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 פסק דין
  1 
  2 
 3  מאיימת נגד המשיב.  הענייננו בבקשת המבקש למתן צו מניעת הטרד  .1

 4ולש אחר המבקש, מגיש נגדו תלונות שווא למשטרה על גניבת בנטען בבקשה, כי המשיב 
 5רכב, מטריד אותו באינטרנט ומפרסם דברים בגנות בנו המנוח שנפטר לפני שנתיים. כן, 

 6  נטען בבקשה, כי המשיב בולש אחר אשת המבקש וילדיו, ומטריד אותם. 
  7 
 8, ואחריו בדיון שהתקיים במעמד שני 13/05/2014ד צד אחד בתאריך בדיון שהתקיים במעמ  .2

 9  , חזר המבקש על הנטען בבקשתו. 20/05/2014- הצדדים ב
  10 
 11-(ב ,, הוגשה זה לא מכברברובה לבקשה זוכעולה מעדות המבקש, בקשה קודמת, זהה   .3

 12 22/04/2014- דינו שניתן ב- ונדונה בפני כב' השופט טאהא, ואף נדחתה בפסק ),01/04/2014
 13  ). 1(ר' נ/

 14יצוין עוד, שאותה בקשה הוגשה ע"י המבקש, אשתו דהן איילה ועמותה שהקימו השניים. 
 15  משיבים שם.  10המשיב כאן היה גם אחד מבין 

  16 
 17מעשה הטרדה טענה בדבר כבר ייאמר, כי דין הבקשה כאן להידחות על הסף, באשר לכל   .4

 18בו התקיים דיון במעמד הצדדים בפני כב' , המועד 17/04/2014מאיימת שאירע לפני תאריך 
 19  דין. -השופט טאהא, מחמת שההכרעה שם מהווה מעשה בית

  20 
 21בדיון במעמד צד אחד, הוסיף המבקש, כי ההטרדות נגדו גברו בעקבות דחיית בקשתו   .5

 22הוגשה נגדו ע"י המשיב תלונה במשטרה בגין גניבת רכב, אשר  07/05/2014- הקודמת, וב
 23לש אחריו ומצלם אותו, וו ע"י המשטרה. הוסיף וטען, כי המשיב בגררה חקירתו ומעצר

 24לאחרונה פורסמה ע"י  לטענתו, מפרסם באינטרנט תמונות פורנוגרפיות של הבת שלו.ו
 25  המשיב תמונת בנו המנוח באינטרנט, כולל לגלוגים עליו. 

  26 
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 1מפרסם המשיב הכחיש מכל וכל את המעשים המיוחסים לו ע"י המבקש, טען כי אין הוא   .6
 2דבר וחצי דבר אודות בנו המנוח של המבקש, או על בתו. באשר לתלונות במשטרה, טען 
 3המשיב, כי הוא מסר עדות על כך שהמבקש נהג ללא רישיון, ואם המבקש טוען, כי בעקבות 

 4  כל הנראה משום שהייתה לכך סיבה מוצדקת. ככך נעצר ע"י המשטרה, זאת 
  5 
 6המבקש תדפיס שהוציא מחשבון ה"פייסבוק" של אדם  במהלך הדיון במעמד הצדדים הגיש  .7

 7  בשם "אנטון נביל", וטען, כי המשיב הוא למעשה המפרסם תחת שם בדוי. 
 8, תחת השם "אנטון 20/05/2014-, והשני מ19/05/2014-מדובר בשני פרסומים, הראשון מ

 9  נביל".
 10  המשיב הכחיש מכל וכל, כי אלה פרסומים שהוא עשה.   

  11 
 12לא הוכח בפניי, כי המשיב הוא המפרסם, ודי בכך כדי לדחות טענת המבקש, כי יש   .8

 13  בפרסומים משום הטרדה מאיימת מצד המשיב. 
  14 
 15נמצאים בחקירה משטרתית,  באינטרנט המבקש שב וציין, כי עניין הפרסומים וההתחזות  .9

 16כן ישקול ן עד לסיום החקירה, וקבלת הממצאים, ורק לאחר מיכך שמן הראוי היה שימת
 17  אם להגיש בקשתו כאן.

  18 
 19אתר בשם "גבולות החוק", אשר משמיץ  ,) שהדפיס מהאינטרנט4המבקש הציג דף נוסף (ת/  .10

 20  את העמותה שהוא ואשתו מייסדיה, וטען שגם הפרסום שבו מהווה הטרדה מאיימת כלפיו.
 21אף מבלי  טענה כי יש בפרסום זה משום הטרדה מאיימת כלפי המבקש, דינה להידחות,הגם 

 22הן משום שלא הוכח, כי המשיב הוא המפרסם, והן משום שלא ניתן  להתייחס לתוכנה,
 23  ללמוד מהמסמך שהוגש על תאריך הפרסום. 

  24 
 25להגיש דו"ח חקירה מתאריך המבקש יצוין, כי למחרת הדיון במעמד הצדדים ביקש   .11

 26ש בדיון במסגרת שנערך ע"י חוקר פרטי מטעמן, ככל הנראה אותו דו"ח שהוג 01/08/2012
 27  המשפט, כי הדו"ח אינו קביל.-בקשתו הקודמת בפני כב' השופט טאהא, שם קבע בית

 28המשפט יתעלם מהראיה שהוגשה לאחר שתם -, קבעתי, כי בית24/05/2014- מבהחלטתי 
 29  הדיון במעמד הצדדים. 

 30, מדובר בראיה המתייחסת כאןלגופו של לעניין, כפי שקבע כב' השופט טאהא, אומר 
 31, ודי בכך כדי שלא לראות בהם, בהתעלם מתוכנם, משום הטרדה 2012ועים משנת לאיר

 32  מאיימת במסגרת בקשה המוגשת לאחר כשנתיים.
  33 

 34  לאור המקובץ, הנני דוחה את הבקשה.  .12
  35 
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 1-ימים מיום המצאת פסק 30אשר ישולמו תוך ₪,  750המבקש יישא בהוצאות המשיב בסך 
 2  הדין.

  3 
 4  . המזכירות תמציא לצדדים

  5 
 6  , בהעדר הצדדים.2014מאי  25, כ"ה אייר תשע"דניתן היום,  

  7 

 8 
  9 

  10 
  11 
  12 
  13 
  14 


