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בקשה לביטול היתר המצאה שניתן במעמד צד אחד ובקשה לסילוק על
הסף של התובענה מחמת פורום בלתי נאות
בהתאם לאמור בתקנה 6א)א( לתקנות בית המשפט אגרות ,המבקש מציין כי בקשה זו הינה בקשה פטורה
מאגרה בהתאם להוראות תקנה  (6)20לתקנות בית המשפט )אגרות(  , 2007 ,העוסקת בבקשה לביטול החלטה
שניתנה במעמד צד אחד.
בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות על ביטול היתר ההמצאה שניתן בתובענה שבכותרת במעמד צד אחד
בהחלטת כב' השופט העמית משה סובל מיום  , 28.5.2018ולהורות על סילוקה על הסף של התביעה וזאת בהתאם
לנימוקים שיפורטו להלן.
המבקש-הנתבע ,תושב העיר  8631116שבמדינת 1ז§10ת1ו 351י\ץ בחוף המערבי של ארצות הברית של אמריקה,
יהיה מיוצג לצורך הגשת הבקשה שבכותרת על ידי הח"מ באמצעות ייפוי כוח מוגבל לצורך הגשת הבקשה
ונושאים הקשורים אליה.
למען הנוחות ,הצדדים יוצגו באופן הבא  :הנתבע ,הוא המבקש בבקשה  ,יכונה להלן" :הנתבע" ן התובע ,תושב
^ח 11613ות0ו4 ^[0111ו?631611131113ץ0י 0£וח§010ן6 111111€<1£11ודר ,הוא המשיב בבקשה ,יכונה להלן = "התובע".
אין לראות באמור בבקשה זו או בשאינו אמור בו כדי להוות הסכמה או הודאה כאלו מעובדות כתב התביעה ,
אלא אם הדברים נאמרו במפורש על ידי הנתבע במסגרת בקשה זו.
כפי שיפורט להלן ,כדי להימנע ממחלוקות עובדתיות ,הגם שאלו קיימות  ,כקשה זו מוגשת מתוך נקודת הנחה -
לצורך הכרעה בבקשה הנוכחית של התובע להיתר המצאה מחוץ לתחום בלבד  -כי מירב העובדות המפורטות
בבקשה למתן היתר המצאה שהוגשה על ידי התובע ,הן נכונות )למעט אלה שלא הוכחו כלל ,ולא ניתן לקבלן
מבחינת דיני הראיות( .אין לראות בכך כהסכמה לאמור בכתב התביעה ,בתצהירו של התובע או בכל מסמך אחר
שהוגש או יוגש מטעמו במסגרת ההליכים דנן.
טענות הנתבע הן עצמאיות  ,מצטברות ו/או חלופיות ,הכל לפי ההקשר והעניין.
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א .פתח דבר
 .1תושב בריטניה תובע את תושב ארצות הברית בגין כתבה עיתונאית שפורסמה בכלי תקשורת אמריקני,
וכתוב בשפה האנגלית ,ומגיש את התביעה דווקא במדינה שלישית ,היא מדינת ישראל .אין זו תחילתה של
שאלה במבחן סוף השנה במסגרת קורס ב"-משפט וגלובליזציה'י או "משפט בינלאומי פרטי " ,אלא זו
תמצית התובענה שבקשה זו מתייחסת אליה ,המבקשת לייבא למדינת ישראל את הפרקטיקה הפסולה של
"תיירות הדיבה"  -פרקטיקה שמצויה בנסיגה עקבית לאור ניצולו לרעה של מערכות משפט שונות על ידי
"ציידי פורומים" ,כפי שעוד נפרט בהרחבה.
 .2ניסיון הרחבת "תיירות הדיבה" לסכסוך שאף לא אחד מהצדדים בו הוא תושב מדינת ישראל ,נעשה על ידי
ניסיונות רכישת סמכות בדרכי עקלתון ,וזאת בעוד שאין למדינת ישראל או לבתי המשפט שלה כל זיקה
למהות המחלוקות בין הצדדים .סכסוך זה בין הצדדים ,שולי ,מלאכותי ואיזוטרי ככל שקיים כלל ,אין
מקומו להתדיין בפני בית משפט ישראלי ,אשר זר לשני הצדדים לסכסוך ,ואשר לאף אחד מהם לא הייתה
ציפייה כי הפורום המשפטי הישראלי ידון במחלוקת ,ככל שקיימת כלל.
 .3זאת ועוד ,ניהול התביעה בישראל הוא בניגוד גמור למגמה הרווחת בעולם כולו ,בשיטת המשפט של מדינות
המשפט המקובל )לרבות בריטניה  ,ארצות הברית ,קנדה ואף ישראל( ,אשר הודפות ,מי בחקיקה ומי
באמצעים פסיקתיים ,ניסיונות של תיירות דיבה.
 .4ידענו ,ונזכיר דברים אלה כבר בפתח דברינו ,כי בית המשפט העליון של מדינת ישראל התריע בעבר כי תופעת
ה§-ח1קק 1$110ז1גת ,£0במסגרתה בוחר לו תובע את הפורום המשפטי ה"-נוח" עבורו מבחינת דיני הראיות,
דיני הנזיקין וכיו"ב ,היא תופעה פסולה שיש למגר ,ואין לתת לה יד.
 .5בשנים האחרונות ,בכל הנוגע להתמודדות עם תופעת ה1£ -ז1קק 5110וח^ס י? בתוך מדינת ישראל במסגרת
סוגיית סמכות השיפוט המקומית ,הוטלו הגבלות רבות על תפישת "סמכות השיפוט הגורפת" כתוצאה
מסוגיות הנוגעות לאינטרנט ,תוך כדי צמצומן באופן ניכר.
 .6הגבלות דומות הוטלו גם מבחינה פסיקתית על סוגיות אינטרנט חוצות גבולות ,בין היתר לאור התופעות
השליליות של "תיירות דיבה" ,ולנוכח האופן שבו מדינות שונות התמודדו עם פסיקות שניתנו באותם
מקומות נוחים לתובעים ,שבחרו את הפורום לקיום ההתדיינות בהתאם למקום שיפוטם .המגמה הברורה
והחד משמעית בפסיקה נוטה במובהק להילחם בתופעות אלה ולהימנע מהתערבות בסכסוכים משפטיים
שהצדדים להם אינם בעלי זיקה הדוקה לפורום.
 .7לטעמו של הנתבע ,את אותן הגבלות על סמכות השיפוט המקומית שנקבעו בין היתר בחקיקה המשנה ,יש
להחיל בשינויים המתחייבים גם ביחס לסוגיית סמכות השיפוט הבינלאומית ,כפי שגם הפסיקה הרחבה,
בישראל ומחוצה לה ,קבעה בשנים האחרונות )וכפי שגם התובע טוען בבקשה ,הגם שבעקיפין(  ,לרבות
בעניינים הנוגעים לסוגיות מתחום דיני לשון הרע.
 .8כך יהיה הילך הטיעון של המבקש במסגרת כקשה זו;
ראשית ,תתבצע סקירה קצרה של הצדדים והמחלוקת המשפטית הנטענת כי קיימת בין הצדדים ;
שנית ,נבחן את המסגרות הנורמטיביות החולשות על הבקשה ;

לאחר מכן,בחלק השלישי  ,נבחן מדוע אין מקום ליתן היתר המצאה כפי שניתן על ידי בית המשפט )במעמד
צד אחד( ומדוע יש לבטלו .בהקשר זה  ,ייטען כי לא רק שאין עילת תביעה טובה כפי שהיא מופיעה בכתב
התביעה ,אלא שבנסיבות האמורות ועל פי פסיקות בתי המשפט בישראל ,כלל לא ניתן היה להיכנס תחת
כנפי חלופות תקנה  500לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד; 1984-
לבסוף ,בחלק הרביעי של הבקשה ,נצביע מדוע בנוסף להעדר ההצדקות הנ"ל למתן היתר המצאה מחוץ
לתחום ,יש מקום להורות על מחיקת התובענה מחמת דוקטרינת הפורום הבלתי נאות }-ה0ה 1זז^0111
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1$ז16ח€י \ת , {00ובפרט מדוע אין כל זיקה למחלוקת הנטענת לפורום המשפטי במדינת ישראל; מדוע קיים
פורום משפטי נכון ויעיל יותר; מדוע אין כל ציפייה של מי מהצדדים לנהל את הסכסוך בבתי המשפט של
מדינת ישראל ומדוע שורה של אינטרסים ציבוריים לא רק שמצדיקה את החלת הדוקטרינה ,אלא אף
מחייבת בנסיבות המקרה הנ"ל.
 .9לאור זהות הצדדים ומקום מושבם )בריטניה ,מצד התובע ,וארצות הברית מצד הנתבע(  ,נציג במסגרת
הבקשה גם את התמורות שחלו בשנים האחרונות במצב המשפטי של שתי מדינות אלה בכל הנוגע לתביעות
דיבה בינלאומיות ,תופעת תיירות הדיבה ,ותגובת הנגד באמצעות חקיקה פנימית במדינות אלה שנועדה
להתמודד עם תופעה מגונה זו .תביעה זו מהווה דוגמה מובהקת לתביעות מסוג זה ,לצד דוגמה מובהקת
מדוע יש לדחותן על הסף .לטעמנו ,בנסיבותיה של תובענה זו והבקשה דנן ,וכן לאור זהות הצדדים וקלישות
עד העדר מוחלט של זיקה משפטית לבית המשפט הישראלי ,התפתחויות אלה הן אך נדרשות לצורך קבלת
הכרעה בבקשה.

 .1הצגת הצדדים והמחלוקת הנטענת
 .10כפי שנכתב ברישא של בקשה זו ,האמור בה מבוסס על הדברים שנכתבו )ולא פחות חשוב -אלה שלא נכתבו(
בתצהירו של התובע.
 .11התובע
 11.1התובע ,כך על פי תצהירו ,הינו תושב הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד .התובע
אינו טועו בתצהירו כי הוא אזרח ישראל או תושב ישראל ,ובוודאי לא מספק כל הוכחה לכך.
 11.2התובע טוען ,בלשון רפה בתצהירו  ,כי קיימים לו מכרים ובני משפחה בישראל .המדובר באמירה
כללית אשר אין מאחוריה כל נתון מוכח או פירוט מינימלי לזהות בני המשפחה  ,סוג קרבתם ,כמות
אותם מקורבים ,והאם אותם מקורבים ובני משפחה כלל נחשפו לפרסום הנטען מצד הנתבע.
 11.3התובע טוען כי הוא "נוהג לפקוד" את מדינת ישראל .התובע אינו מפרט את תדירות הביקורים
האמורים ואף לא מביא כל אסמכתאות לכך )כגון דו"ח יציאות וכניסות מישראל( .התובע אינו מתאר
את היקף נוכחותו בישראל בשנים האחרונות )האם מדובר בימים בודדים או חודשים רבים! האם
מדובר על נוכחות קבועה כל שנה או ספוראדית?( ,ואף לא מציג רשומות מוסדיות המחזקות את
טענתו ,הגס שבנקל הוא יכול להשיגן )ויש רק להניח  ,כי אילו אלה היו מסייעים בידו ,היה התובע
מציג ראיות אלה במסגרת תצהירו( .למעשה ,התובע נמנע ממתן כל אינדיקציה ראשונית המפרטת
את מהות הזיקה שלו לישראל ,למעט אמירה כללית בנושא.
 11.4התובע אינו מפרט את סוגי עסקיו בישראל ,היקפם ,מחותם ,והאם מתבצעים על ידו או באמצעות
חברות שונות הקשורות בו ,ואם כן  -כיצד .התובע אינו מפרט מהו תחום מומחיותו ועיסוקו.
 11.5למעשה  ,הקשר היחיד של התובע למדינת ישראל ,לפי תצהירו ,הוא היכרות עם "מכרים וקרובים
שונים" ,המתגוררים בישראל .זו הזיקה ,לשיטתו  ,של התביעה למדינת ישראל ולבית המשפט
בישראל )מעבר לשאר הטענות המשפטיות ,המבוססות לשיטה הנתבע על ניתוח משפטי שגוי ,עליהן
נרחיב בפרקים הבאים(.
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 .12הנתבע
 12.1הנתבע היכו אזרח ארצות הברית ,תושב העיר סיאטל שבמדינת וושינגטון בחוף המערבי של ארצות
הברית ,כפי שגם התובע ציין בכתבי בי הדין מטעמו .התובע אינו טועו כי הנתבע הוא אזרח או תושב
מדינתישראל)ואכן אין זהו המצב( ,ואף לא ביקש להחיל את תקנה  (1)500לתקנות סדר הדין האזרחי
בעניינו של הנתבע.
 12.2כפי שמתואר בנספח כ' לבקשה ,העוסק ב"-תיאור האתר" ,מצוין במפורש כי האתר אינו עוסק
למטרת רווח:
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 12.3משמע ,אין המדובר בגוף תקשורת מרכזי או דומיננטי ,בניגוד לחזות אותה מנסה התובע להציג.
המדובר בבלוג-עיתונאי  ,הנעשה כיוזמה עצמאית ,נעדרת כל יומרה לשמש ככלי תקשורת חובק עולם
או בעל תפוצה אדירה )כגון ,למשל ,חברת החדשות של התאגיד כ.א.ן או אתר האינטרנט "בחדרי
חרדים" ,אשר שידרו כתבות מרכזיות אודות התובע ,ואשר יש להניח ,כי תפוצתם והיקף חשיפתם
גדול לא פחות מאשר הבלוג של הנתבע(.
 12.4התובע מתאר את הנתבע ואת אתר האינטרנט המופעל על ידו ,בלוג בשם "תיקון עולם" ,כאשר תיאור
זה נסמך על האנציקלופדיה החופשית "ויקיפדיה" .התובע אינו טועו כי הנתונים המופיעים בתצהירו
ידועים לו מתוקף ידיעה אישית או מומחיות כלשהי ,אלא  ,כאמור מתוך אתר אינטרנט ציבורי ,אשר
נעדר כל תימוכין אקדמי ,מדעי או רשמי כלשהו.
 12.5לגבי איכות ונכונות המידע המצוי במסגרת 'ויקיפדיה' ,אין לנו אלא להפנות להבהרה המשפטית
המופיעה באתר 'ויקיפדיה' עצמו ,בה נקבעו במפורש הדברים הבאים :
"ויקיפדיה לא נבדקה בצורה אחידה .הקוראים ,שעשויים לתקן טעויות או להסיר
הצעותמטעות,עושים זאתללא כל חובה משפטיתלעשות כך ,ולכן כל המידע הנקרא
כאן הואללא כל התחייבות מרומזת של התאמה עבור כלתכלית או שימושכלשהם".
העתק מהעמוד העוסק בהבהרה המשפטית של 'ויקיפדיה' מצ"ב כנספח .1
 12.6לפיכך ,טענת התובע בתצהירו בדבר השאלה אם האתר המופעל על ידי הנתבע ידוע בקרב הציבור
הישראלי" ,ידוע מאד" או בכל נוכחות כזו או אחרת ,בכל הכבוד ,אינה מבוססת כלל .העובדה כי
קיים ערך אודות אתר זה בשפה העברית ,אינה הופכת אותו לאתר ישראלי או כזה ה"-ידוע מאד"
בקרב הציבור הישראלי.
 12.7כידוע ,תצהיר הנלווה לבקשה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום אינו פורמלי גרידא ,ועל המצהיר
לבסס את האמור בו על ידע מידיעה אישית או ממקור מוסמך )ראו ,אורי גורן ,סוגיות בסדר דיו
אזרחי מהד'  ,(2013) , 11בעמ' .(456
 12.8התובע לא עמד בתנאים אלה  ,עת ביסוס המידע המובא מטעמו ביחס לנתבע ו/או לכתבה אינו מידיעה
אישית )לכל היותר הינו עדות מפי השמועה( ,ואף אינו ממקור מוסמך )ובכל הכבוד והחיבה ל-
"ויקיפדיה" ,רחוק היום בו ניתן יהיה להסתמך על יויקיפדיה' כמקור מוסמך ,בוודאי לאור היכולת
לערוך מעכשיו לעכשיו את הערכים ,אשר נעדרים כל בקרה אקדמית אמיתית(.
 12.9בהקשר הנטען בתצהיר  ,ומבחינת למעלה מן הצורך ,נעיר כי גם לעיתונים "ניו יורק טיימס",
"וושינגטון פוסט" " ,ג'ואיש כרוניקל" )0!6
1ת1�0ו - .16^/1811 01העיתון הותיק של יהודי בריטניה ,
המכונה גם
כ"-עיתון היהודי הותיק בעולם"( או "הפורוורד" ) - 1116 ?�01^11x1העיתון היהודי-
אמריקני אשר מקום מושבו בניו יורק( יש ערכים בשפה העברית ב'ויקיפדיה' .אין הדבר מלמד על
היקף נוכחותם או קריאתם בקרב הציבור הישראלי או הציבור בישראל.
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העתק מערכי ה'ויקיפדיה' בעברית של עיתונים וכלי תקשורת אלה מצ"ב כנספח .2

 .13המחלוקתבכתבהתביעה-עילות התביעה
 13.1התובע טוען בכתב התביעה כי הנתבע הוציא דיבתו ,וזאת בקשר לידיעה שפורסמה אודות התובע באתר
האינטרנט החדשותי  01^.\\1א") ,71^1הן באשר לאופן בו תיאר פכים מסוימים בפעילות התובע  ,והן
באמצעות יצירת קישור לכתבה אחרת שפורסמה אודות התובע )בשפה העברית( באתר "חדרי חרדים".
ביחס לזה האחרון ,התובע אף טוען כי בוצעה עוולה של פגיעה בפרטיות ,כפי שזו נעשתה בעקבות ההפניה
לאתר "בחדרי חרדים" .התובע אינו מפרט בכתב התביעה מהי וכיצד נפגעה פרטיותו על ידי הצגת הקישור
האמור.
 13.2התובע טוען בבקשה )סעיף  (50.8כי הוא מנהל בבית המשפט הנכבד הליכים נוספים אודות פרסומים
פוגעניים אחרים באותו הקשר  ,לרבות הליך עצמאי כנגד אתר "בחדרי חרדים".
 13.3טענה זו  -עובדתית ביסודה  -נעדרת מתצהירו של התובע בבקשה ,והתובע אף נמנע מציון מספרי
ההליכים המתקיימים לטענתו בגין אותם פרסומים ,הליכים אשר מהווים לשיטת התובע הצדקה למתן
היתר ההמצאה )טענה שגויה ומנוגדת לפסיקה כפי שיובהר להלן(.
 13.4מסיבות מובנות ,עמדת הנתבע היא כי אין מקום להידרש בשלב זה למרכיבי טענות הצדדים לרבות טענות
ההגנה הקיימות לו  ,ובהתאם לאיזה דין.
 13.5אולם אין ספק ,גם מעיון בכתבתו של הנתבע  ,עד כמה מינורית היא ביחס לתובע :

מתוך ששת עמודי הכתבה ,כפי שצורפה לבקשה )נספח ד(  ,עולה כי פסקה אחת בודדת )!( מוקדשת לתובע,
וגס היא נשענת על פרסום קודם כפי ששודר במהדורת החדשות הישראלית ובאתר "בחדרי חרדים".
יוער ,כי מהדורת החדשות הישראלית המדוברת מציגה את אותו צילום בדיוק אשר התובע טוען בגינו ל-
"הפרת הפרטיות" .אולם מהדורה זו עדיין באוויר והתובע לא ציין כל הליך משפטי בעניינה ובעניין
הצילום המדובר ,ככאלה ה"פוגעים בפרטיותו" .בהקשר זה ,התובע כלל לא פירט כיצד והיכן נפגעה
פרטיותו ,וקשה באמת לאתר פגיעה כאמור  ,גם כשבוחנים את הידיעה באתר "חדרי חרדים" במסרקות
ברזל.
התובע כאמור ,נמנע מלהתייחס כלל לסוגיה זו וטען את הטענה בדבר הפרת הפרטיות בלשון רפה  ,מבלי
לפרטה כנדרש בכתב התביעה או לחלופין להצביע על מקור משפטי רלוונטי.
 13.6משכך ,ניכר כי תביעה זו הינה טורדנית וקנטרנית ,כנגד מפעיל אתר אינטרנט שולי יחסית ,אשר בפסקה
זניחה אחת מתוך כתבה ארוכה  ,מוצא התובע לנכון להיצמד אליה כחזות הכל ולהעמיס על גבי אותה
פסקה מסכנה ,הליך משפטי שלם ,מורכב ,יקר ,מסורבל ,שלמעשה אין בו צורך.
 13.7נשוב ונעיר -טענות התובע ,מן הסתם ,אינן מוסכמות על הנתבע ,אולם לצורך בקשה זו  ,ולצורך זה בלבד,
גם אס מקבלים אותן במלואן ,ברי כי התביעה עצמה -אין בה ממש.
 .14הואיל והנתבע אינו אזרח או תושב ישראל וכי מקום מגוריו הינו בארצות הברית ,הוגשה בקשה למתן היתר
המצאה ,אשר ניתכה ,בהחלטת כב' השופט העמית ,משה סובל ,ביום .28.5.2018
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ג .המסגרות הנורמטיביות
 .15כידוע ,מתן היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט ורכישת סמכות שיפוט ,הינה חריג לכלל בדבר הסמכות
הטריטוריאלית של בית משפט בישראל.
 .16חריג זה ,כמו כל חריג לכלל משפטי ,אמור להתפרש על דרך הצמצום )השוו  :רע"א  10472/07אימן דאהוד
ני הועדה המקומית לתכנון ובניה מבוא עמקים ,2009] .פורסם באר"ש[ ,פסקה כ"ו לפסק דינו של כב' השופט
רובינשטיין ; עע"ם  1777/14-חו המקום בע"מ ני עיריית קריית אונו ואחי ]פורסם באר"ש , [2016 ,פסקה 1
לפסק דינה של כב' השופט )כתארה אז( א' חיות ; עת"ם )מח' י-ם(  8938/08סיאם ני עיריית י-ם ואחי ]פורסם
בנבו ,פסקה  8לפסק הדין[(.
 .17לא בכדי הזכירה הפסיקה כי חובה לנהוג משנה זהירות בטרם יאושר היתר המצאה מחוץ לתחום והרחבה
מלאכותית של תחוס השיפוט והפעלת הסמכות של בתי המשפט בישראל:
"ככלל ,מצווה בית המשפט לנקוט גישה זהירה בבואו לבחון האם ראוי ליתן היתר
כמוה ה פ ע ל ת
כ
המצאה אל מחוץלתחום השיפוט הישראלי  ,באשר המצאה כאמור
הריבונות של ישראל במדינה אחרת ,מח שעשוי להיחשב לכדי פגיעה בריבונות של
מדינה

זרה{

רע" א £160} 11415/13נ>

שפי רא בפסקה
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)) 10.4.2013

( ל ח ל ) :עניין  £[£011()).לכך יש להוסיף שיקולים שמא יביא הדיון בתובענה
להתנגשות סמכויות ולפגיעה ככללי נימוס בינלאובגיים( ע" א  3908/08תיקו בע"מ
0א^0^£^ .8^ 0001יסעיף 17לפסק הדין )) (26.8.2010להלן -.עניין תיקו( ,-
נ,
נ 1110011130$י
עניין ראדא ,בעמי  ,- 473רע" א 7342/11כלל חברה לביטוח בע" מ
)."(11?011£
;)1{<1{2.8.2012עניין
 .18בחינת מתן היתר ההמצאה ,וכן אישרורו ,נחלקת בשלב הראשון ,לשני מבחנים מצטברים:
ראשית ,האם התביעה באה בגדרי אחת העילות המנויות במסגרת תקנה  500לתקנות סדר הדין האזרחי,
התשמ"ד , 1984-המהווה רשימה סגורה ,ברמת הוכחה של "תביעה הראויה לטיעון" ;
ושנית ,ולאחר מכן ,על בית המשפט לבחון את קיומה של עילת תביעה טובה ,קרי האם המדובר בתביעה
רצינית שאינה טורדנית או בגדר תביעת סרק.
 .19אולם גם אס יוכח כי בית המשפט קנה את עצם הסמכות הפורמלית למתן היתר המצאה ,שאלת הפעלת
הסמכות בפועל נתונה לבית המשפט ,וזאת על דרך בחינת נאותות הפורום ,אשר מהווה את השלב השני.
 .20בחינה זו מתבצעת באמצעות מספר מבחני משנה מצטברים אף הם ,ואלה הם:
) (1בחינת מרב הזיקות של התובענה לפורום הישראלי או שמא קיים פורום אחר ,עדיף על פני הפורום בו
הוגשה התובענה .בשלב זה בית המשפט בוחן מהו הפורום הטבעי לדון בתובענה האמורה ;

) (2בחינת הציפיות הסבירות של הצדדים באשר להתדיינות האמורה ;
) (3בחינת השיקולים הציבוריים ,קרי ,האס יש מקום להפוך את הפורום הישראלי לכזה שאמור לדון
בתביעה או אם לאו .הנטל להוכיח את נאותות הפורום מוטל על המבקש את היתר ההמצאה.
 .21בית המשפט חזר ופסק גי יש לתת לעילות ההמצאה שבתקנה  500פרשנות מצמצמת וכי ככל שקיים ספק
יפעל
)ראו רע"א
לטובת הנתבע
:
הזר
בדבר התקיימותן ,הדבר
1301^5 1739/17י! |^£ו 1^1101ני <51ו 8ת€ו1ק516
)פורסם בנבו  ,(31.12.17 ,בפסקה  15לפסק דינו של כב' השופט י' דנציגר  ,פסק דין אליו הצטרף גם כב' השופט
) (98בע"מ
א' שהם ; רע"א  7205/12אקוליו טכנולוגיות
ני ) .£^2 ?110011078 1^0 0^1פורסם בנבו ,
 (11.9.14פסי  ; 20ע"א  98/67הנס ליבהר ני "גזית ושחס" חברה לבניו בע"מ  ,כא ) , 243 £2עמ' ) 250להלן:
"עניין ליבהר"( ; ע''א  837/87סרג'יו הוידה ני דו הינדי .מד ) , 545 (4עמ' .(550
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 .22הסיבה לכך היא כי המצאת תובענה לנתבע זר הנמצא מחוץ למדינת ישראל ,מהווה הרחבת תחום השיפוט
של בית המשפט הישראלי וכניסה לתחום שיפוטה של מדינה אחרת ,ויכולה להוביל להתנגשות סמכויות
ולפגיעה בנימוס הבינלאומי .לעניין זה יפיס דבריו של השופט מ' לנדוי בפרשת ליבהר:
"בדרך כלל צמוד שפוטם של בתי-משפט לשטח המדינה בה הם מכבדים וחריגה בית-
משפט מתחומו הטריטוריאלי כרוכה כה סכנה של התנגשות סמכויות ופגיעה כנימוס
הבץ-לאומי  .משום כך חייבת גישת בית-המשפט לבקשה כ ז א ת להיות זהירה וכל ספ?
פועל לטובת תושב החוץ ,כלומר נגד הזמנתו להתדייו בארץ ]) "[...עמ'  , 250הדגשות
הוספו ש.ז ,.מ.ז .ראו גם = עניין ליבהר ; רע"א  1101^1 \\^\11415/13ני אדיר שפירא
:

)פורסם בנבו  ,(10.4.13 ,פס'  , 15הדגשות הוספו ,ש.ז ,.מ.ז.(.
 .23סיכם את הדברים היטב ,כב' נשיא בית המשפט המחוזי )בדימ'( אורי גורן ,בקבעו כי :

" שעה שבית המשפט דן בבקשה להיתר המצאה אל מחוץ למדינה ,עליו לנקוט זהירות ,שהרי
כל ספק פועל לטובת תושב החוץ ונגד הזמנתו להתדייו בישראל .הסוגיה מוסדרת אמנם
בתקנות,אך איו זו שאלה דיונית גרידא ,כי אם מהותית.
יש לפרש ספק ,המתעורר בקשר לבקשה להמצאת כתבי בי-דיו מחוץ לתחום השיפוט,לטובת
הנתבע הזר ,תו 7סירוב ליתן את ההיתר"
)אורי גורן ,סוגיות בסדר דץ אזרחי ,מהדורה - 2003 , 7עמ'  ; 542הדגשות הוספו  ,ש.ז ,.מ.ז.£.
 .24מצוידים בכלים אלה ,לרכות שני הכללים המנחים )הראשון ,בדבר פירוש החריג בצמצום  ,והשני בדבר
פירוש ספק לטובת הנתבע הזר( ,נפנה לבחון את הבקשה לביטול היתר ההמצאה וכן את הבקשה למחיקה
על הסף בגין היות הפורום הישראלי פורום בלתי נאות.

ד .על ההצדקות שבביטול היתר ההמצאה שניתן במעמד צד אחד
 .25החלטת כב' השופט העמית מ' סובל מיום  , 28.5.2018ניתנה במעמד צד אחד ,בעקבות בקשת התובע.
ההחלטה נעדרת כל הנמקה מהותית ,ונשענת על נימוקי הבקשה ,כפי שהוצגו ,כאמור במעמד צד אחד.
 .26כאשר בוחנים את מבחני המשנה ,כפי שנציג להלן ,לא זו בלבד כי ספק אם קיימת עילת תביעה רצינית
לתובע ,אלא שהיא גס לא נופלת בגדרי החלופות השונות המנויות בתקנה  500עליהן הצביע התובע ברמת
הוכחה של "תביעה הראויה לטיעון".

ד.1.העדר תחולה לחלופות תקנח500לתקנות סדר הדיו האזרחי
 .27לשיטת הנתבע ,אין מקום להותיר את היתר ההמצאה על המדוכה ,זאת כיוון שהתובענה אינה נכנסת בגדרי
החלופות השונות של תקנה  , 500עליהן הצביע התובע בבקשה מטעמו.
 .28התובע הפנה לשתי חלופות שונות אשר מצדיקות בענייננו את מתן היתר ההמצאה .נבחן כלאחת מהן ונבהיר
מדוע לשיטתנו התובע שגה בניתוחו המשפטי כפי שהוצג בבקשתו.
ד  (1).1,תקנה  - (7)500המעשה או המחדל שמקים את העוולה הנטענתלא נעשו בתחום מדינת ישראל
 .29תקנה  (7)500גורסת כדלקמן "-.התובענה מבוססת עלמעשה או על מחדל בתחום המדינה".
 .30התובע גורס כי כיוון שהידיעה מושא התובענה פורסמה באינטרנט  ,הרי שהמדובר במעשה שבוצע "בכל
מקום" ,ולפיכך גם בישראל .ברם ,ניתוחו זה של התובע שגוי ומתעלס מתמורות חקיקתיות ופסיקתיות
שחלו בשנים האחרונות ממש  ,ואף בשבועות האחרונים  ,בכל הנוגע לסוגיות אלה.
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 .31לשיטת הנתבע ,מספר ממרקים ,נפרדים ושלובים ,מובילים למסקנה כי לא היה מקום להחיל כלל את תקנה
 (7)500בענייננו:
31.1

ראשית ,התמורות והשינויים בתחום סמכויות השיפוט בתביעות שעניינן סחר או פרסום באינטרנט,
כפי שחלו בחקיקה בשנתיים האחרונות ,מובילות למסקנה כי המחוקק מצא לנכון לצמצם דווקא
את תחולת הסמכות "חובקת הכל" בגין פרסומים באינטרנט.

31.2

שנית  ,ובמקביל לכך ,גם הפסיקה בישראל  ,ובפרט הפסיקה שניתנה על ידי בתי המשפט המחוזיים
בישראל ,קבעה באופן חד-משטעי ,כי ילאדי בעובדה שהפרסום האינטרנטי הינו גם בישראל כדי
ל^ בועשהמעשה או המחדל נעשים בישראלי  /על מנת ליפול בין גדריה של תקנה .(7)500

31.3

לכל אלה צריך להוסיף את תחולת הכלל המשפטי עתיק היומין בשיטת המשפט שלנו ,אשר קובע כי
יש להבחין בין מקום התרחשות הנזק )לכאורה( ובין מקום התרחשות העוולה ,שכן בעוד שהנזק
עשוי לחול במקומות שונים ,באופנים שונים ובהיקף משתנה ,העוולה מתבצעת במקום אחד ויחיד.

 .32נפנה לבחון נימוקים אלה ,כל אחד בתורו.
) (1הנימוק הראשון  -על התמורות והשינויים בתחום הסמכויותבתביעות שעניינן קי/ל או פרסום באינטרנט
 .33התובע נשען בטיעונו על האמור בהחלטת בית המשפט העליון ,בעניין רע"א  530/12שמחה יעקובוביץי 0
יוסף )גיו( אדוארד זיאס )פורסם בנבו - 28.3.12 ,להלן" :ענייו יעקובוביץ" י( .שעוסק בשאלת סמכות השיפוט
המקומית של בתי המשפט בישראל לדון בתובענה המבוססת על פרסום כאינטרנט .בהחלטה זו )אשר אינה
מהווה תקדים מחייב שכן ניתנה בדן יחיד(  ,נקבע כי עוולה המבוססת על פרסום באינטרנט מקימה סמכות
מקומית לכל בתי המשפט בישראל.
 .34בהחלטה זו לא עלתה כלל שאלת הסמכות הבינלאומית ,אלא שאלת הסמכות המקומית בלבד .לשיטתו של
התובע ,יש לגזור מן הקביעה בעניין הסמכות המקומית הפניס-ישראלית לשאלת הסמכות הבינלאומית,
שכן בשני השדות המשפטיים הללו ההכרעה מבוססת על סוגיות גיאוגרפיות-טריטוריאליות .לפיכך ,לשיטת
התובע ,הרציונל העומד בבסיס הפסיקה הדנה בהקניית סמכות מקומית ,חל גם ביחס להקניית סמכות
בינלאומית.
 .35לתמיכה בטענתו ציטט התובע מתוך פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתא )מחוזי תי'א( 30847-12-13
\;??\ 0 1 / ¥ / £ £ 01ני שאול דדוו) .פורסם בנבו - 8.6.14 ,להלן" :ענייו דדוו"( .בפסק דין זה ,נשען בית
המשפט על הפסיקה בעניין יעקובוביץי בשאלת מקום הפרסום המקים את העוולה ,וערך גזירה שווה
משאלת הסמכות המקומית לשאלת הסמכות הבינלאומית .כך ,נקבע כי מאחר שפרסום באינטרנט מתבצע
"בכל מקום" ,הרי שניתן לומר כי פרסום באינטרנט על-ידי נתבע זר מקים עילת המצאה לפי תקנה (7) 500
הדורשת שהמעשה ייעשה בישראל.
 .36ברם  ,מאז הפסיקה בעניין יעקובוביץי שקבעה כי פרסום באינטרנט הוא מעשה שמקים סמכות מקומית לכל
בית משפט בישראל  -ואף ייתכן כי בעקבותיה  -שונתה התקנה העוסקת בסמכות מקומית בתקנות סדר
הדין האזרחי  ,תשמ"ד .1984-בעת מתן ההחלטה בעניין יעקובוביץי )ופסקי הדין בעניין דדינ( ,תקנות סדר
הדין האזרחי שתקו בנוגע לסמכות המקומית ביחס לפרסומים באינטרנט .לפיכך ,בית המשפט נאלץ למלא
חלל זה בפרשנותו.
 .37אולם ,בשנת  2016החליט המחוקק למלא את החלל שנוצר בכל הנוגע לסמכות המקומית בנושאים שעניינם
פרסום באינטרנט ,ותיקן את תקנות סדר הדין האזרחי באמצעות תיקון סעיף  3והוספת סעיף קטן )א.(2
סעיף קטן זה קובע כדלקמן:
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יעל אף האמורכתקנת משנה )א( ,תובענה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט תוגש
לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו שלהנתבעאו מקום
מגוריו או מקוםעסקו של התובע ,כלבד ,ויחולו האמור בתקנת משנה )א."(1
 .38תיקון זה נכנס לתוקף ביום .26.6.16
 .39תיקון זה לדין בדבר הסמכות המקומית בתביעות הנובעות או עוסקות בענייני פרסום או סחר ברשת
האינטרנט ,ביקש לשנות את הגישה כאילו הסמכות קיימת "בכל מקום" .אחת המטרות המרכזיות של
תיקון זה הייתה למנוע את התופעה הפסולה של §תוקק0ו $1מז11ץ ?0עת תובעים היו בוחרים פורומים אשר
יהיו נוחים להם או לבאי כוחם }או לעיתים  -פחות נוחים באופן מופגן לנתבעים(.
 .40משעה שהתיקון לתקנות נכנס לתוקף ,אץ רלוונטיות לפסיקה שקבעה אחרת לפני כניסתו לתוקף של
התיקון.
 .41משמע ,לא רק שאין לראות יותר בפרסום שנעשה באינטרנט כמעשה שנעשה "בכל מקום'י לעניין קביעת
הסמכות המקומית ,אלא שאף יש לבחון פרסום באינטרנט דרך זכוכית המגדלת )או המצמצמת( של התקנה
החדשה .התיקון לתקנות צמצם את תקנה  3כך שלא ניתן יהיה לתבוע על פרסום באינטרנט בכל מקום,
אלא רק במקומות שבהם מצויים מקום המגורים או מקום העסקים של הנתבע או של התובע .על מנת שלא
ייוותר ספק ,ההוראה שהוספה מדגישה כי ניתן יהיה לתבוע במקומות אלו " בלבד" .
 .42וראו זאת = אם ניצמד לגישת התובע ,אשר טען כי יש להקיש מעניין הסמכות המקומית בנוגע לפרסום
באינטרנט גם לעניין הסמכות הבינלאומית ,הרי שרציונל זה חל דווקא נגד החלת הסמכות הבינלאומית
בענייני אינטרנט .מכאן ,שעל התובע להסכים כי התיקון לתקנות ,המגביל את סמכות השיפוט המקומית
בתובענות בשל פרסום באינטרנט ,צריך לחול על דרך ההיקש על הקניית סמכות בינלאומית.
 .43שהרי ,אם המחוקק כבר אינו רואה כפרסום באינטרנט ככזה החל "בכל מקום" ,וכובל את בעלי הדין
להתדיינות במקומות מסוימים ,ובכך משנה את הדין שנקבע בהחלטה בעניין יעקובוביץי .אין הצדקה
להמשיך להחיל את הדין שנקבע בעניין דדונ* א שר מלכתחילה נגזר מן הפסיקה שנקבעה בעניין יעקובוביץי.
 .44מכך למדים אנו שני דברים :

44.1

ראשית  ,לא ניתן יותר להסתמך על עניין דדונ אי על הפסיקות הנשענות עליו ,שהובאו בבקשת התובע
להיתר המצאה ,ככל הנוגע לקביעה כי פרסום באינטרנט מקים עילת המצאה לפי תקנה (7)500
לתקנות סדר הדין האזרחי.
זאת מאחר שהקביעות בפסק דין זה נשענות על הלכה שבוטלה או שאינה רלוונטית יותר בעקבות
התיקון החקיקתי .על-פי אותו היגיון לא ניתן להסתמך על ההכרעה בערעור שהוגש בעניין דדוו בער
)ת"א(  00¥ 1££ 01^??>\ 58121-06-14ני שאול דדוו )פורסם בנבו ,(2.2.15 ,שהובא אף הוא
בתמיכה לטענותיו של התובע ,שכן גם פסק הדין בערעור ניתן לפני התיקון החקיקתי ממנו מבקש
התובע לבצע את ההיקשים המצדיקים את בקשתו.

44.2

שגית  ,הגזירה השווה שביקש התובע לבצע ,מן הדין העוסק בסמכות מקומית לדין העוסק בסמכות
בינלאומית ,צריכה להיעשות גם כעת ,שכן הרציונל הוא אותו רציונל כמקודם.
לפיכך ,יש לגזור מתקנה ) 3א ,(2הקובעת כי הסמכות לדון בתובענות בשל פרסום באינטרנט נתונה
לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצויים מקום מגוריהם או מקום עסקיהם של הנתבע או של התובע,
כי לבית משפט ישראלי נתונה סמכות לדון בתובענות בשל פרסום באינטרנט על-ידי נתבע זר מכוח
עילת ההמצאה שבתקנה  ,(7)500רק אם מקום מגוריו או מקום עסקיו של אחד מבעלי הדין מצוי
בישראל .במילים אחרות ,לאור התיקון לתקנות סדר הדין האזרחי ,יש לראות בפרסום באינטרנט
כ"מעשה" שבוצע בישראל רק אם הפוגע או הנפגע מתגוררים או מנהלים את עסקיהם בישראל.
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 .45למען שלמות התמונה ,נעיר ,כי סוגיה זו אף מצאה דרכה לתמורות הכוללות בתחום תקנות סדר הדין
האזרחי ,כפי שהובאו לידיעת הציבור זה לא מכבר .כך ,ביום  5.9.2018חתמה שרת המשפטים על תקנות סדר
הדין האזרחי החדשות ,הן תקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ח .2018-תקנות אלה ייכנסו לתוקף בחלוף שכה
מיום חתימתן ,אולם עיון בהן מלמד על הדין הרצוי מבחינתו של המחוקק ,ועשוי להעניק משקל רב יותר
בעיני בית המשפט הנכבד לטענות הנתבע.
 .46הסעיף המפרט את עילות ההמצאה מחוץ לתחום המדינה בתקנות סדר הדין האזרחי החדשות הוא סעיף
 .166כפי שניתן לראות ,עילת ההמצאה מכוח תקנה  , (7)500הנוגעת לדיני הנזיקין ושימשה את הטענות
מתחום משפטי זה בעשורים האחרונים ,אינה קיימת יותר בהוראות החדשות .במקומה הוספו עילות חדשות
ושונו עילות קיימות.
 .47לענייננו ,על-פי התקנות החדשות ,לא ניתן יותר לבצע המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט בשל מעשה או מחדל
שבוצעו בתחומי המדינה.
 .48תקנה  (5)166שעוסקת בתחום הנזיקין ,קובעת במפורש כי רק במקרה בו ניתן היקף סחר משמשתי או מתן
שירותים בין-לאומייס בהיקף משמעותי  .ניתן יהיה להתיר המצאה מחוץ לתחום :

) (5התובענה מבוססת על נ ז ק שנגרםלתובע בישראל ממוצר  ,שירות או התנהגות של הנתבע ,ובלבד
שהנתבע יכול היהלצפות שהנזק ייגרם בישראל יכו וש הנתבע עוסק בסחר ביו-לאומי א 1במתו
שירותים ביו-לאומיים בהיקף משמעותי )הדגשות הוספו ,ש.ז ,.מ.ז.(.
 .49כלומר ,גם המחוקק האמון על דיני הנזיקין ,מצא לנכון לפסוע צעד נוסף בכיוון שנלקח בתחום סדרי הדין
והסמכות המקומית ,ולהימנע מהצפת בתי המשפט בישראל בתביעות איזוטריות ,או בתביעות הטוענות
לזיקה מלאכותית שאינה קיימת ,דוגמת פרסום באינטרנט כפרסום "בכל העולם".
 .50בענייננו ,אין המדובר בסחר בין לאומי או מתן שירותים בין לאומים בהיקף משמעותי .המדובר בבלוג
המתקיים ברשת האינטרנט ,בארצות הכרית ,אשר אינו מקיים כל יחס של סחר בינלאומי או מתן שירותים
בינלאומיים בהיקף משמעותי.
 .51אמנם ,התקנות החדשות טרם נכנסו לתוקף וההוראות החלות על ענייננו הן עדיין אלו המופיעות בתקנות
סדר הדין האזרחי הישנות .אולם כאמור ,לאור כלל הנסיבות האופפות את המקרה דנן ,ובכלל זה ,שינוי הדין
ביחס לסמכות המקומית בתובענות בשל פרסומים באינטרנט ; התרחשות העוולה הנטענת כחו"ל על-פי חוק
איסור לשון הרע )כפי שיוסבר בהמשך( ; ואף היעדר עילה בגין פגיעה בפרטיות )כפי שיוסבר בהמשך( הרי
�
שיש מקום להתחשב בנוסח הסופי של התקנות החדשות שנחתמו זה מכבר על-ידי שרת המשפטים  ,גס אם
הוא ייכנס לתוקף רק בשנה הבאה.
 .52נוסח זה משקף מגמה פנים-ישראלית וכלל עולמית ,המבקשת להימנע מייבוא תביעות אשר הקשר שלהן
לישראל הינו דל עד לא קיים .המלחמה בתופעות מגונות של "תיירות דיבה" ו§ -ח1קק0ו!8ות1�11נ £מתבטאת
במענה חקיקתי ,ואילו במקרה זה לבית המשפט האפשרות לבצע את ההשלמה למהלך האמור.
 .53ואמנם ,כניסתם לתוקף של התקנות החדשות רק בחודש ספטמבר  , 2019הובילו את מחוקק המשכה להזדרז
כבר עתה ולהוביל לתיקון תקנה  ,(7)500במסגרת תיקון מס'  .3במסגרת תיקון מוצע זה ,המתבסס על פסיקות
בתי המשפט לאורך השנים האחרונות אשר עסקו בסוגיות של סחר האינטרנט  ,נקבע במפורש כי שני התנאים
לתחולת תקנה  (7)500בחס למעשה או מחדל שארע בתחום המדינה על נזק שנגרם לתובע ,הס אלה:
) (1הנתבע יכול היה לצפות שהנזק ייגרס בישראל ; וכן -
) (2הנתבע או אדם קשור לו עוסק בסחר בין-לאומי או במתן שירוים בין-לאומיים בהיקף
משמעותי.
 .54תנאים אלה הם תנאים מצטברים.
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 .55משמע ,מחוקק המשנה בוחר באופן מודע ומובהק ,לייחד את תקנה  [7)500בנוסחה החדש ,עד כניסתך לתוקף
של התקנות החדשות ,למעשה או מחדל או נזק ,הנובעים ממערכת יחסי מסחר אינטנסיבית ,ביחס לסחר
בין-לאומי או מתן שירותים בין-לאומיים ,בהיקף משמעותי .לא כל מעשה ,מחדל או נזק שנגרמו בתחום
המדינה ייכנסו תחת כנפיה של התקנה בנוסחה החדש לכשתאושר.
הוראת מעבר זו ,לקראת תחולתן של התקנות החדשות ,מובילה גם היא למסקנה כי אם בכל הנוגע
להתקשרויות ויחסי מסחר הנובעים או מתקיימים על גבי רשת האינטרנט מצא מחוקק המשנה להרחיב
במובנים מסויימים את תחולת התקנה ,הרי שביחס לשאר ההבטים הנוגעים לתחום האינטרנט ,לא מצא
מחוקק המשנה להרחיב את התחולה של התקנה ,וזאת בעוד שהסמכות הנובעת מדיני הנזיקין בתקנות
החדשות ,הינה צרה עוד יותר.
העתק מהתקנות הנוגעות ביחס לתיקון המוצע לתקנה  £7)500מצ"ב כנספח .XX
) (11הנימוק השני  .-צמצום תחולת תקנה (7)500בענייני אינטרנט על פי הפסיקה בישראל
 .56בשנים האחרונות ,ובניגוד לנטען ולמובאות שהובאו על ידי התובע ,חל דווקא פיחות וצמצום של החלת תקנה
 (7)500ביחס לתביעות הנוגעות לענייני אינטרנט.
 .57כך ,בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב ,שניתן לפני שבועות ספורים  ,בעניין תא )ת"א( 32391-01-
10 17נ.1מ32011.001מ ,<\1ני אוטוטו דיזייו בע"מ ]פורסם בנבו - [4.10.18 ,נקבע במפורש כי אלן כל תחולה
לתקנה  (7)500גם אם הפרסום הוא באינטרנט .בית המשפט )כב' השופט נפתלי שילה ; להלן " :פרשת
אוטוטו"( .קבע את הדברים הבאים )הדגשות הוספו ,ש.ז ,.מ.ז:(.
> [...].9

ברם ,האם יש לערוך את ההיקש מהדי ן שנקבע ביחס לסמכות מקומית גם לסמכות
הבינלאומית בכל מצב של פרסום! האם יש לראות אף במקרה דנן אתפרסומי המבקשות
כמעשים אוכמחדלים שנעשו בתחומי ישראל רק מפני שניתןלצפות באתר גם בישראל?
מקרה דומהלתביעה דנו ,נדוו בפס"ד פרמייר .גם שם .הוגשה תביעה בגין הפרותקנייו רוחני
שבוצעבאמצעות פרסום באתר אמזון ונדונה טענת אמזון כי אין ליתן היתר המצאה של
התביעהלחחיל .ביתהמשפט קיבל שם אתעמדת אמזון בנושא זה וקבע כי ?.
"אותו פרסום נטען אינו ממוקד מטרה ואינו מכוון לגורם ישראלי" .
.6

מקרה דנן ,שונה מעניין בוקינג ועניין הוטלס  2שבהן הנתבעות פרסמו אתר בעברית

המיועד והמכוון לציבור הישראלי  .כאותם מקרים  ,מדובר היהכפלטפורמה שנוצרה לצורך
שיווק לצרכן הישראלי דובר העברית והמחירים אף ננקכו בש" ח .שונה הדבר כמקרה דנן.
האתר בעניינינו הוא באנגלית ובספרדית ואינו מיועד לצרכן הישראלי  .הוא מיועד לכלל

הצרכנים בעולם ואינו מכוון דווקא לכיסו של הצרכן הישראלי  .לפיכך  .בענייננו  .לא ניתן
לאמר כי המעשה או המחדל נעשה כישראל .אין לפרסום שום זיקה לישראל.למרות שניתן

לצפות באתר גם כישראל  -כמו שניתןלצפות בו מכל מקום אחר בעולם  -מאחר שהוא כלל
לא מיועד לישראל .לא ניתן לקבוע כי עצם הפרסום נעשה בישראל .לפיכך ,לא קיימתעילה
לפי סעיף זה.
לאור האמור לעיל ,לא קיימת אף עילה זו .שהרי  .מאחר שהפרסום הוא באנגלית או
בספרדית ואינו מיועד דווקא לציבור בישראל ,לא ניתן לאמר כי המעשה שנעשה או עומד
להיעשות ,הוא בישראל.
י המדובר בפסקי הדין עליהם נסמכת בקשתו של התובע ,בעניין ת.צ )מחי תל אביב( ^107£15.00]\4 23241-09/16 .ני נדב סיליס
וכן ת,צ )מחי ת"א(  19529-06/14חוטה ני /י .600X1^0.00^ 1 6 .אליהם נתייחס גס כהמשך בקשה זו כתשובה לטענות התובע,
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כפי שנקבעבפס"ד פרמייר י.
'''�  ,..אמזון הינה חברה זרה שמקום מושבה בארה" ב ,שעסקיה
מתנהלים מארה" ב ,שהמוצרים יכולים להיות מתמנים מכל מקום
בעולם ,הרי ככל שמדובר בעילת תביעה כנגד אמזון ..,אין מדובר
במעשה או במחדל או במטרד הנעשים בישראל .לא די בעובדה
שהפרסום האינטרנטי הינו גם בישראל כדי ל עבוע שהמעשה או
המחדל נעשים בישראל ...אמזון היא רק פלטפורמת מסחר
וה" מפרסםהמפר "/אם קיים ,הם אותם משווקים לגביהם נטען כי
אינם מורשים" .
לפיכך,לא קיימתעילה אף לפי סעיף זה".
 .58פסק הדין אוטויטו דיזייו .מפנה כאמור לפסק דין אחר שניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב לפני שנים לא-
רבות ,בעניין תא )ת"א(  30008-10-13פרמייר יס המלח מעבדות קוסמטיקה בע"מ ני 0ן1.11מ/10132011.00
]פורסם בנבו  ,פסק דין מיום .[19.3,2015
 .59בפסק דין בעניין פרמייר קבעה כב' השופטת פלינר את הדברים הבאים :

" לא די בעובדה שהפרסום האינטרנטי הינו גם בישראל כדי לקבוע ההמעשה או
המחדל נעשים בישראל .סבורה אני כי זה המקום לאבחן את פסקי הדין אליהם
הפנתה פרמייר ים המלח בעניין זה".
 .60השופטת מאבחנת בפסק הדין את המובאות השונות שהוצגו )עליהן נסמך גם התובע ,כמו בעניין הוטלס ו-
בוקינגס( וקובעת כי יש לאבחן בין מקרים בהם הפנייה באינטרנט היא בעברית וכי מתקיימת אינטראקציה
ייעודית וברורה בין נותן השירות או המפרסם ובין ישראלים כצרכנים.
 .61היכן שהדבר לא מתקיים )דוגמת המקרה שלנו  ,עת אין כל אבחנה ספציפית ואין ייחוד של האתר ותכניו
לישראלים(  ,אין כל מקום להכיר בכך שמעשה העוולה נעשה באינטרנט כדי להיכנס בכוח ובאופן מלאכותי
תחת כנפי תקנה .(7)500
 .62דברים דומים נקבעו גס בפסק הדין של בית המשפט המחוזי ,בת"צ )מרכז(  10822-02-15ת^11ך111
ח01^110כח €0ני איתי לנואל )פורסם בנבו  .(9.4.17 ,פסק הדין עסק במקרה פרטני של פרסום באינטרנט והוא
משלוח דואר אלקטרוני לנמענים בישראל )להבדיל מפרסום כללי ברשת האינטרנט( .הקביעות בפסק דין זה
התייחסו באופן ספציפי לפרסום באמצעות שליחת דוא"ל .כך למשל קובעת כבוד השופטת מיכל עמית-
אניסמן מבית המשפט המחוזי מרכז )הדגשות הוספו ,ש.ז ,.מ.ז: (.
"יש לקכועכי תובענה המבוססת עלמשלוח דואר אלקטרוני לנמען ישראלי  .אשר נטען לגבי
השולח כי הוא מפר חוקישראל  ,2באה בגדרה של תקנה  (7) 500לתקנות" )פסקה .(46
ובהמשך :

" בפסקהדין ]בער )מרכז(  57451-03-16הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית
הוגנת ני ח^10ץ0ק -^1) 001101110 €01ש.ז ..מ.ז ;7/77[.בית המשפט את שענותהתובעת,
לפיהן יש לראות "כהשפעה" בישראל של הסדר כובל אותו עשו הנתבעות ,כאחד מרכיבי
" המעשה בישראל" שלהנתבעות לצורך תחולת תקנה  ,(7)500ז א ת מקום בו הנתבעותלא
כיוונו את "כל כולו" של ההסדר הכובללשוק הישראלי  ,ולמעשה כלל לא מכרו לשוק
הישראלי  ,ולאף אחת מהן אין פעילות בישראל .דומה כי הקו שהנחה את בית המשפט
בעניין זה הינו מידת הקשר והמרחק של המעשה או המחדלהנטענים מהשוק הישראלי .
בעוד שבעניין הצלחה  ,כאמור  ,ההסדר הכובל שעשו הנתבעות לא כוון לשוק הישראלי ,
והחברות כלללא מכרו אתמוצריהן במישרין לשוק הישראלי  ,הרי שבענייננו  ,המבקשות
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עשו שימוש בעצמן בפרטי הם של משתמשים ישראלים ואנשי הקשר שלהם ,ושלחו
הודעותדוא"ללאנשי הקשר הללו  ,אשר גם הם תושבי ישראל ,תוך פגיעה בפרטיותם ,
לכאורה וכנטען ,של המשתמשים הישראלים ,והפרהלכאורה את החוק הישראלי  .משכך,
הרי שבמובחן מעניין הצלחה,סבורה אני כי למשיבים קמהעילת המצאה בהתאםלעילה
בתקנה(7)500לתקנות} ".פסקה .(47
הקבועה
 .63כלומר ,לצורך החלת עילת ההמצאה שבסעיף  , (7)500בית המשפט המחוזי ביצע הבחנה בין פרסום שמכוון
ישירות לאזרחים ישראלים לבין פרסום כללי שמבוצע באינטרנט ושישראליס עשויים להיתקל בו רק מעצם
היותו ברשת .במקרה האחרון ,קובעים שופטי בתי המשפט המחוזיים בשנים האחרונות ,אין להיעתר
ולהכלילם במסגרת תקנה  .(7)500צמצום זה של החלת תקנה  (7)500עולה אף בקנה מידה אחיד הן מול
צמצום הסמכות המקומית לעניין פרסומי אינטרנט כפי שארע ב , 2016-והן בצמצום העילה הנזיקית למתן
היתר המצאה מחוץ לתחום ,במסגרת התקנות החדשות .את כל אלה יש לקרוא באופן הרמוני ואחיד ,אשר
משקף את ההתמודדות של כתי המשפט עם אירועים המתרחשים באינטרנט ובחינה מחודשת לגבי עמדת ה-
"בכל מקוס".
 .64בדומה לכך ,פסק הדין שאליו הפנה התובע בת"צ )ת"א( \4 23241-09-16ז 1-[01£18 .00ני נדב סיליס
)פורסם בנבו  , (21.6.17 ,עוסק בפרסום מסחרי הפונה ישיבות ללקוחות ישראלים .המדובר בפרסום או בעוולה
הנובעת מאינטראקציה מסחרית ישירה בין האזרח הישראלי ובין הנתבע הזר ,מה שלא חל בענייננו .בנוסף,
במקרה של פסק דין הוטליס נטען לגבי הפרסום כי מדובר בפרסום מטעה .לכן ניתן לומר שמעשה העוולה -
ההטעיה שבפרסום  -בוצע בישראל .הדבר שונה מפרסום דעה בבלוג אינטרנט אישי ,שפרט לנושאים שבהם
הוא עוסק אין לו קשר עם ישראל או עם ישראלים ,ולכן לא ניתן לומר שמעשה העורלה  -הפרסום כשלעצמו
בוצע בישראל. .65דברים אלו נכונים גם ביחס לפסק הדין בת"צ )ת"א(  19529-06-14דוד חוטה ני י\ 6.וז£.001ת) 600^1פורסם
בגבו (3.2.17 ,שמפנה אליו התובע .בפסק דין זה אף נאמר באופן מפורש כי הפרסום עולה כדי "מעשה" שנעשה
בישראל בגדרי תקנה  (7)500רק בשל כל הזיקות לישראל המתקיימות בביצוע מעשה הפרסום :

"אף במקרה זה ,בו הפרסום נעשה באינטרנט  ,ואף בשפה העברית .כאשר אספקת
השירותוהזמנת המלוו .נעשה למלונות בארץ  ,על ידי אזרח ישראלי  .בתחומי מדינת
ישראל  .כחיוב במטבע ישראלי  ,ובשים לבלפסיקהלפיה הפרסום כאינטרנט מטיבו
פורץ גבולות ,ומשכך אינו מצמצם אתהמעשהלמקום מושבו של המפר  ,אנימ ק ב ל ת
את טענתו של המבקש  ,כי יש תחולה במקרה הנדון לתקנה ,(7)500כי המעשה או
המחדל בוצעו בישראל" )פסקה  ,62הדגשות הוספו ,ש.ז ,.מ.ז.£.
 .66כאמור ,הפסיקות העדכניות של בתי המשפט המחוזיים ,אשר נדרשו גם לשורת פסקי דין אלה ,מצאו לנכון
לצמצם עוד יותר את גישת ה"-בכל מקום" של עולם האינטרנט.
 .67יוצא אפוא ,כי הפסיקה העדכנית בישראל ,בפרט של בתי המשפט המחוזיים אשר החלטותיהם בנושא מהוות
הלכות מנחות ,מצאה לנכון להוביל גישה מצמצמת ביחס לפרסומים באינטרנט ככאלה המקנים סמכות
שיפוט לבתי המשפט.
 .68לא כל פרסום באינטרנט באופן אוטומטי מקנה סמכות שיפוט לבתי המשפט מתוקף התפישה השיפוטית
הרואה בפרסומים ואירועים משפטיים הנובעים מהאינטרנט ככאלה החלים "בכל מקום".
 .69נהפוך הוא -בתי המשפט ,בעודם בוחנים את תקנה  (7)500והאם פרסום באינטרנט אכן מהווה מעשה שבוצע
בישראל ,מבקשים להתחקות אחר קשר ישיר )לדוגמא ,זיקה מסחרית ייעודית( בין הפרסום באינטרנט ובין
ישראלים התובעים על בסיס התקנה והפרסום ,או לכל הפחות ייחוד הפרסום המופיע באתר האינטרנט עבור
ישראל או החברה בישראל.
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 .70הפסיקה העדכנית של בית המשפט המחוזי ,כפי שהובאו בפרשת אוטוטו ופרשת פרמייר .קובעת כי היכן
שהפרסום נשוא התובענה אינו ממוקד מטרה ואינו מיועד באופן ממוקד ומכוון לגורם ישראלי דווקא ,אלא
מצוי באופן כללי ברשת האינטרנט ,אין לראות בכך כמעשה או מחדל אשר נעשים בישראל .הלכות אלה
חלות ,ואף ביתר שאת בעניינו .משכך ,גם מתוקף נימוק זה לא מתקיימת תחולה לתקנה .(7)500
 ,71בהקשר זה ,אי אפשר שלא להידרש לעובדה כי יש להבחין בין מקום התרחשות האירוע המזיק ובין מקום
התרחשות הנזק.
 .72פסיקות בתי המשפט בישראל ,חזרו ופסקו כי המונח 'מעשה* שבתקנה  (7)500אינו מסתפק בכך שהנזק קרה
בתחומי מדינת ישראל ,אלא דורש כי המעשה המקים את העוולה עצמו כעשה בישראל .גישת הפסיקה
הישראלית הינה חד-משמעית ולפיה תקנה  (7)500אינה מאפשרת במקרים אלה לרכוש סמכות בינלאומית
לגבי הגורם שייצר את המוצר בחו"ל .בפסק הדין בעניין ע"א  565/77אפרים מזרחי 5 0י>10851
 ,£^ 10$/¥£$ 00. 1לב ) , 115 (2עמ'  , 119-120נקבע במפורש כי מקום המעשה המיקי הוא המקום
1
0
בו התרחשה ההתנהגות העוולתית ,גם כאשר הנזק קרה במקום אחר ,ואף אם הנזק הוא מרכיב חיוני בעילת
התביעה.
ראו בהקשר זה גס פסקי הדין הבאים  :רע"א 361 ^130^5 1739/17ו^1101ז ני ^ 8131ת6ו1ק6ז) 5שהוזכר לעיל,
בפס'  16לפסק דינו של כב' השופט דנציגר ; רע"א  925/17הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית
הוגנת )ע"ר( ני ו0131:101ק) /10 001101110 €01פורסם בנבו  ; (31.7.17 ,רע"א  6403/14שירות מזור אי לתקוו
מוצרי חשמל ביתיים בע"מ
ני ) ^^ 1£1?001 £11£?£ 5.11.1 17^1¥פורסם בנבו  ,(7.1.15 ,פס'
ושפוץ
 ; 18רע"א £10116 <16 0612315./1 2752/03ץ 1\/1€131111ני דייר נחמו וילנסקי .נז ) , 145 (6עמי  ; 148רע"א 516/00
 31115011 6115111€ 00. / /70ני גילה אלטר )פורסם בנבו ;(23.7.00 ,רע"א  8195/02אלעד שיטרית ני 511310
וז013110ק , 031נח ).(193 (1
 .73כפי שהמלומדת פרופ' סיליה פסברג מציינת בספרה העדכני משפט בינלאומי פרטי ) , (2013קיים הבדל ניכר
בין ביצוע העוולה ובין ביצוע המעשה .לצורך תקנה  .(7)500בהסתמך על שורה ארוכה של פסיקות של בית
המשפט מתחום דיני הנזיקין ,מגיעה פרופ' פסברג למסקנה כי " בית המשפט קבע שמשום שהתקנה
הישראלית מדגישה את המעשה ולא את העוולה ,אי אפשר להסתפק בכך שהנזק אירע בישראל ,ויש
להראות שמעשהו של המזיק אירע בישראל" )שם .בעמ'  ,154-4הדגשה הוספה ,ש.ז .ראו גם שורת פסקי הדין
המובאת בה"ש  33באותו עמוד(.
 .74אבחנה זו בין המעשה עצמו ,אשר אמור להיות מבוצע בישראל לצורך תקנה  ,(7)500ובין התקיימות העוולה
הנזיקית בישראל ,שומטת חלק ניכר מטענות התובע בבקשה להיתר שהוגש מטעמו.
 .75פרסומים שונים ,לרבות כאלה הנוגעים לתחום לשון הרע ,אינם שונים מכלל מנחה זה .ניטול דוגמא שספר
מסוים פורסם בארה"ב ,נרכש בארה"ב ,אולם מוטס לישראל ורק בישראל נפתח ונקרא ,ופלוני-אלמוני טוען
כי נגרם לו נזק בשל כך .האם נטען כי או-אז העוולה התרחשה בישראל ,רק בגלל שאותו ספר או מספר
עותקים מטנו נקראו בישראל? ונראה שהתשובה ברורה.
 .76הדברים חלים ביתר שאת גם בענייני פרסום באינטרנט  ,כפי שאף היו ערים לכך הן מחוקק המשנה )עת שינה
את תחום הסמכות המקומית בענייני פרסום אינטרנט ,תחום אשר יש להקיש לגביו גם לעניין הסמכות
הבינלאומית כפי שאף התובע טוען בבקשתו( ,והן הפסיקה בישראל.
 .77העובדה שמאן דהוא ניזוקלטענתובגין פרסום שארע במדינה אחרת ,אינה מקנה את הסמכות לבית המשפט
במדינה בה ארע הנזק .תחום האינטרנט כ'-יחובק כל" המצטמצם והולך ,משיב אותנו אל הכלל המנחה
הנזכר לעיל.
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 (2).1.7על העדר התחולה של המקרה הנידון בין גדריה של תקנה (6)500
 .78תקנה  (6)500קובעת כדלקמן :
י&בקשים צו מניעה לגבי דבר הנעשה או עומד להיעשות בתחום המדינה ,או מבקשים למנוע או
להסיר מטרד בתחום המדינה ,כין אם מבקשי ם גם דמי נזק בקשר לכך ובין אם לאו ".
 .79כבר בפתח הדברים ,נציין כי שני פסקי הדין האחרונים שפורסמו על ידי בית המשפט המחוזי בתל אכיב-יפו
)פסק הדין בעניין פרמייר ופסק הדין בעניין אוטוטו( .אשר הוזכרו לעיל ,קבעו במפורש כי אין לראות
בפרסומים שבוצעו במדינות אחרות ,ואינן ממוקדות עבור הציבור הישראלי ,ככאלה אשר יוצרות מעשה
שנעשה או עתיד להיעשות בתחומי המדינה.
79.1

כך ,באופן ממוקד ביחס לתקנה  ,(6)500קובע כב' השופט נפתלי שילה בפסק הדין בעניין אוטוטו כי
"מאחר שהפרסום הוא באנגלית או בספרדית ואינו מיועד דווקא לציבור בישראל,לא ניתן לאמר
כי המעשה שנעשה או עומד להיעשות ,הוא כישראל" )ראו פסקה ג) (1לפסק דינו(.

79.2

כך ,כב' השופטת חנה פלינר ,במסגרת פסק הדין בעניין פרמייר .קובעת במפורש את הדברים הבאים
ביחס לתקנה ) (6)500כמו גם ביחס לתקנה  , (7)500הדגשה הוספה  ,ש.ז ,.מ.ז?. (.
" [...] .35בכלהנוגעלתקנה  ,(6)500איני סוברת כי הסעד המבוקש מכוון כנגד דבר
העומד להעשות בתחומי המדי נה או שמדובר כהסרת מטרד בתחומי המדינה.
הוא הדין לעניין תקנה .(7)500אני סבורה כי כנסיבות העניין  ,כאשר אמזון הינה
חברה זרה שמקום מושכה כארה" כ  ,-שעסקיה מתנהלים מארה" ב ,שהמוצרים
יכולי ם להיו ת מוז מני ם מכל מקו םבעולם  ,הרי ככל שמדובר בעילת התביעה כנגד
אמזון )להבדיל מהמשיכות האחרות( ,אין מדובר כעשה או במחדל או כמטרד
הנעשים ביש ראל .לאדי בעובדה שהפרסום האינטרנטי הינו גם בישראל כדי
לקבועההמעשה או המחדל נעשים בישראל".

 .80אולם מעבר לכך ,גם כשבוחנים את תקנה  ,(6)500ניכר כי אין בה ממש בענייננו.
 .81תקנת משנה זו חלה בהתקיים אחת משתי חלופות (1 :בקשה לצו מניעה לגבי דבר הנעשה או עומד להיעשות
בתחום המדינה ; או  (2בקשה למנוע או להסיר מטרד בתחום המדינה.
 .82החלופה הראשונה בתקנה אינה רלוונטית כלל שכן בין הסעדים המבוקשים על ידי התובע אין צו מניעה.
 .85החלופה השנייה עוסקת בבקשה להסיר מטרד בתחום המדינה או למנוע את קיומו.
 .84המונח 'מטרדי אינו מוגדר בתקנות סדר הדין האזרחי .הוראות חוק המתייחסות למונח מטרד ,הן פקודת
הנזיקין ]נוסח משולב[ ,המגדירות מהו "מטרד ליחיד" או "מטרד לציבור".
 .85סעיף  44לפקודת הנזיקין מגדיר במפורש כי "מיטרד ליחיד" הינו -
)א( מיטרד ליחיד הוא כשאדם מתנהג בעצמו או מנחל את עסקו או משתמש במקרקעין
התפושי ם כידו באופן שיש בו הפרעה של ממש לשימוש סביר במקרקעין של אדם
אחר אולהנאה סבירה מהם בהתחשב עם מקומם וטיבם  ,אך לא י יפרע אדם פיצויים
בעד מיטרד ליחיד אלא אס סכל ממנו נזק.
 .86משמע ,פקודת הנזיקין קובעת במפורש כי מטרד הינו התנהלות שיש בה הפרעה של ממש לשימוש סביר
במקרקעין של אדם אחר .כלומר ,החוק המפורש קובע במפורש כי מיטרד ,נוגע לשימוש במקרקעין.
 .87מעבר לכך ,הנתבע יבקש לטעון כי יש לפרש את המונח 'מטרד' בהקשר זה בצמצום .זאת לאור הכלל שנקבע
בפסיקה לפיו קיומו של ספק יפעל לטובת הנתבע הזר ,ולאור העובדה כי פרט לעילה רעועה זו הבקשה להיתר
המצאה אינה יכולה להישען על אף עילת המצאה נוספת.
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 .88בית המשפט העליון כבר הכריע בנוגע למנוח 'מטרד' כי במקרים מסוימים ולצורך קיום מדיניות ראויה יש
לפרש את המונח 'מטרד' בצמצום .בג"ץ  6446/96העמותה למעו החתול ני עיריית ערד .נה) (1998) 769 (1עסק
בסמכותך של עיריות להמית חתולי רחוב מכוח הוראה בפקודת העיריות המסמיכה את העירייה להסיר כל
מטרד לצורך שמירה על בריאות הציבור ורווחתו .גם במקרה זה ,השימוש במונח 'מטרד' נועד להתמודד עם
פגיעה או הגבלה או אי נוחות הנוגעת לשימוש במקרקעין .בפסק הדין נקבע כי אף על-פי שמבחינה לשונית
ניתן לקבוע כי חתולי רחוב מהווים 'מטרדי ,מדיניות ראויה מחייבת מתן פרשנות מצמצמת למונח 'מטרד'.
כך קבע בית המשפט:
''י^ לפרש את התיכה "משרד" שבסעיף (1)242לפקודתהעירי ות )נוסח חדש[ ,ככל
שמדובר במשרד הנגרם מבעלי החיי ם  ,בצמצום .דהיינו כפגיעה קשה וחמורה
ברווחת החברה ,הגובלת כשיבוש אורחות חיים תקינים .כאמור  ,דרגת הוודאות
בקי ומה של הפגיעה צריכה להיות גבוהה יחסית ,ונקישתאמצעי ם חלופיים שמידת
יעי לותם נמוכהיחסי ת אף היא תהאמספקת י .1
 .89בהתאם לכך ,הנתבע יבקש לטעון כי קיימת הצדקה לפרש את המונח 'מטרד' שבסיפא של תקנה , (6)500
בצמצום ,כפגיעה קשה וחמורה הגובלת בשיבוש אורחות חיים תקינים .יש לפרש את המונח 'מטרד' כיותר
מסתם אי-נוחות או הפרעה גרידא ,וליצוק תוכן משמעותי למונח זה שיצדיק את הפעלת סמכותו של בית
המשפט מחוץ לתחומי מדינת ישראל .על אחת כמה וכמה כאשר פרט לקיוטו של 'מטרד' כלשהו שהסרתו
מתבקשת ,הבקשה להיתר המצאה אינה יכולה להתבסס על אף עילה המצאה אחרת.
 .90בהתאם ,הנתבע יטען כי הפרסום שבגינו הוגשה התובענה אינו עולה כדי מטרד שמצדיק מתן היתר המצאה
לחו"ל .מדובר בפרסום בן משפט אחד בלבד בתוך מאמר של כאלפיים מילה ; הפרסום מסתמך בגלוי על
התחקיר שבוצע בתאגיד השידור ,ועל כתבה באתר בחדרי חרדים ,כך שאדם סביר שמגיע לקרוא שורה זו
אינו מבין אותה כלשון הרע ; הפרסום האחר אליו מפנה הנתבע ,שלגביו טוען התובע כי הוא מהווה פגיעה
בפרטיות ,הינו פרסום אוהד וחיובי על התובע ועל פועלו.
 .91מעבר לכל אלה  -גם כאשר בוחנים את תצהירו של התובע ,לא נטען כלל כי הפרסום עצמו מהווה מטרד
כלשהו ביחס לתובע :התובע לא טען ,בעצמו או על ידי אחרים ,כי הפרסום עצמו מהווה סוג של מיטרד עבורו ;
כי הוא הפך בפועל למושא ללעג או כיצד הפרסום משפיע על חייו בחיי היוס-יום.
 .92לאור האמור ,יש לפרש את המונח 'מטרד' בצמצום ולקבוע כי הפרסום אינו מהווה מטרד כמשמעו בתקנה
 (6)500וכי לפיכך ,תנאיה של תקנה  (6)500אינם מתקיימים כלל ,הן ביחס לחלופה השנייה המופיעה בתקנה,
והן ביחס לחלופה הראשונה העוסקת בצו מניעה )שכלל לא התבקש(.

ד  .2.האמנםתביעה " רצינית" אשר ראוי כגינה להתיר המצאהז
 .93כפי שציינו לעיל ,וגם אם נצא מנקודת הנחה שהאמור בכתב התביעה נכון ,ספק אס המדובר בתביעה רצינית.
נהפוך הוא  -המדובר בתביעה טורדנית ,מהסוג שבוודאי אינו מצדיק שידוד מערכות בינלאומי והעמסה כה
גדולה על בית המשפט הנכבד ,בשאלות ,שבכל הכבוד  ,נעות בין האיזוטריות ובין הלא-קיימות.
 .94הידיעה שפורסמה מושא התביעה ,עוסקת ברכיבים שונים בחקירות ראש הממשלה בישראל ,ומעורבותם
של גופים בינלאומיים שונים המעורבים בחקירות אלה והקשר חוצה הגבולות המאפיין חקירה זו .הכתבה
מתפרסת על פני כשישה עמודים ,ומתוכם פסקה בודדת מוקדשת לתובע ,בצירוף תמונה בה רואים כובע
רחב שוליים מכסה פנים .הידיעה נשענת בין היתר על מקורות עיתונאיים ישראליים.
 .95אין המדובר בכתבה אשר עוסקת בתובע ,בכל הכבוד )וזאת במובחן מהכתבות והידיעות האחרות שפורסמו
באותה עת בכלי תקשורת שונים  ,כגון הכתבה באתר "חדרי חרדים" או הכתבה בתאגיד השידור כ.א.ן(.
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החלק הנוגע לתובע ,היכו מינורי ,שולי ,וגם הוא נשען על תיאורים שונים הנוגעים לתובע ,לרבות קישור
למקור הידיעה ,אשר ניתן לצפות או לקרוא בהם ללא תיווך של האתר בו פורסמה הידיעה מושא התובענה.
 .96התובע בכתב התביעה מצביע על משפט אחד )!( ,אשר לשיטתו כולל פרטים 'מסולפים' או כאלה שלא הופיעו
באותה צורה או לשון בכתבות האחרות .כאמור ,לא ניכנס כאן למרכיבי טענות ההגנה ,אולם כבר כעת ניתן
לראות כי המדובר בתביעה קנטרנית ,אשר בחרה מכל כלי התקשורת בישראל ובעולם ,אשר עסקו בעניינו
של התובע ויחסיו לכאורה מול חקירות ראש הממשלה  ,דווקא את הנתבע ,עיתונאי עצמאי ,אשר מפרסם
את רשימותיו בבלוג אשר ביחס לשאר אמצעי התקשורת ,הינו זניח יחסית.
 .97טענות התובע כי הוא מנהל הליכים משפטיים אחרים מול גופי תקשורת אחרים "בבית משפט זה"  ,לא
נתמכו בעובדות או בתצהיר ,ומכאן קשה להסיק כי אלה קיימים כלל )שאם כן  -חזקה על התובע שהיה
מבקש לאחד בין תובענות אלה .£מכל מקום ,גם אם נפסע לשיטת התובע ,הליכים משפטיים אלה ,שאמורים
להוות את מרכז המאבק ל"-ניקוי שמו הטוב" ,ייתכן שהם רלוונטיים יותר -שכן אלה הן ידיעות אשר עסקו
כל-כולן בתובע ,ואילו הידיעה מושא התביעה ,בכל הכבוד ,ייחדה משפט אחד לתובע ,במסגרת כתבה ארוכה
יותר.
 .98הדברים מקבלים משנה תוקף עת בוחנים את הטענה בדבר " הפגיעה בפרטיות" .הפכנו והפכנו בחוק הגנת
הפרטיות ,ולא מצאנו כיצד עצם אזכור שמו של התובע בידיעה ,או סקירה של פעילותו הציבורית
והפילנתרופית כפי שהיא מוצגת באתר "חדרי חרדים" )וזאת על ידי קישור בלבד לידיעה( ,או הצגת תמונה
של התובע ברשות הרבים ,כאשר רובה מראה למעשה כובע רחב שוליים המכסה את פניו מבלי שלמעשה
ניתן אפילו לזהותו בתמונה האמורה )!( ,מהווה פגיעה בפרטיות .אין המדובר בצילום ברשות היחיד או
בצילום ברשות הרבים אשר נועד להשפילו או לבזותו .המדובר בצילום המתאר נוכחות פומבית של התובע,
כאשר ממילא קשה באמת לזהות שהמדובר באדם זה או אחר ,בשל העובדה כי שיפולי הכובע מכסים את
רוב פניו .ממילא תמונה זו גם מלווה את הכתבה ששודרה במסגרת חדשות תאגיד השידור הציבורי ,אשר
יש להעריך כי שיעור החשיפה שלה גדול לאין שיעור מאשר הבלוג של הנתבע.
גם שאר הדברים המתוארים בכתבה המופיעה באתר "חדרי חרדים" ,אינם בגדר פגיעה בפרטיות ,והתובע
לא מצא לנכון לפרט האם וכיצד אלה מהווים פגיעה בפרטיות  ,ולו ברמה המינימלית.
 .99יוער ,כי בהקשר דומה ,קבע בית המשפט העליון כי בתביעות לשון הרע חובה על התובע לציין במפורש ביחס
לפרסום בכתב מהי עילת הדיבה הנטענת ,ולא להסתפק באמירה כללית בדבר לשון הרע הנובעת מהפרסום:
"כאשר מדובר בהוצאת דיבה ,המילי ם )או המעשה ,לפי העניין( מהוות את הבסיס
העיקרילהקמת העילה,ובלעדיהן אין .על כן ,כבר נקבע ,כי התובע על פי החוק אינו יכול
להסתפק כטענה שהנתבע הוציא דיבתו  ,ועליו לציין בכתב תביעתו את " פירוט המילים ,
בכתבאו בע" פ ,בהן השתמש התובע" ואשר מולידות לטענתואתי עילתי )(...אמנם  ,כאשר
פרסום לשון הרענעשה בכתב ,מהווה אותו פרסום "מסמך מהותי",והתובע צריך לצרפו
לכתב התביעה )סדרי הדין האזרחי  ,בעמי  .(177-174אלא שאין כצירוף הפרסום ,
כשלעצמו  ,כדי להקים פלוגתא בין הצדדים בגין כל ביטוי וביטוי המופיעים בפרסום ".
רע"א  2291/12מרדכי הלפריו נ .חיים איצקוביץ ]פורסם באר"ש.12012 ,
.100
במקרה הנוכחי ,הטענה בדבר פגיעה בפרטיות נאמרה בלשון רפה ,כלאחר יד ,ומבלי שכתב התביעה
שטח באופן מינימלי כיצד נפגעה פרטיותו של התובע או לחלופין  -מבלי שהצביע התובע על מי מהחלופות
המופיעות בסעיף  2במסגרת חוק הגנת הפרטיות .העדר הפירוט המינימלי בנושא זה  ,מקשה עוד יותר על
הגדרת התביעה ברכיב זה כ"-תביעה רצינית".
.101
כלומר ,רק מעיון בכתב התביעה עצמו ,קשה להגדירו ואת האמור בו כתביעה "רצינית"  ,גם אם האמור
בו יוכח .כמו-כן ,גם אם לכאורה יתברר כי משפט זה או אחר אינו חופף לאמור בכתבה שפורסמה בחדשות
הערוץ הראשון  -וזאת מתוך כתבה של שישה עמודים  -האם זוהי תביעה רצינית או קנטרנית? האם בשל
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תמונה שפורסמה במספר רב של כלי תקשורת ,אשר אינה ברשות היחיד ואינה מבזה או משפילה ,ככל שניתן
כלל לזהות בה את התובע -האם בשביל סוגיה זו ,נדרש לנהל הליך משפטי חובק עולם ,תוך חציית החריג
של כללי הנימוס?
על כן ,בכל הכבוד הראוי ,ספק אם המדובר כאן בשאלה "רצינית" אשר ראוי לדון בה ,וככל שתידון
.102
בעילת תביעה בעלת טיעון  -ספק אם לא תידחה בטענה של "זוטי דברים" או "דבר של מה בכך"  ,מעבר
לשורה של הגנות אשר עשויות לעמוד לנתבע.
כאמור ,איננו נכנסים כעת לשיקולים השונים המובילים לתוצאה אפשרית של התביעה .עמדה זו בוחנת

.103

האם התביעה חינה "רצינית" דיה כדי לאפשר מתן היתר כדין .האם היא רצינית דיה ,ואינה תביעת סרק
קנטרנית ,שלא לומר  -תביעת ??\^ 81קלאסית ,עת הנתבע הוא מפעיל אתר אינטרנט שולי ,המתנהל מול
איש עסקים בינלאומי כגון התובע.
?.104

מכל מקום ,עמדת הנתבע היא כי ספק אם התובע הצליח לחצות את תנאי הסף הראשון של קיומה של
עילת תביעה רצינית .משהועמד הספק על תילו ,ולאור הכללים המשפטיים הנהוגים המורים לפרש כל ספק

לטובת הנתבע הזר ,עמדת הנתבע היא כי לא היה מקום להתיר את המצאת כתב התביעה מלכתחילה.
ד .3.סיכום ביניים
.105

מכל המתואר לעיל ,עולה כי התביעה עצמה אינה יכולה לחסות תחת החלופות המופיעות בתקנה (7)500

או לחלופין ,אינה יכולה להיכנס תחת האפשרויות המנויות בתקנה .(6)500
.106

מעבר לכך ,ספק רב אם כתב התביעה מגלה כי קיימת עילת תביעה רצינית ,הן ביחס לעילות מתחום

לשון הרע והן ביחס לעילות מתחום הגנת הפרטיות או עוולת הרשלנות .העדר תשתית עובדתית מינימלית
ביחס לרכיבים המופיעים בכתב התביעה ,כמו גם העובדה כי המדובר בזוטי דברים ,מקשים עד מאד לייחס
את הרצינות הנדרשת לצורך חציית רוביקון המצדיק את היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט והרחבת
תחום השיפוט של בתי המשפט בישראל.

ה .על היות הפורום הישראלי פיתם בלתי נאות ועל קיומו של פורום נאות אחר לקיים
ההתדיינות
 .1מבוא ועיקרי הטענות
 .107לשיטת הנתבע ,גס אם ייקבע כי יש מקום להותיר את סמכותו של בית המשפט הנכבד כפי שנרכשה על
כנה ,הרי שבפועל ,עולה בבירור התמונה כי המדובר בפורום בלתי נאות ,באופן מובהק .זאת ,כאשר קיים
פורום נאות אחר  ,אשר התובע יכול להגיש את התביעה בפורום זה ,וממילא לא הוצגה כל מניעות לפורום
המקביל.
 .108כידוע ,המבחן המכריע בשאלת נאותות הפורום הוא האם הפורום המקומי הוא הפורום הטבעי או שמא
פורום טבעי בעל
סמכות לדון בתובענה )רע"א  ].]-16011€ 9810/05ת 1\/13111ני ^16ווח00 ^1ק-03ו1ו?
זר
קייס
)פורסם בנבו: ((30.08.2009 ,

>ד!מכחן המכריעלבחינתתחולתה של דוקטרינת" הפורום הלא נאות" הינו האם הפורום
המקומי הוא " הפורום הטבעי" או שקיים פורום טבעי זר בעל סמכות לדון בתובענה.
מבחן ז ה מוכרע בהתחשב כמכלול נסיבותיו של המקרה .בכלל זה יש לבחון א ת השאלה
מהו הפורום בעל הקשר המשמעותי והמהותילמחלוקת נשוא הדיון,אלין מובילות מירב
הזיקות הרלוונטיות) ".פסקה .(10
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 .109שלושת המבחנים המשמשים בפסיקה להכרעה בסוגיית הפורום הנאות הם  (1 :מבחן מירב הזיקות ; (2
מבחן ציפיותיהם הסבירות של הצדדים ;  (3מבחן השיקולים הציבוריים הנוגע לערכאה בעלת העניין
ה"אמיתי" לדון בתובענה .מבחנים אלה הינס מצטברים.
 .110כבר בפתח הדברים ייאמר המובן מאליו ,כי הנטל להוכיח כי הפורום בישראל הינו הפורום הנכון והראוי
והטבעי ,מוטל על מי שטוען לטבעיות הפורום ,וכפי שהגדירו זאת בית המשפט העליון" :נוסיף תזכיר כי
הנטל להראות כי הפורום הישראלי הוא הפורום הגאות רובץעלהמב7ןש>> )רע"א  9328/12נירימליק בע"מ
ני חברה באחריות מוגבלת סובורובה .פורסם באר"ש ,2013 ,הדגשות הוספו(.
 .111כפי שנראה להלן ,לא רק שהתובע לא עמד בנטל המוטל עליו להראות כי מתקיימים שלושת המבחנים
האמורים ,אלא מצב הדברים הינו הפוך לחלוטין! בחינה של כל מבחני המשנה של דוקטרינת ה"-פורום
הבלתי נאות" מובילה בהכרח למסקנה כי אף לא אחד מהם מתקבל באופן אשר מצדיק את עמדת התובע,
ואילו כולם מובלים למסקנה כי הפורום הישראלי הינו בלתי נאות.
 .112בחינת מבחני המשנה תשים דגש מיוחד לסוגיית ה§ -ח1קק 8110ותנ ,10?1במיוחד במסגרת מה שמכונה
"תיירות הדיבה" )€1 1011118111ל .(111אלה הוכרו על ידי בתי המשפט בישראל ובעולם כתופעות מגונות שיש
לשרש ,וכאלה אשר האינטרס הציבורי מחייב את דחייתן ,בוודאי היכן שקיים פורום משפטי אחר.
 .113לא זו אף זו ,כפי שנראה להלן ,בשל "מגפת" תופעת תיירות הדיבה ,במיוחד בבריטניה )מדינת מושב התובע(
החלו מדינות שונות בארה"ב )מדינת מושב הנתבע(  ,לנקוט אמצעי חקיקה מתגוננים נגד תופעות שליליות
של "תיירות דיבה"  ,בכך שהן מונעות או מגבילות באופן ניכר את אכיפת פסקי חוץ שניתנים במדינות מערב
ליס.
בשנת  2010אומצה גישה מתגוננת זו באמצעות חקיקה פדראלית של ארה"ב ) 301ו6601ק6 5ו ,(71אשר
מונעת ומקשה עד מאד על אכיפת פסקי דין אשר עוסקים בנושאים המשיקים לתיקון הראשון לחוקה
האמריקנית משנת  1791העוסק בהגנה המוחלטת שניתנת לחופש הביטוי ,בפרט של העיתונות .חקיקה זו ,
אשר חלה בעניינו של הנתבע ,נובעת דווקא מכל אותם מקרים בהם גורמים שונים בחרו בפינצטה את
הפורום בו הם רוצים לתבוע תביעות דיבה  ,בייחוד על רקע פרסומים שונים המופיעים ברשת האינטרנט.
חקיקה זו מונעת או מגבילה באופן ניכר את היכולת לאכוף פסקי דין שניתנו מחוץ לארצות הברית ,וזאת
בשל הקנאות המוחלטת של שיטת המשפט בארה"ב לנושאים הקשורים בתיקון הראשון לחוקה.
בעקבות חקיקה פדראלית זו של ארה"ב בשנת  ,2010והחשש לפגיעה בהליכים שונים בין המדינות מתוקף
כללי הנימוס המשפטי הבינלאומי ,תוקן בשנת  2013חוק תביעות הדיבה בבריטניה ,מדינת מושבו של
התובע ,באופן אשר מגביל באופן ניכר תופעות שליליות של "תיירות דיבה" ומורה כי תביעות דיבה נגד מי
שאינו תושב בריטניה או אחת המדינות החברות בחבר העמים ,לא תתבררנה בבתי משפט בריטיייס ,אלא
בהתקיים שורה של כללים מגבילים המוכיחים כי זהו הפורום הנכון ביותר באופן מובהק לנהל את ההליך.
• .114על כל אלה נרחיב בפרק זה ,שכן התמורות העולמיות  -באופן קונקרטי ביחס לתובע והנתבע  -כמו גם
המגמה העולמית להלחם בתופעות ה , 11156110111*18111-משתלבות הלכה למעשה עם השינויים החקיקתיים
שהצגנו לעיל .כפי שנראה ,לצד עמדות ברורות וחד-משמעיות של בתי המשפט בישראל ,גם הכתיבה
האקדמית בישראל ,אשר בוחנת את הנושאים האלה לא אחת "ממעוף הציפור" נוטה באופן מובהק לטובת
הגישה המבקשת לצמצם ולגנות את תופעת ה§ -ח1קק.*6111111 5110
 .115כל אלה מובילים לכך שהאינטרסים הציבורים ,נוטים במובהק נגד קיום ההליך בישראל .מעבר לתופעת
ה§ -ח1קק0ו 31וח11ץ ,?0מעבר לסוגיית שיקולי העומס על מערכת המשפט בישראל אל מול סכסוך בו
למערכת המשפט הישראלית ולאזרחיה אין כל נגיעה ,אשר נידון בהם להלן ,נוספים עוד שני רכיבים
חשובים:
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האחד הוא הקושי באכיפה של פסק הדין במובן המשפטי לצד ההבט הפרקטי של העדר הכרה בפסק הדין.
רכיב זה משלב בתוכו גס את הבט היעילות ,אשר מלמד כי בפועל יהיה צורך בניהול מספר הליכים
משפטיים לכל הפחות ,כדי להוביל לאכיפת פסק הדין .אילו ייבחר ממילא הפורום המשפטי בארה"ב ,הדבר
יוביל לחסכון בעלויות ניכרות ,ולמניעת סרבול של ההליכים המשפטיים.
הרכיב השני נעוץ בכללי הנימוס המשפטיים ,והחשש כי ההליך המשפטי בישראל ,לא ייאכף בסופו של דבר
בארה"ב בשל החקיקה המקומית .המדובר בהיבט שאינו רק במובן הפרקטי של העדר הכרה בפסק הדין,
אלא בהיבט ציבורי המבקש למנוע את המתחים שהתגלעו בעבר בין מדינות ,דוגמת המתחים שהיו בין
ארה"ב ובריטניה .שטירה על כללי נימוס והריבונות בין מדינות ,הינו רכיב מרכזי במסגרת השיקולים
הזרים ,מה גם שהתובע לא הצביע מעולם מדוע הפורום בארה"ב אינו פורום ראוי וטבעי ,ממילא כאשר
הוא יוצא את גבולות תחום מושבו בבריטניה לנהל את התביעה.
 .116להלן יטען הנתבע לגבי כל אחד ממבחנים אלו כי הוא מעיד על כך שישראל אינה הפורום הנאות .בסופו של
יום ,באופן מובהק ,עולה כי לבתי המשפט בישראל ,העמוסים ממילא ,אין כל אינטרס אמיתי לברר את
התביעה ,אשר נעשית בין תושב בריטניה ובין תושב ארה"ב.
 .2מבחן מירב הזיקות
 .117בחינה מדוקדקת מובילה למסקנה המתבקשת כי מבחן מירב הזיקות מצביע על כך שישראל היא פורום
בלתי נאות ועל כך שהפורום הנאות הוא בית המשפט האמריקאי ,מקום מושב הנתבע.
 .118לא בכדי ,בוחר הנתבע בפרק העוסק במבחן זה להציג את הטענה כי במציאות החיים במודרניים חל פיחות
במבחן זה .זאת ,מהטעם הפשוט כי גם התובע מבין ,כי צד זה אינו בגדר טיעון בעל נוכחות אמיתית .אולם
הפסיקה המאוחרת לפסיקה שהובאה על ידי התובע ,דווקא מחזירה את התפתחות התנאים המודרכים
לגודלם הטבעי  :כך ,כב' השופט ריבלין קבע במסגרת פסק הדין בעניין רע'יא  3144-703אלביט הדמיה
רפואית בע"מ ני 6^ .ג\  , ^£11£^11^ 501^1005 <16 5£111<10 5/0פ"ד כז ) ,414 (5את הדברים הבאים :
' 7^'-ששיקולי נוחות הפכוללא רלוונטיים  ,עדיין ייתכן שמרב הזיקות יקשרו תובענה
למדינה זרה .כפי שמציין הד"ר מי קרייני ?.
" נכון הדבר כי תנאי המודרנה הפכו א ת ההתדיינות בפורום מרוחק לנוחה יותר ,
אולם בין זה ובין המסקנה כי תנאים אלה מחייכים את צמצום האפשרות להשתמש
בדוקטרינת הפורום הבלתי נאות עדיין יש מרחק נורמטיבי רב ,שתנאי המודרנה לא
הצליחו להתגבר עליו .כל עוד ימשיכו כללי הסמכות להישען על זיקות סמכות
שיכולות להיות תולדה של מהלך עניינים מקרי  ,נחוצה לנו דוקטרינת סמכות
משלימה ורחבה  -כמו דוקטרינת הפורום הבלתינאות-כדי שניתן יהיה להתחשב
במכלול השיקולים הרלוונטיים להכרעה כשאלת הסמכות" )מי קרייני "שיקולי
הפורום הנאות :מסעם אל תום האלף השני ומעבר לו" ] ,[11בעמי ",(90
 .119כשבוחנים את הזיקות הקיימות לפי המבחנים שהתוותה הפסיקה ,רואים כי למעשה אין כל זיקה מהותית
ואמיתית להליך לבית המשפט בישראל או למדינת ישראל:
119.1

בעלי הדין בתובענה זו אינם אזרחים או תושבים ישראלים .הקשר היחיד שלהם לישראל הוא
העובדה ששניהם יהודים כאשר התובע טוען לקיומם של קרובי משפחה או מכרים בישראל,
אולם קרובי משפחה ומכריס קיימים להם גם במדינות אזרחותם ויש לשער שגם במדינות
אחרות בעולם .לפיכך ,איך בנתון זה כשלעצמו לייצר זיקה לישראל.

119.2

לא ידוע בשלב זה אילו ראיות ואלו עדים נדרשים על ידי הצדדים ,והתובע לא הצביע על כאלה
אשר מוכיחים בבירור כי ניתן להעידם רק בישראל או כי קיימת מניעה להעידם בארה"ב .יוער,
כי התובע לא טען בשום מקום כי קיימת עדיפות להעדת עדים מסויימים דווקא בפורום
הישראלי.
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119.3

בהקשר האמור יצוין כי ממילא התובע יוצא מגבול תחום המושב שלו ,המצוי בבריטניה לנהל
את תביעתו .משכך ,לא ברור מדוע דווקא הפורום הישראלי הינו הנכון ו"-הטבעי" מבחינתו על
פני הפורום בארה"ב .יוער ,כי התובע בבקשתו ,לא ציין כי תמנע ממנו האפשרות להגיש את
תביעתו בארה"ב או כי הוא יקופח באופן הנוגד את תקנת הציבור במידה ותנוהל תביעתו שם.

119.4

הנתבע מאידך גיסא ,אינו נוהג לפקוד את ישראל .הנתבע הינו תושב העיר סיאטל ,המצויה בקצה
הצפון מערכי של ארצות הברית .מרחק שעות הטיסה בין סיאטל לישראל היכו כ 15-20-שעות
טיסה ,לכל הפחות ,ובעלות של אלפי דולרים .אין מדובר רק בשיקולי "נוחות" של פינוק גרידא,
אלא בהטרחה עצומה עם עלויות גבוהות במיוחד ,עבור הנתבע אשר מוצא עצמו נדרש להתמודד
עם מערכת משפטית זרה ,מרחק אלפי מילין מביתו וסביבתו המשפטית הטבעית ,ולו בשל גחמה
של התובע ,אשר נעדר גס הוא כל זיקה לפורום המשפטי הישראלי כפורום ''טבעי" לדון בתובענה.

119.5

הדין אשר חל ביחס לפרסומים אשר בוצעו בארה"ב ,הינו הדין האמריקני .אין נפקות לכך כי
הפרסום עצמו נצפה בישראל או עשוי להיות נצפה בישראל ,לצורך החלת הדין הישראלי .כפי
שהראנו עוד לעיל ,וכפי שמציינת פרופ' פסברג בספרה ,יש להבחין בין מקום ביצוע העוולה ובין
מקום ביצוע הנזק ,כאשר לא תמיד יש חפיפה בין השניים .ארועי אינטרנט דוגמת פרסום
באינטרנט  -וודאי כאשר אינו ממוען ומיועד באופן ספציפי למדינת ישראל או תושביה  -מדגיש
את הפער האמור בין מקום ביצוע העוולה לכאורה )ארה"ב( ובין מקום התגבשות הנזק לכאורה
)בישראל  ,כמו בכל מדינה בעולם בעלת גישה חופשית לרשת האינטרנט(.

 .120כשבוחנים את הזיקות הנטענות על ידי התובע ,מתחוורת עד כמה גם התובע ער לקשר הקלוש עד לא קיים
בין התבעה ובין הפורום הנוכחי ,וזאת על ידי יצירת זיקות מלאכותיות או המצאה של זיקות אשר מעולם
לא הוכרו )ואין מקום להכיר בהם( ככאלה המגבשות זיקה למדינת הפורום.
120.1

כך למשל ,טוען התובע כי היותו של הנושא שבו עוסק הפרסום מושא התובענה קשור
לאקטואליה ישראלית ,מהווה צידוק לנהל את התובענה בישראל .בכל הכבוד הראוי  ,אין לטענה
זו כל ביסוס והיא אפילו טענה מסוכנת מבחינת מדיניות משפטית .הסכמה לגישה זו אותה מנסה
התובע לקבע בבקשתו תוביל אותנו למציאות אבסורדית :האם אזרח צרפתי יתבע אזרח ישראלי
בבית משפט באתיופיה רק משום שהאזרח הישראלי פרסם מאמר העוסק באקטואליה אתיופית
ושרבב את שמו של התובע למאמר? האס מוסיקאית קנדית תתבע בבלגיה עיתונאי ישראלי רק
משוס שסיקר את הופעתה בבלגיה! האס שחקן ספורט של קבוצה באנגליה יתבע באיסלנד
עיתונאי גרמני רק בשל העובדה כי נסקר אופן המשחק של השחקן באנגליה? האס סופר או
מלומד אמריקני אשר חוקר את ההיסטוריה הספרדית ,ייתבע בבתי המשפט בברצלונה או
סראגוסה בשל תוכן מחקרו? קבלת עמדה זו תוביל בהכרח לבוקה ומבולקה עולמיים ,או למצער
הפיכת מדינת ישראל לזירת קרב לחיסול חשבונות משפטי ,בכל אימת שנושא כלשהוא העוסק
במדינת ישראל או בישראלים יפורסם בעיתון או אתר אינטרנט כלשהו ,וזאת גם אם התובע
והנתבע אינם ישראלים .אין לך יותר תופעה יותר מובהקת של 1ח3ת61 1011כ 111מקבלת גישה זו ,
אשר עומדת אף בניגוד לגישות החקיקתיות בישראל ובעולם.

120.2

התובע טען כי נזקיו נגרמו ביו היתר בישראל בשל קיומם של מכרים ,קרובים ,לקוחות וספקים
בישראל .אולם ככל שהתרחשות הנזק )שלא הוכח( מהווה זיקה לפורום הישראלי ,הרי שהזיקה
לפורום הבריטי רבה יותר ,שכן מאחר ששם מקום מגוריו ועסקיו הקבוע של התובע  ,הרי שיש
לשער כי קרוביו ,מכריו ,לקוחותיו וספקיו רבים יותר בבריטניה )ונזכיר כי המאמר בגינו מוגשת
התביעה הינו בשפה האנגלית( .מכל מקום ,התובע לא פירט בתצהירו אף לא ראשית ראיה בדבר
התקשרויותיו ועסקיו בישראל ,והאם וכיצד עשויים אלה להפגע בעקבות הפרסום .הדברים
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המופיעים בתצהיר הינס דברים בעלמא ,נעדרים כל ביסוס מינימלי ,ודי בכך כדי להראות
שהתובע לא הרים את הנטל להוכיח זיקה של בית המשפט בישראל בעניין נשוא התביעה.
120.3

בכל הכבוד ,גם העובדה כי הפרסום עליו נשען הנתבע לכאורה מתבסס על אתרים ישראליים,
אינו רלוונטי כלל ועיקר  :לא נראה שהצדדים חלוקים על עצם קיומם של פרסומים אלה .לא ברור
כיצד קיומם של אתריס או הדברים המופיעים בהם מצדיקים הכרה במדינת פרסומם המקורי
כמדינת הפורום .בשל כך ,כל כתבה או ידיעה באתר אינטרנט חדשותי המבוססת על עיתונות
ישראלית ,תוביל למסקנה כי ישראל היא המדינה המתאימה לדון בתביעה העולה מתוכן
הפרסומים החדשים.

120.4

טענת התובע כי הזיקה לפורום הישראלי נוצרת מקיומה של עילת תביעה לפי חוקים ישראלים
איננה ברורה .האם לשיטת התובע נסיבות המקרה אינן מקימות עילת תביעה לפי החוק הבריטי
ולפי החוק האמריקאי ,וכי מתקיימת עילת תביעה רק לפי החוק בישראל? אס כך סבור התובע,
הרי שלשיטתו ניתן לתבוע בכל מדינה שעל-פי חוקיה נסיבות המקרה מקימות עילת תביעה .ברור
שאין לקבל טענה זו שמשמעותה הצדקת תופעת "§ח1קק0ו1 31וח ."*011ככל שהתובע סבור כי גם
בבריטניה ובארה"ב קמה לו עילת תביעה ,הרי שאין הוא מבהיר מדוע הפורום הישראלי עדיף על
פניהן ,בהינתן כי בעלי הדין הס אזרחי מדינות אלה ,ולא תושבי או אזרחי מדינת ישראל.
נזכיר ,כי הפרסום עצמו נעשה בארה"ב ,ומשכך ,על פניו אמור לדין הדין השורר בארה"ב ביחס
לטענות המועלות על ידי התובע .משכך ,הרי שעצם הוכחת הדין הזר ,מערימה קשיים ראייתייס
נוספים בעצם קיום ההליך המשפטי דווקא בישראל ,ולא בארה"ב ,שם לא יהיה צורך בהוכחת
הדין הזר ולא תיתווסף מסכת ראיות נוספת.
מכל מקום ,כלל לא ברור כיצד שואב התובע בביטחון כה רב כי חלים בעניינו הדינים הישראלים
המצוטטים על ידו ולאו דווקא הדין השורר בארה"ב ,בפרט לנוכח התמורות בחקיקה בארה"ב
)ה6£011 301 -ק 8משנת  , (2010אשר קובע כי היכן שלא ניתנות ההגנות החוקתיות האמריקניות
בנוגע לחופש הביטוי אין מקום לאכוף את פסק הדין שניתן מחוץ לארה"ב .הרי קיום הדיון
במשפטי על סמך החוק הישראלי ,אשר שונה דיונית ומהותית באופן ניכר מהדין בארה"ב ,יוביל
לקושי ממשי באכיפת פסק הדין עד כדי חסימת אפשרות האכיפה ,ואילו ניהול ההליך לפי הדין
האמריקני ,יוביל להוספת מסכת ראייתית ,לרבות עדויות מומחים וכיו"ב .על כך עוד נרחיב
להלן.

120.5

הדברים מגיעים כדי אבסורד של ממש ,לנוכח טענת התובע כי לפיה נוצרת זיקה לישראל בשל
כך שהפרסום מפר את כללי האתיקה העיתונאית בישראל ,לא פחות! בכל הכבוד  ,גם לו היה
הדבר נכון ,ואין הוא כך ,הנתבע אינו כפוף לכללי האתיקה הישראלים כלל ועיקר  :הוא אינו אזרח
ישראל ,הוא אינו תושב ישראל ,הוא אינו מפרסם את פרסומיו וכתבותיו בכלי תקשורת ישראלי
או אפילו כלי תקשורת הפועל בהתאם לאחת השפות הרשמיות של מדינת ישראל .ברור כי
המדובר בזיקה מומצאת ,נעדרת כל נפקות ממשית ,וברור שנועדה למלא נפח בטענת מרב
הזיקות ,לאור קלישותו של אלה .בשולי הדברים ייטען ,כי הפרת כללי האתיקה של העיתונאים
בישראל אינה מהווה עילת תביעה אף נגד עיתונאים ישראלים אלא לכל היותר מקנה זכות
להגשת קובלנה בפני מועצת העיתונות .האס מכאן שואב התובע זיקה לפורום הישראלי כדי
לראותו כ"-פורום הטבעי"? ונדמה כי הדברים ברורים.

120.6

גס הטענה כי התובע מנהל הליכים נוספים בבתי משפט בישראל אינה מייצרת זיקה לישראל
והופכת אותה לפורום נאות בעניינה של תובענה זו .התובע נמנע מלציין את מספרי ההליכים ואת
מצבם )ואף לא מאזכר אותם בתצהירו ,משום מה(  ,אולם יש לשער כי הס מנוהלים בישראל
משוס שהנתבעים בהליכים אלו הם אזרחי ישראל .ברי כי אין לחייב את הנתבע לקיים את ההליך
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נתרבעכה נגדו בישראל רק משום שהתובע תגיש תביעות דיבה אחרות בישראל ,נגד גורמים
אחרים ,זאת אף אם הפרסומים הפוגענייס האחרים עוסקים באותו נושא שבו עוסק המאמר של
הנתבע.
בהקשר דומה ,קבעו בתי המשפט בישראל ,לרבות בית המשפט העליון ,כי אף אם הדבר יוביל
לפיצול תובענות ,אין לבטל את דוקטרינת הפורום הבלתי נאות רק בשל העובדה כי לגבי חלק
מהנתבעים קיימת סמכות שיפוט ואילו לגבי השאר אין זה כך.
כך ,קבע הנשיא א' גרוכיס ,את הדברים הבאים ,במקרה בו נתבעו מספר נתבעים ,ואילו אחד מהם
היה אזרח טורקיה שלגביו נקבע כי לא הורס הנטל להוכחה שהפורום הישראלי הינו הפורום
הנאות:
" נוכח העובדה שהמבקשות לא הרימו את הנטל להוכיח את נאותות הפורום
הישראלי לדון בתביעה ,ככל שמדובר כתאופיק ,דומה כי אין מנוס מדחייתהבקשה.
זאת ,אפילו תוביל הי א לפיצול הלי כים ל התדיינות כפולה בפני שתי ערכאות
במדינות שונות" )רע"א  7102/10רואים עולם החברה להגנת הטבע בע"מ ני פבל
פרלמוטר ]פורסם באר"ש ,[2012 ,הדגשות הוספו ,ש.ז ,.מ.ז(.
וראו בהקשר זה  ,גם פסיקת בית המשפט המחוזי בירושלים ,מפי כבי השופט ד' מעץ בעניין
ת"א )י-ם( 1¥6 10\*/118 1X0 3251-09י] 3 631ץ£6ץג 61ני בורגרס בר המושבה בע"מ
]פורסם בנבו  , 2010 ,פסקה  16לפסק הדין(.
 .121סיכומו של דבר ,עולה כי הזיקות עליהן מבסס התובע את בקשתו להוכחת נאותו הפורום הינן זיקות
קלושות ,חלשות ,לא קיימות ,מומצאות ,ובלתי רלוונטיות .על זיקות אלה מצא לנכון כב' השופט י' עמית
לקבוע כי:

"אל לו לבית המשפט להיתלות בזיקות שוליות לצורך ניהול ההליך בישראל ,ועליו
לגלותפתי חותלאפשרות כי הפורום הישראלי אינו הפורום הנאות"
)רע"א  ]^1011301?13<±8 1739/17ני ^ 618מ110ט] 31£פורסם בנבו ,[31.12.2017 ,פסקה  3לפסק דינו של

כבי השופט יי עמית ,אשר מבקש להקפיד "הקפדה יתרת בשאלת נאותות הפורום"(2 .

.122

כך או כך ,גס אם ייקבע כי קיימת זיקה כלשהי לפורום הישראלי ,ולא היא ,הרי שהיא נופלת רחוק

מאוד למול הזיקות של התובענה לפורום זר אמריקאי או בריטי ,אשר חינך במובהק פורומים ראויים יותר
ונאותים יותר .כאמור ,הנתבע הוא אזרח אמריקאי המתגורר בארה"ב ומנהל שם את חייו .התובע הוא
אזרח בריטי המתגורר בבריטניה ומנהל שם את חייו .כמו-כן ,הנתבע כותב כעניין שבשגרה את עמדותיו,
מחשבותיו ופרשנויותיו בארה"ב ,ומפרסם אותן בשפה האנגלית .אילו קהל נמעניו של הנתבע היה אזרחי
ישראל ,ברי כי היה מפרסם את כתבותיו בשפה העברית  ,או לכל הפחות בשתי השפות.
.123

העובדה כי חל £מרשימותיו של הנתבע עוסקות בעניינים הנוגעים לאקטואליה ישראלית או לסוגיות

הנוגעות למזרח התיכון ,מיועדת בראש ובראשונה לקוראיו ,אשר הינם קוראי השפה האנגלית ,יהודים
ושאינם יהודים ,ישראלים ושאינם ישראלים .האפשרות שישראלים ייחשפו או לא לרשימה מסויימת או
למאמר ספציפי של הנתבע אינה יכולה ליצור זיקה דווקא לפורום הישראלי.
 .124כפי שנטען לעיל ,יש לראות בארה"ב את מקום הפרסום  ,שם הגה הנתבע את מאמרו ,ניסח אותו ,ערך
אותו והעלה אותו לרשת האינטרנט .זאת משום שמדובר בפרסום בכתב ,שעל-פי חוק איסור לשוך הרע,

 2יוער כי מבחינת התוצאה של פסק הדין ,אשר עסק בשאלה האם בקשה לאישורו של פסק בוררות שניתן כישראל מקימה
עילה להיתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט ואס לאו ,נותר השופט עמית בדעת מיעוט.
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העוולה כתוצאה ממנו ,ככל שמתרחשת  ,מתגבשת ללא קשר להגעת הפרסום לאדם זולת הנפגע אלא אך
מעצם מעשה הפרסום )ראו סעיף  (1).2.2לחוק איסור לשון הרע ,התשכ"ה.1965-
 .125כמו-כן ,גם בבחינת הסעדיס שמבקש התובע הכף נוטה להעדפת הפורום הזר .שני הסעדים אינם
מחייבים את ביצועם בישראל דווקא .הסעד העיקרי המבוקש הוא פיצוי כספי ואינו מחייב את ביצועו
דווקא בישראל .הסעד המשכי המבוקש  -הסרת הפרסום  -לא זו בלבד שאינו סעד הנדרש לביצוע דווקא
בישראל )שכן הפרסום מצוי ברשת האינטרנט( ,אלא שאף הגיוני ונכון יותר לבקש את ביצועו בארה''ב,
שאל השרתים שבשטח השיפוט שלה הועלה הפרסום )והתובע לא הצביע אחרת( ,ושבה מתגורר ומפרסם
הנתבע ולכן יהיה קל ויעיל יותר לבקש שם את ביצוע הסרת הפרסום ואכיפתו.
 .126גם כשבוחנים את פסיקות בתי המשפט בישראל בתביעות לשון הרע אשר הפרסומים התבצעו מחוץ
למדינת ישראל ואין להם נגיעה לאזרחי ישראל או שמא נגיעה מוטעה עד זניחה ,התלם החרוש מוביל
למסקנה כי בתי המשפט קובעים כי לבתי משפט מקבילים זיקות חזקות ומובהקות הרבה יותר מהפורום
הישראלי :
126.1

כך ,במסגרת תא )של' י'ם(  61688-03-14אולמות אל לואלואה אל זרקאא ני הוצאת עיתוו "אל-
קודס" ]פורסם בכבו  ,[20.9.2015 ,נקבע כי בתביעה העוסקת בלשון הרע ,ביחס לפרסום של עיתון
היוצא לאור בתחום הרשות הפלסטינית ,אין לראות בבית המשפט הישראלי ככזה אשר חינו
פורום נאות ,וזאת הגם שהתובעים עצמם היכם ישראלים .בית המשפט נשען בהחלטתו בין היתר
על העובדה כי לא נטען כי קיים קושי או מניעה לקיים את ההליך המשפטי בפני הפורום החלופי,
וכן כי נדרשת הוכחת הדין הזר על ידי מומחה במידה ויתקיים ההליך בישראל ,באופן אשר עשוי
לסרבל את ההליכים עוד יותר.

126.2

כך ,במסגרת תא )של' י-ס(  30677-03-13פיליפ פראג  1ני מוחמד אל נובאני ]פורסם בנבו, [2014 ,
נקבע כי העובדה שנתבע המתגורר בירדן שלח מכתב אל גוף הפועל באנגליה אינה מקנה סמכות
שיפוט לבתי המשפט בישראל בשל העובדה כי הצדדים היו בעלי פעילות כלכלית בישראל.

126.3

כך ,במסגרת תא )של' חי'(  5111-05-13שבתאי צפניאשוילי ני גוראם בתיאשווילי ]פורסם בנבו,
 ,[2013אשר עסק בטענה להפרת חוק איסור לשון הרע על ידי פרסום בעיתון בגיאורגיה אשר
נקרא על ידי הקהילה היהודית ,נקבע במפורש כי "בענייננו ,הפרסום העומד בבסיס תביעת לשון
הרע הינו פרסום בשפה הגיאורגית ,שהופץ בעיתון היוצא לאור במדינת גיאורגיה ,הגם שיוזכר כי
התובע הינו אזרח ותושב מדינת גיאורגיה .ברי הוא כי בירור תביעה זו מחייב זימון עדים ממדינת
גיאורגיה ,שמיעת עדויות בשפה הגיאורגית והיזקקות למסמכים בשפה הגיאורגית ,על כל הכרוך
בכך מבחינת עלויות נסיעה ,עלויות תרגום והתארכות במשך ניהול ההליך .לא זו אף זו  ,עסקינן
בתביעת לשון הרע המתבססת על פרסום בשפה הגיאורגית כאמור ,ואין ספק כי בתביעה מסוג
זה ,חשיבות רבה יש לייחס ללשון הפרסום ומשמעותו  ,לא רק בהקשר המילולי אלא גם כהקשר
החברתי בקרב אותה אוכלוסייה שבה הוא הופץ " .דברים אלה יפיס גס לענייננו כאן.

126.4

כך ,במסגרת תא )של' חי'(  7900-06-12גוראם בתיאשוילי נ' גיאמלט חוחאשוילי .אשר עסק גם
הוא בסכסוך אשר בוצע בגיאורגיה ,נקבע כי בית המשפט בישראל אינו הפורום הטבעי לדון
בתביעה ,זאת בין היתר לאור העובדה כי הפרסום נעשה בשפה זרה ולא בשפה העברית ; כי מקום
הפרסום הינו מחוץ לישראל  ?,זהות קהל היעד של הפרסום ; מקום מושב בעלי הדין ; וכן מכשול
השפה ,עלויות התרגום של המסמכים והעדויות וכן יעילות ההליך השיפוטי.

126.5

וכן ראו גם פסקי הדין הבאים :

תא )מח' ת"א(  13891-05-15ארביו טאוסקי ני פיליקס סטר ]פורסם בנבו ,[2015 ,שם נדחתה
הטענה כי ישראל היא פורום טבעי לדון בתביעה העוסקת בין היתר בסוגיות של לשון הרע ופגיעה
בפרטיות ,בשל זיקה ברורה דווקא לארה"ב ,שם התקיימה ליבת המחלוקת בין הצדדים.
25

תא )של' ת"א(  22074/01הלר אורי ני בור אמנוו ]פורסם בנבו ,[2002 ,עת נקבע כי בשל העובדה
כי הפרסום ארע בחו"ל ,יש להחיל את הדין הזר לרבות הוכחתו על ידי מומחה ,דבר המטה את
הכף לטובת הפורום הזר.
 .127לאור כל האמור יש לקבוע כי האיזון בין הזיקות לפורום הישראלי לבין הזיקות לפורום הזר נוטה
בבירור ובאופן משמעותי לפורום הזר האמריקאי או לחילופין לפורום הזר הבריטי .הקשר או הזיקה של
התביעה או מי מצדדיה לפורום הישראלי הינו קלוש ,מלאכותי ,שולי ונעדר נוכחות ממשית.

 .3מבחו הציפיות הסבירות
.128

גם הרכיב השני של דוקטרינת הפורום הבלתי נאות ,העוסק בציפיות הסבירות של הצדדים ,אינו
מתקיים בענייננו .בחינת הציפיות הסבירות של הצדדים ביחס לפורום שידון בתביעתם מוליכה למסקנה
כי הפורום הזר  -האמריקאי או הבריטי  -מתאים יותר מהפורום הישראלי .לא בכדי ,גס ביחס לרכיב זה
בוחר התובע להביא מובאה המבקשת להפחית ברכיב האמור ,הגס שבאופן נעדר כל הקשר לענייננו.

.129

בע"א  2705/91רגיאח סאלם אבו-גיחלה ני חברת החשמל מזרח ירושלים בע"מ ,פ"ד מח),[1993) 554 (1
שעסק בתביעה נזיקית של תושב הגדה המערבית כנגד חברה ישראלית המספקת שירותים בשטחי הגדה
המערבית .נקבע כי בית המשפט הישראלי איננו פורום נאות וכי מבחן ציפיות הצדדים מפנות לפורום הזר.
הנשיא שמגר קבע בהקשר זה את הדברים הבאים :

" ציפיותיה הסבירות של חברה המספקת שירותים בכלל ,ושירותי חשמל בפרט  ,הן
להתדיין במקוי ם בו הי א מספקת את השירותים .היא מתאימה עצמה לחוקים
השוררים באותו מקום ,לרמת הזהירות הנדרשת שם ,לרמה הטכנית הקיימת שם
לנוהגים ולמנהגים הנהוגים שם  .בכל אלו היא כבולה אם על-יךי חוק אם על-ידי
הסכמים מפורשים אומכללא ,אם מכוח הציפיות הלגיטימיות שלח ושל מקבלי
השירותים ,למערכת המושגית )במובן הרחב( הקיימת בשטח בו היאפועלת .הטלת
מערכת זרה על מגווו שירותיה היא אולי אפשרית מבחינה משפטית,אולם היא
בוודאי לאבמס גרת" ציפיותיה הסבירות" ) " .עמ'  ,577הדגשות הוספו ,ש.ז ( .מ.ז.(.
 .130הדברים יפים מקל וחומר לנתבע שאינו ישראלי ,אשר הוגשה נגדו תביעה בגין דברים שפרסם במדינתו
)גם אם תפוצתם פורצת את גבולות המדינה( ,תוך שהוא מתאים את עצמו לחוקים השוררים בארה"ב
ובמדינת וושינגטון הנוגעים לגבולות חופש הביטוי ,ובכללם דיני לשון הרע ודיני הגנת הפרטיות והזכות
החוקתית לחופש הביטוי ,ולנוהגים ולמנהגים הנהוגים שם הנוגעים לפרסום ,ובפרט לפרסום באינטרנט.
גם כאן ניתן לומר ,ואף ביתר שאת ,כי "הטלת מערכת זרה" על גבולות חופש הביטוי של הנתבע האמריקאי
איננה במסגרת ציפיותיו הסבירות.
 .131ציפיותיהם הסבירות של הצדדים נוגעות בעיקר למאטרייה החולשת על התביעה ,היא מתחום דיני
הנזיקין .אין המדובר בהסכם חוזי אשר נכרת בישראל ,או לגבי שלרות או מוצר אשר אמור להינתן
בישראל ,לגביהם ניתן היה להניח כי קיימת ציפייה מסויימת של הצדדים להחלת הדין הישראלי ,בין אם
דיני החוזים ובין אם דינים נלווים ; אין מדובר בתביעה הנוגעת לנכס בנמצא בישראל ,ממנה ניתן היה
להניח כי קיימת ציפייה להחלת דיני המקרקעין החולשים על הנכס ; אין המדובר בעסקה מסחרית אשר
אחד מהצדדים לה או המוצר או השירות הניתנים בה  ,אמורים להינתן בחלקם או במלואם בתחום ישראל.
עסקינן בשאלות מתחום הנזיקין ,ובמסגרת קונקרטית שאין כל מערכת יחסים ספציפית בין הנתבע ובין
התובע או מי מאזרחי ישראל.
.132

בצדק ,קבע בית המשפט העליון בהרכב מורחב ,כי בכל הנוגע לדיני הנזיקין ,יש צורך ב-
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"ככיבוד עקרונות הטריטוריאליות והריבונות הטריטוריאלית ,כיבוד ציפיותיהם של
הצדדים ,ויש בו כדי להביאליציבות ,ודאות ואחידות) ".דנ"א  4655/09נטע לי סקאלר
ני רוני יובינר .פ"ד סה)(735 (1
וכך כי :

"יש לציפיות הצדדים תפקיר חשוב לא פחות גם במסגרת דיני הנזיקין .אחת
המטרות החשובות של דיני הנזיקין ,שהיא מעין תמונת ראי לציפיות הצדדים ,היא
הכוונת התנהגותם של הנתוני ם למרותם .באמצעות כללי האחריות ,יוצרים דיני
הנזיקין מערכתציפי ות אצל האדם  ,הנוהג עלפי הם  ,באשרלתוצאות של התנהגותו"
ובהמשך -
"מהותו של עיקרון הריבונותהטרי טוריאלית היא כיבוד האוטונומיה של כל מדינה
להסדיר את נורמות ההתנהגות בשטחה .המדינה מצפה מאזרחיה ,כמו גם מהזרים
הבאים בשעריה ,כי יפעלו על-פי אותן נורמות המייצגות איזון של ערכים ועקרונות
שונים אשר אותם בחרה המדינה להוקיר ".
.133

הגם שבמקרה פסק דין זה נאמרו הדברים ביחס לשאלת ברירת הדין ,ברורה כשמש הרלוונטיות שלהם

לענייננו  :האם ניתן באמת לקבוע כי הייתה ציפייה לנתבע ,כעיתונאי אמריקני ,כי תוגש נגדו תביעה
בישראל דווקא ,בגין דברים שכתב אודות תושב בריטי! האם הטענה של התובע ,כי ניתן לקרוא את הכתבה
"בכל מקום" ,מובילה בהכרח לכך כי בכל מקום ניתן לתבוע ,וכי מתקיימת ציפייה סבירה של הצדדים או
לכל הפחות של הנתבע? הרי הדבר חותר תחת הוודאות הנדרשת בתחום דיני הנזיקין ,ולאור טענה זו ,כל
אדם שכותב כל דבר אשר מתפרסם או עתיד להתפרסם על גבי רשת האינטרנט ,אמור לבחון את דיני לשון
הרע או דינים מאותה "משפחה" ,בכל מדינה ומדינה בעולםל ברור כי הדברים הינם בגדר אבסורד מוחלט.
פסיעה בתלם זה תוביל בהכרח לכאוס עולמי מוחלט בכל הנוגע לתביעות דיבה ,ולהאצת מרוצי וח111כ£
§ת1קק0ר 51ביחס לכל פרסום אשר עשוי להתפרסם באינטרנט או פורסם כבר.
.134

התובע ציטט מפסק הדין ברע"א  2737/08אורי ארבל ני ) 11)1^0פורסם בנבו  - 29.1.09 ,להלן " .-עניין
ארבל"( .אולם לא ניתן להשליך מן האמור בפסק הדין בעניין ארבל בנוגע לציפיות הצדדים לענייננו ,וזאת
מכמה מובנים.
 134.1ראשית  ,בעניין ארבל ,התובע היה אזרח ישראלי ,ואילו בענייננו אף אחד מן הצדדים אינו אזרח
ישראלי ;

 134.2שגית  ,ובעיקר ,הנתבעות בעניין ארבל היו גופים מסחריים בינלאומיים שהעניקו מוצרים או
שירותים לאנשים פרטיים במדינות שונות ,בין השאר בישראל .פסק הדין קובע במפורש כי מדובר
בציפייה סבירה של "גוף מסחרי אשר פועל מול גורמים שונים בעולם" .לא כך הוא בענייננו ,שעה
שהנתבע הוא אדם פרטי ולא גוף מסחרי ושעה שהנתבע אינו פועל מול גורמים שונים בעולם ,אלא
מפרסם את דבריו ברשת האינטרנט הפתוחה לכל המעוניין ללא צורך בהתקשרות עם גורמים
מסוימים לשם כך.
 .135בהמשך מצטט התובע מפסק הדין בעניין דדע ,שם נאמר כי "כל משתמש ברשת האינטרנט צריךלצפות,
בגדר אותה" ציפייה סבירה" ,כי יתבעלדין בכלאחתמארצותהעולם בהן קיימת נגישות לרשת בגין שימוש
הנעשה בו העולה כדי מעשהעוולה ,לרבות ובמיוחד במקום מושכו של הנפגע .כאשר זהותו ברורה וידועה
לו".
.136

ההדגשה בציטוט לעיל מופיעה במקור  .ואולם הושמטה  ,מעשה פלאים  ,מן הציטוט של התובע בבקשתו
להיתר המצאה .לא קשה להבין מדוע :מהדגשה זו ניתן להבין כי כוונת הציטוט בכללותו היא לקבוע כי

למפרסם באינטרנט צריכה להיות ציפייה סבירה להיתבע במקום מושבו של הנפגע -דהיינו בריטניה ,ולא
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ישראל .ויש היגיון במתן פרשנות זו לדברים המצוטטים מעניין בנע ,שכן הבנה אחרת של הציטוט ,בהתאם
לעמדת התובע ,תוביל למצב אבסורדי ובלתי-רצוי ,שבו אדם ממדינה א' שעושה שימוש כלשהו באינטרנט
יוכל להיתבע במדינה ב* על-ידי אדם ממדינה ג'  ,ללא קשר למקום מושבם של הצדדים ,רק מעצם קיומה
של נגישות לאינטרנט בכל אחת מן המדינות הללו .ברור כי אין לקבל מצב משפטי כזה ולפיכך אין לקבל
את הטענה כי זו הייתה כוונת הציטוט לעיל.
 .137עוד נזכיר ,וזאת בהמשך לאמור בחלק א' של בקשה זו העוסק בעצם רכישת הסמכות ,כי פסקי הדין
בעניין 111נ ניתכו בהיקש מהחלטת בית המשפט בעניין יעקבוביץי .אשר כשענה על הוראה מפורשת בשאלת
סיווג הסמכות המקומית בתביעות אינטרנט .סיווג סמכות זה צומצם באופן ניכר כפי שהוסבר לעיל בשנת

 ,2006ומשכך ,גם הרציונל של פסקי הדיו בעניין דענ אינם חלים עוד.
.138

לא ניתן לומר כי הציפייה הסבירה של הנתבע היא להיתבע בישראל על מאמר שפרסם באתר האינטרנט
שלו המנוהל על-ידו בארה"ב .בייחוד שלא בגין פרסום כלפי אזרח בריטי .יש לשער כי הציפייה הסבירה
במקרה כזה היא להיתבע בארה"ב או לחילופין בבריטניה.

.139

גם כשבוחנים את הפסיקות שהוצגו לעיל ,לרבות אלה שהתובע נשען עליהן בבקשותו ,דוגמת הפסיקה
בעניין בוקינג או  ,1-107X55עולה מהם במפורש כי מערכת היחסים הכלכלית-מסחרית ,אשר מוענה
במפורש לישראלים ,עת הפרסומים היו בשפה העברית ,המחירים ננקבו בשקלים ,ההזמנה הייתה עבור
אזרח ישראלי ולצורך מלונות כתוך ישראל  -כל אלה הובילו למסקנה כי הציפיה ההגיונית הייתה לקיים
הליך בעל זיקה הדוקה לישראל .אין זה המצב בענייננו ,עת לנתבע אין ולא הייתה כל ציפייה כי ייתבע

בישראל ,אך ורק בשל העובדה כי הוא פרסם כתבה אודות ישראל.
 .140אי אפשר ואין כל מקום להסיק מפסקי הדין הללו  ,אשר עוסקים באינטראקציות מסחריות בלתי-
אמצעיות וישירות בין גוף בינלאומי ובין אזרח ישראלי ,אשר רק היכן שמתקיים היקף סחר משמעותי
הוחלט בתקנות החדשות או בתקנות המוצעות לכלול אותו ככאלה המקנות סמכות שיפוט ,ובין עיתונאי
או גוף תקשורת המסקר ארוע זה או אחר במדינת ישראל.
.141

אין כל ציפייה סבירה כזו ,והיא אף מסוכנת  -האם עיתונאי המסקר את ליגת הכדורגל באיטליה צריך
לצפות כי ייתבע ברומא או פירנצה' האם גוף תקשורת אשר מסקר בעמודי הכלכלה שלו את השלכות

נטישת בריטניה את האיחוד האירופי ,אמור לצפות כי דיני הנזיקין ודיני לשון הרע הבריטיים יחולו עליו?
ומה לגבי אמצעי תקשורת זר אשר מסקר את "מלחמת הסחר" בין ארה"ב ובין סין ,האם עליו לצפות כי
יוחלו עליו גס דיני הנזיקין הסיניים וגם דיני הנזיקין האמריקניים ,הכל בהתאם לזהות התובע או למקום
הפורום!
.142

גישה זו עשויה להוביל להעדר אחידות ,העדר וודאות ,העדר יציבות ופגיעה בעקרונות הריבונות
הטריטוריאלית ,אשר מקבל משכה תוקף במסגרת הליכים הנוגעים לדיני הנזיקין ,כפי שנקבע במסגרת
דנ"א בעניין סלקאר.

 .4מבהו השיקולים הציבוריים
.143

אס עד עתה עסקנו בשיקולים השונים אשר הינם "פנימיים" לדוקטרינת הפורום הבלתי נאות ,ונוגעים

לצדדים עצמם ,לזיקתם שלהם ושל התביעה למדינת הפורום או לציפיותיהם ,בתביעות מסוג דא יש לתת
מקום ניכר לשיקולים הציבוריים המצדיקים לשיטת הנתבע את ביטול היתר ההמצאה שניתן לבקשת
התובע .בד בבד עם הפיחות היחסי אשר חל בחלק מרכיבי הדוקטרינה  ,בשל תנאי המודרנה ,עלה קרנו של
מבחן השיקולים הציבוריים אשר על בית המשפט לבחון בבואו להכריע בשאלת תחולת הדוקטרינה ואם
לאו )ראו :ע"א  2705/91אבו גיחלה ני חברת החשמל מזרח ירושלים בע"מ פ"ד מח ) ,[1993] 554 (1בעמ'
.(560
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 .144כך תוהה הנשיא )דאז( כב' השופט מ' שמגר ,בעניין אבו ג'חלה ; " מדוע תישא המערכת המשפט
הישראלי ת  -באמצעות החברה -בעומס הרב של תביעות תיהול התיידניות שאינן קשורות לה ,מה גם
שהוצאו אלה גדולו באופן יחסי מהוצאות משפט רגילות ,בהתחשב בקשיים שבהוכחת דין זר שמסבה
הדברים יהיה ה1^ €(111$8£ -ובהבאת עדים שלא ניתןלזמנם בדרך הרגילה" )שם  ,בעמ' .(577
.145

בתי המשפט בישראל אימצו במהלך השנים שורה של פרמטרים לקבוע מהם שיקולים ציבוריים שרואי
לבחון אותם ,בין היתר סוגיית העומס על בתי המשפט ; הצורך בניפוי תביעות שהן בגדר §ת1קק0ו51וזז1�11כ; £

נימוס בינלאומי וכיבוד ריבונות טריטוריאלית לצד תחרות בין בתי משפט במדינות שונות ; שיקול של עומס
על בתי המשפט ; שיקול של יעילות הניהול של ההליך דווקא במדינת ישראל ,ובפרט -שיקול של האכיפה ;

וכן שיקולים של הוגנות כלפי הנתבע )או לחלופין  -היכן שקיים פער כוחות מובהק לטובת הנתבע ,אזי
שיקולים של הוגנות כלפי התובע או חשש מהעדר יכולת לקיים הליך תקין ונאות במדינת הפורום
החלופית(.
 .146כאשר בוחנים את השיקולים הציבוריים השונים בעניינו ,המסקנה המתבקשת היא כי השיקולים
הציבוריים שיפורטו להלן מצדיקים את החלת הדוקטרינה בדבר הפורום הבלתי נאות ,כפי שאף אלה
אומצו בפסיקת בתי המשפט בישראל .מנגד ,התובע לא הציג בבקשתו כל שיקול ציבורי המעיד כי לבית
המשפט הישראלי הוא הפורום אשר יש לו עניין אמיתי לדון בתובענה.
.147

נפנה כעת לבחון את השיקולים הציבוריים השונים החלים בענייננו ומדוע מצדיקים את דחיית הבקשה.

.4א .הצורך להפחית ולהתריעתובעים לעשות שימוש ב" §1?1קק/0111^15!10
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ההגדרה של §ה1קק0ו 51ותגת ,£0ככלל ,גורסת כי תובעים בוחרים לעצמם את הפורום או האכסניה
המשפטית אשר תיטיב עמס ותסייע ולהם להגשים את הסעד המבוקש על ידם .בין אס הדבר משרת את
התובעים טוב יותר מבחינת סעדים ובין אם מבחינת ההסדרים הדיונייס ,מבקשים תובעים שונים ליצור

לעצמם "מקדמה" אשר תיטיב עמם ביחס לנתבעים.
.149

בתי המשפט בישראל קבעו בשורה של פסקי דין ,כי תופעה זו חינה תופעה שלילית" ,בלתי רצויה"  ,אשר
יש לצמצם אותה )ראו :בג"ץ  8754/00רוו ני בית-הדיו הרבני הגדול .פ"ד נו) , 625 (2פסקאות  10ו 19-לפסק
דינה של כב' השופטת )כתארה אז( די בייניש( .וכן ראו דנ"א בעניין סקלאר אשר כסקר לעיל ,בפסקאות 5
ו 8-לפסק דינו של כב' השופט ריבלין ,עמדה לה היו שותפים  5משופטי בית המשפט בהרכב המורחב.
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במקוס אחר ,קבע כב' השופט רובינשטיין קבע במסגרת פסק הדין ע"א  3999/12אלצר בע"מ ני £1?£4£
] /^/8פורסם באר"ש , [2014 ,כי כמסגרת דוקטרינת הפורום הבלתי נאות יש לבחון כיצד לצמצם את ה-

£מ1קק:^01�111118110
" מסגרת דוקטרינה זו מבקש בית המשפט לצמצם א ת התופעה של1ם11ז"¥0
"§3$10ן - 8110בחירה של בעלי דין במקום ההתדיינות בהתאם לנוחותם ,ואשר
לתפיסתם י יטיבעם סיכוי יהם ,זאת תחת פניהלפורום שהוא "טבעי" לתביעה" )שם ,
פסקה כ"א לפסק דינו של כב' השופט רובינשטיין(
 .151בענייננו ,התובע ,תושב בריטניה ,בחר לתבוע את הנתבע  ,תושב ארה"ב ,דווקא במדינה שלישית ,היא
מדינת ישראל .בין אם הדבר נובע מ"-נוחות" המצב המשפטי בישראל אל מול המצב המשפטי בארה"ב או
בבריטניה ,לנוכח שורת ההגבלות שהושתו לאחרונה במדינות אלה ,ובין אם מכל סיבה אחרת ,ברור כי
פורום זה ,שלישי במהותו ונעדר כל זיקה מהותית ואמיתית למחלוקת בין הצדדים ,חינו בגדר "צייד
פורומים" אשר נועד להיטיב עם התובע .ואכן ,התובע מונה במסגרת השיקולים המצדיקים את הדיון
בענייננו  ,את העובדה כי הוא מנהל הליכים אחרים נגד נתבעים אחרים בנושאים הקשורים לנושאי
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התובענה .ברם  ,אין בכך ,למעט נוחות של התובע או כאי כוחו ,כדי להצדיק -מהבחינה הציבורית  -את
ההענות לדרישת התובע ,היכן שקיים פורום חלופי אחר ,טבעי הרבה יותר .היטבה לתאר זאת המלומדת
פרופי איריס קנאור ,במאמרה " המשפט הישראלי בצל הגלובליזציה" ,מחקרי משפט כג ] [2006בעמ' 240-
) 241להלן " :קנאור  -המשפט הישראלי בצל הגלובליזציה"(
�ידי התובע
" שילוב שיקולים מערכתיים ימנע בחירה מניפולטיבית של הפורום על
)1£ז21ן){18} 10ץ?\1ץ(¥0העשויה להתרחש <זםלתובע יורשה להשפיע באופן שרירותי על
זהות הפורום בו יתברר הסכסוך ".
משמע ,הדרך להתמודד עם תופעה זו פסולה זו הינה באמצעות מבחן ה"-שיקרלים הציבוריים" ,אשר

.152

יוצא מדלת' אמותיהם של הצדדים ובוחן את שאלת האינטרס האמיתי של הפורום הישראלי בתוצאת
פסק הדין.
 .153באופן קונקרטי ,תופעת ה111§ -קק {0111111 5110עלתה לשיח הציבורי בשנים האחרונות ,בשל תופעת
תיירות הדיבה ,אשר מהווה מקרה נקודתי של §ת1קגן $110ךמ1ח ,£0באופן אשר ייסקר להלן.
.4ב .הצורך הציבורי בהתמודדות עם התופעה המגונה של "תיירות דיבה" לצד נימוס בין מדינות וכיבוד
עקרונות הריבונות הטריטוריאלית:לקחים של שיטות משפט שונות
תיירות דיבה הינה תופעה של השנים האחרונות ,אשר משקפת חיפוש וניטור של תובעים פוטנציאליים

.154

המבקשים לממש סעדיס מתחום דיני לשון הרע ,וזאת באמצעות איתור בתי משפט ידידותיים מבחינת
כללי הסמכות הבין-לאומית ומבינת הדין המהותי ,לעניין צווי מניעה או חסימה לצד פיצוי כספי.
התפתחויות טכנולוגיות בתחום של תפוצת פרסומים ,בדגש על תחום האינטרנט ,אך לא רק ,הובילה לכך
שבעבר דווקא בריטניה  -מדינת תושבות התובע -הייתה "בירת תיירות הדיבה" הן בשל הקלות היחסית
ששררה שם בנוגע לרכישת סמכות בינלאומית והן בשל הדין הדיוני והמהותי כאחד )ראו ; תמר גדרון,
"מפת תיירות הדיבה העולמית ודיני לשון הרע בישראל" ,המשפט ט"ו התשע"א ] ,[2011להלן יכונה
המאמר" :גדרון"(.
 .155כפי שמראה גדרון במאמרה זה ,היעד המרכזי של תיירות הדיבה בבריטניה  3היו דווקא עיתונאים,
חוקרים ,סופרים וכלי תקשורת אמריקניים .זאת ,כיוון שמשפחת דיני לשון הרע בארה"ב הינה נוקשה
הרבה יותר ,בשל מעמדו הרם של חופש הביטוי וחופש העיתונות המעוגנים בתיקון הראשון לחוקה.
המאמר של גדרון סוקר בהרחבה את השוני בין דיני לשון הרע בארה"ב ובבריטניה ,הן מהפן המהותי והן
מהפן הדיוני )ראו :גדרוו .עמ' .(408-429
בעקבות שורה של פסקי דין שניתנו בבריטניה  ,החלה להיווצר תגובת נגד במדינות ארה"ב השונות  ,אשר

.156

התגבשה כדי חקיקה פדרלית .ה"-טריגר" לכך הייתה תביעה שהוגשה בבריטניה על ידי שני תושבי ערב
הסעודית נגד החוקרת רייצ'ל ארנפלד ,אשר בספר שפרסמה קישרה בין השניים לנושא מימון הטרור.
ארנפלד כפרה בסמכותו של בית המשפט הבריטי ,ובתגובה ,פתחה ארנפלד תביעה נגדית בבתי המשפט
במדינת ניו יורק אשר ביקשה לקבל סעד הצהרתי כי ההליך שנפתח נגדה בבריטניה אינו אכיף ואף בטל
שכן הוא פוגע בזכות החוקתית המוקנית לה מתוקף התיקון הראשון לחוקה .אמנם בית המשפט במדינת
ניו יורק דחה את תביעתה של ארנפלד ,אולם הדבר הוביל לגל חקיקה מדינתי ,ומאוחר יותר פדרלי ,אשר
למעשה מאיין הליכים מתחום דיני לשון הרע אשר התקיימו מחוץ לארה"ב ושלא בהתאם להגנות
החוקתיות המצויות בדין.

 3אם כי קיימות עוד מדינות בהן קיימת התופעה השלילית הזו ,כגון אוסטרליה ,ברזיל וסינגפור )ראו גדרון" ,תיירות הדיבה" ,עמי

.(389-390
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 .157בתחילה היו אלה המדינות השונות אשר חוקקו חוקים מדינתיים אשר שמו להם למטרה להלחם
בתביעות הדיבה ובאפשרות לאכוף אותם .מדינת ניו יורק הייתה החלוצה ,ובחודש ינואר  2008נחקק החוק
המכונה "1 ?1016011011 .\01ז81ת0דנ ,"01361 ?6אשר מאפשר לבתי משפט לחסום אפשרויות של הטלת
הגבלות או פגיעה בחופש הביטוי והעיתונות של תושבי מדינת נלו יורק או גופים המוציאים לאור פרסומים
הפועלים בעיר .בעקבות מדינת ניו יורק ,פסעו מדינות רבות בעקבותיה ,וחוקקו חוקים מקבילים במדינות
קליפורניה ,אילינוי ,פלורידה  ,יוטה.
.158

בעקבות חקיקה מדינתית רחבה זו נחקק בשנת  2010על ידי שני בתי הקונגרס בארה"ב ה66011301-ק.8
חוק זה קובע בין היתר שורת הגבלות ביחס לנסיונות אכיפה של פסקי דיו מתחום לשוך הרע אשר ניתנו
במדינות אחרות .החוק קובע כי בתי המשפט לא ייאכפו פסקי דין אלא אם כך בית המשפט האמריקני
שוכנע כי ניתנה לכל הפחות לנתבע ההגנה הקבועה על פי התיקון הראשון לחוקה ,או לחלופין כי הנתבע
היה נמצא אחראי בהתאם לדין הפנימי בארה"ב ,על פי הוראות התיקון הראשון לחוקה .ההגבלות עוסקות
הן בדיןה�ריוני והן הדין המהותי הנובעים מהחוקה האמריקנית .החוק גם מאפשר לכל אזרח אמריקני,
אשר ניתן נגדו פסק דין על ידי בית משפט זר בנושא של לשון הרע ,לבקש צו הצהרתי הקובע כי פסק הדיו
הזר עומד בניגוד לחוקה האמריקנית ועל כן אינו יכול להאכף בארה"ב.
העתק מהחוק האמריקני משנת  2010מצ"ב כנספח  4לבקשה זו.

 .159משמע ,ארה"ב ,על שלל מדינותיה ,קבעה במפורש חריג וסייג לכללי האכיפה של פסקי דין זרים .חריג
זה ,אשר נובע מהתיקון הראשון לחוקה  ,נועד להגן על אזרחים ומוציאים לאור אמריקנים אשר מוצאים
עצמם חלק מהליכי "תיירות דיבה".
 .160התנהלות זו של ארה"ב ,אשר הובילה למשבר משפטי משמעותי בין שתי המדינות ,לצד הגל תביעות
"תיירות הדיבה" בבריטניה ,לא הותיר גם את המחוקקים הבריטיים אדישים .ואכן ,בשנת  , 2013נחקק
לשון הרע בגרסתו החדשה .חוק איסור לשון הרע
בבריטניה ,חוק
הבריטי ) ,\01 2013מ3^10ומ, £06^3
שתוקן ביום  25.4.2013קובע כי לשון הרע הוא פרסום של דבר שגרם או עלול היה לגרוס נזק חמור לשם
הטוב של התובע .לא כל נזק מהווה לשון הרע על-פי החוק הבריטי ,אלא רק נזק חמור.
.161

בנוסף ,בכל הנוגע לתביעות כנגד נתבעים זרים ,חוק איסור לשון הרע הבריטי כולל הוראה המגבילה את
סמכותו של בית המשפט הבריטי לדון בתביעה ,אלא אס התובע יוכיח כי מכל המקומות שבהם הופץ
הפרסום הפוגעני ,אנגליה היא בבירור המקום המתאים כיותר להגיש את התביעה )סעיף  9לחוק( .במילים
אחרות ,החוק הבריטי קובע כי ברירת המחדל במקרים שבהם הנתבע הוא זר ,היא כי בית המשפט

הבריטי יהיה חסר סמכות לדון בתובענה ,אלא אם הוכח כי זהו המקום "המתאים ביותר" לדון על פני כל
פורום אחר )מבחן מחמיר הרבה יותר מהמבחנים שקדמו לחוק או מאלה שקיימים למשל בישראל(.
העתק מהחוק הבריטי משנת  2013מצ"ב כנספח .5
 .162החשיבות של סקירה זו של התפתחויות המשפט המשווה בתחום "תיירות הדיבה" חשובות מכמה
סיבות לענייננו.
162.1

ראשית  ,המגמה העולמית ,הן בארה"ב והן בבריטניה ,היא לא לאפשר "תיירות דיבה" או ומג?011
§111קק ,$110בתחום של דיני לשוך הרע .מגמה זו ,אשר הינה "תשובת נגד" לתפיסה הגלובלית של
פעילויות ופרסומים חוצי גבולות מקנים סמכות שיפוט "בכל מקום" ,מצאה אף ביטויה במסגרת
התיקונים החקיקתיים של ישראל ,אולם מעל הכל היא מהווה שיקול ציבורי ראשון במעלה מדוע
איך מקום לאפשר תביעות מסוג זה.

162.2

שנית ,זהות הצדדים בענייננו )התובע ,תושב בריטניה ,והנתבע ,תושב ארה"ב( והעובדה כי
תמורות משפטיות אלה חלו דווקא במדינות אלה צריכה להדליק נורה אדומה בענייננו .למעשה ,
הדין הבריטי לא היה מאפשר לתובע להגיש את תביעתו בבריטניה ,כפי שתואר לעיל .התובע אס
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כן ,לאחר שדרכו נחסמה בבריטניה ,מחפש אחר אתר "תיירות דיבה" נוח לו יותר ,וזאת אין
להתיר.
162.3

שלישית ,מבחינת כללי הנימוס וכיבוד הריבונות הטריטוריאלית ,ניכר כי שיטת המשפט
בארה"ב נוקשה ומגוננת באופן רחב על תושביה ואזרחיה מפני הליכי תביעות דיבה המתרחשים
מחוץ לתחומיה .נוקשות זו ,אשר באה לידי ביטוי באמצעות ה£€011301 -ק 8משנת  ,2010מלמדת
אותנו כי כללי הנימוס הנדרשים כיום ,מובילים לכך שקיים אינטרס ציבורי אמיתי שלא לקיים
את ההליכים במדינת ישראל אלא בארה"ב .כיבוד הריבונות הטריטוריאלית של ארה"ב מצדיק,
מבחינת האינטרס הציבורי ,שלא להעתר לבקשת התובע לניהול תביעה בישראל ,הן מהטעם של
כללי הנימוס והן מטעמי יעילות ואפקטיביות.

.163

סופם של דברים הוא  ,כי למערכת המשפט הישראלית אין עניין לדון ולהכריע בשאלת קיומה של לשון
הרע שפרסם נתבע זר אודות תובע זר כאשר הקשר היחיד לישראל הוא בסוגיה שבה עוסק הפרסום .זאת
במיוחד כאשר הסעד העיקרי המבוקש הוא פיצוי כספי  ,והסעד המשני המבוקש  -הסרת הפרסום  -לא זו
בלבד שאינו סעד הנדרש לביצוע דווקא בישראל )שכן הפרסום מצוי ברשת האינטרנט( ,אלא שאף הגיוני
ונכון יותר יהיה לבקש את ביצוע הסעד במדינה שאל שרתיה הועלה הפרסום ,קרי בארה"ב )ראו :ע"א

 4025/13נייגל וויליאס  32 0ת61€1£^0ו) ^£111501פורסם בנבו.((6.11.14 ,
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לעומת זאת ,לפורומים הזרים ובפרט לפורום האמריקאי שבתחומיו בוצעה העוולה הנטענת  ,יש

אינטרס מובהק לדון ולהכריע בתובענה זו .כידוע ,דיני לשון הרע הס דינים מיוחדים במובן זה שהם
משקפים בכל מדינה את האיזון שאותה מדינה בוחרת לעשות בין חופש הביטוי לבין הזכות לשם טוב או
הזכות לכבוד .מדובר באיזונים עדינים שהתגבשו לאורך שנות דור בכל מדינה בצורה אחרת המבטאת את
המסורת המשפטית ואת המרקם התרבותי והחברתי המיוחד שלה ,ונולדו מחוויות העבר הייחודיות לכל
חברה .אין מדובר בתובענה העוסקת בהפרת חוזה או כסוגיה מסחרית ,אלא כאמור בסוגיה בעלת
מאפיינים נורמטיביים חוקתיים.
.165

לפיכך אין זה ראוי כי בית משפט של מדינה שלישית ידון בתביעת לשון הרע בין אזרחיהן של שתי
מדינות אחרות ויישם על המקרה את דיניה של המדינה השלישית המשקפים את ערכיה של החברה
הישראלית שאף אחד מן הצדדים לא נמנה עליה .תחת זאת ,ראוי כי הפורום שיבחן את התובענה יהיה
פורום של אחת ממדינות האזרחות של אחד מבעלי הדין ,להן גם אינטרס ברור ומובהק לדון ולהכריע
בתובענה זו.

 .166מעיון מהסקירה המפורטת במאמרה של גדרון שהוזכר לעליל ,ברור אס כן מדוע התובע מעדיף את
הפורום הישראלי על-פני הפורום האמריקאי .ברור גם כי מרגע שנחסמה דרכו להגשת תביעה בבריטניה ,
תר התובע ,כתייר לכל דבר ,אחר הפורום ה"-קרוב" ביותר שייטה לטובתו .אולם העובדה כי הדינים
במדינות אלו מכבידים יותר על התובע להוכיח את תביעתו ,אינה מצדיקה לאפשר לו להגיש את תביעתו
בפורום מתאים פחות ,קרי בישראל ,רק כדי לאפשר לו להתגבר על הקשיים העומדים בפניו במדינות בהן
הפורום הוא נאות וטבעי.
.4ג .שיקולי עומס על בתי המשפט בישראל
 .167שיקול ציבורי נוסף שלשיטת הנתבע ראוי לשקול הוא שיקול העומס על בתי המשפט ,שהגם שאינו
עומד לבדו ,ראוי להעניק לו משקל בהתחשב בכלל השיקולים שלעיל ובהינתן כי תובענה זו אינה בעלת
זיקה מספקת לישראל ,ככל שכלל יש לה זיקה כלשהי לישראל .לעניין זה יפיס דבריו של כבוד השופט בי
ארנון בת"א )מרכז(  8989-06-09יוסף קטר ני עפרי ישי )פורסם בנבו: (3.1.11 ,
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" בחינת השאלה האםלמערכת המשפט הישראלית סיים אינטרס לגיטימי לדון בתיס ז ה
לגופן מביאה אף היאלמסקנה כי ישלעכב א תהתובענה שלפני,ולהפנות א ת התובעלפורום
האנגלי המוסמך לדון כתובענה .ניהול התובענה בבית המשפט כישראל יגרום לעומס נוסף
על מערכת המשפט כישראל ,ולעיכוכ בירורן של תובענות אשר אין חולק כי ראוי
שתתבררנה כפני כתי משפט כישראל בהיותן בעלי ז יקות מובהקות ,שאינן שנויות
במחלוקת ,לבתי המשפט בישראל .הטלת עומס נוסף על מערכת בתי המשפט בישראל
כאשר הזיקות הקושרות את התובענה לישראל הינן קלושות ביותר  ,ומתייחסות לנושא
מגוריהם בישראל של מי מהצדדים המעורבים .אד לאלמערכת ההסכמי ת שביו הצדדים
ולעילות התביעה עצמו  .כפי שכבר פורטלעיל -איננו מוצדס אף מבחינה מערכתית) ".פסקה
 ,25הדגשות במקור(.
.168

כך גם נקבע בת"א )י-ם( $ 11,0 3251-09ת 8111£€15 831 ^1^6 10\¥ני בורגרס בר המושבה בע"מ

]פורסם בגבו ,[30.5.10 ,על-ידי כבוד השופט ד' מינץ ,אשר במסגרת מבחן השיקולים הציבוריים לקביעת
הפורום הנאות קבע כדלקמן =
>לכך מצטרף גם השיקול ה" מערכתי" שבאינטרס הציבורי הישראלי שלא לדון בתובענה
אשר הקשר שלה לישראל מועט ביותר  ,ז א ת בשל המשאבים המוגבלים ויקרי הערך
העומדיםלרשותמערכת השיפוט )ראהרע" א 10250/08קציב ני
£ז18611} 01ח,1(201{<11$£13£
פורסם במאגרי ם ]פורסם בנבו[] ;[10.03.10רע"א  8327/05צדיק ני פנימי  ,פורסם במאגרים
]; [14.09.05ע"ר )מחוזי-י-ם( 01^10160111^5081/10לביא נציגויותלתעשייה ורפואה בע" מ,
פורסםבמאגרי ם ]פורסם בנבו[י]) "([22.03.10פסקה .(15
 .169גס בית המשפט העליון נתן דעתו לעניין העומס על בתי המשפט כחלק מן השיקולים הציבוריים בבחינת
הפורום הנאות:
י!7משאכים השיפוטיים הינם מוגבלים .קיום הליכים בכית המשפט הישראלי על אף
היותם בעלי זיקה חלשה ,אם בכלל ,לישראל עשוי לבוא בסופו של יום על חשבונם של
מתדיינים והליכים אחרים .שזיסתםלפורום הישראלי רכה יותר " )רע"א ^13111119810/05
00^6ח  3.ני ^1£6ןת00 11ק03ות1ק )פורסם בנבו ,(30.08.2009 ,פסקה  11לפסק דינו של
השופט )כתארו אז( א' גרוניס(.
בהקשר זה ,השופט גרוניס מציין במפורש כי מסקנתו נובעת "גם בהתחשב בכך שהתובעות אינן חברות
שהתאגדו בישראל ומשל לא קיימת הצדקה מהותית להקל עליהן את ההתדיינות כישראל" )שם  ,פסקה
 25לפסק הדין(.
ואילו גם בענייננו ,אין המדובר באזרחים או תושבים ישראלים  ,אלא בשני תושבי חוץ ,אשר לא קיימת כל
הצדקה מהותית להקל על התובע את ההתדיינות בישראל בשל כך.
 .170עמד על כך המלומד פרופ' מ' קרייני בספרו השפעת הליך ברירת הדיו על סמכות השיפוט הבינלאומית
] ,[2002בעמי  , 318בקבעו את הדברים הבאים )הדגשה הוספה ,ש.ז ,.מ.ז= (.
" המסקנה ][...לפיה הקטנת משקלם של שיקולי הנוחות תקטין אתסיכוייקבלת
הטענה של פורום כלתי נאות ,אינהמקובלת עלינו .על פי היגיון זה  ,בית משפט
בישראל יצטרך להעמיד את משאבי המערכת המקומיתלרשות חוג רחב יותר של
מתדיינים שאין להם קשר ממשי לישראל,אלא קשר פורמלי בלבד  ,שהיה בו די
כדי לכונן ס מכות שיפוט בינלאומי ת -כל זאת בשעה שהמערכת עושה כל
שביכולתה כדי להתמודד עם בעיית העומס בבתי המשפט .בפשטות ,ירידת קרנם
של שיקולי הנוחות בתוצאה מהמרחק הגאוגרפי אינה צריכה להחליש את
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שיקולי הפורום הנאות .ההפך הוא הנכון :בשיקולי הפורום הנאות מצויה
הישועה מפני הסכנה שהפורום המקומי יעמוד לרשותו של כל מתדיין המתדפק
על דלתותיו  ,כדי שבאמצעותם ייעשה סינון בין התיקים הראויים יותר להתברר
בפני הפורום המקומי לבין התיקים שפחות ראויים לכך".
.171

גס המלומד עידו באום במאמרו המעמיק ופורץ הדרך "חופשה בטורקיה ,תביעה בישראל  :שיקולים
ציבוריים בדוקטרינת הפורום הלא נאות" משפטים מב תשע"ב ) 309להלן" :כאוס"( ,מחזיק בגישה דומה,
זאת במסגרת מחקר מקיף על השימוש בשיקולים הציבוריים בבריטניה ,ארה"ב וישראל .במאמרו זה קובע
באום ,בין היתר על בסיס השוואה למקרים דומים בארה"ב ובבריטניה ,כי :

ל פתיחת השער בפני תביעות המוניותמבטיחה בעיקר עומס עלמערכת המשפט.
כלומר  ,אינטרס הציבורבקבלת תביעות נזיקין המוניות עומד בסתירהלשיקולי ם
ימערכתייםי כגון שיקולי עומס" )שם  ,עמ' .(357
יוסף קציב
דומה עולה מפסק הדין רע"א
10250/08
נ[ ^ות53ח 230 ^51^6136יפורסם
מסקנה
ב
בנבו). (18.3.2010
גישה זו מתחדדת בייחוד לנוכח הניסיון הבריטי-אמריקני בתחום של תביעות הדיבה ,כפי שהוצג בתת-
הפרק הקודם .ואכן ,העומס על מערכת המשפט הוא לא רק בניהול המשפט במערכת המקומית ,אלא
בהתמודדות עם הצורך לאכוף את פסק הדין במדינה האחרת.
.4ד .שיקולי יעילות ניהול הדיון,לצד שיקולי קשיי אכיפה והכרה בפסק הדין
 .172שיקולים ציבוריים נוספים קיימים בענייננו ,המצדיקים את קבלת דוקטרינת הפורום הבלתי נאות.
 .173ראשית ,ועמדנו על הדברים לעיל ,קיים קושי אינהרנטי באכיפת פסק הדין ,במידה והתובע יזכה בתביעתו,
הן ביחס לצווי העשה המבוקשים על ידו והן ביחס לסעד הכספי ,הרי שבהעדר נכסים או אפשרות מימוש
אופרטיבית של פסק הדין בישראל ,יהיה על התובע לפכות לארה"כ לצורך הכרה וקיום פסק הדין.
 .174החקיקה בארה"ב כמפורט לעיל ,תחייב ניהול הליך משפטי מלא בשאלה האם ההליך בישראל התנהל
בהתאם למסגרת החוקתית הנהוגה בארה"ב ,וזאת בטרם תינתן ההכרה בפסק הדין ותתאפשר אכיפתו.
הדבר מוביל בהכרח לקיומם של הליכים כפולים בעניינים נשוא התביעה באופן בלתי יעיל בעליל.
 .175יובהר כי אין המדובר בטענה 'רגילה' של קשיי אכיפה ,אשר השיקול בעניינה מסור כידוע לתובע ,אלא
בשאלה משפטית מובהקת ,אשר מתחייבת מהדין ניהול הליכים כפולים באופן אשר גס עשוי לקבוע כי
נקבעו כללי הנימוס המשפטי בין המדינות וגם להוביל בסופו של יום לתוצאה סותרת.
 .176מעבר לכך ,בניגוד לגישה שהייתה שלטת בעבר ,כיום בתי המשפט כן מוכנים לכלול את סוגיית יעילות
האכיפה במסגרת השיקולים )ראו למשל ,השופט גרוניס בעניין רע"א  10250/08בעניין קציב שהוזכר לעיל,
אשר קבע בין היתר כי " :שיקול יעילות האכיפה צריך לקבל משקל מסוים במסגרת מכלול השיקולים
שנידונו לעיל" ) ,פסקה  9לפסק הדין( אם כי הוא אינו יכול להיות שיקול מכריע לכשעצמו.
 .177אפקטיביות ההליך חינו אס כן שיקול ציבורי  ,אשר יש לשקול אותו על ידי בית המשפט הנכבד.
 .178שנית ,ובקשר ישיר לנאמר לעיל ,הליכים מסוג זה חינם הליכים יקרים יותר ,המעמיסים על המערכת
הוצאות רבות של תרגום ומתורגמנים ,שינוע התובע והנתבע ממדינות מושבם מעבר לים ,דווקא אל מדינת
ישראל.
 .179בהקשר האמור ,גם הצורך בהוכחת דין זר ,הוא הדין האמריקני ,הינו רכיב נוסף המעמיס עוד יותר על בית
המשפט הנכבד ,בדמות הבאת מומחים לדין הזר .ונזכיר ,כי במידה ולא יוחל הדין האמריקני ,או לכל
הפחות ההגנה החוקתית בנוגע לחופש הביטוי וחופש העיתונות ,ההליך המשפטי הנוכחי יהיה כולו לשווא.
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 .180שיקולים אלה ,משתלבים בשאלת הקושי והמגבלות באכיפת פסק הדין בארה"ב ,בוודאי היכן שיש פורום
נכון יותר ,טבעי יותר ,ויעיל יותר לדון בתביעה שאף לא אחד מהצדדים בה היכו אזרחי ישראלי.
. 4ה .שיקולים ערכיים ושיקול של הוגנות כלפי הנתבע אל מול העדר פגיעה נטענת של התובע
 .181לצד כל אלה ,יש לשקול כאמור שיקולים ערכיים לרבות שיקולי הגינות והוגנות כלפי הנתבע ,בוודאי כאשר
אין כל שיקולים המטים את הכף לטובת התובע.
 .182בניגוד לתביעות העוסקות ב"-ענייני אינטרנט" בהן נתבעו גופים או חברות בינלאומיות על ידי ישראלים,
ואושרה רכישת סמכותו של בית המשפט בעניינם  ,כאן אין מדובר במקרה בו קיים פער כוחות משמעותי
לטובת הנתבע כנגד התובע .אין המדובר בתביעה צרכנית של "האזרח הקטן" אל מול הקונגלמורט הגדול,
אשר האזרח למעשה מוגבל מלקיים הליכים בעניינו.
 .183במקרה זה המדובר במצב דברים הפוך  :התובע ,הינו איש עסקים אמיד ,אשר שם לעצמו למטרה להגיש
תביעת דיבה נגד הנתבע ,אשר א2ננ מהווה גוף תקשורת עתיר ממון היכול לאפשר הגנה משפטית מלאה
בארצות שמעבר ליס .למעשה ,תביעה זו הינה רכיב מסויים של תביעת 'השתקה' - 311316§10 } ,ק?\^8
ת3110ק , (^3^511113031115£ ?05110 ?311101מהסוג המוגש באופן הולך וגובר בעקבות פעילות אזרחית בזירה
הציבורית ,על פי רוב על ידי גופים חזקים המנצלים את עמדת כוחם ויתרונם הכלכלי ,וכל תכליתה או
תוצאותה מכוונת להטלת אפקט מצנן על השיג ושיח הציבורי.
 .184יצירת אפקט מרתיע בדמות הטענה של התובע בפסקה  ,61כי אמצעי תקשורת זרים או עיתונאים זרים
הכותבים בנושאים הקשורים בישראל כפופים בשל כך לסמכות השיפוט של ישראל הינה אפקט מצנן אשר
נועד ,בסופו של דבר ,להרתיע כותבים וכלי תקשורת זרים לכתוב על ישראל ,או על נושאים הקשורים
במישרין או בעקיפין לארועים המתרחשים במדינת ישראל ,וזאת מחשש כי תוגש נגדם תביעה בבית משפט
זר ,הינו מקרה פרטני של 'תביעת השתקה'.
 .185ונזכיר  -אין המדובר במצב בו הנתבע נמצא במעין "מדינת מקלט" אשר אינה מאפשרת ניהול הליכים
בעילות של דיבה ולשון הרע .אדרבא  -ארה"ב מפורסמת לא רק באפשרות קיום ההליכים עצמם אלא גם
ובעיקר בפיצויים הגדולים הניתנים לניזוקים השונים .וממילא  ,התובע לא הצביע מדוע הוא אינו יכול או
אינו מעוניין לקיים את ההליכים האמורים בארה"ב .בכל הכבוד הראוי ,העובדה כי הוא מנהל הליכים
דומים מול כלי תקשורת או עיתונאים בישראל ,אין בה לכשעצמה כדי להוות הצדקה לקיים גם את
התביעה הנוכחית בישראל ,בשל שיקולי נוחות של התובע.
 .186מעבר לכך� אין המדובר במקרה בו קיים "אינטרס מיוחד'' למדינת ישראל לברר את הסוגיה ,או תופעות
מתחום "תקנת הציבור" אשר הדברים מתחייבים כי ניהול ההליך יתקיים דווקא כאן או כי ייגרם לתובע
נזק כלשהו במידה ויקיים את ההליך בארה"ב.
 .187נזכיר  ,כי התובע ממילא אינו תושב ישראל או אזרח המדינה ,אלא מי שמעת לעת "נוהג לפקוד אותה"
כדבריו בתצהירו .התובע ממילא יוצא את גבולות מדינתו על מנת לנהל את ההליכים המשפטיים בעניינו.
לעומת זאת ,הנתבע אינו תושב ישראל ואינו "נוהג לפקוד אותה" מעת לעת .אם התובע ממילא יוצא את
גבולות מדינתו ,מדוע יש לחייב גם את הנתבע לעשות כף
 .188יפים לעניין זח דבריה של המלומדת פרופ' איריס קנאור ,במאמרה שהוזכר לעיל 'יהמשפט הישראלי בצל
הגלובליזציה" .אשר מוצאת לנכון לקבוע כי במסגרת איזון הזכויות יש לבחון את הדבירם גס מנקודת
מבטו של הנתבע :
יזכותאחתכזו היאזכותו של התובע  1להגיש תביעה לערכאהמשפטי ת לפי מאידך
� גיסא  ,זכות
אחרת היא הזכות שלאלכפות על הנתבע את הגנתו כפני פורום בחירתו .השרירותיות שבחיוב
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חנתכעלילךבעקבות התובע שעמו אין לו קשר כלשהו אשר נובעת מהקדימות הניתנתלבחירת
התובעומאפשרת לו להגי עלעמדה האפשרית הטובה ביותר ,יוצרת תחושת שלחוסרי נוחות
1ח1סריצד . 17אשר על כן  ,יש לעודד את התובע להגיש את התביעה בפורום הטבעי לתביעה,
למרות ההכרה כי עומדים לרשותו למעשה מספר פורומים אפשריים  .אכן ,המניעה מאדם
לפתוח בהליך משפטי בבי ת המשפט אשר בו הוא חפץ לנהלו  ,היא אמנם פגיעה בזכות הגישה
�יסוד  ,אך היא אינהפוגעתבעצם זכות היסוד של הגשת התביעה
לערכאותהנוגעת כשולי זכות
עצמה) ".שם ,בעמי  , 240הדגשות הוספו ,ש.ז ,.מ.ז.£.
 .189מכל האמור לעיל ,עמדת הנתבע היא כי קיימים גם שיקולים רבים של ערכיות ,והוגנות כלפי הנתבע כנתבע
זר אשר מתבקשת הבאתו לדיון בפני פורום משפוי שהוא זר לו עם מערכת משפטית וכללים משפטיים
שהוא אינו חלק מהם  -כל אלה מצדיקים כשיקול ציבורי ועצמאי את דחיית הבקשה בנסיבות התובענ
האמורה.

 (5סיכום
 .190מכל האמור לעיל  ,יש להגיע למסקנה כי הפורום הישראלי אינו הפורום הנאות לדיון בתובענה .האיזון בין
הזיקות לפורום הישראלי לבין הזיקות לפורום הזר נוטה בבירור ובאופן משמעותי ומובהק לפורום הזר ;
הציפייה הסבירה של הנתבע היא להיתבע בארה"ב ( השיקולים הציבוריים מטים את הכף לטובת אחד
הפורום הזר האמריקאי ,ולמצער לכך שבית המשפט בישראל ימשוך ידיו מהתביעה אשר אף לא אחד
מהצדדים לה הינו אזרח או תושב ישראל .אס לא נעשה כן ,יימצאו עצמם בתי המשפט בישראל כיעד
מועדף לתיירות דיבה ,כדור שלג שאין לדעת לאן וכיצד יתגלגל.

ו .אחרית דבר
 .191החשש מפני הפיכתה של מדינת ישראל לאזור מועדף לתיירות דיבה ,אינו חשש בעלמא .מדינת ישראל הינה
מדינה בעלת קשרים רבים למדינות רבות ,והיותה מוקד לקליטת עליה ,מותיר רשת ענפה של קשרים
אישיים ,משפחתיים ,עסקיים ואחרים בין מדינת ישראל ואזרחיה או תושביה ובין תושבי חוץ.
 .192מעבר לכך ,בעולם הגלובלי ,ובייחוד לאור האינטספיקציות התקשורתיות השונות  ,ארועים שונים
המתרחשים במדינת ישראל מדווחים בכלי תקשורת בעולם כולו.
 .193עמדתו של התובע כי בשל העובדה כי נושא מסוייס הקשור במדינת ישראל פורסם בכלי תקשורת אשר ניתן
לקריאה גס בישראל ,מקנה את סמכות השיפוט לישראל  ,הינה לא רק המצאה של זיקה חדשה וסמכות
שיפוט חדשה יש מאין ,אלא גס מסוכנת .גישה זו ,אס תתקבל ,עשויה להציף את בתי המשפט בישראל
בתביעות רכות בין צדדים אשר אינם ישראלים כלל ,בניגוד גמור לאינטרסים הציבוריים הקיימים ולמרות
העומס הכבד הרובץ ממילא על מערכת המשפט בישראל.
 .194מעבר לעובדה כי תביעתו של התובע עוסקת ברכיב שולי ביותר ביחס לכתבה ארוכה בת שישה עמודים ,
אשר התפרסמה באתר אינטרנט אמריקני בארה"ב בשפה האנגלית ,אשר תפוצתו אינה גבוהה ביחס לכלי
תקשורת אחרים ,בוודאי בישראל ,עמדנו כי כלל לא ברור האס מתקיימת כאן עילת תביעה טובה  ,וכן האם
כלל עילות התביעה במקרה הקונקרטי נכנסות תחת כנפי החלופות המצויות בתקנה  500לתקנות סדר הדין
האזרחי ,בוודאי לנוכח התמורות שחלו בתקנות סדר הדין האזרחי בנוגע לסמכות המקומית בשנת 2016
והתמורות אשר עתידות לחול בחודשים הקרובים.
 .195בנוסף ,הוכחנו כי רוב הזיקות המהותיות מובילות דווקא לפורום המשפטי האמריקני ,וכי הזיקות עליהן
הצביע התובע הינן זיקות קלושות ומלאכותיות אשר בוודאי אינן עונות על כלל מרב הזיקות .הצפיות של
הצדדים ,בכל הכבוד ,אינן יכולות להוביל למסקנה כי הייתה למי מהם ציפייה כי דווקא בית המשפט
36

בישראל הינו הגורם הרלוונטי לדון בעניין שבין תובע בריטי ונתבע אמריקני בגין פרסום בכלי תקשורת
אמריקני בשפה האנגלית.
 .196אולם מעבר לכל אלה ,שורת אינטרסים ציבוריים ,וכן בחינה של המגמה הקיימת בישראל ובעולם בדבר
צמצום תופעת ה§ -ח1קק0ן1151ז111כ £ותיירות הדיבה ,בפרט ביחס למדינות ארה"ב ובריטניה והתמורות
שחלו במדינות אלה בשנים האחרונות ,מלמדות אותנו כי גם כשבוחנים שורה של שיקולים חיצוניים
לצדדים  ,אין מקום לנהל את התביעה בישראל ,היכן שאין זה הפורום הטבעי ולבתי המשפט בישראל אין
באמת עניין אמיתי בתוצאות המחלוקת בין הצדדים.
 .197מכל אלה ,עמדת הנתבע היא כי יש לדחות את בקשת התובע ולהורות על ביטול היתר ההמצאה שניתן על
ידיכב' השופט העמית משה סובל ביום .28.5.2018
 .198כמו כן ,עמדת הנתבע היא כי יש לחייב את התובע בהוצאות הגשת בקשה זו ,לרבות שכר טרחת עו'יד.
היום20.11.2018 ,

מיכל זיו ,עו'יד

שלומי זכריה ,עו"ד^ ^ /
ב"כ הנתבע /המבקש
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בבית משפט השלום בתל אביבייפו
וולטר צבי סוריאנו ,ת.ז ,15505761 .תושב הממלכה המאוחדת
של בריטניה הגדולה וצפת אירלנד ט§(101ט(1116 00116(110

(!(11161311ד0?01�©3161*1190131101 ]\01'111€1

התובע /המשיב

באמצעות עו"ד אילו בומבך ואח' ממשרד עוה"ד אילן בומבך
מרחי ויצמן  ,2תל אביב  ,642 3902טל' ,03-6932090 :
ושות'
פקס' �03-6932091 .
 נ ג ד --ריצ'ארד טילבדטטיין ,תושב העיר  8631116במדינת
אשר בארצות הברית של אמריקה !(©*1ת11
מ\¥381110£*0
)61!€3ת8*3168 0? ^1
באמצעות עו"ד שלומי זכריה ו/או עו"ד מיכל זיו ,ממשרד עריכת
זכריה ,המחזיקים בייפוי כוח מוגבל ,שניהם מרח'
דין של
שלומי תל אביב  ,6777812טל'  ;03-5275273 :פקס03- :
דוד חכמי , 12
5275274

טבלת נספחים
נספח  :1העתק
נספח :2

העתק מערכי ה'ויקיפדיה' בעברית של עיתונים וכלי תקשורת.

נספח  :3העתק
?

מהעמוד העוסק בהבהרה המשפטית של יויקיפדיה'.

מהתקנות הנוגעות ביחס לתיקון המוצע לתקנה .(7)500

נספח  :4העתק מהחוק האמריקני משנת .2010
נספח  :5העתק מהחוק הבריטי משנת .2013

הנתמנ /המבקש

1

נספח = 1
העתק מהעמוד העוסק בהבהרה המשפטית של יויקיפדיה'

ו

ו

ןללזיי^דיה

ריקיפ7יה:הבהרה משפטית
1

להלן מספר הבהרות שחשוב לקחת לתשומת לב בעת השימוש בוויקיפדיה .רשות העיון
!
בוויקיפדיה מותנית בידיעתך את התנאים הללו ובהסכמתו להם.

אודות ויקיפדיה

1

! ? בחכים הבאים!
נודה לך אם תקדיש מזמנך לשם קריאת דף זה ,ואנו מקווים שתיהנה מהחוויה שמעניקה |
ו ? אודות ויקיפדיה
י
|
לך ויקי3דיה.
? אודות ויק יפדיה העברית
|
? מה ויקיפדיה איננה
ן

תוכר עניינים
י
הבהרה כללית
ויקיפדיה איבה מתחייבת לתקפות
!יק נ פדיה אינה מקור ל"עוץ רפואי
ויקיפדיה אינה מקור לייעוץ משפטי
השתמש בוויקיפדיה על אחריותך בלבד
_,
^
להכיל תכנים שאינם חוקיים
ויקיפדיה עשויה
ויקיפדיה עשויה להכיל תכנים שאינם לרוחך

^^ " 1

1
|

'

;

? הבהרה משפטית
? מדיניות הפרטיות

 ? /נתונים סטטיסטיים
 ? 1מונר^ם _0וי^פ3י11י
ן ? מיזמי אחות
/
 ? 1עשרה דברים שא1לי לא ידעתם על ויקיפדיה
——
—
ן
ן ? שאלות ו תשובות
"~1...ל ~ "י
~~
י

;
;

�77י)/
3 *71 /13*1
בצורה חופשית ובחינם ,ולא בערך כל הסכם או חתה בינך לבין הבעלים או המשתמשים של אתר זה ,בעלי
אנא ודא שאתה מבין כי המידע המסופק כאן מובא
התורמים הפרטיים לוויקיפדיה ,כל מנהל של הפרויקטים ,טכנאים או כל אדם אחר שקשור בכל דרך לפרויקט הזה או
השרתים שבהם מאוחסנת האנציקלופדיה,
מוענק לך רישיון מוגבל להעתיק מתוך אתר זה טקסט ,וכן תמונות אשר צוין עליהן שהן להפצה
לפרויקטים אחרים החשופים לטענותיך נגדם באופן ישיר.
באתר על כי כללי הש ימוש ההוגן ותמונות אחרות מוגבלות רישיון(; רישיון זה לא יוצר או מרמז לכל אחריות המעוגנת
_ _
חופשית )בניגוד לתמונות הנמצאות
בהתה או בתוספת לו בשום הלק של ויקיכדיה או של סוכניה ,חבריה ,יזמיה או כל משתמש אחר.

;
)

!
1

שעשויים לתקן טעויות או להסיר הצעות מטעות ,עושים זאת ללא כל חובה משפטית לעשות כך ,ולכן
ויקיפליה לא נבדקה בצורה אחידה .הקוראים,
כל המידע הנקרא כאן הוא ללא כל התהייבות מרומזת של התאמה עבור גל תכלית או שימוש כלשהם.
מכיוון שהיא מיזם התנדבותי של פרטים ,המפותח בצורה חופשית כדי ליצור מאגר פתוח ומקוון של
שום נזק השלכתי לא יכול להידרש נגד ויקיפדיה,
מקורות אינפורמטיביים ,תרבותיים וחינוכיים.
שלך במידע זה מעבר לרישיון של
הסכם או הבנה בינך לבין ויקיפדיה בנוגע לשימוש שלך או כל שינוי
^נם?_ט^6
המידע הזה מובא לך בחינס ואין כל
לגבי כל שינוי ,עריכה ,הוספה או הסרה של כל�
6ע 016311ייהוס-שיתוף זהה  3- 0לא מותאם; כמו כן ,אף אחד בוויקיפדיה אינו אחראי
ורישיון 10115מבת00
מידע ,שאתה עלול לכתוב בוייקיפדיה או בכל פרויקט אחר הנקשר בה.
תוך אחריות אישית וציבורית שלא להפר את החרק ולא להשחית את התכנים המופעים
הכותבים בוויקיפדיה מתחייבים לפעול בהתאם לחוק בתום לב,
^
לשון הרע ,הוצאת דיבה ,או הפרה של כל דין אחר ,לרבות גילויים של סודות
הפרה של
זכויות^וגרים,
באתר .אין להכניס לאתר תכנים המהווים
מסמכים פרטיים המוגנים על ידי חוק ל'גנו^ הפרטיות ,מדגמים ,פטנטים וסודות מסחריים.
מדי3ה,
המחשב^*110ו^/^*^^6.^1^8011^06.0^/ק^^ חשביפ(".
השחתת ערכים בזדון היא עבירה על פי "חוק
או הפרה של כל דין אחר ,לרבות גילויים של סודות מדינה ,מסמכים
אין ויקיפדיה אחראית להפרה של זכויות יוצרים ,לשון הרע ,הוצאת דיבה,
פטנטים וסודות מסחריים ,ואחריות בגין מעשים אלה מוטלת על הכותבים לבדם.
פרטיים ,מדגמים,

{
/
1

ויקיפדיה נערכת על ידי הציבור הרחב של משתמשי האינטרנט ולכן תיתכנה השחתות הן של מלל והן של תמונות .איך רקיפדיה אחראית להשחתות אלה ,ונעשה
כל מאמץ על מנת לתקנן.
באופן עקרוני ,ויקיפדיה מאפשרת העלאת תמונות או כתיבת תוכן אשר אינו מפר את כלליה ואת חוקי המדינה; כך מאוכשרת העלאת כל תוכן מקורי בעל ערך
אשר ניתן לאשש אותו ואשר אינו מהווה הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים .הפרות של כלל זה הן השחתה ,וויקיפדיה עושה כל מאמץ למנוע
אנציקלופדי,
אותן.
התנדבותי ,וככזה ,ייתכן שייארך זמן מה בטרם תתוקן ההשחתה .אין ויקיפדיה אחראית לכל נזק שייגרם בפרק זמן זה,
יש לזכור כי ויקיפדיה היא גוף
היא אנציקלופדיה צעירה אשר נמצאת עדיין בהתהוותה ,ולכן ייתכנו בערכים שגיאות ,נקיטות עמדה ,סתירות ,או אי התאמות עם הכללים לעיל.
ויקיפדיה
התנדבותית ,אין היא אחראית לכל נזק שיגרם בשל הסתמכות על הערכים ,ובמידה ומתגלה הפרה של הכללים ,תעשה כל מאמץ לתקן את
מהיותה של ויקיכדיה
הערך.

ויקיפדיה אינה מתחייבת לתקפות
ו

תוכן פתוח ומקוון; מיזם התנדבותי של קבוצות ויחידים ,השוקדים לפיתוח מאגר משותף של הידע האנושי .המבנה שלה
ויקיכדיה היא אנציקלופדיה בעלת
מאפשר לכל פרט בעל גישה לאינטרנט ולדפדפט; ה3-ו^136 \¥6
�  \^071<1לערוך את התוכן הנמצא בה.
הם עשויים לטעות .אבא קחו בחשבון שהמידע המופיע כאן ,לא בהכרח נכתב או נבדק על ידי מומחים בתחומם ,בעלי הידע
עם כל הרצון הטוב של הוויקיפדים,
הנדרש כדי להעניק לך מידע מושלם ,מדויק או אמין לגבי כל נושא אליו מתייחסים הערכים בוויקיפדיה.
תוכל למצוא הרבה מידע בעל ערך ומדויק בוויקיפדיה ,אך למרות זאת עליך לזכור ,שוויקיפדיה ,מטבעה ,אינה יכולה להתחייב
נחטא לאמה אם נאמר ,שלא
בה .המידע עשוי להיערך ,להשתנות ,ואף להינזק על ידי מי שהדעה שלו לא תואמת לידע המקובל בתחום מסוים ,שאתה מתעניין
לתקפות ונכונות המידע המובא
ללמוד אודותיו.
אנחנו מחפשים דרכים כדי לבחור ולאשר גרסאות יותר אמינות של ערכים ,אבל עדיין ללא כל אחריות.
ספונסרים ,מנהלים ,טכנאים ,או כל אחד אחר הקשור בוויקיפדיה ,בכל דרך אי מובן אפשרי ,איננו יכול להיות אחראי
אף אחד מהמחברים ,תורמים,
של כל מידע לא-אמיו או מוציא דיבה ,או לגבי השימוש שלך במידע ,המוכל בתוך או מקושר באמצעות דפים אלו.
לגבי� הופעתו
רפואי ,משפטי ,פיננסי או ניהול סיכונים( אנא היוועצו במומחה ,שהוא בעל רישיון או בעל ידע מבוסס
אפ אתמ צריכים ייעוץ מסוים )לדוגמה,
בתחום המגוקש.
ראו בהמשך הבהרות ספציפיות לגבי תחומי הרפואה והמשפט.

ויקיפדיה אינה מקור לייעוץ רפואי
רפואיים רבים; למרות זאת ,איננו יכולים להגטיח בשום אופו שהמידע בהם נכון .אין שום ביטחון שכל משפט בערך הנוגע בנושאיים

ויקיפדיה כוללת נושאים
נכון או מדויק .אפילו אם נקבעת עובדה רפואית נכונה ,ייתכן שהיא לא תהיה מתאימה לגביך או לגבי הסימפטומים שלך.
רפואיים היבו אמת,

בעל אופן כללי ואינו יכול להוות תחליף לעצת מומחה רפואי ,כלומר ,רופא מורשה ,אחות ,רוקח או
המידע הרפואי אותו נותנת ויקיקדיה הוא ,במקרה הטוב,
כל אדם אחר מסוג זה .ויקיפדיה אינה רופא.
מפתחים או נותבי החסות של ויקיפדיה או אף אחד אחר הקשור בדרך כלשהי לוויקיפדיה אינו יכול לקחת אחריות על
אף אהד מהתורמים ,מפעילי מערכת,
ההוצאות או השלכות של כל ניסיון להשתמש או לאמץ משהו מן האינפורמציה אוהדיס�אינפורמציה המוצגים באתר זה.
או במיזם אחר של קרן ויקימדיה בע"מ ניסיון להציע או להגיש חוות דעת רפואית או חוות דעת
אץ לראות בשומ דבר ב 0£-§-ט6^13ג11€.^1101
לשימוש בתרופות.
יכולים לעשות שימוש בכל חומר שתמצאו כאן תחת רישיון 5מ10ו11ב016311^6 001
מוין שאתם מוזמנים לתרום לערכים ברפואה או בריאות ואתם
ייהוס-שיתוף זהה 3.0לא מותאם והרישיוןל שימ וש חופשי של.0^11

ויקיפדיה אינה מקור לייעוץ משפטי

!

ויקיפדיה מכילה ערכים בנושאים משפטיים רבים ,אולם מאחר שמדובר באנציקלופדיה חופשית ,ייתכנו אי דיוקים .אין להסתמך על ערכים אלה כאל מידע
משפטי מדויק .ייתכנו שינויים בדין החל ממדינה למדינה ,וכן ייתכנו שינויים בחקיקה ובפסיקה של כל מדינה ומדינה .ערכים יכולים להיות מבוססים על המצב
המשפטי ששרר בעת הכנתם ,אולם עובדה מסוימת ,תקדים חדש ,או הלך רוח שונה בבתי המשפט ,עשויים לשנות את המצב ,ואף להפוך אותו לחלוטין.

בוויקיפדיה הוא מידע כללי ,ואין בו כדי להחליף מידע הניתן על ידי כעל מקצוע .על המעוניינים בייעוץ משפטי פרטני לפנות לעורך דין העוסק
המידע המצוי
בתהום ,ואין ויקיפדיה אחראית לכל נזק או תוצאה שתגרם בעקבות הסתמכות על המידע המופיע בה.
בל התוכן המצוי בוויקינ�דיה איבו מהווה ייעוץ משפטי כהגדרתו בחוק ,ואינו מתיימר להיות ייעוץ כזה.

השתמש בוויקיפדיה על אחריותך בלבל
אנא נקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לוודא ,שכל מידע ,שאתה מקבל מוויקיפדיה נכון ומאומה.
לפעילויות מסוכנות ,בלתי-חוקיות או לא מוסריות ,זכור שכולם יכולים לכתוב מידע זה בוויקיפליה ,והם עשויים להיות לא
אם יש הצעות כלשהן בנוגע
שנודע לך לגביו צורך באמצעי זהירות הולמים ,או בצעדים שבהם אתה יכול לנקוט כדי למנוע פציעה ,נזק גופני או כל
מתאימים בכדי לספק עבורך את המידע,
נזק אחר לעצמך ,ברכוש או מוניטין.
אנא הייה מודע לכך שכל מידע שאתה עשוי למצוא בוויקיפדיה עלול להיות לא מדויק ,מטעה ,מסוכן או בלתי חוקי.
מידע הנמצא בוויקיפדיה ,והאחריות בגין שימוש במידע ותוצאותיו מוטלת כולה על הקורא ועליו בלבד ,לכן ,האימות העצמאי שלך
חובה לבדוק ולאמת כל פרט
מומלץ ביותר.
ספציקי )למשל ,רפואי ,משפטי ,ניהול סיכונים( אנא היוועץ במומחה ,שהוא בעל רישירן או בעל ידע בתהום המבוקש.
אם אתה זקוק לייעוץ

!

ויקיפדיה עשויה להכיל תכניפ שאינם חוקיים
עשוי לעבור על חוקיה של המדינה או של תחום השיפוט שבו אתה נמצא בעודך צופה במידע זה .ויקיפדיה לא מעודדת
אנא שים לב נ שהמידע הנמצא כאן
אבל מאחר שמידע זה מאוחסן על שרת במדינת וירגייניה שבארצות _הברית ,הוא מתוחזק בהתאם להגנות המורשות כולן תחת התיקון
עבירה על שום חוק שהוא,
הראשון לחוקת ארצות הבת;ת ות חת ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם של האומות המאוחדות.
בתור חוק של ארצות הברית או של העקרונות שבמגילת האו"ם ,ולכן במצב שכזה " ,ויקןיפךה" איננה
החוקים במדינתך עשויים שלא להכיר בחופש הדיבור
פוטנציאלית על חוקים שכאלו ,שאתה יכול לעשות באמצעות קישור לדומיץ זה או שימוש של המידע המובא כאן ככל
יכילה להיות אחראית לגבי כל עבירה
דרך ,אמצעי או מובן אחר.

ויקיפדיה עשויה להכיל תכניפ שאינם לרוחך
וככזה מצויים בה ערכים רבים הכתובים בהתנדבות על ידי כותבים רבים .חלק מהערכים יכולים
מטרתה של ויקיכדיה היא לשמש אוסף של מידע אנושי,
להימנע מלכתוב בצורה פוגענית וכן להעלות תמונות אשר יכולות להיחשב כפוגעניות ,אבל
להיחשב כפוגעניים ,או בוטים על ידי הלק מהקוראים .על הכותבים
אין ויקיפדיה אחראית לכל נזק אשר יכול להיגרם עקב עיון בערכים או בתמונות המופיעים בוויקיפדיה.
השחתות הן של מלל והן של תמונות .אין ויקיפדיה אחראית להשחתות אלה ,ועושה
ויקיפדיה נערכת על ידי הציבור הרהב של משתמשי האינטרנט ולכן תיתכנה
כל מאמץ על מנת לתקנן.
מפר את הכללים שלה ,ואת חוקי המדינה ,כך יאפשר העלאת כל תוכן מקורי בעל ערך
כעיקרון ויקיפדיה מאפשרת העלאת תמונות או כתיבת תוכן אשר אינו
זכויות יוצרים ומבצעים .הפרות של כלל זה הן השחתה וויקיפדיה עושה כל מאמץ למנוע אותן.
אנציקלופדי ,אשר ניתן לתומכו ,ואשר אינו מהווה הפרה של
שייקח זמן מה בטרם תתוקן ההשחתה .אין ויקיפדיה אחראית לכל נזק שיגרם בפרק זמן זה.
יש לזכור כי ויקיכדיה הינד ,גוף התנדבותי ,וככזה ,ייתכן
בערכים שגיאות ,נקיטות עמדה ,סתירות ,או אי התאמות עם הכללים לעיל .מהיותה של
ויקיכדיה היא אנציקלופדיה צעירה שעדיין בהתהוותה ,ולכן ייתכנו
הסתמכות על הערכים ,ואם מתגלה הפרה של הכללים ,תעשה כל מאמץ לתקן אה הערך.
ויקיכדיה התנדבותית ,אין היא אחראית לכל גזק שיגרם בשל
זכר בהתייחסות אל כלל הבולשות והגולשים ובמתן שטות לערכים .אנא קבלו
לשימוש בלשון זכר :בדי למנוע סרבול מיותר ,וכמקובל בשפה העברית ,ננקטת לעיתים לשון
הבהרה בנוגע
זאת בהבנה.
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העיתון נוסד ב 1_8-בספטמבר  ,1851על ידי גי ורג י גי ונס והנרי ריימונד
)ממייסדי סוכנות הידיעות ?^ .(.בשנת  1896רכש אדולף אוקס אה זכויותיו,
נחשבו
לצהובוב^ם .לכן קבע אוקס את סיסמתו המפורסמת
זכה העיתון למעמד בינלאומי גבוה ,בעוד הב העיתונים המתחרים בארצות הכרית
ובתקופת כהונתו
" - "^11 #16כל החדשות שראויות לדפוס") .משפט זה קשה לתרגום ,היות שלמילה " "?11באנגליה שהי
י
של העיתון י'1ו1ד1^ 5 ?11 10 ?1ת' 1^/5
ן

משמעויות ,כך שמשפט זה ניתן גם לתרגם כ"כל החדשות שנכנסו לדפוס"(.

בספק; העיתון זכה בשבת  1918בפרס פוליצר בפעם הראשונה ,ובסך הכל זכה  90פעמים בכרס זה .משנת  1913הופץ גם
מאז ,הצלחת העיתון אינה מוטלת
באירופה וזכה שם להצלתה גדולה .בשנת  1996הרשק אתר האינטרנט שלו.

ל3ני ,בזמן ואחרי השואה ,מדיניות מו"ל העיתון הייתה לצמצם ,להעביר לעמודים פנימיים ,ולהעלים דיווחים על השואה^ ^.
3

הואשם בהעתקות מעיתונים אחרים שאותם כרסם בשער החדשות של ה"ניו יורק טיימס".
ב ,2003-אירע לעיתון משבר עיתונאי :אהד הכתבים ,ל _ייםו]_בל^ר,
בעקבות הפרשה התפטר בלייר יפוטרו מספר עובדים ,בהם העורך הראשי.
מארכיון האינטרנט שלו לציבור הרהב בחינם .באותה שנה גם עברו משרדי ההנהלה של העיתון
בספטמבר  2007הודיע העיתון על פתיחה חלקים נרחבים
מבניץ ניו יורק טיימס הישן בן  18הקומות ברחוב  43במנהטן ,לגור ד שחקי_ם בן  52קומות בשדרה השמינית.
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לאב רמסון לעורכת העיתון .במא_י  2014פוטרה אברמסון ,לאחר שדרישה
בשנת  2011מונתה לי
ממוניה .במקומה מונה דץ באקט ,העורך האפרו-אמריקאי הראשון של
להעלאת שכרה הכעיסה את
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וושינגטון פוסט
וושינגטון פוסט )באנגלית; 1?081ז (1116 \\^3811111 £10הוא עיתון יומי
אמר-קני רב תפוצה והשפעה ,החמישי בתפוצתו בארציתהגריתט.
העיתון נוסד בשנת  ,1377יוצא לאור בוושינגטון הכירה והוא הגדול והוותיק
בעיתוני העיר .כפועל יוצא ממיקום מערבתו ,הוא מתמחה בפוליטיקה
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בסופי שבוע^.
יורקנ טיימם" ו"וול סטריט ג י ורנל "
בניגוד לעיתונים גדולים אחרים כמו " ניו
—_
העיתון לא מפיץ את עותקיו מחוץ לחוףה מזרחי.
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העיתון זכה בעשרות פרמי פוליצר ופרסים יוקרתיים רגים אחרים .תפוצתו
עמדה בשנת  2011על  507>465עותקים בי_ום _חול ו 846,019-עותקים
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העיתון נוסד בשנה  1877ומספר שנים לאחר מכן הפך ליומון הראשון בעיר.
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לאחר המשבר הכלכל^העולמי ,העיתון פשט רגל ונמכר ליו" ר הפדרל ריזרב יוג^מא^ ,אשר הוריש את העיתון לחתנו ,פיליפ גרהאם ,בשנה
בשנת > 1933
946ג .לאחר התאבדותו  13630עבר העיתון לבעלותה של אשתו ובתו של מאייר ,קתרין גרהאם .היא שימשה כבעלת העיתון ומו"ל בין השנים 1969

יעמדה בראש הברת וושינגטון פוסט בתחילת שנות התשעים כיושבת ראש הדירקטוריון וכמנכ"לית .אחרי  1993היא שמרה על תפקידה כיושבת
ל1979-
ראש הוועד המנהל עד למותה ב.2001-
� בתקופתו סוקרה פרשת _מ סממ _1הפנטגון ופרשת
כצעד ראשון מינתה קתרין גרהאם את בן בראן;? לעורך הראשי של העיתון ,שכיהן בשנים -991-1968נ
ווטרגייט.
ב 1981-כיכב העיתון בשערורייה מביכה כאשר העיתונאית ג י נט קוק פרסמה בו סיפור בדוי שזיכה אותה ואת העיתון בפרס פוליצר ,והעיתון יחד עם העיתונאית
נאלצו להחזיר את הפרס.
בשנת  1.996יקים העיתון אתראעטתט.
!".
� 2013משפחת גרהאם מכרה את העיתון לג^ף כזום ,מייסד אמזון ,תמורת  250מיליון דולר
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שמתפרסם בימי רביעי
אוכל  -מדור אוכל
בית  -מדור בתים שמתפרסם בימי שלישי
 מדור בריאות שמתפרסם בימי שלישיבריאות
נדל"ן  -מדור נדל" ן שמתפרסם בימי שבת
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בסרט העיתון מתוארת השתלשלות האירוע

של השיפת פרשת מסמכןהפנטגון בעיתון הוושינגטון פוסט.
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גיואיש כרוניקל-ויקיפדיה
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ג י ואיש פרוניקל
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גיואיש כרוניקל )כאנגלית (.16^1811 €1110111€16 :הוא העיתון המרכזי של יהדות
בריטניה .נןסד ב 1841-בלונדון ,ולפיכך מהווה את העיתון היהודי הוותיק בעולם שעודנו
מופיע.
בתחילת דרכו של העיתון מיד עם הקמתו בשנת  1841הגיע ללונדון אברהם בייניש על מנת
לשכנע את יהיהודים להתיישב בארץ ישראל ,ובשבת  185,5הוא נתמנה לעורכו של העיתון
פעולות
חובבי ציוו ועוד .ביו כותבי
וכתב בו חדשות מארץ ישראל ועל מפעל ההתיישבות ועל
המאמרים בחיתון היו מרדכי עמנואל נח ,משה _ הס ,הרב ןהודה_חי_<]לקלע_י ואחרים .בתחילת
שנות ה ^0-של המאה ה 1_97שלח חובב הציונות הבריטי לורנם אוליפנט סדרת מאמרים
לעיתון ובהם עודד את הקוראים לתרום כספים ולתמוך בעולי העלייה הראשונה.
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שעד העיתון מ 17-בינואר 1896

בשבת  1896פורסם בעיתון מאמרו של הרצל "פתרון לבעיה היהודית" .בתקופת מלחמת
העולם ה ראשונה תמך העיתון בעמדה הציונית המדינית .בשנת  1234העיתרל התמזג עם
וורלד שנוסד בשנת  .1873העיתון ,היוצא לאור מדי יום שישי בתפוצה של למעלה מ 30,000-עותקים ,מספק חדשות ,דעות ,מאמרים וטורים
העיתון ג י ואיש
הרבות וספורט ,וכמו כן גם מגוון רחב של דעות ממכתבי הקוראים .בכך היווה ,ועדיין מהווה ,הפקיד מרכזי בהתפתחות י_ה דות בריטניה ובחיי
בנושאי חברה,
הקהילה היהודית שם.
העצמאי לחלוטין ,נמצא כבעלות קרן קסלר  -קרן תרומות ששולטת שליטה מלאה בעיתון ,ובכך מונעת השתלטות בעלי אינטרסים פרטיים על העיתון,
העיתון,
דבר המאפשר עצמאות מוחלטת למערכת העיתון ,למגוון הדעות וליושרה העיתונאית.
סטיבן כולארד מתפקד כעורכו הנוכחי של העיתון.

קישוריה חיצוניים
? ייאיני !!יךשמן של  .העית)_(1וח^^0:ו|^^^//^)505/
דף זה מגרך לאתר!בח ג� 11 ,09:22בספנומבר .2017
לרישיון 5ה10חרח\/6 00ו!63ץ 0ייח-01שית!ף זהה  ;3.0ייתכן שישנם תנאים ם90ים .ד י את תנאי ה^ימנש לפרטים.
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בכתיב יידי תקני :פאדרוערטס; נהגה" :פורןורטס ; תרגום מילולי
.

'קדימה (1הוא עיתון יהוך-אמריקני היךצא לאור בנן_;�ירק .החל מ 2008-עצא
העיתון לאור|בכורמט של עיתון חדשות במהדורות נפרדות ביידיש ובאנגלית ,שכל

אהת מהן מה� ו ה יחידה עצמאית.
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עורכו הבולט של העיתון ,ימשך  43שנים ,היה אברהם )אייב( קאהאן .עורך
^^^^^0^ 8^^^39^^ ||0^^^^^^^^0
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העיתון מאז שנת  2000הוא גיי��:יי� גולדברג.

ונופך עניינימ
היסטוריה
בעת המודרנית

^^^ ^^^^^^^^^810
מחלק 1עיתונים צעירים ממתינים ל"פאר!!ערט 0יי על
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פארורערטס נוסד ב 22-באפריל  189 7כעטזון^ומ^ בידי " 50סוציאליסטים דוברי יידיש ,1כפי
.
שנהגו אז להגדור עצמם יהודים שפעלו במסגרות יהודיות אך סלדו מרעיונות לאומיים מוצהרים
כמו הציונות .השפעתו של אברהם_קאהאן ,מי שהיה לימים לדמות המפורסמת ביותר בתולדות
העיתון ,בשנים הקריטיות בחיי העיתון ,הייתה  -בניגוד למורשת שהוא עצמו טיפח  -זניחה;
הוא כרש מהנהלת העיתון מספר חודשים לאחר הקמתו ,ושב למערכת רק כעבור במה שנים
שבהן 'עשה לביתו'  ,בעוד שותפיו לדרך עומסים על כתפיהם את 'שבע השנים הרזות 1של
הגורמים להקמה העיתון היו קשורים במאבק בקרב הסוציאליסטים דוברי היידיש בשאלת
מן
הפרשנות לסוציאליזם .שמו של העיתון ,כמו גם האוריינטציה הפוליטית
שלו ,נשאלו שניהם י
י
"
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היומון המרכזי של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית של גרמניה )(?533-1821
)שאופןהגייתו וןמשמעותו זהים( .ואכן ,בתחילת דרכו הגן פארווערטס על האיגודים המקצועיים
וצידד בסוציאליזם דמוקרטי מתון .העיתון היה קשור לי בונד י; ליתר דיוק ,בונדיסטים שהיגרו
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זי
.
שער מהד1רת הפארווערטם מיום  1בנובמבר
 ,9 ;19 36ע ל מניח את ידו על כתפ! ^ל פרנק לין
ן-לאנו ר1ז!1לט; הכיתוב באנגלית וביידיש קוראלתמוך ב"רו�הולט  -בח�ררנ הפ1על'ם "

מרוסיה לארצית הברית ראו בו את ביתם הטבעי .עם זאת ,לא היה זה בטאון התנועה .עד שנת
יחד עם גורמים ?
 1917יחזיק העיתון בקו אנטי-ציוני חריף .לאחר הצהרת בלפור ההל העיתון,
להרפות מעמדתו האנטי-ציונית החריכה .העיתון הלך ונהיה אט אט בלתי-ציוני )להבדיל מאנטי-ציוני( ,ובמהלך שנות ה30-אפילו
רכים ביהדות ארצות הברית,
פרו-ציוני.
תמך
האמו^ית )? ,($כחלק מתפיסתו הרד^קל^ת )עם זאת ,עד  .1917העיתון שיתף פעולה עם הגורמים
מראשית דרכו
העיתון במפלגה הס^^1ט_£
ג^קוב^ף ,איש הפיננסים שנודע בכינויו י רוטשילד האמריקאי'( .אולם כשם שבמהלך שנות ה 20-הלך ונטה לכ יוון
השמרניים ביותר ברחוב היהודי ,בראשם
למפלגה הדמוקרטית ,וב 1932 -הנחה העיתון את קוראיו לתמוך בפרנקלין רוזוולט ובכך השלים חבירה לכוחות
הציוני מבחינה יהודית ,כך הלך והתקרב
הפרוגרסיביים.
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תפוצת העיתון והלכה וגדלה ,במקביל לגידול המהיר באוכלוסיית דוברי היידיש בארצותהבחת .בשנת 1912עמדה תפוצתו על כ 120,000-גיליונות ,ובשנת
מ ,200,000-ובםוף שנות ה 20-ובתחילת שנותה^ היה "פארווערטם" ליומון הכרך המוביל בארצות הברית ,עם השפעה ניכרת ועם
 1§15הגיע לי|תר
^
תפוצה לאומית של למעלה מ 275,000-גיליונות - 123£2שירדה ב~ 1939ל 170,000-כתוצאה מהשינויים במדיניות ההגידה האמריקאית ,אשר הגבילה
מאוד מעתה הגירת יהודים אל המדינה! [-1כשנת  1962צנחה תפוצת העיתון ,ועמדה על  56,126בימות השבוע ועל  59,636במהדורת סוף השבועי
פורמט :הוא הפך מיומון לשבועון ,ונוסף לו מוסף בשפה האנגלית ^.ב 1990-הפך המוסף באנגלית לשבועון עצמאי ,ובהמשך ליומון -
וב 1983-שינו! העיתון
3ז1}( 1דך0ץ  .7116,161015111)011#תפוצתה של המהדורה האנגלית הגיעה בשנת  2000ל ,26,183-בעוד זו של השבועון היידי צנחה ל ,7,000-ומוסיפה
להתמיד במגמת ירידה^ .
ו
לעיתון היה יצחל בשמם זינגר .עוד כותבים יהודים בולטים היו י.י .זינגר ,אברהם לימין ,אברהם רייזן ,זלמן שניאור ,אלתרקציזנה ועוד.
__
הכותב הידוע בןיותר
.
^
בנוסף להם כתבו לעיתון דמויות בולטות מעולם הספרות והפוליטיקה הסוציאליסטיים ,כגון לאון^תצקי ומורים וינצי בסקי.

בעת המודרנית

הסוציאליסטית האמריקנית בפוליטיקה האמריקנית בכללותה ובקרב הקהילה היהודית בפרט ,הצטרף העיתון למיינסטרים
עם דעיכת השפעתה של המפלגה
בד בכד שמר על אוריינטציה סוציאל-דמו^רטןת .כיום מחזיקה הגרסה האנגלית בקרב הקהילה היהודית בעמדה המתירה ביקורת על המדיניות
הליברלי ,אך
הליברלית.
לאחרונה עלייה קלה בתפוצה ,מאחר שקורמים ביידיש נעשו פופולריים יותר בקרב סטודנטים באוניברסיטאות ,והתייצבה סביב 5,500
המהדורה היידית רשמה
גיליונות .העור הנוכחי של המהדורה היידית ,כורים סנדלר ,נמנה עם כותבי היידיש החילונים הבולטים בני-זמננו.
ךן
הרוסית .מהדורה זו הפכה לבסוף לישות נפרדת לחלוטין ,הנמצאת בבעלות הארגון ''יהודים רוסים-אמריקאיים
במשך שנים אחדות הוציא העיתון מהדורה בשפה
ו
ישראל" ^ .(1^11,1111851311.^1116110311,76*?5 £01 151361בניגוד לגרסה האנגלית ,עורכי המהדורה הרוסית וקוראיה היו קשובים יותר לקולות מן
למען
הצד הימני של רמפה הפוליטית; כמרץ  2007שינה העיתון את שמו ל"פותם"^-.

הגיחו שמרנים לחזית המהדורה האנגלית של העיתון ,אך הניתוק מהמסורת לא האריך ימים .מספר שמרנים שפוטרו מהעיתון
בתקופה מסוימת בשנות ה90-
סייעו מאוחר יוקר לייסד את ה"ניו יורק_סאן" .משנת  2009משמשת גייין אייזנר כעורכת העיתון.

1?01*\\^1<150
יהודים אמריקאים ,שהיה להם השפעה משמעותית על הסיפור היהודי בשנה החולפת .הרשימה מתפרסמת מדי שנה
 ?0^313 50היא רשימה של חמישים
מטעם המערכת ^ל העיתון מאז שית  -1994הרשימה הייתה יוזמה של סתי ליפסקי ,העורך המייסד של פורוורד באנגלית.
זה לא מחקר מדעי ,אלא דעתם של חברי הצוות ,בסיוע הצעות מהקוראים .בדירוג מחולקים הנבחרים לקטגוריות שונות )אשר
על כי אתר האינטרנט של העיתון,
עשויות להשתנות משנה לשנה( .בין הקטגוריות :פוליטיקה ,אקטיביזם ,דת ,קהילה ,תרבות ,פילנתרופיה ,שערוריות ,ספורט.
הרשימה כוללת גם את אותם יהודים שההשפעה שלהם בשנה האחרונה הייתה נזק דרמטי.

בניין עיזבון " פארווערטס"

" בניין משרדים בן עשר קומות ,השוכן במרכז העיר ,במזרח _ברודוו^י  > *75בלואר איסט _סיי 7שבמנהטן.
בשיא הפופולריות שלו הקים העיתון " פארווערטס
בטענה שבניין צנוע בן קימות יספק את צרכיו של העיתון ,אך העורך אברהם קאהאן ראה את הדברים
חברים בי איגוד הפארווערטס י הביעו התנגדות למיזם,
3
אלא מסר בפני עצמו :היפארווערטס' כאן ,וכאן יישאר .הבניין תוכנן בידי האדריכל ג י ורג 1בוהם
אחרת 10 .קומוןת לא היו לצרכים פונקציונליים בלבד,
בחזית הבניין מגולפים תבל^נד דיוקנאותיהם של קרל מרקס ושל כ-רידריך אנגלס ,וכן דיוקנאותיהם של פרדיננד לסל,
) ,(30611111וכנן�יתו הושלמה ב-1912-
_הגרמנ^ם_הכלל_י ,ע&ס^ (.ושל אוגוסט_בבל ,ממייסדי המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית
מייסד המפלגה הסוציאליסטית הגרמנית הראשונה )זדגוד_הפ^ים
ויושב הראש שלה כעת שהוקם הבניין.

במפץ הנדל"ן בשנות  90-71הוסב הבניין לבניין מגורים^^.
לקריאה נוספת
מהגרים ,סוציאליזם )פוליטיקה יהודית בניו יורק  , 1917-1 890הוצאת הל ן יבוץ
י* א1די מנור! עיתון למען האנושות  -הפארווערט:0

המאוחזל.2008
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נספח :3
העתק מהתקנות הנוגעות ביחס לתיקון המוצע לתקנה (7)500
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תקנ1ת סדר הדין האזרחי )תיקון מסי  ,(3תתשע"ט2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108ו' 109לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ"ד 1,1984-אני מתקינה תקנות אלו :
תיקון תקנה 19

ן

בתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד) 2 1984-להלן  -התקנות העיקריות(,
בתקנה  ,19במקום "שלושים" יבוא "שישים".

תיקון ונקנה 221

.2

בתקנה  221לתקנות העיקריות ,במקום "שלושים" יבוא "שישים".

הוספת תקנה 407א .3

אחרי תקנה  407לתקנות העיקריות יבוא :

"החלטה בבקשת 407א .החליט בית המשפט העליון לדחות בקשת רשות
ערעור על החלטה של בית משפט מחוזי בשבתו
רשות ערעור לאחר
כבית משפט לערעורים ,רשאי בית המשפט לכלול
שתי ערכאות
בפסק דינו רק את קביעתו בדבר דחיית בקשת
רשות הערעור ,ובלבד שלדעתו מתקיימים כל אלה
לגבי ההחלטה שעליה מערערים:
) (1הקביעות בהחלטה אינן מעוררות
שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם
של הצדדים ;

)(2

מתן רשות ערעור אינו דרוש כדי

למנוע עיוות דין.
תיקון הקנה 500

.4

בתקנה  500לתקנות העיקריות ,במקום פסקה ) (7יבוא -
") (7התובענה מבוססת על מעשה או מחדל שאירע בתחום המדינה או
על נזק שנגרם לתובע בישראל ממוצר ,שירות או התנהגות של הנתבע,
ובלבד שהנתבע יכול היה לצפות שהנזק ייגרם בישראל וכן שהנתבע ,או
אדם קשור לו ,עוסק בסחר בין-לאומי או במתן שירותים בין-לאומייס
בהיקף משמעותי ,-
לעניין זה "אדם קשור"  -אס הנתבע הוא תאגיד ,כל אחד מאלה:

ר ס"ח הת'ףמ"ד ,עמ'  ; 198התשמ"ט ,עמ' .48
 -ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ; 2220קי'ת התשע"ט.470 ,

)א(

אדם השולט בתאגיד י}

)ב(

תאגיד הנשלט בידי אדם כאמור בפסקה )א( ;

)ג(

ב

התש

)

ב

תאגיד הנשלט בידי מי מהאמוריס בפסקאות )א( ו)-ב(".

(20

)חמ -3-1178ת(1

אילת שקד
שרת המשפטים

דברי הסבר
הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי )פורסמו ק"ת תשע"ט מסי
כללי :בספטמבר  2019צפויה להיכנס לתוקף
עמי  .(422לשנס שני תיקונים שנבקש להחיל כבר מעתה  :האחד -תיקון המועד להגשת
 8 085מיום 11.30.2018
המצאת כתב התביעה במקום  30ימים( ,והשני -המצאה מחוץ לתחום בשל נזק
כתב הגנה ) 60ימים ממועד
תיקונים שנדונו עוד קודם לכן בוועדה המייעצת לענייני סדר דין אזרחי בראשות
שנגרס בישראל .מדובר בשני

והוועדה ממליצה לשרה לערכם עוד בתקנות הקיימות ,כאשר כאמור ,בספטמבר  2019הו
הש�פט עמית
ימשיכו לעמוד בתוקף במסגרת התקנות החדשות.
הוספת תקנה 407א -בהתאם להמלצות הוועדה המייעצת כאמור ,מוצע לתקן את
לגבי התיקון המוצע בעניין
התקנות הקיימות ולהחיל תיקון זה גם במסגרת התקנות החדשות.
תיקון זה היא להתאים את סדרי הדין למציאות הקיימת ,שממנה עולה
תי;7ין תקנה  19ותקנו?  :221מטרת
כתב הגנה מחייב הידרשות לאירועי העבר ,התחקות אחר המסכת העובדתית ואיתור
כי ^עמים רבות גיבוש
� 30ימים .כמו כן ,בבית המשפט
גורמים מעורבים ומסמכים רלבנטיים ,דבר המצריך פרק זמן ארוך יותר מ
מועד הגשת כתב ההגנה ,דבר הגוזל זמן שיפוטי יקר ומשאבי מערכת .תופעה
מוגשות בקשות רבות להארכת
לאפשר מראש זמן נוסף להגשת כתב ההגנה על ידי בעל הדין המתגונן
זו חוצת תחומי משפט ולפיכך מוצע
ולהאריך זאת לפרק זמן של  60ימים.
הרב המוטל על בתי המשפט בכלל ועל בית המשפט העליון בפרט ,מוצע
הוספת תקנה 407א :נוכח העומס
את האפשרות לכלול בהחלטות הדוחות בקשות רשות ערעור ב"גלגול
לעג) בתקנות סדר הדין האזרחי
אמירה תמציתית שעניינה הוא שאין עילה להתערבות בהחלטה או בפסק
שלי[שי'י ,במקרים המתאימים לכך,
זאת ,במקרים בהם אין מדובר בפסק דין הנוגע לשאלה משפטית
הדי|י נושא הבקשה ,ללא פירוט נוסף.
הצדדים הישירים למחלוקת ,ובמידה שמתן רשות ערעור אינו דרוש
עקרונית החורגת מעניינם הפרטי של
לצו4ך מניעת עיוות דין.
בתקנה )460ב( לתקנות סדר הדין האזרחי ,תוך התאמתו של
הה^עה מבוססת בחלקה על ההסדר הקבוע
בפסיקה לדיון בבקשות רשות ערעור ב"גלגול שלישי" ,הידועות
הסדר זה לאמות המידה המצמצמות שנקבעו

?

חיפה" )בהתבסס על ר"ע  103/82חניון חיפה גע"מ ני מצו* אור )הדו חיפה( בע"מ  ,פ"ד
גכ| כמבחן "חניון
לו|.((1982) {3
מבחן זה מהווה את ההלכה המנחה לעניין

התערבותו של בית המשפט בגלגול שלישי בפסק הדין .לפיכך ,נקבע

למחלוקות עובדתיות אשר ניתן להן מענה הולס בפסק דין מנומק של הערכאה
כי מקום בו הערעור נוגע
ערכאת ערעור ,לא כל שכן ב"גלגול שלישי"  ,להתערב בקביעות מסוג זה .כך הוכרע
דלףטה  ,אין טבעה של
גי עידו קרקובסקי )פורסם בנבו (25.3.2012 ,לעניין הערכת נכותו התפקודית של
בר^'א  8532/11שוש כהן
הכרעה מנומקת בבית המשפט השלום .במקרה אחר נפסק כי הבקשה מעלה
הנףוק אשר לגביה התקבלה
הסעיף הנ"ל ואין מדובר במקרה חריג העולה כדי עיוות דין ,ולכן אין
שאלה פרטנית הנוגעת לאופן יישומו של
בשיקול הדעת של בימ"ש קמא )רע"א  6303/17מומר מטאנס ני פהד עבוד
מסוס ליתן רשות ערעור ולהתערב
)פורסם בנבו.((21.12.2011 ,
אל מחוץ לתחום המדינה בתובענה שעילתה גרימת נזק ,נדרש
ת;7גה  :(7)500עד כה ,לשם אישור המצאה
המחדל שגרס לנזק אירע בגבולות ישראל .לאור הדיון שעלה בסוגיה בפסיקה ,
ה.0בקש להוכיח שהמעשה או
המצאה מחוץ לתחום בתובענה שעילתה גרימת נזק ,גס במקרה שבו
כפן שיפורט בהמשך ,מוצע לאפשר היתר
לצפות שהנזק יתרחש בישראל ,בעוד שהמעשה או המחדל שגרמו לו
הנ|ק אירע בישראל או שניתן היה
החרחשו מחוצה לה .זאת ,בהתקיים שני תנאים :
שגרס לנזק ,צפה או היה עליו לצפות ,שמעשהו או מחדלו יגרום לנזק
) (1מבצע המעשה או המחדל
שלו ,ובמסגרת כך ייתכן ויישפט בגינם בישראל .זאת ,מתוך הנחה
במדינה במסגרת פעילות המסחר
לצפות את קרות הנזק בישראל ויוכלו להיערך לאפשרות להיתבע בישראל.
כי ספקים זרים יכולים

:

שעוסק בסחר בינלאומי )קרי ,יצרן העוסק במהלך עסקיו הרגיל
) (2מדובר בנתבע ,או אדם הקשור לו,
ישראל בפרט( או במתן שירותים בינלאומיים בהיקף משמעותי .התנאי
במסחר בעולם בכלל ומול
בהיקף משמעותי נועד כדי למנוע מצב שבו ספק שמוכר מוצרים בהיקף
שלפיו צריך שיהיה מדובר
הנוסח המוצע מבוסס על הנוסח של מדינת ניו יורק ,שם מוחל מבחן מיוחד
מצומצם ייתבע בישראל.
מחוץ לתחום ביחס לפעילות בין לאומית משמעותית ולא זניח ה של
המבסס ,בין היתר ,המצאה
כאמור מחוץ לתחום תתאפשר לא רק כאשר הנתבע עצמו עומד
הנתבע .מוצע לקבוע כי המצאה
כאשר הנתבע עוסק בעצמו בסחר בינלאומי או במתן שירותים
בתנאי השני ,כלומר ,לא רק
אלא גס כאשר הנתבע ,אס הוא תאגיד ,עושה זאת דה פקטו
בינלאומיים שהיקפם משמעותי,
 ,למשל ,מי ששולט בנתבע או תאגיד שנשלט על ידו .אם
באמצעות "אדם קשוח' .אדם קשור הוא
 ,אך חברת הבת שלו משווקת עבורו את המוצרים בעולם,
הנתבע עצמו אינו עוסק בסחר בינלאומי
לראות בהפרדה התאגידית ביניהם כשוללת את קיומו של
הרי שהתנאי השני מתקיים דה פקטו ,ואין
ההגדרה המוצעת לאדם קשור מתייחסת אפוא לכל קבוצת
התנאי בדבר הסחר הבינלאומי.
שליטה כקבוצה אחת לצורך השגת תכלית התקנה .ההגדרה
המחזיקים שמתקיימים בתוכה יחסי
מקובלת בחקיקה ומופיעה במספר דברי חקיקה שמתייחסים לתאגידים.

!

שלא די בקרות הנזק בישראל כדי להצמיח עילה למתן היתר
הפרשנות שניתנה בפסיקה לתקנה  (7)500היא

מחוץ למדינה ,אלא דרוש כי המעשה או המחדל שעליהם מבוססת התובענה יהיו בתחום המדינה3.
הכ^צאה
תקנה  (7)500כנוסחה היום שוללת אפשרות למתן היתר המצאה אל מחוץ לתחום
בנדיבות אלה ,שבהו
אם לא נעשה מעשה או מחדל בישראל ,מוצע כעת לתקן את נוסח התקנה כך שתהלום את מגמות
המדינה
וההתפתחות הטכנולוגית בת ימינו ולאפשר המצאה מחוץ לתחום בהתאם לתנאים שנקבעו
הגלובליזציה
בתקנה זו4.
כבי השופטת חיות ברע"א  925/17הצלחה התנועה הציגנית לקידום חברה
במסגרת החלטה שניתנה על ידי
ח013(10ק0 001וח410ק) £11 0פורסם בנבו( ,נאמר בשלהי הדברים כי :
כלכלית הוגנת נ'
כי ההוצאה שאליה הגעתי יש בה כדי לעורר אי נהת מסוימת .אכן ,מצב שבו הצרכן
"ל^ני סיום אוסיף
מגופים שחברו  ,לכאורה ,לקרטל בינלאומי שבעטיו נגרם לו נזק הוא מצב בלתי
הישראלי לא יוכל להיפרע
אם התקנה כנוסחה הנוכחי הולמת את מגמות הגלובליזציה וההתפתחויות
רצוי  ,ומבחינה זו ספק
בעולמנו )לבי קורת על נוסחה של תקנה  (7)500ראוי .קונפינו-שר ,בעמי  .(107-102בדין
הטכנולוגיות
ממנו שאובה הוראת תקנה (7)500כמקור ,שונה זה מכבר נוסח התקנה כאופן המקים עילה להמציא
האנגלי

 9בי-דין מחוץ לתחוםהמדינה גםבמקרים שבהם הנזק בלבד קרהבתחומי המדינה וללא קשר לשאלה
כתו:

המעשה או המחדל שגרמו לו )לנוסח האנגלי ראו י .(€?£ ?0 63 3.1, (9)(0) .עוד ראיתי
היכן ארע
תקנות סדר הדין האזרחי  ,התשע" ה ,2014-ניתנה הדעת לסוגיה זו והוצע לתקן את נוסח
לצי -ין כי בטיוטת
עילת ההמצאה אל מחוץ לתחום המדינה במקרים שבהם "מבוקש סעד לגבי מעשה,
התקנה כך שתקום
שניתן היה לצפותו מראש ,שנעשה ,עומד להיעשות או צריך היה להיעשות בתהום המדינה"
מחךל או נזק
הוספה[ .מכל מקום ,תקנה  (7)500כנוסחה היום שוללת אפשרות למתן היתר המצאה אל מחוץ
]ההדגש ה
לתהום המדי נה אם לא נעשה מעשה או מחדל בישראל  ,ומשכך דין הבקשה להידחות".

/

בתיקון תקנה  (7)500נוקטת עו"ד טליה קונפינו -שר .לשיטתה ,תיקון התקנה
בעכ(דה המחזקת את הצורך
בדין הישראלי תינו כורח המציאות .בספרה 5היא מציינת כי-
"הדעה לפיה המקום

הנאות לדון כתביעה שעילתה בעוולת נזיקין הוא דוו קא מקום ביצוע העוולה היא דעה

לתת לה מעמד מועדף על פני דעות אחרות .הניידות הגבוהה המאפיינת את החיים בעידן
מיושנת ואץ
אירוע העוול ה חינו לעיתים תכופות מקרי לחלוטין וחשיבותו משנית.
המודרני מביאה לידי כך שמקום
מציאת פתרונות גמישים יותר ,העונים על הצרכים של בעלי הדין ויש בהם תשובה
המביאות מחייבת
הכלכלית הבי נלאומית .כהקשר זה הכוונה היא ,כעיקר ,לקהל הצרכנים,
להש לכותיה של התנופה בפעילות
שאי^בינו לבין היצרן הסכמי שיפוט מחייכים".

 .111018111119^116 06 (36^313.4 2752/03ני דייר נחמן וילנסקי ,נז )(6
 565/77מזרחי נ' נובלס אקספלוסיגס ,פ"ד לב) > 115 £2רע"א
~ ע"א
הוגנת ני ת�300ו0כן10 001ת*0ק) *1> 0פורסם בנבו(29.12.2016 ,
 925/17הצלחה התניעה הצרכנית לקידום חברה כלכלית
 4רע"א
קונפינו שר סמ13ת שיפוט על נתבע זר ,עמ' .(2000) 102-107
י טליה

-

,

[

נזק שנגרם בישראל כמפורט בתיקון המוצע כפופה למסננת
[
יצוין[ כי בכל מקרה ,המצאה מחוץ לתחום בשל
המסננת ה ראשונה היא דוקטרינת הפורום הבלתי נאות
חפוקם הבלתי נאות וכן למסננת הקשר הסיבתי לנזק.
מרב הזיקות בין עילת התובענה והצדדים לה לבין הפורום
הנהוגה בפסיקה הישראלית המבוססת על מבחן
של הצדדים ובנסיבות העניין .הדוקטרינה מהווה מסננת עבור מקרים
הישראלי וכן מתחשבת בציפייתם הסבירה
ראלי תכביד על ההליך או על בתי המשפט או לחלופין תהא
שיעמדו בתנאי התיקון המוצע אך טיפולם בפורום יש
של קשר סיבתי בין המעשה או המחדל של הנתבע לבין הנזק
לא הירחית .המסננת השנייה נובעת מהחובה לקיומו
שנגרנ!ז לתובע ,בכפוף לדיני הנזיקין,
במסגרת תקנה  (7)500ולהוסיף את תקנה 7)500א( שתכלול את
בהתאם לאמור ,מוצע להרחיב את ההגנה שניתנת
בתחום המדינה גם כאשר המעשה או המחדל שגרמו לו ,נעשו
האפשרות להגיש בישראל תביעה בגין נזק שארע
מהתנהגות חברה בינלאומית ,שירותיה או מוצריה להגיש
מחוצה לה .יש ליצור מסלול שיאפשר לתובע שנפגע
תביעה בישראל.
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