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  שופטת תמר אברהמיה לפני כבוד
 
 
 וולטר צבי סוריאנו מבקש:ה

 
 נגד

 
 העין השביעית עיתונות עצמאית, חוקרת וחופשית  משיבה:ה
 1 

<#2#> 2 

 3 :נוכחים

 4 אילן בומבך ועו"ד גבריאל שמגר  ב"כ המבקש עו"ד

 5 מן אלעד  ב"כ המשיבה עו"ד

 6 מר שוקי טאוסיג

 7 מר אורן פרסיקו

 8 

 9 פרוטוקול

 10 

 11 :עו"ד מן

 12מ"ש השלום. אנחנו רואים ה כמכלול יחד עם התיק שמתנהל בביאנחנו מסתכלים על התיק הז

 13של מסכת אחת של הפעולות כנגד המשיבה ובאים מטעמה. לפני מספר ימים ניתנה החלטה 

 14השופט אילן רונן בתיק שמתנהל בין המבקש לבין מר פרסיקו וטאוסיג ומר דרוקר על כך 

 15אבל ניתנה למבקש הזדמנות להגיש  ,שהתביעה נגד דרוקר תימחק משום שהיא לא מגלה עילה

 16בקשה לתיקון כתב התביעה כך שאולי יצליח להראות עילות שקשורות למסכת העניינים 

 17 שנדונה שם.

 18 אוד פעלתנית.מחלוקת היא מה

 19 

 20 :עו"ד בומבך

 21 הטיעון ששמעתי מפי חברי מאפיין את דרך הילוכה של המשיבה לאורך כל הדיון.

 22 הוא משפטי.פה רוב הטיעון 
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 1חברי הפנה להחלטה שנתן השופט רונן לפני שבועיים שלא התייחסה לחלוטין לעין השביעית. 

 2נגד רביב דרוקר. הוא דיבר מילה מהחלטה שלו לא קשורה לעין השביעית אלא לעילת התביעה 

 3 מה בין זה לבין ההליך פה? רק חברי יודע. (5)13על הקושי לאור סעיף 

 4 התיק פה הוא מאוד פשוט.

 5 השופט רונן ציין שעד עכשיו הוא לא התרשם שמדובר בתביעת השתקה.

 6 מה שרלוונטי זה מבחן הסעד.

 7 

 8 :בית המשפט

 9 כמאגר מידע.מציע למקד את הדיון בסוגיית הטענות לגבי הגנזך 

 10 

 11 :עו"ד מן

 12מקובל עלינו שתמיד טוב למקד את הטענות. הדיון בעניינו של הגנזך מבחינתנו מדובר 

 13כמו מדור משפטי שמרכז מידע שפורסם ממילא גם באגף כתבות, גם בתוך  ,במסגרת טכנית

 14 כתבות וליד כתבות בצורה מרוכזת. הוא לא שונה משאר הנתונים באתר.

 15ת הסעדים וגם בטיעון קשור גם במכלול. מה שעוד מפריע לי גם בשורמבחינה עובדתית הוא 

 16 שחברי לא עושה הפרדה בין הכתבות.

 17כאשר מתפרסמת כתבה ולצידה מפורסם כתב טענות הרבה פעמים הוא הלין על זה שזה לא 

 18 פורסם. הריכוז זה עניין ההסכמה ועניין הפגיעה אם יש.

 19 

 20 :עו"ד בומבך

 21 זה בדיוק מה שאני מצביע.  ,הבעיה שהריכוז במקום אחד

 22 

 23 :עו"ד שמגר

 24 יש טענות שמחברות את הלב לריאות. זה הלב. יש את לב ליבו של העניין.

 25 

 26 :עו"ד בומבך

 27 שהוא דבר מאוד מהותי. הכוונה למשל להיתר העיון של פרסיקו

 28 למשל הדלפת חומרים לאתרים אחרים כמו פורנזיק ניוז.
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 1הטענה היא  –בי הקשר לאתר פורנזיק ניוז לגבי הטענה המשפטית לגת המשפט לשאלת בי

 2 שההדלפה לפורנזיק ניוז זה מהלך משלים. 

 3תיות היא המכלול, מצד אחד הקמת המאגר מידע הלא רשום בניגוד לדין תוך הפרה יהבעי

 4 בוטה של חוק הגנת הפרטיות בצירוף ההדלפה ושיתוף הפעולה עם הפורנזיק ניוז. 

 5 ניוז.אין לי סעד על ההדלפה לפורנזיק 

 6משיבה היא לא מסבירה למה היא לא מחוייבת אם נסתכל לכל אורכו של כתב התשובה של ה

 7 ברישום הזה. הם הולכים לכל מיני מחוזות של השתקה. אני מדבר על חוק. 

 8 לכתב התשובה.  18סעיף מפנה גם 

 9גר דוגמא למה שיכול לקרות במקרה של מאלמעשה נכון שעניין ההדלפה לפורנזיק ניוז מהווה 

 10 אין לי סעד המבוקש לגביו. מידע.

 11באופן שהוצע ע"י הרשות להגנת  תי המשפטהאם פנינו להנהלת בבית המשפט לשאלת 

 12בגלל שאני לא תוקף כרגע את ביהמ"ש. לא יעזור לי לתקוף  ,התשובה היא לא –הפרטיות 

 13 בדיעבד מה שכבר ניתן. 

 14 סעדים הם לא כנגד הנהלת בתי המשפט. הסעדים מאוד ממוקדים. ה

 15יכולנו לבקש צו עשה זמני או דיון דחוף. אנחנו מכירים את הפסיקה לעניין צו עשה זמני ואת 

 16ולכן הגם שמדובר בהפרה בוטה, ברורה של  ,חוסר הלהיטות של בית משפט סביר לתת אותו

 17 דיון דחוף וזה בתקווה שאכן יתקיים כזה.  הוראות החוק החלטנו לפנות למישור של קיום

 18אפשר תמיד לפנות לגורמים שונים כמו הנהלת בתי משפט. אנחנו חושבים שאין לי כוונה עכשיו 

 19 לסבך את העניין ולפנות לגורמים אחרים או לשקול את צירופם כי העניין מאוד פשוט.

 20 לא ביקשתי סעד שאומר נא לבטל את היתר העיון. 

 21שיש פה סוגיה משפטית וטיעונים, לא  ,היו אומרים לי מניסיון במקרה כזה מה שבתי המשפט

 22שיכריע. תודיע לנו על בית המשפט לנו להכניס ראשנו בין ההרים וצריך להביא לפתחו של 

 23שתדע להמציא לנו. זה מה שהיה  ק הדיןונפעל בהתאם בעקבות פסבית המשפט הכרעת 

 24 אומר לי היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט.

 25אני לא חשבתי שזה נכון להרחיק לכת לבקש סעד אופרטיבי. אני לא רוצה לפגוע במשלח ידו 

 26 של מר פרסיקו ולחסום ממנו היתר עיון במקרים אחרים ובתיקים אחרים. 

 27 ש לעשות את זה בצורה פשוטה וממוקדת.במקרה כזה שיש ניגוד עניינים מובהק חשבנו שי

 28 

 29 
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 1 :עו"ד מן

 2 שאין עילה בנושא של פורנזיק ניוז ולא התבקש סעד. שנרשם בפרוטוקול אני רוצה לוודא 

 3לעניין הפורנזיק ניוז הטענה על שיתוף פעולה נראית לי מעט קשה. אם הטענה שיש מאגר 

 4דעות את כל המידע שחברי מידע שמפורסם לכולם, מעצם העובדה שבאים ושמים על לוח מו

 5 חושב שהוא פגיעה בפרטיות, איזה שיתוף פעולה יש פה?

 6אני מבקש להזכיר לחברי שיש לא מעט סעיפים בתשובה להמרצת פתיחה שמתייחס למאגר 

 7 המידע. 

 8דבר נוסף הוא הפניה להנהלת בתי המשפט, גם לי יש היכרות די אינטנסיבית עם הנהלת בתי 

 9והנהלת בתי המשפט היא בעלת הסמכות כשיש היתר  ,פטי שלההמשפט וגם עם היועץ המש

 10 כיועץ משפטי של "הצלחה".עיון שמוגש גם אני אוחז בהיתר דיון. היתר העיון ניתן לי בתפקידי 

 11מניסיוני וידיעתי גם בתור מי שהגיש בקשה כזאת וקיבל אישור, הנהלת בתי המשפט היא הגוף 

 12אותו. אם המבקש חושב שנגרם לו נזק מתמשך  שבסמכותו לא לחדש את האישור וגם לשלול

 13והוא רוצה להמעיט את הנזק שיפנה ויבקש שהנהלת בתי המשפט כפעולה מנהלית תשלול 

 14 את היתר העיון או תבצע בירור.

 15 לכן יש לזה משמעות.

 16 לטעמי על אף שאנחנו בהמרצת פתיחה, לבירור העובדתי יש משקל.

 17 

 18 :עו"ד בומבך

 19הדבר העיקרי שאנחנו מבקשים הוא מאגר מידע לא רשום. אבל גם אילו כן היה רשום, זה לא 

 20 2017 -בטחת מידע מאא לתקנות הגנת הפרטיות 2חובה טכנית כי אז היתה חלה תקנה 

 21שמחייבת את בעל מאגר המידע לא לחרוג מהמטרות שהוא הציב גם בלי קשר לרישום. זה 

 22 לא משהו טכני.

 23 יה עליהם לעשות שימוש לרעה במאגר. אם רשמו אסור ה

 24 אין סעד שמתבקש לגבי היתר העיון.

 25ית היתר העיון ביחס לטענות לגבי מאגר יאיפה נכנסת ברמה העיונית סוג בית המשפטלשאלת 

 26כדי לא לפגוע בצורה דרמטית במשלח ידו של מר פרסיקו כעיתונאי, לא ביקשנו כרגע  –מידע 

 27שלא תיגרם לו פגיעה. אם נמשיך ונראה שאין מנוס ניאלץ לשלול את היתר העיון וזאת כדי 

 28 לבקש גם את הסעד הזה.
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 1נכון שעניין היתר העיון הוא כרגע לא חלק מההליך או ליתר דיוק הוא חלק מההליך אבל לא 

 2זה  ,היתר העיוןל חוזר על השאלה בעניין מיקומו העיוני שבית המשפט מתבקש סעד. כאשר 

 3 הרישום הזה של הגנזך עליו אנחנו מלינים. כלי לביצוע אותה עבירה של

 4 אי רישום כמאגר את מה שמופיע בגנזך. , אי החוקיות, זה עבירהה

 5 איך יוצרים את המאגר? באמצעות שימוש בהיתר העיון.

 6 סוגיית היתר העיון עומדת כרקע לדברים מבלי שהתבקש סעד אופרטיבי. 

 7לכל מה שקשור במכניזם של איסוף כל הנושא של השימוש בהיתר העיון הוא ראיה חשובה 

 8 החומר עבור מאגר המידע.

 9 אנחנו מראים שהגיעו פה לכתב תביעה והגנה לפני שנים רבות. זה לא משהו שנדרש ליום יום.

 10 נכון שזה רקע אבל זה חשוב להכרעה בתיק כולו. מה שמדובר פה זה ניצול לרעה של ההיתר.

 11 היתר כללי לדיון, מפנה לסעיף ג' )מצטט(.להמרצת הפתיחה יש פה נוסח  5פנה לנספח מ

 12אם חברי מרחיק לכת להליכים אחרים שלא קשורים אני רוצה להתרכז רק בהתנהלות של העין 

 13השביעית. איך אתה השגת את החומר של הגנזך. אם אני מוכיח שזה נעשה תוך שימוש לרעה 

 14 י שפנינו לביהמ"ש. כל הזמן אנחנו מצרפים התכתבויות על מה שפנינו לפנ בהיתר העיון.

 15 

 16 :עו"ד שמגר

 17מפנה לתקנות הגנת הפרטיות שמדבר על מאגר מידע שקיים במציאות, שמישהו רשם אותו 

 18 בעבר. מאגר מידע כדין. התקנות לא יכולות לחול על מי שהוא לא בעל מאגר מידע.

 19 מפנה למאגר מידע שחלה עליו רמת אבטחה גבוהה, איך יודע את זה?

 20 

 21 :עו"ד בומבך

 22 העבודה שהוא מאגר מידע רשום. הנחת 

 23 

 24 .[מר טאוסיג עוזב את האולם]

 25 

 26 :עו"ד בומבך

 27שעניינו רישום  8לחוק הגנת הפרטיות )מקריא(. יש את סעיף  36התקנות הותקנו מכוח סעיף 

 28מאגר מידע. לא שמעתי מחברי מילה אחת למה הוא סבור שמאגר המידע הזה לא אמור להיות 

 29 רשום.
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 1הם מצד אחד לא רשומים. הם לא סבורים שהוא צריך להירשם וגם מזינים כל העת את המאגר 

 2 באמצעותו של היתר העיון. 

 3 יש פה מעיין נובע וגם שופע. הכל באמצעות היתר העיון. הם כל הזמן מזינים את המאגר.

 4אני חושב שיש לזה חשיבות שהדרך שבה מאגר המידע הזה נעשה הוא באמצעות ניצול לרעה 

 5 של היתר העיון. יש לזה חשיבות מכרעת. 

 6 .כללי בו כן רשמנו סעדלתובענה מפנה לס"ק ג' 

 7 גם אם אני לא מבקש סעד ואני מראה חוסר תום לב, זה לא מחייב אותי להביא עדים רבים.

 8א לב המחלוקת. אני כרגע מדבר יהבית המשפט נכון שהשאלה שהציב נחנו מנסים להסביר שא

 9על כלי הדם שבדרך אל הלב. אני מדבר על מה שמוליך את המידע אל אותו מאגר אל אותו 

 10 לב. 

 11לא אוכל להמציא דברים שאינם. אני מוכן להביא עוד דוגמאות שיענו לי על זה ששופטים הגיעו 

 12עות שלא נצרכו לצורך סעד ספציפי אבל שימוש כלי לאותה למסקנה מסויימת ואמרו כל מיני קבי

 13  מטרה של הסעד שהתבקש.

 14 החשיבות של זה שזה חלק ממסכת אירועים שמובילה לסעד המבוקש.

 15הם טוענים שהכל הוא פומבי, שזה לא מנוע מידע אלא מסמכים ציבוריים. אנחנו הוכחנו שזה 

 16ת כדי לעיין במסמך פלוני גם אם התיק לא מסמכים ציבוריים. אני צריך להגיש בקשה מיוחד

 17 הוא פומבי. למה? 

 18כאן אנחנו מוכיחים שהם עושים שימוש לרעה במידע שבידיהם ובכלים שבידיהם ובהיתר העיון 

 19 שבידיהם תוך התרסה על החוק.

 20לגבי שאלת הסעיף הרלוונטי שיש לומר לשיטתי שהוא הופר, אני מפנה לחוק הגנת הפרטיות 

 21 א.2י מידע ובכך שאין לעשות שימוש לרעה. מפנה לתקנות סעיף לסעיף העוסק במאגר

 22אילו הייתי אדם פרטי והייתי מבקש מידע על מישהו מסוים הייתי מבקש בקשה מסוימת לעיין 

 23 בתיק.

 24 

 25  :עו"ד מן

 26יש הפרדה דוקטרינרית בין שאלת הרישום במאגר לשאלת ניהולו, השימוש בו וההפרה 

 27לא יעלה על הדעת שמישהו יחמוק מהחובות שהטיל המחוקק שנובעת מניהולו או השימוש בו. 

 28על מישהו שמנהל מאגר מידע רק משום שהוא לא מילא את החובה הטכנית של הרישום שלו. 

 29ככל שזה מאגר כהגדרתו בחוק, הכפירה שלנו היא שהאבסורד שהטיעון של חברי מוביל אליו 
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 1ים הנחשבים מידע רגיש על אדם, דבר דברהוא שכל עיתון וכל כלי תקשורת שמפרסם פרטים ב

 2שאפשר לחפש אותם בחיפוש ממוקד של ארכיב, מקישים את שמו ואז עולות כל הכתובות 

 3 שקשורות לאותו אדם. 

 4 )ד( לחוק.8סע'  לתשובה שלנו להמרצת הפתיחה. 78מפנה לסעיף 

 5בתנאים, הוא נט המשפט. היתר העיון הכללי ניתן לעיתונאים המאגר אני אומר שיש מאגר ו

 6כדי למלא את תפקידם. גם חברי, כך אני מבין, לא בא בתלונה על זה שמר פרסיקו יושב באולם 

 7אלא מה שהוא אומר זה לקחת את כל כתבי הטענות ולרכז אותם  ,ומדווח על מהלך הדברים

 8משפטי  ,זה כבר משהו אחר. זה נותן ערך מוסף. אני אומר על זה שיש פה קושי בשני מישורים

 9י. מה ההבדל? איפה נפגעת הפרטיות יותר כאשר ממילא אני יכול לדווח על הכל ואני ועובדת

 10 מדווח על הכל בדיווח העובדתי.

 11אנחנו טוענים הרבה פעמים שהמבקש עצמו הוא זה שמוסר את כתבי הטענות שלו לצורך 

 12 דיווח. גם אם נקבל את כל טענותיו, הוא מושתק. 

 13 פרסומים. אני אומר שאין מאגר. אני אומר שיש 

 14 אחת השאלות היא להגדרת מאגר מידע. 

 15ר לקוחות אחרים שאני מייצג שכאשר הרשות חושבת שיש מאגר היא מנהלת בדיקה אני מכי

 16 ולא מהססת לפנות.

 17אנחנו טוענים שמאגר המידע הוא נט המשפט והיתרי העיון שניתנים למסמכים מנט המשפט 

 18 באמצעות הכל העיתונאי היא זאת שמכשירה. 

  19 

 20 :ו"ד בומבךע

 21. בסעיף זה אין שום טיעון מצד חברי כיצד הפרסומים דנן עונים על )ד(8חברי הפנה לסעיף 

 22 ההגדרה בסעיף זה. 

 23לא מחזיקה "לא רלוונטי גם טענת חברי שלא מדובר בכלל במאגר מידע  )ד( 8כמו שסעיף 

 24 ואין בה היגיון. מה לשיטת חברי כן יהווה מאגר? הוא לא מספק הסבר.  "מים

 25וחברי לא הראה או לא ניסה להראות )ד( 8כל חייב רישום למעט החריג בסעיף העיקרון הוא שה

 26 כיצד הנתבעת עומדת בדרישות של הסעיף הזה. 

 27יכול לעשות כן. הדברים  בית המשפטלשיטתנו אין צורך לפנות לעמדת הרגולטור אך כמובן 

 28 ברורים לפי הפסיקה הרבה שהבאנו. 
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 1איך אני מוכיח  שזה  ,ו קודם בהרחבה על היתר העיון והיא הנותנת. דיברנ)ד(8 מצטט מסעיף

 2לא מידע שפורסם ברבים, כדי לעיין בחומר הזה שבסופו של דבר פורסם במאגר של הגנזך, 

 3 היית צריך להשתמש בהיתר העיון הספציפי שניתן. 

 4 

 5 :עו"ד מן

 6 .6אני שומע את הערת בית המשפט לגבי בקשת הסילוק על הסף שבבקשה 

 7הבעיה היא באישור הבירור  -לגבי היחס בין ההליך כאן לבין ההליך בבית משפט השלום 

 8העובדתי. אני טוען שיש חפיפה עובדתית נרחבת בין שני ההליכים. חלק מהמחלוקות נוגעות 

 9 למה פורסם, שיתוף פעולה, הדלפות. 

 10א מקשה אחת כאן עשיתי את ההפרדה בין הפרסומים לבין המסמכים במאגר המידע. אם זה ל

 11ואנחנו מתעסקים רק בכתבי הטענות, אז נזנחות הטענות בהליך הזה לגבי הפרסומים. בסוף 

 12כל פרסום כזה או בחלק מהפרסומים האלה הופיע כתב הטענות. לא במסגרת שחברי מכנה, 

 13 מאגר, ריכוז.

 14ל הוא מי שיכנס לעין השביעית, נניח שלקחנו את כל החומרים בגנזך ואי אפשר להגיע לזה, אב

 15כותב את שמו של המבקש ומקבל תוצאה, הוא נכנס לכל אחת ואחת מהן והוא מקבל דיווח 

 16עיתונאי שבתחתיתו קישור למסמך. השאלה האם זה חלק מהמאגר או לא, האם זה מחוץ לדיון 

 17 ניסה למקד. אז נשאלת השאלה מה ההבדל?ת המשפט שבי

 18יקוד הדיון אז אני אומר בסופו של אם מקדמית חברי זונח את הטענה על הפרסומים לצורך מ

 19ה אנחנו מתדיינים גם בדיון הממוקד? אין הבדל בין שני הדיונים. יש הבדל אולי צורני דבר על מ

 20 או שחברי מתייחס לריכוז המסמכים. 

 21 
<#6#> 22 

 23 החלטה

 24 

 25 שיש לגביו קשיים חוקיים.מאגר מידע  -לשיטת התובע  – לפני תובענה אשר בליבה עומד

 26 

 27 2015הנתבעת היא עמותה רשומה אשר מאז שנת  .איש עסקים המתגורר בחו"להתובע הוא 

 28 . "העין השביעית"מפעילה את אתר האינטרנט 

 29 
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 1עול, וכך גם צוין יהערה: התובענה הוגשה במתכונת של המרצת פתיחה אך למען הנוחות והי

 2 . "(משיבה"ו "מבקש"ולא )בפני הצדדים, הצדדים מכונים "תובע" ו"נתבעת" 

 3 

 4הוא הליך המתקיים בין  ,ך נוסף שיש לתת עליו את הדעת ונזכר בפתח הדבר בתובענההלי

 5שם הגיש התובע תביעת לשון  ;(32058-05-19הצדדים ואחרים בבית משפט השלום )ת"א 

 6 הרע בשל כתבות שפורסמו באתר.

 7 ההליך בבית משפט השלום עולה בטיעוני הצדדים בסוגיות שונות ולא נרחיב בכך בשלב זה. 

 8 

 9במסגרת התובענה מעלה התובע מגוון טענות כלפי הנתבעת ובכלל האמור לגבי פרסומים 

 10שנעשים באתר, לגבי מדור ששמו "גנזך" והוא מהווה לשיטת התובע מאגר מידע שאינו רשום 

 11כדין ואף נעשה בו שימוש שלא למטרה שלשמה נוצר, ולגבי השגת מסמכים ע"י שימוש בהיתר 

 12 נעשה בהיתר העיון שימוש לרעה. ,בנתבעת. לשיטת התובע עיון אשר ניתן לעיתונאי

 13 

 14הנתבעת הגישה תשובה לתובענה ובגדרה היא דוחה את טענותיו של התובע ובכלל האמור  

 15 מתייחסת הן להליך בבית משפט השלום, הן להיעדר מאגר מידע לשיטתה ועוד כהנה וכהנה.

 16 גובה לתשובה שהוגשה לתובענה.הוגשה ת 5.1.20לאור החלטת כב' הנשיא אורנשטיין מיום 

 17 

 18הצדדים העלו בכתבי הטענות את עמדותיהם באופן נרחב. במידה מסויימת הטיעונים התייחסו 

 19טענת התובע בעניין פשטות ההליך והתאמתו לנוכח יעול וילמגוון סוגיות ומשכך, וכן לצורך ה

 20וקול אשר נועד תחילה היום דיון שחלקו לפרוטוקול וחלקו מחוץ לפרוטלמתכונת בה הוגש, בוצע 

 21 קת. ולמקד את הדיון וללבן מהן הסוגיות שבמחל

 22 

 23מתוך המסמכים ומתוך הדיון היום  עולה בבירור שהסוגיה העומדת על הפרק היא מאגר המידע 

 24 םהנטען לפי חוק הגנת הפרטיות. סוגיות אחרות הנזכרות בכתבי הטענות לרבות ובפרט תוכנ

 25 סוגיות המועלות כרקע או כדוגמאות לתוצאות ןים, השל פרסומים או קשרים עם אתרים זר

 26 . דומהוכ קיומו של המאגר

 27 

 28וככל שמדובר  "מאגר מידע"ברמה הבסיסית נראה שהצדדים חלוקים בשאלה האם מדובר ב

 29 . ( לחוקד)8לחוק הגנת הפרטיות, האם הוא בא בגדרי סעיף  (ג)8במאגר מידע וחל לגביו סעיף 
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 1 

 2ככל שהדיון ממוקד יותר ומשפטי יותר, כך ניתן יהיה לנהלו בצורה פני הצדדים, לכפי שצוין 

 3 יעילה ומהירה יותר. כך גם יהיה הדיון מובחן מהדיון בבית משפט השלום.

 4 

 5במאמר מוסגר יצוין כי לשיטת ב"כ הנתבעת, כאשר מתמקד הדיון בטענת מאגר המידע, כי אז 

 6הסעד המתבקש בו לצורך צרכיו של לגבי יעילות  ,מבחינת התובע ,ניתן להעלות סימן שאלה

 7 התובע. 

 8 

 9 ת הטיעונים.אבתיק הוגשו שתי בקשות שעודן תלויות ועומדות והושלמה לגביהן הב

 10 

 11שהוגשה מטעמה של הנתבעת ובה התבקש בית המשפט  ,6בקשה אחת היא בקשה מס' 

 12. "תביעת השתקה"להורות על סילוקה של התובענה על הסף בפרט לנוכח מהותה, כך נטען, כ

 13בעניין זה מובהר כי לא מצאתי לנכון לראות בסוגיה האמורה משום טעם לסילוק על הסף כאשר 

 14 טענות הנתבעת שמורות לה. 

 15בירור עובדתי כזה בורך טענה לצ ,בחלקים אחרים של אותה בקשה ,יוער כי הנתבעת עצמה

 16וק על הסף היעדר אפשרות לעשות קיצורי דרך. הדבר נכון גם לגבי הטענה בדבר סיללואחר ו

 17 שהוא ממילא צעד שבית המשפט עושה לעיתים נדירות. 

 18ניתן להפנות בעניין זה גם לפסיקה שהביאו הצדדים עצמם לגבי תביעות השתקה וניתוח 

 19 (.15.6.20המאפיינים לגביה )לרבות פסיקת השופט רונן בעניין מכלוף מיום 

 20 

 21לב זה את הדיון בהליך הנוכחי לא מצאתי לנכון לעכב בש ,כמו כן ובפרט לנוכח מיקוד הדיון

 22ירור עובדתי ומני שהמיקוד מביא לכך שהסיכון לבחרף קיומו של ההליך בבית משפט השלום. ד

 23מצטמצם במידה רבה. כמו כן ניתן יהיה לשוב ולעלות את  ,כפול והכרעות עובדתיות סותרות

 24 הדבר בהמשך ככל שנראה שהדברים יובילו לכדי סיכון מוגבר.

 25 

 26רכיב הסמכות, בשלב זה סברתי שניתן להשאיר את הדיון ההליך ואלת מתכונת בכל הנוגע לש

 27בבית המשפט הנוכחי בשים לב לסעד המבוקש. מדובר למעשה בבקשה לצו עשה. הסעדים 

 28ההצהרתיים המבוקשים גלומים במידה רבה בצו האופרטיבי המבוקש. כך או כך ותהא מתכונת 
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 1דמיים בהיקף מסויים אשר יהלום את הסוגיה התובענה אשר תהא, ניתן לקיים הליכים מק

 2 הנדונה.

 3 

 4שהיא הבקשה אותה הגיש  ,12כאשר נוגעים בשאלת ההליכים המקדמיים מגיעים אנו לבקשה 

 5התובע בעניין סוגיות אלה. צוין בפני הצדדים כי מחד גיסא לא היה מקום להימנע מקיום הליכים 

 6ומאידך  ,ש הדבר מבית המשפטכל זמן שלא התבק ,בקשה מקדמיתקיומה של מקדמיים בשל 

 7על היקפם של ההליכים המקדמיים  כיםגיסא, היקפו של הדיון והיקפה של המחלוקת משלי

 8 והרלוונטיות. 

 9 

 10 בנסיבות העניין אני מוצאת לנכון להורות שיש לבצע כדלקמן:

 11 

 12מעודכנת ה יהתובע יבחן את הסוגיות שבהן ביקש את עמדת הצד האחר, ישלח לחברו פני

 13וממוקדת לגבי סוגיות המצריכות לשיטתו הידרשות בשלב מקדמי זה ובסוגיות שבליבת 

 14 המחלוקת. 

 15 

 16יצוין כי להבנתו של המותב, בשלב הנוכחי של הדיון שאלות מתאימות יותר למתכונת של שאלון 

 17 או שאלות לחקירה נגדית ופחות למתכונת של פרטים נוספים. 

 18 

 19 נות לצד שכנגד דרישות מקדמיות מקבילות.גם הנתבעת יכולה כמובן להפ

 20 

 21 .2.8.20עד ליום הצדדים יעשו כן 

 22 

 23 .6.9.20ליום  עד –הצדדים  בין –מענה הדדי לפניות יינתן 

 24 

 25ככל שיעלה חסר או צורך כלשהוא לאור המענה, יועברו פניות נוספות בין הצדדים עד ליום 

22.9.20. 26 

 27 

 28 .13.10.20עד ליום  ,כאלה, יועבר בין הצדדיםענה הדדי לפניות הנוספות, ככל שיהיו מ

 29 
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 1הצדדים יפעלו באופן ענייני וקולגיאלי בהשלמת ההליכים המקדמיים וימצו מגעים ישירים לפני 

 2 כל פנייה לבית המשפט בסוגיות כאלה, אם בכלל.

 3 

 4התיק נקבע לדיון מקדמי נוסף בשוך ההליכים המקדמיים ולקראת קביעה להמשך והשלמת 

 5 .14.00 שעה 25.11.20ליום דיון וזאת 

 6 

 7פני הצדדים את האפשרות הנשקלת על ידו לפנות לרגולטור על מנת הביא בבית המשפט 

 8לקבל את עמדתו העקרונית בעניין המחלוקת לגבי קיום מאגר מידע וצורך ברישומו. בשלב זה 

 9 מתקדם הדיון. . העניין יבחן על רקע הדרך בה היעדיין לא תיעשה פני

 10 

 11  בריאות.איחולי 

<#7#> 12 

 13 

 14 במעמד הנוכחים. 15/07/2020, כ"ג תמוז תש"פניתנה והודעה היום 

 15 

 
 

 שופטת, אברהמי תמר

 16 

 17 

 18 

    19 

 20 חולי אילנית ידי על הוקלד


