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  המבקש מיוצג בעצמו
, עורכי די�מיתר ליקוורניק גבע לש� טל ושות'עו"ד ד"ר יואב אסטרייכר ועו"ד רות� גלעד ממשרד  ב"כ המשיבי�:

     
  
 

 החלטה
 (בבקשה לצירו! היוע  המשפטי למשלה)

  

  

בקשת התובע להורות על צירו! היוע  המשפטי לממשלה כצד להלי�  עניינה של החלטה זו הוא

[נוסח חדש]  פקודת סדרי הדי' (התייצבות היוע# המשפטי לממשלה)וזאת בהתא� להוראות 

" :�  ").הפקודה(להל

  

לאחר שעיינתי בבקשה, בתשובה בתגובה ובהודעות התובע, ושקלתי את הצור� והתועלת שבצירו! 

כפי  להידחות") להלי�, הגעתי למסקנה כי די� הבקשה היועמ"ש(להל�: "היוע  המשפטי לממשלה 

.�  שאנמק להל

  

; Facebook Inc ;Facebook Ireland Limited עניינה של התובענה הוא בתביעת לשו� הרע כנגד  

" :�"). לטענת התובע, פוסט שפרס� פייסבוק" או "הנתבעותפייסבוק ישראל והגב' סופר תאני (להל

) לאחר מכ� על ידי צדדי� שלישיי� אחרי�, מהווה sharedאשר שות! ( פייסבוק, בשירות צד שלישי 

פרסו� לשו� הרע כלפיו. נטע�, כי התובע התריע בפני הנתבעות על תרמית ומניפולציה בלתי חוקית 

שחש! ברשת החברתית אותה ה� מנהלות. לטענתו, מטרת התרמית לשלוט בתודעה ובמידע אליו 

� רבי� לטובת האינטרסי� של גו! פוליטי עלו� ולהטות את תוצאות הבחירות נחשפי� אזרחי

  הקרובות.

  

  

  

  

  5 מספר בקשה:    
  אביי� ברקאי שופטכבוד ה פניב

 

 איתי לש�עו"ד   :מבקשה

  
  נגד

 

  FACEBOOK INC .1 :משיבי�ה

2. FACEBOOK IRELAND LIMITED  
  פייסבוק ישראל בע"מ .3
  סופר תאניעדי  .4
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  רקע

. 18.11.18 ,ו 13.11.18הוגש לתיק ביהמ"ש כתב התביעה. כתבי הגנה הוגשו ביו�  8.8.18ביו�  .1

הגיש התובע את הבקשה שלפני. תשובת הנתבעות הוגשה לתיק ביהמ"ש ביו�  27.11.18ביו� 

. למחרת היו�, קבעתי כי שאלת צירו! היועמ"ש 24.12.18ותגובת התובע הוגשה ביו�  23.12.18

 ). 10.3.19קד� המשפט הקרוב (הקבוע ליו�  תידו� במועד

 

"עקב הקדמת הבחירות, בקשה בהולה למת' החלטה הגיש התובע בקשה  26.12.18ביו�  .2

, 2019במסגרתה טע�, כי הקדמת הבחירות לחודש אפריל בבקשת התובע לצירו4 היועמ"ש" 

הקדמת  מבטלת כל אפשרות מעשית להג� על האינטרס הציבורי הכרו� בהלי�.  לטענתו,

הבחירות מחייבת החלטה מהירה בבקשה, בעת שדחיית ההחלטה המבוקשת ג� תמנע מנציגי 

המדינה להשתת!, לחוות את דעת� ולהג� על האינטרס הציבורי בהליכי� ובהחלטות שיתקבלו 

עד מועד קד� המשפט וג� מספר שבועות לאחריו, באופ� שיסכל את המטרות שהביאו לבקשה. 

שתו למת� החלטה בהולה ולחילופי�, לאפשר לו למשו� חזרה את הבקשה לפיכ�, יש לקבל בק

 ולהסירה מסדר היו� של קד� המשפט. 

  

הודיעו הנתבעות לביהמ"ש כי בכוונת� להשיב לבקשה למת� החלטה בהולה  31.12.18ביו�  .3

").  לטענת�, התקנות(להל�: " 1984,, תשמ"דלתקנות סדר הדי' האזרחי 241כקבוע בתקנה 

בקשה הינה ערעור על החלטה קודמת של ביהמ"ש לדו� בשאלת הצירו! במועד קד� מהות ה

המשפט, וזאת בעת שלא נתקיי� שינוי נסיבות המצדיק עיו� מחדש בהחלטה שכבר ניתנה. ככל 

יו�. נטע�, כי תגובת  20שביהמ"ש לא ידחה הבקשה, מבקשות הנתבעות להשיב עליה בתו� 

ת חדשות והרחבת חזית, טענות אשר היה בכוונת הנתבעות כללה טענו 24.12.18התובע  מיו� 

 להעלות במסגרת קד� המשפט.

  

קבעתי כי עמדות הצדדי� הובאו היטב בבקשה, בתשובה ובתגובה  1.1.19בהחלטתי מיו�  .4

 .  זו ההחלטה שלפני.2019ומשכ� החלטה בבקשה תינת� כבר במהל� חודש ינואר 

  

"הודעה בעניי' עתירה שהגיש התובע ליו"ר ועדת  הגיש התובע לתיק ביהמ"ש 23.1.19ביו�  .5

בקשר ע�  20במסגרתה ציר! את העתירה שעניינה צו מניעה כנגד ערו   הבחירות המרכזית"

, אותה התארגנות אשר חש! התובע בפייסבוק ואשר, 20הפצת התכני� של "צוות גולד" בערו  

הקרוב. זאת, בהתא�  בהתא� לנטע�, מהווה את הסכנה לטוהר ותקינות הלי� הבחירות

 הדי� שהוגשו על ידו.,למתואר בהרחבה כבתי בי
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 הבקשה בתמצית

במסגרת הבקשה נטע�, כי כתבי ההגנה שהוגשו מטע� הנתבעות מעידי� כי הנתבעות מבקשות  .6

להמשי� בטיוח ובהסתרה של התרמית הפוגעת באינטרסי� מהותיי� של מדינת ישראל 

" (מבוא הבקשה). נטע�, טוהר הבחירות הקרובות במדינהאיתנות שלטו' החוק ו" –ואזרחיה 

כי לבקשת פייסבוק, הכי� התובע תצהיר מפורט המבסס טענותיו בדבר מערכה נרחבת ובלתי 

חוקית של טיוח והסתרה של פייסבוק; חשש כי הדירקטוריוני� של פייסבוק אינ� מודעי� 

לייצג� בהלי� דנ�. לטענתו, פייסבוק לטיוח וא! כי לב"כ הנתבעות אי� ייפויי כוח תקפי� כחוק 

בחרה שלא להשיב לטענותיו ובמסגרת כתבי ההגנה כל שטענה הוא "חוסר ידיעה" לגבי מידע 

ומסמכי� המצויי� בתצהיר שקיבלה. לפיכ�, מבקש התובע כי במסגרת בקשתו זו, יורה 

ות ביהמ"ש לפייסבוק להתייחס ג� לכל העובדות, המסמכי�, הטענות והבקשות המצוי

 בתצהירו.

  

, פנה אל 2018עוד במסגרת הבקשה, מתאר התובע כי עובר להגשת כתב התביעה, בחודש מאי  .7

הרשות להגנת הפרטיות, אשר למיטב ידיעתו, פתחה בהלי� חקירה ספציפי בנושא. בסופו של 

 �דבר, מ� הדי� ומ� הצדק לקבל הבקשה, אשר בנוס! על הגנה על הציבור תביא ג� לחיסכו

בזמנו של בית המשפט מאחר ותאל  את פייסבוק לחשו! האמת ולהגיע להסדר ראוי משמעותי 

 עמו.

  
 התשובה בתמצית

ברישא תשובת� טוענות הנתבעות כי בקשת המבקש חסרת יסוד. ליועמ"ש אי� כל קשר לתיק,  .8

והוא א! בחר שלא להצטר! להלי�, על א! בקשתו הכתובה והמפורשת של התובע. המדובר 

אשר אינה משפיעה על מדינת ישראל או על אינטרס ציבורי כלשהו ואשר יש בתביעה פרטית 

 בה להצדיק צירו! היועמ"ש להלי�.

  

לפקודה,  1נטע�, כי דרישת התובע לצירו! היועמ"ש אינה עולה בקנה אחד ע� הוראות סעי!  .9

אשר מקנה ליועמ"ש סמכות, רשות ושיקול דעת "לפי ראות עיניו" להופיע בהלי� ולהציג 

עמדתו, מקו� הוא סבור כי זכות של מדינת ישראל או זכות ציבורית או עניי� ציבורי מושפעי� 

המשפטי.   על א! שבית המשפט יכול ליזו� פניה ליועמ"ש ולהודיע לו על  או כרוכי� בהלי�

"שיקול הדעת בא� להתייצב להלי6 שמור ליוע# המשפטי לממשלה, קיומו של הלי� משפטי 

 חיפה כימיקלי� בע"מ נ' בתי זקוק לנפט 65044,03,17(רע"א (מחוזי חי')  ולא לבית המשפט"

). זאת ועוד, שיקול דעתו של היועמ"ש תלוי בשאלה הא� ההלי� המשפטי 26) פס' 5.6.17( בע"מ

 ).22עשוי להשפיע על זכות של מדינת ישראל, זכות ציבורית או עניי� ציבורי. (ש�, פס' 
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, פנה באופ� רשמי 12.8.18נטע�, כי התובע, בחוסר תו� לב, בחר להסתיר העובדה כי ביו�  .10

יפעיל סמכותו על פי הפקודה ויגיש עמדתו בתיק.  די בעובדה כי היועמ"ש,  ליועמ"ש בבקשה כי

בחר שלא להצטר! להלי� וכי התובע הסתיר במכוו� עובדה מהותית זו על מנת להביא לדחיית 

; אורי גור�, 19) פס' 29.1.08( איטח נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ 7571/06בקשתו. (רע"א 

 ).28) ע' 2015( 12מהדורה , סוגיות בסדר די' אזרחי

  

באשר לזכות או עניי� ציבורי המושפעי� או כרוכי� בהלי�. די בעובדה כי המדובר בטענה יחידה  .11

של לשו� הרע בנוגע לאד� פרטי, כדי לדחות את בקשת הצירו!. הטקסט של הפוסט נשוא 

יבורי. טענת התובענה אינו נוגע לענייני� של בטחו� לאומי, זכויות ציבוריות או אינטרס צ

התובע כי התביעה נוגעת לתרמית הפוגעת באינטרסי� מהותיי� של מדינת ישראל ואזרחיה, 

חסרת כל יסוד. הטיעו� כולו מבוסס על השערה ותאוריית קונספירציה הנעדרות כל בסיס 

עובדתי והמדובר בטענה תיאורטית בלבד בעת שהחשבו� נשוא התובענה נחס� עוד קוד� 

ל המבקש, הוא והפוסט אינ� זמיני� במרשתת, וכל זאת טר� הבחירות להגשת תובענתו ש

 תוכננו או הוצאו לפועל. 

  

לבסו! נטע�, כי בהיעדר תצהיר תומ�, כשל התובע מלספק תמיכה עובדתית כלשהי לטענתו כי  .12

שידורי  409/13ההלי� דנא עשוי להשפיע או להיות כרו�, בדר� כלשהי, בעניי� ציבורי (ע"א 

) וכי מטרת הבקשה כולה היא להביע באופ� מוסווה את 12) פס' 11.4.13( נ' קופרקשת בע"מ 

 אי הסכמתו של התובע ע� האמור בכתבי הגנת� של הנתבעות.

  

 התגובה בתמצית

באשר לפנייתו של התובע אל היועמ"ש בעניי� הלי� זה . התובע לא פנה ליועמ"ש בעניי� הלי�  .13

. נטע�, כי טר� הגשת התביעה, פנה התובע אל משרד זה ולפיכ� היועמ"ש איננו מכיר ההלי�

היועמ"ש בעניי� הפוסט נשוא התובענה. בתשובתו הפנה היועמ"ש את התובע לכ� כי פנייתו 

הדי� כפי שהוגשו. ,נעשתה באופ� שגוי וכי לשכת היועמ"ש אינה המע� להמצאת כתבי בי

להגיש כדי� לבית המשפט  לטענתו, רק לאחר הגשת כתבי ההגנה של הנתבעות, בתיק זה בחר

,2את בקשתו לצר! היועמ"ש כצד להלי�. לפיכ�, כ� נטע�, על בית המשפט להתעל� מסעיפי� 

 בתשובת הנתבעות, אשר מסתמכי� על מצגי שווא. 21 ,ו 15

  

נטע�, כי התובע מכיר בכ� כי ליועמ"ש הזכות להודיע לבית המשפט כי לאחר שבח� את הנושא  .14

רי כרו� בהלי� וכי התייצבותו אינה נדרשת. אול�, הוא סמו� ובטוח כי החליט שאי� עניי� ציבו

לאחר שהיועמ"ש יבח� הנושא לראשונה, בעקבות קבלת הבקשה, יבחר להג� על האינטרס 

 הציבורי המהותי הכרו� בהלי� והמחייב את המש� מעורבותו. 

  



  
  יפו �בית משפט השלו� בתל אביב 

  ואח' FACEBOOK INCלש� נ'  17636�08�18 ת"א
                                                                      

  

 7מתו�  5

אחת בבקשה של  נטע�, כי הנתבעות ממשיכות לא להכחיש אפילו טענה עובדתית או משפטית .15

 "plausibleהתובע, כל זאת, במטרה להמשי� בטיוח ולשמר את התנאי המחייב של 

deniability  "  שלה, ג� �(הכחשת הקשר לפעילות השנויה במחלוקת) עבור חברי הדירקטוריו

 לתגובה) 19א� המשמעות שעליה לטמו� ראשה בחול ולהתעל� מטענות התובע (סעי! 

  

צור! תצהיר לבקשה, כל הטענות העובדתיות עליה� התבססה בקשתו באשר לטענה כי לא  .16

 �מפורטות היטב ונתמכות בתצהיר שער� וציר! כנספח ב' לבקשה. בכל מקרה, הוא מוכ� לתק

 כל פג� טכני כזה לו יסבור בית המשפט שכ� נדרש.

  
  דיו� והכרעה

  ,ת כ�:לתקנות  שכותרתה "מחיקת בעלי די� והוספת�", קובע  24הוראות תקנה  .17

  

"בכל אחד משלבי הדיו' רשאי בית המשפט או הרש�, לבקשת אחד 

מבעלי הדי' או בלא בקשה כזאת ובתנאי� שייראו לו, לצוות על מחיקת 

שמו של בעל די' שצור4 שלא כהלכה כתובע או כנתבע, או על הוספת 

שמו של אד� שהיה צרי6 לצרפו כתובע או כנתבע או שנוכחותו בבית 

כדי לאפשר לבית המשפט לפסוק ולהכריע ביעילות המשפט דרושה 

 ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה".

  

וזאת על מנת לאפשר לבית כלומר, התקנה מסמיכה את בית המשפט לצר! בעלי די� חיוניי�, 

" (אורי גור�, ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה המשפט לפסוק ולהכריע ביעילות

 ). 154) ע' 2013( 11, מהדורה יסוגיות בסדר די' אזרח

 

 ,לפקודה קובעת כ�: 1באשר לסוגיית צירופו של היועמ"ש להלי�, הוראת סעי!  .18

  

"ראה היוע# המשפטי לממשלה, כי זכות של מדינת ישראל או זכות 

ציבורית או עני' ציבורי מושפעי� או כרוכי�, או עלולי� להיות 

המשפט... רשאי הוא,  מושפעי� או כרוכי�, בהלי6 פלוני שלפני בית

לפי ראות עיניו, להתייצב באותו הלי6 ולהשמיע דברו, או להסמי6 

  במיוחד את נציגו לעשות זאת מטעמו". 
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) קבע כב' הנשיא (בדימוס) א' ברק לא 16.2.99(  אחמד קוזלי נ' מדינת ישראל 7929/96במ"ח  .19

סי! על עמדת הצד אליו תתקבל בקשה לצירו! צד "כידיד בית המשפט" כאשר אי� בעמדתו להו

 הוא מצטר!.

  

"יש מקו� לשקול הצטרפותו של עותר 'ציבורי' נוס4 או של משיב 

'ציבורי' נוס4, א� מתו6 בקשת� נראה כי ה� מוסיפי� לעמדת הצד 

שאליו ה� מבקשי� להצטר4. אי' מקו� להצטרפות� של עותר 'ציבורי' 

ה כי ה� חוזרי� נוס4 או של משיב 'ציבורי' נוס4, א� מתו6 בקשת� נרא

ידי הצד שאליו ה� מבקשי� להצטר4" �על עמדות שכבר נטענו על

  ).373פנחסי נ' היוע# המשפטי לממשלה, בעמ'  5368/96(בג"# 

 
  ובפרשה אחרת ציינתי:

 
"... יש מקו� לצירופ� של עותרי� (או משיבי�) נוספי� רק 'א� יש 

דשת, שהיא יסוד להניח, כי בהצטרפות� יהיה בכדי לתרו� תרומה מח

בעלת משמעות בהקשר לסוגיה המתבררת לפני בית המשפט, וא� יש, 

צירופו של �מאיד6 גיסא, מקו� לחשש, שהבירור הנאות ילקה בשל אי

יהלו� נ' המפקח הכללי, משטרת ישראל  5883/93(ראו בג"#  צד נוס4"

]7.([   

 )555(ע' 

  

דעתו וזאת בעת שמצא כי  א� כ�, הצטרפותו של היועמ"ש להלי� משפטי, מסורה לשיקול .20

המדובר בהלי� שתוצאותיו עלולות להשפיע על האינטרס הציבורי או המדיני.  לבית המשפט 

שיקול דעת רחב בעת בחינת צירופו של גור� נוס! לתובענה וא! במקרה בו מבקש צד שלישי 

! להצטר! להלי� מיוזמתו. בי� שיקוליו, יתחשב בית המשפט בי� היתר בשאלה הא� הצירו

יתרו� להכרעה בהלי�, הא� הוא עלול לסב� את הדיו� או א! לפגוע ביעילותו. אי� המדובר 

בקריטריוני� ממצי�, ואי� בה� להכריע מראש אימתי יצר! בית המשפט צד נוס! להלי�. בכל 

מקרה על בית המשפט להיות ער למהותה של הסוגיה העומדת להכרעה ובראש ובראשונה 

משרד  18939,10,17" (הפ (ת"א) כחותו בבית המשפט דרושהשנולשאלה מיהו הגור� "

תנועת  –נעמת  3415/00); בשא (ת"א) 20.6.18( ת"א נ' טל לביא –האוצר/אג4 החשב הכללי 

 )).11.9.01( נשי� עובדות ומתנדבות נ' כלל חברה לביטוח בע"מ
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ומהכלל אל הפרט. מבלי לקבוע מסמרות ובטר� נדונה הסוגיה המרכזית בתיק שלפני, ובטר�  .21

נבחנה הטענה להשפעת פעילות הנתבעות על מערכת הבחירות הקרבה ועל האינטרס הציבורי 

 � בצירו! היועמ"ש להלי�. מקו� והמדינה, מצאתי, כי בשלב הזה, אי

  

שו� הרע בנוגע לאד� פרטי ובקשר ע� פרסו� אחד עניינה של התביעה שלפני ייסודה בטענה לל .22

 וחשבו� אחד אשר נמחקו ועברו מ� העול� וכיו� אינ� זמיני� עוד במרשתת. 

  

לפיה נוכחותו של היועמ"ש בהלי� נחוצה על מנת להגיש  אי� לקבל עמדת התובעבמלוא הכבוד  .23

כדי גילוי האמת עמדתו והתייחסותו לנושאי� העולי� מכתבי הטענות ולהביא את הנתבעות ל

ולש� הגעה להסדר עמו.  על התובע להתמודד ע� טענות הנתבעות בדר� המקובלת ובאמצעות 

 ניהול ההלי� המשפטי. 

  
הדר� פתוחה בפני התובע לעדכ� את היוע  המשפטי לממשלה או את  לעני� זה אוסי! עוד כי

יו"ר ועדת הבחירות ות לירהאמוני� על הבחירות ובהתא� להודעות שהוגשו הוא אכ� הגיש עת

 .המרכזית, כב' המשנה לנשיאה השופט מלצר

  

את  דוחהמקו� להורות על צירופו של היועמ"ש כצד לתובענה זו ואני  אי�לאור האמור לעיל,  .24

 הבקשה.

  

בשולי הדברי� אוסי!, כי במסגרת הבקשה, עתר התובע ג� להורות לנתבעות להתייחס  .25

הירו. אי� זה המקו� לדו� בבקשות מסוג זה. התובע לעובדות, למסמכי� ולטענות המצויי� בתצ

מבקש מענה ותשובה לשאלותיו רשאי לפעול לש� כ� באמצעות הדרכי� המקובלות בהלי� 

 . נדחיתהאזרחי והמנויות בתקנות.  לפיכ�, ג� בקשה זו 

  

, סכו� זה יישא 4 1,500 הבקשה נדחית. התובע ישל� הוצאות הנתבעות בבקשה זו בס� של .26

 צמדה וריבית ממועד החלטה זו ועד למועד התשלו� בפועל.הפרשי ה

  

  , בהעדר הצדדי�.2019מר   06, כ"ט אדר א' תשע"טהיו�,  נהנית

       

                 
  




