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  סיראי(; עו"ד שרו� שפינטעו"ד יור  מושקט  בש  התובעת:

  ; עו"ד ירו� חני�עו"ד תמיר גליק  בש  הנתבעי :

 

 פסק�די�

של תובענה זו על הס�. זאת, ע� הודעתה של התובעת  ממחיקתהאינני רואה מנוס  ,לדאבוני  .1

מידתי, שהיה בו להביא את אמצעי  –התביעה �כי אי� היא סבורה שיש מקו� לתיקונו של כתב

פע� ופעמיי� הוצע לתובעת בירור לגופה. הדבר �לכלל , ג� א� בשינוי זהותו של התובע,התובענה

  א� היא, כאמור, לא ראתה לו יסוד. 

  

התביעה, מבלי להקל �המועלית בכתבהרע, �בדבר לשו�פשוט. לענינה של הטענה  –הטע�   .2

יריבות בי� התובעת  , אינני רואהביחס למי זולת התובעת ילה ומבלי שנקבעה בה עמדהבה ראש חל

��התביעה, תחת שבש�לא אוכל לרדת לנבכיה של ההחלטה להגיש כ� את כתבלבי� הנתבעי�. 

המשפט. בר� �ממילא אי� הדבר מענינו של בית. של הפרסו� הנדו� נושאומי שהיה התובע יופיע 

ההתאגדות על מנת שלא לרדת בעצמו אל הזירה. לא �חוששני כי היה מי שביקש להסתייע במס�

 עהר�תכליתו המרכזית של האיסור על לשו� ונולכ� נועד המס� הזה וחשוב מכ�, לא לכ� כ"

  המשפט.�בבית והאפשרות לבררו

  

של  כותרת , כפי ששבה התובעת והדגישה,תובענה זו היא�ר כי הפרסו� נושאאומַ בתמצית   .3

  . זו הייתה לשונה: 29.3.2017בתארי�  "TheMarkerהאינטרנט של "�אתרה במכתבה, שהתפרס
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הנגבי בניגוד ענייני�: התערב ברפורמה  חי][השר צג� "

  ".שעשויה לפגוע בחברו אלי עזור –הספורט בשידורי 

  

מר בעינינו הרואות: הכותרת אינה מאזכרת, ולו במלה, את התובעת. היא מדברת, אישית,   .4

תובעת. כא� והמביא ב�המוציא , כנלמד ממקורות אחרי� שאינ� הכותרת הזו,הואאפשר ש, שעזור

�ב בכ� שהייתה זו, כאמור, עמדתה המודגשת של התובעת כי לשו�שנית� היה לחדול, בייחוד בהתח

היות בכל זאת, הועמד לבחינה בתובענה זו. היא הפרסו�, ש�היא הכותרתוכי  רתבכותהרע היא 

שלמצער הבנתה של הכותרת עשויה להיגזר (ג�) מ�  ,שדומני כי אפילו התובעת לא תחלוק על כ�

כלו� יש בכתבה  בשאלהכאמור מבלי שנקבעת כל עמדה  –האמור בכתבה גופה, אוסי� ואדרש 

  לתוכנה של זו. , על אֵחר הרע�משו� לשו�

  

רפורמה, שעמדה אז על �להצעתבייחוד , התייחסה מר טוקר, 2עטו של נתבע �פרי הכתבה,

, את העני� לכלולתחילה הוצע ספורט בטלוויזיה. �השידור של משחקי�הפרק, להסדרתה של סוגיית

 בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישו� המדיניות הכלכלית לשנות התקציב כנדמה,

הכלכלה של הכנסת �החליטה ועדת"). אחר כ� ההסדרי��חוק(" �2016), התשע"ז�2018ו 2017

התקשורת מתנהל, דיו� בהצעת חוק  ועודאפשר כי כ� בא אל העול�, ו. נפרדתאכסניה  כ�יחד ללי

  . �2016שידורי ספורט והפצת שידורי� באינטרנט), התשע"ז –(תיקוני חקיקה 

  

היא, בי� השאר, להוביל לירידה המוצעת הכתבה פתחה וסיפרה כי מטרתה של הרפורמה 

�ה� של זכויותבעקבות זינוק ממשי במחיריזאת, טלוויזיה. �הספורט לצרכני�שידורי� של הבמחירי

המאמצי� להשלמתה של , בכתבה נטע�אלא, ספורט, אשר "גולגל" אל הצרכני�. השידור של 

מלא מקו� מי�. "מי שהתערב", נכתב, "בדחייה של יישומה היה לא אחר מרפורמה זו נתקלו בקשי

  מקוב2 להל�: בהקושי שבדבר, לדעתו של הכתב, בואר שר התקשורת, הנגבי". 

  

 –"צחי הנגבי מצוי בניגוד ענייני� בשל חברותו ע� אלי עזור 

בערוצי הספורט של צ'רלטו� ובכלי תקשורת  ,ב'יהמחזיק ב'מער

קידו� . עשוי להיות אחד הנפגעי� מהרפורמהנוספי�. עזור היה 

חוק התקשורת החדש של נתניהו עשוי להציב את הנגבי בניגוד 
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שאמור  –עזור ענייני� ישיר בשל קשרי הידידות הקרובי� שלו ע� 

  להיות מפוקח על ידי הגו� הפוליטי החדש". 

  

מר לבי�  השר הנגביהידידות הנטעני� בי� �יפרה הכתבה מעט על הרקע ליחסיאחר כ� ס

את הגורמי�  בנדו�הקפיד לעדכ� הטעימה כי הלה והשר �; הביאה את תגובתה של לשכתעזור

קוד�  ,מר עזורהרלוונטיי� והודיע למנהלו הכללי של המשרד כי לא יעסוק בענייני�, הנוגעי� ב

ת בנדו� הוא היוע2 לשיטתו של הכתב, מי שנדרש להורוהמדינה. �להנחיותיו בנדו� של משרד מבקר

"ההחלטות בנושא", נכתב, "רוחביות וישפיעו על השוק כולו, א� מכיוו� . המשפטי לממשלה

היוע2 המשפטי לממשלה עשוי לאסור על  –שהשוק ריכוזי ונשלט בעיקר על ידי צ'רלטו� ועזור 

  י לטפל בכל סוגיית שידורי הספורט". הנגב

  

, המידע הרלוונטי טר� התקבל אצל הוסיפה הכתבה והלכהאלא שנכו� למועד הפרסו�, 

כי הנגבי הכריע, ג� א�  בינתיי� מתבררהיוע2 וממילא טר� נקבעו מגבלות לפעולותיו של השר. "

השניי� עולה כעת בתקופה שבה . מערכת היחסי� בי� בהחלטות טכניות, בענייני� הקשורי� בעזור

. א� שהנגבי עשוי להיות מנוע, דווקא העסק המרכזי של עזור, שידורי הספורט, נמצא בעי� הסערה

בפועל הוא כבר קיבל החלטות טכניות הנוגעות לתחו� שידורי הספורט. הנגבי אימ2 את המלצות 

ירה בספורט. הנגבי הצוות לצאת לשימוע מחודש בנוגע לסעיפי� הקשורי� להטלת חובת המכ

 החליט שהוא דוחה, בפע� השנייה, את הגשת ההמלצות של הצוות המקצועי שעור� את השימוע".

שהוא בעל  –כל זאת, ומיד אחר כ� נכתב: "עד כה עזור לא נהנה ממערכת היחסי� שלו ע� הנגבי 

   הסמכות לפיקוח על המחירי� של הערוצי� השוני�". 

  

הכתבה. המחשבה כי �תה במלואה נהיר כי התובעת איננה נושאהנה כי כ�, אפילו מקריא  .5

מא� דהוא, שיוסי� ויעבור מ� הכותרת אל הכתבה ואפילו יקרא אותה עד תו�, יסבור כי לתובעת 

�על פניה היא כה קלושה וכה רחוקה, עד כי נהיר בעיני שייחודה של רשימתיוחסה התנהלות פסולה, 

 ו�מתקשה אתה להלדבר זה חשש לפגיעה בשמה הטוב.  התובעי� לתובעת לבדה לא נעשה מחמת

  המשפט.�לפניו של בית זו ע� ניהולה של תובענה

  

  משולשת: הרע, ועל כ� עמדתי לא מכבר בפרשה אחרת, היא �הדיני� של לשו��תכלית  .6
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התכלית העיקרית היא שמירה על שמו הטוב של אד� לאור "

באיכותו של השיח. הקפדה  –ביטוי, שנאמר בענינו. שנייה לה 

הרע 6ק כבד. זהו �לעול� נושאת על גבה, בד בבד, תביעה בלשו�

היסוד של שיטתנו אשר �הביטוי, מֵחירויות�הפגיעה בחופש�משא

שלו� תל ( א"ת" (יש להבטיח כי לא תיפגע אלא במידה המתחייבת

, בפסקה הראשונה שירי' נ אפלברג 61925�10�15) יפו�אביב

  )).7.1.2018במאגרי�, דיני (פורס� �לפסק

  

א� לא באחת מ� התכליות הללו יש להקל ראש. כל אחת מה� חשובה היא במידה, שהוליכה 

הרע ואפשרה למי, שחש �המשפט על בירור� של עניני� של לשו��את המחוקק להפקיד את בתי

את  עצמו נפגע מפרסו� על אודותיו להביא עצומותיו לפניה� של ערכאות. חשיבות� היא שהסמיכה

תוכנו של המשפט לבחו� פרסומי� מתו� איזו� מתחייב בי� התכליות הללו. חוששני כי לפי �בתי

התובעי� ולפי ריחוקה מ� הפרסו�, אי� בבירורה �הפרסו� הנדו�, לפי מיהותה של הרשומה ברשימת

המשפט הוא �של התובענה הזו משו� קידו� א� לא של אחת מ� התכליות הללו. מבחנו של בית

�האיסור על לשו��של תכליותשל מהות. עיקר אינו מצוי בהכרעה פורמאליסטית. חשיבות� מבח� 

 אינ� מאפשרותהרע לצד הכרה, מתו� קשר של השלמה, במדרגה הנעלה של זכות הגישה לערכאות, 

  הרע. �המשפט תביעות בלשו��ו של ביתלהקל ראש באופ�, שבו מונחות לפני

  

עיו� בכותרת ואפילו בכתבה גופה הוליכני למסקנה כי אפילו באורח דחוק אי� א� אסכ�,   .7

כי  –ואינני קובע מאו�  –אפילו יימצא ממש בטענה התובענה מגלה, בענינה של התובעת, עילה. 

עתירת� של �עמד ביסודקושי זה הכתבה הוציאה את דיבתו של מא� דהוא, לא תהא זו התובעת. 

 הסוגיההמשפט, מצדו, העלה את �סילוקה של התובענה על הס�. ביתהגנת�, ל�הנתבעי�, בכתב

, ש' 1עמ' פרוטוקול, מ( 18.12.2017משפט ביו� �בישיבה הממושכת שהתקיימה בקד� –פעמיי� 

היה זה מ� הטע� הנהיר כי ראוי הוא . 1.2.2018ובהחלטה מיו�  )11�6, בש' 3ובייחוד בעמ'  27

 ,�, כל צעד חלופי ומידתי יותר אשר יית� מענה לקושי האמורלאפשר, קוד� שנדרשי� לסילוק על הס

 נגלית הימנה,ככל שעילה אפשרית,  ה שלבד בבד ע� הותרתה של התובענה על כנה לש� בירור

 דובק' נ בריאות שירות מכבי 7547/99  א"עהמשפט העליו� ב�על כ� עמד ביתהמשפט. �בבית

  ), לאמור: 2011( 144) 1, פ"ד סה(מ"בע
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) לתקנות סדר הדי� האזרחי, 1(100המסגרת הדיונית הינה תקנה "

, לפיה רשאי בית המשפט לצוות על מחיקת כתב �1984ד'התשמ

תביעה א� אי� הכתב מראה עילת תביעה. המבח� לקיומה של עילת 

לעני� זה הוא הא� התובע, בהנחה שיוכיח את העובדות  תביעה

 .ידו�ד המבוקש עלהכלולות בתביעתו, זכאי יהיה לקבל את הסע

יש למחוק כתב תביעה על הס� בשל העדר עילה מקו� שאפילו 

יוכיח התובע את כל 'העובדות המהותיות' אשר פירש בו, לא יזכה 

בפסק די�, משו� שאי� לצדו חוק המטיל על הנתבע את החובה, 

 .עקב העובדות המפורשות בכתב התביעה, להיענות לתובע

יוני סרק והוצאת משאבי ציבור תכליתה של הוראה זו למנוע ד

לשווא בניהול תביעות שאי� לה� תכלית. יחד ע� זאת, הכרעה 

בגורל התביעה בטר� נשמעו ראיות וטיעוני� לגופ� של עילות 

התביעה מהווה אמצעי קיצוני, שיש בו כדי להגביל את נגישות� 

של תובעי� לערכאות. לכ�, יש לנקוט בו בזהירות המתחייבת, 

ק מקו� שנעלה מספק שאי� סיכוי, ולו קלוש ביותר, ולהפעילו ר

דינה �. פסק174, בעמ' ש�" (לקבלת התביעה, א� תישמע לגופה

  ).כבוד השופטת (בדימוס) אילה פרוקצ'יהשל 

  

ולתובעת ניתנה כל שהות על מנת לשקול את צעדיה. א� כ�, כל צורכו הקושי הוסבר, 

�התובעת ואיננה מבקשת לתק� דבר בכתבמשנתקבלה הודעתה כי היא עומדת על זהותה של 

  ל על אפשרות מידתית מזו של סילוק על הס�. הגולֵ להשקפתי תביעתה, נסת� 

  

ו� מי מהנתבעי�, בפרס כלו�כאמור, דבר וחצי דבר איננו נקבע בשאלה התביעה נמחקת.   .8

די� זה, �ימי� מיו�, שקיבלה לידיה פסק 30בתו� . תובעתר זולת האחֵ  כלפיהרע �הנדו�, עוול בלשו�

ש"ח.  7,020של די� בס�, כולל מע"מ, �טרחה של עורכי�תשל� התובעת לנתבעי�, יחד ולחוד, שכר

כללי לשכת עורכי הדי� (התערי� ר בהאמ"זה, החורג לקולא שבקולא מ� בקביעתו של סכו� 

שאליו הגיע השלב הדיוני המוקד� , בייחוד, נלקח בחשבו� ,�2000תש"סההמינימלי המומל2), 

  . התיק
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  הצדדי�. �שלא במעמדשבת, �בצאת, 2018בפברואר  17' באדר התשע"ח, ב נית� היו�,

                   

 

  




