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 פישר בכר חן וול אוריון ושות'עורכי הדין  ב"כעל ידי 
 6473104, תל אביב 3דניאל פריש מרחוב 
 03-6944211; פקסימיליה: 03-6944249טלפון: 

(הנתבע בתיק שבכותרת)

 

  

אילן בומבך ו/או יריב רונן ו/או מירי עורכי הדין  ב"כעל ידי 
בומבך ו/או שמוליק ספיר ו/או מרינה בראל ו/או שגיא רם 

 ו/או שי לוי ו/או גבריאל שמגר ו/או קובי צ'יקוטאי
), תל אביב 14, בית אמות השקעות (קומה 2ויצמן מרחוב 
64239 

(התובע בתיק שבכותרת) 03-6932091; פקסימיליה: 03-6932090טלפון: 

 

לסלק את , מר רביב דרוקר, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת על ידי המבקש, הנתבע בתיק שבכותרת

התביעה שהוגשה על ידי המשיב, התובע בתיק שבכותרת, מר וולטר סוריאנו, וזאת מכוח סמכותו על פי כל 

 . 1984-לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 101-ו 100דין, ובכלל זה תקנות 

 מן הטעמים שיפורטו להלן, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על סילוק התביעה על סף. 

המשפט הנכבד מתבקש לפסוק לטובת הנתבע את הוצאותיו הריאליות בגין הליך זה, ובכלל  כמו כן, בית

 זאת הכנת בקשה זו, לרבות שכר טרחת עורכי דינו בתוספת מע"מ כדין.

 

, בניסיון  -  - התביעה שבכותרת היא  

על  , על מנת לחץ עליו להפעילו דרוקר את להטרידשקוף וברור 

  .יואודות

, כי לגישתו  ודוק, לא מדובר בהשערה בלבד. באופן מדהים, התובע  

הוא כביכול " הגיש כנגדו, שסוריאנוקודמת ""מכיוון ש

 לכתב התביעה). 87" (סעיף 

 דרוקרמ הנה, יצא המרצע מן השק: סוריאנו סבור כי בעצם הגשת תביעות נגד דרוקר, הוא  

 .אודותיומלפרסם פרסומים נוספים על 

 . 
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"תצהיר ש[דרוקר]  בדבר, הפרסום מושא התביעה מהווה דיווח בכתב התביעה התובע מתארשכפי  

מדובר . לכתב התביעה) 2הגיש כבעל דינו של התובע... בתובענה אחרת המתבררת בין הצדדים" (ס' 

 .הפרסום מושא התביעה הוא בהודאת בעל דין בכך ש

, ) לחוק איסור לשון הרע11(13-ו) 7(13 פיםסעימכוח  על הפרסום בנסיבות אלו חלה  

 .")" או "(להלן: " 1965-התשכ"ה

באמיתות תוכנם של הדיווחים או בתום  ,  

 ליבם של מפרסמיהם.

ניתן גילוי נאות בדבר ההליכים המתנהלים בין : הפרסום כלל כפי שיובהר להלן,  

שהועלו במסגרת הליך  טענותדיווח על בהובהר באופן שאינו משתמע לשני פנים כי מדובר הצדדים, 

משפטי, הובאו תגובותיהם של כלל הגורמים המסוקרים בדיווח, ובכלל זאת, 

. 

הגנה מוחלטת, ולכן חוסה תחת  דיווחשהגם התובע מודע לכך התרשם מכתב התביעה, כפי שניתן ל 

הוא מנסה לתרץ את תביעתו בשלל טענות סרק משוללות יסוד, אשר אינן מתיישבות עם ההלכה 

די בטעם זה כדי להורות על  המשפטית ואף לא עם הדברים שנאמרו בדיווח או עם המציאות נכוחה.

 .סילוק התביעה על הסף

מעבר לכך שהתובע כלל  בגין פגיעה לכאורה בפרטיות. לתובע גם עוד נראה, כי  

הסביר כיצד יש בתמונות פספורט ובמסמכים מסחריים כדי לפגוע בפרטיותו, הרי טרח ללא 

 .ההלכה והדיןשטענותיו אלו גם אינן מתיישבות עם 

 . בנסיבות אלו,  

 ונפרט את הדברים כסדרם. 

 

  

), הוא "או " ": "גם להלןלעיל ובתיק שבכותרת, מר רביב דרוקר ( הנתבע, 

, 13, ובשבע עשרה שנים האחרונות משמש כפרשן פוליטי בחדשות עיתונאי, איש תקשורת ופובליציסט

בפרס סוקולוב לתקשורת  זכה 2011זכה בפרס אומ"ץ; בשנת  2008וככותב בעיתון הארץ. בשנת 

זכתה התנועה לחופש המידע,  2016פרס "מגן השקיפות"; בשנת  והוענק ל 2012אלקטרונית; בשנת 

בקטגוריית מאבק חברתי למען טוהר המידות ואיכות השלטון; , באות אביר איכות השלטון ובראשות

, שש פעמים בקטגוריית תכניות תחקירים הטובה וכנית "המקור" בהנחייתובעשור האחרון זכתה ת

 ביותר בטקס פרסי הטלוויזיה של האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה.

 הוא), "או " "להלן: "ולעיל ( סוריאנו צבי וולטר מרבתיק שבכותרת,  התובע,  

 .בבריטניה המתגורר עסקים איש
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 שהגיש סוריאנו נגד דרוקר.  קודמותברקע של תביעה זו, עומדות  

, בדברים שאמר דרוקר במהלך ראיון שנערך עמו בתכנית "עושים עניינה של  

 גלי צה"ל. -עם יעל דן", המשודרת בתחנת הרדיו הצבאית  הרייםוצ

 ניצב רוני אלשיך, לתכנית "עובדה"-, התראיין מפכ"ל המשטרה דאז, רב2018בתחילת חודש פברואר  

 פרטיים, מבצעים פעולות מעקב, איסוףעם אילנה דיין, שם טען כי גורמים שונים, הנעזרים בחוקרים 

 קציני משטרה המעורבים בחקירות ראש הממשלה.על וניתוח מידע 

 בד בבד עם פרסומה של טענה זו, ועוד בטרם הריאיון עם דרוקר, החלו מתפרסמים באמצעי 

 התקשורת השונים פרסומים רבים לפיהם האדם אשר משטרת ישראל מייחסת לו את ביצוע פעולות

 איסוף המידע, הוא סוריאנו.המעקב ו

 כניתהולתמספר ימים לאחר הריאיון עם המפכ"ל דאז והפרסומים אודות סוריאנו, התראיין דרוקר  

 של העיתונאית יעל דן בגלי צה"ל. במהלך הריאיון, ובמענה לשאלה בעניין, אמר דרוקר כי גורמים

 במשטרה קשרו בין דברי המפכ"ל לבין סוריאנו.

 באופן שאינו משתמע לשתי פנים -את משטרת ישראל, תוך שהוא הדגיש והבהיר  דרוקר הביא וציטט 

 , ואף הוסיף את ביקורתו לפיה החלטתו שלכי הוא עצמו  -

 מלכתחילה, אינה התנהלות אחראית. ומר את הדבריםלהמפכ"ל דאז 

נגד דרוקר במסגרת ת"א  ת לשון הרעהגיש סוריאנו תביע , בסמוך לאחר הריאיון,19.2.2018ביום  

במסגרתה טען כי התבטאותו של דרוקר בראיון כביכול "אינה אמת" (להלן: ", 43260-02-18

-כב' השופט אילן רונן, בבית משפט השלום בתל אביבבפני מתנהלת "). התביעה הראשונה 

 יפו. 

 .  מצורף  הראשונה, ללא נספחיםהתביעה בתביעה  כתבהעתק " 1"

 .  מצורף  ראשונההההגנה בתביעה  כתבהעתק " 2"

כנגד דרוקר (וכן כנגד "העין השביעית", העורך  תביעת לשון הרע  הגיש סוריאנו 15.5.2019ביום  

 32058-05-19הראשי, מר שוקי טאוסיג, וכתב "העין השביעית", מר אורן פריסקו) במסגרת ת"א 

 ). "(להלן: "

עסקה בכתבות שפורסמו על ידי העין השביעית בהן דווח על ההליך המשפטי   

 המתנהל בין סוריאנו לדרוקר בתביעה הראשונה. 

שלכאורה לא נכלל בכתב ההגנה בתביעה  מובהק" מידע פנימי"לטענת סוריאנו, כתבות אלו כללו  

 , ואשר לטענת סוריאנו, דרוקר "העביר" כביכול לעין השביעית. הנוספת

   1.מצורף  , ללא נספחיםהתביעה בתביעה השנייה כתבהעתק " 3"

 הגיש דרוקר כתב הגנה ובקשה לסילוק התביעה השנייה על הסף.  18.7.2019ביום  

                                                      

למען השלמת התמונה, יצוין כי בהמשך הוגש כתב תביעה מתוקן בתביעה השנייה, כך שעו"ד אילן בומבך, בא כוחו של  1
 סוריאנו, הוסף כתובע וכן נוספו פרסומים שונים של יתר הנתבעים בהתייחס אליו.
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 .  מצורף  , ללא נספחיםלסילוק על הסף בתביעה השנייה בקשההוההגנה  כתבהעתק " 4"

 את בקשתו של דרוקר, והורה על כב' השופט אילן רונן   6.7.2020ביום  

. 

במסגרת ההחלטה, בית המשפט עמד על היעדרה של תשתית עובדתית עליה ניתן לבסס עילת תביעה  

 להחלטה): 11(ראו פס' 

שהתקיימה בין המבקש המשיבים אינם טוענים אפילו לשיחה "
הפורמליים, ולא כל שכן לצורה אחרת של  לבין מי מהמשיבים

של המבקש,  תקשורת ביניהם. כל שטוענים המשיבים בהקשרו
הוא כי זה "מסר מידע" למשיבים, 

." 

תשתית עובדתית, הרי שלא היה בכך כדי לגלות עוד נקבע, כי גם אילו היו המבקשים מצליחים לבסס  

 ):הלהחלט 13עילת תביעה (סעיף 

"

." 

 .  מצורף  6.7.2020העתק החלטת בית המשפט לסילוק התביעה השנייה מיום " 5"

כב' השופט רונן התיר אמנם לסוריאנו לתקן את כתב תביעתו על מנת שיגלה עילה, אולם לאחר  

הגיש סוריאנו בקשה לתיקון התביעה השנייה, דחה בית המשפט את בקשתו, משום  27.7.2020ביום ש

 בכך  .נפרדתניסיון להוספת תביעה חדשה ו היהעילה וחלקה השני  גילהשחלקה הראשון אינו 

 נגד דרוקר.התביעה השנייה 

 .  מצורף  18.8.2020מיום העתק החלטת בית המשפט לסילוק סופי של התביעה השנייה " 6"

ההחלטה למחוק את יפו על -הגיש סוריאנו ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב 8.9.2020ביום  

 התביעה השנייה.

אשר כאמור מהווה  -נו לדרוקר את התביעה דנא אהמציא סורי 14.9.2020ביום  

 של התובע נגד הנתבע.  

תב התראה לפני נקיטה לדרוקר מכשלח סוריאנו  14.10.2020ביום למען שלמות התמונה יוער, כי  

ערך ויקיפדיה" על אודות  הקמת עומד מאחוריכביכול "בהליכים משפטיים, בטענה כי דרוקר 

במטרה "לפרסם  "forensic news"אמריקאי בשם אתר "עשה יד אחת" עם כביכול וכי הוא  ,סוריאנו

(אם  במספר כנגד דרוקר מדובר בהתראה לפני הגשת . כתבות שיקריות" על סוריאנו

 .תוגש)

 .  מצורף  14.10.2020העתק מכתב ההתראה מיום " 7"

  

מסוימים מכתב ההגנה, בטענה כי בקשה למחיקת סעיפים הגיש סוריאנו  במסגרת התביעה הראשונה, 

 .הם בלתי רלוונטיים

 סטמפלרשל מר דורון  תצהיר ,בין היתר ,צורף אליה תשובה לבקשה למחיקת סעיפיםהגיש דרוקר  

 ").(להלן: "
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 .  מצורף לבקשה למחיקת נספחים  תשובההעתק " 8"

איש 'תצהיר לבית משפט: שכותרתה: " כתבהפרסם ", צח שפיצן, 11כתב "כאן  בהמשך לאמור, 

וגש שה התצהירבמסגרתה דיווח על  ",'נתניהו שותף עסקי שלי –העסקים וולטר סוריאנו סיפר לי 

על פי הידוע לדרוקר, סוריאנו לא הגיש תביעת דיבה כנגד צח באמרת אגב יוער, כי . לבית המשפט

 " בעטיו של הפרסום.11שפיצן או "כאן 

 .  מצורף  10.7.2019" מיום 11ב"כאן  הפרסוםהעתק " 9"

: להלןלעיל ו( על תצהירו של מר דורון סטמפלר 13החדשות בערוץ  במהדורתבאותו היום, דווח  

"(". 

במסגרת הליך משפטי המתנהל בין תצהיר שהוגש במסגרת הדיווח הובהר והודגש, כי מדובר ב 

 . שנטענו בהליך, וכי האמור בו הוא בגדר טענות הצדדים

ובכלל זאת הובא ראיון , שנזכרו בדיווחשל כלל הגורמים  תגובותיהםכמו כן, במסגרת הדיווח הובאו  

 .בומבך אילן"ד עו, סוריאנו של כוחו באעם  ךארו םמצול

 .  העתק הדיווח מצורף לבקשה זו " 10"

הגיש סוריאנו "בקשה להוצאת תגובת הנתבע מתיק  14.7.2019יוער, כי ביום למען שלמות התמונה  

 תצהירו של מר דורון סטמפלר). צורף " (התגובה אליה בית המשפט

יהיה לברר את הטענות שעלו ביחס וציין כי ניתן  ,בית המשפט את הבקשה עוד באותו היום  

התגובה , סוריאנו לא עמד על מחיקת 15.1.2020, בדיון קדם המשפט מיום ואולםלתגובה בדיון. 

 , ובית המשפט דחה את בקשתו למחיקת הסעיפים מכתב ההגנה.התצהירו

 .  מצורף  15.1.2020העתק פרוטוקול דיון קדם המשפט מיום " 11"

המתואר לעיל, וזמן קצר לאחר שהתביעה השנייה שהגיש  דיווחההתביעה דנא הוגשה כשנה לאחר  

 סולקה על הסף. -כנגד דרוקר התובע 

 

  

לחוק איסור לשון הרע מפרט רשימה של פרסומים מותרים, שפרסומם  13סעיף כידוע,  

 של סיקור על הגנה יםקובעלחוק ) 11(13-ו) 7(13 פיםסעיבין היתר,  .

 :משפטי הליך

 –לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי "

... 
דין וחשבון נכון והוגן על מה שנאמר או אירע כאמור    )7(

) בישיבה פומבית, ובלבד שהפרסום לא נאסר 6) או (5בפסקאות (
 ;21לפי סעיף 

... 

של מה שפורסם  -מלא, חלקי או תמציתי  -)  פרסום נכון והוגן 11(
) או 9), (8), (7), (4), (3), (1קודם לכן בנסיבות האמורות בפסקאות (
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), ופרסום חוזר כאמור של מה שפורסם בישיבת הממשלה 10(
 "והממשלה התירה לפרסמו

") (להלן: ") 1998( 26) 1(נגפ"ד ,  3614/97רע"א ב 

אשר  ,) לחוק מקנה למפרסם7(13כי סעיף הבהיר בית המשפט העליון 

 ): של כב' השופט אור לפסק דינו 65-ו 63(ראו סעיפים  

נועדה להביא למימושו הח"מ]  –) לחוק 7(13[סעיף הוראה זו "... 
המשפט. -ון בדבר פומביותם של הליכים בבתיהמעשי של העיקר

לשם כך, 
 .

. עמדתי על כך, שההנחה שעליה מבוססת חסינות זו 
היא כי 

."  

קבע בית המשפט העליון כי ההגנה חזר ו )2009( 518, 511 )2סג( פ"ד , 1104/07"א ברע 

, שאינה מותנית באמיתות הפרסום או בתום ליבו של היא  13הקבועה בסעיף 

 :המפרסם

"... 

 ... 

".... 

  

שהובאו  טענותתיאור ב עסק התביעהמושא דיווח השבענייננו, לא יכולה להיות מחלוקת על כך  

. היינו, ראשונההוגש כחלק מתשובה לבקשה בתביעה השבמסגרת תצהירו של מר דורון סטמפלר, 

 .מדובר 

ודוק. התובע עצמו מודה בכתב התביעה כי מדובר בדיווח על תצהיר שהוגש במסגרת הליך משפטי.  

... [הנתבע]"ב עסק דיווחהמסביר התובע כי  התביעהלכתב  2וראו למשל בסעיף 

". 

 .כמו כן,  

 :דרוקר נתן גילוי נאות כדלקמןכך, כבר בתחילת הכתבה  

תבע אותי בשתי  לספר שסוריאנו חשוב, "
 . "תביעות לשון הרע

 :כי מדובר בדיווח על  ,עוד הודגש 

המעניין  במסגרת התביעה הראשונה הגשנו היום את התצהיר"
 ".הזה, שפורסם לראשונה על ידי הכתב צח שפיצן בתאגיד

 . האמירות שהוצגו בכתבה לא הוצגו כאמת מוחלטת, אלא כמו כן,  

 הופיעו בפונט גדול עם ואף , האמירות הובאו כך, מרבית  

 על המסך מאחורי דרוקר או סומנו על גבי צילום התצהיר. 
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מהתצהיר:  בכתב התביעה כי במסגרת הדיווח הובאו  מודהו חוזרלמעשה, גם התובע  

" ); "הנתבע המשיך ו44[מה]תצהיר" (סעיף ... "דרוקר ציין (תוך 

 ); ועוד.46(סעיף 

, אותו תצהירבמסגרת שנטענו  הובהר כי מדובר בתיאור של הכתבה כל , לאורך באופן דומה 

..."; "סטמפלר כותב "סטמפלר ממשיך ומספר "; "בתצהיר : ולא בעובדות מוחלטות

."... 

סוריאנו, תגובות כל הגורמים שנזכרו בדיווח, ובכלל זה מטעם  ם הכתבה הובאו בתו 

 מפעילת מכרות תמנע.  –"ערבה מיינס" -ראש הממשלה, עו"ד יצחק מולכו ו

עו"ד בא כוחו, עם באמצעות  -  -הובאה התגובה מטעם סוריאנו  לא זו אף זו, 

 . ארכה פרק זמן ממושך בהתחשב באורכו הכולל של הדיווחאשר אילן בומבך, 

הודעת  נתבעלשלח  בא כוחו של התובע, לאחר ש אף הובאה בתום הכתבה  

 . לקראת השידור פתדואר אלקטרוני נוס

 .הדיווח  במסגרתכלומר,  

 , ומשכך הוא  דיווחה, כי כן הנה 

 לחוק.) 11(13-ו) 7(13 פיםסעיהמוחלטת של 

  

מושא התביעה אינו יכול לשמש עילה לתביעה בלשון הרע, חוזר  דיווחשהלכך , אשר מודע התובע 

" דיווחשהמטרתו של הנתבע הייתה , כי במסגרת כתב התביעה וטוען שוב ושוב

, 48(למשל בסעיפים  את כי דרוקר כביכול "ניצל לרעה"  ;לכתב ההגנה) 38(סעיף  "

"הנתבע... צריך היה לדעת, כי האמור  אשר או כי מדובר ב"תצהיר שקרי" ;לכתב התביעה) 62, 49

 .  לכתב התביעה) 53, 52בתצהיר הוא שקר מוחלט" (למשל בסעיפים 

 גם בטענות אלה אין כדי לסייע לתובע. , ואולם 

,  אהילחוק  13סעיף הקבועה ב, ההגנה כפי שפורט לעיל 

שעלו בהליך הדברים את  נכונה ישקף דיווחשהבכך , אלא רק 

 המשפטי. 

או ביחס ל"מניעים" של דרוקר  דיווחה, טענותיו של סוריאנו לגבי היעדר אמיתות תוכן אם כן 

 .נכונות אינן גם וממילא,  בפרסום הדיווח 

 

. 

 

כדי פגיעה בפרטיות של כביכול ע העולה כי הכתבה כוללת מיד טוען סוריאנו . לכתב התביעה2בפרק ג. 

 סוריאנו.
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) 1אשר לגישת התובע מהווה כביכול "פגיעה בפרטיות", נחלק לשניים: (ו, שהופיע בכתבה המידע 

 ) תמונות של התובע. 2(-שלטענת התובע לא הופיעו בכתבי הטענות; ומסמכים 

ודינן לדחייה על הסף או  עילה לתביעהטענות סוריאנו אינן מגלות כל גם בעניין זה כפי שיובהר להלן,  

 .למצער לגופן

  

טענתו הראשונה של התובע בנוגע לפגיעה בפרטיות, היא כי במסגרת הדיווח פורסמו מסמכים  

 שכביכול לא הופיעו בכתבי הטענות בתביעה הראשונה. 

לכתב ההגנה מטעם דרוקר בתביעה  5-4התובע מתייחס בהקשר זה למסמכים שצורפו כנספחים  

 הראשונה. 

שאין  -ככל שניתן להבין את טענות התובע בהקשר זה, נראה כי התובע מלין על כך שהמסמכים  

, וכי בכתבה "הושמטו" לא הוצגו בכתבה  - מחלוקת על כך שצורפו כנספחים לכתב ההגנה

 ים מהם. חלק

לכתב ההגנה... נכללו פסקאות שלמות "שהושמטו" מהמסמך  4ב"נספח כך, למשל, התובע טוען כי  

 לכתב ההגנה 5לכתב התביעה); או כי "בנספח  70המקורי, כך שבכתבה יוצג מידע חלקי" (סעיף 

נתבע הש", תוך 22.1.2007-ו 19.11.2007שהגיש דרוקר, הוא צירף שני מסמכים נפרדים, מתאריכים 

לכתב  74-73את המען של המכתבים ואת מועד עריכתו" (סעיפים  גשהציך ממהמס"השמיט  כולביכ

 התביעה).

ואולם, ברור לכל (וכמובן גם לתובע) שאין כל אפשרות אמיתית להציג במסגרת דיווח טלוויזיוני את  

 .  -שאורכם עמודים רבים  -המסמכים שצורפו לכתבי הטענות 

לכתב ההגנה  4פסקה רלוונטית מתוך המסמך שצורף כנספח בא בכתבה שקף שתיאר משכך, הו 

לכתב ההגנה בתביעה  5מסמכים שצורפו כנספח המציג במאוחד מספר בתביעה הראשונה, ושקף אחר 

 בוודאי שלא מדובר במסמכים חדשים. , ומכל מקוםמדובר  .הראשונה

טענת התובע כי בכך כביכול הוצג בכתבה "מידע שלא הופיע בכתבי הטענות", היא טענה נואשת,  

ממניעים  מן הגורן ומן היקב הנתבעשמעידה יותר מכל על ניסיונותיו של התובע לקושש טענות כנגד 

 . פסולים

ונה, משעה שבניגוד לטענות התובע, מדובר במסמכים אשר הופיעו בכתבי הטענות בתביעה הראש 

הליך פומבי אשר התובע מעולם לא ביקש לגביו איסור פרסום, ברור כי לא יכולה לקום בעניינם טענה 

(להלן:  1981-הגנת הפרטיות, התשמ"אלחוק  )1(18הוראת סעיף  את לפגיעה בפרטיות (וראו בין היתר

"("( . 

תבי טענות בהליך פומבי, עדיין לא היה מכל מקום, גם אילו לא היה מדובר במסמכים אשר צורפו לכ 

 כדי להקים לתובע עילת תביעה בגין פגיעה בפרטיות.בפרסומם 

כך, מלבד טענות כלליות והפניות סתמיות לסעיפי חוק, התובע לא פירט ברמת הפירוט הנדרשת,  

 פוגע בפרטיותו.  מדוע פרסום המסמכים 

"לא נועדו לפרסום" או כי כוונתם הם ו אשר מלמד כי בניגוד לנטען, אין כל דבר במסמכים שהוצג 

  ., והם אף מנסחיהם הייתה כזו



 
 

 
 

9

 .לדחייה - בדיווח שהובאומטעם זה דין טענות התובע בעניין המסמכים  גם 

  

מהדרכון שלו, מהווה גם  -לטענת התובע  -פרסום צילומים שנלקחו ה של התובע, היא כי יטענתו השני 

 הוא לכאורה פגיעה בפרטיות. 

גם בעניין זה, התובע מפנה לשורה ארוכה של סעיפי חוק, מבלי לפרט כנדרש מדוע הפרסום מהווה  

 "בילוש או התחקותביאר כיצד יש בפרסום כדי להוות " כך, התובע לכאורה הפרה של אחד מהם. 

או לבזותו; איזה ריווח נוצר מפרסום התמונה  ו; כיצד יש בפרסום התצלומים כדי להשפילואחרי

 ועוד.

) לחוק הגנת 4(2מכל מקום, בשורה של פסקי דין, בית המשפט העליון צמצם את תחולתו של סעיף  

  .הפרטיות

) לחוק 4(2, דן בית המשפט בפרשנות סעיף )2005( 554) 6נט("דפ,  9818/01רע"פ ב 

"הגנת הפרטיות, וקבע כי סעיף זה: 

." 

ית המשפט , פסק ב)12.07.2012(פורסם בנבו,   118-05ת"א (שלום ק"ש) ב 

כדי להשפיל את  -כשלעצמו  -יש לבחון האם יש בפרסום ) לחוק הגנת הפרטיות 4(2כי על פי סעיף 

 :התובע או לבזותו

עיון בתמונה  –"האם היה בצילום להשפיל או לבזות את התובע 
. ..מעלה, כי 

." 

ברי, כי על פי אמות המידה אשר נקבעו בפסיקה, הרי שפרסום תמונות  

עובר גבולות מדינתיים, שהתובע חשופות לגורמים רבים כל אימת שכל מטרתן להיות , 

 בפרסום כאמורשאין  בוודאי, ו

 . 

 Nicolas Kamiel Marieho Segers 97397/99) ת"את"א (ב ויפים לעניין זה הדברים שנאמרו 

 , ביחס לטענת התובע כי דרכון הוא פריט אישי שאינו נחלת הכלל:)19.05.2003(פורסם בנבו, 

"
 .

." 

הוא . לכתב התביעה) 3(ראו פרק ג. 1952-) לחוק הדרכונים, התשי"ב3(8גם ניסיון השימוש בסעיף  

 עקר. 

 32820-08-18ת"פ (שלום ראשל"צ) (ראו למשל:  ף פלילי האוסר על מדובר בסעי 

 40066/01יפו) -ת"פ (מחוזי תל אביב; )11.03.2019(פורסם בנבו,  

(פורסם   50125-11-15ראשל"צ)  ת"פ (שלוםו )15.01.2002(פורסם בנבו,  

 . ), )04.01.2016ו, בנב

, אשר ממילא אינה אינו מבהיר איזו עילת תביעה עומדת לו כחלק מאיסור פלילי לכאורהסוריאנו גם  

 .יכולה לשמש כעילה לתביעה אזרחית
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, מעיון פשוט וקצר ברחבי המרשתת עלו לכתב התביעה 84בסעיף התובע עוד יוער, כי בניגוד לטענת  

 ". "Forensic News-ו "The Telegraph" , ובין היתראתרים בינלאומייםשורה של בהתובע תמונות של 

 .   " מצורף לתשובה זוorensic News"F-ו "The Telegraph"העתק הכתבות באתרים של " 12"

סילוק על ודינה , בנסיבות אלו,  

 .לגופהדחייה הסף או למצער 

 

מעבר לכך שכתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה, הן משום שחלה על הדיווח הגנה מוחלטת מכוח  

) לחוק איסור לשון הרע והן משום שהצגת המסמכים והתמונות אינה עולה כדי פגיעה 7(13סעיף 

 .בפרטיות, הרי שדין התביעה סילוק גם מן הטעם שמדובר 

ההליכים על רקע  -להלך על דרוקר אימים  )נוסף(דנא מהווה ניסיון עצם הגשת התביעה כך,  

 אודות סוריאנו.על פרסם מידע נוסף מלדרוקר שמטרתו להרתיע את בין הצדדים, הקודמים 

; זוהי העובדה כי מדובר בתביעת השתקה ניכרת, בין היתר, מכך שזוהי תביעת סרק  

גיש כנגד דרוקר, והוא אף שלח מכתב התראה בדבר תביעה במספר שסוריאנו מהתביעה 

 .; והכל לאחר שהתביעה השנייה שהגיש סוריאנו 

, כי מעבר לסדרת התביעות משוללות היסוד שהגיש סוריאנו כנגד דרוקר, בשנים האחרונות יצוין 

 18293-03-18ם שונים, וביניהם: ת"א מגיש סוריאנו באופן סדרתי תביעות לשון הרע רבות כנגד גורמי

,  54630-05-18; ת"א (שלום ת"א) 

.  9333-12-19ה"פ ו; 4369/19רע"א בשהתגלגל עד לבית המשפט העליון 

 .כנגדם שלישית תביעה הגשת לפני התראה מכתב" השביעית"עין ל שלח אף, ובאחרונה

: התובע נוהג להגיש תביעות נגד גופים קטנים (אתר "בחדרי מדובר  

חרדים", אתר "העין השביעית") או אנשים פרטיים (דרוקר, סילברסטיין), אשר אין להם בהכרח את 

 ו.הכוח הכלכלי להתמודד מולו, ובכך לאלץ אותם להתפשר ולמחוק פרסומים העוסקים ב

בנוגע למטרה  ודוק. לא מדובר בהשערה בלבד. בכתב התביעה סוריאנו  

האמיתית העומדת מאחורי התביעה דנא. לגישת התובע "

 לכתב התביעה). 87" (סעיף 

הגשת התביעות כנגד  –של סוריאנו  בטענה זו יצא המרצע מן השק ונחשפה  

פרסומים נוספים על התובע, במשך כל השנים בהם יתנהלו  דרוקר נועדה 

 . המשפטים, והכל בטענה קלושה של "ניגוד עניינים" לכאורה. או במילה אחת: 

 תביעות, ובפרט תביעות לשון הרע, על ידי גורמים בעלי אינטרסים, כנגד גורמיםהתופעה של הגשת  

 היא תופעה -אחרים, במטרה להשתיקם ולמנוע מהם לקחת חלק בדיון הציבורי או בפעילות אזרחית 

, Strategic Lawsuits Against Public Participation: מוכרת, אשר כונתה על ידי בתי המשפט בארה"ב

 ."SLAPP"ר או בקיצו

 מטרתן המרכזית של תביעות מסוג זה טמונה בעצם ניהולו של ההליך, ולא בתוצאתו. בדרך זו מנסים 

 -התובעים להפחיד את הנתבע מהמשך פעולתו, תוך הבאתו למצב בו יידרש להשקיע משאבים רבים 

 בהליך המשפטי המופנה נגדו, במקום בפעילות עיתונאית. -זמן, כסף ואנרגיה 
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 שפט בארה"ב קבעו כי מדובר במקרה ספציפי של שימוש לרעה בהליכי משפט, מתוך מטרהבתי המ 

 להפעיל לחץ כלכלי ומשפטי כנגד מי שהעז לדבר ולפעול. על אף שדוקטרינה זו טרם עוגנה בפסיקה

 ראו, למשל,(בישראל, קיימים מספר פסקי דין אשר מציינים את קיומה ואף מקבלים את מבחניה 

  172000/08בש"א  );15.04.2007פורסם בנבו, (  42150/05א "ת

(פורסם בנבו,  12217-12-16 )פ"ת(א "; ת)6.11.2008פורסם בנבו, (

 ").) (להלן: "08.05.2018

 כגון אלה. גם השיח הדמוקרטי החופשילא למותר לציין, כי הציבור הוא היוצא נפסד מהגשת תביעות  

 נפגע כתוצאה מכך.

 )15.06.2020(פורסם בנבו,   30803-05-17בת"א (ת"א) בפסק דין שניתן לאחרונה  

עמד בית המשפט על האינדיקציות להיותה של תביעה תביעת השתקה. כולן מתקיימות במקרה דנא 

 באופן מובהק:

ש"ח, ללא כל פרופורציות לטענות  200,000על סך  ום תביעה סוריאנו הגיש תביעה בסכ 

בכתב התביעה או לנזק הנטען שלא פורט כהלכה. מדובר בסכום תביעה גבוה במיוחד שעה 

 שהתביעה מוגשת כנגד העיתונאי עצמו, ולא כנגד גוף התקשורת בו שודרה הכתבה.

 י שנוכח העובדה כי מדובר נוסף על כך, גם אם לא מדובר בסכומים אסטרונומיים, הר

של תביעות שסוריאנו הגיש כנגד דרוקר, יש לבחון את הסכום המצטבר, וכן להביא בחשבון 

את הטרדה והטרחה שיש בגרירת נתבע לבית משפט, לרבות הוצאות משפט, כל פעם בעניין 

 (משולל יסוד) אחר.

 י של הצדדים. הדיווח בענייננו עוסק בעניין ציבורי החורג מעניינם הפרט 

ישנם פערי כוח גדולים בין הצדדים. סוריאנו הוא אדם עתיר ממון, אשר לא מהסס להגיש  

 תביעות לשון הרע, גם אם הן נעדרות כל עילה, כפי שראינו שגם עשה במקרים קודמים.

, המהווה ניצול לרעה של הליכי משכך, דין התביעה סילוק על הסף, גם משום שהיא  

 .)משפט (עניין 

 

 .לאור כל האמור לעיל, יש לסלק את התביעה דנא על סף, ולמצער לדחות אותה לגופה 

את הוצאותיו הריאליות בגין הליך זה,  הנתבעבית המשפט הנכבד מתבקש לפסוק לטובת הנתבע  

 דינו בתוספת מע"מ כדין. , לרבות שכר טרחת עורכיבקשה זוובכלל זאת הכנת 

שכן היא מבוססת על נימוקים משפטיים ועל האמור בכתבי טענות בקשה זו אינה נתמכת בתצהיר  

 בהליכים בין הצדדים.
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______________________ 

 דורון קול, עו"ד

______________________ 

 גלית פרנק, עו"ד

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 הנתבעכוח  באי

 

. 



 

 

 העתק כתב התביעה בתביעה הראשונה, ללא נספחים 

 העתק כתב ההגנה בתביעה הראשונה 

 העתק כתב התביעה בתביעה השנייה, ללא נספחים

 העתק כתב ההגנה והבקשה לסילוק על הסף בתביעה השנייה, ללא נספחים 

 6.7.2020העתק החלטת בית המשפט לסילוק התביעה השנייה מיום 

  18.8.2020העתק החלטת בית המשפט לסילוק סופי של התביעה השנייה מיום 

  14.10.2020העתק מכתב ההתראה מיום 

 העתק תשובה לבקשה למחיקת נספחים 

  10.7.2019" מיום 11העתק הפרסום ב"כאן 

 העתק הדיווח 

  15.1.2020העתק פרוטוקול דיון קדם המשפט מיום 

 "Forensic News"-" וThe Telegraphהעתק הכתבות באתרים של "
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 10מתוך  1

  
 

 
 

 לפני בקשה לסילוק התביעה על הסף בטענה להיעדר עילה.

 

בתביעה נשוא החלטה זו עותרים המשיבים (התובעים) לחיוב המבקש והמשיבים הפורמליים  .1

 ובטענה להוצאת לשון הרע.₪  580,000הנתבעים) בפיצוי בסך כולל של  –(כולם 

 בכתב התביעה. 1המבקש, רביב דרוקר, הינו הנתבע 

 המשיבים, הינם התובעים בכתב התביעה.

 .בכתב התביעה 4 – 2ליים, הינם הנתבעים המשיבים הפורמ

 :4.6.19הוגש ביום להלן, בתמצית, העובדות כפי שהן מובאות בכתב התביעה המתוקן, אשר  .2

תביעה נגד  ), וולטר סוריאנו (להלן: 1, הגיש המשיב 2018במהלך פברואר .א

₪  500,000) ובה עתר לחיוב המבקש בפיצוי בסך של 43260-02-18המבקש (ת.א. 

 .)ובהתבסס על טענות להוצאת לשון הרע (להלן: 

במהלך ראיון עם המבקש בתכנית רדיו ביום  כיסוריאנו במסגרת התביעה הקודמת, טען 

קשר לפעילות פסולה של איסוף מידע  סוריאנו, התבטא המבקש באופן המייחס ל11.2.18

, כך נטען, כמי סוריאנופרסום זה הציג את  והתחקות אחר חוקרים ממשטרת ישראל.

טעמו שהוא לא פחות מ"איש צללים" של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, ואשר נשלח מ

 לעקוב אחר שוטרים במחלקת החקירות של משטרת ישראל.

פרסום זה, כך נטען בתביעה הקודמת, מהווה הוצאת לשון הרע ובגינו יש לחייב בפיצוי 

 על נזקיו, ולחילופין בפיצוי ללא הוכחת נזק. סוריאנו

הגיש המבקש את כתב ההגנה מפני  18.4.19ניסיון ליישוב המחלוקות לא צלח, וביום 

ביעה הקודמת. בכתב ההגנה, כופר המבקש בטענות המועלות כנגדו וטוען שאין בסיס הת

לתביעה. פירוט טענות ההגנה של המבקש מפני התביעה הקודמת, איננו רלוונטי להכרעה 

 בבקשה זו.
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הינה עמותה  ת,העין השביעית עיתונות עצמאית, חוקרת וחופשי, 1ורמלית המשיבה הפ.ב

, 2המשיב הפורמלי . )( נט המכונה "העין השביעית"אתר אינטררשומה המפעילה 

אי אשר גם , אורן פרסיקו, הינו עיתונ3שוקי טאוסיג, הינו עורך האתר והמשיב הפורמלי 

 ר.מעלה כתבות פרי עטו לאת

פורסמה באתר כתבה אשר כותרתה , 23.4.18ביום .ג

). כתבה זו, הפרסום הראשון, להלן: ( 

עיקרה בסקירת טענותיו של המבקש כפי שהובאו בכתב ההגנה שהוגש מטעמו עוסקת ב

 מפני התביעה הקודמת.

למשיבים  )2המשיב  –ה סוריאנו (באמצעות פרקליטו מיד בעקבות הפרסום הראשון, פנ.ד

לא תעמוד למשיבים ום הראשון מהווה הוצאת לשון הרע, וכן כי שהפרס הפורמליים, וטען

אשון כולל פרטים הפורמליים ההגנה הנתונה למי שמצטט כתבי טענות, שכן הפרסום הר

 ואמירות שכלל אינם חלק מכתב ההגנה.

בקשר עם הפרסום הראשון, התייחסה בעיקר לכותרת המשנה ה סוריאנו הטרוניה שהעל

ר כללה את הביטוי של הפרסום הראשון, אש

 , איננה נכונה וכלל איננה מופיעה בכתב ההגנה.ן סוריאנו. אמירה זו, טע

בהתייחס לפרסום הראשון, הייתה ביחס לשלל ציטוטים סוריאנו טרוניה נוספת של 

הגיש המבקש ואשר ם הראשון, דווקא מתוך אותו פרק בכתב ההגנה אשר שהובאו בפרסו

) תיאור אשר לפי 29 – 18כותרתו "על התובע בקצרה". באותו פרק בכתב ההגנה (סעיפים 

כך ציטוט נרחב של מידע זה בפרסום הראשון, סוריאנו. הנטען, מלמד על זהותו ופועלו של 

 סוריאנו.מהווה כשלעצמו הוצאת לשון הרע כלפי נטען, 

, וכותרתה: סוריאנותר כתבה נוספת בקשר עם , הובאה בא24.4.18למחרת היום, ביום .ה

 ).ע שהכל בסדר" (להלן: י"נוני חיפש אותך, אבי פחימה מוד

מובאות נוספות מתוך כתב ההגנה אשר הוגש מטעם  ,פרסום השניחלקו הראשון של הב

 1, ובפרט כאלו המתייחסות למסמך אשר צורף כנספח בגין התביעה הקודמת המבקש

 .לכתב ההגנה, ואשר הוכתר בכותרת 

בכלל וקשריו עם  סוריאנובחלקו השני של הפרסום השני, טענות נוספות ביחס לעסקיו של 

עו"ד יצחק מולכו בפרט. אף אלו, לפי הנטען בפרסום השני, מתוך כתב ההגנה ומסמך נוסף 

 ."letter Of Intent"לכתב ההגנה וכונה  4כנספח שצורף 

בטענה  -ים, ושוב ילמשיבים הפורמל ופנה סוריאנו הפרסום השני, שבד בעקבות מי.ו

 .וכלפילהוצאת לשון הרע שבצעו 

 וביחס לפרסום השני, מתמקדות באמירות המייחסות לחברה שבבעלות סוריאנוטענות 

 . , ובשירות לקוחות שוניםפעולות מתוחכמות של מעקב, איסוף מידע והשגת נתונים

כביטוי Hackingבביטוי שנעשה בפרסום השני  על השימושן סוריאנו בפרט, הלי

לביטוי זה משמעות שלילית לשיטתו שכן ,והחברה שבבעלותלשירותים שהעניקה 

במיוחד, והיא נתפסת כביטוי לפעילות לא חוקית של שימוש במערכות מחשב
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 לייצוג לקוחותעל השימוש החוזר ונשנה בביטוי  ובפניית סוריאנו עוד הלין

 .באור שליליאותו בפרסום השני, ככזה המציג  שלו

, כלל -ו Hacking בפרסום השני, הביטוייםפרטים אלו , סוריאנולטענת 

(מר לא היוו חלק מכתב ההגנה וכך גם שני שמות של מי שנטען שהיו לקוחות החברה 

, סוריאנון דימיטרי ריבולבלב וגב' רות פרסול). הבאת אלו בפרסום השני איפוא, כך טוע

בחוק איסור לשון הרע ה שוללת את אפשרות המשיבים הפורמליים לחסות בהגנה הנתונ

ישיר שבין המבקש כתבי טענות בהליך משפטי, אך גם מלמדת על קשר לציטוטים מ

 למשיבים הפורמליים.

, מתברר שהמבקש הוא זה שמסר למשיבים הפורמליים את המידע סוריאנוכך, לפי טענת 

 שהובא בפרסום השני, אך לא בכתב ההגנה.

 - ןהשני והוסרו ממנו הביטויים עליהם הלי, תוקן הפרסום סוריאנובעקבות פניית .ז

מר דימיטרי ריבולבלב  -יים , ושמותיהם של השנ-ו Hackingהביטויים 

 וגב' רות פרסול.

גם לאחר תיקון זה, נותר הפרסום השני בגדר "הוצאת לשון  סוריאנודא עקא, ולפי טענת 

ים בשירות בעלי הון", שזה, "פריצה למחשב, באשר הוא מוסיף לייחס לו והרע" כלפי

המבקש שהגיש , בכתב ההגנה סוריאנולפי טענת  במלים אחרות, ייחוס מעשים פליליים.

ולכל סוריאנו פריצה למחשבים" לאין כלל ייחוס מעשה שכזה של "בתביעה הקודמת 

שבבעלותו ר ניתן למצוא בכתב ההגנה אמירות לפיהן זהו שירות שהציעה החברה היות

, האמירות בפרסום השני המייחסות לחברה סוריאנו ןללקוחותיה. לפיכך, כך טועבעבר 

 "פריצה למחשבים" אינם דיווח הוגן על שנכתב בכתב ההגנה.

בימים שלאחר הפרסום השני, החליפו הצדדים מכתבים שבהם התבצרו בעמדותיהם. .ח

המשיבים בטענה להוצאת לשון הרע והתנהלות לא הוגנת, אפילו בריונית.  סוריאנו

. כך, בהיעדר הסכמה, הוגשה ביום יוהפורמליים בטענה הדוחה מכל וכל את טענות

 לבדו הוא התובע. סוריאנוהתביעה בתיק זה, כאשר  15.5.19

בעקבות הגשת התביעה, ביום בו הוגשה, פרסמו המשיבים הפורמליים כתבה נוספת אשר .ט

 .)(להלן: כותרתה 

, סיקור התביעה בפרסום השלישי נעשה בצורה ו. לטענתם סוריאנוגם על פרסום זה התרע

לא מאוזנת, מגמתית, ובאמירות שאינן אמת. אמירות שכולן שיקוף עמדת המשיבים 

 .והפורמליים בלבד, בלי כל ניסיון לייצוג הוגן של עמדת

עו"ד התנהל ראיון משותף של  19.5.19הגשת תביעה זו זכתה לכיסוי בתקשורת, וביום .י

 בתחנת רדיו.  )2המשיב הפורמלי ( שוקי טאוסיגמר ו )2המשיב אילן בומבך (

כי הדברים  טאוסיגמר טען  ,עו"ד בומבךבמהלך הריאיון המשותף, לאחר דברים שאמר 

בהמשך, כך נטען, המשיכו המשיבים  מהווים "אוסף של שקרים". עו"ד בומבךשאמר 

 כמי שאיננו דובר אמת בכל הקשור לתביעה. עו"ד בומבךהפורמליים והציגו באתר את 
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בקשו המשיבים הפורמליים להראות , 20.5.19למחרת היום, באתר בכתבה אשר פורסמה 

כיצד, לשיטתם, לא אמר עו"ד בומבך את האמת בעימות שהתקיים יום קודם. עו"ד בומבך 

לכתב  133 – 111מלין ארוכות על הטענות המובאות בכתבה זו, אך טענותיו (סעיפים 

 התביעה המתוקן) אינן עוסקות במבקש ולכן אינן רלוונטיות לצורך החלטה זו.

 

 בכתב ההגנה, טוען המבקש כי יש לסלק את התביעה על הסף ככל שהיא מתייחסת אליו. .3

המבקש, אין לו כל קשר לפרסומים בגינם הוגשה התביעה, פרסומים שכולם פרי לפי גרסת 

המבקש סוקר את טענות המשיבים  מעשי המשיבים הפורמליים ואינם קשורים אליו כלל.

בכתב התביעה המתוקן, וטוען כי מתוך עשרות סעיפי התביעה השונים, שמו שלו נזכר רק 

), אלא שאף באלו הסעיפים 67 -ו 66, 47, 46, 41, 12, 8, 7במספר בודד של סעיפים (סעיפים 

טענות רקע בלבד. למעשה, כך טוען המבקש, הטענה היחידה כלפיו בקשר עם מובא כהוא 

הפרסומים נשוא התביעה היא שהוא הוא זה שהעביר למשיבים הפורמליים מידע, אשר לא 

 היווה חלק מכתב ההגנה שהגיש בתביעה הקודמת.

ל את הטענה להעברת מידע כלשהו למשיבים הפורמליים, וטוען כי המבקש מכחיש מכל וכ

הטענה הזו נסתרה מניה וביה כבר מעיון בכתב ההגנה שהגיש, שכן ניכר מתוכנו שהוא כולל 

 את כל אותן טענות עליהן מתבססת תביעה זו.

 יעה זו נגדו מהווה שימוש לרעה בהליכי משפט, שכן זו דוגמאעוד טוען המבקש כי הגשת תב

 מובהקת לתביעת השתקה, אשר תכליתה היחידה להלך אימים ולחסום ביקורת על סוריאנו.

בתגובתם לבקשה, טוענים המשיבים שאין לה כל בסיס וכי התביעה עוסקת בפעילות משולבת  .4

של כלל הנתבעים. של המבקש ושל המשיבים הפורמליים אשר עשו יד אחת והביאו להוצאת 

 לשון הרע כלפי סוריאנו.

העביר המבקש למשיבים הפורמליים מידע אשר איננו חלק מנוסח כתב לפי גרסת המשיבים, 

ההגנה שהגיש בגין התביעה הקודמת וממעשה זו נובעת אחריותו. המשיבים מצביעים על 

הבדלים בין נוסח כתב ההגנה המצוי בתיק בית המשפט, לנוסח קודם ושונה אשר הגיע לידי 

טים נוספים בקשר עם טענות ההגנה של המבקש. האפשרות המשיבים הפורמליים וכלל פר

היחידה לאופן מסירת הנוסח השונה של כתב ההגנה למשיבים הפורמליים הינה מסירתו על 

, ניתן ת המשיביםידי המבקש במישרין ומכאן, זו גרסת המשיבים, אחריותו לפרסומים. לשיט

 של הפרסומים נשוא התביעה. לראות במבקש "כותב משותף"

המשיבים מבקשים להדגיש את הזהירות בבחינתה של בקשה לסילוק תביעה על הסף, 

וטוענים כי נוכח הטענות המובאות בכתב התביעה, חלקן כלל איננו מוכחש בכתב ההגנה 

 וחלקן מוכחש בלשון כוללנית, אין כל בסיס לבקשה.

ם שאין בסיס ביחס לטענות המבקשות לסווג תביעה זו כ"תביעת השתקה", טוענים המשיבי

 לטענות ועל כל פנים, אין בטענה זו כדי לבסס טענה לסילוקה של תביעה על הסף.
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על אף ההצגה הנרחבת (יחסית) של הטענות בכתב התביעה המתוקן, העובדות הנדרשות  .5

 לבירור בקשה זו מצומצמות וממוקדות.

 פרסומים נפרדים. 4 -התביעה עוסקת ב

, עו"ד בומבך, 2ינו זה שנעשה במהלך העימות שבין המשיב הפרסום האחרון מבניהם, ה

. פרסום זה הביא 19.5.19, מר שוקי טאוסיג, במהלך שידור הרדיו ביום 2למשיב הפורמלי 

ם זה אין כל קשר לתיקון כתב התביעה והוספת עו"ד בומבך כבעל דין, כתובע נוסף. לפרסו

זה וממילא שגם החלטה זו לא  תייחסת למבקש בקשר לפרסוםמלמבקש, אין כל עתירה ה

 עוסקת כלל בטענות בקשר עם אותו הפרסום.

, בעקבות 15.5.19הפרסום השלישי מבין הפרסומים נשוא התביעה, הינו זה שנעשה ביום 

הגשת התביעה בתיק זה. גם הטרוניות בקשר עם הפרסום השלישי לא עוסקות במבקש ואינן 

 רלוונטיות להחלטה זו.

כלפי המבקש הינן טענות סוריאנו בלבד וכי אלו מתייחסות לשני כך מתברר שהטענות 

(הפרסום הראשון) והפרסום  23.4.19הפרסום מיום  –הפרסומים שנעשו טרם הגשת התביעה 

 (הפרסום השני). על פרסומים אלו מתבססת התביעה כלפי המבקש. 24.4.19מיום 

של "תביעת השתקה", ומכאן יו בתיק זה מהווה ביטוי מובהק פלטענת המבקש, התביעה כל .6

 ההצדקה לסילוק התביעה על הסף.

, בפסק דין שניתן 2.7.20ובתגובה מיום  29.6.20על ידי שני הצדדים בבקשה מיום כפי שמובא 

) 15.6.20[פורסם בנבו]  מכלוף נ' בן שושן 17-05-30803לאחרונה על ידי מותב זה (ת.א. 

ה". באותו עניין הוטעם כי בירור טענה התייחסות נרחבת לסוגיה זו של "תביעות השתק

לסיווגה של תביעה, בין בטענה להוצאת לשון הרע ובין בכלל, ככזו שהיא "תביעת השתקה", 

 כרוך בדרך כלל בבירור עובדתי.

יישום המבחנים המקובלים לסיווג תביעה ככזו, מראה שאומנם העניין נשוא תביעה זו מעורר 

צדדים, ברם אין זה ברור מאליו כי בין הצדדים פערי כוח עניין החורג מעניינם הפרטי של ה

כאשר  ,משמעותיים וודאי שאין זה ברור מאליו שהתביעה הוגשה בטענה לסכום נזק מופרך

בכתב התביעה  135(סעיף ₪  160,000העתירה ביחס למבקש הינה לחיובו בפיצוי בסך של 

בסכום כזה, ספק אם זה זה המתוקן). ואף שאין לבטל תביעה בסכום כלשהו, ודאי שלא 

 המקרה לתביעה בסכום המצביע על סיווג התביעה כ"תביעת השתקה".

על כל פנים, בחינת אפשרות זו מחייבת בירור עובדתי, אין מקומה בשלב זה של הדיון, ואין 

 טענה זו מבססת טענה לסילוק התביעה על הסף.

 ר עילה.כך נותרה לבירור הטענה לסילוק התביעה על הסף בשל היעד

בהתאם למושכלות יסוד של דיני הפרוצדורה האזרחית,  .7

, פ"ד חברה להנדסה ולתעשיה בע"מ נ' מזרח שירות לביטוח 109/49(ע"א 

 ).1591, 1585ה 
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מעצם טיבו, הדיון בבקשה למחיקה על הסף מחמת העדר עילה הוא דיון משפטי המתמקד 

בבחינת כתב התביעה, הא ותו לא. 

 

ס נ' הכונס הרשמי בתפקידו כמפרק בנק הצפון  אשורנס גנרל דה פרנ 3312/04(רע"א 

בפסק הדין של השופט גרוניס). כך גם אין צורך  11, פסקה 26.10.05, [פורסם בנבו], אמריקה

לצרף תצהיר לבקשה כאמור, שכן בית המשפט אינו מברר את אמיתות העובדות אלא יוצא 

סאלח נ' רשות  194/87 מתוך הנחה שהתובע יצליח להוכיח את כל העובדות להן טען (ע"א

זו גם הסיבה לכך שהחלטה זו כוללת תיאור הטענות בכתב  ).187, 185), 2, פ"ד מד (הפיתוח

התביעה, ומבלי להידרש לטענות המפורטות בכתבי ההגנה. טענות שלעת זו אינן רלוונטיות 

 לבירור הבקשה.

יזכה המשיב קש. אם נוכח בקשה זו, יש לבחון אם כתב התביעה מגלה עילת תביעה כלפי המב

בכתב  ןטע ןוכיח את כל העובדות להי, בהנחה שבסעד לו עתר כלפי המבקש, סוריאנו, 1

 התביעה.

 ניתן לחלק לשניים.החלק העוסק במבקש את עיון בכתב התביעה המתוקן מעלה כי  .8

החלק הראשון בטענות כלפי המבקש, איננו קשור כלל לפרסומים נשוא התביעה אלא לפרטים 

ר המבקש לכלול בכתב ההגנה שהגיש במסגרת התביעה הקודמת. לטענת המשיבים אשר בח

בכתב התביעה המתוקן), בחר המבקש לכלול בכתב ההגנה שהגיש  30 -ו 29(למשל סעיפים 

כמעשה נקמנות כלפי בגין התביעה הקודמת שלל פרטים שאינם נדרשים כלל לבירורה ורק 

 ני עמידה על טענותיו בתביעה הקודמת. , סוריאנו, ובניסיון להרתיעו מפ1המשיב 

דא עקא, שהעתירות לפיצויים בכתב התביעה המתוקן כלל אינן עוסקות בטענות שטען 

המבקש בכתב ההגנה בתביעה הקודמת, ככל הנראה מתוך מודעות להגנה המוחלטת שנתונה 

) בחוק איסור לשון הרע, 5( 13לבעל דין על פרסום שנעשה תוך כדי דיון בבית המשפט (סעיף 

 ).; להלן: 1965-תשכ"ה

כך מסתבר שטענות המשיבים ביחס למה שנטען בכתב ההגנה בתביעה הקודמת מובאות 

 כרקע בלבד, ולא בניסיון לבסס עילת תביעה כלפי המבקש.

 החלק השני המתייחס למבקש בטענות המשיבים בכתב התביעה המתוקן, הינו זה העוסק .9

ההגנה בתביעה ואשר נעשו בעקבות הגשת כתב  ,שני הפרסומים המתייחסים לסוריאנוב

 .24.4.19וביום  23.4.19הקודמת, ביום 

ביצוע מי  כי המשיבים אינם מייחסים למבקש אתעולה מעיון בכתב התביעה המתוקן, 

מאותם שני פרסומים. המשיבים מציינים במפורש כי מדובר בפרסומים שעשה המשיב 

ם הראשון (סעיף . כך הפרסובאתר המכונה "העין השביעית" (מר אורן פרסיקו) 3הפורמלי 

בכתב התביעה המתוקן). פרסומים  35בכתב התביעה המתוקן) וכך הפרסום השני (סעיף  14

אלו מבססים, אליבא המשיבים, עילת תביעה כלפי כלל המשיבים הפורמליים נוכח הקשר 

. מאידך, אין כל טענה בכתב התביעה המתוקן שלפיה המבקש שיש להם לפרסומים ולאתר

 למי מאותם שני פרסומים.עצמו בכלל קשור 
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ביעה כלפי המבקש איננה מתבססת על אותם למעשה, מכתב התביעה המתוקן מתברר שהת .10

, אלו למידע אשר מסר המבקש למשיבים 24.4.19יום ומ 23.4.19שני פרסומים, מיום 

 הפורמליים.

לשיטת  נו,אותו "פרסום" המהווה יסוד הכרחי בביסוס תביעה להוצאת לשון הרע הי

מידע שמסר המבקש למשיבים הפורמליים. בהיעדר טענה שלפיה המבקש עצמו  ,יםהמשיב

בצע את הפרסומים באתר, טוענים המשיבים כי המבקש מסר למשיבים הפורמליים מידע, 

 שעליו הם הם ביססו את הפרסומים.

במילים אחרות, אותו "פרסום" שעשה המבקש ועליו מתבססת תביעה זו נגדו, הינו בחילופי 

 בכתב התביעה המתוקן): 46(סעיף  כך בדיוק נטען .דברים שבינו לבין המשיבים הפורמליים

  .בכתב התביעה המתוקן) 67 -ו 66סעיפים נוספים (סעיפים על טענה זו חוזרים המשיבים ב

כאמור, בכדי שכתב תביעה יבסס "עילה" נגד נתבע, שומה על התובע לפרוש מסכת עובדתית  .11

כזו אשר ככל שתוכח, תביא למתן הסעד הנתבע. כך בכלל. כך גם בתביעות המתבססות על 

 טענה להוצאת לשון הרע.

  2291/12א "רע(

 )25.6.12 [פורסם בנבו] מרדכי הלפרין נ' חיים איצקוביץ

, לא די להם סוריאנואם טוענים המשיבים לפרסום שעשה המבקש ומהווה "לשון הרע" כלפי 

לטעון בלשון כוללנית כי סיפק מידע למשיבים הפורמליים, אלא עליהם להביא פירוט 

העובדות המבססות טענה זו. פירוט אותו "קשר" לו טוענים המשיבים. פירוט אותם "דברים" 

שאמר או כתב המבקש למשיבים הפורמליים. ודבר מאילו אין בכתב התביעה המתוקן. 

 המשיבים אינם טוענים אפילו לשיחה שהתקיימה בין המבקש לבין מי מהמשיבים

תקשורת ביניהם. כל שטוענים המשיבים בהקשרו ולא כל שכן לצורה אחרת של  הפורמליים,

של המבקש, הוא כי זה "מסר מידע" למשיבים, בלי שום ניסיון להביא פרטים או עובדות 

 בהקשרה של טענה זו.

פנייה "על רקע עסקאות  סוריאנוכך, למשל, טוענים המשיבים כי בפרסום הראשון יוחסה ל

וה הוצאת לשון הרע שכן טענה זו איננה בכתב התביעה המתוקן) וזו מהו 16נשק" (סעיף 

מופיעה בכתב ההגנה של המבקש. המשיבים אינם טוענים שהמבקש "מסר" מידע שכזה למי 

 מהמשיבים הפורמליים.
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האקינג בשירות פעילות המכונה " סוריאנווכך גם טוענים המשיבים כי בפרסום השני יוחסה ל

בכתב התביעה המתוקן) ואף שני שמות בעלי הון המוזכרים כלקוחות  38אוליגרכים" (סעיף 

בכתב ההגנה המתוקן). ושוב, המשיבים אינם טוענים שאלו אמירות  44(סעיף  יאנוסור

 בפרסום שעשה המבקש באוזני המשיבים הפורמליים או בכלל.

סעיפיו, ולא תמצא מהו אותו "פרסום" שעשה  143הפוך והפוך בכתב התביעה המתוקן, על 

  תתקבל התביעה נגדו. –יוכח שאכן עשהו  המבקש, ואשר אם

זאת ועוד, אפילו בהתעלם מהיעדרה של תשתית עובדתית לביסוס הטענה לכזה "פרסום"  .12

 שעשה המבקש, הרי אין כל עתירה לסעד בגין פרסום שכזה.

ורק על אותם פרסומים שעשו המשיבים לסעד ולפיצוי, מתבססת אך עתירת סוריאנו 

בכתב התביעה המתוקן, מדגיש סוריאנו את זכותו לפיצוי  137הפורמליים. כך, למשל, בסעיף 

. 

שפורסמו, הן הן שהיו לצנינים בעיני סוריאנו והן הן העילה עליה מתבססת אותן כתבות 

שעשה המבקש באזני מי מהמשיבים הפורמליים. בגין כזה "פרסום" התביעה. לא "פרסום" 

 לא עותר סוריאנו לפיצוי או לכל סעד אחר.

לא טוענים המשיבים לקשר ישיר , ככל שניתן להבין מניסוח כתב התביעה, למעלה מכך .13

שהתקיים בין המבקש לבין מי מהמשיבים הפורמליים בקשר עם העניינים נשוא התביעה, 

כך נטען (סעיף  להעברת נוסח של כתב ההגנה שהגיש המבקש בגין התביעה הקודמת.אלא רק 

 בכתב התביעה המתוקן): 41

 

א עקא, שאפילו על פעולה זו שמים המשיבים יהבם, אפילו זו זו הפעולה אשר לשיטתם ד

 מבטאת "פרסום" של לשון הרע, אין הדבר יכול לבסס עילת תביעה כלפי המבקש. 

אין פעולה שכזו יכולה לבסס טענה להוצאת לשון הרע בלי קשר להיותה מובאת בלי כל ניסיון 

 13הפרשנות המרחיבה להגנה המוחלטת הניתנת בסעיף  למסור פרטים אודותיה, אלא נוכח

) שבחוק. הגנה זו הרי הורחבה כך שתחול גם על כל "5(

, 28.8.11[פורסם בנבו]  עו"ד רועי הרם נ' יצחק זקס 43/11רע"א ( 

אשר בהמשך תוקן בהשמטת לפיכך, אפילו נערך מטעמו של המבקש כתב הגנה, ). 5 פסקה

מספר פרטים, כאשר נוסח כתב ההגנה הגיע לידיעת למשיבים הפורמליים טרם תוקן, עדיין 

אפילו היה נטען שנעשה עד שננקט בקשר עם ההליך. ופרסומו אם כן, אותו נוסח הרי מהווה צ

 ) לחוק.5( 13על ידי המבקש, חוסה בהגנת סעיף 

 וכך ניתן לסכם: .14

יעה זו, לפי הטענות בכתב התביעה המתוקן, מצומצם. מכלל חלקו של המבקש בתב.א

הפרסומים והטענות שמביאים המשיבים בכתב התביעה המתוקן, אלו הנוגעות למבקש 

הפרסום הראשון והפרסום  –מים הפרסומ ם) ורק בשני1עוסקות רק בסוריאנו (המשיב 

 השני.

. 
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על ידי המבקש. המשיבים  ביחס לשני פרסומים אלו, אין כל טענה שלפיה בוצע הפרסום.ב

 מדגישים כי מדובר בפרסומים באתר, שעשו המשיבים הפורמליים לבדם.

אותו "פרסום" אשר עשה המבקש לפי הטענות בכתב התביעה המתוקן, מתייחס לקשר 

הפורמליים. לטענת המשיבים, היה זה המבקש אשר סיפק  שבין המבקש לבין המשיבים

ליו ביססו הם את הכתבות באתר. את הפרסום למשיבים הפורמליים את המידע, שע

 הראשון והפרסום השני. 

 מצב זה מציב בפני המשיבים קושי משולש..ג

אשית, אין בכתב התביעה המתוקן כל ניסיון להציג תשתית עובדתית לכזה קשר נטען ר

בין המבקש לבין מי מהמשיבים הפורמליים. כל שיש בכתב התביעה המתוקן, באותם 

בהם בכלל מוזכר המבקש, הינן טענות כוללניות למידע שהעביר למשיבים  סעיפים ספורים

הפורמליים. תשתית עובדתית אשר ככל שתוכח תזכה את התובע בסעד הינה תנאי הכרחי 

 אין עילת תביעה. –לקיומה של עילת תביעה, ובהיעדרה 

לפי שנית, אין בכתב התביעה המתוקן כל טענה שלפיה אותו "פרסום" שעשה המבקש 

הנטען, אותו קשר שבינו לבין מי מהמשיבים הפורמליים הכולל העברת מידע, מבסס 

ולא על  עתירה לסעד כלשהו. העתירה לסעדים מתבססת אך ורק על אותן כתבות באתר

הועבר י דברים שבין המבקש למי מהמשיבים הפורמליים. משמע, אפילו יוכח שחילופ

סק לסוריאנו סעד בגין עובדת זו שכן אין הוא מידע מהמבקש למשיבים הפורמליים, לא יפ

 עותר כלל לסעד בגין עובדה זו.

ושלישית, אפילו יוכח שהיה כזה "פרסום" במידע שמסר המבקש, ואפילו הייתה עתירה 

לפיצוי בגין אותו "פרסום", דינה של התביעה כלפי המבקש להידחות. כך, כאשר אותו 

מסירת עותק  –ביטוי בפעולה אחת ויחידה "פרסום" עליו רומזים המשיבים בא לכדי 

מנוסח של כתב ההגנה, אשר היה שונה במקצת מזה שהומצא להם. מסירתו של נוסח כתב 

הגנה מפני תביעה הינה צעד שננקט "בקשר עם ההליך" וחוסה בהגנה מוחלטת לפי סעיף 

 ) בחוק.5( 13

ובמצב זה, אפילו יוכחו כל אותן עובדות שנטענו בכתב התביעה המתוקן, הרי שהתביעה 

 אין למשיבים עילת תביעה כלפי המבקש. –כלפי המבקש תידחה, ומשמע 

, אני מקבל את הבקשה, קובע כי כתב התביעה המתוקן איננו מגלה עילת תביעה אשר על כן .15

 .להימחק –ת למבקש כלפי המבקש, ולפיכך דינה של התביעה המתייחס

אף שמאז הגשת התביעה חלפה תקופה לא מבוטלת, ואף שהקשיים הניצבים בפני המשיבים 

הוצגו להם כבר במהלך ישיבת קדם המשפט והם בכל זאת לא מצאו לעתור לתיקון כתב 

התביעה המתוקן, מאחר וסילוקה של תביעה על הסף מהווה צעד קיצוני, הננקט רק בלית 

כך שיגלה עילה כלפי  למשיבים האפשרות לעתור לתיקון כתב התביעהתינתן  –ברירה 

 המבקש.

להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה, כך שיגלה  20.7.20ניתנת לפיכך למשיבים ארכה עד ליום  .16

 עילת תביעה כלפי המבקש.
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 היה ותוגש בקשה לתיקון כתב התביעה כאמור, תתברר הבקשה לפי התקנות.

כאמור, תימחק התביעה כלפי המבקש, ותמשיך להתברר רק כלפי היה ולא תוגש תביעה 

 המשיבים הפורמליים.

 ₪. 10,000יישא בהוצאות המבקש בגין בקשה זו בסך של  1המשיב 

 , בהעדר הצדדים.2020יולי  06, י"ד תמוז תש"פהיום,  נהנית
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לסילוק התביעה נגדו על הסף, וניתנה  1נתקבלה בקשת הנתבע  6.7.20בהחלטה מיום  .1

 .1לתובעים ארכה להגשת בקשה לתיקון כתב התביעה, כך שיגלה עילת תביעה נגד הנתבע 

 התביעה.בעקבות החלטה זו הגישו התובעים בקשה זו לתיקון כתב 

 עיון בבקשה מלמד שזו, למעשה, נחלקת לשני חלקים. .2

בחלקה הראשון, עתירה לתיקון כתב התביעה בטענה שהתיקון יבסס את אותה עילת תביעה 

 בכתב התביעה המקורי. 1שהוטחה בנתבע 

 בחלקה השני, עתירה לתיקון כתב התביעה לשם הוספת עילת תביעה נוספת.

של הוצאת לשון הרע בגין שני פרסומים  טענות לעוולה 1בע בכתב התביעה, הועלו כלפי הנת .3

באתר המכונה "העין השביעית"  4 – 2, פרסומים שנעשו על ידי נתבעים 1המתייחסים לתובע 

 .24.4.19וביום  23.4.19ביום 

בהחלטה במכלול האירועים והטענות בכתב התביעה, נקבע  1נוכח החלק המיוחס לנתבע 

סילוק על הסף בהיעדר עילה משלושה טעמים:  1נתבע העה כלפי שדין התבי 6.7.20מיום 

ליתר הנתבעים; היעדר  1הנתבע כל ניסיון להציג תשתית עובדתית לכזה קשר נטען בין היעדר 

; והיעדר בסיס מבסס עתירה לסעד כלשהו 1נתבע טענה שלפיה אותו "פרסום" שעשה ה

 .הגנהמכתב לתביעה המתבססת על טענה לפרסום במסירת עותק 

עיון בבקשה זו לתיקון כתב התביעה, באותו חלק של הבקשה המבקש לבסס את העילה  .4

 שנטענה כלפי התובע בכתב התביעה, מעלה קושי.

, מבקשים התובעים במסגרת 1בכל הנוגע לאותו "פרסום" שלפי הנטען עשה הנתבע .א

ביצוע פרסום, אלא אחריות לאותו פרסום  1התיקון לטעון שאין הם מייחסים לנתבע 

 ).( 1965-(א) בחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה 11, ולפי סעיף 4 – 2שבצעו נתבעים 

התביעה, ניתן היה לברר הבקשה לתיקון בהוספת לו זה היה הליקוי היחיד שנמצא בכתב 

 טענה זו.
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למי מיתר הנתבעים,  1לגבי הטענה להעברת המידע עליו התבססו הפרסומים, מהנתבע .ב

הרי שזו טענה עובדתית מובהקת. ואם מבקשים לתקן כתב תביעה בטענה עובדתית, יש 

 לתמוך הבקשה בתצהיר המתייחס לאותה טענה עובדתית.

, אין לא מילה ולא חצי מילה 1היר התומך בבקשה, תצהיר התובע דא עקא, שבתצ

 המתייחסת לטענה עובדתית שכזו.

), אין ולו ניסיון 22 – 13בחלק העוסק בתיקון כתב התביעה (סעיפים גם בבקשה עצמה, 

. כל שנטען 1להציג תשתית עובדתית שכזו המבססת טענה למעשים המיוחסים לנתבע 

בלי תמיכה בתצהיר המצורף לבקשה) היא אותה טענה כוללנית  –בבקשה (וכאמור 

בבקשה). אין בבקשה כל ניסיון להביא  18"מסירת מידע כוזב" (סעיף  1המייחסת לנתבע 

מידע בקשר עם  1מידע או פרטים על אותו קשר נטען שבמסגרתו מסר הנתבע 

 6(עמוד  4 – 2ים לנתבע 1הפרסומים. ולמותר מלציין כי טענה לקשרי עבר שבין הנתבע 

 של הבקשה) איננה תחליף לטענה עובדתית הקשורה לפרסום נשוא התביעה.

בבקשה לתיקון כתב התביעה, הוא שהטענות עודן  כל שניתן להבין מהטענות למעשה,

, אך בלי 4 – 2מתבססות על העברת עותק מכתב ההגנה בתביעה הקודמת לנתבעים 

 ר את כתב ההגנה.הוא הוא שהעבי 1ניסיון לטעון שהנתבע 

זאת ועוד, לא ברור כיצד מבקשים התובעים לתקן את כתב התביעה בשים לב לאותו .ג

) בחוק 5( 13המתייחס להגנה המוחלטת שנתונה בסעיף  6.7.20חלק בהחלטה מיום 

, לכל 1965-איסור לשון הרע, תשכ"ה

 

במסגרת ההחלטה נקבע שמסירת עותק מכתב הגנה הינו פרסום שנעשה בקשר עם 

 ההליך ולכן זוכה להגנה המוחלטת הקבועה בחוק.

של הבקשה) ככל הנראה אינם מסכימים עם קביעה  5התובעים (כעולה מהטענות בעמוד 

ת הזכות זו. לשיטתם, אותה הגנה איננה חלה על נסיבות המקרה דנא. לתובעים עומד

 המלאה להשיג על פן זה של ההחלטה, אך לכך אין דבר עם תיקון כתב התביעה.

בקשר עם הפרסומים נשוא התביעה  1כל עוד נמצא שהטענה היחידה המיוחסת לנתבע 

 בחוק.  ההינה מסירת עותק מנוסח כתב הגנה, הרי שחלה אותה הגנה מוחלטת הקבוע

גם שנמצא התקבלה, הייתה מתקנת את אותו פאם כך, הבקשה לתיקון כתב התביעה, לו .ד

(א)  11נוכח ההבהרה שהתביעה נגדו מתבססת על סעיף  – 1בפרסום המיוחס לנתבע 

 בחוק.

ומאידך, הבקשה לתיקון כתב התביעה איננה מתמודדת עם היעדר תשתית עובדתית 

עם (הן בהיעדר תצהיר והן בהיעדר פירוט); ואיננה מתמודדת  1למעשה המיוחס לנתבע 

הוראות החוק המקנות הגנה מוחלטת על פרסום תוך כדי הליך, כאשר כל שנטען הוא 

 למסירת עותק מנוסח של כתב הגנה בתביעה אחרת.

ואם לא תביא הבקשה, אפילו התקבלה, לריפוי הפגמים שנמצאו בכתב התביעה המקורי 

 אין בה טעם והיא נדחית בלי צורך בתגובה. –
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 להעלות עילת תביעה נוספת.אשר לאותו חלק בבקשה המיועד  .5

להתיר  ת המשפט, בסמכות בי1984-סדר הדין האזרחי, התשמ"ד לתקנות 92בהתאם לתקנה 

בבקשות לתיקון כתבי טענות וכידוע, תיקון כתבי טענות "בכל עת", דהיינו בכל שלב של הדיון. 

נוקט בית המשפט בגישה ליברלית, שכן בדרך כלל מיועד התיקון לאפשר גיבוש השאלות 

 האמיתיות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין ובכך לייעל את ההליך המשפטי. 

עם זאת, 

נינת הצומת בע"מ נ' שלמה מכירת רכב פ 867/17(רע"א 

 ). 12, פסקה 22.3.17, [פורסם בנבו] ) בע"מ2000(

קיימים שיקולים השאיפה לגיבוש כלל השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים,  לצדוכך, 

תום לב ושיהוי בהגשת הבקשה; עיתוי הגשתה ביחס לשלב בו מצוי ההליך;  :נוספים כמו

-התנהגותו של בעל הדין המבקש; השפעת התיקון על הגנתו של הצד שכנגד, ושיקול מערכתי

פלוני ואח' נ' בית חולים  4699/18הזמן של מערכת השיפוט (רע"א  ציבורי הנוגע למשאבי

 ).5, פסקה 15.8.18[פורסם בנבו] העמק 

 4 – 2, עומדים פרסומים שעשו נתבעים 1במוקד תביעה זו, גם לאחר ההחלטה ביחס לנתבע 

 בהמשך לכתב ההגנה שהוגש בתביעה הקודמת.

פרסום שנעשה במועד אחר, ביום אותה עילה נוספת שמבוקש להוסיף כעת, מתייחסת ל

אחראי לפרסום שעשה עיתונאי אחר ואף בו הוצאת  1, כאשר לפי הנטען היה הנתבע 10.7.19

לשון הרע. זו איפוא, עילת תביעה שאין לה דבר עם הטענות נשוא כתב התביעה בכלל והטענות 

 בפרט. 4 – 2כלפי נתבעים 

עילה החדשה יסיג את כל הבירור אחור, תיקון כתב התביעה על דרך של הוספת הבמצב זה, 

יחייב תיקון כתבי טענות והשלמת הליכים מקדמיים, יעכב את בירור התביעה, ויחייב את 

 להשקיע משאבים בעניין לא להם לחלוטין. 4 – 2הנתבעים 

ניתן היה לשקול כזו בקשה לו הוגשה בתחילת ההתדיינות. אין מקום לכזה תיקון שיסרבל 

לב לזמן שחלף, לריבוי הבקשות, ולכך שהעילה החדשה כלל לא רלוונטית את ההליך בשים 

לנתבעים המקוריים. אם מבקשים התובעים לברר טענות אלו נשוא העילה הנוספת כלפי נתבע 

 , יתכבדו ויעשו כן בהליך אחר.1

ולפיכך, הבקשה לתיקון כתב התביעה בכל הנוגע לתיקון עילת התביעה המקורית כלפי נתבע  .6

נדחית בלי צורך בתגובה, שכן אין בבקשה כדי לרפא את הפגמים שצוינו בהחלטה מיום  1

6.7.20. 

נדחית בלי  1והבקשה לתיקון כתב התביעה בכל הנוגע להוספת עילת תביעה חדשה כלפי נתבע 

  .של הוספת עילה צורך בתגובה, שכן בנסיבות העניין אין הצדקה לתיקון על דרך זו

 קשה נדחית בלי צורך בתגובה.הן מכך והן מכך, הב

 נמחקת על הסף. – 1, התביעה כלפי נתבע 6.7.20וכפועל יוצא מכך, בהתאם להחלטה מיום 

 ₪. 20,000בגין הגשת התביעה בסך של  1יישא בהוצאות הנתבע  1 התובע
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 4מתוך  4

 .4 – 2בירור התביעה ימשך ביחס לנתבעים 

 .15.10.20תצהירי התובעים יוגשו עד ליום 

 .1.12.20יוגשו עד ליום  4 – 2עים תצהירי הנתב

 .09:00, בשעה 15.2.21קדם המשפט נדחה ליום 

 , בהעדר הצדדים.2020אוגוסט  18, כ"ח אב תש"פהיום,  נהנית
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7 נספח

מיום ההתראה מכתב העתק
14.10.2020
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8 נספח

למחיקת לבקשה תשובה העתק
נספחים
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 9נספח 

 132עמ' 
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10 נספח

הדיווח העתק
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11 נספח

קדם דיון פרוטוקול העתק
15.1.2020 מיום המשפט

138 עמ'
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  שופט רונן אילןה לפני כבוד
 
 :תובעה

 
 015505761 ת.ז. וולטר צבי סוריאנו 

 
 נגד

 
 027896067 ת.ז. רביב דרוקר  :נתבעה
  

#>1<# 1 
 2 נוכחים:

 3 עו"ד אילן בומבך ועו"ד שמגר ב"כ התובע:
 4 עו"ד קול  :ב"כ הנתבע

 5 

 6 פרוטוקול

 7 ב"כ התובע:

 8בתיק זה השופטת ביקשה שנגיע לפשרה. אני יכול לדברי עם חברי פה על הרבה דברים, להגיע 

 9לפשרה קשה. היתה ישיבת מהות, הגענו, הצד השני לא הגיע. מר דרוקר לא הגיע בניגוד לדין ובניגוד 

 10לחוק, באנגליה אין חובה להתייצב מצד שני. הגשתי בקשה לבית משפט. ראיתי שאין שום רצון 

 11 יע לפשרה. להג

 12 

 13 בית המשפט:

 14אני מבין שלפי הטענה של התובע, הוא מעולם לא התבקש לעקוב אחרי חוקר משטרה וגם מעולם 

 15לא ביצע פעילות מסוג זה. אני גם מבין שלפי הטענה של התובע, הצגתו ככזה, כלומר כמי שעוקב 

 16 טענה?אחרי חוקרי משטרה בין בשליחות ובין בכלל, זו הוצאת לשון הרע. האם זו ה

 17 

 18 ב"כ התובע:

 19זה בלב לב העניין, בהחלט לומר שלומר שהוא שחרר את שמו של התובע לחלל האוויר, חלל השידור 

 20ו הטוב כאשר כל כלי התקשורת עטו על זה, זה גרם לפגיעה קשה בשמו הטוב של התובע, מעולם שמ

 21לא נפגם לא היתה לו בעיה, לא נחקר במשטרה, אדם ישר לכולי עלמא, פתאם באים ושמים אותו 

 22 כמי שכביכול המפכ"ל התכוון אליו. 

 23 

 24 

 25 בית המשפט:

 26כעת עיין בבקשה בתמליל הריאיון של הנתבע באותה תוכנית רדיו בגלי צה"ל ותפנה אותי איפה 

 27 ר חוקר משטרה. באותו ריאיון אומר הנתבע שהתובע עוקב אח
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 1 

 2 ב"כ התובע:

 3 . תחילת התמליל. 1יש ריאיון לא ארוך מאוד, אפשר לראות את הדברים שנאמרים.  מפנה לעמ' 

 4 מצטט. 

 5 

 6 בית משפט:

 7אני מבקש לברר עובדות, איפה בריאיון הנתבע מייחס לתובע את אותה פעילות כפי שציינתי שהיא 

 8 לשיטת התובע מהווה לשון הרע. 

 9 

 10 ב"כ התובע:

 11מתחיל מהמילים הראשונות, אפשר לעשות את הקשר עם סוריאנו, כמובן שהמשטרה טוענת שהוא 

 12עומד בפעולות שנעשו אל מול אגף החקירות. מצטט. הם מדברים על סוריאנו, אני רוצה לקחת 

 13 . מצטט. 3מרחק מהעניין. הכל זה הדבק דברים. בעניין זה מפנה לחוק איסור לשון הרע סעיף 

 14 

 15 בית המשפט:

 16דומני שכאשר בוחנים אמירה בפרסום, צריך לעשות זאת בהסתכלות על הפרסום בכללותו.  

 17כאשר אנחנו מסתכלים על הריאיון בכללותו דומני שהנתבע דווקא מותח ביקורת על בשלמותו. 

 18חוקרי המשטרה, ליתר דיוק, על מפכ"ל המשטרה. על הדברים שהוא אמר, שאומר שהוא עצמו 

 19האם כאשר מסתכלים על הריאיון בשלמותו, חס את הדברים הללו לתובע. איננו מוצא ראיות ליי

 20 אין הדבר מפחית מעוצמת הטענה?

 21 

 22 ב"כ התובע:

 23אינני מסכים. כיון שעם כל הכבוד לנתבע, ויש לי כבוד אליו, כשהוא בא ואומר שהוא לא מאמינים 

 24שמתכוונים לסוריאנו לא חושב שהמפכ"ל צודק, לא חושב שסוריאנו עקב באמת אחרי החוקרים, 

 25אומר שהמפכ"ל דיבר בתוכנית עובדה על אותם חוקרים, שעקב כביכול את אותו אדם, לא נקב 

 26מרשי, ברור שעולה מכך שהמפכ"ל לפחות התכוון למרשי. זה מה שאומר דרוקר. האדם בשמו של 

 27הסביר בכל הכבוד, יש את דרוקר שהוא כתב ומצד שני יש את המפכ"ל, למפכל יש הרבה יותר כלים 

 28 לדעת מה היה ומה לא היה. 

 29דעת במי בכל הכבוד להערכה הפרשנית שמספק דרוקר, באמתחת המפכ"ל יש מספיק כלים לבוא ול

 30מדובר. ברגע שהנתבע אומר את מה שהמפכל לא אמר. מי שהמפכל התכוון אליו זה סוריאנו, כאשר 

 31אדם אומר שהמפכל התכוון, כאשר השם מעולם לא עלה לאוויר העולם, אף אחד לא העז, בוודאי 

 32 8לא בשידור רדיו, זה מה שגרם להתרת דמו ולכך שכולם עסקו בתובע. מפנה לכתב ההגנה סעיף 

 33עוד כך אומר דרוקר שבו, שהנתבע בעצמו מודה, רק לאחר שדרוקר נשאל לגבי סוריאנו....מצטט. 

139



 
 

 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

 סוריאנו נ' דרוקר 43260-02-18 ת"א
 

2020ינואר  15

 3

 1בכתב ההגנה. הדבר דומה כמו שאדם יבוא ויאמר עלאדם אחר, אומר עליך שאתה ביצעת פעולות 

 2אני אישית לא מאמין בזה, אבל תדעו לכם שאותו גורם או המפכל יאמינו לזה.  ת חמורות.יולפלי

 3 אלמוני. אתה בא וזורק אותו משם., שעד אז האדם היה הארי תה בא ומשחרר אותו לגובזה שא

 4 

 5 בית המשפט:

 6האם לא ניתן  נניח שאקבל את הטענה שיש בדברים שאמר הנתבע באותו ריאיון משום לשון הרע.

 7 לראות בדברים הללו משום הבעת דעה גרידא החוצה תחת הגנת תום לב. 

 8 

 9 ב"כ התובע:

 10ל התכוון למרשי היא קביעה עובדתית, לא הבעת דעה. "הקביעה של דרוקר שהמפכלחלוטין לא. 

 11 אומר בסוף "אני אישית לא חושב שזה נכון", כך אומר דרוקר.הבעת דעה זה מה שדרוקר 

 12 

 13 בית המשפט:

 14אחת ההגנות להן טוען הנתבע זו הגנת אמת דיברתי. האם אתה מבקש במסגרת הליך זה להציג 

 15 פכ"ל התייחסו לתובע. ראיות שאכן דברי המ

 16 

 17 ב"כ הנתבע:

 18ראשית, למיטב הבנתי לפחות מכתב התביעה, העניין הזה לא נמצא במחלוקת. כאשר בוחנים את 

 19ל שהוא אמר את הדברים לא התכוון לתובע. "כתב התביעה אין שום טענה שם שאומרת שהמפכ

 20 אין אמירה כזו בכלל. 

 21 

 22 בית המשפט:

 23 בריאיון התייחסו לתובע?ל "האם לפי עמדת התובע דברי המפכ

 24 

 25 ב"כ התובע:

 26 לחלוטין לא.  הוא גם לא הזכיר את האות ס'.

 27 

 28 ב"כ הנתבע:

 29 אני עדיין טוען שאין טענה כזו בכתב התביעה. 

 30אני מפנה את בית משפט לאינדיקציות נוספות בזמן אמת שמראות שגם התובע לא חשב שדבריו 

 31איזה שהוא פרסום שנעשה בתאגיד שחשדות המשטרה לא הופנו אליו. אנחנו הבאנו בכתב ההגנה 

 32כלומר בזמן אמת  לכתב ההגנה. מצטט.  42שידור כאן וב"כ התובע הגיב לחשדות.   מפנה לסעיף 

 33בזמן אמת זה מה שהבין  ע חשב שמי שמפיץ את המידע זה אנשי מערכת האכיפה. גם ב"כ התוב
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 1התובע, זה מעיד בצורה הכי טובה למה שהתובע חשב. כאשר התובע פנה במכתב הראשון שלו לנתבע 

 2הוא לא אמר אתה הוצאת את דיבתי בכך שאמרת שהמפכ"ל התכוון אלי. הוא התייחס למה שבית 

 3שריב דרוקר יחס אמת למעשים. הוא לא השיב לראיון כי הוא הבין משפט כיון אליו בהתחלה, 

 4במפורש שהוא לא חושב שהתובע קשור למעשה. טענות נוספות שהמשטרה ייחסה לתבוע זה פורסם 

 5איון יבכל אמצעי התקשורת דובר על ס' שהוא איש עסקים מקורב לראש הממשלה. גם אחרי הר

 6קשורת מפרסמים את החשדות שיוחסו לתובע, זה מעיד וגם לפניו, כלומר זה ברור.  זה שאמצעי ת

 7  על כך שזה מה שהם קיבלו מגורמי האכיפה. 

 8 

 9 לשאלת בית המשפט: 

 10נכון שהמפכ"ל לא הזכיר את האות ס' בריאיון. אבל בפרסומים שנעשו לפני הריאיון, מפנה למשל 

 11בימים שלפני ריאיון לכתב ההגנה, הבאנו שם שורה של ציטוטים שנעשו לפני הריאיון.  41לסעיף 

 12ל שכולם מדברים על אותו ס' איש עסקים שמתגורר בלונדון, בריאיון עצמו של הנתבע, "של המפכ

 13מרשי הוא לא זה שמעלה את השם סוריאנו ראשון, הוא נשאל במפורש על ידי יעל דן שהתובע בחר 

 14ו היתה ידועה לא לתבוע אותה. יעל דן היא זה הראשונה שמעלה את השם של התובע. הידיעה הז

 15 לכולם והיא אמת. 

 16 

 17 ב"כ התובע:

 18אני בהיכרותי את בית המשפט  –אני רק רוצה להתייחס לדברי בית משפט, לגבי לשון הרע כן או לא 

 19אני מסתמך על כך שברגע בתיק זה אין מצב שלא ייקבע שהיה פה לשון ואפילו לשון הרע חמורה. 

 20שעושים דבר כזה ומוציאם את דמו שיש לכך משמעות אדירה, מבחינתו הוא לא דמות ציבורית, 

 21אדם איש עסקים, אבל כאשר מישהו נקלע ופוגע בו בצורה כזו, הוא יכול להישאר אדיש, אחרי זה 

 22את זה את  ממשיכים ומעצימים את זה בשיטה בריונית, ברגע שאתה הגשת תביעה, אתה צריך

 23עשרות הכתבות? אוקיי אתה תובע, תדע לך שלא כדאי לך להגיע לפה.  יש עשרות כתבות בגוגל, 

 24המסר צריך להיות אחר. גם לפי בית משפט עליון, יצאה הלכה אפילו אם אתה משתף כתבה אתה 

 25עובר עבירה של לשון הרע. ברגע שהנתבע שהוא פרשן כ"כ ותיק אדם שכורך את המסכים באותה 

 26הוא למעשה לא רק שיתף אלא למעשה עשה יותר מזה, העלה פוסט חדש, ת יש לכך משקל עצום. ע

 27 חשף את זה. תמיד שואלים אותו מה אתה צריך את זה. זה הכי מקומם באופן אישי. 

 28 

 29אם בית המשפט שואל כיצד אני מבקש לקדם את בירור התביעה, אני משיב, שאם אנו מדברים על 

 30בקשה למחיקת סעיפים מכתב ההגנה, בית משפט קבע שהיא תידון היום.  התיק דנן, אז יש בקשה

 31לתקנות סדר הדין האזרחי. כל המטרה היא לבוא ולומר מבלי קשר למה שטענת  91.  מפנה לתקנה 6

 32זה כך תביעה אתה תבעת אותנו, אנו נספר מי זה התובע. זה בדיוק הפוך לתזה שטובה לדרוקר. אם 

 33אילו ריים. זה כל כך מקומם. זה אדם מאוד בכיר, בלי לזלזל בבלוגרים. קלמה לבוא לטעון דברים ש
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 1הנתבע היה בא וצריך להוכיח תזה שהדברים של המפכל נכונים והוא עקב אחרי חוקרים, יכול 

 2להיות שזה כן יסתדר, אתה מראה איך פעל את שיטת הפעולה שלו. אבל כשהנתבע אומר הפוך לא 

 3תב ההגנה מציין זאת. כתב ההגנה הוגש שנה וחודשיים אחרי מאמין שהתובע עשה זאת, למה בכ

 4כתב התביעה, זה היה נשק יום הדין. אמרו לדרוקר שאם לא יתפשר איתם יהיה כתב הגנה וזה יפגע 

 5בו. אבל למה צריך לפגוע בתובע שהוא לא משרת את דרוקר. זה קשור לבקשה שלנו, אם לא המקרה 

 6 זה. הזה אז לא יודע מתי משתמשים בסעיף 
#>2<# 7 

 8 החלטה

 9 החלטה זו מתייחסת לבקשה למחיקת סעיפים מכתב ההגנה. 

 10 

 11קרים חריגים. אינני מוצא בסעיפים נשוא הבקשה משום מהאפשרות למחיקת סעיפים מתייחסת ל

 12 אמירות מבישות או מפריעות אשר מצדיקות צעד קיצוני שכזה. 

 13 

 14אפשר ויימצא שסעיפים אלו אינם כוללים פרטים הנמצאים בליבת המחלוקת ואפשר גם  ,אכן

 15שיימצא שהיו אלו סעיפים הכוללים טענות מיותרות ובוודאי שאפשר שימצא שלכל אלו תהיה 

 16נפקות בפסיקת ההוצאות, אך אין בכך כדי להצדיק מחיקה מראש של הסעיפים ולפיכך הבקשה 

 17 נדחית. 

 18 

 19 קשה זו יילקחו בחשבון במתן פסק הדין. הוצאות הדיון בב
#>3<# 20 

 21 
 22 במעמד הנוכחים. 15/01/2020, י"ח טבת תש"פניתנה והודעה היום 

 23 

 
 

 שופט, רונן אילן

 24 

 25 ב"כ התובע:

 26 149.3יש בבקשה כמה דברים נושא של פרטים נוספים. קדם משפט ראשון במיוחד שלפי תקנה 

 27בית משפט מוסמך לדון בקדם משפט בכל הדברים האלה.  זו סמכותו של בית  משפט בקדם 

 28משפט. אני לא זוכר שאמרו שעברתי את המועדים כשבימ"ש הבהיר שלא תהיה חריגה 

 29שפט שלא מאפשרת.  יש אכן דברים הפלוגתאות ברורות, מהמועדים. לא ראיתי החלטת בית מ
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 1מצד שני כתב ההגנה מרחיב מעבר למה שצריך, אם כתב ההגנה מרחיב, אני ביקשתי למחוק 

 2הפרטים הנוספים רציניים סעיפים ואם בית משפט לא מתיר לי, אני רשאי לבקש פרטים נוספים. 

 3 לבקשה. מצטט. 3.7מפנה לסעיף ולכן ראוי לדון בהם. 

 4 

 5 ב"כ הנתבע:

 6 אין לנו התנגדות לתיאום מועד הדדי להעברת תצהיר גילוי מסמכים. 

 7התביעה הזו כמו שאני חושב שברור לכל מי שיושב פה היא תביעת השתקה. הכלל ברור. אין בה 

 8שום לשון הרע. אנו סבורים שהסיבה היחידה שהיא הוגשה בשביל לאלץ את הנתבעים לנהל את 

 9הגשת התביעה הזו בעוד הגשת תביעה והגשת בקשה מופרכת באורכה ההליך. ההתנהלות אחרי 

 10לגילוי מסמכים והליכים מקדמיים כל אלה לא מלמדים שהתובע באמת רוצה לברר את הם 

 11מלמדים שהמטרה של התובע להטריד את הנתבע. לגופו של עניין אנו חושבים שהתובע לא צולח 

 12שם  7869/17מפנה את בית משפט לרע"א  וכה הראשונה של בקשה לעיון מחדש בחלטה.שאת המ

 13נקבע לעי די בית משפט עליון שתי עליון שמצדיקות עיון חוזר בהחלטה, אחת שינוי נסיבות מהותי 

 14שהתובע לא טען שהיה, ושנית, טעות טכנית בהחלטה. שגם חברי לא טוען שהיתה. לכן אנו בכלל 

 15 לא צולחים את השלב של עיון מחדש. 
#>5<# 16 

 17 החלטה

 18נוכח עמדת הצדדים ימשך בירור המחלוקות. לאחר ששמעתי את דברי בא כוחו המלומד של התובע, 

 19שבמסגרתה נדחתה הבקשה להשלמת  8.1.2020אינני מוצא מקום לעיון מחודש בהחלטה מיום 

 20 הליכים מקדמיים. 

 21 

 22ות בפרט לא השתכנעתי שיש באותם רכיבים שונים של הבקשה חיוניות לבירור המחלוקות העומד

 23בלב התיק. יחד עם זאת, נוכח הסכמת הנתבע, ניתן בזאת צו לגילוי מסמכים, ותצהיר גילוי 

 24יום כך שלא יווצר מצב שמי מבעלי הדין מבקש להסתמך  14מסמכים יעבירו הצדדים זה לזה בתוך 

 25 על מסמך שלא גולה מראש לצד השני. 

 26 

 27 .1.3.2020תצהירי התובע יוגשו עד ליום 

 28 

 29 .1.4.2020שו עד ליום תצהירי הנתבע יוג

  30 
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 1 

 2 .09:30בשעה  30.6.2020קדם משפט נוסף נקבע ליום 
#>4<# 3 

 4 
 5 

 6 

 7 

 8 במעמד הנוכחים. 15/01/2020, י"ח טבת תש"פניתנה והודעה היום 

 9 

 
 

 שופט, רונן אילן

 10 
 11 

 12 

  13 

 14 

  15 

 16 אהרון הדר ידי על הוקלד
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