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 תשובה לבקשות למתן צווים
 התובעכי יש לדחות את הבקשה על כל רכיביה ולחייב את  הנתבעתבהמשך לבקשה שבכותרת, תטען 

  בגין בקשה זו. הנתבעתבהוצאות 

 

בתוך שרשרת נסיונות מתמשכת לרדוף את המשיבה ואת הבאים בקשה זו היא נסיון נוסף של התובע, 

תוך שימוש לרעה בהליכי משפט, כפי שעשה ועודנו עושה בשרשרת הליכים מתארכת ומתמשכת   ,מטעמה

עיתונאית ולסקר עניינים שיש -ולהפריע לאלו המנסים לבצע משימה מקצועיתשתכליתה להתיש, להציק  

 בהם חשיבות ציבורית ושלתובע נגיעה אליהם. 

 

 בטרם הכרעהבבקשתו וכי  כי נפלו פגמים    ע,  , כפי שטענה נוכח בקשתו הקודמת של התובתטען  הנתבעת

בבקשותיה המקדמיות של המשיבה לסילוק על הסף, עיכוב הליכים  בבקשה זו, יש להכריע סופית

 בהיות דיון זה  התובעברור שאין לקדם את הדיון בבקשת  אשר בהיעדר הכרעה בהן, – ומחיקת כותרת

 גם לעמדתו של המבקש –צדדים נחוצים לבקשה , אי צירוף מאיין את הסעד בבקשות אלו וחותר תחתן

 ועוד. 

 

גם לגופו של כי  הנתבעת כפי שטענה גם בפעם הקודמת בה עתר התובע לסעדים דומים,לחילופין, תטען 

וכי הוא אינו זכאי לקבל את המבוקש על ידו עניין, המבקש אינו זכאי לצווים ולסעדים להם הוא עותר 

גם אם היתה נבחנת בקשתו בשלב המתאים ובהליך המתאים ובלא שהתקיימו טעמי הסף לסילוק 

 בקשתו אף בלי דיון לגופא. 

 

 כל זאת מהטעמים והנימוקים הבאים.

 

 המשיבה:תשובת ואלו נימוקי 

 



 כללי

 
זכרו בה והטענות הרבות שהיא מכילה, על אף ארכנותה של הבקשה, האסמכתאות השונות שאו .1

המשיבה כלל אינה אין בה ממש המאפשר או מצדיק את מתן הסעדים המבוקשים למבקש. 

)במתכונת מותאמת,   חולקת על האפשרות לקיים הליכי גילוי ועיון במסגרת הליך המרצת פתיחה

שהמבקש מייחל להקדמת אלא ממוקדת ומצומצמת המתאימה לאופיו ותכליתו של הליך זה(, 

, טרם הכרעה המאוחר באופן שיפגע מהותית בזכויות המשיבה ובאופן שאין לו הצדקה

 בבקשותיה המקדמיות של המשיבה. 

 

עצם הדיון לגופו של עניין בבקשות אלו, מניח את המבוקש ופוגע בזכותה של המשיבה שטענות  .2

לעקוף את בירור טענות קווה המבקש הסף שלה ישמעו טרם יחל הדיון לגופא של תובענה. בכך מ

 סף אלו ולצלול ישר לבירור המחלוקות המהותיות עצמן.

  

על אף שבקשתו מכילה טענות עובדתיות והפניה לטענות עובדתיות שנכללו בכתב ההמרצה, לא  .3

 צירף המבקש תצהיר לבקשתו בניגוד לדין. 

 
המבקש לא צירף לבקשתו צדדים רלוונטיים )בין אם צדדים הקשורים למשיבה ובין אם צדדים  .4

 . דע לגביו(שלגביהם הוא טוען כי המשיבה העבירה או קיבלה מהם מישלישיים 

 
אותן יש  –המבקש מתעלם ומנסה לייצר מעקף, חלף בירור טענותיה המקדמיות של המשיבה  .5

 כפי שהוגשה. לברר טרם קידום הליכי התובענה 

 
על ידו בהיותם בלתי    את הסעדים המבוקשים למבקשאין מקום להעניק  , גם לגופו של עניין .6

אינה אפשרית על ומרחיבים את המחלוקת ובהינתן כי מסירת המידע המבוקש על ידו    רלוונטיים

 פי דין. 

 
, הכול לפי הדבק הדברים בהשלמהנאמר במצטבר או  ,זה בקשהכל האמור בכתב ויודגש כי  .7

  והקשרם.

 
במסגרת כתב תשובתה בהליך זה  למען הזהירות והסדר הטוב תחזור המשיבה על כל שטענה .8

בקשר ( כחלק מטיעוניה 19-05-32058)ת.א. במסגרת ההליך הנוסף המתנהל בין הצדדים  וכן 

כתב כנספח א' ל  צורף, על נספחיו  בהליך הנוסף. כתב ההגנה שהוגש מטעם המשיבה  לבקשה זו

 תשובתה להמרצת הפתיחה. 

 
 

"העין  והנתבעת  זה גם "סוריאנו" תשובהלהלן בכתב  התובעלצורך הנוחות והדיוק, יכונה  .9

 . ו/או "האתר" השביעית"

 



למען הסר ספק, ככל שלא נאמר אחרת במפורש, ההדגשות וההערות הנכללות במובאות  .10

עוד ולמען הסר ספק, כל קישור לרשת ובציטוטים שלהלן, אינן במקור והוספו על ידי הח"מ. 

האינטרנט, המצורף לכתב טענות זה, יש לראות בו כנספח בלתי נפרד ממנו וכחומר המוגש בצמוד 

 . לו לבית המשפט הנכבד

 
מר שוקי טאוסיג, עורך אתר נתמכת בתצהיר, אך היא נסמכת גם על תצהירו של תגובה זו אינה  .11

וכן על  ולבקשות הסילוק מטעמה "העין השביעית" כפי שצורף לתשובתה להמרצת הפתיחה

 . שניתנה אף היא בתצהיר תשובתו לשאלון

 
מקדמיות הטענות רעו בטרם הוכ הנתבע היא העובדה כיטעם מקדים לדחיית בקשת  -כאמור  .12

בה ולחילופי חילופין  עיכוב ההליכים, ולחילופין המצדיקות את סילוק התביעהמטעם המשיבה 

 טיעון כתב התביעה. מחיקת הכותרת והעברתה לדיון בפסים רגילים, תוך שקילת הצורך ב –

 
 מצידו  על שימוש לרעה בהליכי משפט  עדויות נוספות  טענות סף המצדיקות את דחיית בקשת התובע ו

 

עומדות טענות סף מוצדקות וטובות, שעילתן מבוססת בדין ובעובדות המצדיקות את  לנתבעת .13

מחיקת הכותרת סילוק התביעה על הסף ולחילופין עיכוב ההליכים בה ולחילופי חילופין 

לבקשתו כל אלו פורטו בבקשתה לסילוק על הסף ובתשובתה והעברתה לדיון בפסים רגילים. 

שוב, אך יש לראותן ר והמיקוד, לא תחזור עליהן הנתבעת קיצוולשם ה –הקודמת של התובע 

 כחלק בלתי נפרד אף מתשובתה לבקשה זו.

 
, לא נדונו והוכרעו 15.7.2020הדיון המקדמי שנערך בתיק זה ביום ועוד יודגש כי על אף  .14

וכעת מסתבר כי התובע, בחר לנהוג באופן המנוגד לרוח הדברים שעלתה   בקשותיה של הנתבעת

והדיון ולהותיר את דרישותיו המקדמיות רחבות ורבות ובאופן החורג מן מן הפרוטוקול 

סיון שנעשה ילנ זאת בניגוד. )שעיקרה משפטי(המחלוקת הממוקדת לעניין מאגר המידע הנטען 

 למיקוד הדיון. 

 
ובע על מכלול הסעדים שביקש )לא רק לגבי מה שהוא מכנה מאגר צא כי התעקשותו של התכך יו .15

שהובילה אותו המידע, אלא גם הכתבות והדיווחים אודותיו באתר העין השביעית(, היא זו 

להותיר את דרישותיו רחבות ומרחיקות לכת ובחלקן חסרות רלוונטיות לחלוטין לסוגיות 

 הנדונות. 

 
הגיש הליכים נוספים, בישראל עוד יצוין כי התובע לא שקט על שמריו ובחודשים שחלפו  .16

חמש תביעות  התובע ככל הידוע הגישוסך הכל בשונים. ובעולם, נגד עיתונאים וכלי תקשורת 

תביעה נוספת, שישית, בגין פגיעה , ישראליים דיבה בישראל נגד עיתונאים וכלי תקשורת

 ., נגד כלי תקשורת ועיתונאים זריםוספות באנגליה ואחת באירלנדשלוש תביעות נ, בפרטיות

 



בהליך דרוקר לא פחות משלוש פעמים )אחת התביעות,  נאי רביב  והעיתאת    התובעבישראל תבע   .17

גם הנתבעת דכאן  במסגרתו נתבעת (בבית משפט השלום בתל אביב 32058-05-19ת.א. נוסף )ה

נמחקה, אך התובע הגיש ערעור על החלטת מחיקה   –  שוקי טאוסיג ואורן פרסיקובצד עיתונאיה  

 תבע "העין השביעית" הנתבעת, את זו לבית המשפט המחוזי, שישמע בחודש מרץ השנה(. 

 האמריקני נגד הבלוגר התובעהאתר "בחדרי חרדים". תביעה נוספת הגיש את ואף פעמיים 

בחודש ל. המשפט קבע, בשלוש ערכאות, כי אין מקום לדון בה בישרא-סילברסטיין, אך בית

סקוט סטדמן, ,  ניוז-חברת פורנזיק  יחד איתו נתבעו    בבריטניה.  התובעאותו    תבע,  אוגוסט השנה

 ג'ס קולמן, שכותב לאתר,  (, מגיש פודקאסט באתרLEVAIאריק לוואיי ),  ז"מייסד "פורנזיק ניו

 ( שכותב אף הוא באתר.DENAULTורוברט דנולט )

 
 

נגד הרשת החברתית טוויטר   בחו"ל,תביעה זו נחשפו הליכים נוספים בהם נקט התובע  במסגרת   .18

תביעה הגיש  2019ביולי כפי שטען שם התובע,  .)תביעה שהוגשה באירלנד(, נגד ה"דיילי מייל"

ניוזפייפרס, המוציאה לאור של ה"דיילי מייל" בגין דיווח -בבריטניה נגד חברת אסוסייטד

לטענת לחקירות נגד נתניהו.  התובעהמשך לידיעה ב"פוליטיקו", ובו נכלל גם מידע שקשר בין 

 התביעה הסתיימה בהסדר חסוי בינואר השנה.התובע, 

 
הגיש תביעה  2019ביולי ענות שהגיש בחו"ל כי עוד עולה מטענותיו של התובע במסגרת כתבי ט .19

 זה  נוספת באנגליה נגד אתר "לה פוינט" והעיתונאי מרק לפונגליאון, שפרסם כתבה עליו. הליך

, הגיש בתובעשבחברת טוויטר סירבו להסיר ציוצים שעסקו תלוי ועומד. בנוסף ולאחר עודנו 

 תביעה נגד טוויטר באירלנד.

 
לגוגל באירלנד לפייסבוק לשם הסרת תכנים ואף התובע פנה מאותם כתבי טענות אף עולה כי  .20

בדרישה לחדול מלהציג תוצאות המפנות לאתר "פורנזיק ניוז" ולבלוג של סילברסטיין. עורך 

הדין של סוריאנו לא מציין מה היתה תגובת גוגל, אולם בעבר כבר איים כי יגיש תביעה גם נגד 

 גוגל.

 
בולות. וחסר ג , נחושהיא התנהלות של תובע משתיק קלאסי, עיקשהתנהלות זו של התובע  .21

ים את בעת, ההליכים הנוספים רק מחזקכאמור בבקשה לסילוק על הסף שהוגשה על ידי הנת

 תובע משתיק כזה. אפייני פעולתו של התובע, כמ

 
 כראויהתובע עצמו נמנע מלהשיב על הדרישות המקדימות שהוצגו לו על ידי הנתבעת 

 
שהיו מן הנספחים לבקשתו שלו, עולה כי התובע נמנע להשיב כראוי לבקשות הגילוי של הנתבעת   .22

ברורות וממוקדות ובחר להתחמק מהן ולהימנע מלהשיב להן. הנתבעת לא ראתה עוד טעם 

גורף של התובע לגלות מסמכים ותכתובות, בעת אל מול סירובו ה  על דרישות הגילוי  בהתעקשות

 ובישראל.  בחו"ל, במיוחד נוכח ההליכים שהגיש םישברור כי כאלה קיימ



שניתן למענה    22.9.2020לשם הדיוק והבהירות יודגש למשל כי במכתב התשובה של הח"מ מיום   .23

לעיון   מתבקש מרשיכם לגלות ולצרףכי "  2לדרישות המקדימות מטעמו של התובע נאמר בסעיף  

או מטעמו עם צדדים שלישיים ועם רשויות שלא צורפה   מרשתי כל פניה, מכתב והתכתבות שלו

ולרבות  שהוגשו מטעמו. זאת לרבות רשתות חברתיות כטוויטר ופייסבוק( לכתבי הטענות

וכן כלפי אתרי וגופי תקשורת חדשות כלשהם ( הליכים משפטיים שנקט בהם נגדן, ככל שנקט

 ". פרסומיה נסמך עלשפירסמו מידע אודותיו, גם כזה שפורסם על ידי מרשתי או ש

, כעולה מהודעותיו וטענותיו שלו כעת ברור כי התובע נקט הליכים כאלה וניהל תכתובות כאלה .24

. הדבר מעיד על חוסר תום לב והעדר נקיון כפיים אך סירב לגלותם בהליכים משפטיים אחרים,

עניין זה כשלעצמו יביא לדחיית בבואו לבקש סעדים דומים מבית משפט נכבד זה וראוי כי 

 בקשתו. 

הוסיפה הנתבעת ועמדה על דרישות גילוי שלא נענו על ידי  ,3בסעיף כאמור באותו מכתב  .25

 מרשתי חוזרת ודורשת כי תכתובות של מרשיכם  "בתשובתו לדרישות הגילוי מטעמה.  התובעת  

תכתובות כאלה ברי  ., נאמר שם"מי מטעמו עם אתרי גופי תקשורת וחדשות יועמדו לעיונהאו 

ואף הסתיימו בנקיטת הליכים משפטיים מצידו של התובע נגד אותם עיתונאים וכלי כי נתקיימו  

לא ברור מדוע סבור התובע כי  –משכך תקשורת, אך הוא בחר שלא לגלותם ולא לצרפם. 

 ומה מידת הרלוונטיות שלה להליך זה. ביכולתו להציב דרישה זהה כלפי הנתבעת 

 
 טעמים המצדיקים את דחיית הבקשה לגופא

 
 מסתבר כי בקשתו שלמקום בו  –דומה כי ניתן היה לעצור את הילוך הטיעון שלפנינו כאן  .26

גם היא בגדר צעד המבקש, שהוגשה כולה במסגרת הליך פגום, פסול ומיותר שדינו לסילוק, 

 אין ממש בטענות התובע.  ,מיותר ולכל הפחות מוקדם. אלא שגם לגופו של עניין

מבקש כי הוא "אדם ראשית תבהיר המשיבה כי היא כופרת, כפי שכפרה בעבר בטענתו של ה .27

פרטי". סיקור של הליכים משפטיים ופומביים, כמו גם העניין הציבורי בהם, אינו נגזר דווקא 

מזהות הצדדים וממילא גם אם המבקש אינו נושא משרה ציבורית רשמית, הרי שאין בדבר כדי 

מויות להפחית בנסיבות העניין מהעניין הציבורי שיש בו, בפעולותיו ובמעשיו, גם בקשר לד

יש בהם עניין ציבורי ברור  –סיקור ההליכים המשפטייים הנוגעים למבקש ציבוריות אחרות. 

דיון הציבורי הער סביב פעולותיו והוא נגזר גם מאופן התנהלותו של המבקש בקשר ל ומובהק

 ועניינים שהוא מעורב בהם. 

 דרישות הגילוי הכלליות 

הרחבות והבלתי רלוונטיות של התובע, באות כדי לשרת אותו ראשית יוער כי דומה כי דרישותיו  .28

בהליכים האחרים המתנהלים בין הצדדים ובהליכים אותם הוא מנהל מול צדדים שלישיים בארץ 

ון למקד ולצמצם את המחלוקות, עושה התובע כל שביכולתו להרחיבן ולהציג ובעולם. על אף הנסי

שאליהן כיוון בית המשפט הנכבד בדיון שהתקיים  דרישות בלתי רלוונטיות לסוגיות הממוקדות

 בפניו. 

 



כולם  שעשתה המשיבה או מי מטעמה, הרי שהם להם מכוון המבקש הפרסומיםעוד יודגש כי  .29

חשבונות בידיו ואף צורפו לכתבי טענותיו. פרסומים אלו חזרו על עצמם גם ברשתות חברתיות ב

מודע מאוד לכל המתפרסם אודותיו והוא לא ברורה בקשתו לקבלם. המבקש  –. משכך המבקשת

מעודכנות המביאות אותו לגלות בנקל כל פרסום כזה, בארץ ובעולם ואף לפנות מצויד בהתראות 

 בקשר לפרסומים שהוא סבור שיש בהם כדי לפגוע בזכויותיו. במהירות מפעימה 

 
תחויב לסייע לו לסתור המבקש מייחל להיפוך היוצרות באמצעות הבקשה שהגיש, כך שהמשיבה  .30

פומביים המבוצעים בידי צד שלישי, ניתנים כאילו היתה מחויבת לשרתו. פרסומים תיה את טענו

 . הנתבעתלאיתור על ידו באותו האופן שבו יכולה לאתר אותם 

 
כל דרישותיו של המבקש, אינן רלוונטיות לטענתו המרכזית בהליך דכאן, לפיה המשיבה   –למעשה   .31

פוגעת בפרטיותו באמצעות החומרים והמסמכים והפרסומים שביצעה באתר האינטרנט שלה 

)שעיקרם כתבי טענות, החלטות ומוצגים מתוך הליכים משפטיים פומביים להם הוא צד וכן 

אין צורך במסמכים  –משפטיים(. לצורך בירור סוגיות אלו דיווחים אודות אותם הליכים 

 ובדרישות הגילוי שהציג המבקש, שכל כולן המשך מסעו בשבילי השימוש לרעה בהליכי משפט. 

 
ומסמכים הנאספים ומנוהלים אגב עבודתה העיתונאית ועל ידי עוד תטען המשיבה כי תכתובות  .32

עומדת למשיבה ולבאים מטעמה אי, באופן שסיון העיתונימי מטעמה, חוסים תחת מטריית הח

אליהן כך גם באשר לתכתובות  הזכות שלא להתייחס אליהם ולעצם קיומם, להכחישם או לאשרם.  

כל שיח לצורך ביצוע עבודה מכוון התובע ומבלי להודות כי קיימות תכתובות כאלה כלל. 

תחת החסיון העיתונאי ואין עיתונאית, בין אם של הנתבעת ובין אם של כלי תקשורת אחר, חוסה 

 לגלותו. גילוי כזה, יהווה פגיעה משמעותית ובלתי נחוצה בעבודת המערכת העיתונאית.

 
ע ומפעלותיו, אודות שיח כלשהו בין הנתבעת לאחרים אודות התובודרישות שאלות  –מעבר לכך  .33

שהיא אינן נחוצות לצורך בירור טענותיו של התובע בנוגע לשאלת "המאגר המשפטי" הנטען 

בעיקרה שאלה משפטית. הנתבעת לא הכחישה את פרסומם של המסמכים הנכללים בעמודי 

"הגנזך" הנוגעים לתובע ולא הכחישה את פרסומי הכתבות והדיווחים אודותיו, שכתבי טענות 

ומשמדובר במסמכים ופרטים שפורסמו בפומבי מתוך הליכים משפטיים   –פורסמו בצידם. משכך  

אין כל רלוונטיות או משמעות למסירת מידע עליהם למאן דהוא משום שממילא פורסמו פומביים,  

 בפומבי והם זמינים לכל אחד בלא צורך להפנותו אליהם. 

 
ולהודעות שונות התובע על הגילוי הכללי הנוגע לתכתובות לא ברורה כלל התעקשותו של  –על כן  .34

והעובדה כי לא קיימת בהקשר זה התכתבות  עם צדדים שלישיים, נוכח היות המידע פומבי וגלוי

 כלשהי עם צד שלישי שאינה נוגעת לעבודת המערכת העיתונאית. 

 
חוסים תחת חסיון מקורות המידע של עיתונאי הלכה ידועה ומושרשת היא כבר במשפטנו, לפיו  .35

שאינם מתקיימים במקרה שבדין ואי עליו לגלותן, אלא בהתקיימם של תנאים מצטברים ונדירים  

(, 2מא)  , פ"דציטרין ואח' נ' בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין  298/86)ראו ב"ש    שלפנינו

, פ"ד חברת הכשרת היישוב נ' רשת שוקן 7329/96(. כן ראו את שנפסק ב רע"א 358-361, 337

נקבע כי משמעותו של האיסור העקרוני שנקבע בפרשת ציטרין, אינו רק איסור , שם 49( 1נא)



גם איסור עקרוני לשאול אדם האם היה מקור לידיעה לדרוש מעיתונאי לחשוף את מקורותיו, אלא  

לא להיחשף על ידי אותו מעת שיש למקור שמסר מידע לעיתונאי זכות שעיתונאית. נקבע שם כי 

"הפגיעה בסודיות עוד נקבע שם כי  עומדת מטבע הדברים גם למקור עצמו.  עיתונאי, הרי שזכות זו  

מקורות המידע תביא להרתעתם של מוסרי מידע משיתוף פעולה עם העיתונות, מה שימנע או 

 , תפקיד שעל חשיבותו וחיוניותו אין חולק". יקשה על העיתונות למלא את תפקידה

 
פרסיקו, אשר לגביו הוא טוען כי העביר ידיעות או חלק המבקש לא טרח לצרף לבקשתו את מר  .36

 תקשורת מידע עם כתבים או גופי עיתונות אחרים. הוא אף לא טרח לצרף את אותם גופי

על אף היותם צד נחוץ גם בהתאם לתיאור הדברים על ידו. משכך, ממילא ועיתונאים לבקשתו, 

י לצרף תחילה צדדים אלו ולשמוע את וגם אם היתה אחיזה כלשהי לבקשתו, לא ניתן לבררה מבל

 לא ניתן להכריע בבקשה זו בלא צירוף אותם גורמים לבקשה וקבלת עמדתם.. עמדתם

 
 דרישות הגילוי הספציפיות

 
. מגוחכת במיוחד התובע מסרב לקבל את התשובות הברורות שהועברו אליו במסגרת הליכי הגילוי .37

הכחשה אודות לבקשת התובע, המנסה ליצור סתירה כביכול בין  30הנכללת בסעיף הטענה 

)סוריאנו(", לבין איזכור  כדי להזיק למבקש"קשרים עם כלי תקשורת אחרים בארץ ובחו"ל 

במסגרת עבודת מערכת עם עיתונאי מכלי התקשורת "פורנזיק ניוז", בדיווח עיתונאי אודות שיחה  

בתכתובת עם "העין השביעית" סיפר סטדמן כי אכן קיבל מכתב " שלגביה נכתב:מר סטדמן, 

התראה מעו"ד שלמה רכטשאפן אחרי שבאתר ביקשו תגובה לקראת הפרסום בשבוע שעבר. 

כוחו של סוריאנו התייחס לכתבה הקודמת, שבה דווח על החברה שהקים -המכתב מאת בא

לבין קונספירציות בדויות  ,שיח במסגרת עבודה עיתונאיתבין התובע נוטה לבלבל  ."בפלורידה

 רדיפה לא ברורה. שאינן מתקיימות שהוא הוזה אותן בחזיונות שווא של 

 

כלשהן, הן נוגעות לעבודת המערכת בלבד, וחוסות תחת חסיון ככל שיש תכתובות  -ויודגש שוב  .38

זכו לאישור בעל החסיון לפרסומן. ככל  – . עניינים שפורסמו מתוכן, ככל שהתקיימועיתונאי

איתם את שהדבר נוגע לפרסומים של כלי תקשורת אחרים, יש לפנות לאותם כלי תקשורת ולברר  

הפרטים הנוגעים להם וגם זאת בכפוף לכללי החסיון העיתונאי וההגנות המוכרות על עבודת 

 מערכת עיתונאית שהוכרו בדין. 

 
, ככל שיש לכך הצדקה , אלא מפרסמת אותםעל התובע  הנתבעת אינה אוגרת חומרים  –ועוד יודגש   .39

. כל המסמכים עליהם מלין התובע, פורסמו בפומבי והם עניין ציבורי ובכפוף למגבלות הדיןו

 נוגעים להליכים משפטיים פומביים בהם לא ביקש התובע חסיון או דיון בדלתיים סגורות. 

 
 דרישות המענה לשאלון

 
טענותיו אודות המענה שניתן לשאלון שהציג התובע לנתבעת, הוא מתעקש להקים ומה כי גם בכל  ד .40

מהומה רבה על לא דבר, לאחר שקיבל תשובות ברורות וממוקדות לשאלותיו, שעולה מהן תמונה 

 ברורה אודות עמדתה של הנתבעת. 

 



הפרסומים אודות התובע בגנזך למטרות התאמת  מהתשובות שניתנו לתובע אודות מטרות הגנזך ו .41

עולה בבירור כי הנתבעת סבורה כי פרסומים אלו  – לבקשת התובע( 37ו  36)ראו סעיפים  אלו

, כפי שפרסומים אחרים בגנזך מגשימים גם הם את עולים בקנה אחד עם תכליות ומטרות הגנזך

 מו.בתשובת הנתבעת ובפרסומים במדור הגנזך עצהמטרות שפורטו בהרחבה 

 
לבקשת  38-41האבטחה לגביהן שאל התובע בנוגע למדור "הגנזך" )ראו סעיפים באשר לפעולות  .42

מיוחדות בקשר למדור התובע(, עולה במפורש מהתשובות כי לא ננקטות כל פעולות אבטחת מידע  

זה, משום שאין צורך בכך והנתבעת סבורה שמדובר במידע ובמסמכים פומביים שאין כל מניעה 

 וממילא כופרת בטענת התובע, כאילו הגנזך הוא מאגר מידע.  לפרסמם

 
לבקשת התובע, ראוי כי יפנים שהמידע המפורסם מתוך הליכים   42באשר לטענה המופיעה בסעיף   .43

ואינו עובר עריכה, שינוי או תיקון על ידי הנתבעת או מי מטעמה   as isמשפטיים פומביים, מפורסם  

 לטענותיו של התובע אודות מידע שגוי שיתכן ונכלל בהם משום שמונח זהכל רלוונטיות ולכן אין 

הנתבעת אינה  –וכתבי טענות. למען הסר ספק אינו רלוונטי בכל הנוגע לפרסום מסמכי מקור 

משנה מידע המתפרסם בכתבי טענות אלא רק מדווחת עליו בהתאם לכללי הדיווח העיתונאי 

 אודות הליכים משפטיים. 

 
היותה של הנוגע ללבקשת התובע, אין אלא לחזור על הטיעון  43באשר לטענות המופיעות בסעיף  .44

עבודת המערכת חוסה תחת עקרון חסיון המקורות כפי שהוסבר לעיל. לכן לא תהיה כל התייחסות 

שאלות הנוגעות לזהות אפשרית של מקורותיה או למידע המפורסם על ידי כלי מצד הנתבעת ל

 תקשורת אחרים. 

 
. הכתבות האמורות היו דיווחים לבקשתו אינן ברורות 45ו  44גם תלונותיו של התובע בסעיפים  .45

על טענות וכתבי טענות מתוך הליכים משפטיים פומביים. כתבי טענות אלו מוכרים היטב לתובע 

שום "מאגר מידע" אלא וידוע לו היכן נטענו ועל ידי מי. יובהר כי כתבות אינן "מוצבות" בוברור 

פורסמים רק מסמכי מקור ולא מפורסמות באתר הנתבעת וכי במדור הגנזך )שאינו מאגר מידע( מ

 אין ידיים ואין רגליים.  –כתבות. מכאן שלטענות התובע השונות בעניין זה 

 
סיכומו של דבר, שרוב רובן של בקשות ודרישות ושאלות התובע נענו באופן רחב, ענייני ומפורט  .46

בחר לענות לדרישות המקדימות שהציגה על ידי הנתבעת, בניגוד לאופן הדחייה הגורף שבו הוא 

הרי שעמדה לה הצדקה   –לו הנתבעת. אם לא די בכך, הרי שבמקומות בהן סירבה הנתבעת להשיב  

טובה המעוגנת בדין שלא לעשות כן, על אף נסיונות של התובע להמשיך ולרדוף את הנתבעת גם 

ר שישרתו אותו בהליכים יתכן והוא סבובאמצעות הליכי הביניים ולהשיג הישגים דיוניים ש

 האחרים שהוא מנהל מול הנתבעת ואחרים. 

 

 
 סיכום

 
 מלאה. הנה כי כן הוברר כי מטעמים שונים, אין להיעתר לבקשתו של המבקש ודינה לדחיה  .47

 



לרבות מע"מ כחוק  המבקששכ"ט עו"ד ב המבקשכן יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את  .48

ובצירוף הצמדה וריבית כדין מיום פסיקת כל רכיבי ההוצאות שהתבקשו לעיל ועד ליום התשלום 

 בפועל. 

 

 

 

   ___________________  

  עורך דין, אלעד מן   

  הנתבעתב"כ    

 


