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ת"א  42864-07-21אפריאט נ' תאגיד השידור הישראלי ואח'
בפני כב' השופטת נאוה ברוורמן

העתק החלטת בית משפט מיום ט"ז שבט תשפ"ב  18ינואר 2022

הנתבעים עותרים לעיכוב ביצוע החלטת בית המשפט מיום  ,28.12.21המורה לפעול בהתאם לדין
ולציין את הנדרש על כתבי ההגנה  -מען ותעודות זהות הנתבעים.הנתבעים טוענים כי בכוונתם
להגיש רשות ערעור ,כאשר דחיית הבקשה תביא לנזק ותרוקן מתוכן את מטרת הערעור.
בבקשתם ,מפנים למאזן הנוחות ולסיכויי הערעור.
בנוסף ,טוענים ל"סכסוך אלים" כהגדרתם ,ולחשש כי הכתובות הפרטיות ישמשו את התובע שלא
לצורך הליך זה.
בתשובתו ,התובע מתנגד לבקשה וטוען כי מדובר בשימוש לרעה בהליכי משפט ,ללא בסיס וכי יש
לחייב את הנתבעים בהוצאות עונשיות.
לטענתו ,מדובר בנסיון לדחות את הקץ.
עוד מציין שלא הוגש ייפוי כוח לתיק ,מכיוון שזה כולל את מספרי תעודות הזהות ומשם קצרה
הדרך לאיתור כתובת המגורים של בעלי הדין.
לשיטתו ,סיכויי הערעור קלושים (ראו סעיפים  7-9לתשובה).
התובע מציין כי הוא מתחייב לא להעביר את כתובת הנתבעים לאיש ,ופרטים אלה מבוקשים לצרכי
מיצוי ההליך והאפשרות לפתוח תיק הוצאה לפועל בהמשך.
לאחר שטענות הצדדים נבחנו ,דין הבקשה דחיה.
ראשית ,פתוחה הדרך לפעול בהתאם לדין ולהגיש בקשת רשות ערעור ,בהתאם לשיקול דעת
הנתבעים.
לגופו של עניין ,בית המשפט סבור כי אין מקום להתכתשות מיותרת זו ועת מדובר בחובה בהתאם
לסעיף  12לתקנות סדר הדין האזרחי ,תשע"ט .2018 -
הלכה למעשה ,הנתבעים מבקשים לחרוג מהדין ולהעמידם במצב של "מלפנים משורת הדין" ,מפאת
"חשש" או "סכסוך אלים" ,כהגדרתם.
חשש זה אינו נתמך באסמכתא כלשהי או בתצהיר והטענה מועלית בעלמא.
בהקשר זה ,לנתבעים פתוחה הדרך לפנות לרשויות ,זאת תחת פרשנות הדין וצווי בית המשפט.
יאמר בדרך אגב ,כי יתכן והתכתשות מיותרת זו היתה נגדעת עוד בטרם עת ,אילו כתבי הטענות היו
נבדקים מלכתחילה ,במזכירות .סביר להניח שאם כך היה ,לא היה מתקבל כתב ההגנה במתכונתו.
אשר על כן ,מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק ליישום הדין .בקשר לסיכויי הערעור  -הנתבעים יפעלו
כראות עיניהם וככל שחפצים בכך ,יגישו ערעור .היות ולא הוגש ערעור בפועל והנתבעים נוקטים
**** בכל מקרה ,הנוסח המחייב הוא זה שבהחלטה החתומה על ידי השופט
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במונח "יוגש" ,עסקינן בטענות תיאורטיות;
משהבקשה נדחתה ,והוגשה תגובה הנני מחייבת את המבקשים בהוצאות לטובת הצד השני בסך של
 1,200ש"ח ,אשר ישולמו תוך  30יום.
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