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   לפני כבוד השופטת עפרה אטיאס
 

  053928297רמי לוי, ת"ז  1. התובעים 
בע"מ, ח"צ  2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2.

513770669   
 
 נגד 

 
 057859530אלי שריר, ת"ז  1. הנתבעים

 אגודה חקלאית שיתופית ארצית  -ארגון מגדלי דגים בישראל  2.
   570011825בע"מ, מס'     

 1 

 2 
 פסק דין 

 
 3מלש"ח; להשבת    1.2לפניי בקשת התובעים לתיקון התביעה על דרך של הפחתת סכומה לסך של  

האגרה   של  השנייה  המחצית  כי  לקבוע  ההליך;  פתיחת  עם  ששולמה  האגרה  של  היחסי   4החלק 

בית   דעתו של  וכן לקבוע בהתאם לשיקול  לפי הסכום המתוקן;  זה, אם התביעה  תשולם   5משפט 

 6תידון בפני מותב זה )כאשר לטענת התובעים, אין כל מניעה לכך( או שמא תועבר התביעה לבית 

 7 המשפט השלום. 

 8 

 9 : רקע

הנתבע   .1 הנוגעים לשלושה פרסומים שפרסם  צווי עשה  היא תביעה למתן   10  1התובענה העיקרית 

בסוף חודש   הנטען, ל08/2020ברשת ה"פייסבוק"  פי  על  הנוגעים,  כספיים  ,   11תובעים; לפיצויים 

 12מלש"ח בגין נזקיהם הממשיים של התובעים וכן כפיצוי    5מלש"ח, מתוכם סך של    6.5בסך של  

 13מלש"ח בגין פגיעה במוניטין   1.5, וסך של  1965-סטטוטורי לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ח

 14 לפי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[. 

 15, שבה  30.5.21ה המקדמית שהתקיימה ביום  הבקשה שלפניי הוגשה בהתאם להחלטתי מהישיב .2

 16טען ב"כ התובעים כי לאחר סיום הליכי גילוי מסמכים, התגבש הנזק המוכח, שבצירוף נזקים 

 17בגין פגיעה במוניטין, עומד ע"ס של מאות אלפי ₪ בלבד, אשר נכנס לתוך גדרי סמכותו של בית 

בבקשה ההחלטה  במסגרת  כי  הוריתי  לעיל  בהחלטתי  השלום.  אתן   משפט  התביעה,   18לתיקון 

 19 לא התייצב לישיבת בית המשפט.  1דעתי גם לעובדה שהתובע 

 20 

 21 : טענות הצדדים לבקשה

 22 : התובעים טענו בבקשתם את הטענות הבאות .3

 23ימים לאחר הפרסומים, על מנת לצמצם ככל הניתן את   10  -התובענה הוגשה במהירות, כ .א

 24 רמי לוי".-ארדואן-חמאס-יותהפגיעה ברשת לאור הקישור התודעתי שבפרסומים בין "עגבנ
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ועם סיום שנת   .ב בחודשים שלאחר הגשת התביעה,  נתוניה המספריים של    2020רק   1ועיבוד 

שנת    2התובעת   בעקבות  2021בתחילת  בלבד  העגבניות  בתחום  הישיר  הנזק  כי  התברר   ,2 

 3אש"ח, וכי נגרמו לתובעים נזקי פגיעה במוניטין ואובדן   300  -הפרסומים, עומד ע"ס של כ

 4 סות ונזקים כלליים. הכנ

של   .ג ולהעמידה ע"ס  ריאלי את    1.2יש להפחית את סכום התביעה  באופן   5מלש"ח המשקף 

התביעה   כתב  עילה/עובדות,  הוספת  או  שינוי  משום  המבוקש  בתיקון  אין  התובעים.   6נזקי 

 7המקורי נותר בעינו, וממילא לא עולה צורך לשנות את חזית ההגנה שהועלתה בכתב ההגנה  

 8 שהוגש. 

 9ככל שבית המשפט ייעתר לבקשה להפחתת סכום התביעה, עליו להורות כי יוחזר ההפרש  .ד

פי כתב   על  כתב התביעה המקורי, לסכום האגרה שייקבע  פי  על   10בין סכום האגרה שנקבע 

 11התביעה המתוקן, וכן לקבוע כי המחצית השנייה של האגרה, תשולם לפי הסכום המתוקן.  

 12ואיל והבקשה נעשית בהמלצת בית המשפט ובהסכמתו  כל זאת משיקולי יעילות דיונית וה

 13הלכאורית, כפי שהובע בישיבה המקדמית, לאחר שכבר בתחילת הישיבה, העלו התובעים  

 14 את סוגיית גובה הנזק, והראו כי פעלו לצמצום נזקם.  

בישיבה המקדמית להעביר התיק לבית משפט  .ה בית המשפט   15התובעים מסכימים להמלצת 

 16יין לשיקול דעתו של בית משפט זה, שכן דעתם של התובעים נוחה השלום, ומותירים הענ

 17 גם מהותרת התיק בפני מותב זה.

 18לישיבה המקדמית. אי    1אין מקום להטלת הוצאות על התובעים בגין אי התייצבות התובע   . ו

התובע   של  קצרה  ובהתראה  הבהול  מזימונו  נבעה  זו  דירקטוריון   1התייצבות   19לישיבת 

 20דימה, בבוקר יום הדיון בבית המשפט. לא הוכח כי אי התייצבות חשובה, וכן לישיבה מק

 21לדיון גרמה כל נזק דיוני או אחר לאור התנהלות הישיבה המקדמית, ודיון בסוגיה   1התובע 

 22ויסב לו נזקים נוספים. בדיון נכחו, כפי שנרשם בפרוטוקול הדיון, מזכירת   1זו יפגע בתובע  

התובעת2התובעת   של  המשפטית  היועצת  הרכש 2  ,  מחלקת  מנהל  כדורי,  מנשה  ומר   ,23 

 24.  1שניתנו להם כל הסמכויות לקבל כל החלטה בדיון בשם התובע    –  2והיבוא של התובעת  

 25בסד הזמנים שנוצר לא היה זמן להגיש בקשה מתאימה לדחיית הדיון, מה גם שבקשה זו  

 26 הייתה מיותרת נוכח הנסיבות. 

בהוצאות התובעי .ז הנתבעים  את  דווקא  לחייב  הנתבע  יש  התנסחו  הדיון  מכיוון שבעת   27  1ם 

ובלתי  -ובאי דווקניים  זרים,  שיקולים  על  שמלמד  מה  לצורך,  שלא  בוטה  באופן   28כוחו 

 29 לדיון.  1ענייניים בנושא אי התייצבות התובע 

 30 

בתגובתם .4 על סילוק התביעה על הסף תוך    הנתבעים טענו  ולהורות  יש לדחות את הבקשה   31כי 

 32 ות, לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ, וזאת מן הטעמים הבאים:  חיוב התובעים בהוצאות משמעותי

בכ .א התביעה  סכום  להפחתת  מ81%  -הבקשה  אחיזה   6.5  -,  לו  שאין  עתק  )סכום   33מלש"ח 

ל העובדתית  1.2  -בדין(  התשתית  פירוט  וללא  ראוי  הסבר  ללא  הוגשה   34ראייתית -מלש"ח, 

בתביע מדובר  כי  הנתבעים  טענת  את  שמאשש  מה  התובעים;  הסתמכו  השתקה עליה   35ת 
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אימה   והטלת  הרתעה  היא  שלפנינו  ההשתקה  תביעת  מטרת  מחיקה.  שדינה   1אסטרטגית 

לרעה  שימוש  תוך  מוחלט  לב  תום  בחוסר  הוגשה  התביעה  ציבורי/ביקורת.  דיון   2ומניעת 

 3בהליכי משפט, כאשר הפערים הכלכליים בין הצדדים עצומים. חיזוק לטענת הנתבעים כי  

למצוא ניתן  השתקה  בתביעת  את   מדובר  תיקן  הנתבע  התובע,  שלבקשת  בעובדה   4גם 

בעובדה   מיידי;  סעד  לקבלת  עתרו  לא  שהתובעים  בעובדה  התביעה;  הגשת  לפני   5הפרסום 

 6שימים בודדים לאחר הגשת התביעה, פורסם דבר הגשתה באמצעי התקשורת, ככל הנראה, 

להשתיק  נועדה  התובעים שתביעתם  מאשרים  עצמה  בעובדה שבבקשה  התובעים;  ידי   7 על 

הנתבע   כ  1את  מזה  ועומדת  תלויה  שהתביעה  ובעובדה  בפועל;  אותו  השתיקה   8 9  -ואף 

 9 חודשים )נכון למועד הגשת הבקשה(.

מ .ב למעלה  שחלפו  שעה  התביעה,  סכום  לתיקון  הבקשה  בהגשת  רב  שיהוי   10חודשים   6  -חל 

שנת   בסוף  )לשיטתם,  המספריים  הנתונים  לתובעים  התבררו  הגשת  2020מאז  מועד  ועד   )11 

 12. היה על התובעים להגיש בקשתם בהתאם לתקנות החדשות, וכבר בתחילת חודש  הבקשה

 13, ולפני שהוגש כתב ההגנה. אולם, 09/20שבו כבר היו ידועים נתוני המכירות מחודש    10/20

 14 התובעים השהו הגשת בקשתם עד שכבר לא הייתה בידם ברירה.

או הפרדה .ג הנטענים  הנזקים  כימות של  בתביעה, אין  כמו   15ביניהם או הבחנה בין   בבקשה, 

 16)תאגיד ציבורי(. זוהי הבחנה המתחייבת מכך    2)אדם פרטי( לנזקי התובעת    1נזקי התובע  

צורפה  לא  אף  ישירים.  לנזקים  נטען  וכאשר  נפרדות,  משפטיות  ישויות  בשתי   17שמדובר 

נזקים   על  ללמוד  יהיה  ניתן  שמהם  רו"ח  ידי  על  שנערך  תחשיב  או  דעת  חוות   18לבקשה 

מהתד עליה כלשהם.  על  דווקא  אלא  נזק,  על  ללמוד  ניתן  לא  לבקשה  שצורפו   19פיסים 

 20. לפיכך, אף אם תתוקן התביעה, תיוותר תביעת  09/20בהכנסות ממכירת עגבניות בחודש  

 21 השתקה מופרכת וחסרת בסיס.

בית   .ד מתבקש  התביעה,  תיקון  על  ויורה  הבקשה,  את  יקבל  המשפט  שבית  ככל   22לחלופין, 

 23אגרה ולחייב התובעים בהוצאות משמעותיות, הן בשל אי המשפט לדחות הבקשה להחזר  

 24לישיבה )בהקשר זה, ישיבת הדירקטוריון לא נקבעה בהתראה קצרה,    1התייצבות התובע  

 25כאישיות משפטית נפרדת(,    1כדי למלא את מקום התובע    2ואין בהתייצבות נציגי התובעת  

ו בשל התנהלות התובעים אשר השהו בקשתם לתיקון התביעה   26גרמו להארכת ההליך  והן 

 27 המשפטי שלא לצורך.

במועד  .ה העניינית  הסמכות  נתונה  הייתה  שלו  זה  משפט  בבית  הדיון  המשך  על  להורות   28יש 

 29הגשת התביעה. אין בשינויים שאירעו לאחר הגשת התביעה כדי לשנות את זהות הערכאה.  

כ לאחר  השלום  משפט  לבית  הדיון  ול  9  -העברת  ועומד,  תלוי  התיק   30אחר חודשים שבהם 

 31 שהדיון בו החל, יביא להתמשכות ההליכים ויגרום עינוי דין לנתבעים. 

 32 

 33 : התובעים טענו בתשובתם את הטענות הבאות .5
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 1יש לדחות את תגובת הנתבעים על הסף מכיוון שהיקפה אינו עולה בקנה אחד עם תקנות   .א

הנתבעים אין הנמקה שתצדיק את אי ההלימה   ובתגובת  בענייננו,   2סד"א החדשות החלות 

 3 ם התקנות. ע

הדין,  .ב להוראות  בניגוד  התביעה  לסילוק  חדשה  בקשה  הגישו  למעשה  בתגובתם   4הנתבעים 

המועד  ממילא,  הסף.  על  לסילוק  בקשה  שעניינם  התגובה  סעיפי  כל  את  למחוק  יש   5ולכן 

 6 להגשת בקשות חדשות חלף.

 7 לגופן של טענות הנתבעים, אין מקום לסילוק התביעה על הסף שהוא סעד קיצוני, וכאשר  .ג

אימים   הילוך  השתקה,  תביעת  כלכליים,  לפערים  ביחס  הטענות  עובדתי.  בירור  נערך   8לא 

הפרסומים   –וכיו"ב   שגרמו  בעין  נזק  על  המעידות  רבות  ראיות  של  קיומן  נוכח   9נשללות 

ניסיון  על  המלמדת  לכאורית  עובדתית  תשתית  על  הצביעו  לא  אף  הנתבעים   10לתובעים. 

ציבור דיון  מלנהל  להשתיקם  במאבק  התובעים  מדובר  אין  אף  הפרסומים.  בנושא   11י 

 12ציבורי/עקרוני נרחב או ביריבות משמעותית בין הצדדים. לפיכך, טענת ההשתקה הועלתה  

 13 בחוסר תום לב.

 14אין ממש בטענה ביחס לכמות ולפירוט נזקי לשון הרע. אין שחר לדרישת הנתבעים לצירוף   .ד

 15את הנזק שנגרם לתובעים. טענת חוות דעת רו"ח בשלב זה. אין בתיקון הפרסום כדי לתקן  

הבהרת   לאור  לב  תום  חסרת  התובע,  לנזקי  התובעת  נזקי  בין  הבחנה  אין  כי   16הנתבעים 

 17התובעים בתצהיר התשובות לשאלון. טענת הנתבעים לגידול בהכנסות מלמדת על קריאה  

 18 שגויה של המסמכים החשבונאיים. 

ביחס למועד הגשת הבקשה, אינה ברורה שכ .ה הנתבעים  בעקבות טרוניית  הוגשה   19ן הבקשה 

 20הדיון המקדמי שהתקיים, ובהמלצת בית המשפט בהתאם לתקנות, כאשר ממילא, בקשה  

 21 לתיקון כתב טענות יכולה להיות מוגשת גם בשלב שבו הוגשה בענייננו. 

 22 טענות הנתבעים באשר לאי התייצבות התובע לדיון נטענו בעלמא וללא תימוכין.  . ו

 23השלום, התובעים ערים להתעקשות הנתבעים שהתביעה באשר להעברת הדיון לבית משפט   .ז

 24 . תידון בפני מותב זה, אך הם מותירים ההכרעה לשיקול דעתו של בית המשפט 

הבוטות   .ח לאמירות  לב  בשים  זאת,  יסוד.  חסרת  משפט  בהליכי  לרעה  לשימוש   25הטענה 

והם שומטים את   לב,  בחוסר תום  וכאשר הפרסומים פורסמו  כנגד התובעים,   26והפוגעניות 

 27 הקרקע תחת טענת ההשתקה.

לדוגמא,  .ט ובהוצאות  התובעים  בהוצאות  הנתבעים  חיוב  תוך  את הבקשה  לקבל  יש   28לפיכך, 

 29בשים לב לכך שהתצהיר התומך בתגובה אינו מאמת את האמור בה, ובהתחשב בהתנהלות 

 30 הנתבעים. 

 31 

 32 : דיון והכרעה 

מסכום   .6 התביעה  לתיקון  בקשה  היא  בפניי  המונחת  של    6.5הבקשה  לסכום   ₪  33  1.2מיליון 

 34([, נקבע כי תיקון  2003)  457(  3, פ"ד נז)רובין נ' אפלבוים  60/03]רע"א  רובין  מיליון ₪. בעניין  
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 1כתב תביעה בתיק המתנהל בבית המשפט המחוזי, במסגרתו הופחת סכום התביעה בתיק אל  

סכומי   לתקרת  להעברת  מתחת  יגרום  לא  השלום,  משפט  בית  בסמכות  המצויים   2התביעה 

 3 התיק מבית המשפט המחוזי לבית משפט השלום.   

 4ניתנה בדן יחיד )השופט ריבלין(, אך אומצה בפסיקות נוספות של שופטי    רוביןהפסיקה בעניין   .7

רע"א   למשל:  ]ראו,  העליון  המשפט  ארד  3075/17בית  נ'  בע"מ  לביטוח  חברה   5, שירביט 

)נבו    11סקה  בפ שם  והאסמכתאות  סולברג  השופט  כב'  של  דינו  רע"א 21.5.2017לפסק   ;)6 

 7להחלטתו של כב' השופט    4, בפסקה  קבוצת שיא ניהול פרויקטים בע"מ נ' קוסטינר  6581/19

 8 ([. 5.4.2020גרוסקופף )נבו 

 9 :479, בעמ' רוביןוכך הסביר השופט )כתוארו אז( ריבלין את החלטתו בעניין  .8

 10לי הסמכות העניינית מצויה ההנחה בדבר קיומו של קשר בין "בבסיס כל
 11כהונת השופטים בערכאה מסוימת והכשרתם לבין סמכותה העניינית של  
מקום,  מכל  אך  לחלוק,  ניתן  זו  הנחה  של  נכונותה  על  ערכאה...   12אותה 

בית לסמכות  שהוכפפו  כספיות  לתביעות  התקרה  קביעת   13משפט -ביסוד 
ניצבת התפיסה שלפיה   ראוי השלום  יותר  גבוהים  בגין סכומים   14תביעות 

בבית בית-שתידונה  משהוציא  שכך,  כיוון  המחוזי.   15משפט -המשפט 
סכום   את  לתקן  שהתיר  בעת  סמכותו  מגדר  התובענה  את   16השלום 

הדיון לעבור לבית על  הילכת -התביעה,  הגיונה של  זהו   17המשפט המחוזי. 
 18 ספקטור.

 19 
 20תביעה באופן -קן כתבהמשפט המחוזי מת-ההפך אינו נכון. במקרה שבית

 21משפט השלום, אין  -שסכום התביעה פוחת אל מתחת לתקרת סמכות בית
 22המשפט המחוזי תביעות -מתקיים הקושי האמור עד שניתן להותיר בבית

 23המשפט  -שהסכום הנתבע בהן נמוך יותר. בשל כך העברתו של תיק מבית
לבית האפשרי  -המחוזי  והמניע  מהותית,  הצדקה  נעדרת  השלום   24משפט 

עומסהי יצירת  במניעת  של המערכת  האינטרס  הוא  לה  בבית-חיד   25-יתר 
מבית תובענה  של  בהעברתה  אולם  המחוזי.  אל  -המשפט  אחד   26משפט 

 27רעהו, אחרי שכבר החל בה הדיון, כרוכות עלויות מערכת לא מבוטלות.  
בעלויות אלה  בבקשה להעברה.  הדיון  בעצם  גם  כרוכות   28עלויות שכאלה 

היעדר חשש   בשל  בביתאין תוחלת  הדיון   29המשפט -מפני השלכות המשך 
בית היא:  והתוצאה  את -המחוזי.  להעביר  רשאי  אינו  המחוזי   30המשפט 

 31 גם לאחר שתוקן סכום התביעה". –משפט השלום -הדיון לבית
 32 

נ' אחים בעראר בע"מ  8341/13]רע"א  רבאח  בעניין   .9  33([ חיווה כב' 15.6.2014)נבו    רבאח חאלד 

 34כי ייתכן שכלל זה ראוי לעיון חוזר. אולם, נקבע כי המקרה    השופט )כתוארו אז( דנציגר דעתו

 35 : רבאח. ואלו דבריו של כב' השופט דנציגר בעניין רוביןשלפניו אינו דורש עיון מחודש בעניין 

 36 
בין   קשר  של  קיומו  בדבר  "ההנחה  חוזר.  לעיון  ראוי  זה  כלל  כי   37"ייתכן 

 38יינית של  כהונת השופטים בערכאה מסוימת והכשרתם לבין סמכותה הענ
את   להרחיב  המגמה  עם  לכאורה  מתיישבת  אינה  ערכאה"   39אותה 
 40סמכויותיו של בית משפט השלום ועם התפיסה הרווחת בדבר כשירותם 
בדין   הובאו  אשר  הבאים  הדברים  זה  לעניין  יפים  השלום.  שופטי   41של 

( בישראל  הרגילים  המשפט  בתי  מבנה  לבדיקת  הועדה   42(  1997וחשבון 
 43 בראשות השופט ת' אור: 

 44 
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 1"בדרך כלל, השופטים שמונו לבית משפט השלום הם בעלי 
בפני  המובאים  העניינים  סוגי  בכל  לדון  מקצועית   2יכולת 
משפט  בית  שופטי  רמת  ועוד,  זאת  הראשונה.   3הערכאה 
וכבר   מהותי,  באופן  האחרונות  בשנים  השתפרה   4השלום 
 5היום הם יושבים לדון בעניינים חשובים ומורכבים במסגרת 

הנר לעיל,  סמכויותיו  כנזכר  השלום.  משפט  בית  של   6חבות 
 7סמכויות אלה כוללות תביעות כספיות עד לסכום של מיליון 
מעוררות  אינן  יותר  גדולים  בסכומים  תביעות  ככלל,   8ש"ח. 
יותר  מורכבות  עובדתיות  או  משפטיות  שאלות   9בהכרח 
 10מאלה המתעוררות בתביעות אחרות. זאת ועוד, בית משפט 

ב היום  לדון   11תביעות שונות במקרקעין ללא השלום מוסמך 
להגביל  אפוא,  ההצדקה,  מהי  התביעה.  בסכום  הגבלה   12כל 
 13את סמכותו מבחינת שווי תביעות שאינן במקרקעין? נוסיף, 
לאחרונה,  הוקם  אשר  משפחה,  לענייני  המשפט  בית   14כי 
סכסוך  שעילתן  משפחה  בני  בין  בתביעות  לדון   15מוסמך 

 16סוכים הנוגעים במשפחה, יהיה שוויין אשר יהיה, לרבות סכ
ולמדור,  למזונות  בתביעות  לדון  מוסמך  הוא   17במקרקעין; 
חוק  לפי  בתובענות  לאמהות,  או  לאבהות   18בתובענות 

לפי   בעניינים  המשפטית,  ולפי הכשרות  ילדים,  אימוץ   19חוק 
 20חוק הירושה וכן בעוד שורה של עניינים. בית משפט השלום 

חשיבות, בעלי  עניינים  במגוון  לדון  כן,  אם   21הן   מוסמך, 
 22 מבחינת תוכנם והן מבחינת שוויו של נושא המחלוקת". 

 23 
בשנת   נכתבו  אשר  אלו  לאחר    1997דברים  כעת,  ביתר שאת  אף   24נכונים 

באמצעות  היתר  בין  יותר,  אף  הורחבו  השלום  משפט  בית   25שסמכויות 
 26סעיף  ש"ח ]  2,500,000הגדלת תחום הסמכות והעמדת תקרתו על סך של  

 27יקר גת -שור נ' בן  3319/00ד ראו: רע"א  ( לחוק בתי המשפט; עו2)א()51
 28 4369/02(; רע"א  2001)  822,  817(  2חברה להנדסה ובניין בע"מ, פ''ד נה)

נח) פ''ד  דורון,  נ'  )עניין  2003)  247,  241(  1דורון  בפסקה  רבאח(["   ,20 29 
 30 לפסק דינו של כב' השופט דנציגר(. 

 31 

ריבלין  .10 השופט  כב'  שקבע  הכלל  את  מחדש  לשקול  יש  לפיה,  בעמדה  מצדדת  אנוכי  שגם   32אף 

ש,  רוביןבעניין   משפט  הרי  לבית  התביעה,  סכום  הפחתת  לאחר  ההליך,  להעברת  מקום   33אין 

המצדיקים  חריגים  מקרים  אותם  לגדר  נופל  שבפנינו  המקרה  כי  ששוכנעתי  משום   34השלום, 

 35, הקובע כי בית  2018-לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט  ( 4)א()41מחיקת התביעה לפי סעיף  

ונכון   שראוי  סבור  הוא  שלפיו  אחר  נימוק  מכוח  התביעה  מחיקת  על  להורות  רשאי   36המשפט 

 37 למחוק את התביעה.

בסך של   .11 בכל קנה מידה,  הוגשה מלכתחילה על סכום מופרז,   38מיליון ₪,    6.5התביעה שבפנינו 

 39כי הנזקים הישירים, אינם עולים לפי טענת התובעים  וזאת אף שהתברר לאחר תקופה קצרה,  

בעת הגשת התביעה לאמוד את   300,000עצמם, ע"ס של   היו  יכולים  גם אם התובעים לא   .₪40 

ולהגיש,   למהר  ולא  הנזק,  התגבשות  קמעה  להמתין  עליהם  היה  שומה  להם,  שיגרם   41הנזק 

 42 ק הנטען.     כאחוזי תזזית, תביעה מנופחת ומופרזת, ללא כל ביסוס לסכום הנז

לנזקים   .12 ביחס  ולא  הישיר,  לנזק  ביחס  בתצהיר רק   43  העקיפים הבקשה לתיקון התביעה נתמכת 

לתיקון  לדחיית הבקשה  להביא  כדי  כשלעצמו  בו  שדי  דבר  ממוניים,  הלא  לנזקים  ביחס   44ו/או 

של   ע"ס  העולים  לסכומים  ביחס  האלימינציה    300,000התובענה  דרך  על  אם  גם  כי א₪.   45ניח 
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 ₪1, הרי שעל פני    900,000מתוקנת נטען לפגיעה במוניטין או לנזק לא ממוני בסך של  בתביעה ה

פי   העולה  בסכום  מדובר  לתיקון שלוש,  הדברים  הבקשה  וכאמור,  הישיר.  הנזק  סכום   2על 

 3התביעה אינה נתמכת ולו בבדל ראייה ביחס לפגיעה במוניטין; ואם מדובר בטענות לעניין נזק 

 4 בלתי סביר.  מוגזם ודובר בסכום לא ממוני, אזי בוודאי שמ

 5  300,000מיליון ₪ כאשר לפי הנטען, הנזק הישיר עומד ע"ס של    1.2העמדת התביעה ע"ס של   .13

ממוני  הלא  בנזק  או  העקיף  בנזק  לתמיכה  תצהיר,  ולו  אסמכתה,  או  ראיה  כל  ללא  וזאת   ,₪6 

ל  סכום  על  להעמיד  התובעים  מבקשים  המתוקנת  התביעה  את  גם  כי  מעידה   7א  הנטען, 

 8 פרופורציונאלי ומוגזם.  

 9מיליון ₪, במקום על הנזק    1.2התרשמותי היא כי הבקשה להפחתת סכום התביעה, לסך של   .14

 10הריאלי, נועדה אך לתרץ ולהצדיק, בדיעבד, את סכום התביעה המקורי או את הותרת התביעה  

 11 תחת כנפי בית משפט זה, אף שמקומה היה להתברר, מלכתחילה, בבית המשפט השלום.  

הנטען  מ .15 הסכום  מן  מחמש  למעלה  פי  העולה  סכום  מופרז,  סכום  על  שהוגשה  בתביעה   12דובר 

 13מיליון ₪, אשר    1.2בבקשה לתיקון סכום התביעה. נגלה לעין כי גם הסכום המתוקן, בסך של  

 14אינו נתמך בתצהיר ביחס לסכום הנזק העקיף/הנזק הלא ממוני, אינו משקף את הנזק האמתי  

 15 בשל הפרסומים נשוא התביעה.  והנכון, שנגרם לתובעים 

ההליך   .16 מחיקת  אלא  זה,  משפט  בבית  ההליך  הותרת  מצדיקות  אינן  העניין  נסיבות   16לפיכך, 

לאחר שישקלו   השלום,  משפט  בבית  כן,  לעשות  לנכון  ימצאו  ככל שהתובעים  מחדש,   17והגשתו 

 18 . הנכון בכובד ראש את סכום התביעה

 19רחבה לבית משפט זה,    נה עת הקנה סמכותנדמה לי כי לנסיבות מעין אלו כיוון מחוקק המש  .17

הדין האזרחי, התשע"טל(  4)א()41סעיף  ב  20  נימוק אחר תביעה מכוח  למחוק  ,  2018-תקנות סדר 

 21לפיו, הוא סבור כי ראוי ונכון למחוק התביעה. מחיקת התביעה, תחת העברתה לבית המשפט 

מוגז תביעות  הגשת  של  התופעה  שתצמצם  רצויה,  מדיניות  תעודד   22, ומופרזות  מותהמוסמך, 

רצויה תוצאה  תשיג  התביעה  מחיקת  הדין.  בעלי  במשאבי  שיחסוך  התביעה    -  באופן   23הבאת 

 24 , ככל שיבחרו התובעים להמשיך בה. הטבעיים ולממדיהלמקומה הטבעי 

ולא  .18 התביעה  תיקון  היא  המלך  דרך  וחמור.  קיצוני  סעד  הוא  הסף  על  סילוק  של  סעד   25אכן, 

 26ה לאפשר תיקון התובענה על פי הבקשה שהוגשה, לסכום משעה שאין הצדקמחיקתה. ואולם,  

שוכנעתי   מקרים המבוקש,  אותם  לגדר  שמניתי,  השיקולים  לאור  נופל,  שבפניי,  המקרה   27כי 

תיקונה. תחת  התביעה  מחיקת  המצדיקים  במסגרת   חריגים  רשאים  היו  לא  הנתבעים   28אכן, 

 29ילוק על הסף, ואולם, אין  תגובתם לבקשה לתיקון התביעה, להכניס, בדרך האחורית, בקשה לס

מיוזמתו.  התובענה  של  הסף  על  סילוק  על  להורות  המשפט  בית  של  מסמכותו  לגרוע  כדי   30בכך 

לסילוק  לאפשרות  ביחס  התובעים  טיעוני  את  בשנית  לבקש  צורך  היה  לא  גם  הזה   31במקרה 

 32 התובענה על הסף, משום שתגובתם העניינית כבר ניתנה במסגרת תשובתם לתגובת התובעים. 

 33דוקו: בהחלטתי למחוק את התובענה מן הנימוקים המובאים לעיל, אין אני קובעת מסמרות  ו .19

בתביעת "השתקה" כי מדובר  הנתבעים  הנתבעים  זו אמנם  טענה    .ביחס לטענת  ידי  על   34נטענה 

ההגנה בכתב  קדם   כבר  לישיבת  עובר  שהוגשה  המקדמיות  הבקשות  ברשימת  הופיע   35ואף 
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הדיון אופן  נקבע  טרם  אך  התביעה   המשפט,  לתיקון  לבקשה  התגובה  במסגרת  ניתן  לא   1בה. 

לא   השתקה.  תביעת  היותה  מחמת  הסף  על  התובענה  לסילוק  בקשה  האחורית  בדלת   2להכניס 

 3נעלמה מעיניי טענת הנתבעים כי יש לדון בבקשתם לסילוק על הסף של התביעה מחמת היותה 

לראש נטענה  זו  טענה  ואולם,  אחרת  טענה  כל  לפני  השתקה,  לבקשה תביעת  בתגובה  רק   4ונה 

שהתקיימה  המקדמית  הישיבה  במהלך  זו  טענה  טענו  לא  הנתבעים  התובענה.  סכום   5לתיקון 

 6בתיק, בה הוחלט, ללא כל מחאה מצד הנתבעים, לאפשר לתובעים, בשלב ראשון, להגיש בקשה  

 7 לתיקון סכום התביעה.  

 8יות באשר לטעמים  מעוררת תה  ,מיליון ₪   6.5העמדת התביעה מלכתחילה ע"ס של  לא אכחד,   .20

 9אין   בין הצדדים.ע פערי הכוחות הכלכליים  בפרט על רקולשיקולים העומדים ביסוד מהלך זה,  

 10מיליון ₪ לתביעה שבה נטען לנזק ישיר בסכום של    6.5צורך לומר כי לא דומה תביעה ע"ס של  

 11. מנקודת מבטו של הנתבע הסביר, לא דומה היערכות לתביעת או סכום דומה לזה  ₪  300,000

  .₪ אלפי  מאות  של  ע"ס  לתביעה  לבקשת מיליוני ₪  להיזקק  מבלי  גם  הנדון,  במקרה   12ואולם, 

לסיל דין  הנתבעים  כי  למסקנה  הגעתי  השתקה,  תביעת  היותה  מחמת  הסף  על  התביעה   13וק 

 14 התביעה להימחק מן הטעמים שהובאו לעיל.  

 15 לפיכך, אני מורה על מחיקת התביעה. .21

 ₪16. בקביעת סכום זה   35,000אני מחייבת את התובעים לשלם לנתבעים הוצאות משפט בסך של  .22

דחהבאתי   את  התביעה,  של  המופרז  סכומה  את  את  בחשבון  התובענה,  לתיקון  הבקשה   17יית 

ואף   ההליך  הסתיים  שבו  המוקדם  התובע  השלב  של  התייצבותו  אי  את  לישיבה  1)במקצת(   ,18 

 19המקדמית, שנקבע בתיק, מבלי שקיבל אישור בית המשפט מראש להיעדרותו. במקצת, הואיל 

 20ד, זקפתי מנג  לדיון.  1ובסופו של דבר, תוצאת ההליך, אינה נובעת מאי התייצבותו של התובע  

 21לחובת הנתבעים העובדה שהכניסו לתגובתם לבקשה לתיקון התביעה, בדלת האחורית, בקשה  

 22 לסילוק על הסף כמו גם את טיעונם הארכני בתגובה לבקשה.  

מועד  .23 הוא  האגרה  חבות  נקבעת  בו  המועד  כי  הוא  היסוד  כלל  האגרה,  להחזר  לבקשה   23באשר 

מוע לאחר  שנעשו  בשינויים  ואין  התביעה,  שנקבע הגשת  האגרה  שיעור  על  להשפיע  כדי  זה   24ד 

בע"מ  2623/02]רע"א   נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת  בע"מ  עיצוב ריהוט ציבורי   25, סיס 

נז) זו[ (2002)  717(  1פ"ד  הלכה  בה  ,.  שצוין  תביעות    ,כפי  בהגשת  מניפולציות  "למנוע   26נועדה 

 27אך לקראת שלב ההוכחות. מופרזות כדי להטיל אימה על הצד שכנגד, תובענות שסכומן יוקטן  

את יקב לקבוע  מלכתחילה  כבר  לתובע  תמריץ  לשמש  יכולה  אלה  במקרים  התביעה  סכום   28עת 

 29)ד( לתקנות בתי המשפט  10אין מקום להפעלת סמכותי לפי סעיף  סכום התביעה בשיעור ראלי".

התביעה  ,2007-תשס"זה)אגרות(   תיקון  את  התרתי  שלא  משום  בנמצא    ,הן  שאין  משום   30והן 

 31  המצדיקים השבת סכום האגרה ששולמה.  מיוחדיםוקים נימ

 32 

 33 . המזכירות תשגר את פסק הדין לצדדים

 34 



 
 בית המשפט המחוזי בחיפה 

  

                                                                     לוי ואח' נ' שריר ואח' 24483-09-20 ת"א
  

 9מתוך  9

 1 , בהעדר הצדדים.2021ספטמבר   09, ג' תשרי תשפ"בניתנה היום, 
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