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  שופט רונן אילןה לפני כבוד
 
 :תובעתה

 
 חנה קים 

 054863865 ת"ז
 
 נגד

 
 057509689 ת"ז אליה צפורי  :נתבעה

 1 
<#2#> 2 

 3 נוכחים:
 4 ב"כ התובעת עו"ד שחר בן מאיר

 5 התובעת בעצמה
 6 הנתבע עו"ד מחרזב"כ 

 7 הנתבע בעצמו

 8 פרוטוקול

 9 

 10 בית המשפט: 

 11לאחר שעיינתי בראיות שהוגשו מטעם התובעים, נדמה כי בליבת הטרוניה שמעלה התובעת ביחס 

 12לפרסום נשוא התביעה, עומדת הטענה שמייחסת לתובעת פעילות לפי הוראות או במימון של 

 13תובעת מכחישה כל קשר בין הפעילות גורמים זרים, הגוף המכונה "הקרן החדשה לישראל". ה

 14 שבגינה נעשה הפרסום, אותן הפגנות בהן נטלה חלק, לבין אותה קרן חדשה. 

 15 בגירסת התובעת מבקשים לתמוך העדים מטעמה.

 16לאחר שעיינתי בראיות הנתבעת, קרי: תצהיר הנתבע, לא מצאתי נסיון להציג ראיות נוספות לקשר 

 17חדשה. עם זאת, מובן כי מחלוקת זו עודנה תלויה ועומדת ומחייבת שיש בין התובעת לבין אותה קרן 

 18 בירור.

 19המחלוקת הזו, מוצע לצדדים לבחון את האפשרות להגיע להסדר אשר במסגרתו  בשלב זה, נוכח

 20 תעשה התייחסות למחלוקת זו ועל יסוד התייחסות זו, גם יסולקו המחלוקות.

 21 

 22 ב"כ התובעת:

 23 ירת הנתבע. אני מעריך שאזדקק לשעה וחצי לחק

 24 

 25 ב"כ הנתבע:

 26 אני מעריךש אזדקק לשעתיים לחקירת כל העדים מטעם התובעת.

 27 

 28 

 29 

 30 
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<#3#> 1 

 2 החלטה

 3למרבה הצער לא עלה בידי בית המשפט להביא את הצדדים להסדר ליישוב המחלוקות, לפיכך ימשך 

 4 בירור התביעה. 

 5וחקירת כל אחד   ב"כ הנתבע יערך כך שחקירת התובעת על תצהירה לא תעלה בהיקפה על שעה.

 6 דקות.  20מומחה( לא תעלה בהיקפה על משלושה העדים הנוספים מטעם התובעת )כולל ה

 7 

 8 ב"כ התובעת יערך דך, שחקירת הנתבע על תצהירו תעלה בהיקפה על שעה. 

 9 

 10תשומת לב ב"כ התובעת לכך, שהדיון יתקיים לפי התקנות החדשות, ולפיכך בהעדר החלטה אחרת, 

 11 ייצבות המומחה מטעמו לדיון.עליו לוודא את הת

 12 אין מנוס מהבעת צער נוסף ביחס לקביעת מעוד הדיון, וזאת נוכח העומס על יומן ביתה משפט.

 13 

 14 .13:00ותימשך עד השעה  09:00בשעה  18.1.22ישיבת ההוכחות נקבעת ליום 

 15 

 16 .אביב-בתל 25תשומת לב הצדדי לכך, שהדיון יתקיים במבנה בית המשפט ברחוב שוקן 
<#4#> 17 

 18 
 19 במעמד הנוכחים. 23/12/2020, ח' טבת תשפ"אניתנה והודעה היום 

 20 

 
 

 שופט, רונן אילן

 21 
 22 יפה חנה ידי על הוקלד


