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  עו"ד מוזר ליבליך -בשם הנתבע 

    

  ןפסק די

   

עקב  עלשון הר שהוגשה בטענה של הוצאת₪  200,000. זוהי תביעה על סך של 1
שימוש בביטוי "אדולף" ע"י הנתבע כלפי התובע בתכנית רדיו אותה מגיש 

  הנתבע.

   

  רקע עובדתי

  .F.M 103. התובע והנתבע מגישי תכניות רדיו וותיקים ב"רדיו ללא הפסקה", 2

כינה הנתבע, מר נתן זהבי, את  10.6.12. בתכנית "זהבי עצבני" ששודרה ביום3
התובע, עו"ד יורם שפטל, אף הוא מגיש באותה רצועה את התוכנית "שפטל 

 עלשון הר עצבני", בכינוי "אדולף", אשר מהווה, לגישתו של התובע, הוצאת
  כלפיו.

" בתם הל"א כי הינה חוסה בהגנת . הנתבע אינו מכחיש התבטאות זו אך סבור הו4
 , בהיותה אמירה המבטאת את עקרון1965 -, התשכ"העלשון הר של חוק איסור

בחיינו ובהיותה חוסה בהגנות הנוספות שבחוק  דעקרון יסו שהינו יחופש הביטו

 



  ". בתם ל"בדבר קיום 

  (להלן: "החוק").

   

  הכרעה

וחקירה  םתצהירי להגשת סיכומים בלא הגשת. הצדדים הודיעו על הסכמה דיונית 5
  עליהם, וכך היה.

. על מנת לשטוח העובדות והנסיבות שהן רקע להגשת התביעה, אציין שהתובע 6
חזר הנתבע מהשעייה בת יומיים  10.6.12כי ביום  הבכתב התביע תיאר

  משידוריו בתוכניתו "זהבי עצבני" ובדברי הפתיחה אמר כדלהלן:

  

  אותי פה הקוף ואדולף"."החליפו 

. הנתבע התכוון לכינוי החיבה של איש התקשורת מר רון קאופמן ואליו, אותו כינה 7
  "אדולף".

. התובע לא ציין הרקע להשעיית הנתבע אך הדבר נבע, כפי הנראה, מהתבטאותו 8
  כלפי מאזינה, בגינה הורתה לו הרשות השניה לטלביזיה ולשידור לעשות כן. 

ן כי בהכתירו אותו בשם "אדולף", שמו הפרטי של אדולף היטלר, הרי . התובע טוע9
שכינה אותו בשמו של צורר היהודים, ראש וראשון לנאצים שרצחו וטבחו ביהודים 

  בעת השואה. 

. עוד מציין התובע כי ביטוי זה נאמר אודותיו בלא רקע, בלא להט ויכוח או 10
  דונית, לפגוע בתובע". פרובוקציה, וכוונתו היתה "ברורה, מרושעת וז

" שכן בתם ל". עוד גורס הוא כי הנתבע אינו זכאי להגנות הקבועות בחוק בדבר 11
  התבטאות הנתבע היתה במובהק בחסר תם לב.

ימים על הסכמתו להתנצל  7התבקש הנתבע להודיע בתוך  14.6.12. במכתב מיום 12
  בפני התובע ולחזור בו מן הביטוי דנן.

פנייה זו לא נענתה מכל וכל ₪.  137,459ת את התובע בסך של . כן נדרש לפצו13
  ולסירוב זה יש ליתן משקל בעת השתת פיצויים במסגרת ההליך, באם יושתו. 

שכן היקף ₪,  200,000. הסכום אותו מבקש התובע לפסוק לו כפיצוי הינו בסך של 14
לה מאזינים הפרסום המיוחס לו היה רב, לאמור, המדובר בתכנית רדיו פופולרית 

  רבים. 

כי מדובר, לדידו, בזעקת "הקוזק הגזל" שכן מן  הבכתב ההגנ . מנגד, ציין הנתבע15
המפורסמות הוא כי התובע המגיש תכנית בשם "שפטל עצבני" ששמה שונה 

אינו  F.M 103ל"עו"ד יורם שפטל" וכן התכנית "החיים על פי שפטל" בתחנה .

 



  שסגנונו המעליב היה לשם דבר.  נמנה על הנעלבים שאינם עולבים, אלא

. מן הידועות, הן, לעמדתו, כי התובע אינו מהסס להשמיע דברים נוקבים בלשון 16
  צינית, בוטה ופוגענית ביותר.

. התובע מרבה להשתמש בעצמו במילים כגון: "פאשיסט", "נאצי", "סטאלין", 17
כולם ביטויים השגורים על לשונו, הלקוחים מרקעם של  - ו "אדולף" "היטלר" 

  מלחמת העולם השניה, התקופה הנאצית והשוואה. 

. כן עשה לו מנהג לכנות את יו"ר הרשות הפלשתינאית "אבו אדולף מאזן", כינוי 18
  שהפך שיגרה בפיו.

  ?עלשון הר האם בבחינת -הכינוי "אדולף" 

דים ובאי כוחם, כל אחד לגישתו ולשיטתו, באם מילת . בסיכומיהם מפרשים הצד19
מהי,  עלשון הר לחוק, בו נקבע 1 כמשמעה בסעיף עלשון הר גנאי זו מהווה

  כדלהלן:

  מהי? עלשון הר .1"

  -היא דבר שפרסומו עלול  עלשון הר

) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג 1(
  מצדם;

  ל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;) לבזות אדם בש2(

 ) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו,3(
  או במקצועו; ובמשלח יד

) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית 4(
 או מוגבלותו."

בעיני "האדם הסביר", ומובנו זה הוא כי . לגישתי, יפורש ביטוי זה על פי מובנו 20
הפוגע מיחס לנפגע היותו "אדולף היטלר", צורר היהודים, ששמו הוא ביטוי נרדף 
לביטוי "נאצי", אשר כל אדם בעם היהודי, מכל קצוות הארץ והנכר רואה בו ביטוי 

  קיצוני למיאוס, לשנינה, לביזוי ולהשפלה.

 723/74משפט מייחס לדברים הפוגעים בע"א ראה לעניין היסוד האובייקטיבי שבית ה
ובעמוד  293, בעמוד 281) עמ' 2הוצאת עיתון הארץ בע"מ נ' חברת החשמל, פ"ד לא (

  , כדלקמן:300

איננו מתמצה בתחושת העלבון  1 לפי סעיף עלשון הר "המבחן בדבר קיום
המייחס לו דברים פוגעים, הסובייקטיבית של הפרט, עליו נסב הדיבור או הכתב 

 עלשון הר אלא יסודו אובייקטיבי, היינו מה השפעתם או זיקתם של דברי
להערכה לה זוכה הפרט התובע בעיני הבריות... איסור לשון הרע בא לעגן 
בחוק החרות את זכותו של כל אדם, כי הערכתו בעיני אחרים לא תיפגם ולא 

 



  תיפגע על ידי הודעות כוזבות בגנותו..."

  ובהמשך נקבע:

"עת באים לבחון מה משמעותם של דברים בעיני הקורא הסביר והרגיל, אין 
בדרך כלל חשיבות לכך מה היתה כוונתו של המפרסם, היינו בכפיפות לאמור 

) לחוק, הרי שאלה זו בלתי רלוונטית לחלוטין. כן אין להביא 3(ב) ( 16 בסעיף
ורא רגיל או סוג קוראים זה ראיות בקשר לשאלה מה המשמעות שאותה ייחס ק

או אחר לפרסום ואין צורך בשמיעת עדויות ביחס לשאלה כיצד הובנו דברי 
  הוא שישקול את הדבר..." טשבית המשפ הפרסום, אלא

  כדלקמן: 568, בעמ' 558) 3רשת שוקן נ' הרציקוביץ, פ"ד נ"ח ( 4534/02כן נקבע בע"א 

עות העולה ממנו לפי אמות "בשלב הראשון יש לשלוף מתוך הביטוי את המשמ
המידה המקובלות על האדם הסביר, כלומר יש לפרש את הביטוי באופן 
אובייקטיבי, בהתאם לנסיבות החיצוניות וללשון המשתמעת...בשלב השני, יש 
לברר בהתאם לתכלית החוב ולאיזונים חוקתיים, האם מדובר בביטוי אשר 

  לחוק." 2 -ו  1סעיפים להחוק מטיל חבות בגינו, בהתאם 

, 1996 - ", הוצאת "תמר", התשנ"ו עלשון הר"כן אפנה לדבריו של עו"ד י. יהב בספרו 
  , שם נאמר:56(מהדורה שנייה), בעמ' 

"המבחן שבאמצעותו יש לקבוע אם אכן עלולים דברים מסויימים שהשמיע 
, יהמבחן הסובייקטיב הנתבע או הנאשם להביא לידי הוצאת שם הרע, אינו

חושב התובע המרגיש עצמו נפגע, אלא המבחן חייב להיות זה מה  -היינו 
  כיצד עלולה החברה לקבל את דברי אותו פרסום". -האובייקטיבי, היינו 

, 1997 -", נבו הוצאה לאור בע"מ, תשנ"ז עלשון הר וכן ראה ספרו של אורי שנהר,"דיני
  , כדלקמן:110בעמ' 

"האדם הסביר". עקרון זה מעורר "לפרסום הפוגע יינתן המובן שייוחס לו על ידי 
את השאלה, האם "האדם הסביר" הוא האדם הממוצע מתוך כלל הציבור, או 
שמא יש מקרים שבהם "האדם הסביר" ישקף ציבור מצומצם יותר. הכלל 
שנפסק לעניין פרשנות הפרסום הוא, שהפרסום יפורש על פי המשמעות 

חוב" או "האדם הרגיל", המקובלת בציבור כולו ועל פי הבנתו של "האדם בר
  ש"איננו המשכיל ביותר או האיש הירוד ביותר מבחינת התפתחותו".

משמע, בעיני "האדם הסביר" ייחשב, לטעמי, הביטוי "אדולף" כמילת גנאי חריפה, אחת 
 ות בלשוננו. שהק מן

. אף שהתובע והנתבע הינם שדרני רדיו וותיקים ופופולריים, יש ונאמרים על ידם 21
בתכניותיהם דברים קשים, כלשונם המשתלחת, אולם יש לשאול באם אף 
לדברים אלה גבול ומידה, ויש לקבוע כי אין לחצות קווים אדומים בדבריהם אל 

  קהלם ומאזיניהם, והדבר אמור אף לגבי תכניות מדיה ומלל אחרות.

חובה זו  , העומד מוליחופש הביטו . הנתבע ובא כוחו גורסים בסיכומיהם כי עקרון22
בתכנית רדיו, גובר דכאן, וכי המילה "אדולף"  תפומבי להשמת גבול להתבטאות

ר דברים מסוים, אלא תיארה את התובע אשר משתמש בעצמו שבהק לא נאמרה

 



  בתכניותיו ובהרצאות הניתנות על ידו בתארים אלה ובנוספים, כדלהלן:

טי"; "כלבה מתועבת", "שפל"; פאשיס- קוויזלינג"; "נאצי"; "ג'יהאד-"אבו אדולף"; "יודו
"בזוי"; "נאלח"; "שרץ סטליניסטי מתועב וטמא"; "חזיר אדום טמא"; "כלב אדום"; 

"פאשיסטן קטן"; "מחבל תקשורתי"; "סרסור של האויב הערבי"; "השרץ המצוי ממר"צ" 
  ועוד.

אך  -בביטויים חמורים ובוטים בעצמו בתכניותיו . מילים אחרות, התובע משתמש 23
זה אף נוהגו של הנתבע, לשבץ בתכניותיו מילים חריפות שכן התוכניות ידועות 

  לקהל ולפונים אליהן, כמכילות מלל שעלול לפגוע בהם וברגשותיהם.

. עם זאת, השימוש במילה "אדולף" נשזר מיידית בביטויים "אדולף היטלר" צורר 24
הביטוי "נאצי" המהווה ביטוי אותו אין לנקוט, לגישתי, אף בתכניות מלל היהודים ו

מסוג זה שברדיו, שכן מילה זו אין להעלותה כלל משום שהינה פוגעת בכל יהודי 
מן הארץ והתפוצות, באשר הם, ומהווה בעצם, ירידה מקו מוסרי לפיו בה אין 

  משתמשים וזאת על פי רגשות "האדם הסביר". 

איתמר בן גביר נ' אמנון  10520/03רע"א  ןלפסק הדי מפנים שניהם. הצדדים 25
, בו נאמר בפירוט רב בדעת הרוב מפי כבוד 1410) 4(2006על -דנקרנר, תק

שבזכויות  הוא מן הנעלות יחופש הביטו השופטת (בדימוס) א. פרוקצ'יה כי עקרון
הפרט,  אחרות של דבזכויות יסו אולם חופש זה אינו מוחלט אלא מוגבל םהאד

וביניהן הזכות לא להיפגע מן הביטוי המבזה והמשפיל "נאצי" המקביל לביטוי 
  "אדולף", ראש וראשון לנאצים מכחידי העם היהודי במהלך השואה.

  ואלה דבריה המקיפים והממצים לעניין זה: 

"משקלם היחסי של הערכים הנוגדים, כשהם מיושמים על נסיבותיו של מקרה 
מסקנה כי הביטויים הפוגעניים שהושמעו בפי המשיב כלפי זה, מביא, לטעמי, ל

ואינם חוסים בצל  עלשון הר המבקש במסגרת השיח הציבורי מפרים את איסור
. דרכי בהערכת משקלם יחופש הביטו אחת ההגנות המוכרות שיסודן בהגנה על

היחסי של הערכים ובדרך יישומם על נסיבות המקרה שונה מזו של חברי, 
  ין, ומכאן השוני במסקנותינו...השופט ריבל

המושג "נאצי" בעידן שלאחר מלחמת העולם ושואת יהדות אירופה מבטא בעיני 
תרבות את התגלמותה של החייתיות שבאדם; הוא משקף בעיני יהודי, -אדם בן

באשר הוא, את שאול התחתיות אליו עשויה להגיע שנאת אדם על רקע תורה 
ה האנושית הנוראה שהעם היהודי נפל קרבן גזענית חשוכה, ואת מקור הטרגדי

לה אך לפני מספר עשורים. למושג "נאצי" משמעות בעלת עוצמה שלילית 
ייחודית בעיניו של יהודי כפרט, ובעיניה של החברה בישראל שקמה על הריסות 

 יהדות אירופה שהושמדה בשואה...

פך גדול אוייבי "נאצי" בעיניו של יהודי בארץ ישראל מסמל לא רק משטר שה
ה שבאוייבי העם היהודי בכל הזמנים, אשר הוביל שהק האנושות, אלא את

קהילות שלמות של יהדות אירופה למשרפות הגזים, רצח בדם קר מאות 
ואלפים, שנורו אל תוך קברי אחים, הרג תינוקות, נשים וזקנים ללא אבחנה, 

למותם מקור  הרעיב עד מוות את אסיריו במחנות הריכוז, והוביל אותם
, שביקש למחוק את העם םע-השמדת וממחלות. זהו מושג הנקשר עם רעיון

היהודי מעל פני האדמה; זהו מושג הנקשר עם תורה גזענית המבקשת להכחיד 
את המשך הקיום האנושי של קבוצות שאינן נמנות על בני ה"גזע העליון"; זהו 

 



ים. זוהי הקונוטציה מושג שקשה למצות את תוכנו המפלצתי במינוחים שגרתי
האמיתית של המושג "נאצי" בתודעת בני העם היהודי, שחוויית ההרס והחורבן 

  האישי והלאומי שהמיט עליו השלטון הנאצי עדין חי ושותת דם בקרבו ...

מושג זה לא איבד עד עצם היום הזה מעוצמת משמעותו ההיסטורית הנוראה, 
ושמע, הוא מכה בזכרון ולא התנתק ממנה חרף השנים שחלפו. כשהוא מ

הלאומי של הציבור ושל הפרט גם יחד. הוא מעלה מנבכי השאול את הנוראה 
  שבתופעות אנוש, ואת האפלה שבטרגדיות של הגורל היהודי...

ה הטמון בתפיסת הקיום שהק תיזה לגרעין-מושג הנאציזם ניצב, איפוא, כאנתי
בדימויו של אדם הוא הדמוקרטי של החברה בישראל; השימוש בו לצורך פגיעה 

מן הקשים שבגינויים. עוצמת ההשפלה והביזוי המתלווים לדימוי כזה היא 
  עמוקה, והוא אינו דומה באופיו לכל גינוי אחר, ויהא פוגעני ככל שיהא...

כינויו של אדם בישראל "נאצי", והשוואתו למי שנימנה על החשוך שבמשטרים 
ה, ומעוררת תחושת ביזוי והשפלה. בעידן המודרני, מקוממת בעומק העיוות שב

ה הנילווה שהק מושג זה לא איבד גם בשפת הרחוב את המישקע האסוציאטיבי
לו בהקשרו ההיסטורי. האפשרות כי אומר הדברים לא התכוון לייחס 
להתבטאויותיו הפוגעניות את מלוא עומק המטען השלילי הנילווה להם בעיני 

עלה ואינה מורידה לענין טיב הפגיעה הנפגע ובעיני ציבור השומעים, אינה מ
ועוצמתה בהקשרם האובייקטיבי, ובעיני האדם הסביר, והקשר זה הוא המבחן 

  הקובע...

דימויו של יהודי בישראל ל"נאצי" וקשירתו לנוראה שבתופעות האנוש של 
העולם המודרני, הוא כינוי, שלמצער, הינו מבזה ומשפיל. אין לו מקום 

 תבמדינה יהודי ם, ובהתייחסות יהודי אל יהודי.בהתייחסות אדם אל אד
ודמוקרטית שקמה על הריסות יהדות אירופה שנכחדה בידי המשטר הנאצי, 

ות שהק חורג ביטוי זה מכל תיאור בקורתי אף של הנלוזים שבמעשים ושל
שבאידיאולוגיות הפוליטיות והפעולות הננקטות להגשמתן במציאות החברתית 

לם אחר, לעידן אחר, ולהקשר דברים שאין כל דמיון בינו בישראל. הוא שייך לעו
  לבין מציאות החיים המתרחשת כיום, על מלוא מורכבותה... 

הכינוי "נאצי" שבו כינה המשיב את המבקש הוא, איפוא, בוטה ופוגעני עד מאד, 
ויש בו כדי לבזותו ולהשפילו. הוא נתפס כך לא רק בעיני הנפגע בלבד, אלא גם 

ם הסביר, המשקף את התייחסות הציבור למטען שביטוי זה נושא במושגי האד
  עימו."

. המילים "אדולף" או "נאצי" נחשבות, איפוא, בעיני "האדם הסביר" כמילים פוגעות, 26
משפילות ומבזות מאין כמותן ונראה הוא שאין לסבור אחרת, אף אם המבטא 

  אותן לא נתכוון לתוצאתן הנפסדת. 

 . לאור אלה, עומדת המילה "אדולף" במבחן הדרישה להיותו של ביטוי בבחינת27
  לחוק. 1 , כמשמעה בסעיףעלשון הר

   

  האם קיימת הגנה בשימוש בביטוי אדולף?

בית  , הרי שעלעלשון הר . הנתבע טוען כי באם ייקבע כי הביטוי אדולף מהווה28



תם "לחוק בדבר  15 לשקול באם קיימות למפרסם הגנות מכח סעיף טהמשפ
 ".בל

. הוכחת קיומן של ההגנות דנן דורשת שני תנאים מצטברים, ראשית, על הנתבע 29
ושנית, כי הנתבע לא התכוון לפגוע בתובע אלא להביע  בבתם ל להוכיח כי פעל

  ביקורת לגיטימית על נושא שיש בו עניין ציבורי רב.

) לחוק על פיו עשה הפרסום מתוך 2( 16 . הנתבע סבור כי עומדת לו הגנת סעיף30
שבפסק  חובה חוקית, חברתית או מוסרית לכנות את התובע בשם אדולף, ואף

דלעיל בענין איתמר בן גביר נ' אמנון דנקנר נאמר בדעת מיעוט ע"י כבוד  ןהדי
השופט א. ריבלין כי "... אך מקובלת עלי העמדה העקרונית לפיה בפרשנות חוק 

להתעלם מן המשקל הרב של החופש להתבטא כנגד אין  עלשון הר איסור
תופעות של גזענות ובריונות", הרי שדעת הרוב, כפי שצוטטה לעיל, מפי כבוד 
השופטת א. פרוקצ'ה, וכן לאור דברי כבוד השופטת ע. ארבל, בהמשך, אף היא 

  בדעת הרוב, יש לקבל העמדה כי הגנה זו לא תעמוד לנתבע.

  ד השופטת ע. ארבל בנידון זה:. להלן עיקר דבריה של כבו31

חופש  "יהיה מי שיטען כי השימוש בביטויים אלה הוא חלק אינטגרלי של
. ואכן, כפי שצויין כבר, אינספור פעמים נפסק כי מבחנו של חופש הביטוי יהביטו

אינו באשר להתבטאויות נעימות לאוזן אלא בהשמעת דעות חריגות, מקוממות 
  של סערת רוח ובסגנון בוטה וצורם."ומכעיסות המושמעות גם בשעה 

) כי הפרסום היה 6(15 - ) ו 4(15סעיפים  . עוד טוען הנתבע להגנות בחוק על פי32
"הבעת דעה על התנהגות הנפגע" ואולם סעיף זה מתייחס לממלא תפקיד ציבורי, 
דבר שאינו מתקיים בענייננו, וכי הפרסום אינו מהווה "בקורת על יצירה 

... "כיוון יבפומב ותית... או אחרת... או על פעולה שעשהספרותית... אומנ
שהאמירה אדולף אין בה הסבר או פירוט מקדים או מאוחר לאמירתו אלא עומד 

  הוא ככינוי משפיל, עצמאי בפני עצמו.

) לחוק הקובע שהגנה תינתן 10(15 . עוד גורס הנתבע כי יש החיל את הגנת סעיף33
שפורסמה קודם  עלשון הר לגנות או להכחיש כאשר "הפרסום לא נעשה אלא כדי

לכן", אלא שהשימוש המיוחס לתובע בביטויים דומים אינו מתיר לנתבע 
להשתמש בו ובשכמותו, ובשימוש בו על המפרסם לדעת כי מטיח הוא בנפגע 

  דברי לשון הרע, עליהם עלול הוא להיתבע.

דעיקרא למשתמש בביטוי מ בתם ל . בנוסף, על פי הלכת בן גביר לעיל, אין לייחס34
ואינם  עלשון הר שכזה וכי השמעתם של דברים מסוג זה..."מפרים את איסור

  חוסים בצל אחת ההגנות המוכרות שיסודן בהגנה על חופש הביטוי".

  ). ןלפסק הדי 47(ראה: בעמ' 

" הנטל ההוכח"לחוק בדבר  16 . עוד גורס הנתבע כי יש להחיל עניינו של סעיף35
לעיל, והפרסום לא  15 כח שהפרסום נעשה באחת מנסיבות סעיףהקובע כי הו

  .בבתם ל חרג מתחום הסביר באותן נסיבות, חזקה עליו שעשה את הפרסום

. כאמור, בענייננו, על פי הפסיקה המנחה דנא אין לייחס למשתמש בביטוי קיצוני 36
כי המפרסם אכן אמר דברים אלה , אף אם יטען לכך, שכן אין לקבל בתם ל זה

 



  בלא שידע כי האמירה פוגעת, קיצונית ומשפילה.

כמו כן, לא ניתן לקבוע כי הנתבע לא התכוון לפגוע בתובע אלא להביע בקורת לגיטימית 
על נושא שיש בו ענין ציבורי, כאמור לעיל, שכן לא היה רקע ושיח בין הצדדים אודות 

  צדקת הביטוי ביחסיהם.

, בתם הל סירוב הנתבע להתנצל, טוען זה כי אין בדבר כדי לשלול את הגנת. אשר ל37
לחוק, מה גם שהתובע לא הסתפק בהתנצלות אלא דרש סכום  17 כקביעת סעיף

דרישה שהנתבע לא סבור שיש לקיימה, ₪,  134,459פיצוי גבוה ביותר בסך של 
  ובפרט זה יתכן שהצדק עם הנתבע.

 ).97, בעמ' 59) 1' נ' ראובן כץ פד"י ל((ראה: ע"א הרצל רוזנבלום ואח

   

  הפיצוי

 50,000א' לחוק ניתן לתת פיצוי לנפגע בלא הוכחת נזק על סך של 7 . על פי סעיף38
.₪  

. בשקלי נסיבות התיק שבפני, הרי שמחד גיסא, נאמר ע"י הנתבע הביטוי "אדולף" 39
  אודות התובע, שהוא ביטוי משפיל, מבזה והשימוש בו חמור.

. אולם, מאידך גיסא, התובע הינו דמות ציבורית ידועה, תכניות הרדיו של התובע 40
והנתבע ידועות הן בלשונן החדה והבוטה, כפי שמודים שני הצדדים, והתובע 

  עצמו יש ומשתמש בביטוי זה כלפי אחרים. 

. על כן יש לסבור כי על אף העלבון הצורב באמירה "אדולף", ה"האדם הסביר" 41
זין הרגיל לתוכניות הללו אינו חושב כי באמת השווה הנתבע את התובע והמא

לאדולף היטלר, אלא שברור שזו מילה חריפה בהתגודדות בין השניים, מן 
החמורות ביותר הקיימות אף במגוון מילותיהם שלהם, השזורות תדיר 

  בתכניותיהם. 

וה פיצוי נאות נוכח המהו₪  35,000. נוכח אלה, קובעת אני לתובע פיצוי בסך של 41
  שקלול כל נסיבות ההליך.

 ההפרשי הצמד בתוספת₪  35,000. אשר על כן, ישלם הנתבע לתובע הסך של 42
  כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.  תוריבי

 בתוספת₪  10,000. כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט ושכ"ט ע"ד בסך של 43
  שלום המלא בפועל. כחוק מהיום ועד הת תוריבי ההפרשי הצמד

   

   

 , בהעדר הצדדים.29.9.13 -ניתן היום 

 

 


