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 החלטה
  1 

 2המבקש לבדוק את שרת המחשבים של - לפני בקשה לאפשר למומחה מחשבים מטעם התובע

 3והם מכחישים קבלתו ,  שלטענתו הוא שלח אליהם,המשיבים על מנת לבדוק אם הגיע אליהם מייל

 4כי למשיבים היה די , עוד לפני שערך את הבדיקה, אוסיף ואציין כי בנוסף טוען המבקש. או קריאתו

 5 .והותר זמן למחוק את דבר קבלת המייל מהשרת

  6 

 7 ומנגד הדבר, המשיבים מתנגדים לבקשה וטוענים כי אין במייל כדי לסייע למבקש בהוכחת תביעתו

 8  .יפגע בסודיות העסקית והמסחרית שלהם

  9 

 10  .לאחר שעיינתי בטענות הצדדים אני מקבלת את טענות המשיבים

  11 

 12  .  בהוכחת תביעתו,לא יהיה בו כדי לסייע בידי המבקש, על ידי המבקש למשיביםעצם משלוח המייל 

  13 

 14  . יתאם בכלל רלוונט,  ראייה משנית, משלוח המייל וקבלתו על ידי המשיביםים מהוו,משכך

  15 

 16 ויאשר את עצם ,ד של איש מחשבים אשר יבדוק את המחשב שלו"המבקש יכול להגיש חוו, שנית

 17  . עומדת בפני המבקש דרך הוכחה אחרת: קרי. משלוח המייל

  18 
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 1מהווה צעד קיצוני ביותר של פגיעה בפרטיות ופגיעה בכבוד , חיפוש בשרת של אדם או תאגיד, לבסוף

 2לא מצאתי בטענות המבקש . חיטוט במגירות ביתם או משרדם, ואולי אף יותר, חמור כמו, האדם

 3  .להיעתר לסעד כה קיצוניהמצדיק טעם כלשהו 

  4 

 5  .אשר על כן הבקשה נדחית

  6 

 7בתוספת  ₪ 1,500בסך , ללא קשר לתוצאות התובענה, צאות הבקשההמבקש ישלם למשיבים הו

 8  .הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל

  9 

 10  .בהעדר הצדדים, 2011 אוקטובר 04, ב"תשרי תשע' ו,  היוםנהנית

 11  .המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים

  12 
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