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המגקש ! מר גור מגידו (הנתבע בשני התיקים)

ע"י ב"כ עוה"ד ט. ליבליך ו/או תהילה קיסו�מן
ממשרד עו"ד ליכלק�-מוזר

מרחי הנמל 40 (בית-יואל), תל-אביב, ת.ד. 300
03-5442375 : ; פקס' 03-5442370 ; טל'

- ד ג נ  -

המשיבים; 1. עמותת בני ברון- קבלה לעם, ע.ר. 58029753 (תובעת בשני התיקים)

2. עו"ד חנון מילבצקי (תובע בתיק ת.א. 43214-11-18)

ע"י ב"כ עו"ד צבי גלמו ו/או עו"ד ארז פרסי
מרחי דניאל פריש 3 תל-אביב, 64731

; פקסי; 03-6091002 03-6091001 : טלי

בקשה לאיחוד ההליכים והתביעות בתיקים שבכותרת
בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להפעיל את סמכותו לפי תקנה 520 לתקנות סדר הדין האזרחי,

התשמ"ד- 1984 (להלן: "תקסד"א") ולהורות על איחוד הדיון בשתי תביעות לשון הרע, אשר הוגשו
לבימ"ש השלום בתל אביב- יפו (ת.א. 43214-11-18 ו- ת.א. 54709-01-18), אשר מתנהלות בין אותם

בעלי דיו ומעוררות שאלות עובדתיות ומשפטיות דומות עד זהות.

ואלו נימוקי הבקשה:

1 התביעה הראשונה-

1.1. ביום 23.1.2018 הגישה עמותת בני ברוך- קבלה לעם (להלן- "התובעת'1 ו/או "העמותה")

530 ¤ (ת.א. 54709-01-18 להלן-"התביעה הראשונה"), בטענה כי , תביעת לשון הרע כסך 000
כתבה שפורסמה כ'יכאן- תאגיד השידור הציבורי" ביוס 15.11.17 מהווה לשון הרע נגדה.

1.2. התביעה הוגשה נגד "כאן- תאגיד השידור הישראלי" (להלן- "כאן"), מר אלדד קובלנץ, מר דני
ליבר, מר רונן דבח ומר גור מגידו (להלן- "גור מגידו").

מצ"ב התביעה הראשונה ומסומנת כנספח אי לבקשה. באשר לכתבי ההגנה של כלל הנתבעים
בתביעה הראשונה, בשל גודלם ואורכם יצורף רק כתב ההגנה של המבקש, מצ"ב כנספח בי

לבקשה

1.3. הנתבעים כולם הגישו כתבי הגנה בתביעה הראשונה, והתקיימה ישיבה מקדמית ראשונה ביוס
30.12.2018, דיון קדם משפט נוסף קבוע ליום 17.7.2019 בפני כבוד השופט עזריה אלקלעי,



2. התביעה השנייה-
¤ 600 2.1. ביום 19.11.2018 הגישו המשיבים, הפעם נגד גור מגידו בלבד, תביעת לשון הרע בסך 000,
(ת.א. 4-3214-11-18 להלן- "התביעה השנייה"], בטענה כי ציוץ שצייץ המבקש בחשבון

, מהווה לשון הרע נגדם. 'הטוויטר' שלו ביום 18.10.2018

מצ"ב התביעה השנייה ומסומנת נספח גי לבקשה.
מצ'יב כתב ההגנה בתביעה השנייה ומסומן נספח די לבקשה.

2 2. טרם נקבע מועד לדיון קדם משפט בתיק.

3. עיון בתביעה הראשונה ובתביעה השנייה מלמד כי במקרה הנדון מתקיימים התנאים לאיחוד הדיון

בשני ההליכים: מדובר בהליכים שמתבררים באותו בית משפט, בין אותם בעלי דין, המשיבים
מיוצגים בשתי התביעות על ידי אותו ב"כ - ער'ד מר צבי גלמן ממשרד עו"ד אריאל שמר ושות'. גס

הח"מ מייצגת נתבעים בתביעה הראשונה, כך שב"כ הצדדים בקיאים היטב בעילות התביעות,
העדויות והראיות הנדרשים בתביעות.

4. בשתי התביעות מדובר בתביעות לשון הרע הנובעות מפרסום אחד (הכתבה נשוא התביעה הראשונה).

, "פתח דבר", "רקע לתביעה ועובדות רלוונטיות'/ , זי לכתב התביעה ("כללי" , הי הניסוח בפרקים א'-גי
"הטיעון המשפטי" ו- "הסעדיס המתבקשים") זהים לחלוטין בשני כתבי הטענות, של המשיבים.

5. שתי התביעות מבוססות על אותם נושאי דיבה: הציוץ אותו צייץ הנתבע, נשוא התביעה השנייה,
מתייחס לאותם נושאים שהובאו לידיעת הציבור בכתבה נשוא התביעה הראשונה; עילות התביעה
זהות כמו גם דרישות התובעת מהנתבעים בתביעה הראשונה והשנייה. מדובר בשתי תביעות מתוך

סדרת תביעות השתקה שהוגשו בין היתר גם נגד המבקש, אשר כל מטרתן היא התעמרות במבקש על
שהעיז להעביר ביקורת לגטימית על התנהלות המשיבה 1.

, אותן שאלות , אותה מסכת ראיות 6. מדובר בשתי תביעות שעוסקות באותם עניינים עובדתיים

משפטיות ואף הגנות המבקש בגוגע לשתי התביעות זהות. כך, גס הדיון בתובענה יתפרש על פני אותה
מסכת עדויות וראיות לגבי אותן עובדות וטענות.

7. שתי התביעות הוגשו לבית המשפט הנכבד בתל אביב, בשתי התביעות הוגשו כתבי הגנה, בתביעה

הראשונה נערך דיון קדם ראשון (דיון קדם משפט נוסף קבוע ליום 17.7.19), אומנם נקבע מועד להגשת
תצהירים, אך טרם הוגשו תצהירים וטרם הסתיימו ההליכים המקדמיים בין הצדדים.

8. לפיכך, למען יעילות הדיון, חיסכון בזמן שיפוטי יקר, בזמנם של הצדדים ובמשאביהם ועל מנת למנוע

פסיקות סותרות בנוגע לאותו עניין בדיוק, מבוקש כי בית המשפט הנכבד יעשה שימוש בסמכותו על פי
תקנה 520 לתקסד"א ויורה על איחוד התביעות.

9. קיים אינטרס מהותי באיחוד התובענות, בין היתר, מטעמי יעילות ועל מנת למנוע הכרעות סותרות

בין מותבים מקבילים, כאותו בית משפט

10. הלכה היא כי איחוד דיונים בהתאם לתקנה 520 לתקנות ייעשה ככל שאיחוד כאמור יקדם את

היעילות הדיונית, יחסוך זמן שיפוטי וימנע סיכון של קבלת החלטות סותרות. לעניין זה ר' למשל:

ע"א 1501/05 כהו ני מנהל מס שבח תל אביב (פורסם בנבו, 15.3.2006): ע"א 9333/04 מזינת ישראל

; ת"א (כלכלית ) 26522-06-14 מע"צ נ' שבון המנוח רפיק סלים ודליל (פורסם בנבו, 20.4.2005)



שמואל מנדזיצקי נ' סופיריור בית השקעות בע"מ (פורסם בנבו, 30.10.2014) 1 בש"א 7057/03 פקיד

שומה ח ני אילן סמואל (פורסם בנבו, 8/7/03)}."

11. מן הראוי היה, שהמשיבים הם אלו שיבקשו את איחוד התובענות, בין היתר משום שאין היגיון (גס

כלכלי) בניהול שני הליכים במקביל, אך הואיל וכל תכלית התביעות היא ניסיון השתקה והתשה,
ניתן להבין מדוע העמותה לא יזמה בקשה לאיחוד התובעגות

12. לאור האמור לעיל, מתבקש כב' בית המשפט להורות על איחוד התובענות ולחייב את העמותה
בהוצאות בקשה זו.

ט. ליבליך, עו"ד תהילה קיסרמן, עו"ד |

ב"כ המבקש

: כ"כ אדר אי תשע"ט, 27 לפברואר 2019 היום




