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 3 נוכחים:
 4 

 5 בעז בן צור ועו"ד עידן סגר  עו"ד  תובעיםב"כ ה
  6 

 7 תמיר גליק ועו"ד בר לאודון  עו"ד  נתבעיםב"כ ה
 8 יעקב אטרקצ'י 

 9 
 10 

 11 

 12 פרוטוקול

 13 

 14 

 15 בית המשפט לב"כ התובעים:

 16בחלק מהפרסומים צוין "שלא בטובתו", "לדבריו בלי שהוא מודע לקשר". אם זה היה מופיע בכל 

 17 הפרסומים האם עדיין היה בכך פרסום לשון הרע? 

 18אני משיב: כן. כל מי שקורא את הכתבה רואה שיש קישור מובהק בין התובע לבין אברג'יל לבין 

 19יאיר ביטון שהוא נאשם בעניין  של אברג'יל. הדברים מופיעים פעם אחר פעם. זו הקריאה הסבירה 

 20 של מה שישנו. זה שהם כתבו שלדבריו, שלא בידיעתו, לדבריו שלא בטובתו זה לא מאזן. הם יודעים

 21והם כתבו בכתב ההגנה את הדברים שחלילה אף אחד לא טען שהדברים האלה היו בידיעתו או 

 22 לכתב ההגנה.  11במעורבותו של התובע. מפנה לסעיף 

 23ת הכתב יודע שהעובדות לא בידיעתו. הם מאשרים וידעו זאת  לפני הפרסום. הייתה התקשרו

 24ו ולא לדבריו. הם יודעים ומאשרים מינורית בחברה שהתובע לא היה קשור אליה. זה לא לטענת

 25שהזיהוי שלו וזה בעיתון עסקי. אח"כ יש כתבה בין אברג'יל לבין יאיר ביטון ויש תמונות של אחד 

 26ליד השני של התובע שלצידו אברג'יל ולצידו ביטון. יש תאור של מהלך של ארועים המתייחסים 

 27 ם מהסוג הזה. לאברג'יל ולפרשה שנקראת בית יאיר. מה אנחנו עושים בפרסו

 28 

 29 בית המשפט לב"כ התובעים: 

 30 , למה היא צריכה להיות ברשימת התובעים? איזה פרסום היה נגדה?2התובעת 
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 1ן אאורה שמופיע בפרסום והוא המנכ"ל. החברה היא בעלת "אני משיב כי יש אזכור של חברת הנדל

 2 דין נכונה כי גם היא נושא של הפרסום. 

 3 

 4 בית המשפט לב"כ הנתבעים:

 5שהדברים האלה ללא ידיעתו. הטענה  1האם לא היה ראוי להוסיף את המילים שלדבריו של התובע 

 6שאופן הצגת הדברים גם אם העובדות הגרעיניות אמת, אופן הצגת הדברים והקשר ביניהם מהווה 

 7 פרסום לשון הרע. 

 8אני משיב כי בכל הכבוד, כל מילה שלישית בכתבה הזאת נותנת ביטוי לטענתו שזו גרסה ואני מודה 

 9 שנחתמו חוזים אך לא ידעתי מסיבה כזאת. 

 10 . 3אילו זה היה באותיות הקטנות הייתי מבין, אבל זה קיבל ביטוי גם בכותרות. למשל נספח 

 11וף בתגובה מאוד רחבה, מלבן שלם הדברים קיבלו ביטוי ברמת הכותרות, בכתבה עצמה ולבס

 12 בתחתית הכתבה. 

 13לפני שהדברים באים מגרונו, העיתון אומר בשורה  ד. עו1מביאים את הציטוט מפיו של התובע 

 14הראשונה של הכותרת המשנה "נקלע". נקלע זה אדם שנכנס לסיטואציה. כתוב בהמשך שלא 

 15 בטובתו. הדברים נעשו בהגינות רבה. 

 16מבוטל בשאלה הסמכות העניינית. כתב התביעה לא מפרט נזקים שהם  מפנה לכך שיש ספק לא

 17ויש פסיקה שהפניתי אליה ויש עוד פסיקה של מחוזי  76בסמכות בית משפט מחוזי, שהרי סעיף 

 18 ירושלים. לפי סעיף זה יש חובה לפרט את הנזק. אי אפשר לטעון בסתמיות סכום ולא לפרט אותו.  

 19אני מודיע כי כרגע לא אגיש בקשה כי יש תיק בירושלים שממתין לאחר שאני שומע את בית המשפט 

 20 להחלטה בעניין  הזה. 

 21 

 22 ב"כ התובעים:

 23זו סוגיה מאוד נהירה. כתבנו על הנזקים שנגרמו, הסברנו על מה ולמה ועל העוצמה של הדיבה, על 

 24 הדברים שחוזרים ונשנים. דיברנו על היקף הנזקים. 

 25 

 26 ב"כ הנתבעים: 

 27דברי בית המשפט אשקול את טענתי בעניין  הסמכות העניינית ואתן תשובתי אחרי ששמעתי את 

 28 בתוך שבועיים. 

 29 

 30 באי כח הצדדים:

 31בהמלצת בית המשפט, נשקול העברת העניין לגישור. מבקשים כי ההליכים המקדמיים יתחילו רק 

 32 ימים ניתן את ההודעה.  10לאחר שיתברר אם העניין יעבור לגישור. תוך 

 33 
<#3#> 34 
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 1 החלטה

 2 

 3 אכן מומלץ כי הצדדים יפנו לגישור לנסות ולסגור את המחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט. 

 4באי כח הצדדים יודיעו לבית המשפט אם הגיעו להסכמה בקשר לגישור ובקשר לזהות המגשר עד 

 5 . 28.1.2021יום 

 6 .31.1.2021בשלב זה נקבע לתזכורת פנימית ליום 

 7 
<#4#> 8 

 9 
 10 במעמד הנוכחים. 10/01/2021, כ"ו טבת תשפ"אניתנה והודעה היום 

 11 

 
 

 שופט, אטדגי יונה

 12 
 13 

 14 

 15 סיטון חדווה ידי על הוקלד


