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בקשה לתיקון כתב תביעה
בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו לפי תקנה  92לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד1984-
(להלן "תקנות סדר הדין האזרחי") ,ולהתיר לתובעים לתקן את כתב תביעתם ,כמבוקש בבקשה זו.
העתק כתב התביעה המתוקן מצ"ב כנספח  1לבקשה זו .לנוחות בית המשפט הנכבד כתב התביעה המתוקן
מצורף לבקשה בסימון התיקונים המבוקשים ובצירוף הנספחים החדשים בלבד.
ואלו נימוקי הבקשה:
הרקע העובדתי להגשת הבקשה דנא
.1

התובעים הגישו את התביעה דנן ביום  .31.1.17זאת בעקבות שורה של פרסומים שקריים שפרסמה
הנתבעת בכוונה לפגוע בתובעים.

.2

בהמשך ישיר לקו הקיצוני ,המשתלח והאובססיבי שנקטה הנתבעת קודם להגשת כתב התביעה
המקורי ,הנתבעת המשיכה לפרסם פרסומים מכפישים ושקריים אודות התובעים .אלא שהפעם ,מתוך
רצון ברור לנקום בתובעים על ש"העזו" להגן על שמם הטוב ולהגיש נגדה תובענה זו ,הגבירה הנתבעת
את רף ההכפשות והשקרים ואת קצב פרסום הפרסומים.

.3

כמובהר בכתב התביעה המתוקן המצ"ב לבקשה זו ,דומה כי מדי מספר ימים דואגת הנתבעת לפרסם
פרסומים מכפישים ושקריים בגנות עו"ד נוה והלשכה .הנתבעת אף הודתה בפרסומיה השונים כי היא
אכן "אובססיבית" לגמרי ככל שמדובר בעו"ד נוה כאשר כל פרסום חיובי באמצעי התקשורת אודות
הישגיו של עו"ד נוה בלשכה מביא לכך ש"עשן יוצא לי מהאוזניים ברגע נתון זה" ,כלשונה בפרסום
מיום  14.4.17המצורף כנספח  25לכתב התביעה המתוקן.

.4

בעניין זה כמות הפרסומים הכה חריגה ,בוטה ומשתלחת מלמדת על מטרתה האמיתית – פגיעה מכוונת
בשמם הטוב של עו"ד נוה והלשכה באמצעות פרסום הכפשות שקריות שוטפות .שהרי רוב רובם של
הפרסומים אינם מכוונים לגופם של דברים ,אלא לגופו של אדם – עו"ד נוה.

.5

כמוסבר בכתב התביעה המתוקן (וכפי שיוכח בשלב ההוכחות בהליך דנא) הנתבעת תמיד דואגת לשים
עצמה במרכז "הסיפור" וכחלק מהסיפור בכל הקשור לתובעים .הנתבעת שמה עצמה כיריבה אישית של
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עו"ד נוה והיא דואגת לפרסם פרסומיה סביב נרטיב זה .ואכן ,שאנו רואים לנגד עינינו עבודה עיתונאית,
אנו רואים אדם שמספר את הסיפור ונמנע במכוון להיות חלק ממנו (והדבר אף מתחייב מכללי האתיקה
החלים על עיתונאים) .לא כך הנתבעת .הנתבעת תמיד דואגת לשים עצמה במרכז "הסיפור" כיריבה
אישית של עו"ד נוה.1
.6

ואכן ,הסרטון שפרסמה הנתבעת בדף "הפייסבוק" שלה ובבלוג "המקום הכי חם בגיהנום" ביום 3.8.17
מוכיח זאת גם כן .בסרטון זה ,הנתבעת ציירה עצמה לבושה במדי "גיבורת על" המתעופפת עם גלימתה
בשמיים מעל תמונתו של עו"ד נוה ,אלון קסטיאל הנאשם בעבירות מין חמורות ביותר ,אלון חסן יו"ר
ועד עובדי נמל אשדוד (אז נאשם בעבירות שוחד) ,נוחי דנקנר שהורשע בעבירות ניירות ערך ומנהלי בנק
הפועלים ולאומי כאשר הקריין בסרטון מכנה את כל אלה "הכוחות הכי אפלים בישראל" .ואז ,רואים
את "הציבור" מריע לה ומוקיר לה תודה אישית על פעילותה כ"גיבורת על" כנגד אותם גורמים "הכי
אפלים בישראל" והנתבעת מצדה משיבה ל"ציבור" תודה.
ואחרי זה ,הכיצד ניתן לטעון ברצינות כי בפנינו עיתונאית רצינית שקיימים שיקולים עניינים להגן על
"עבודתה" (ולמעשה הכפשותיה השקריות) .לא עיתונאית רצינית עומדת בפני בית המשפט הנכבד ,כי
אם בלוגרית משתלחת שיש למצות עמה את הדין .תמונות מתוך סרטון שפרסמה הנתבעת ביום 3.8.17
צורפו כנספח  20לכתב התביעה המתוקן.

.7

לצד הפרסומים הנוספים והמאוחרים להגשת כתב התביעה המקורי אשר יש בהם כדי להעיד על כוונתה
של הנתבעת לפגוע בכל אמצעי בתובעים (תוך הפצת שקרים) ועל האובססיביות הקיצונית שלה ,כולל
כתב התביעה פרסומים נו ספים ומאוחרים המהווים לשון הרע ואשר יש לחייב בגינם את הנתבעת
בפיצויים.

.8

כך ,הנתבעת השוותה את ראש הלשכה לגורמים הנחשבים בעיני הציבור כעבריינים .בפוסט זה מיום
( 3.12.17אשר צורף כנספח  23לכתב התביעה המתוקן) ייחסה הנתבעת לתובעים מעשים עובדתיים
שמעולם לא התרחשו בפועל :הענקת חוזים על-פי אינטרסים שאינם מקצועיים; אפליה על רקע עדתי
או לטובת קרובי משפחה שהנתבעת ייחסה לעו"ד נוה בפוסט; ניצול הלשכה לטובת עו"ד נוה ומקורביו
בלבד; הפקת רווחים אישיים מהלשכה שהנתבעת ייחסה לעו"ד נוה; מינוי עורכי דין שעו"ד נוה חפץ
ביקרם (וביקרו כלשונה) לשופטים; ניצול תפקידו כראש הלשכה להפקת אינטרסים אישיים בהליכי
חקיקה ,מכרזים ,עבודת משרדו ולקוחותיו וועדות האתיקה .כל אלה הם שקרים גסים שנועדו להשמיץ
את ראש הלשכה.

.9

חרף הוספת פרסומים נוספים אשר בגינם יש להטיל על הנתבעת אחריות ,התובעים לא הגדילו את
סכום הפיצויים הסטטוטוריים שנתבעו בכתב התביעה המקורי (סך של  .)₪ 969,738עם זאת הובהר כי
בבואו לפסוק את סכום הפיצויים המגיע לתובעים על-פי דין ,יתבקש בית המשפט הנכבד להתחשב בכל
אחד ואחד מהפרסומים מושא התביעה דנא.

1

כחלק מ"המלחמה" האישית שלה נגד עו"ד נוה ,הנתבעת אף החליטה לפרסם מספר "פוסטים" בגנות משרד עורכי הדין
הח"מ המייצג את התובעים וכן נגד אחיו של עו"ד נוה ,אדם פרטי שאין לו כל קשר ללשכה או למוסדותיה .שהרי כאמור
לעיל ,הנתבעת מעוניינת להיות חלק מסיפור המעשה שהיא מפרסמת ומעוניינת להציג לקוראיה יריבות אישית בינה לבין
עו"ד נוה.
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.10

ונסיים חלק עובדתי זה בהערה לגבי מועד הגשת הבקשה דנא :ביום  17.7.17מינה בית המשפט הנכבד
את כב' השופטת בדימוס הילה גרסטל לשמש כמגשרת בתיק .על אף העובדה שהליך הגישור היה ארוך
ומורכב ,לא הצליחו הצדדים להגיע להסכמות.

.11

בדיון קדם המשפט הציע בית המשפט הנכבד לנתבעת ,לפחות בתקופת הליך הגישור ,שלא לפרסם
כתבות מכפישות על התובעים .חרף המלצותיו של בית המשפט הנכבד לא הצליחה הנתבעת לרסן את
האובססיה הקיצונית שאחזה בה בנוגע לתובעים והיא המשיכה מדי מספר ימים לפרסם פרסומים
מכפישים ומשמיצים.

.12

ואמנם ,למרות הפרסומים המכפישים החדשים שפרסמה הנתבעת ,לא ביקשו התובעים לתקן את כתב
תביעתם במועד זה .זאת על מנת לאפשר את מיצויו של הליך הגישור ,ובמיוחד בשים לב למאמצים
הראויים לשבח שהשקיעה המגשרת ,כב' הנשיאה בדימוס השופטת הילה גרסטל.

.13

כיום ,לאחר שהליך הגישור כשל ,לא יכולים התובעים להשלים עם התנהלותה הנפסדת של הנתבעת
ביחס לפרסומים הנוספים שפורסמו לאחר הגשת התביעה דנן .על כן ,התובעים מגישים בקשה זו
לתיקון כתב התביעה.

.14

יודגש ,כי בשל השלב המקדמי בו מצוי ההליך דנא ,תיקון כתב התביעה והכללת הפרסומים הנוספים
המאוחרים להגשת התביעה ,עדיף ויעיל יותר על פני הגשת תביעה חדשה ונפרדת כנגד הנתבעת .שהרי,
אם לא יתאפשר לתובעים לתקן את התביעה בהליך דנא ,הם יידרשו להגיש תביעה נוספת ונפרדת כנגד
הנתבעת ,על כל המשתמע מכך .ברי מכאן ,כי גם מבחינת הנתבעת עדיף ויעיל יותר להכליל את
התיקונים המבוקשים בהליך דנא ולא בהליך חדש שייפתח כנגד הנתבעת.

המסגרת הנורמטיבית לתיקון כתב התביעה והגישה "הליברלית" הנהוגה בבתי המשפט
.15

סמכותו של בית המשפט הנכבד לאפשר תיקון כתבי טענות קבועה בין היתר בתקנה  92לתקנות סדר
הדין האזרחי ,הקובעת כי:
"בית המשפט או הרשם רשאי ,בכל עת ,להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או
לתקן את כתבי טענותיו...כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת
השאלות השנויות מחלוקת בין הצדדים".

.16

לאור הרציונל של ייעול ההליך המשפטי ובירור השאלות השנויות במחלוקת בתובענה אחת ,השתרשה
בפסיקת בתי המשפט גישה הליבראלית לתיקון כתבי הטענות (ראה א' גורן ,סוגיות בסדר הדין האזרחי
(מהדורה  )2015 ,12בעמ'  .)321כך למשל פסק בית המשפט העליון בע"א  2345/98דנגור נ' ליבנה ,פ"ד
נב(:427 ,421 )3
"מלשון תקנה  92לתקנות מהפרשנות שלה ,כפי שעוגנה בפסיקה ,עולה כי כאשר
בעל דין מבקש לתקן את כתב תביעתו ,כך שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות
השנויות במחלוקת בין בעלי הדין – נעתרים לו ברוחב לב".

.17

בענייננו ,לא יכול להיות חולק ,כי התיקון המבוקש נוגע ללב ליבה של המחלוקת בין הצדדים ,כך שהוא
הכרחי וחיוני לבירור השאלות השנויות במחלוקת.
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.18

גם מועד הגשת הבקשה ,בשלב מקדמי זה (מיד לאחר סיום הליך הגישור) מטה את כף המאזניים לטובת
היעתרות לבקשה .על כך עמדה גם פסיקת בתי המשפט ולפיה ,ככל שהבקשה לתיקון מוגשת בשלב
מוקדם יותר של ההליך ,כך תגבר נטייתו של בית המשפט להתיר את התיקון (ראה למשל רע"א
 8628/13פלונית נ' ד"ר אידה אמודאי (פורסם בנבו.)10.4.14 ,

.19

למעלה מן הדרוש יצוין ,כי גם אם התיקון המבוקש היה מתבקש בשלב מאוחר יותר של ההליך ,וגם אם
היה בו כדי לגרום לנתבעת לאי נוחות (וזהו לא מצב הדברים בענייננו) ,הרי שלא היה בכך טעם לדחיית
הבקשה .זאת שכן התיקון המבוקש יסייע לבירור מלוא השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים (ד"ר
י' זוסמן ,סדר הדין האזרחי [מהדורה שביעית] ,עמ' .)350-354

סוף דבר
.20

מן האמור בבקשה דנא עולה ,כי הבקשה לתיקון כתב התביעה מוגשת בשל התפתחויות שהתרחשו
לאחר הגשת כתב התביעה המקורי .בנסיבות אלה מן הצדק להתיר לתובעים לתקן את כתב התביעה.

.21

לאור האמור לעיל ,מתבקש בית המשפט הנכבד להתיר לתובעים לתקן את כתב התביעה כאמור בבקשה
זו וכמסומן בנוסח כתב התביעה המצורף כנספח  .1לאחר אישורו של בית המשפט הנכבד יגישו
התובעים כתב תביעה מתוקן חתום.

.22

בקשה זו נתמכת בתצהירו של עו"ד נוה.

______________
רונן בוך ,עו"ד
ב"כ התובעים
תל אביב 8 ,באפריל 2018

תצהיר
אני הח"מ ,אפי נוה ,נושא ת.ז , 2401185 .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת בכתב ,כדלקמן:
אני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשת התובעים לתיקון כתב התביעה במסגרת ת.א 71274-01-17 .לשכת
עורכי הדין ואח' נ' שרון שפורר המתנהל בבית המשפט השלום בהרצליה בפני כב' השופט גלעד הס.
.1

התובעים הגישו את התביעה דנן ביום  .31.1.17זאת בעקבות שורה של פרסומים שקריים שפרסמה
הנתבעת בכוונה לפגוע בי ובלשכת עורכי הדין )להלן" :הלשכה"(.

.2

לאחר הגשת כתב התביעה המקורי פרסמה הנתבעים פרסומים מכפישים נוספים כנגד התובעים .זאת
כמפורט בכתב התביעה המתוקן המצורף לבקשה-לתיקון כתב התביעה.

.3

פרסומים אלה מהווים אף הם הוצאת דיבה וברצון התובעים לעדכן את כתב התביעה על מנת לכלול
בתוכו גם פרסומים מאוחרים אלה שמטבע הדברים לא יכלו להיכלל בכתב התביעה המקורי.

.4

יודגש ,כי בשל השלב המקדמי בו מצוי ההליך דנא ,תיקון כתב התביעה והכללת הפרסומים הנוספים
המאוחרים להגשת התביעה ,עדיף ויעיל יותר על פני הגשת תביעה חדשה ונפרדת כנגד הנתבעת .שהרי,
אס לא יתאפשר לתובעים לתקן את התביעה בהליך דנא  ,אנו נדרש להגיש תביעה נוספת ונפרדת כנגד
הנתבעת ,על כל המשתמע מכך .ברי מכאן ,כי גם מבחינת הנתבעת עדיף ויעיל יותר להכליל את
התיקונים המבוקשים בהליך דנא ולא בהליך חדש שייפתח כנגד הנתבעת.

זה שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי אמת-
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אני הח"מ מ.ר.
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אישור

• " ד' מאשר בזה כי ביום  8.4.18הופיע בפני מר אפי נוה ,המוכר לי אישית ,ולאחר
שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה בלבד ,וכי אם לא יעשה כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אישר את
נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
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