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בבית משפט השלום
בתל אביב
התובע ?

וולטר צבי סוריאנו ,ת.ז15505761 .
ע"י ב"כ עוה"ד אילן בומבך ו/או יריב
רונן
ו/או מירי בומבך ו/או שמוליק ספיר
ו/או מרינה בראל ו/או שגיא רם ו/או
יעקב באיירסקי ו/או ירדן קוריצקי ו/או
עומר דגן ו/או אסף אברהם ו/או דניאל
אלרואי
ממשרד עוה"ד אילן בומבך ושות',
מרח' ויצמן  ,2מגדל אמות השקעות,
קומה 14
תל אביב 64239

טל'  ,03-6932090 :פקס 03-6932091 :

 נגד "הנתבעים:

 .1בחדרי חרדים בע'ימ ח.פ514239672 .
 .2מני גירא שוורץ
 .3אלי שלזינגר
 .4משה ויסברג
 .5אלי כהן
ע"י ב"כ עוה"ד טל כלימיאן ונתנאל
רוזנשטיין
מרחוב מדינת היהודים  ,91ת.ד,12662 .
הרצליה 4673327

טל'  ,073-7370900 :פקס 153-73-7370900 :

כתב ונשובה
התובע מתכבד בזאת להגיש את כתב תשובתו לכתב ההגנה ,כדלקמן =
כללי :
 .1מוכחשת כל טענה של הנתבעים בכתב הגנתם אשר התובע לא יודה בה במפורש בכתב התשובה
דנן .אין ללמוד מהכחשת סעיפים כלשהם או חלקי סעיפים כלשהם של כתב ההגנה ,במפורש,
בכתב תשובה זה ,שהתובע מודה כביכול בסעיפים כלשהם או בסעיפים שאליהם אין התייחסות
מפורשת או מלאה בכתב התשובה.
 .2כתב ההגנה רצוף באי-דיוקים ,חצאי אמיתות ושקרים גסים ,כמו הפרסומים הפוגעניים עליהם
הוא מבקש )שלא בהצלחה( להגן .להלן יעמיד התובע את הדברים על מכונם.

התייחסות לטענות בכתב ההגנה
המצאה כדיו;
 .3הנתבעים מעלים באופן חוזר ונשנה טענות כוזבות הנוגעות להמצאת כתב התביעה ,למרות
שסוגיה זו כלל אינה רלוונטית שעה שהגישו כתב הגנתם )ואף זאת באיחור ללא נטילת רשות
מבית המשפט הנכבד(  ,עם זאת למען הסדר הטוב נתייחס לכך משום שמטרתם ,כך נראה ,לצייר
עצמם כתמי לב ,כאשר בפועל ,כפי שיוצג להלן ,ההפך הוא הנכון.
 .4ביום  11.3.2018כתב התביעה נשלח באמצעות דואר אלקטרוני לנתבעים ולבאי כוחם.
 .5בד בבד ,שלח המבקש את כתב התביעה ,באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה כמצוות תקנה
475א)א() (2לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד ,1984-לכתובת הנתבעת  1כפי שמופיעה ברשם
החברות ,הלא היא גם מקום עיסוקם של הנתבעים .2-5
 .6מעיון במעקב המשלוחים באתר האינטרנט של דואר ישראל עולה ,כי ביום  , 18.3.2018נוכח
משקל החבילה ומידותיה ,הושארה לנתבעים הודעה ,על ידי דואר ישראל ,כי ממתין עבורם דבר
דואר שנשלח אליהם בדואר רשום.
 .7חרף האמור ,הנתבעים או מי מטעמם לא הגיעו לאסוף את דבר הדואר.
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ביום  25.3.2018הושארה להם הודעה נוספת ,שניה במספר ,לסור לסניף הדואר ולאסוף את
דבר הדואר.

 .9משלא הגיעו הנתבעים לאסוף את דבר הדואר כלל ,ביום  9.4.2018הוחזר כתב התביעה למשרד
הח"מ ,בציון "לא נדרש".
צילום מסן מאתר האינטרנט של "דואר ישראל" רצ"ב כנספח א/
 .10בתי המשפט התמודדו בעבר עם בעלי דין ,כדוגמת הנתבעים ,הנוהגים בחוסר תום לב ואינם
מגיעים לאסוף את דבר הדואר בניסיון להכשיל את המצאתו כדין.
 .11סעיף 57ג לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ התשל"א ,1971-קובע כך :

"מקום שחיקוק מתיר או מחייב להמציא מסמך על ידי הדואר,
בין שהוא נוקט לשון 'המצאה' ובין שהוא נוקט לשון 'נתינה' או
'שליחה' או לשון אחרת ,רואים את ההמצאה  -אם אין הוראה
אחרת משתמעת  -כמבוצעת  (1) -אם דוור מכתב המפיל את
המסמך והמען על המנתב היה בשורה ודמי המשלוח שולמו
מראש או שהמכתב היה פטור מתשלום דמי דואר או נושא עליו
סימן המעיד גי הוא נשלח בשירות המדינה; ) (2במועד שבו היה
המכתב מגיע לתעודתו בדרך הרגילה של הדואר ,אם לא הוכח
היפוכו של דבר".
 .12ב -ע"א  544/93ראש עיריית טירת כרמל נ' כהן )פורסם בנבו  , (26.10.1993 ,פירש בית המשפט
העליון את סעיף 57ג לפקודת הראיות וקבע ,כי אפילו אם לא התקבל אישור מסירה עבור דבר
דואר שנשלח בדואר רשום  ,קיימת חזקה כי הגיע ליעדו :
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"  ...אם קיים אישור למסירת ההודעה; כי אז פשיטא שלא
מתעוררת כל שאלה לגבי היום בו נפסקת החברות  ...אולם גם אם
אין בנמצא אישור מסירה ,חזקה היא ני ההודעה שנשלחה אכן
הגיעה ליעדה...ואט ב"דואר רגיל" כן ,בדואר רשום ,על אחת
כמה וכמה".
 .13ב -בש"א )י-ם(  1127/08בר יצחק שושנה נ' מרים כהן )פורסם בנבו ,(13.3.08 ,קבע בית המשפט
המחוזי ,בפסקה  5לפסק דינו ,כדלקמן :
"עיון בתיק בית המשפט מעלת ,כי בהתאם להוראות תקנה
 (3)475ותקנה )495א( לתקנות סדר הדין האזרחי ,עותק פסק הדין
נשלח למבקשת בדואר רשום עם אישור מסירה ,לכתובת בית
מגוריה כמצוין בבקשה דנן ,אשר נמסרה גם במסגרת ההלין
העיקרי )בין היתר ,כמצוין בהודעת הנתבעים מיום .(8.12.2005
כעולה מאישור המסירה ,דבר הדואר הוחזר לתיק בית המשפט
בציון ההיגד "לא נדרש" כשלצידו המועד  .21.3.2006בנסיבות
אלה קמה חזקה ,הניתנת לסתירה  ,בדבר המצאת פסק הדיו כדין
למבקשת ,כאמור בהוראת סעיף 57ג לפקודת הראיות ]נוסח
חדש[ ,תשל"א ...1971-לפיכך ,משדבר הדואר  -עותק מאושר של
פסק הדיו  -לא נדרש על ידי המבקשת ,רואים אותה כמי
שקיבלה לידה דבר הדואר ,בחלוף מספר ימים  ,כמקובל"
 .14ב -ע"ר  6991-09-10נעימה אחמד נ' עיריית חיפה )פורסם בנבו , (28.8.11 ,דן בית משפט השלום
בחיפה בשאלה ,האם כתב תביעה שנשלח בדואר רשום הומצא לנתבע כדין ,לאחר שהחבילה
שהכילה את כתב התביעה הוחזרה לשולח בציון "לא נדרש" .וכך נפסק ,בפסקה  7לפסק הדין:
"המערער הודה כי רחוב גזאל  14חיפה ורחוב גוש עציון  19חיפה
הן כתובות עסקו ומגוריו ,בהתאמה ,בהן הוא מקבל דרך כלל דברי
דואר כהודאת בא כוחו ועל כן המשלוח בוצע לכתובות הנכונות של
המערער .כך גם המערער לא חלק על עצם משלוח כתב התביעה
והזימון בדואר רשום כמצוות תקנה  495לתקנות ומכל מקום הוכח
כי המשיבה עשתה כן .לפיכך  -עומדת למשיבה חזקת הכשרות
הקבועה בסעיף 57ג לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ התשל"א1971-
)להלן "פקודת הראיות"(...מכאן ,די בעובדה שהוכחה לפניי כי
המשיבה שלחה את כתב התביעה בדואר רשום לכתובות המערער
התקינות ,כדי להקים לטובת המשיבה את חזקת כשירות
ההמצאה".
 .15מהאמור לעיל עולה כי כתב התביעה הומצא כדין בחלוף מספר ימים ממועד ההודעה הראשונה,
קרי .18.3.2018 -אולם ניתן היה להגיע לאותה התוצאה בדיוק ,אף בלי להידרש לחזקת הדואר
הקבועה בפקודת הראיות כמתואר לעיל ,אלא באמצעות "כלל הידיעה".
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 .16ב -ע"א  203/84יעיש נ' אהרון ,פ"ד מ) ,(1986) 328 (1קבע בית המשפט העליון ,בעמ' 333-334
לפסק דינו ,כי כאשר בעל דין מודה בקבלת כתב בי-דין לידיו אך טוען נגד כשרות ההמצאה ,יש
להחיל את כלל הידיעה ולראות בו כמי שכתב הטענות הומצא לו כהלכה =
" ...כשלעצמי הייתי מוגן לקבוע ,כי מסמך בי-דין נמסר כהלכה
ובמועד הנכון ,גם אם ההמצאה מוכחת על-ידי הוכחות ישירות או
נסיבתיות אחרות ,שלא בדרך הטכנית הקבועה בתקנות .כך,
למשל ,במקרה שלפנינו ,לו הודה המערער בתצהירו או בעדותו
בבית המשפט ,שההודעה האמורה הגיעה לידיו מספר שבועות,
או לפחות י ותר משבעה ימים ,לפני שהגיש את כתב התנגדותו ,כי
אז הייתי ראה בהודאה זו משום הוכחה מספקת להרמת נטל
הראיה של המשיב ,אף בהעדר קיום התנאים הטכניים הכלולים
בתקנות הנ"ל .הייתי רואה הודאה כזו כמחייבת את המערער,
בדיוק כפי שניתן להסתפק בהודאת המערער בדבר קבלת ההודעה
מבית המשפט לצורך הוכחת עצם המסירה".
 .17הנתבעים ובאי כוחם הודו מפורשות כי קיבלו את כתב התביעה בדוא"ל )ראה סעיף  11לכתב
ההגנה( .לפיכך ,אין חולק כי אלה ידעו על פתיחת הליך זה כנגדם .בנסיבות אלה ,טענות
הנתבעים הנוגעות להמצאת כתב התביעה נגועות בחוסר תום לב של ממש )לשון המעטה(.
 .18יפים בהקשר זה הדברים שנקבעו ב -רע"א  8467/06אבו עוקסה נ' בית הברזל טנוס בע"מ
)פורסם בנבו ,(08.07.2010 ,בפסקאות  ,24-25כדלקמן :
"  ...וכשם שהמערכת המשפטית דורשת מצד לחוזה שלא יהא
"נבל ברשות החוזה" ,כך דורשת ומחייבת היא ,שלא יהא "נבל"
ברשות החוק ,ברשות העשייה הציבורית ובכל תחום משפטי
שהוא...עקרון תום הלב מטיל על בעלי דין לנהוג בהגינות וביושר
האחד כלפי השני" .שדה הקרב" המשפטי אינו נטול רסן גם אם
מחוצה לו בעלי-הדין חשים איבה עמוקה ואף פעלו בחוסר תום לב
האחד כלפי השני במישורים משפטיים אחרים .תום הלב בהקשר
הנידון תפקידו ליצור גבולות נורמטיביים של המותר והאסור
בגדרו של המאבק המשפטי...בעלי דין אינם בוחרים ,במובן
החוזי ,להימצא במסגרתו של ההליך המשפטי ואף לעיתים
נקלעים אליו מכורח הנסיבות .אולם מרגע שהם באים בין כתלי
בית המשפט עליהם לנהוג בהגינות ויושר האחד כלפי השני ,וכן
כלפי המערכת השיפוטית הפועלת לשם בירור הסכסוך בין בעלי
הדין .החיקוקים המסדירים את סדרי הדין אומנם מסדירים את
"כללי המשחק" ,אולם המשפט אינו מתמצה בהם בלבד .חובת
תום הלב בהקשר הדיוני מטילה על בעלי הדין חובה לפעול לשם
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בירור המחלוקות העומדות ביניהם ,לצד וגופותיהם הדיוניות ,ולא
לנצלן כדי להשיג יתרונות החורגים מתכליתן של זכויות אלו"
 .19נוכח האמור לעיל ,ברי כי התובע היטיב עם הנתבעים שעה שנתן הסכמתו לארכה להגשת
כתב ההגנה עד ליום  .1.5.2018מעבר לכך ,כל עיכוב של הדיון בתובענה זו מסב נזקים
לתובע שעה שהפרסומים הפוגעניים מושא תובענה זו זמינים ברשת לכל דורש .מכאן
ברורה דרישתו הלגיטימית של התובע כי כל ארכה ,קל וחומר מקום שהסיבה לכך נעוצה
בנתבעים ובאי כוחם  ,לא תהיה על גבו של התובע ,ותגדיל את נזקיו.
שימוש במידע שהוחלף אגב משא ומתו
 .20באי כוח התובע נדהמו לגלות כי הנתבעים ובאי כוחם כללו בכתב הגנתם דברים אשר הוחלפו
במסגרת המשא ומתן לפרשה ,שכזכור הם עצמם יזמו )ראו ס'  52 ,28ו 56-לכתב ההגנה(.
 .21יובהר ,מבלי להיכנס לגופם של דברים ,כי הדברים אשר נכתבו על ידי ב"כ הנתבעים אינם
משקפים את המציאות לאשורה.
 .22מושכלות יסוד הן כי מידע ומסמכים שהוחלפו לצורכי פשרה אינם קבילים בהליך משפטי.
הדברים נכונים גם לגבי משא ומתן אשר התרחש טרם פתיחת הליך משפטי נראה והשווה  :רע"א
 1412/94הסתדרות מדיצינית הדסה עין-כרם נ' עפרה גלעד ,מט).[(1995) 516 (2
 .23בפועלם כאמור ,הפרו הנתבעים ובאי כוחם שתי מערכות נורמטיביות  :האחת ,דיני הראיות,
האחרת ,הדין המשמעתי של עורכי הדין .יפים לעניין זה דבריה של עורכת כתב העת "אתיקה
מקצועית" ,ד"ר לימור זר-גוטמן ,בגליון מס' : (11.8.2007) 23
"כאשר עורך דין מפר את הוראת הכלל ומציג כראיה בבית משפט
מסמך שנשלח לו על-ידי הצד שכנגד במהלך המשא ומתן לפשרה
שניהלו הצדדים ,פועלות שתי מערכות דינים נורמטיביות.
הראשונה ,בה עסקנו עד כה ,דיני הראיות .במסגרת דיני הראיות,
יבקש הצד שכנגד מבית המשפט לפסול את הראייה לאור טענת
אי הקבילות הנובעת מהכלל בדבר מסמכים שהוחלפו במסגרת
משא ומתן לפשרה .המערכת הנורמטיבית השנייה היא הדין
המשמעתי של עורכי הדין .עורך הדין שהציג את המסמך כראייה
תוך הפרת הוראת האי-קבילות מתנהג באופן שאינו הולם עורך
דין ,עבירה לפי סעיף  (3)61לחוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א-
) .1961ראו" ,ציון פרטים ממו"מ ו/או מסמכים שהוחלפו בין ב"כ
הצדדים במסגרת מו"מ לפשרה" עט ואתיקה  78עמ' .((2004) 4
עורך דין העושה שימוש במידע שנמסר במהלך מו"מ לפשרה
משיג לכאורה יתרון רגעי ללקוח שלו אך הוא פוגע פגיעה אנושה
במוסד הפשרה ובמעמד עורכי הדין .האמון הרב הניתן לעורכי
הדין הוא שמאפשר לצדדים למשא ומתן להתבטא בחופשיות
5

מיוון הנחה שלא ייעשה שימוש בדברים אלו בבית המשפט .עורן
הדין העושה שימוש בדברים אלו מפר את האמון הזה וגורם לכך
שבטווח האיון לא תהיה אפשרות לנהל מו"מ בחופשיות ,דבר
אשר יכביד מאד על עבודת עורכי הדין .הפרת האמון גפ מביאה
לפגיעה בתדמית עורכי הדין בעיני הציבור) .ראו" ,דבר
היו"ר'י עט ואתיקה  40עמי".(1996) 1
 .24מן המקובץ לעיל עולה כי התנהגות הנתבעים נגועה בחוסר תום לב קיצוני ,לשון המעטה.

יחסי שליחות ,האמנם ו
 .25לאורך כתב ההגנה חוזרת כחוט השני הטענה בדבר "שלוחו של התובע".
 .26יודגש כי התובע מעולם לא הסמיך אף אדם בכלל ,ואדם העונה על השם דניאל שפיגל בפרט ,הן
במפורש והן במשתמע ,לטפל בעניינים הקשורים לפרסומים הפוגעניים מושא כתב תביעה זה,
מלבד באי כוחו בהליך זה.
 27הזדון בכוונותיהם של הנתבעים ניכר ,בין היתר ,נוכח העובדה כי כאשר התובע עצמו פנה אליהם
מספר פעמים ,על מנת שיסירו את הפרסומים הפוגעניים ,הם סרבו להסיר את הפרסומים
הפוגעניים מרשת האינטרנט ,ולהקטין בכך את נזקי התובע.

פירוט מספרי תעודות הזהות;
 .28טענות הנתבעים בהקשר זה הם בבחינת "כל הפוסל במומו פוסל" .
 .29תקנה 7א)ו( מורה אותנו כדלקמן :
"על אף האמור בתקנות משנה )ג( ו)-ה( ,לא היה לבעל דין מספר
זהות ,יציין זאת בטופס פתיחת הלין אזרחי ובראש כתב בי"הדין
ויפרט את הטעמים לכך; ראה מזכיר ראשי או מי שהוא הסמיכו
כי אין לבעל דין מספר זהות ,יאשר את קבלת כתב בי-הדין
לרישום".
 .30כלומר ,לא זו בלבד כי אין על התובע חובה לציין את מספרי הזהות של הנתבעים מקום שאלה
אינם ידועים לו ,ההפך הוא הנכון ,על הנתבעים ובאי כוחם חלה החובה לפרט את מספרי הזהות
של כלל הנתבעים כמצוות תקנה  50לתקנות סדר הדין האזרחי.
 .31לפיכך ,ברי כי הנתבעים הם אלה אשר הפרו את החובות המוטלות עליהם מכוח תקנות סדר
הדין.

שימוש בשמודנ פיקטיביים מצד הנתבעי ם :5-1 4
 .32לא זו בלבד שהנתבעים מטעים את ציבור הקוראים שעה שהם מפרסמים פרסומים תוך שימוש
בשמות בדויים ופיקטיביים ,כעת מנסים הנתבעים ובאי כוחם לאחוז בחבל משני קצותיו.
 .33כך מצד אחד טוענים כי הנתבעים  4ו 5 -אינם אישיות משפטית מאחר שבכתב התביעה נכתבו
שמות העט שלהם .מצד שני ,מבקשים הם בכתב ההגנה להגן על הנתבעים  4ו .5 -דינו של ניסיון
זה להיכשל.

י(

 .34לתובע אין יכולת לדעת האם שם הכתב המופיע בכתבה הוא שמו האמיתי או שם בדוי.
 .35בנסיבות אלה ,כל בעל דין תם לב ,כפי שהנתבעים מתיימרים להיות ,היה חוסך הליכים מיותרים
ומגלה כבר בשלב זה את שמם האמיתי של הנתבעים  4ו ,5 -אשר ממילא יגולו במסגרת
ההליכים המקדמיים בתיק זה.
 .36התנהלות זו מלמדת כי הנתבעים נוהגים בחוסר תום לב דיוני תוך ניסיון לסבך ולהאריך את
ההליך שלא לצורך.
סוף דבר:
 .37מהאמור והמקובץ לעיל ניכר כי הנתבעים נוהגים בחוסר תום לב קיצוני מקום שהם טועים
ומטעים את בית המשפט מחד גיסא ,ועושים שימוש במידע שהוחלף אגב משא ומתן בין
הצדדים לפשרה מאידך גיסא.
 .38מקרא כתב ההגנה מלמד כי הנתבעים הקדישו חלק ניכר מכתב הגנתם בחיפוש אחר פגמים
פרוצדוראליים ,ומשלא מצאו יצרו כאלה "יש מאין'' .אולם  ,כאשר מדובר במהותם של דברים,
בחרו הנתבעים להכחיש את הדברים באופן כללי וסתמי ,ולא נתנו התייחסות מפורשת ומלאה
כמצוות תקנות  85ו 86 -לתקנות סדר הדין( .ללמדך כי לנתבעים אין כל הגנה מפני תובענה זו.

אסף אברהם ,עו"ד

אילן בומבך ,עו"ז1

אילן בונ בן ושות' ,משרד עורכי-דין
 -ב"כ התובע -

תל אביב ,היום ג' בסיוון תשע''ח  17 -במאי 2018
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מעקב-משלוחים | דואר ישראל

מעקב משלשים
מידע מקוון על פריטים אשר נשלחו באמצעות דואר שליחים ,דואר רשום בפנים הארץ,
בשירות 031ק  £00או בשירות  £1\/13משלוח לח" 1ל ומחו"ל

נזידע על פריט רשום עם איש!ר מסירה^^403766225111 :

1/1

12/04/2018

הוחזר לשולח

 9מחלקת דוורים תל
אביב

* תל אביב -יפו

12/04/2018

בתהליך החזרה לשולח

 9מחלקת דוורים תל
אביב

* תל אביב-יפו

09/04/2018

לא נדרש בידי הנמען ויוחזר לשולח

0 9ניף מגדלי ויטה

 #בני ברק

25/03/2018

הושארה הודעה  2לנמען

 9מחלקת דוורים בני ברק

 #בני ברק

18/03/2018

נוכח מידותיו/משקלו הושארה הודעה
לנמען

 9מחלקת דוורים בני ברק

 #בני ברק

18/03/2018

הגיע ליחידה לשם מסירתו לנמען
)מספר מדף ג(1068-

 9סניף מגדלי ויטה

 #בני ברק

11/03/2018

התקבל למשלוח והועבר להמשך טיפול

 9סניף הדר דפנה

 #תל אביב-יפו
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