
בבית המשפט העליון

רע"א  7128/21

כבוד השופט א' שטיין לפני:

וולטר צבי סוריאנו המבקש:

נ  ג  ד

1. רביב דרוקר המשיבים:
2. העין השביעית עיתונות עצמאית, חוקרת  

וחופשית
3. שוקי טאוסיג
4. אורן פריסקו

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי 
תל אביב-יפו (השופטים ש' שוחט, ס"נ, ע' רביד ונ' שילה) 

שניתן ביום 31.8.2021 בע"א 18200-09-20

עו"ד אילן בומבך; עו"ד יריב רונן בשם המבקש:

החלטה

לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו  .1

(השופטים ש' שוחט, ס"נ, ע' רביד ונ' שילה) אשר ניתן ביום 31.8.2021 בע"א 18200-

09-20 ואשר דחה את ערעורו של המבקש על פסק דינו של בית משפט השלום תל אביב-

יפו (השופט א' רונן) אשר ניתן ביום 18.8.2020 בת"א 32058-05-19 ובמסגרתו נמחקה 

על הסף תביעה שהוגשה על ידי המבקש כנגד המשיב 1, מר רביב דרוקר, בשל היעדר 

עילה. המבקש מערער גם על החלטת בית משפט השלום מיום 6.7.2020 (השופט א' רונן) 

בה נקבע כי כתב התביעה לא מקים עילת תביעה נגד דרוקר והורה על המבקש להגיש 

בקשה לתיקון כתב התביעה באופן שיגלה עילה (להלן, יחדיו: פסקי הדין קמא). 

דין הבקשה להידחות אף מבלי לקבל תשובה.  .2

מדובר בבקשת רשות ערעור ב"גלגול שלישי" אשר באה בגדרה של תקנה 148א  .3

לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: תקנה 148א). 



לא מצאתי כי פסקי הדין קמא מעוררים שאלה משפטית עקרונית אשר חורגת  .4

מעניינם הפרטני של הצדדים להליך דנן, ואשר ראוי לה, לפי טיבה ומהותה, להתברר 

במסגרת בקשת רשות ערעור ב"גלגול שלישי". כמו כן, אני סבור כי מתן רשות לערער 

על פסק דינו של בית המשפט המחוזי איננו דרוש כדי למנוע עיוות דין. 

אשר על כן, הנני דוחה את הבקשה שלפניי מכוח סמכותי לפי תקנה 148א. משלא  .5

נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ב בחשון התשפ"ב (28.10.2021).
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