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 דניאל הורובי  שופטכבוד הלפני 

 

 
 :תובע והנתבע שכנגדה

  
  

� דביר טננבאו

  
  

  נגד

 

  
 :נתבעת והתובעת שכנגדה

  
 צברית שפא�

  
  
  

 

 פסק די�

  

  

 והתובעת הנתבעת נגד") דביר": להל�( שכנגד והנתבע התובע שהגיש תביעה לפניי .1
 ס"ע דביר נגד צברית של שכנגד ותביעה, � 10,000 ס"ע") צברית: "להל�( שכנגד

30,000 �. 

 

%ב"תשמ), ושידורי$ בזק( התקשורת חוק א30 סעי! מכח היא דביר של התביעה עילת .2
 מצברית קיבל שהוא אלקטרוני דואר הודעות עשר בגי�"), הספא� חוק: "להל�( 1982
 –' ג כנספחי$ צורפו ההודעות עשר של עותקי$. הודעות לו לשלוח שלא בקשתו חר!

 משלוח בגי� בעבר דומה תביעה הגיש כבר הוא, דביר של לטענתו. התביעה לכתב' יב
 מהווה ההודעה כי פסק המשפט ובית, צברית ששלחה אחת אלקטרוני דואר הודעת

 � 1,000 בס� פיצוי לדביר לשל$ צברית את וחייב הספא$ חוק לפי אסורה פרסומת
 ההודעות עשר בגי� � 1,000 של ס� מצברית דביר תובע כעת, כ� על. ההודעה בגי�

 תבע במקור כי יצוי� מוסגר במאמר. � 10,000 כ"ובסה, זו תביעה מושא, הנוספות
 כי דביר הודיע בדיו� אול$ הרע לשו� איסור בחוק שעילת$ נוספי$ � 10,000 דביר
 .התביעה של זה רכיב על מוותר הוא

  
 עריכה עברו התביעה מושא האלקטרוני הדואר הודעות כי צברית טוענת ההגנה בכתב

 על נשלחו לא ההודעות שכ�, התביעה הגשת ולצור� דביר של לצרכיו להתאימ� כדי
" מצברית" מופיע ובמקומו, לטענתה, נמחק האמיתי הנמע� שש$ היא לכ� ראיה. ידה
 חוק לפי אסורה פרסומת מהוות אינ� ההודעות כי צברית טוענת עוד". צברית" אל

  .הבני� של 38 א"תמ פרויקט בעני� בלבד שוטפי$ בעדכוני$ מדובר שכ� הספא$

 

 הטוב בשמה פגיעה תו� עליה הרע לשו� הוציא דביר כי צברית טוענת שכנגד בתביעה .3
 בפרויקט הדירות בעלי מייצוג להוצאתה הביא אשר זה והוא, ידה למשלח נזק וגרימת

", נוכלת" אותה דביר כינה בה� וואטסאפ הודעות צירפה צברית. 38 א"התמ
 ". חצופה"ו" שקרנית"
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 מתוק!, דביר לטענת. צברית של טענותיה את דביר דוחה שכנגד לתביעה ההגנה בכתב
 כלל של האינטרסי$ על לשמור חובה עליו חלה בבני� הדיירי$ מנציגי כאחד תפקידו

 לפיכ�. מקצועיי$ משיקולי$ נבעה צברית ע$ הקשרי$ את לנתק וההחלטה, הדיירי$
  .בענייננו הרע לשו� איסור חוק להוראות רלוונטיות אי�

 

 תובא אשר הכרעתי להל�, בדיו� הצדדי$ את ושמעתי הטענות בכתבי שעיינתי לאחר .4
%ז"תשל), די� סדרי( קטנות בתביעות שיפוט לתקנות) ב(15 תקנה כמצוות בתמצית

1976. 

  

 התביעה. ספא� בהודעות משמעית חד מדובר שיטתי לפי": וטע� דביר חזר בדיו� .5
 היא ההודעות מטרת. לחוק בניגוד שנשלחו האלה הספא� הודעות על מבוססת שלי

 ההודעות בתוכ� עיו�. זה טיעו� מקבל אינני. "הנתבעת של עסקיה שיווק לצור'
 % צברית של עדכו� למעשה מהוות ההודעות. פרסומת דבר בה� אי� כי מעלה שנשלחו

 נעשה על % לפיטוריה עד א"התמ בפרויקט הדיירי$ את העת באותה ייצגה אשר
", התנהלות ח"דו"כ מוכתרות ההודעות. אינפורמטיביי$ ה$ ההודעות פרטי. בפרויקט

 בניהול אחרי$ תפקידי$ ובעלי די� עורכי ע$ מאבקי$, היתר בי�, בה� ומצוייני$
 ההודעות. הספא$ בחוק כהגדרתה פרסומת משו$ בדברי$ אי�. וקידומו הפרויקט

 לעודד או שירות או מוצר רכישת לעודד שמטרת�, מסחרי באופ� המופ/ מסר אינ�
 הדיירי$ נציגת צברית היתה העת באותה, כאמור. אחרת בדר� כספי$ הוצאת

 . אינפורמטיבי מידע מסירת הוא ההודעות ותוכ� א"תמ בפרוייקט

  
 הדי� ולפסק 10228%02%16 ק"בת צברית נגד דביר שהגיש הקודמת לתביעה אני ער

 שקבע לאחר פיצוי בתשלו$ צברית את המשפט בית חייב בו 26.7.16 ביו$ בו שנית�
 בי� לאבח� יש כי אני סבור זאת ע$. פרסומת מהווה לדביר שלחה שהיא שההודעה
 צברית כתבה ההודעה שבצד מאחר כי המשפט בית קבע מקרה באותו. ההודעות

 שירותיה את צברית מפרטת בו שיווקי תוכ� זה בדבר שיש הרי" עצמי על וקצת"
 כאמור. שלפניי בתביעה הדברי$ ה$ כ� לא. בפרסומת מדובר כ� ועל המקצועיי$

 י"עפ פרסומת של ההגדרה תחת חוסות ואינ� בלבד אינפורמטיביות ה� כא� ההודעות
 הוראות מכוח לפיצוי זכאי דביר אי�, בפרסומת מדובר שלא מאחר. לחוק א30 סעי!
 ממנה ביקש שדביר א! על ההודעות את לדביר שלחה שצברית העובדה. הספא$ החוק
 דוחה אני כ� על. הספא$ חוק י"עפ – פיצוי לתביעת עילה מקימה אינה, כ� לעשות שלא

  .צברית נגד דביר של התביעה את

 

 צברית של בטיעוניה מצאתי לא. לדחות יש אותה שג$ סבור אני, שכנגד לתביעה אשר .6
 ביו$ לתיק שהוגשה המסמכי$ באסופת לא וג$ בנספחיו לא, שכנגד התביעה בכתב

 לכתב צירפה אמנ$ צברית. הרע לשו� משו$ בה שיש דביר של פניה או אמירה, 22.1.18
" שקרנית", "נוכלת" אותה מכנה דביר בה וואטסאפ תכתובת שכנגד התביעה

 צברית ובי� דביר בי� התנהלה זו תכתובת כי צברית הודתה בחקירתה אול$", חצופה"ו
 חלק. הרע לשו� המהווה אמירה, הקבוצתיות ובתכתובות בהודעות מצאתי לא. בלבד

 כ� ועל דביר י"ע נכתבו לא כלל, לטענותיה בתמיכה צברית שצירפה מהתכתובות
, פגישה וסיכו$ הקבוצתית הוואטסאפ לתכתובת אשר. רלוונטיות אינ� אלה תכתובות

 הטלת. הרע לשו� להגדרת העונות אמירות בה$ שאי� מגלה בה$ שעיו� הרי, שצורפו
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 הבני� מנציגי כאחד % דביר כאשר. הרע לשו� כשלעצמה מהווה איננה צברית על ביקורת
 לא או, גבוה צברית של טרחתה שכר כי דעתו את מביע – הדיירי$ טובת על אמו� אשר
 הדברי$ אי� – הפרוייקט את לקד$ כדי אחרי$ לגורמי$ פנייה לשקול וראוי, ידוע

 בי� שהתנהלה הפרטית הוואטסאפ מתכתובת להבדיל, אדרבה. הרע לשו� מהווי$
 דביר נזהר הקבוצתיות בתכתובות, בצברית דביר השתלח לכאורה בה וצברית דביר

 .הרע לשו� בה שאי� % נוקבת א$ ג$ % לגיטימית ביקורת על ושמר בלשונו

 

 יישא צד כל – התוצאה לאור. נדחות % שכנגד והתביעה, התביעה, האמור כל לאור .7
 .בהוצאותיו

  

 יו$ 15 תו� וזאת אביב בתל המחוזי המשפט לבית ערעור רשות בקשת להגיש נית� .8
 .הדי� פסק קבלת ממועד

  

 .הדי� פסק העתק לצדדי$ תשלח המזכירות .9

  

  

  , בהעדר הצדדי$.2018פברואר  13, תשע"חכ"ח שבט נית� היו$,  

                   

 

  

  

  




