
   

      

  בתי המשפט

 בית משפט השלו� ראשו	 לציו	 003840/06א  

  

 כבוד השופט יהודה פרגו :בפני

 נשיא בתי משפט השלו� במחוז המרכז

� 29/03/2007 :תארי

    

   

   

 התובעת שטיינברג ליאה :בעניי	

   קליי	 יעקבד "עו כ "י ב"ע  

 נגד  

  

  

 הנתבעת פורטל אינטרנט%מ"תפוז אנשי� בע  

     כ "י ב"ע  

   

  החלטה

   
 לטענת %בפני תובענה לצו עשה המורה לנתבעת לחשו& את פרטיה� של מפיצי הדיבה 

  .ידי הנתבעת%המופעל על" תפוז"בפורטל האינטרנט " פורו�" כפי שהופיעו ב%התובעת  

   
בכתב הגנתה הותירה הנתבעת לשיקול דעת בית המשפט את נושא הסמכות העניינית של 

  . נוכח הסעד המבוקש, בית משפט זה לדו	 בתובענה דנ	

   
 להתייחס לנקודה התבקשו הצדדי�, היות ונושא הסמכות העניינית אינו נתו	 לשיקול דעת

  . זו

   
בקשה לסעד מקדמי אשר כל מטרתו להקדי "עניינה של התובענה דנ	 ב, לטענת התובעת

הצו המבוקש במקרה "וכי ; "1965 �ה "התשכ, י חוק איסור לשו� הרע"הגשת תובענה עפ

, לבית משפט זהדנ� הינו סעד מקדי ומשלי לתובענה אשר בכוונתה של התובעת להגיש 

  ".כנגד מפרס דברי הבלע

   
  . על כ	 סבורה התובעת כי העתירה הנה בסמכותו של בית משפט השלו�
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פלונית  4995/05) ירושלי�(א "התובעת סומכת את טיעוניה על החלטה שניתנה בבש

' השופטת דר' ידי כב%על, 11480, )1(2006של %תק. 'ואחמ "בזק בינלאומי בע' נ) קטינה(

  : חליטה בי	 השאראשר ה, גונ	%אגמו	

   
המדובר . אציי� כי אי� ממש בטענות המקדמיות, בטר אדו� בטענות הצדדי גופ�"

חוק איסור לשו� �להל� (1965 �ה "התשכ, בבקשה מכוח חוק איסור לשו� הרע

סמכותו של בית משפט . בתביעות ובבקשות לפיו מוסמ& לדו� בית משפט זה, )הרע

, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 75בסעי' זה לית� את הסעד המבוקש קבועה 

מכוח דיני אלו רשאי בית המשפט ). חוק בתי המשפט�להל� (1984 �ד "התשמ

  ..".לדו� בבקשה זו

    

פי .אס. קי5478/06) י�ח(א "בבש השופט לבנוני' עוד סומכת התובעת על אמירתו של כב

  :לאמור, מ"ומיי בע החברה לשירותי בזק בינלא1995סי .טי.ברק א' מ נ"מחשבי בע

   
מקובלת עליי עמדת המבקשת כי לבית משפט זה מוקנית סמכות עניינית לדו� "

הבקשה שבפניי אמורה להקדי הגשת תובענה לפי חוק איסור לשו� . בבקשה

שפשיטא תהא מבחינת הסעד הכספי שיידרש בגבולות סמכותו של בית , הרע

להושיט , על דר& העיקרו�, סמכותבית משפט זה הוא בר , בנסיבות אלה. משפט זה

 75א' בגדר סמכותו הכללית לית� סעד בהתא לסעי' , סעד ולהיענות לבקשה

  ".1984 �ד "התשמ, )נוסח משולב(לחוק בתי המשפט 

   

   

   

   

' גונ	 וכב%אגמו	' השופטת דר'  אני שות& לדעת� של חבריי השופטי� המלומדי� כבאי	

  .השופט לבנוני

   
העניינית של בית משפט השלו� נקנית א� העני	 הנדו	 מצוי בתחו� הענייני� סמכותו 

ענייני� /נושאי�. 1984 %ד "התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 51המפורטי� בסעי& 

 בסמכותו של בית % 40פי סעי& % על%הנ� , שאינ� בסמכותו העניינית של בית המשפט

  . המשפט המחוזי

   
תובעת אינו נית	 להערכה כספית ועל כ	 הסמכות לתיתו מסורה צו העשה אותו ביקשה ה

  . לבית המשפט המחוזי מכח סמכותו השיורית
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רחל שור/ ' מ נ"הפדרציה הישראלית לתקליטי וקלטות בע 7589/98א "ראה בנדו	 רע(

  ).670)  1(י נג "פד

   
שיתכ	 , "להקדי� הגשת תובענה לפי חוק איסור לשו	 הרע"העובדה שהבקשה אמורה 

אינה הופכת את , )א� יתקבל הסעד המבוקש עתה(ותהיה בסמכותו של בית המשפט 

  . כעתירה שבתחו� סמכותו העניינית של בית משפט השלו�, העתירה הנוכחית

נכוני� הדברי� כאשר התובעת מציינת כי את התובענה העתידית היא , על אחת כמה וכמה

  . כנגד הנתבעת ולא" כנגד מפרס� דברי הבלע"אמורה להגיש 

�בעתירה הנוכחית הוא הסעד העיקרי והסופי כלפי /כי הסעד המבוקש בתובענה, ללמד

בית  הנו בסמכותו השיורית של % שאינו נית	 להערכה כספית %סעד עיקרי זה . נתבעת זו

  . בית משפט השלו� נעדר סמכות עניינית לדו	 בסעד המבוקש.המשפט  המחוזי
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מקורה בסעי& , כי סמכותו של בית משפט השלו� לדו	 בעתירה זואי	 אני מקבל את הדעה 

הד� בעני� אזרחי מוסמ&  כל בית המשפט"סעי& זה אמנ� קובע כי .  לחוק בתי המשפט75

ככל שיראה , צו ביצוע בעי� וכל סעד אחר, תעשה�צו לא, צו עשה, לתת פסק די� הצהרתי

' ד" לבית המשפט צריכה להיות באול� סמכות זו אשר הוענקה, "לנכו� בנסיבות שלפניו

ורק במסגרת תחומי הסמכות , הסמכות שהוענקה מלכתחילה לבית המשפט" אמות

פי סעי& %השאלה איזו ערכאה מוסמכת לית	 את הסעדי� על. הכלליי� של אותו בית משפט

 עומד אינו,   לחוק75סעי& . פי סמכותו העניינית של בית המשפט%מוכרעת על,  לחוק75

מטרתו של סעי& .  מעניק סמכויות ענייניות נוספות על אלו הקבועות בחוקאינועצמאית ו

להעניק את אות� , עתירה בסמכות עניינית/לאפשר לבית המשפט בפניו הוגשה תובענה, 75

העתירה /בשלב ראשו	 יש לבדוק א� התובענה, לאמור. הסעדי� המופיעי� בסעי& זה

רק לאחר מכ	 נית	 לעתור לסעדי� . תובענה זוהוגשה לבית המשפט המוסמ� עניינית לדו	 ב

  . לחוק75המפורטי� בסעי& 

   
  :ראה לעני	 זה

   
 .253, )1(ד נו"פ. אלברט קצנלנבוג�'  יהויכי� פוקס נ7551/00א "רע

, )1 (2004אר %תק. 'בוקה ולריו ואח'   מדינת ישראל נ6/03) ד הארצי לעבודה"ביה(ח "עא

64 .  

 דיני� .מ"בע) 1988(י אילת ניהול , נופית' נ' לא יוס' ואח בור288/95) �מחוזי י(פ "ה

  .581, )4(ו"מחוזי כר� כ

  )פורס� בנבו (.'מ ואח"בזק בינלאומי בע'  אשר לוי נ173201/06) א"שלו ת(א "בש

' נ'   ידיעות אינטרנט שותפות רשומה ואח184488/05א " בש53550/05) א"שלו ת. (א.ת

  .229, כר� ע,  דיני� שלו�.'חמ וא"בנק דיסקונט לישראל בע

', כר� א,    דיני� משפחה. 'לזניק מריו ואח'  לזניק ביאטריס נ53364/98) רמת ג�(ש "תמ

061.  

   

   

לא ( פדאור          .האפוטרופוס הכללי'  מיכאל פליישמ� נ8388/05) �שלו י. (א.ת

  .451, )27 (05) פורס�

דיני� . מ"אלקטרוניקה בע. א.אר' נ' מ ואח" בעמוניות הדר לוד) א"שלו ת (58756/04. א.ת

  .478, כר� נז, שלו�

  ).4 (2005של %תק. משרד הפני'  גנייב דניס נ282/05) צ"שלו ראשל(פ "ה

   
   

העתירה אינה בסמכות עניינית של      בית משפט /התובענה, אשר על כ	 ונוכח המפורט לעיל

  .שלו�
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%העתירה לבית המשפט המחוזי בתל/מועברת התובענה,  לחוק בתי המשפט79מכח סעי& 

  .אביב

   

  .בהעדר הצדדי�) 2007 במר1 29(ז "תשס, בניס	' ניתנה היו� י

   
  .אביב�המזכירות תעביר העתק מהחלטה זו לצדדי ואת התיק לבית המשפט המחוזי בתל

   

   

   

 יהודה פרגו

  שופט בית משפט מחוזי
   השלו�נשיא בתי משפט

 במחוז המרכז

  � מירי שלו126א  003840/06

 


