעל בקרב האוכלוסייה

היהודית ביו"ש ואשר פעילותו הוגדרה לימים, גס ע"י מפעיליו במחלקה היהודית בשב"כ כבעייתית,
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פרובוקטיבית ומעודדת עבירות על החוק. רביב אף הכיר את יגאל עמיר, שמע ממנו על כוונותיו
לבצע את רצח רבץ, אך לא מנע זאת ממנו והועמד לדין לאחר הרצח. תחת התמונה נכתב ?.

ב (שני מימין) ונתן לו- התובע (ראשון משמאל)" "הסוכנים שפעלו בקריית ארבע מודרו זה מזה. רבי

5. ניתן לראות כי מתוך כל המצולמים בתמונה הוגדרו אבישי רביב והמערער שכנגד כסוכני שב"כ

ללא שנעשתה הפרדה בין רביב לבינו, ובכך הוטעה מי שנחשף לכתבה לחשוב כאילו המערער
שכנגד פעל גם הוא כסוכן שב"כ.

6. כמו כן, בכתבה הוזכרה מעורבותו של המערער שכנגד לצדו של אבישי רביב תוך שמצוין כי
לגבי אבישי רביב הודה שירות הביטחון כי רביב היה סוכנו, ובכך פרסמו את דבר הלשון הרע

כנגדו, כאילו הוא שותף של רביב לפעילותו בשב"כ.

7. מאחר והכתבה מתיימרת לעקוב אחר חייהם של סוכני השב"כ מתקופת רצח רבץ ועד היום,

כך תוארו חיי המערער שכנגד וחייו של זוהר קובני שהוזכר גם הוא בכתבה כסוכן שב"כ:

איש טוב או לא, קשה להאמין שהשב"כ היה משבץ
לתפקיד אבטחה בשגרערות, פעיל ימין שעסק בהדרכות
, לעומתו, גר ב&רית ארבע טרור לילדי המתנחלים. נתו לוי
עד היום, והוא עובד כיום כנהג הסעות. (הטעות במקור ו.ל)

כ דמך 8. במקום אחר בכתבה הוצגה תמונה תחת הכותרת "אם אתה שטינקר של השב"
בראשך" ודי בכך כדי ללמד על היחס הניתן בסביבתו של המערער שכנגד באשר לשיתופי

פעולה עם שירות הביטחון.
9. המערער שכנגד טען כי :

• הצגתו כמי שפעל כסוכן שב"כ לצד אבישי רביב בתקופת רצח רבץ היא לשון הרע,

• הפרסום אודותיו בכתבה שפורסמה ביום 4/11/11 הנו עבירה על חוק איסור לשוו
הרע, תשכ"ה-1965.

• הוא הושפל בפני הציבור בישוב בו הוא מתגורר, והושם למטרה לשנאה וללעג,

• הפרסום גרם לפגיעה במשרתו, בעסקו ובמשלח ידו.

250 ש"ח מן המערערים. 10. בגץ טענות אלה תבע המערער שכנגד סכום של 000,
11. ביהמ"ש קמא קיבל את טענות המערער שכנגד וקבע כי:

• הפרסום אודותיו הנו לשון הרע. זאת מאחר ומקריאה פשוטה ומפרשנות
אובייקטיבית של האדם הסביר עולה כי המערער שכנגד הנו סוכן שב"כ.

• לא זו בלבד שהמערער שכנגד לא פעל כסוכן שב"כ, הוא אף היווה מטרה ושימש
כיעד מודיעיני של השב"כ, והיה אחד ממטרותיו של אבישי רביב.
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• המערער שכנגד הרים את נטל ההוכחה כי פרסום הכתבה גרם לו נזק, פגיעה
ממושכת של כשנתיים בפרנסתו ועגמת נפש למשפחתו, אך מימדי הפגיעה לא

הוכחו. כמו כן, קבע ביהמ"ש כי לאור הסתייגותו מתאורי התובע את יחס הסביבה
לסוכני שב"כ יש להפחית את גובה הפיצוי.

• יש להכיל את חוק לשון הרע על המקרה שלפנינו, בייחוד לנוכח הגינוי הנרחב לו

זכתה פעילותו של רביב כסוכן שב"כ בסופה אף הועמד לדין באשמת אי מניעת רצח
רבין, ולנוכח האור השלילי בו הוצג והוצגה פעילותו - גם על ידי המערערים עצמם.

12. המערער שכנגד יטען כי לאור קבלת טענותיו ע"י ביהמ"ש קמא, גובה הפיצוי שנפסק לו הנו

נמוך, זאת אף ביחס לפיצוי הקבוע בחוק ללא הוכחת נזק העומד על סך של 50,000 ש''ח,
וכפל פיצוי כאשר מטרת הפרסום הנה לפגוע במושא הפרסום.

13. עוד יטען המערער כי טעה ביהמ"ש קמא כאשר קבע כי יש להפחית את גובה הפיצוי לאור

האמור בעדותו באשר ליחס וכן באשר להסתכלות הסביבה על סוכני שב"כ הפועלים

בקרבה. המערער אף הסביר בעדותו באופן ברור ביותר כי מדובר ביחס הסביבה
והסתכלותם על סוכני שב"כ.

14. פסק הדין המפורט של ביהמ"ש קמא וקבלת טענות המערער שכנגד במלואן, אינן משקפות

את הפיצוי שהיה עליו לקבל מן� המערערים, זאת מאחר והוכיח כי נגרם לו נזק, והגס שלא

הוכיח במדוייק את היקף נזקיו היה על ביהמ"ש לפסוק לו את הסכום הקבוע בחוק ללא
הוכחת נזק.

15. כמו כן, שכ"ט עו"ד בגין ניהול ההליכים בתיק אינו משקף את השכר הריאלי עבור ניהול
תיקים מורכבים וניהול הליך כה ממושך הנדרש בתיק זה.

16. לאור האמור לעיל מתבקש ביהמ"ש הנכבד לקבל את הערעור שכנגד ולהעמיד את סכום

הפיצוי ואת סכום שכר הטרחה בת<ק על סכום שישקף את פסה"ד שניתו בביהמ"ש קמא,
יכו לחייב את המערערים בהוצאות ערעור זה.

ורד לוי, עו"ד

ב"כ המערער שכנד
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