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  שופט רונן אילןה לפני כבוד

 
 :תובעיםה

 
 092202519וולטר סוריאנו  ת.ז.  . 9

 
 . עו"ד אילן בומבך5

 
 נגד

 
 055311015 ת.ז. רביב דרוקר 9. :נתבעיםה

 העין השביעית עיתונות עצמאית, חוקרת וחופשית 5.

  עמותות
 088039803 ת.ז. שוקי טאוסיג 8.
 088995139 ת.ז. אורן פרסיקו 4.

  

#1># 1 
 2 

 3 נוכחים
 4 ב"כ התובע עו"ד אילן בומבך  ועו"ד גבריאל שמגר 

 5 עו"ד דורון קול  1ב"כ נתבע 
 6 עו"ד אלעד מן  2-4ב"כ נתבעים 

 7 בעצמו  3נתבע 

 8 פרוטוקול

 9 :4-5ב"כ נתבעים 

 10 עדיין לא הגיע. אני מבקש להתנצל בשמו.  3מרשי נתבע 

 11 

 12 בית משפט: 

 13תפנה אותי בבקשה לאותה תשתית עובדתית בכתב התביעה אשר ככל שתוכח תביא לקבלת התביעה 

 14 .2-4וזאת כאשר דומני שהתביעה כולה מתייחסת לדברים שפרסמו נתבעים  1ביחס לנתבע 

 15 

 16 ב"כ התובע: 

 17, בתביעה ראשונה קודמת,  כל הדברים שהוא כותב מה 1החלק הארי של כתב ההגנה, של נתבע 

 18שהוא מאפיין אותו, זה שהוא משתמש באמצעים טכנולוגיים למעקבים ולצרכי הגנה, כל הדברים 

 19עה שהוא מפרט בצורה מאוד מרחיבה בכתב ההגנה ומשום כך ביקשנו מחיקת סעיפים, זה ניצול לר

 20 שמוגנת בחוק, לקחת כתב בית דין לעשות צחוק מבית משפט להלך אימים על התובע וזה בנוסף. 
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 1 

 2 בית משפט:

 3 זו לא התביעה. 

 4 

 5 ב"כ התובע:

 6 . 7סעיף מצטט. אני מתחיל מתחילת העמוד בכתב התביעה. 

 7 

 8 בית משפט:

 9שככל שיוכחו יביאו  1אני מבקש עובדות. איפה יש בכתב התביעה עובדות שאתה מייחס לנתבע 

 10 לקבלת התביעה. 

 11 

 12 ב"כ התובע:

 13מחק במכוון פרטי מידע, כך עשה מפורשות  37אני מראה בסעיף לכתב התביעה.  33מפנה לסעיף 

 14 בין את נוסחאות. , אני מראה איך הוא מ31-32סעיפים 

 15 

 16 בית המשפט:

 17, אלא 2-44ם לבין נתבעי 1התביעה שהגשת לא מתייחסת ליחסים האישיים שיש או אין בין הנתבע 

 18 .2-4לפרסום שעשו נתבעים 

 19 

 20 ב"כ התובע:

 21, יש ביניהם שיתוף פעולה הוא כותב בכתב ההגנה 2-4לא רק. עד כמה הבין דרוקר את הנתבעים 

 22רום לו לכתוב דברים שקריים. דברים לא רלוונטיים, המטרה שלו להלך אימים על התובע, לג

 23בתביעה הראשונה עוד לא היה לי כתב ההגנה. הראשונה הוגשה. לאחר מכן מקבל כתב הגנה וזה 

 24משתיק את הטענות נגד התובע. יש פה שאלות משפטיות.  אני לא אומר שזה לא משהו שיש לו נופך 

 25לו עם הנתבעים הם תקדמי, אך מה שעשה דרוקר הוא תקדמי הוא פעל וניצל לרעה את הקשר ש

 26 הוא כתב את הדברים האלה. פעלו כגוף אחד. 

 27 

 28 בית המשפט:

 29את היותו , שהרי מייחסים לו בתיק זה מעוררת קשיים לא מבוטלים 1דומני שהתביעה כלפי הנתבע 

 30את הפרסומים נשוא התביעה. מוצע אפוא לתובע  2-4שבעקבותיהם עשו נתבעים מקור לידיעות 

 31בתיק זה. כמובן שהצעה זו ניתנת מבלי שהדבר  1לשקול שלא לעמוד על בירור התביעה ביחס לנתבע 

 32יהווה אינדיקציה לתוצאה הסופית. אך בשים לב לכך שתלויה ועומדת בקשה לסילוק התביעה על 

 33 . 1הסף כלפי הנתבע 
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 2 :5תובע ה

 3לכתב התביעה  11-13מה שאני אומר עתה זה לחלוטין לא מוכחש. יש הסכמה לכך, מפנה לסעיפים 

 4אנו מראים שיש פה פגיעה ועלבון, אנו  13.4והן  13.7 -למעשה באים ומראים ניצול של ההגנות הן ב

 5 2-4לנתבעים  1עושים שימוש במידע פנימי מובהק אותו מעביר הנתבע  2-4מראים שהנתבעים 

 6אם בית משפט יראה בכתב ההגנה שהנתבע אכן מסכים למה שאנו  –שפתאם נותן להם חומר נוסף 

 7הם לא  13 -ל 11. מצטט. בין לבין, בין סעיף 36-36 סעיפיםלכתב ההגנה.  7כותבים, מפנה לעמ' 

 8הם לא הכחישו את הדברים מוכחשים, הבנו שעם זה אנו הולכים לבית משפט, אין הכחשה על כך. 

 9הנתבע כתב  נו נוכיח זאת. הנתבע שיתף פעולה ובכוונה רשם בכתב ההגנה דברים אשר התפרסמו.וא

 10 ך בתביעה הזו. את זה בכתב ההגנה. מי אמור לראות את זה, הרי זה לא מגן עלי

 11 

 12 :9ב"כ נתבע 

 13ראשית בית משפט לא אהב את ההערה הכללית שאמרתי קודם, הערה זו נכונה מקל וחומר לגבי 

 14ניה, אנו חושבים שהתביעה הזו כל מטרתה להטריד להלך אימים על הנתבע שלא קשור התביעה הש

 15 אליה באופן מובהק. 

 16מסוקר בכתבות אין לו קשר  1בע תהתביעה השניה עוסקת בסדרת כתבות שפורסמו, מלבד זאת שהנ

 17לשם  אליהן לא כתב אותן לא פרסם אותן , לא מרואיין בהן, בנוגע אליו לא מתקיים התנאי הבסיסי

 18הקמת תביעת לשון הרע. לעניין ניצול לרעה של ההגנה לא מופיעה בכתב התביעה, היא מופיעה 

 19לא צריך אולי  13.7,, שם התובעים מנסים לטעון שבנסיבות מסוימות סעיף 2-4בהקשר נתבעים 

 20לחול על אמצעי תקשורת שמפרסם דברים שפורסמו לפני כן בכתבי טענות. אבל אין טענה כזו לגבי 

 21 שי. מר

 22. שלא 2-4הטענה היחידה הקונקרטית שמועלית כלפי מרשי, שמרשי העביר מידע פנימי לנתבעים 

 23להגנה,  7ונה. מלבד העובדה שהטענה הזו מוכחשת מפנה לסעיף שנכלל בכתב ההגנה בתביעה הרא

 24היא לא נכונה מבחינה עובדתית, התובעים מצבעים על מספר מילים שלטענתם נמחקו במכוון מכתב 

 25נה. הם מפנים למילים שמופיעות בכתב ההגנה. הטענה מבוססת על טעות עובדתית. הסברנו ההג

 26בכתב ההגנה שכתוצאה מתקלה במערכת נט המשפט במשך כמה ימים כתב ההגנה הופיע מספר 

 27ימים כאשר המילים היו בצבע לבן, לא יודע איך זה קרה. אנו הגשנו את כתב ההגנה עם כל המילים. 

 28ידי נט המשפט. גם באופק עם המילים המולבנות נקרא לזה, היה אפשר לראות  התקלה תוקנה על

 29מהם המילים באמצעות פעולה של העתקה והדבקה לקובץ וורד, והתובע ובית משפט קיבלו העתק 

 30קשיח של כתב ההגנה. התובע יודע זאת, הוא קיבל ממני עותק קשיח. אם בית משפט יפתח את כתב 

 31ה, אפשר לראות אלו עו סבורים שאפשר וצריך לסלק את כתב התביאנ ההגנה הוא יראה זאת. 

 32ת מכתב הטענות שמופיע במערכת דין מילים מופיעות ואלו לא מופיעות הטענה של מרשי נסתר

 33 התביעה להיות מסולקת. 
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 1 

 2 מוזהר כדין משיב לשאלות בית משפט: 4נתבע 

 3 אתה פרסמת את הכתבות באתר העין השביעית נשוא התביעה.? ש.

 4 כן.  ת.

 5 ?איזה מקורות היו לך זולת כתבי הטענות בתביעה הראשונה כאשר פרסמת את הכתבות ש.

 6 הכנתי אחרי שראיתי בנט המשפט את כתב ההגנה ורק את כתב ההגנה. את הכתבה  ת.

 7 

 8 בית המשפט:

 9 תפנה אותי לתחשיב הנזק בתביעה. 

 10 

 11 :5התובע 

 12ביר למה. אנחנו מפרטים את התחשיב נגרם נזק הרבה יותר גדול אפילו מהתביעה הראשונה, אס

 13לכתב התביעה.  אני מפנה איך הגענו לזה, להלכת פישביין.  תביעת דיבה היחידה  23בעמוד 

 14שם קבע בית משפט עליון שהנזק...בגלל ההלכות של בימ"ש עליון שלא שהגשתי לפני תביעה זו. 

 15שנגרמו לך, לא הלכנו לפי נזק מצביעות דווקא על פיצוי לא ממוני אתה יכול לבוא ולהראות נזקים 

 16ממנוי ממושך. אני אוכל להציג את התחשיב. לאור הנזק הכללי שקובע בית משפט עליון אני לא 

 17צריך לעשות תחשיב כזה, אני יכול להראות נזקים שנגרמו ולפי מה שנקבע בהלכת פישביין אפשר 

 18 להראות.

 19 

 20 בית המשפט:

 21בין אם מדובר בציטוט מדויק של כתב ההגנה  2-4ראה בבקשה את אותו פרסום שעשו נתבעים 

 22ובין אם לאו, תסביר בבקשה מה מהווה לשון הרע בפרסום. האם ייחוס מעורבות בעסקאות נשק 

 23 זה לשון הרע? האם ייחוס קרבה לראש הממשלה או לרעייתו זה לשון הרע? 

 24 

 25 :5התובע 

 26מבחינת שק זה לא משהו שאדם רוצה להתהדר בו שהוא עשה את זה. כל הדברים ביחד. סחר נ

 27התובע זה פוגע קשות בתדמיתו שאומרים עליו שהוא עוסק בסחר נשק, אנשים שהוא בא איתם 

 28 במגע כאשר הם שומעים שהוא בסחר נשק, בקהילות שהוא מסתובב בהם הוא לא רוצה. 

 29 .כאשר כותבים שהוא ביצע פריצה למחשבים זה לשון הרע

 30 

 31 בית המשפט:

 32טוען חברך שהביטויים הללו מופיעים בנוסח כתב ההגנה בתיק הקודם, זו טענה שאפשר לבדוק. 

 33 .2-4אם אכן כך האם לא ניתן יהיה לומר, שיש קושי בתביעה כלפי נתבעים 
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 1 

 2 :5התובע 

 3שמגישים גרתית בסל התביעות ר לנופך אני מודע שזה לא תביעה שאני משיב שלא. אסביר, אני ע

 4כאשר כותבים על אדם שהוא פורץ ואני ערוך להתמודד עם השאלות הנוקבות של בית המשפט. 

 5למחשבים בשירותי בעל הון, שהוא מבצע מעקבים אוסף מידע הצגת נתונים באמצעות האזנה 

 6וכניסה למחשבים גם אם אתה כותב את זה בכתב הגנה, אתה מפרסם מה שכתב אדם אחר בכתב 

 7לחוק איסור לשון הרע דורש דין וחשבון הוגן, אם רוצים לצקת תוכן ממשי  13.7הגנה. סעיף 

 8בעניין זה, קודם כל לפנות אל התובע לבקש לקבל את עמדתו לפני שאתה משחיר את פניו, אתה 

 9 יודע מה טוענים כלפי דרוקר ומה דרוקר משיב, גם לעיתונאי יש חובת זהירות שהוא מפר אותה. 

 10 

 11 בית המשפט:

 12בתמליל אותו ריאיון. אני . אני מעיין 2סף בכתב התביעה זו התביעה האישית של התובע החלק הנו

 13. 2-4רואה שאדוני בדברים שאמר מייחס ועושה שימוש בביטוי "שקר" כשהוא מתייחס לנתבעים 

 14נאמר שהוא משתמש בדברי שקר, ומגיב ואומר אז עומד מול אדוני באותו ריאיון אדם שכלפיו 

 15 א זה שמאשים אותו בשקר הוא השקרן. כיצד הדבר יכול להוות לשון הרע?שהפוך הדבר ודווק

 16 

 17 :5התובע 

 18 ו ריאיון לא הייתי תובע לא הייתי שם אתתם בדברים שהיו נאמרים רק באוזה היה מסתכאם 

 19משתמשים בכוח האדיר שיש להם, שלי אין אותו ובאתר  2-4עצמי בתור תובע. כאשר נתבעים 

 20שלהם שהוא מעניין מאוד, כשהם כותבים באתר בכותרת גדולה עם שם ותמונה מה עו"ד בומבך 

 21"טענותיו של עו"ד אילן בומבך ולצידן האמת". אני חושב שלעורך דין אין הרבה נכסים אבל הנכס 

 22לו להיות קצין בית משפט.  כאשר באים ואומרים עלי יותר מרומזים שלצידה  העיקרי שיש

 23האמת, זה מאוד מקשה. אני אשמח מאוד להגיע לפשרות. אני יכול לומר שאני לא אהיה אבן 

 24 הנגף.

 25 

 26 :2-4ב"כ נתבעים 

 27חשבתי אתמול נוכח מבול בקשות הפטור מהתייצבות שנחתו עלינו אולי בית משפט ישמח לקבל 

 28חיל, כל הערות בית משפט חשובות ותורמות. קם להתהתייצבות היום. אני לא יודע מהיכן פטור מ

 29אדם מסקר סיקור עיתונאי של הליכים משפטיים לפתע החרב מתהפכת מעל ראשו במובן הכי 

 30פשוט שאם ימשיך זאת יהפוך ליריב מר של המסוקר שהוא לא מסתפק בזה שהוא מגיש תביעה 

 31ה את שפע הקלסרים על השולחן, כבר בקדם משפט ראשון, שלנו, פנה ואח"כ מתקן אותה אני רוא

 32בשבועות האחרונים התובע לבית משפט מחוזי, הגיש המרצת פתיחה. שנדונה לפני כב' הנשיא 

 33אורנשטיין בה הוא מבקש באופן גורף סעדים אופרטיביים למחוק כל הפרסומים לקבוע שהעין 



 
 

 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

 סוריאנו נ' דרוקר ואח' 85023-02-91 ת"א
 

 5050ינואר  92 

 

 3 

 1חלק מהסעדים חופף לסעדים פה. של  ם לו נזקים. השביעית מפרה את פרטיותו באופן כך שגור

 2עושה רושם שמבול ההליכים נגד האנשים ונגד אחרים, הוא לא מיקרי. הוא מכוון  הפרה ומחיקה. 

 3לכן אני מבקש להזכיר שיש שורה של טענות מקדמיות שטענו והמטרה שלו היא לגמרי אחרת. 

 4 בירור התביעה. לגבי תביעה זו. לדעתנו צריכות להתברר טרם הדרישה ל

 5אנחנו טענו שיש הליך אחר תלוי ועומד שהבירור שלו נחוץ לפני ההליך שלנו, אם חלק מטענות 

 6העובדתיות של התובע בתיק ששמענו לפני התיק הזה, יתבררו בהכרעה שיפוטית ייתר חלק 

 7מהכרעות בתיק שלנו, בין אם טענות התובע יתקבלו או טענותינו . הדבר השני שטענו ביחס 

 8כל מה שנעשה גם מחוץ  –תביעה המתוקנת ולטענות שהוסיף בומבך, שלמעשה אין יריבות ל

 9לאולם בית שמפט בריאיון בפרסום על הריאיון הוא תוצר של ההליך המשפטי וחוץ מזה אין 

 10יריבות, הרי בומבך לא מייצג בעניין אישי שלו, לא הוא תבע את דרוקר ולא דרוקר תבע אותו הוא 

 11מדבר בשם לקוח, כאשר אומרים על טענות שהן לא נכונות מתכוונים לטענות  מייצג לקוח הוא

 12שעו"ד טוען בשם מרשו. הכל נסוב סביב סיקור התיק, שנעשה באופן שיגרתי ענייני, לא מצא חן 

 13 בעיני המסוקר. קורא. לא כל יום המסוקר שופע מחמאות בפני הסוקר. 

 14 דה שאפשר לבחון בהם תביעת השתקה. מדובר באופן מובהק בתביעת השתקה בכל אמות המי

 15אם בית משפט או חברי יעשו חיפוש בעין השביעית ימצאו מאמר ביקורת ישן שלי על השאלה לגבי 

 16יש את פסק עניינים שנוגעים לתביעות לגבי טענות לתביעת השתקה יכולות להתברר בכלי הזה. 

 17בהקים ובמקרה זה התביעה דין בוגבוט. לא צריך להתעלם ממנה כבר. אפשר אולי במיקרים מו

 18הזו אם הייתי צריך לקחת מקרה לדוגמא, יכול להיות שהייתי משבץ את תמונתו של התובע 

 19בפרסום זה. בית משפט רואה רצף של הליכים ותביעות לגבי נתבעים אחרים וזה לא לחינם שכלי 

 20ומר התובע לא נתבעו לא גלי צהל ולא התאגיד. בהליך במחוזי, א 1התקשורת בהם הועסק נתבע 

 21אבל אני לא יכול לתבוע אותם כי זו , יש אתר בארה"ב הם מפרסמים עלי דברים שאני לא אוהב. 1

 22 קליפורניה, אז אני תובע את מי שאני יכול פה. 
#<2># 23 

 24 החלטה

 25 נוכח עמדת הצדדים ימשך בירור תובענה זו.

 26 

 27לסילוק התביעה על הסף ולאחר שהתובעים הודיעו שהם עומדים  1תלויה ועומדת בקשת הנתבע 

 28 , תינתן החלטה בנפרד בבקשה זו. 1על המשך בירור התביעה בתיק זה, כלפי הנתבע 

 29 

 30שיש מקום לסילוק התביעה על הסף גם כנגדם, יתכבדו ויגישו על כך  2-4ככל שסבורים הנתבעים 

 31רר ככל שתוגש. היה ולא תוגש בקשה שכזו, יתבררו כל הטענות במסגרת בקשה נפרדת וזו תתב

 32 התיק העיקרי. 

 33 

 34 . במקביל, יימשך בירור המחלוקות



 
 

 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

 סוריאנו נ' דרוקר ואח' 85023-02-91 ת"א
 

 5050ינואר  92 

 

 7 

 1ככל שטרם הועבר, יעבירו הצדדים זה לזה תצהירי גילוי מסמכים, כך שכל צד יגלה לצד שכנגד כל 

 2 14סמכים יועברו בתוך מסמך רלוונטי שבדעתו לעשות בו שימוש מבעוד מועד. תצהירי גילוי המ

 3 יום. 

 4 

 5 .9.4.5050עד ליום יוגשו תצהירי התובע 

 6 .9.1.5050עד ליום יוגשו תצהירי הנתבעים 

 7 

 8 .01:00בשעה  3.5.5050נקבע לישיבת קדם משפט ליום 

 9 

 10 

 11 
#<3># 12 
 13 

 14 במעמד הנוכחים. 9210915050, י"ח טבת תש"פניתנה והודעה היום 

 15 

 
 

 שופט, רונן אילן

 16 
 17 אהרון הדר ידי על הוקלד


