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 ברנע 
הרשמת הבכירה גילה ספרא  כב' פני ב

 

תתובע  
 

 בילי ברו�

  
  נגד

 

  אהובה מינס תנתבע
 

 

� פסק די

  1 

 2  .%1984א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד79הצדדי� הסמיכוני לפסוק בתיק לפי ס' 

  3 

 4ת הוואטאפ "ועד צהתובעת והנבעת מתגוררות בבנייני� נפרדי� במצפה ורדיה, והיו שותפות לקבו

 5  התובעת היתה חברת ועד הבית בעבר, והנתבעת חברת הועד כעת. הבית מצפה ורדיה".

  6 

 7עילת התביעה טענה לפרסו� לשו* הרע נגד התובעת בשתי הודעות וואטסאפ, שהעלתה הנתבעת 

 8  דיירי�. 55בקבוצת ועד הבית, בה 

  9 

 10באחת נכתב כי התובעת הוציאה כל שנה כס, רב לתרבות הדיור, שלא תרמו לפתרו* הבעיות, ולו היתה 

 11נכתב כי הנתבעת תביא למשפט . בהודעה המאוחרת מצב אחרה ההי ,עושה מה שעושה הוועד הנוכחי

 12  הוכחות כי התובעת "מזה שני� מחפשת אי� לריב ולסכס�".

  13 

 14לאחר ששמעתי את הצדדי� ועיינתי בכל הראיות שהוגשו לי אני קובעת כי ההודעה הראשונה אינה 

 15נס נ' פרסו� לשו* הרע, בהיותה ביקורת לגיטימית, שהובאה בפורו� הרלוונטי (ראו תא"מ (אשדוד) 

 16יחד ע� הביקורת הכירה הנתבעת בתרומתה של התובעת לועד הבית  , פרס� בנבו).3.6.2018, מולר

 17  בזמ* היותה בתפקיד.

  18 

 19ת ושוייה להוות פרסו� מבזה, אול� לנתבעת עומדההודעה השניה, שנשלחה לאחר הגשת התביעה, ע

 20גות ומעשי� ת "אמת בפרסו�", פרסו� להגנה על עניי* כשר של הנתבעת, או דעה על אופי, התנהוהגנ

 21  של התובעת.

 22 

 23ועלה מההתכתבות , וכהבעת דעה אישית אני מקבלת את דברי הנתבעת כי כתבה את הדברי� בתו� לב

 24תה תשתית עובדתית להערה, בהאשמות הדדיות שונות בי* , כי היהוואטסאפהרבה בי* חברי קבוצת 

 25  משפט.הת יבפנייה להתובעת לדיירי� שוני�, כולל 

  26 

  27 
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 1, לא חרגו מהסביר בנסיבות השיחה כולה, על ידי הנתבעת הדברי�, שפורסמואני סבורה ג� כי 

 2   ומהווי� "מעשה של מה בכ�", חד פעמי, שאינו מצדיק הגשת תביעה.

  3 

 4  הסיכו� הינו כי אני דוחה את התביעה, וקובעת כי כל צד ישא בהוצאותיו.

  5 

 6 ת פסק הדי�. סירמיו" מיו"  15המועד להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי הוא 

 7 

 8  המזכירות תשלח את פסק הדי* לצדדי�. 

 9 

 10  , בהעדר הצדדי�.2018יוני  18, ה' תמוז תשע"חנית* היו�,  

  11 

 12 

  13 




