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 2 

 3 :נוכחים

 4 ב"כ התובע עו"ד זאב ליאון ועו"ד דור ליאון והתובע בעצמו  

 5 ב"כ הנתבע עו"ד אוהד מחרז והנתבע בעצמו

 6 

 7 פרוטוקול

 8 

 9: נוכח פה אדם מאתר העין השביעית, כל הליך משפטי שמר ציפורי מעורב בו הוא מגיע ב"כ הנתבע

 10 א בוחר. ומסקר אותו ואני גם אמרתי לאורן פרסקי שהוא הכתב מסקר אותו באופן שהו

 11 

 12חושב שאחרי שקראנו את כתב ההגנה אז התביעה יותר ברורה ומחודדת. למעשה  : אניב"כ התובע

 13בכתב ההגנה יש שתי טענות, אחת שזה לא לשון הרע, טענה שאמירה על עיתונאי שמסגיר מקורות 

 14זה שלו והודעות שלו במשטרה, אם זאת לא אמירה של לשון הרע, אני לא יודע מה זה לשון הרע. 

 15שנוגעים לליבת המקצוע. אין פגיעה חמורה  בדיוק כמו לייחס לעורך דין מכירת הלקוח. אלו דברים

 16לו הסגרת מקורות. בעניין הזה בית המשפט יותר לעיתונאי בכלל ולעיתונאי חוקר בפרט לייחס 

 17יפסוק. אין פה טענה של אמת דיברתי. הטענה הנוספת של הבעת דעה, לגבי הבעת דעה הדברים 

 18ורים וידועים, כדי להביע דעה אתה קודם צריך להציג תשתית עובדתית, פה לא הייתה דעה אלא בר

 19קביעה עובדתית מובהקת כי עיתונאי הסגיר מקור. אין זה בין לבין הבעת דעה ולא כלום. אני עומד 

 20 על הסעד של פיצוי בכוונה לפגוע כי מדובר בפרסומים שיטתיים שקודם כל חוזרים על הדברים שוב

 21ושוב אבל לא רק, אלא באותה נשימה גם אומרים מה צריך לעשות. ז"א אני לא צריך להוכיח את 

 22הזדון משום שהנתבע אומר למה הוא עושה את זה, כי הוא רוצה להעיף אותו מן המקצוע, זה סופר 

 23 זדון. 

 24 

 25: אחד, כשאתה קורא את כתב התביעה אז הטענה היחידה היא מובאים פה כמה ב"כ הנתבע

 26פוסטים, אבל הטענה היחידה של לשון הרע מבחינת התובע היא שהנתבע כתב שהוא הסגיר 

 27מקורות. זאת באמת תביעה שבעיניי לא צריכה להתברר. אחד, זאת אכן דעה ופה זה לא רק דעה 
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 1סק הדין של בית המשפט העליון הנכבד, של כב' השופט יצחק שהובעה בחלל ריק, אנו צירפנו את פ

 2ה'. לא אני אלא הנשיא הבא ככל הנראה של בית 15עמית ויש שם כמה ציטוטים ואני מפנה לסעיף 

 3ניתן לצאת מנקודת הנחה כי קיים קשר סיבתי עובדתי ...  ןהמשפט העליון קובע לצורך הדיו

 4ברקוביץ, היא הגישה תביעה נזיקית בית המשפט  )מצטט(. יש הבחנה מאוד ברורה, הגב' עו"ד

 5חוזי ולאחר מכן בית המשפט העליון בחן את הדברים באספקט הנזיקי, אם כב' השופט יצחק המ

 6עמית קבע את מה שקבע בפסק הדין, אז בוודאי שמותר למר אלי ציפורי להביע את דעתו שלשיטתו 

 7לנתבע לפרסם כמדומני בפייסבוק את התובע חשף מקור. לאחר שהוגש כתב ההגנה נתתי הוראה 

 8פסק הדין של כב' השופט יצחק עמית, ולכתוב בצידו שכל אחד רשאי לקרוא את פסק הדין ולשפט 

 9בעצמו. כשבית המשפט מפנה אותי לפרסומים ומעלה קושי לראות בהם על פני הדברים הבעת דעה 

 10משמעית כשקראתי אוו  להבדיל ממסירת עובדה, אני פתחתי בכתב התביעה כי כתב התביעה חד

 11חזור ושוב הוא לא מתעסק בסגנון הוא מתמקד בחושף מקורות ובזה נצטרך להתמודד. כשבית 

 12שנתתי את כל התשובות לכך, אילו היה בא משיב  יהמשפט שואל אותי סבור שזאת הבעת דעה, אנ

 13עון שזו הנתבע והתובע דכאן לא היה קשור כלל לפרשת ברקוביץ וכותב מה שכתוב היה עלבון לט

 14זאת הבעת דעה. גם כב' השופט  דעה אבל מכיוון שפה הדברים נאמרים גם לאחר שניתן פסק דין.

 15עמית כשהוא מנסח את הפסקה לצורך הדיון זאת דעה. לשאלה האם הפרסום נסמך על מקורות 

 16אחרים מפסק הדין אני משיב, שכן וגם ציינו שלמרות שבעינינו פסק הדין בחלקיו הרלוונטיים של 

 17נתבע תומכים בטענתו מותר גם לאדם לאזרח במדינת ישראל לסבור שטענותיה של עורכת הדין ה

 18ברקוביץ נכונות ולמרות פסק הדין ולמרות שפסק הדין תומך לשיטתנו בתוכן של הדברים. לשאלה 

 19האם לא ניתן לומר שפסק הדין ולו כהנחה הוביל לחשיפת הזהות ולא כי העיתונאי הוא זה שחשף 

 20כי לפי פסק הדין מהלכים לאיתור הם שהובילו לזהות הגב' ברקוביץ, אני משיב, שפסק  את הזהות

 21הדין עסק בתביעה נזיקית, פסק הדין יש בו הרבה קביעות, ויש בפסק הדין בהחלט קביעות, 

 22שבהחלט מביעות את העמדה שהגיע הנתבע בסגנון אחר. לשאלה מעבר לזכות הביטוי ירצה אדוני 

 23שאין שום כוונה לפגוע בפרסום, הכוונה הלפגוע היחידה היא בנתבע. ני משיב להתייחס לתמריץ, א

 24הנתבע הוא עיתונאי מוערך ויסודי שהיום בשבע השנים האחרונות מביע עמדות התומכות בראש 

 25 הממשלה לשעבר והוא נרדף על ידי עיתונאים אחרים שדווקא הם צריכים לקדש את חופש הביטוי. 

 26 

 27אחד ברור לאחר הדיון המשפטי שהתנה לבית המשפט המחוזי ואושר אם יש דבר  :ב"כ התובע

 28בכתב התביעה ששם הובא פסק  5 -ו 3בעליון דבר אחד לא היה שנוי במחלוקת, אני מצטט מעמ' 

 29הדין של השופט זמיר שקבע שאין מחלוקת כי חרף חקירתו של התובע במשטרה הלה סירב למסור 

 30ת ולא רק שהופרך אלא שלא הייתה טענה כזאת מהצד פרטים על המקור לא רק שזה שנוי במחלוק

 31השני שהוא הסגיר במשטרה, מה כל לשון הרע, ומה כל הזדון אומר דברים הפוכים. הפרסומים 

 32אומרים "נחקר והסגיר" ארבע פעמים. לשאלת בית המשפט: היינו בגישור והגישור לא צלח.  דעה 

 33 זה לא מילת קסם. 
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 1סק הדין של בית המשפט המחוזי ולאחר מכן ניתן פסק דין על זה שחברי נסמך על פ :ב"כ הנתבע

 2 ידי בית המשפט העליון וחברי לא צירף אותו זה אומר דרשני. 

 3 

 4 : ניתן לתת צו להגשת תצהירים. ב"כ הצדדים

 5 

 6: כמובן שאנו שומרים על זכותנו להבאת ראיות מפריכות לחוק איסור לשון הרע לאחר ב"כ התובע

 7יום ממועד קבלת  30ככל שאדרש להגשת ראיות מפריכות, אגיש בתוך קבלת תצהירי הנתבע. 

 8 תצהירי הנתבע. 

 9 
<#2#> 10 

 11 ההחלט

 12נגד הנתבע ובמסגרתה נתבע פיצוי לפניי תביעה שעניינה פרסום לשון הרע שהגיש התובע  .1

 13סטטוטורי "בכוונה לפגוע בגין ארבעה פרסומים" אשר בכולם, על פי הנטען בכתב התביעה, 

 14נטען כי התובע עיתונאי הסגיר מקור. אף כי מוטב כי תיק זה היה לא היה מתנהל בבית המשפט, 

 15 לא ניתן לקדם את המחלוקת בדרך אחרת ויש לקדם את בירורה. 

 16 

 17 בתיק יוגשו בתצהירי עדות ראשית: עדויותה .2

 18 .1.11.2021עד ליום יוגשו  התובעתצהירי 

 19 .2.1.2022עד ליום יוגשו הנתבע תצהירי 

 20 

 21לתצהירים תצורף הודעה המפרטת את רשימת המצהירים ונותני חוות דעת. לתצהירים יצורפו  .3

 22 כל המסמכים שברצון הצדדים להסתמך עליהם ורשימת נספחים. 

 23 

 24בד בבד עם ההודעה עד שאינו בשליטת בעל הדין ויסרב לתת תצהיר, יש להגיש בקשה לזימונו  .4

 25ובמסגרת זו לציין את פרטיו, את המאמצים שנעשו לצורך קבלת התצהיר על הגשת התצהירים 

 26 וכן תמצית עדותו.

 27 

 28 התצהירים יוגשו לתיק בית המשפט ויומצאו ישירות לצד שכנגד.  .5

 29 

 30בעל דין המגיש תצהיר ותיק מוצגים בין כעותק נייר ובין באופן אלקטרוני, יגיש לבית המשפט  .6

 31עותק אחד נוסף, מודפס בנייר, כרוך ומסופרר רציף, ויסמן את הנספחים לו בספרות 

 32 ובאמצעות דגלוני סימון באופן שיהיה ניתן לאתרם בקלות. כמו כן יצרף תוכן עניינים. 

 33 
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 1 

 2 . 10:00שעה  24.2.2022חר הגשת תצהירים, במעמד בעלי הדין, ליום נקבע לקדם משפט לא .7

 3 לבדיקת ראיות התביעה.  2.11.2021התיק יובא לעיוני ביום  

 4 
<#3#> 5 

 6 
 7 במעמד הנוכחים. 06/07/2021, כ"ו תמוז תשפ"אניתנה והודעה היום 

 8 

 
 

 שופטת, בוסני אפרת

 9 
 10 ברששת מירי ידי על הוקלד


