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 03-6966464פקס:      03-6922020טל': 

 בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט

 ("הפקודה" –)להלן  לפקודת בזיון בית המשפט 6מתבקש בזאת להפעיל סמכותו לפי סעיף  בית המשפט הנכבד

בהוצאות הבקשה  ולחייבםאו מאסר קנס  , על ידי14.12.2017פסק הדין שניתן ביום לציית ל יםולכוף את המשיב

 ושכ"ט עו"ד.

של  םינתן צו ירידה לנכסיהלפקודה, ולצוות שי 7לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף  בית המשפט הנכבדכן מתבקש 

לת עיקולים על חשבונות הבנק שלהם, ועיקולים ים בישראל, והטהרשומ, לרבות תפיסת סימני המסחר המשיבות

 על אחזקות המשיבים בתאגידים הרשומים בישראל. 

את, פסק הדין. יתרה מזפעלו בהתאם ללא  , המשיבות17.12.2017, ועד מועד כתיבת שורות אלו, פסק הדיןמיום 

האם בכוונת המשיבות לקיים את החלטת ל באי כוח המשיבות, במטרה לברר באי כוח המבקשים פנו לא אחת א

 בית המשפט הנכבד, אולם כל פניותיהם בעניין זה, "נשארו כקול קורא במדבר".

אך מגדירה עצמה כמנהלת פעילות פייסבוק , 1חברת בת של המשיבה  –מנכ"לית פייסבוק ישראל  הינה 3ה המשיב

משפט הנכבד לכוף את מי שלא היה צד להליך; ובסמכות בית ה הוראות פסק הדיןלהביא לקיום  ובכוחהבישראל, 

 נרחיב בהמשך.

האם  בו הכל שואלים: עיני הציבור בישראל נשואות אל בית משפט נכבד זה, זהו רגע מבחן, ,נאמר את הדברים כך

נגד תאגיד על, העושה ככל העולה על רוחו. בעל דין אחר, מקומי, לא היה מעיז לפעול גם שלטון החוק חל ונאכף 

גם תאגידי על אחרים, עומדים וצופים מה יהיה דינה  ות ובהתרסה כה חמורה כלפי החלטות בית המשפט.בזיל

 של פייסבוק, אשר בצורה כה בוטה מתעלמת מהכרעות בית המשפט.

 :והכל כמפורט להלן

, נתן בית המשפט הנכבד את פסק הדין בתיק שבכותר, המורה למשיבות להחזיר למבקשים 14.12.2017ביום  .1

 .18:00בשעה  17.12.2017את העמוד "סטטוסים מצייצים", כפי שהיה ערב סגירתו וזאת עד ליום 

"סטטוסים מצייצים" לשירות פייסבוק, כפי שהיה ערב  –הנתבעות ישיבו את הדף "

 ."18:00, שעה 17.12.2017עד ליום  –סגירתו 
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 .נספח א', מצ"ב כ14.12.2017עותק פסק הדין מיום 

, בסמוך למתן פסק הדין, פנו באי כוח המבקשים אל באי כוח המשיבות וזאת על מנת 14.12.2017עוד ביום  .2

 לוודא כי אלו יקיימו את הוראות בית המשפט הנכבד, אולם פנייתם נותרה ללא מענה.

 .נספח ב', מצ"ב כ14.12.2017פניית באי כוח המבקשים מיום 

סום פסק הדין, עלה "טעם נפגם" כי אלו לא , מיום פרלא למותר לציין, כי לאור התעלמותן של המשיבות .3

עם ב"כ  , ואף גם לא מקיימות דיאלוג בתום לבת פסק דינו של בית המשפט הנכבדראומעוניינות לקיים את הו

 .לצורך קיומו המבקשים

(, "הטעם הנפגם" שעלה מהתנהלות המשיבות, קיבל ביטוי בבקשה לעיכוב ביצוע )להלן: 17.12.2017היום ) .4

לבית המשפט הנכבד, אולם מסיבות ששומרות עם המשיבות, נמנעו מלהמציא למשרד  שהוגשה"(, הבקשה"

 פעלו בכוונת מכוון ונמנעו מהמצאתן, כדי לשלול מהמבקשים מתן מענה. 1-2המשיבות  הח"מ עותק מהבקשה.

 , על כנו.14.12.2017בית המשפט הנכבד דחה את בקשת המבקשת במעמד צד אחד, והותיר את פסק דינו מיום  .5

 .'גנספח , מצ"ב כ17.12.2017החלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 להמציא את הבקשה לעיכוב ביצוע בדוא"ל. 1-2רק כשעה לאחר מתן ההחלטה, הואילו בטובן המשיבות  .6

, המשיבות עושות לעצמן דין עצמי, חלףבית המשפט הנכבד והעובדה כי המועד לביצוע פסק הדין  החלטות חרף .7

ומפרות באופן גלוי ובוטה את הוראות פסק הדין, שכן עד כתיבת שורות אלו טרם הוחזר העמוד נושא כתב 

 התביעה שבכותר, לפעילות מלאה בפייסבוק.

לא זו אף זו, נראה כי המשיבות עושות כל שלאל ידם, לרבות התעלמות מוחלטת מפניותיהם של באי כוח  .8

מקיום הוראות פסק דינו של בית המשפט הנכבד, שכן אינספור ניסיונות על מנת לסכל ו/או להימנע המבקשים, 

 לקיים תקשורת יעילה בשיחות טלפוניות ו/או תכתובות דוא"ל, עם באי כוח המשיבות, נותרו כ"לוט באפלה".

  .'דנספח פניות באי כוח המבקשים ליצור קשר עם באי כוח המשיבות, מצ"ב כ

פנות לבית ינות המשיבות, לא נותרה בידי המבקשים הברירה אלא ללאור התנהלותן "הביריונית" שמפג .9

לציית לצו בית המשפט באמצעות קנס  יםאת המשיביש לכוף  מכל הטעמים הנ"להמשפט הנכבד בבקשה דנא ו

 .פסק הדין, ככל ולא יקיימו את או מאסר, וכן לצוות שיינתן צו ירידה לנכסיהן בישראל

לשם השלמת התמונה, יצוין כי לפי הודעת המשיבות אלו פנו לבית המשפט העליון בבקשה למתן רשות לערער  .10

ולמתן צו ארעי במעמד צד אחד, על החלטת בית המשפט הנכבד מהיום, אולם למיטב ידיעת הח"מ, עד כתיבת 

ות לא למלא אחר הוראות ובהעדר החלטה כאמור, אין למשיבות את החיר –שורות אלו, טרם ניתנה כל החלטה 

 פסק הדין.

עצם הפניה לבית המשפט העליון, אינה מהווה הכשר לביזוי הוראה חד משמעית של בית משפט נכבד זה, אשר  .11

 נקבה בשעה ובתאריך לביצוע, אשר חלפו.

בות ברם, נכון למועד כתיבת שורות אלו, לא ניתנה ל החלטה בבהמ"ש העליון המורה על עיכוב ביצוע, ואין למשי .12

 הזכות לעשות דין לעצמן.
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במעמד זה, נבחן יישום שלטון החוק כלפי תאגידים רב לאומיים. הן הציבור, והן תאגידים רב לאומיים  .13

אחרים, ילמדו ממקרה בוחן זה, האם שלטון החוק שריר וקיים נגד הענקים הטכנולוגיים, או שאלו מסוגלים 

 לכופף את מערכת בתי המשפט בישראל. 

 ודה קובע כי לבתי המשפט הסמכות לכוף לציית לצו בית משפט באמצעות קנס או מאסר:לפק 6סעיף  .14

של דבר המלך במועצה על ארץ ישראל,  55"בית המשפט העליון, בית משפט מיוחד שנתכונן עפ"י סעיף 

, בית המשפט המחוזי ובית משפט השלום, תהא להם הסמכות לכוף אדם בקנס או במאסר לציית לכל 1922

 ".יתן על ידם והמצוה לעשות איזה מעשה או האוסר לעשות כל מעשהצו שנ

 :("עניין שרבט" –)להלן  (2004) 49( 4, נט)מלכיאל שרבט נ' שלום שרבט 3888/04רע"א  ראה לעניין זה את .15

מיהותו של ההליך השיפוטי, המשפט -ידי בית-"למרות הזהירות והאיפוק בהפעלת מנגנון הביזיון על

ידי -. יפים לעניין זה דברים שנאמרו בשעתם עלחשיבותו וכבודו מחייבים קיום החלטות וצווים שיפוטיים

הדיון המשפטי  משטר חפשי ודמוקרטי זכאי לשמור על טהרתהשופט )כתוארו אז( זוסמן בהקשר אחר: "...

 )הדגשות הוספו(. (."179[, בעמ' 6הנ"ל ] 126/62" )ע"פ שאם לא יעשה כן יהיו חופש והפקרות שמות נרדפים

 661( 1נא) ,בע"מ נ' הניה שמעוני מובי" בירנבאום" 2351/95ע"פ אל  בית המשפט הנכבדכמו כן נפנה את  .16

)המשיבות בענייננו( תהיה "מחשבה פלילית"  בית המשפט, בו נקבע כי אין הכרח כי לנתבע בהליכי בזיון (1997)

 :בית המשפטספציפית של "כוונת הפרה", ודי כי הנתבע מודע למעשיו או למחדליו על מנת לקיים את בזיון 

-משפט שנועדו לאכיפת צווי בית-שלעניין חיובו של נתבע בהליכי ביזיון ביתדעתנו נוטה אפוא למסקנה זו, "

משפט, אין הכרח כי בלב הנתבע תשכון "מחשבה פלילית" ספציפית של "כוונת הפרה" או של מצב נפשי 

. נדגיש כי דיברנו בדומה לה. די בכך שהנתבע מודע למעשיו או למחדליו ו"בזיון בית המשפט" קם ונהיה

פלילית ולא דיברנו ביסודות אחרים, כגון עומס הנטל המוטל על התובע, נושאי פרשנות שונים במחשבה ה

משפט, אין צורך בהוכחת -משפט המיועד לאכיפתו של צו בית-בהליך של ביזיון ביתוכו'. כללם של דברים: 

פט, וניתן לנקוט מש-מפרים צו בית –או מחדליו  –כוונה להפרת הצו. על דרך העיקרון, די בכך שמעשי המפר 

 "נגדו הליכי ביזיון לאכיפה

רשאי לצוות שיינתן כתב ירידה לנכסיו של מי שהואשם בהמראת צו,  בית המשפט( לפקודה קובע כי 1)7סעיף  .17

 בישראל: בית המשפטולא ניתן למצוא אותו בתחום שיפוטו של 

ית משפט בישראל, רשאי מי שהאשימוהו בהמראה ואי אפשר למצוא אותו בתוך תחומי שיפוטו של כל ב"

בית המשפט ליתן צו המטיל קנס או מאסר ככל אשר ימצא לצודק, או לצוות שינתן כתב ירידה לנכסיו, ואותו 

כתב ירידה לנכסים ישעבד את נכסי המקרקעים שלו באותו אופן ובאותו שיעור מכל הבחינות כדין צו ירידה 

 ".לנכסים במשפט אזרחי

כל סימני להורות גם על תפיסת  בית המשפט הנכבדבמסגרת כתב הירידה לנכסיהן של המשיבות מתבקש  .18

, וכן הטלת עיקולים על חשבונות הבנק של המשיבות המנוהלים בבנקים המסחר הרשומים על שמן בישראל

ל ותפיסתו, בישרא 1-2בנוסף, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על עיקול כל נכס של המשיבות  בישראל.

 לרבות קניין רוחני כגון כתובות מתחם )דומיינים(.

 לקיום הצו 3 הכפיפת המשיב

 :3, וכך העידה על עצמה המשיבה מגדירה עצמה כמנהלת פעילות פייסבוק בישראל 3המשיבה  .19

אני מנכ"ל של פייסבוק בשוק הישראלי, הטייטל, כמו שאתה יכול ובוודאי ראית גם בפייסבוק במקומות "

 "ים,...וזה התפקיד שלי כאן לנהל את הפעילות שלי כאן בשוק הישראלי.אחר

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0403888-padi.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/95023510.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/95023510.htm
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 . 'הנספח , מצ"ב כ16תאני נ' אופיר, עמ'  15-05-19564העמוד הרלוונטי מפרוטוקול הדיון בת"א 

כל אדם על מנת להביא לקיום הצו,  לכוף בית המשפטלהביא לקיום הצו, והפקודה מסמיכה את  בכוחהמשכך  .20

ביותר  ההאדם הבכיר הינה 3 האף אם אותו אדם לא היה בעל דין או משיב אגב מתן הצו; נדגיש כי המשיב

 העולמית בישראל. "פייסבוק"מטעם 

מפרי עטו של  (1980) 232( 4מוניות הדר לוד בע"מ נ' אמיל ביטון, לד) 371/78ע"א ראה לעניין זה את שנפסק ב .21

 "זר": ע"ילפקודה גם בזיון  6כב' השופט ברק )כתוארו אז( אשר קבע כי ניתן לכלול במסגרת סעיף 

 

ידי "זר", נראית בעיני -לפקודה גם ביזיון על 6סעיף  "התוצאה אליה הגעתי, לפיה יש מקום לכלול במסגרת

משפט )"דין -כרצויה. היא ברוח המלצות הוועדה הציבורית שמונתה לבענין תיקון דיני אי ציות לצווי בית

(, והיא עולה 16(, ע' 1971) משרד המשפטים ציות לצווי בית משפט",-וחשבון של הוועדה לתיקון דיני אי

(, 13, 12, תשל"ד, ע' 1088, )ה"ח 1973-עם הצעת חוק כפיית קיום פסקי דין, תשל"ד בקנה אחד

 :)א(6בסעיף  הקובעת

גם כלפי אדם שאינו החייב, אם ראה שנקיטתם  2"בית המשפט רשאי לנקוט באמצעים האמורים בסעיף 

 פסק הדין או למניעת הפרתו". דרושה לקיום

יעקב יחזקאלי נ' מרדכי גלוסקה, עו"ד בתפקידו ככונס נכסים  7401/00ע"א כן ראה לעניין זה  את שנפסק ב .22

 :(2002) 289( 1, נז)דין-לביצוע פסק

משפט זה את הגישה שלפיה -אימץ בית 242-241[, בעמ' 16מוניות הדר לוד בע"מ נ' ביטון ] 371/78"בע"א   

אורגן של תאגיד אשר מעשיו מביאים לידי כך שהתאגיד יימנע מביצוע צו שיפוטי המחייבו כדין, יימצא 

דין -היה כלל בעל פי שהאורגן האמור לא-על-משפט "אזרחי". האפשרות קיימת, אף-אחראי בביזיון בית

 בהליך שהצו ניתן בו"

יש גם צורך נדרש לכוף נושאי משרה בתאגידים רב לאומיים, אשר בכוחם לשבת מעבר לים, ו"לצפצף" על  .23

 החלטות בתי משפט ישראלים.

לעשות שימוש בסמכותו הקבועה  בית המשפט הנכבדאשר על כן, ובהתבסס על כל האמור לעיל, מתבקש  .24

ע"י , 14.12.2017שניתן ביום  לפסק הדיןלכוף את המשיבות לציית דת בזיון בית המשפט, לפקו 7-ו 6בסעיפים 

, קניינם הרוחני קנס או מאסר, ולצוות שיינתן צו ירידה לנכסיהן של המשיבות, לרבות תפיסת סימני המסחר

 הרשומים בישראל, והטלת עיקולים על חשבונות הבנק שלהן. לרבות כתובות מתחם,

בהשבת העמוד "סטטוסים מצייצים" כפי שהיה ערב " 1-2המשיבות את  , חייב14.12.2017ום מיפסק הדין  .25

 עול לאלתר.לפ ןוכך עליה" סגירתו

 בהוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד. לחייב המשיבים בית המשפט הנכבדכן מתבקש  .26

 לאימות העובדות המצוינות בה., בקשה זו נתמכת בתצהיר .27

 .'הנספח ב"כ המשיבות, אשר ביקש לצרפו לבקשה זו. הדוא"ל מצ"ב כ עם חתימת בקשה זו, הגיע דוא"ל של .28

 

                          __________________                                                  __________________ 

 גיא אופיר, עו"ד                    רועי בן דוד, עו"ד        

 ב"כ המבקשים                  
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