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 החלטה

  

  הבקשה

לתקנות סדר הדי� האזרחי,  500תקנה  יה שלהוראות מכוחבקשה להמצאה מחו� למדינה,   .1

1984�התשמ"ד . 

  

הופיעו על אודות  פרסומי   2017�ו 2016בשני   כי טועני  אב ובנו, ,2�ו 1 התובעי 

 שכתובתו תרבא ,בשפה האנגלית מי רסואלה פהיו   לטענתתת. רשֶ במִ  כוזבי  ופוגעניי 

complaintsboard.com אליבא .  בתמורה להסרת כופרתשלו  סחוט מה  ל מטרהב ושהועלו

טופלה, בר  ש כזאתדתובעי , ה  פנו לאתר בדרישה להסיר את הפרסומי , פניית  סומנה כ

בכל עת ששמ  מוקלד באנגלית במנוע החיפוש של נתבעת  ,ג  כיו להופיע הפרסומי  ממשיכי  

1 .  

  

    
  גיא הימ� שופטכבוד ה                                          :פניל
  

 
 שמעו� ברבי .1  :תובעי�ה

 חי ברבי .2

  
  נגד

 
  .Google Inc .1 :נתבעי�ה

  )26.12.2018(נמחקה ביו�  גוגל ישראל בע"מ .2

3. Mediolex Limited  

4. Sergey Kudrjavcev  

5. Mark Schultz  
    
    

  עו"ד גיא אופיר  בש� התובעי�:
  רות לוב�; עו"ד אור קרבקיעו"ד   :2%1בש� הנתבעות 
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מאתר תוכ� בהתא  לבקשות של גולשי  ועל פי המנוע חיפוש  , כידוע,מפעילה 1ת נתבע  .2

משמשת יוצרת תוכ� אלא אינה היא לפי גרסתה, תוכנה אשר סורקת כמות עצומה של דפי רשת. 

  דפי  ברשת.של ידי מפעילי  של אתרי  ובנוצר ועוצב שלמידע ('אינדקס')  נייני תח עפְ מַ מעי� 

  

אמור בכתב ה . לפיcomplaintsboard.com בעלי  של האתרה  ה ,, לפי הנטע�3�5נתבעי    .3

שירותי  בכל רחבי העול , על ו  תלונות על מוצרי  או לפרספלטפורמה  הוא זההתביעה, אתר 

ה   3�5התובעי  טועני  כי נתבעי  מבלי שהמפרס  נדרש להזדהות או להציג אסמכתא כלשהי. 

, והכוונה להפרה   המפרי "בעלי "הפלטפורמה אשר נותנת במה ומאפשרת את קיומ  של הפרסומי

. לגרסת התושביישראל או נתבעי  אלה אינ  אזרחי . 1965�התשכ"ה ,חוק איסור לשו� הרעלפי 

שמקו  מושבו  ,די��ידי משרד עורכיבוה  מיוצגי  מקו  פועל  הוא מדינת לטביה  התובעי ,

   .הברית�צותארב

  

כתב התביעה כ0 שנתבעת תוק� בהמש0 בלבד.  2�ו 1נתבעות התובענה הוגשה תחילה נגד   .4

 ,צו ומבקשי מכוח חוק איסור לשו� הרע עוולה ל טועני תובעי  ה. 3�5נמחקה והוספו נתבעי   2

בעת שמשתמשי המרשתת מקישי  את הפרסומי  הפוגעי , באופ� שהסרת  של שיורה על 

י� הפגיעה סעד כספי בג בקשי  התובעי מכ� . כמו כאחת מתוצאות החיפוש ה  לא יעלושמותיה  

ישראל מחו� להוא ושל באי כוח   3�5של נתבעי   ופועל  היות שמקו  מושב  בשמ  הטוב.

  היתר המצאה מחו� לתחומי המדינה.ל –הוגשה הבקשה דנ� 

  

  דיו�

ה מהרחבת סמכותו של בית המשפט הישראלי מעבר לתחולחו"ל פירושו המצאה �היתר  .5

 ,הזהירות�רבאלה. יש לנהוג ב� בממעי� לא בנקל יעתרו בתי המשפט לבקשות  .של מדינת ישראל

רע"א ( בי� ערכאות שיפוטכיבוד לא לפגוע בכללי הה� על מנת שסמכויות ובי� התנגשות ל ה� מחשש

כבוד השופט ניל לפסק דינו של  4, בפסקה .Incomacs Ltd 'נ מ"בע לביטוח חברה כלל 7342/11

  .))2.8.2012(פורס  באתר הרשות השופטת,  הנדל

   

לפי  ,המצאה�עילת: קיומה של שלושה אדני  מצטברי  לבססהמצאה �בקשה להיתרעל   .6

 נדרששאלה רצינית ש יש להוכיח – תביעה�עילתקיומה של ; 500אחת העילות המנויות בתקנה 

  הפורו  בישראל. נכתב על כ0 בספרות המשפטית: ו שלנאותותהוכחת לברר; ו
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"על המבקש היתר המצאה מחו� לתחו  המדינה להראות כי עניינו 

, וכי עומדת לו עילה 500בא בגדר עילות ההמצאה המנויות בתקנה 

עילות ההמצאה עליו לגופו של עניי�. כאשר בית המשפט בוח� את 

זוהי רמת הוכחה . 'תביעה הראויה לטיעו�'קש במלבחו� א  יש ל

מאז� ההסתברויות.  –נמוכה מזו הנדרשת בהלי0 אזרחי רגיל, קרי 

בבחינת העילה לגופו של עניי�, על בית המשפט להשתכנע 

שיש לדו� בה. השאלה נועדה לוודא  ת'שאלה רציני'שמתעוררת 

כי התובענה אינה טורדנית או תובענת סרק. רק א  שוכנע בית 

ות, עילת ההמצאה ועילת המשפט שהתשובה לשתי הדריש

התובענה, הינה חיובית בהתא  לרמת ההוכחה הנדרשת, יעניק 

 "לבדיקתה של נאותות הפורו למבקש את היתר ההמצאה בכפו5 

מהדורה שתיי  עשרה, ( 403 אזרחיסוגיות בסדר די� אורי גור� (

2015((.  

  

בפ� הדיוני, בקשות להיתר המצאה לחו"ל, מעצ  טיב�, נדונות במעמד צד אחד.   .7

   המבקש את ההיתר:מוטל על התובע, להוכיח כי יש להתיר את ההמצאה הנטל 

  

ל מתבקשת '"הטלת הנטל על התובע במקרה של היתר המצאה לחו

א5 מהמסגרת הדיונית שמדובר בה. הבקשה להתיר המצאה מחו� 

פי צד אחד. �הינה מעצ  טיבה בקשה הנדונה עללתחו  השיפוט 

די� הומצא לנתבע �בי�המשפט נעתר לבקשה, ומשכתב�משבית

במדינה הזרה, רשאי הנתבע להגיש בקשה לביטול היתר 

ראדא תעשיות אלקטרוניות בע"מ נ'  4601/02ע"א ( ההמצאה"

Bodstray Company Ltd.)2004( 472, 465) 2, פ"ד נח(.(  

  

  המצאה�עילת

   :500) לתקנה 10(�) ו6שבסעיפי  (הוראות העל  כי נסמ י המבקש  .8
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מבקשי  צו מניעה לגבי דבר הנעשה או עומד להיעשות בתחו    )6("

המדינה, או מבקשי  למנוע או להסיר מטרד בתחו  המדינה, בי� א  

  מבקשי  ג  דמי נזק בקשר לכ0 ובי� א  לאו;

(...)  

בעל די� דרוש, או בעל די� נכו�, האד  שמחו� לתחו  המדינה הוא   )10(

בתובענה שהוגשה כהלכה נגד אד  אחר, שהומצאה לו הזמנה כדי� בתחו  

   ."המדינה

  

ה  בעלי  3�5א  נתבעי  יש לבחו� ). 10(500 תקנה ה שלוראתה היא החלופה המתאימה

 תנאי  שלושהלעמוד ב המבקשמחייבת את  התקנה��לשו .תובענה דנ�בדי� דרושי  ונכוני  

התובענה נגד בעל ; כי ענהבעל הדי� הזר הוא "דרוש" או "נכו�" לתובהוכיח כי לעליו  :מצטברי 

על פניה.  לגו5 העניי�, התובענה איננה משוללת יסוד או פסולה ; וכי,הדי� המקומי "הוגשה כהלכה"

א  התובענה "הוגשה  יש לבדוקתחילה . נבחנת בשני שלבי  מכוח התקנה האמורה הבקשה

חיובית יש לבחו� א  התובענה איננה לכ0 התשובה  א רק . די� המקומיבעל ה " בעניינו שלכהלכה

 481/84 ע"א ;411 'מעבלעיל,  גור�( כ0, מתו0 "ראייה כוללת של כל הנסיבות" .משוללת יסוד

, 102) 3, פ"ד מב(astilleros y. Talleres del noroeste s.a אטלנטיק, חברה לדיג וספנות בע"מ נ'

108 )1988.((  

  

כבוד השופטת מרי�  המשפט העליו�,�קבעה, בבית כהלכה תובענה הוגשהאלה א  בש  .9

   :כ0 נאור

  

נגד בעל הדי� המקומי היא תובענה  'כהלכה'תובענה שהוגשה "

שהגשתה עומדת בכל הדרישות הפורמליות והפרוצדורליות 

. בנוס5, תובענה כזו אינה תקנות סדר הדי� האזרחיהכלולות ב

" (רע"א פסולה או משוללת יסוד על פניה, ג  לגופו של עניי�

, מ"בע ר.א.מ –' ורג'ג בלינדר ר"דברונשטיי� נ'  4038/09

 ,(פורס  באתר הרשות השופטת לפסק דינה 33בפסקה 

19.7.2009((.   

    

http://www.nevo.co.il/law/74880
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בהגשתה של  פורמליאו  פרוצדורלינפל פג  מצאתי כי לא  ,1נוגע לנתבעת הדבר ככל ש

התובענה נית� לקבוע כי בשלב המקדמי בו אנו מצויי , למצער , גופו של עניי�ל. התביעה נגדה

  המשפט לש  הוכחתה.�לית� לתובעי  את יומ  בביתיסוד ויש  איננה משוללת

  

עובר , המחלוקתבירור בדרושי  או נכוני   ה  בעלי די� 3�5נתבעי  א   שאלהמענה ל  .10

היה   ומושב  לו מקו  פועל  היה בית המשפט מוסמ0 לברר את התובענה נגדכלו   בשאלה

מכלול הסוגיות המתעוררות בקשר בלדו� באופ� של  וממצה, בהלי0 אחד, מוב�: ישראל. הרציונל ב

 );1989( 116, 113 )1, פ"ד מד(מרק פקג'ינג סיסטמס נ' מהדרי� בע"מ 481/89רע"א לאותו העניי� (

, לא מתעורר כל קושי, לדידי, כא� )).2003( 211, 205) 2פ"ד נח(, וינברג נ' ביילס 5150/02רע"א 

, לא היה מתעורר ספק באשר 3�5 י נתבע שלופועל    מקו  מושבהייתה ישראל  מדינתשכ� לו 

   . זאת, מבלי שנקבע דבר לגבי תוצאתה האפשרית של ההכרעה בתיק זה. לנחיצות  בדיו� בתובענה

  

  תביעה עילת

בהידרשות התביעה.  ה שלעילתתיבח� , משהמבקשי  עברו את המשוכה של עילת ההמצאה  .11

"שהרי כל ספק פועל לטובת תושב החו� ונגד הזמנתו לכ0 דומה שיש לפעול במשנה זהירות 

לאחר העיו� בכתב  ).403 בעמ' גור�(שאלה דיונית גרידא כי א  מהותית" להתדיי� בישראל. אי� זו 

נהיר כי מועלית שאלה המצריכה בירור. , ומבלי לקבוע מסמרות בזהירות המתבקשתהתביעה, 

    לפיכ0, ג  משוכה זו צלחו התובעי .

  

  פורו  נאות

המאפשרת רכישתה של סמכות שיפוט  ,עילהשל של עילת תביעה ו �בהתקיימאפילו   .12

א  נוכח כי הוא איננו הפורו  הנאות לברר י בית המשפט שלא להתיר את ההמצאה בינלאומית, רשא

 , מוקנה500להוכיח את תחולתה של תקנה ות משוכאת הבעל די�  שצלח. ג  לאחר את התובענה

 837/87ע"א ( המתבקשת דעת א  להתיר את ההמצאה והוא יפעילו בזהירותהלבית המשפט שיקול 

 The ) בע"מ נ'1989הגבס א' סיני ( 2705/97רע"א  );1990( 551 ,545 )4פ"ד מד( ,הוידה נ' הינדי

Lockformer Co., )שהפורו  ,הנטל להוכיח ).471עמ' ב ,ראדאעניי�  ;)1998( 112, 109) 1פ"ד נב 

 ,התובענה, הפורו  הנכו� לברר את )"clearly and distinctly"( וברורבאופ� מובח�  ,בישראל הוא
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קרייני "שיקולי הפורו  הנאות: מסע   אל תו   יכאלמהיתר (ההמבקש את בעל הדי� מוטל על 

   ).)2002( 70, 67 מחקרי משפט יטהאל5 השני ומעבר לו" 

  

למעלה מכ0, אפילו נית� היתר להמצאה, יכול כאמור, נטל ההוכחה הוא על המבקש ו

יש להותיר את בעל די� לעתור ולבקש את ביטולו, וג  במצב דברי  זה, הנטל להוכיח כי 

באופ� זה על המבקש יהא להוכיח את נאותות הפורו  היתר ההמצאה על כנו הוא על מבקש ההיתר. 

 Foremנ'תיקו בע"מ  3908/08"א ע(לתקנות  500תקנה ועליו להוכיח ג  את תחולתה של בישראל 

Bagco Inc. פורס  באתר הרשות השופטת,  כבוד השופטת אסתר חיותשל  הלפסק דינ 17, בפסקה)

11�53990ת"צ (מרכז)  );26.8.2010�הצלחה התנועה הצרכנית לקידו� חברה כלכלית הוגנת  13

(פורס  במאגרי   פורגכבוד השופט אבי פסק דינו של ב,  AU Optronic Corporation(ע"ר) נ' 

6.3.2016.((  

 

על השיקולי   וילנר ת יעלכבוד השופט ,המשפט העליו��בביתלא מכבר עמדה,   .13

  בבחינת נאותותו של הפורו :המנחי  

  

 בחינת לצור0 המשמשי  מבחני  שלושה נקבעו בפסיקה"

) 1: (בתובענה לדיו� הנאות הפורו  הוא פורו  איזה השאלה

) מה� הציפיות 2(; לסכסו0 הזיקות מרב בעל הוא פורו  איזה

) 3( ;הסבירות של הצדדי  ביחס למקו  ההתדיינות בסכסו0

מה  השיקולי  הציבוריי  העומדי  על הפרק, ובעיקר 

 נקבע, זאת לצד. לדו� בתובענה 'עניי� אמיתי'לאיזה פורו  

 לבי� הישראלי לפורו  הזיקות בי� האיזו� כאשר רק כי

 לפורו  משמעותי באופ�, בבירור נוטה הזר לפורו  הזיקות

 מוסמ0 שהוא א5 על, כי הישראלי המשפט בית יחליט, הזר

 א"רע( "בה לדו� הנאות הפורו  אינו הוא, בתביעה לדו�

928/18 De Neef Construction Chemicals BVBA גילאר' נ 

באתר הרשות השופטת,  (פורס  להחלטתה 17, בפסקה מ"בע

  .)במקורהיא ההדגשה  ).15.5.2018
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 ייתהה 3�5נתבעי  בי� תובעי  לנטראקציה בי� ההתביעה נדמה כי האי�כתבמ  .14

למעלה מכ0, התובעי  לא טענו ללמוד ממנה על מירב הזיקות לסכסו0.  וקשה ,מינורית

. העני� של מירב הזיקות יוכרע, אפוא, ישראלבי� מדינת ל 3�5לקשר כלשהו בי� הנתבעי  

התובעי  עצמ  ציינו כי האתר  .העול  רחביפועלי  ב 3�5תבעי  נלפי מכלול הנסיבות. 

בכל רחבי המדובר "מהווה פלטפורמה לפרסו  'תלונות' על מוצרי  ו/או שירותי  

הפרסומי  הנטעני , כפי שצוטטו במקור). היא לכתב התביעה. ההדגשה  4" (סעי5 העול�

קשר ל ולא נטע� מעול  לא פעלו בישראל 3�5נתבעי   .ה  בשפה האנגלי ,בכתב התביעה

ע כי הפורו  ולא נית� לקבאשר על כ�,  כוונה לפעול בישראל.לאו  לישראל,שלה  כלשהו 

   .הפורו  בעל מירב הזיקות לסכסו0 דנ�הישראלי הוא 

  

באשר לציפיות הצדדי , לא אחת דובר בפסיקה על כ0 שקיימת צפיות סבירה   .15

). 19בפסקה  ,הנ"ל גילארעניי� ראו, בי� היתר, להיתבע במדינות פועל  ( שגופי  עלולי 

במסגרת המבח� הזה יש לבחו� ג  יכולת לנהל את ההלי0 באופ� יעיל בישראל (עניי� 

Incomacs Ltd., 5של הנתבעי  נגיעת  . )החמישית בפסקה� מסתכמתת ישראל למדינ 3

כלומר, אי� כל זיקה שהיא של אודות התובעי  שהינ  ישראלי . על בפרסומי  הנטעני , 

  . דווקא או לקיי  זיקה כלשהי אליהישראל לפעול בכיוונו  לא. ה  לישראל דווקא הנתבעי 

  

, מקו  מושב  3�5אלא שלאור מקו  מושב  ופועל  של הנתבעי  לא זו א5 זו,   

ופועל  של באי כוח  של אלה, היעדר ידיעת השפה והיעדר כל זיקה לישראל, ברי כי ניהול 

על  בהשקעה חריגה של משאבי .בקשיי  לא מעטי  וההלי0 בישראל יהיה בהכרח כרו0 

התדיינות סכסו0 המצרי0  עגלתשיככל הנתבעי , הציפייה הסבירה של נקל להבי� כי , כ�

התובעי   הברית.�בארצות ,למצער ,כזו תיעשה במקו  פועל , היינו לטביה אושמשפטית, 

הנטל כאמור, ו היא התדיינות בישראלשציפיית הצדדי   ,נימוק משכנע לכ0 הציגולא 

  על כתפיה .  הוא בעניי� זה

  

על הדי� של ב שהייתה נגיעההמשפט  בית בה  התרש  , כי א5 במקרי אוסי5 עוד  .16

א0 מירב הזיקות הצביעו על הפורו  הזר כמתאי  יותר לברר את הסכסו0, הזר לישראל, 

, חברה זרההתבקש היתר המצאה ל .Incomacs Ltdנדחתה בקשה להיתר המצאה. בעניי� 

שירותי שמאות ובדיקה של מטעני  בטר  העמסת  לבעל הדי� הישראלי העניקה אשר 
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טר  זו נשלחה אומי וערכה את הרישו  של המכונה נשוא אותה התובענה, בלשילוח בינל

  0:המשפט, כלישראל. ש  קבע בית 

  

המקו  שעימו יש את הקשר המשמעותי ביותר ע  ההתדיינות על "

. מקו  מושב העסק של אינקומאס הוא בבלגיה; 'מירב הזיקות'פי 

הוא בבלגיה: הסחורה נארזה בבלגיה,  'התרחשות האירוע'מקו  

אמות המידה וחובת הזהירות הנהוגה 'על פי חוקי בלגיה ועל פי 

; העובדי  שארזו את הסחורה ומשמשי  כעדי  לתקינותה או 'ש 

אי תקינותה נמצאי  בבלגיה; מקו  מושב רוב העדי  הוא 

בבלגיה. הללו, קביעות עובדתיות המה. נקודה זו מחזקת את 

כי החלת מבח� מירב הזיקות במקרה הקונקרטי מובילה המסקנה 

" לכ0 שבית המשפט הישראלי איננו הפורו  הנאות לדו� בתובענה

    .להחלטה) 5(בפסקה 

  

לבעל הדי� שיקי  אשר נמסרו  –על סוגיה שטרית  התובענה נסובה תיקו בע"מבעניי� 

בכל זאת מצא בית המשפט את הפורו  הזר כמתאי  לברר את  .בישראל הישראלי

  התובענה:

  

התביעה השטרית בה עסקינ� נסמכת כאמור על חמישה "

פירעו� בשל �שיקי  שמשכה המשיבה ואשר חוללו באי

הוראת ביטול שניתנה על ידה. שיקי  אלה, א5 שנמסרו לידי 

); Wachoviaהמערערת בישראל, משוכי  על בנק אמריקאי (

הוא כאמור  –מושכת השיקי   –מקו  מושבה של המשיבה 

ג'רזי, ארצות הברית; המערערת עצמה, באמצעות מר �בניו

דוד אב�, הפקידה שיקי  אלה לפירעו� בחשבו� בנק אותו 

פתחה בסני5 של בנק לאומי במיאמי, פלורידה; והשיקי  

פירעו� בשל הוראת ביטול שניתנה על ידי �חוללו באי

רצות הברית לבנק הנמש0. נתוני  ועובדות אלה המשיבה בא

אשר לה  זיקה מובהקת לארצות הברית ה  העומדי  בבסיס 
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עילת התביעה השטרית ומשכ0 ה  מסמני  בבירור את 

 ש�"(הפורו  האמריקאי כפורו  הטבעי לדו� בתביעה

   .). הסוגריי  ה  במקורהדי�לפסק  18בפסקה 

  

כבוד  בארל בכל הכבוד, ,היטיב נאותות הפורו ,, לעניי� השלישיבאשר למבח�   .17

  : השופט הנדל

  

נדמה שההבדל בי� המבח� הראשו� לשלישי הוא שבעוד הראשו� "

בוח� נתוני  אובייקטיבי  ביחס שבי� האירוע שבמחלוקת לבי� 

הפורו  השיפוטי הדרוש, המבח� השלישי הינו אמירה נורמטיבית 

 עניי�( "בגבולותיה של המדינהניי� מסויי  בדבר הצור0 לדו� בע

Incomacs Ltd. להחלטה). החמישית, בפסקה  

  

קיו  הליכי  בבית המשפט "כי  כבוד השופט הנדל הוסי5ביישו  המבח� השלישי 

הישראלי על א5 היות  בעלי זיקה מועטה לישראל עלול לבוא בסופו של יו  על חשבונ  

  ).ש�( "של מתדייני  שזיקת  לפורו  הישראלי רבה יותר

  

, ה� 2018�היות שאנו נמצאי  ערב כניסת� לתוק5 של תקנות סדר הדי� האזרחי, התשע"ט  .17

את ציינת ) מ9(166להתייחס להסדר הקבוע ש . תקנה מקו  תקנות סדר הדי� החדשות, מצאתי 

  בזו הלשו�: ,ההמצאה מחו� לתחו לבקשה להיתר  העילה

  

המצאה מחו$ . 166

 לתחו� המדינה

 

רשאי להמציא כתב טענות מחו� בעל די� 

לתחו  המדינה בהתקיי  אחד מאלה 

168�ו 167ובכפו5 לתקנות :  

(...) 

הוא בעל האד  שמחו� לתחו  המדינה  )9(

שהוגשה כהלכה  די� דרוש או נכו� בתביעה

  .נגד אד  אחר
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המשפט רשאי להורות שבנסיבות העניי� אי� להמציא את �(ב) כי בית167תקנה קובעת בהשלמה, 

הקבועי  בדי� מפורטי  לעיל וההמבחני    אותמסתמ�, אפוא, כי המסמכי  מחו� לתחו  המדינה. 

   שיכנסו לתוקפ� התקנות החדשות.לאחר יחולו ג  כיו  

  

שאי� טע  לאחר שבחנתי את מכלול השיקולי  ועיינתי באמור בכתב התביעה, מצאתי   .18

מכיוו�  ,בי� היתר ,זאת מדינת ישראל. יה שלהתובענה בגבולות ה שלבירוראת מיוחד המצדיק 

  לא הונח לפניי בית המשפט דבר שיהיה בו לסתור מסקנה זו. .ישראללזיקות אינ� שמירב ה

  

ידיעה השיפוטית הדבר באי� . היא לפי חוק איסור לשו� הרעהעוולה הנטענת זאת ועוד: 

   לאו. , א 3�5 נתבעי , המקיימת את מירב הזיקות לל במדינהקיי  חוק מקבי כלו 

  

, אול  הפורו  הישראלי איננו שבדי�את מרבית המבחני  אמנ  הנה כי כ�, התובעי  צלחו 

לעשות הלכה ה , כמצוותה של איני מתעל הפורו  הנאות לדו� ולבחו� את טענותיה . בהחלטתי זו, 

 ,הטענה בדבר הפורו  הלא נאות בהינת� ההתפתחויות הטכנולוגיות ה שלבפיחות שחל במשקלכ�, 

י  בי� מדינות (רע"א המאפשרות לקיי  קשרי  בי� גורמי  ג  בלי להיזקק לטלטול  של עד

9141/00 Lang אלא שג  לאחר ששקלתי את אלה, הגעתי . ))2001( 123, 118) 1פ"ד נו( ,נ' מרכס

  להתדיי� בישראל. 3�5הנתבעי  על ת� לכפות לכלל מסקנה כי לא ני

  

שה  בתחושותיה  של התובעי  ובפגיעה  ,כלל וכלל ,איני מקל ראשלסיכו ,   .19

הבנה זו, לבדה, אי� בה לעשות פורו   בר נגרמת לשמ  הטוב. עודה חשי  כי נגרמה ו

טענותיה  התובעי  פתוחה האפשרות למצות את לנאות. אוכל רק לשער כי לפניה  של 

   מקו  המתאי  לכ0. ב

    

  איני עושה צו להוצאות.לפי הנסיבות, הבקשה להיתר המצאה נדחית.   

  

מוצע לתובעי  לשקול את הסיכוי וה"סיכו�" שבהמש0 בירורה של התובענה נגד   .20

את עמדת . הדבר איננו מכוו� להגביל יודיעו התובעי   1.4.2019עד ליו  לבדה.  1נתבעת 

המזכירות תקבע תזכורת פנימית ליו  את זכות , ככל שקיימת, להגשתו של ערעור. 

2.4.2019.  
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  הצדדי .�, שלא במעמד2019 במרס 5 התשע"ט, אכ"ח באדר ניתנה היו , 

  

       

                 
  




