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בתיק זה התבררה תובענה אשר הגישו התובעים, אורלי וילנאי וגיא מרוז, נגד הנתבעת, נחמה דראב 

פרסומים שבצעה הנתבעת מהווים  2ברקוביץ.במוקד התובענה עמדה טענת התובעים, שלפיה 

 150,000הוצאת לשון הרע כלפיהם. התובעים עתרו לחיוב הנתבעת בפיצוי ללא הוכחת נזק, בסך של 

 נתבעת מצידה, לא כפרה בביצוע הפרסומים, אך טענה שאין בסיס לתביעה נגדה.ש"ח. ה

, הוקצבו 10.3.21במהלך בירור התביעה הוצגו ראיות הצדדים ובתום הדיון אשר התקיים ביום 

 מועדים להגשת סיכומים בכתב.

ם נוכח עיכוב בהטמעת פרוטוקול הדיון נדחו מועדי הגשת הסיכומים, ובהחלטה שנתקבלה ביו

, ואילו סיכומי הנתבעת יוגשו עד ליום 23.6.21נקבע כי סיכומי התובעים יוגשו עד ליום  31.5.21

 . לפי הרישום בתיק הממוחשב, נצפתה ההחלטה ע"י ב"כ הנתבעת ביום בו ניתנה.10.10.21

 , אולם לא כן סיכומי הנתבעת.24.6.21סיכומי התובעים הוגשו ביום 

י הנתבעת חלף. הסיכומים לא הוגשו. הודעה או בקשה שיסבירו המועד אשר הוקצב להגשת סיכומ

 לא הוגשו. -את אי הגשת הסיכומים 

הגשת -)"התקנות"(, "דין אי 2018-)ג( בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט 74בהתאם לתקנה 

 התייצבות לדיון".-סיכומי הטענות בכתב במועד, כדין אי

הנתבע והתובע התייצב, רשאי התובע להוכיח את ( בתקנות, "לא התייצב 2) 75בהתאם לתקנה 

תביעתו, ויהיה זכאי לסעד שביקש לפי הראיות שהתקבלו". אי הגשת הסיכומים איפוא, כאי 

התייצבות לדיון, איננה מקנה לתובעים את הזכות לקבלת התביעה שהגישו במלואה וכמות 

ה שהגישו. עיון בסיכומי שהוגשה, אלא עדין מוטלת עליהם החובה להציג בסיס ראייתי לתביע

התובעים ובראיות שהוצגו, מלמד שכך נעשה. בהיעדר מחלוקת על עצם ביצוע הפרסומים נשוא 

התביעה על ידי הנתבעת, הראו התובעים כי יש בפרסומים אלו הוצאת לשון הרע ובהיעדר התייצבות 

לזדון, כוונה  לנתבעת, לא הוכחה הגנה כלשהי שתצדיק את דחיית התביעה. אף טענת התובעים

 לא נסתרה. -לפגוע, בפרסומים שנעשו 

בנסיבות אלו, נוכח אי הגשת סיכומי הנתבעת, אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לפצות 

ש"ח. כמו כן, אני מחייב את הנתבעת לשאת בהוצאות התובעים בגין  150,000את התובעים בסך של 

 ש"ח. 35,000טרחת עו"ד בסך של  הגשת התביעה, באגרת בית המשפט וכן גם בשכר

 

 

 


