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 4  נוכחי�:

 5  ב"כ התובע עו"ד בומב	

 6  אי� הופעה לתובע 

 7  ד רוזנשטיי�ב"כ הנתבעי� עו"

 8  בעצמ� 4!ו 3הנתבעי� 

 9  ברינהב"כ צד ג' עו"ד 

 10  צד ג' בעצמו

 11 פרוטוקול

  12 

 13  ב"כ התובע:

 14  מקו� מושבו של הלקוח שלי הוא בלונדו� ואני מייצג אותו. 

 15תבענו את הכתב העור	 והמו"ל בהתא� לדי�. אבל כא� אנשי� מסרבי� לגלות את השמות האמיתיי� 

 16  של ה�. ג� בכתב ההגנה ובמקומות האחרי� אנו לא יודעי� מה השמות האחרי�. 

 17  ה� לא השמות האמיתיי�.  5!ו 4י� הנתבע 

 18  חד של משה ברגמ�. ה� גלומי� בש� א 5!ו 4היו� התברר לי שהמתנו, מוסר לי חברי שהנתבעי� 

  19 

  20 
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 1  ב"כ הנתבעי�:

 2הוא כתב  3העור	 הראשי והש� שלו נכו�, נתבע  2זו החברה שמנהלת את האתר, נתבע  1נתבעת 

 3שמו בת.ז. הוא  4ואי� לו קשר לתובעת, לכ� יש למחוק אותו. משה וייסברג נתבע  1עיתונאי בנתבעת 

 �4 תעודת זהות לפני מספר חודשי� הש� ברגמ� תצהירי גילוי המסמכי� הגשנו תחת הש� ברגמ� ע

 5  זה ש� עט, ואפשר למחוק אותו מכתב התביעה.  5ולא היו� או אתמול. ונתבע 

  6 

 7  ב"כ התובע:

 8  היו� אנו שומעי� את השמות האמתיי�. 

  9 

 10  באי כח הצדדי�:

 11  ימחקו מכתב התביעה.  5!ו 3בהסכמה מסכימי� לתיקו� כתב התביעה באופ� שנתבעי� 

 12  ". 300079852רש� "משה ברגמ� ת.ז. יתוק� וי 4שמו של נתבע 

  13 
#>3<#  14 

 15  החלטה

 16  לאור הסכמת הצדדי� לתק� את כתב התביעה כמבוקש. 

  17 

 18  נתבעי� מכתב התביעה.   5!ו 3נתבעי� 

  19 

 20  יתוק� בהתא� להסכמה.  4שמו של הנתבע 
#>4<#  21 
  22 

 23  במעמד הנוכחי�. 18/12/2018, י' טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  24 

 

  

  שופטת, גזית איילה

  25 

 26  ב"כ התובע:

 27אני חוזר על הבקשה שהגשנו למת� צווי�, אנו מגלי� שבו מצב דברי� שכל בקשה שאנו זכאי� לה 

 28לפי התקנות פוסלי� אותה. פרטתי בבקשה לגילוי מסמכי� וג� מסמכי� ספציפיי� וג� בקשה 

 29נו רוצי� שזה לגילו� במסמכי� כלליי�, לא התקבלו או לא הוגשו.  התצהיר לא לפי התקנות. א

 30  יופיע כמו שצרי	 ללא התחמקויות ואנו מפרטי� את הפגמי� שנפלו בכל אחד מה�. 
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 1צרי	 לכתוב לפי התקנות שמי שמצהיר מוסמ	 לעשות כ�. מי שעור	 תצהיר בשמו של גו- משפטי 

 2חייב להצהיר שהוא מוסמ	. אני מדבר על תצהירי� מטע� החברה וג� תק- לתצהיר מענה על 

 3  מסמכי� שהוכנו לצור	 תצהיר משפטי חסוי.  4יר גילוי המסמכי�, נאמר בסע' שאלות. בתצה

 4ה� צריכי� להרי� את הנטל ואי אפשר לומר שחל חיסיו�, וכמו שכתבת ביקשתי מבית המשפט 

 5להורות לנתבעי� להצהיר על כלל המסמכי� שנמצאי� ביד�, וככל שיש טענת חיסיו�, בית המשפט 

 6  � ה� חסויי�, ונות� החלטה. אי� לי תצהירי� ערוכי� לפי התקנות.בודק את המסמכי� ורואה שאכ

 7  , משו� מה לא קיבלנו. 1ביקשתי לקבל מידע שמעיד על כניסות ויציאות לאתר נתבעת 

 8  ביקשנו את כל המסמכי� בתצהיר ולא קיבלנו. גילוי ועיו� במסמכי� כלליי�. 

 9  למידע שחשוב לנו וה� התעלמו מאתנו. והוא הדי� ג� לגבי גילוי ספציפי וביקשנו לקבל אסמכתאות

 10  כרגע אני מקבל מחברי תצהיר של משה ברגמ�.

  11 

 12  ב"כ הנתבעי�:

 13אני מופיע בתיק ועור	 הדי� השני נמצא חלק מהזמ� בחו"ל. הגשנו תצהירי� בנוסח סופי א	 לא 

 14  חתו� מטע� טכני. אישרתי לפני הדיו�.  מציג לבית המשפט את התצהיר.   צור- לכתב ההגנה.

 15חברי קיבל תצהיר ערו	 כדי� מטע� כל הנתבעי� אכ� לא מאומת, היו� אומת. התצהירי� כול� 

 16כוללי� מענה מפורט לכל שאלות התובע ודרישות התובע, כל דבר ודבר קיבל מענה בצורה מסודרת 

 17ערו	 כדת וכדי�. למשל חברי רוצה לדעת כמה גולשי� בכתבות, ואכ� קיבל נתוני גלישה ונשלח לינק 

 18  רייה הדיגיטלית שמחזיקה בכל המידע שג� התובע וצד ג' יוכלו לראות כמה נכנסו לאתר. לספ

 19  העברנו את כל המסמכי� הנדרשי�. למעשה קוימו כל ההליכי� מצדנו. 

  20 

 21  ב"כ התובע:

 22 17/6/18 !קיבלנו תצהיר ואי� תשובה לדברי� שבו אנו כותבי�. במסמכי� שצרפנו יש מכתב מה

 23המסמכי�, בתצהיר הזה שאנו רואי� אי� שו� קשר בי� משה ברגמ� לנתבעת ביקשתי לקבל את כל 

 24ר ומה הקש 1. לא אומרי� לנו מי זה משה ברגמ� והא� הוא הוסמ	 לעשות את התצהיר לנתבעת 1

 25  ה� משה ברגמ�.  5!ו 4. היו� נודע לי לראשונה שהנתבעי� 1לנתבעת 

 26י	 משפטי חסוי. אני זכאי לקבל את כל דיברתי על כל נושא החיסיו�, שהמסמכי� הוכנו בתו	 הל

 27כל התכתובות וחומרי הרקע ומסמכי� שנוגעי�  17/6 !החומר ובית המשפט יכריע. ביקשנו במכתב ב

 28  לראיונות או עדויות של התובע. ה� אומרי� שבלשו אחריו, אני רוצה לראות את זה.

 29  י לא מכיר דבר כזה. ביקשתי לדעת כמה אנשי� שנכנסו לאתר, ה� שלחו דוח נתוני גלישה, אנ

 30ביקשתי לקבל מסמכי� שמעידי� על יחסי השליחות המיוחסי� לשפיגל בכתב ההגנה, אני מבקש 

 31  לראות ראיה כי אני שומע זאת בפע� הראשונה.

 32  ובאשר לגילוי המסמכי�, איני רואה תצהירי�. 



  
 

  
  יפו �בית משפט השלו� בתל אביב 

  סוריאנו ואח' נ' בחדרי חרדי� בע"מ ואח' 18293�03�18 ת"א
  

  2018דצמבר  18  

  

 4

 1אומרי� שזה אני מבקש לקבל תשובות לשאלו� בסיסיות וברורות, וה� לא מגיבי� ולא מתייחסי� ו

 2לבקשה וש� כתוב בצורה ברורה. ביקשתי לפרט אילו פעולות  8לא רלוונטי וסתמי. מפנה לעמ' 

 3  , מדובר בשני פרסומי�, וה� עוני� שה� מתנגדי� לניסוח השאלה.  1ואמצעי� ננקטו על ידי נתבעת 

 4טועני� מצטט מהשאלו�.   יש את עניי� פרטי� נוספי�, וג� ש� אנו לא מקבלי� שו� דבר. ה� 

 5ות אני לא צרי	 לדעת איזה הגנות, ואני להגנות הקבועי� בחוקי� הרלוונטיי�, יש שפע של הגנ

 6לכתב  75 !ו 40מצטט מהשאלו�.  מבקש לקבל באופ� נקודתי מה הטענות שלה�. מדבר על סעיפי� 

 7י- סעיפי� מבלי להתייחס נקודתית לכל סע 13לכתב ההגנה מכחישי� במשפט בודד  74ההגנה. בסע' 

 8וסעי-. ההגנה עמומה לא מפורטת ואנו מבקשי� לדעת מה הטענות שטועני� חו/ מהטענה הכללית 

 9שאינה מפרטת דבר. נטל ההוכחה מוטל על הנתבעי� ויש על זה פסיקה. אני מבקש היפו	 נטל 

 10  הראיה. אבל קוד� אני רוצה לראות את ההגנה. מבקש מבית המשפט לתת החלטה ברורה. 

  11 

 12  ב"כ הנתבעי�:

 13מרכזיי� שלא קשורי� אחד  �9 רקע להבי� מה קורה כא�, יש כא� כתבה הכוללת שני נושאי�את

 14לשני, הראשו� הוא של משרד הממשלה שאותו לא עוררנו, ומי שפרס� זה נוסבאו� באותו היו� שבו 

 15והבאנו סימוכי� על כ	. וחברי הכחיש את  2פורסמה הכתבה. הוא אמר את הש� של התובע בערו/ 

 16הכתב ברגמ� הוסי- פרטי מידע על האיש,  1וה� הביאו את תגובתו. בנוס- הנתבעת  2רו/ הדברי� לע

 17פרטי� גלויי� שאינ� פוגעי�. כאשר התובע גילה חשיפה של פרטי מידע גלויי�,  והחליט להוריד את 

 18פגיעה בפרטיות, לא הוזכר זכר הכתבה בכל הכוח ולפעול מטע� זה. שלח מכתב שבו הוא מתאר 

 19ו לשו� הרע. הכתבה לא ירדה נכו� להיו�. ג� לשיחות הטלפו� שבו הוא דורש ולהוריד... מחקירות א

 20אני מנסה באמצעות לשו� הרע לאתר את המידע שנטע� כלפיו לפרטיות. תביעת לשו� הרע מתייחסת 

 21שכאשר בוחני� פרסו� אנו מסווגי� את החלקי� הרלוונטיי� מה שנוגע ללשו� הרע או לא. וחברי 

 22ת ערבוב של הדברי�. לגבי לשו� הרע, לא רלוונטיי�. הציטוט הוא לתגובה של בא כוחו מנסה לעשו

 23לא הוס- דבר מעבר למה שצוטט. לגבי הפרטי� שכלפיה� נטענת פגיעה בפרטיות אי� פגיעה  2לערו/ 

 24  בדבר הזה.  לגבי דרישות התובע, הוא טוע� טענות סתמיות כי ענינו על כל השאלות ששלח. 

 25ביר למה הוא מתכוו�. הפרסומי� לא פוגעניי�. בדקנו ברשת. ואפשר לדעת מידע על הוא צרי	 להס

 26כל אד�. הוא שוחח בטלפו� ע� מספר גורמי� וה� נתנו לו מידע. הוא התכתב ע� דניאל שפיגל 

 27  שהציג את עצמו מטע� התובע, והוא שאל הא� להוריד את הכתבה, הוא ענה לו חס וחלילה. 

 28  חתנו של התובע.דניאל שפיגל הוא אח של 

 29בכתב התביעה,  33עד  20רשמנו בכתב ההגנה את העילות. וחברי שאל למה לא ענינו על שאלות 

 30  מדובר בטענות משפטיות. 

 31  ג� לנו יש בקשות לגילוי מסמכי�. 

  32 



  
 

  
  יפו �בית משפט השלו� בתל אביב 

  סוריאנו ואח' נ' בחדרי חרדי� בע"מ ואח' 18293�03�18 ת"א
  

  2018דצמבר  18  

  

 5

 1  "כ צד ג':ב

 2החלק שלנו פה הוא לא גדול. הגשנו בקשה לגילוי מסמכי�, אבל ההתנהלות של הנתבעי� מבחינתי 

 3  היא מקוממת ג� לנושא שגיליתי מי המצהיר ומי הנתבעי� והכתב שזה לא הש� שלו. 

 4לגבי הבקשה שהגשנו, אנו חושבי� שהיא הייתה מיותרת, וביקשנו תצהיר גילוי מסמכי� וקיבלנו 

 5לל לתובע, ובמלל נפרד כתב ב"כ הנתבעי� שאי� בכוונתו לחשו- שביקשנו תצהיר שמיועד בכ

 6שהוחלפו בינ� לבי� התובע, ואמרו שא� לו רציתי הייתי פונה לתובע. חברי הבי� זאת אבל מאוחר. 

 7ביקשנו ממנו להימנע מבקשה ורק לאחר שהגשנו את הבקשה הוא ענה לנו. אנו מבקשי� להחליט 

 8  שאלו שאלה פשוטה שאי� מה להסתיר בה, לא קיבלה מענה.  לגבי ההוצאות שהוצאנו. ה�

 9  אנו מבקשי� שבית המשפט תית� את הדעת להוצאות לאור ההתנהלות כא�  בסו- ההלי	. 

  10 

 11  ב"כ הנתבעי�:

 12והתשובה למיטב ידיעתנו לא, היא  – 1שהופנתה לנתבעת  7נפלה טעות סופר למיטב ידיעתנו בשאלה 

 13  בטעות סופר.

  14 

 15  ב"כ התובע:

 16במהות.  אני מדבר על הזדו� שקיי� שה� משאירי� את הפרסומי� על כנ�. כולל התמונה של היינו 

 17התובע. א� יסירו את התמונה, זה כמוב� זה יקטי� את הנזק. מדובר באיש עסקי� שגר בלונדו� 

 18  ומחפשי� אותו על כל דבר. 

  19 

 20  ב"כ הנתבעי�:

 21  היינו בגישור ודיברנו בעקבות המהות. 

  22 
#>5<#  23 

 24  החלטה

 25ית המשפט ממלי/ לצדדי� להמשי	 בהלי	 הגישור בניסיו� לסיי� את הסכסו	 בתיק זה בהסדר ב

 26גישור.  יחד ע� זאת הצדדי� כולל צד ג' ישלימו ביניה� הליכי� מקדמיי� כולל מסמכי� ושאלוני� 

 27ערוכי� כדי� על פי התקנות. מובהר לצדדי� כי מסמ	 שלא גולה בתצהיר גילוי מסמכי�, לא ישמש 

 28  יה במשפט. כרא

  29 

 30  שאלות ללא תתי שאלות.  4 !שאלו� שישלח צד למשנהו, יחזיק לא יותר מ

  31 

 32מובהר לצדדי� כי אי� על הצדדי� להכביר בכ	 ולהכביד על הצד שכנגד בשאלו� או בדרישה לפרטי� 

 33  נוספי�, ואי� לאפשר "מסע דיג" באמצעות ההליכי� המקדמיי�. 
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  1 

 2  בתצהירי גילוי המסמכי�.הצדדי� יאפשרו עיו� במסמכי� המפורטי� 

  3 

 4  באי כח הצדדי� יגישו הודעה משותפת בכתב בעניי� סיו� ההליכי� המקדמיי�. 

  5 

 6  . 7/4/2019המזכירות תקבע את התיק לתזכורת פנימית ליו� 

    7 
#>6<#  8 
  9 

 10  במעמד הנוכחי�. 18/12/2018, י' טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  11 

 

  

  שופטת, גזית איילה

  12 

  13 

  14 

   15 

  16 

  17 

  18 

  19 

   20 

  21 

   22 

 23 ברק עירית ידי על הוקלד




