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 פסק די 

  1 

  2 

 3 של הפרה, עסקי� לבעלי יעו� למת� קט� עסק בעלת, לנתבעת התובע מייחס שלפניי בתביעה .1

 4 הידוע), התקשורת חוק: להל�( 1982 	 ב"תשמ), ושירותי� בזק( התקשורת לחוק א30 סעי!

 5 1981 	 א"תשמ, הצרכ  הגנת חוק של הפרה לה מייחס הינו בנוס!"; הספא� חוק" בכינויו

 6 תקנות: להל�( 1976 	 ו"התשל, מוס! ער) מס תקנות של הפרה וכ� )הצרכ  הגנת חוק: להל�(

 7 נובמבר החדשי� במהל� הנתבעת ידי על אליו שנשלחו מייל הודעות תשע בגי� והכל), מ"המע

 8 .2017 ודצמבר

 9 זמ  ניהול 	 דאסי>  dasi@bizorder.co.il" ) הנתבעת של המייל מכתובת נשלחו ההודעות כל

 10 ".עסקי

 11 מתשע אחת כל עבור ( 1,000 של בס� פיצוי התובע דורש התקשורת חוק של ההפרות בגי� .2

 12 התובע דורש מ"המע ותקנות הצרכ  הגנת חוק הפרות בגי�; ( 9,000 ) הכל ס�, המייל הודעות

 13 .והוצאות אגרות בצירו! ( 14,000 ) תביעתו כל ס�; נוספי� ( 5,000

 14 בימי� הנתבעת ידי על לתובע נשלחו הראשונות שלוש: קבוצות לשתי נחלקות ההודעות .3

 15 בו, עסקי פיתוח בנושא לכנס 22.10.17 ביו� נרש� שזה לאחר, 6.11.17 ) ו 5.11.17, 2.11.17

 16 פרסומת לקבלת הסכמתו התובע נת� לכנס רישומו ע�. כמרצה הנתבעת ג� השתתפה

 17 . הנתבעת לרבות, בו המשתתפי� מהמרצי�

 18 

mailto:dasi@bizorder.co.il
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 1 שולחת היא כי לנתבעת הודיע בה, מייל בהודעת התובע השיב השלישית המייל הודעת על .4

 2 בכותרת זאת לציי� מבלי פרסומת דברי שולחת היא מדוע לדעת והתעניי�, פרסומת דברי

 3 פרטיה את כותבת אינה היא מדוע תהה כ�; מיוחדת לתיבה יסוננו שאלו מנת על, המייל

 4 ).התגובה מייל: להל�" (לפנות למי נדע"ש מנת על המלאי�

 5 . שלה התפוצה מרשימת הנתבעת אותו הסירה זה תגובה מייל בעקבות, התובע לטענת

 6 הנתבעת יזמה אותו) רשת)סמינר( וובינר במסגרת, התובע לטענת, ארעו הנוספות ההפרות .5

 7 בש� זה לוובינר נרש� התובע. בתחו� המתמחה די� עור� ע� בשיתו!", הספא� חוק" בנושא

 8 ) ו 11.12.17, 10.12.17, 8.12.17, 7.12.17, 3.12.17 בימי� מהנתבעת קיבל ובעקבותיו, בדוי

 9 .לעיל הנזכרי� החקיקה דברי שלושת של הפרה, לטענתו, המהוות מייל הודעות שש 13.12.17

 10 :אלה הופרו כי התובע טוע� המייל הודעות מתשע אחת כל לגבי .6

 11 המילה המייל הודעות בכותרת צויינה משלא, התקשורת לחוק) א)(1)(ה(א30 סעי!  .א

 12 ; פרסומת דבר כללו אלו שהודעות העובדה חר!", פרסומת"

 13, הנתבעת של שמה המייל בהודעות צויינו משלא, התקשורת לחוק) ב)(1)(ה(א30 סעי!  .ב

 14 ; עמה קשר ליצירת ודרכי� כתובתה

 15 והכתובת הזהות' מס, הש� ציו� אי, התובע לטענת באשר, הצרכ  הגנת לחוק 2 סעי!  .ג

 16 . בעסקה מהותי בעניי� הטעייה כדי עולות שלה המייל בהודעות הנתבעת של

 17, ובענייננו ) עסקו בחצרי קבע דר� יציג עוסק כי הדורשות, מ"המע לתקנות א25 סעי!  .ד

 18 רישו� אישור או העוסק תעודת את ) הנתבעת של האינטרנט באתר, התובע לשיטת

 19 .1975 	 ו"התשל, מוס! ער) מס לחוק 53 לסעי! בהתא�

 20 הוובינר בעקבות 2017 דצמבר בחודש התובע אל הנתבעת ששלחה המייל הודעות שש לגבי .7

 21 סעי! של הפרה שמהווה מה, הסכמתו קבלת ללא אליו נשלחו אלו כי, בנוס! התובע טוע�

 22 .התקשורת לחוק) ב(א30

 23 לא מעול� כי התביעה בכתב טוע�, בספא� ובהתנדבות שני� זה כלוח� עצמו המציג, התובע .8

 24 . נורמטיבי באופ� לפעול שאמורה ממי, התקשורת חוק בהוראות וביודעי� בוטה כה זלזול פגש

 25 תביעה להגיש כוונתו על הנתבעת בפני פעמי� מספר התריע כי התביעה בכתב טוע� התובע

 26 הנתבעת העבירה עמו ד"עוה ובאמצעות בוואצאפ, במיילי� ישירות ) שוני� באמצעי�, נגדה

 27  .מפניותיו התעלמה היא אול�, פיצוי לו שתשל� כ� על ועמד, הוובינר את
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 1 ולהביא הספא� עברייני את לחנ� במטרה, גרידא ציבוריי� ממניעי� פועל הינו, לטענתו

 2 .התופעה לצמצו�

 3 המבקשי� עסקי� לבעלי הפונה קט� עצמאי עסק בעלת היא כי, הנתבעת טענה ההגנה בכתב .9

 4 באופ� שנרשמו כאלו רק מופיעי� שלה המיילי� מקבלי ברשימת וכי, בחינ� מידע לקבל

 5 המייל הודעות כל, לטענתה. אחרת לפעילות או להדרכות, מידע חוברת לקבלת אקטיבי

 6 או פרסומת, לשיטתה, מהוות אינ� שה� ג� מה, הסרה אפשרות כוללות ידיה על הנשלחות

 7 . שירות נות� ע� תקשורת אלא", ספא�"

 8 קטני� עסקי� לבעלי לפנות מנהג לו שעשה סדרתי תובע הינו התובע, הנתבעת לטענת

 9", חינו�" של איצטלה תחת, משפטי וליווי יעו� כנות� עצמו משי� שהוא עת, ולהטריד�

 10, הסחטנות מעשי לו מניבי� אותו, גרידא כלכלי רווח של ממניעי� פועל הינו כשלמעשה

 11 סוחט, משפט הליכי ניצול תו� פועל, האמיתית זהותו את מסתיר התובע, לטענתה. כהגדרתה

 12 ומעדיפי� המשפט לבית להגיע החוששי�, קטני� עסקי� בעלי על חיתתו ומטיל, ומאיי�

 13 .סודיי� יהיו כי התובע דורש לגביה�, בהסכמי� פיצוי לו לשל�

 14 .התביעה לדחיית הנתבעת עותרת אלו כל לאור

 15 הנתבעת טענות על הגיב בו, התביעה מכתב באורכו כמעט כפול תשובה כתב הגיש התובע .10

 16", סדרתית עבריינית", "פלילית", "שקרנית" אותה מכנה שהוא תו�, ההגנה בכתב כלפיו

 17 הנתבעת כי טע� עוד. הלאה וכ�" מועד שור", "פאניקה מתו� פועלת", "מהמקפצה משתינה"

 18 לעבור כיצד ועסקי� שיווק אנשי במעשיה ומלמדת שני� מידי קבוע באופ� החוק על עוברת

 19 הספא� תופעת למיגור הקשור בכל ההתנדבותי פועלו את באריכות שוב סקר מנגד; החוק על

 20 התנדבותו במסגרת תנועה חות"דו ורישו� סמי� עברייני מעצר כגו�, אחרי� בתחומי� וכ�

 21, התובע לטענת, המקרה את הופכי� אלו כל. בחובות הנתונות למשפחות וסיוע, במשטרה

 22 בפיצוי הנתבעת של בחיובה ביטוי לידי שיבוא ומרתיע ברור די� פסק הדורש", מיוחד" למקרה

 23 .התובע לטובת גבוהות ובהוצאות לדוגמא

 24. הטענות בכתבי טענותיה� על בהרחבה וחזרו הצדדי� שני התייצבו בפניי שהתקיי� בדיו� .11

 25 ועל הטוב שמו על איומי� שקיבל לאחר ) לטענתה, התייצב לא הנתבעת ידי על שהוזמ� עד

 26 .עליו שאיי� בכ� שכפר אלא, העד ע� שוחח כי הכחיש לא מצדו התובע. התובע מידי פרנסתו

 27 המייל הודעות שלוש לאחר שבא התובע של התגובה מייל בעקבות כי, הסבירה הנתבעת .12

 28 הוא כי לה שהתברר לאחר זאת, שלה התפוצה מרשימת התובע את הסירה 2017 מנובמבר

 29 המילה את לציי� לחובה ערה היתה לא כי, מסרה בנוס!. כהגדרתה, סדרתי מטריד�

 30 באופ� המיילי� נוסח את שינתה התובע פניות בעקבות וכי, המיילי� בכותרת" פרסומת"

 31 או עסק לנמע� יש כי הנחה מנקודת יוצאת היא וכי שיווקיות הצעות כוללי� אלו כי המבהיר
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 1 בכותרת תופיע א� בי�, ממנה שיווקיות הצעות לקבלת שהסכי� ומכא�, בעסקי� עניי�

 2 נוסח של מס� צילו� הנתבעת הציגה הדיו� במהל�; לא א� ובי�" פרסומת" המילה המיילי�

 3 אפשרות שלה המיילי� בכל הוסיפה התובע פניות בעקבות כי, הנתבעת אמרה עוד). 1/נ( זה

 4 הנתבעת). 2/נ( הדיו� במהל� הציגה אותה שא!, במייל ופרסומת דיוור לקבלת הסכמה לציי�

 5 ולאחר, 2017 דצמבר חודש במהל� רק שלה המייל בהודעות אלו שינויי� ערכה כי, מסרה

 6 .לתובע המייל הודעות כל משלוח

 7 

 8 והכרעה דיו 

 9 המייל הודעות מתשע אחת לכל ביחס, התובע ידי על הנטעות מההפרות אחת בכל אדו� .13

 10 הכנס בעקבות, 2017 נובמבר מחודש המייל הודעות שלוש ) וראשית, הנתבעת לו ששלחה

 11 :עסקי לפיתוח

 12 :2.11.17 מיו� מייל  .א

 13. בכנס הנתבעת שנשאה בהרצאה לצפייה קישור כולל והוא" נכיר בוא" כותרתו זה מייל

 14 של הצעות, וקישורי� טיפי� לשלוח עתידה הינה כי הנתבעת מודיעה המייל בהמש�

 15 של החינמי המדרי� להורדת המלצה ג� בו יש. ליווי ותכניות קשורי� מוצרי�

 16 עצמו להסיר מוזמ� הנמע�, רלוונטי אינו הנושא א� כי, נכתב במייל. הנתבעת

 17". הסרה" כפתור על בלחיצה הסרה אפשרות ישנה המייל בסו! כאשר, מהרשימה

 18 וכתובתה הנתבעת של המייל כתובת מופיעה המייל בסו! ".דאסי" ידי על חתו� המייל

 19  ).כרכור חנה בפרדס דואר תיבת(

 20 :5.11.17 מיו� מייל  .ב

 21 מציגה בו לסרטו� קישור כולל הוא". 1 טיפ ) זמ� לניהול טיפי� סדרת" כותרתו זה מייל

 22 להורדת" תזכורת" בו יש כ� כמו. אפקטיבית והתנהלות עסקי לניהול טיפי� הנתבע

 23 לתוצאות הנמע� את שתביא שבועית עבודה קבוצת על והמלצה הנתבעת של המדרי�

 24 ישנה זה מייל בסו! ג� .ועסקי� זמ� לניהול ותשובות שאלות קבוצת ועל מהירות

 25 .כרכור חנה בפרדס וכתובתה הנתבעת של מייל כתובת, הסרה אפשרות

 26 :6.11.17 מיו� מייל  .ג

 27 כולל והוא" אות� לפרס� ולמתחרי� לקולגות לגרו� אי�" היא זה מייל של כותרתו

 28 כולל המייל. התפוצה רשימת את להגדיל במטרה החשיפה של חשיבותה לגבי טיפי�

 29 ) הקוד� במייל וכמו, הנתבעת של קולגה של חינמית אינטרנטית להדרכה הזמנה

 30 השאלות וקבוצת העבודה קבוצת על חוזרת והמלצה המדרי� להורדת תזכורת
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 1 וכתובתה הנתבעת של מייל כתובת, הסרה אפשרות בסופו כולל זה מייל ג� .והתשובות

 2  .חנה בפרדס

 3 בה� יש שכ�, פרסומת משו� אלו מייל הודעות משלוש אחד בכל יש כי, לקבוע לנכו� מצאתי .14

 4 עסקה את לקד� כדי בה� ויש הנתבעת משווקת אות� מוצרי� של עתידית רכישה לעודד כדי

 5, כידוע. התקשורת לחוק א30 סעי!ב" מפרס�"ו" פרסומת דבר" כהגדרת, מטרותיה ואת

 6 ולאו, ושירותי� מוצרי� ורכישת כספי� הוצאת של עקי! עידוד שמטרת� הודעות ג� כי נפסק

 7 לחוק א30 סעי! חל עליה�" פרסומת דבר" כדי עולות, אלו לרכישת ישירות הצעות דווקא

 8' א השופטת' כב מפי, גלסברג זיו' נ מ"בע השקעות בית פסגות 4806/17 א"רע( התקשורת

 9 הללו המייל בהודעות לראות נית� לא זאת לאור). פסגות פרשת: להל� )) 25.10.17( חיות

 10 המדובר אלא, הנתבעת זאת להגדיר שביקשה כפי, גרידא" שירות נות� ע� תקשורת" משו�

 11 .ממש של פרסומת בדברי

 12 הרי, המייל הודעות שלוש של בכותרת�" פרסומת" המילה צויינה משלא, אלו בנסיבות .15

 13 .התקשורת לחוק) א)(1)(ה(א30 סעי! של בהפרה שמדובר

 14 שמה, התקשורת לחוק) ב)(1)(ה(א30 סעי! לפי הנתבעת ע� התקשרות פרטי לציו� באשר .16

 15. דואר תא וכתובת מייל כתובת ) עמה ההתקשרות ודרכי כתובתה צויינו וכ� צויי� הפרטי

 16 של השולח זהות את בבירור לדעת היכולת והוא, הסעי! הוראת שבבסיס לרציונל לב בשי�

 17 מצאתי לא, סירוב הודעת לו לשלוח מנת על השאר בי�, קשר עמו ליצור ויכולת הפרסומת דבר

 18 את ששמעו לנמעני� במיוחד, וידועה ברורה זהותה באשר, זה סעי! הפרה הנתבעת כי

 19 עסקה וש� שמה את הכוללת, מייל כתובת ה� ) עמה קשר ליצירת הדרכי� ג� וכ�, הרצאתה

 20 . דואר תא כתובת וה�, בעברית

 21 שטר� הג�, לטרו� באיזור צלפו� במושב להתגורר עברה הנתבעת כי התברר בדיו�, אכ� .17

 22 הנשלחי� הדואר דברי, העידה, זאת ע�; הפני� למשרד המע� שינוי על להודיע התפנתה

 23 ידי על החדש במענה שלה הדואר תיבת אל מועברי� המייל בהודעות הנקובה הדואר לתיבת

 24 משלוח כאשר, המייל באמצעות היא עמה ההתקשרות שעיקר ג� מה", אחריי עקוב" שירות

 25 ג� המשלוח על במקביל אותה מעדכ� השולח מקרה ובכל, ומועט נדיר הינו פיזי דואר

 26 דואר דבר לשלוח ניסה כי, הוכיח לא ג� וממילא, טע� לא התובע כי, יצויי�. המייל באמצעות

 27 .בכ� התקשה א� הנתבעת של המייל בהודעות הנקובה הדואר תיבת אל פיזי

 28 בכל הופיעה ומשזו, מייל כתובת באמצעות היא הנתבעת ע� ההתקשרות עיקר בה� בנסיבות .18

 29) ב)(1)(ה(א30 סעי! לעניי� לא, הטעייה תו� פעלה הנתבעת כי מצאתי לא, שלה המייל הודעות

 30 ידי על כ� הוכח לא מקו� ומכל, הצרכ  הגנת לחוק 2 סעי! לעניי� ולא התקשורת לחוק

 31 כי עולה טענותיו מכתבי, אדרבא, הנתבעת באיתור התקשה כי הוכיח לא א! התובע. התובע
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 1 וואצאפ הודעות, מייל הודעות ) פלטפורמות במספר קושי כל ללא ודברי� די� עמה קיי� הוא

 2 שלוש לאחר לנתבעת ששלח התגובה במייל. ש� לאתרה היטב וידע, בפייסבוק והתכתבויות

 3 כדי" המלאי� השולח פרטי את כותבת היא אי� מדוע התעניי� 2017 מנובמבר המייל הודעות

 4 פרטי� די המייל בהודעות היו וכי, לפנות ולמי אי� ידע לא כי סבורה איננה"; לפנות למי שנדע

 5 ישנה כי סבורני אלו בנסיבות. בפועל כ� עשה וא!, בוודאות זאת לדעת שיוכל מנת על מזהי�

 6 החוק של הפרות ועוד עוד למצוא ונסיו� התובע של מצדו היתממות של מסויימת מידה כא�

 7 חוק הוראות את הפרה הנתבעת כי לקבוע לנכו� מצאתי לא, מקו� מכל; הנתבעת של במעשיה

 8 .הטעיה לאיסור בנוגע הצרכ  הגנת חוק  את או, פרטיה הצגת בעניי� התקשורת

 9 עקב לנתבעת התביעה כתב את בתחילה להמציא התובע בידי עלה לא התביעה הגשת ע�, אכ� .19

 10 ע�; עדכנית כתובת להמצאת הפני� למשרד כ� לש� לפנות ונאל�, אחרת לכתובת מעברה

 11 מקומו לכ� הראוי הביטוי; הצרכ  הגנת חוק פי על בהטעיה מדובר כי לקבוע מצאתי לא, זאת

 12 .המשפטי ההלי� בגי� ההוצאות פסיקת במסגרת

 13 באתר, התובע ולשיטת ) העסק בחצרי רישו� אישור או מורשה עוסק תעודת הצגת לאי באשר .20

 14 חלה מ"המע לתקנות א25 סעי!ב הקבועה החובה הא�, היא שאלה: הנתבעת של האינטרנט

 15 כפי, אלעזר תלמי ) ובענייננו, המסי� ברשות הרשו� למע� ביחס או האינטרנט לאתר ביחס

 16 מ"המע חוק. התביעה לכתב שצור!, המסי� ברשות כעוסק הנתבעת פרטי מתדפיס שעולה

 17 הדי� בפסקי נדונה לא הסוגיה כי העלה הפסיקה במאגרי וחיפוש, זה בעניי� שותקי� ותקנותיו

 18 הינה עוסק תעודת הצגת אי שכ�, כא� בכ� להכריע צור� אי� ממילא, זאת ע�. שהתפרסמו

 19 ודאי, לפיצוי וזכות תביעה עילת פרטי לאד� מקנה איננה והיא אזרחית עוולה ולא עבירה

 20 עקב כלשהו נזק לו נגר� כי התובע ידי על הוכח לא וממילא; נזק הוכחת ללא פיצוי שלא

 21 לכתב שציר! במסמכי� עצמו התובע שהראה כפי; הנתבעת ידי על זו בוצעה א� ג�, זו עבירה

 22 מורשה כעוסק הנתבעת פרטי את ה� המסי� רשות מאתר להוריד אד� כל יכול, התביעה

 23 לתובע שנגר� הנזק מהו ברור לא כ� ועל, במקור מס ניכוי אישור וה�) בעניינה, פטור עוסק(

 24 בנסיו� התובע פעל זה בעניי� ג� כי, דומני. באתר הנתבעת של העוסק תעודת הצגת מאי

 25 במהותה שהיא לחקיקה עד הרחיקא! ו, הנתבעת מצד נוספות הפרות, כמעט" כח"ב, למצוא

 26 .אזרחית ולא פלילית

 27 הפרה הנתבעת ביצעה 2017 נובמבר מחודש המייל הודעות לשלוש ביחס כי, כ� א�, קובעת אני .21

 28 להוראות בניגוד, המייל בכותרת" פרסומת" המילה ציו� אי והיא, מה� אחת בכל ויחידה אחת

 29  .התקשורת לחוק)א)(1)(ה(א30 סעי!

 30 
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 1 השתתפותו בעקבות התובע אל שנשלחו המייל הודעות לשש באשר הדברי� פני ה� כ� לא .22

 2 :2017 דצמבר חודש במהל� בוובינר

 3 :3.12.17 מיו� מייל  .א

 4 סיכו� אכ� תחילתו". סיכו�) ): לנו היה מה ) הספא� חוק וובינר" כותרתו זה מייל

 5 של לעסקה באשר לנמע� פנייה המשכו אול�; הספא� חוק בנושא הרשת סמינר של

 6 .ספרה לרכישת הקורא הזמנת לרבות, הנתבעת

 7 :7.12.17 מיו� מייל  .ב

 8 מזג על מילי� מספר הנתבעת כותבת ובו" הגש� בגלל הכל" הינה זו הודעה כותרת

 9, וכדומה זמ�, משאבי�, עסקי� לניהול שפיתחה השיטה לקידו� עוברת ומיד האויר

 10 רישו� ובנוס!, אישית הקדשה ע� לרכישתו קישור ע�, ספרה לרכישת קריאה לרבות

 11 .הנתבעת של לקורס

 12 :8.12.17 מיו� מייל  .ג

 13 מנוחה ביו� הצור� על כותבת הנתבעת?", בשבת עושי� מה" היא הכותרת הפע�

 14 .לרכישתו וקישור ספרה רכישת עידוד, שלה העסק לקידו�, שוב, בהמש� מיד ועוברת

 15 :10.12.17 מיו� מייל  .ד

 16 מספרת בו סרטו� כולל והוא?", עכשיו מה אז? בשבת נחת" היא זה מייל של כותרתו

 17 מופיע שוב. שלה בעסק חדש כמוצר מגדירה  היא אותו, ספרה כתיבת על הנתבעת

 18 .עסקה במסגרת שפיתחה המודל על הנתבעת כותבת ובנוס!, הספר לרכישת קישור

 19 :11.12.17 מיו� מייל  .ה

 20 אחת שאלה וכולל, ביותר קצר עצמו המייל?". ל� יעזור הכי מה" היא זה מייל כותרת

 21 קישור מופיע המייל בהמש�?". יעיל להיות כדי לדעת� ל� יעזור הכי מה" ) בלבד

 22 כפי, והתשובות השאלות וקבוצת העבודה קבוצת על והמלצה המדרי� להורדת

 23  .2017 מנובמבר במיילי� שהופיעו

 24 :13.12.17 מיו� מייל  .ו

 25 כא�". שיחה ) עסקי ניהול בוני� ואי� ריקה הקליניקה למה" כותרתה זו הודעה

 26 וידיאו ראיו� קולגה ע� ביחד לקיי� ממנה שמנעה טכנית בעיה על הנתבעת מספרת

 27 את כוללת ההודעה. ביוטיוב חי שידור ) שמצאה הפתרו� ועל, בפייסבוק מתוכנ�
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 1. בחינ� הקולגה של הדיגיטלי בספרה הראשו� הפרק לקבלת הזמנה וכ�, עצמו הסרטו�

 2 להורדת תזכורת, הנתבעת של ספרה לרכישת הזמנה שוב מופיעה המייל בהמש�

 3 .העבודה קבוצות על והמלצה המדרי�

 4 מופיעה הללו המייל הודעות שש בכל ג�, 2017 נובמבר מחודש המייל הודעות לשלוש בדומה .23

 5 .כרכור חנה בפרדס שלה הדואר ותיבת הנתבעת של המייל כתובת וכ�, הסרה אפשרות בסיומ�

 6 את הכוללת בהודעה הששית המייל הודעת על התובע השיב הערב בשעות 13.12.17 ביו� .24

 7 לקבלת דרישה במייל לנתבעת שלח 17.12.17 ביו�). הסירוב הודעת: להל�" (הסר" המילה

 8 במייל לנתבעת שלח 6.1.18 ביו�. הדרישה על השיבה לא הנתבעת; והעוסק העסק פרטי

 9 לזו זהה טבלה( לשיטתו, שביצעה ההפרות כל של מפורטת טבלה הכוללת, לפיצוי דרישה

 10 ששלח נוספות פניות על ג� כמו, הנתבעת השיבה לא זה מייל על א!). התביעה בכתב שנכללה

 11 .בהמש� לה

 12 ביחס ג� לקבוע לנכו� מצאתי לא, 2017 מנובמבר המייל הודעות לשלוש בדומה: מיד ייאמר .25

 13 או, התקשורת לחוק) ב)(1)(ה(א30 סעי! של הפרה משו� בה� יש כי, אלו מייל הודעות לשש

 14 הנטענת להפרה באשר ג� כ�. הנימוקי� מאות�, הצרכ  הגנת לחוק 2 סעי! לפי הטעיה משו�

 15  .זהי� מנימוקי�, מ"המע תקנות של

 16 מייל בהודעות מדובר כי ספק אי�, 2017 מנובמבר ההודעות לשלוש בדומה ) ושוב, זאת ע� .26

 17 של שירותיה ואת מוצריה את לרכוש הנמע� את המעודדות, ופרסומי שיווקי תוכ� בעלות

 18, בעקיפי� ובי� ישירות בי�, שלה לקורס ורישו� ספרה לרכישת הזמנה לרבות, הנתבעת

 19 המיילי� אי�, זאת חר!. פרסומת דברי לגבי פסגות פרשתב שנקבעו הקריטריוני� על והעונות

 20 לחוק) א)(1)(ה(א30 סעי! הוראות פי על כנדרש", פרסומת" המילה את בכותרת� כוללי�

 21 .התקשורת

 22 את מראש שנת� לאחר התובע אל שנשלחו, מנובמבר המייל הודעות לשלוש בניגוד, מכ� יתרה .27

 23 זו לא. כאמור הסכמתו את התובע נת� לא הפע�, ופרסומת דיוור לקבלת המפורשת הסכמתו

 24 ותוכ� דיוור לקבלת הסכמה למת� אופציה כלל היתה לא לוובינר הרישו� בתהלי�, זו א!

 25) ב(א30 סעי! הוראות את הנתבעת הפרה בכ� כי, איפוא, מחלוקת להיות יכולה לא. שיווקי

 26 של מראש מפורשת הסכמה קבלת בלא פרסומת דבר מפרס� ישגר לא לפיו, התקשורת לחוק

 27 כי הנתבעת מצד הוכח ולא; היתה לא הרישו� בד! הסכמה למת� אפשרות. בכתב הנמע�

 28 או, התובע ובה�, המייל הודעות ונמעני הוובינר משתתפי הסכמת לקבלת אחרת פנייה היתה

 29 א"רע( המפרס� על מוטל זה בעניי� הנטל. כלשהי אחרת בדר� כזו מפורשת הסכמה ניתנה כי

 30 הנתבעת, אמנ�. בו עמדה לא והנתבעת)), 20.4.17( מ"בע מדיה אימפרש ' נ רז ישי 1231/17

 31 וכ� ההרצאה סיכו� את לה� תישלח כי למשתתפי� אמרה ההוובינר במהל� כי בדיו� טענה
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 1 משו� בכ� לראות אי� אול�, המוני� מימו� בקמפיי� ותמיכה שלה המדרי� להורדת קישורי�

 2, כללו המייל שהודעות ג� מה, ובכתב מראש הנמע� הסכמת את לקבל שבחוק החובה של קיו�

 3 כי, אציי� זה בהקשר. הנתבעת של לעסקה, עקיפה וה� ישירה ה�, פרסומת ג�, לעיל כאמור

 4 פתאו�"ש ומאחר שלו מטעמי� וזאת, הוובינר של לסופו עד נשאר לא כי בדיו� טע� התובע

 5 .פרסומיי� תכני� שתשלח הודיעה כי שמע ולא", לעזוב צרי� היה

 6 כי טע� בפניי בדיו�; DAVIDDASH ) בדוי ש� תחת התובע ביצע לוובינר הרישו� את, אכ� .28

 7 רצה לא שהוא משו� וזאת, שטע� כפי", לו שיש אחר ש�" שזה", דניאל" בש� נרש�

 8 הדי� לאור במיוחד, נוקבות בשאלות אותה להבי� רצה שלא ומשו� שמו את תראה שהנתבעת

 9 .הקודמות ההתכתבויות בעקבות ביניה� שהיו נעימי� הלא והדברי�

 10 וא! ההתחזות משו� בו שיש דבר, בדוי בש� לוובינר התובע של ברישומו לפג� טע� מצאתי .29

 11 כי ודומה, אלו במעשיו מלא לב בתו� פעל לא התובע כי על המעיד באופ�, להטעיה נסיו�

 12 הש� בדבר, המשפט בבית שמסר מעט השונה הגרסה, כ� על יתר; פוסל במומו הפוסל

 13 לא א� ) היכ�, הרהור מעלה א! והיא, זה בעניי� במהימנותו לפגוע כדי בה יש", דניאל"

 14 התובע נרש� מקומות עוד ובאילו", דניאל" הבדוי הש� תחת התובע נרש� ) הנדו� בוובינר

 15 של אחריותה עצ� בבחינת רלוונטי� אינ� אלו דברי�, אכ�. ואחרי� כאלו בדויי� בשמות

 16 ) בה נושאת היא כי לעיל קבעתי שכאמור אחריות, התקשורת חוק הוראות בהפרת הנתבעת

 17 .הפיצוי גובה שקילת בעת בחשבו� לקחת� יש כי סבורני אול�

 18 במהל� התובע אל שנשלחו המייל הודעות לשש ביחס כי, לקבוע לנכו� מצאתי, דבר של סיכומו .30

 19 לחוק) ב(א30 סעי! הוראות את הנתבעת הפרה, לוובינר רישומו בעקבות 2017 דצמבר חודש

 20 סעי! הוראות את וכ�, מראש מפורשת הסכמה ללא פרסומת שיגור ) התקשורת

 21 בכותרת" פרסומת" המילה ציו� ללא פרסומת שיגור ) התקשורת לחוק )א)(1)(ה(א30

 22 .ההודעה

 23 : הפיצוי גובה .31

 24 ללא לנמע� פיצוי לפסוק המשפט בית רשאי התקשורת לחוק) 1)(י(א30 לסעי! בהתא�

 25 . החוק להוראות בניגוד שקיבל פרסומת דבר כל בגי� ( 1,000 על יעלה שלא סכו� נזק הוכחת

 26 את, היתר בי�, המשפט בית ישקול הפיצוי סכו� קביעת לש� כי קובע לחוק) 3)(י(א30 סעי!

 27 למימוש הנמע� עידוד) ב; (הפרתו מפני והרתעה החוק אכיפת) א: (הבאי� השיקולי�

 28  . ההפרה היק!) ג; (זכויותיו

 29 
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 1  ) כי, נפסק .32

 2 האמצעי את התקשורתהתקשורתהתקשורתהתקשורת    לחוקלחוקלחוקלחוק) ) ) ) יייי((((אאאא30303030    בסעי�בסעי�בסעי�בסעי� הקבוע לדוגמה בפיצוי רואה המחוקק"

 3 אכיפתו �" ספא�"ה תופעת של בלימתה � הסעי� תכלית להגשמת ביותר היעיל

 4 בעיני � היא שהיא, פרטית אכיפה לעודד איפוא נועד לדוגמה הפיצוי. הרבי� והרתעת

 5 הסדר קביעת של הגיונה. ואכיפתו החוק ליישו� ביותר האפקטיבי הכלי � המחוקק

 6 סעי�סעי�סעי�סעי�שב" פרסומת דבר" הגדרת ע� א� אחד בקנה עולה נזק הוכחת ללא פיצוי בדבר

 7 או שירות או מוצר רכישת שמטרתו, מסחרי באופ# המופ" מסר" �    לחוקלחוקלחוקלחוק) ) ) ) אאאא((((אאאא30303030

 8    סעי�סעי�סעי�סעי� הוראת את שמפר מי כי הוא מתבקש א$"; אחרת בדר$ כספי� הוצאת לעודד

 9  " .בממונו כ$ על ישל�, להתעשר מנת על ))))בבבב((((אאאא30303030

 10' א השופט' כב מפי, ''''ואחואחואחואח    ממממ""""בעבעבעבע    רמו#רמו#רמו#רמו#    קלאבקלאבקלאבקלאב' ' ' ' ננננ    רזרזרזרז    וישיוישיוישיוישי    גלסברגגלסברגגלסברגגלסברג    זיוזיוזיוזיו 2904/14 א"רע(

 11 ).הדי# לפסק' י' סע ,,,,רמו#רמו#רמו#רמו#    קלאבקלאבקלאבקלאב    פרשתפרשתפרשתפרשת: להל#), 27.7.14( רובינשטיי#

 12 בחשבו� לקחת המשפט בית רשאי הפיצוי גובה שקילת במסגרת כי נקבע זה די� פסק בהמש� .33

 13 דברי תפוצת מרשימת הניזוק של שמו את להסיר איפשר שהמפרס� העובדה את ג�

 14 ). הדי� לפסק ג"י' סע( יחסית בקלות הפרסומת

 15 התובע של המקרה הוא, הלב תו� לסוגיית והקשור, רמו  קלאב בפרשת שנקבע נוס! שיקול .34

 16 :הדי� לפסק ד"י' בסע רובינשטיי� השופט' כב שפסק וכפי, הסדרתי

 17 רבות תביעות הגשת למעשה הלכה מעודד התקשורתהתקשורתהתקשורתהתקשורת    לחוקלחוקלחוקלחוק    אאאא30303030    סעי�סעי�סעי�סעי� כי, ברי"

 18 נאה הכנסה מקור בכ$ יראו אולי אשר יש כי פלא זה ואי#, יחסית בקלות, מכוחו

 19, דעתו לכ$ נת# אילו לעשות המחוקק היה מיטיב כי, סבורני[...]  מועטה בטרחה

 20 לשמר שיש התמרי" את לאיי# ומבלי, המתאימי� במקרי� המשפט לבתי ואיפשר

 21 ציבוריות מטרות לטובת הסכומי� מ# חלק לפסוק, אלה מעי# תביעות הגשת לעניי#

 22 בתופעת להילח� למטרה לה# שמו אשר � רווח כוונת אי# כמוב# שבה# � עמותות כגו#

 23 כמוב# באמור אי#, אול�[...]  הפרטיות הגנת למע# או, קונקרטי באופ# spam � ה

 24 כי, למשל לקבוע לנכו# שימצאו ככל, המשפט בתי של דעת� בשיקול לפגוע כדי

 25 בתאוות להחשיד עלול פניו שעל מה, לבקרי� חדשות תביעות מייצר פלוני תובע

 26   ."מופחת בשיעור תביעתו תתקבל כ# ועל, אישי רווח

  27 

  28 

 29 
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 1 : הפרט אל הכלל מ  .35

 2 זו תביעה בעקבות כי מצאתי, הפרתו מפני והרתעה החוק אכיפת שיקול בבחינת, בענייננו

 3 לכנסי� ברישומי� וכ�, בה� כוללת היא להיו� ונכו� שלה המייל בהודעות שינוי הנתבעת ערכה

 4 הפנימה לא כי דומה, זאת ע�. פרסומת דברי קבלת אישור תיבת, מקיימת שהיא ולוובינר

 5 מנוסח: המייל בכותרת" פרסומת" המילה לכתיבת הקשור בכל החוק דרישת את במלואה

 6 לציי� מחוייבת עצמה רואה אינה כי, כאמור, עולה, 1/נ במוצג שהובא כפי, המעודכנת הודעתה

 7, נראה. שלו המייל כתובת את לה לתת הסכי� שהנמע� בכ� די לשיטתה וכי, בכותרת זו מילה

 8 פיצוי בפסיקת צור� יש וכי, הנתבעת ידי על בלבד חלקי באופ� הוב� החינוכי המסר כי, כ� א�

 9  .כלשונ� החוק הוראות כל קיו� על להקפיד חובתה את לה שיבהיר

 10 נפסקה ושליחת�, מייל הודעות של רבה בכמות מדובר אי�, ההפרה היק! של לשיקול באשר .36

 11 המיילי� בקבוצת הסירוב הודעת ולאחר הראשונה המיילי� בקבוצת התגובה מייל לאחר מיד

 12 הודעת בכל" ההסרה"ה כפתור על לחיצה באמצעות ) פשוטה הינה ההסרה אפשרות; השניה

 13 .הנתבעת של לזכותה פועלי� אלו שיקולי�. מייל

 14 היתה היחידה ההפרה בה�, העסקי הפיתוח כנס בעקבות המייל הודעות לשלוש הקשור בכל

 15 שנתנו לנמעני� שנשלחו מייל בהודעות המדובר כאשר, בכותרת" פרסומת" המילה ציו� אי

 16 לשש באשר; ההפרה של התחתו� בר! המצויה בהפרה מדובר כי סבורני, לכ� הסכמת�

 17 ומבלי המיילי� בכותרת" פרסומת" המילה ללא, הוובינר בעקבות שנשלחו המייל הודעות

 18 .יותר גבוה בר! המצויה בהפרה המדובר ) הסכמה שניתנה

 19 למימוש לעידוד זקוק התובע אי� כי מצאתי, זכויותיו למימוש הנמע� עידוד של לשיקול באשר .37

 20 זו במסגרת. נטויה ובזרוע רמה ביד למימוש� ופועל היטב לה� מודע הינו באשר, זכויותיו

 21 בדוי בש� לוובינר הרישו� עניי� לרבות, התובע של לבו תו� עניי� את בחשבו� לקחתי

 22 . זה בעניי� שנת� הסותרות והגרסאות

 23 14 ) ל 12 בי� הגיש כי מסר בדיו�: סדרתי תובע התובע היות עובדת את בחשבו� לקחתי כ�

 24 תביעות להגיש נוספי� לאנשי� מסייע הינו ובנוס!, יצוגיות תביעות שתי כולל, ספא� תביעות

 25 15 התובע הגיש) הסתיימה שטר�( 2018 ) 2016 בשני� כי, מלמד המידע במאגרי עיו�. דומות

 26 קטנות תביעות חמש הגשת של המגבלה את; היצוגיות התביעות כולל לא, ספא� תביעות

 27 המשפט לבתי מהיר די� בסדר כתביעות מהתביעות חלק הגשת ידי על התובע עוק! בלבד בשנה

 28  . המוגשות התביעות כמות על הגבלה אי� ש�, השלו�

 29 זו תביעה כי, כמעט תביעה בכל המופיעה, הטענה לרבות, הנוסח באותו מוגשות התביעות כל

 30 ומפורטות מורכבות טבלאות כוללות התביעות כל; בחומרתה מיוחדת אלא רגילה איננה

 31 .דנא כבמקרה, הנטענות וההפרות המייל הודעות כל את הכוללות
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 1 עסקי� רוב פי על, שוני� לעסקי� פניות שיוז� זה הוא התובע המקרי� של מבוטל לא בחלק

 2 מתו� זאת עושה הוא הא� בעיניי רב ספק; מציעי� שה� ולסדנאות לקורסי� ונרש�, קטני�

 3 כי הוא התובע של מהתנהלותו המתקבל הרוש�; להציג מבקשי� שה� בתכני� אמיתי עניי�

 4 מקיימי� ה� בה למידה באשר העסקי� בעלי את במבח� להעמיד מטרה מתו� זאת עושה הוא

 5 ארע כ�; לחנ� בא הוא כי, ושוב שוב המוצהרת מטרתו מתו�, התקשורת חוק הוראות את

 6 נגד שהגיש בתביעה היה כ�; לוובינר ביחס וה� העסקי הפיצוח לכנס ביחד ה�, דנא במקרה

 7 המכללה נגד שהגיש בתביעה כ�); 16)12)49785 יפו אביב תל ק"ת( ואחרי� פירוז, לוי

 8 ויס יעקב רונ� נגד שהגיש בתביעה כ�); 18)03)52471 גת קרית ק"ת( אשקלו� האזורית

 9 סייל דודזו� דניאל נגד היצוגית בתביעה ג� כ�); 17)12)62492 צ"ראשל ק"ת( ואחרי�

 10  . נוספי� במקרי� וכ�), 18)02)30875 יפו אביב תל צ"ת( מ"בע מאסטרס

 11 שהנתבעת לאחר, במיוחד גבוהה" חינוכית מוטיבציה" לתובע היתה דנא במקרה כי דומה .38

 12 שיחת במהל�, לקבוע העזה וא!, הספא�, התובע של" מומחיותו תחו�" אל לחדור ההינה

 13אשר מ" יותר טוב חוק את מבי�" בכנס המרצה כי, התובע תוייג בה, עמית ע� פייסבוק

 14 היאמני�  להסביר מהנתבעת ושוב שוב ותבע הפייסבוק לשיחת מיד הצטר! התובע; התובע

 15  .ממנו יותר טוב החוק את מבי� מרצה שאותו יודעת

 16בהקשר זה ייאמר, כי טענות התובע בכתב התשובה שלו, כאילו הנתבעת מפרה את החוק מזה 

 17, הינ� טענות החוק על לעבור כיצד ועסקי� שיווק אנשי במעשיה מלמדתשני� רבות וא! 

 18 הובאה לה� ולו ראשית ראיה מטע� התובע. בעלמא ולא

 19 המפרס� אל התובע של יזומה בפנייה מקור� ההפרות בה� המקרי� כי סבורני, מקו� מכל .39

 20 הצדדי� בי� קוד� קשר כל ללא בא התובע אל הפרסומת דברי משלוח בה� ממקרי� שוני�

 21 במקרי� כאשר, התובע את הכוללת, המפרס� ידי על תפוצה רשימת רכישת רקע על או

 22 .ניכרת במידה גבוה ההפרה ר! השני מהסוג

 23 הודעת קבלת ע� מיד סירוב הודעת שלח לא שהתובע העובדה את ג� בחשבו� לקחת ישעוד  .40

 24 הודעת או התגובה מייל במשלוח בכוונה התמהמה התובע, הנתבעת לטענת. הראשונה המייל

 25 כספי ממניע וזאת, התביעה הגשת לצור� מייל הודעות של רבה כמות לאסו! מנת על, הסירוב

 26 10 במש� הסירוב הודעת במשלוח השתהה כי, התובע הסביר בפניי בדיו�. לב תו� ובחוסר

 27 הכמות משו�) 13.12.17 מיו� הסירוב להודעת ועד 3.12.17 מיו� הראשו� מהמייל( ימי�

 28 לבתי התובע שמגיש הספא� תביעות כמות לנוכח; יו� מידי מקבל שהוא המיילי� של הרבה

 29 ע�; יו� מידי מקבל שהוא הרבה המיילי� כמות בדבר טענתו את לקבל נכונה אני, המשפט

 30 הודעת במשלוח להשתהותו היחידה הסיבה זוהי כאילו, טענתו את לקבל מתקשה אני, זאת

 31 אחת הוא רבות מייל הודעות של מכוו� איסו! כי אפשרות מכלל להוציא אי� ולדעתי, הסירוב
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 1 ובי�, הזדמנות בכל מצהיר הוא עליה ציבורית)החינוכית מטרתו מתו� א� בי�, לכ� הסיבות

 2 . הנתבעת כטענת, כלכלית מטרה מתו� א�

 3 בבסיסו: משולב מניע מתו� התובע פועל, דנא התביעה לרבות, בתביעותיו כי, היא התרשמותי .41

 4 את. טוב מה ) כלכלי רווח בנוס! ממנו להפיק נית� א� א�, חינוכי)ציבורי אכ� הינו המניע

 5 לי איכפת לא" ) וכדבריו, מתנהל הוא מול� לספאמרי� התובע של מדבריו ללמוד נית� זאת

 6 ש"לבימ שיבוא או פיצוי.] מ.ט ) ישל�[ש או, שיפסיק לי אומר שיחה כדי תו� אד� הב� א�

 7 התובע עומד עדיי�, מעשיו את להפסיק הספא� שולח התחייב א� ג�, משמע". פיצוי ויקבל

 8 העידה דומי� דברי�. די� בפסק א� ובי� המשפט בית לכתלי מחו� א� בי�, פיצוי לו ישל� כי

 9 א� ג� אול� החוק פרשנות לגבי עליו חולקת היא כי לו אמרה התובע ע� בשיחה כי, הנתבעת

 10 אלא, סיו� לידי הפרשה את להביא בכ� יהיה נית� הא�, החוק את שלו פרשנותו לפי תפעל

 11 לכתב הנתבעת צירפה זו טענתה לחיזוק". פיצוי לי תשלמי רק, לא" ) היתה תשובתו שלטענתה

 12 הדר� צדקת" ) החברי� אחד לו כתב בו, התובע של הפייסבוק ד! מתו� תדפיס ההגנה

 13 כל כשרות הדרכי� הזה במקרה: "השיב והתובע", הדר� על כיס כס! וג� בספא� במלחמה

 14 לא זה כי סכומי� על דיברנו לא" כי בדיו� כ� על השיב התובע, אמנ�". נעשתה העבירה עוד

 15 וכי, בדיו� הצהרותיו ע� אחד בקנה עולי� אינ� בפועל מעשיו כי דומה אול�", אותי מעניי�

 16  . בתביעותיו מבוטל לא מרכיב הינהכספי  פיצוי קבלת

 17 להפחתת לגיטימי שיקול הינו זה שיקול כי רמו  קלאב פרשתב העליו� המשפט בית משקבע

 18  .לתובע הפיצוי גובה קביעת במסגרת בו להתחשב לנכו� מצאתי, הפיצוי גובה

 19 המשפט בתי בפסיקת שנפסקו הפיצויי� לגובה לב ובשי�, לעיל האמור כל שקילת לאחר .42

 20 הסכומי� את לתובע לשל� הנתבעת את לחייב לנכו� מצאתי, דומי� במקרי� השוני�

 21 :הבאי�

 22 100 :2017 בנובמבר העסקי הפיתוח כנס בעקבות המייל הודעות משלוש אחת כל בגי�  .א

 23 .( 300: הכל ובס� , (

 24: הכל ובס� ( 400: 2017 בדצמבר הוובינר בעקבות המייל הודעות משש אחת כל בגי�  .ב

2,400 ). 25 

 26 .( 2,700: הפיצוי כל ס�

 27 לקחתי זה בסכו�. ( 800 של בס� משפט הוצאות לתובע הנתבעת תשל� לכ� נוס!  .ג

 28 מקו� העתקת עקב לנתבעת התביעה כתב בהמצאת הקושי עניי� אתג�  בחשבו�

 29 .במשרד הפני� ו/או האוצר לעדכנו מבלי מגוריה
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 1 יו� 30 בתו� לתובע ישול�, ( 3,500 של בס�, ההוצאות לרבות, הכולל הפיצוי סכו�  .ד

 2 )16.3.18( התביעה הגשת מיו� כחוק וריבית הצמדה הפרשי יישא כ� לא שא�, מהיו�

 3 .בפועל המלא התשלו� ועד

 4 : לסיו� הערות מספר .43

 5 של פניותיו כמות": מקיי� נאה, דורש נאה" המימרה על להקפיד התובע על כי סבורני  .א

 6 מגיעה, טלפונית ג� א� המייל באמצעות בעיקר, הסירוב הודעת מאז לנתבעת התובע

 7, הטרדה כדי א! עולה אשר, פניה על סבירה בלתי פניות בכמות מדובר. פניות 13 לכדי

 8". בספא� לוח�"כ עצמו בראות כ� לעשות ורשאי זכאי הינו כי סבור התובע א� א!

 9. הגדרתה כפי, אלו הטרדות בגי� למשטרה לפנות נאלצה כי העידה הנתבעת כי, יצויי�

 10 אול�, ובכלל דנא במקרה, מכ� לחדול לתובע להורות מוסמכת זו ערכאה אי�, אמנ�

 11 .ינהג כ� א� לעשות התובע ייטיב

 12 פרסומת בה� אי� שמא, עצמו שלו המיילי� נוסח את יבח� התובע כי הוא הראוי מ� עוד  .ב

 13 יעו�, מקצועי בגישור ועיסוקו שמו בפירוט נחתמת התובע של מייל הודעת כל: עצמית

 14, הנייד בטלפו� התקשרות פרטי לרבות, וכדומה מ"במו ויחידי� עסקי� יצוג, וזוגי אישי

 15 לעניות. אלו פלטפורמות אל ישירי� קישורי� ולרבות שלו ובאתר בפייסבוק, ל"בדוא

 16 ובי� בינ� הבדל מצאתי לא ולמעשה פרסומת דבר כדי העולי� בפרטי� המדובר דעתי

 17 משלא אול�; תביעותיו התובע ומגיש הגיש בגינ� המייל שבהודעות הפרסומי התוכ�

 18 ותו הלב לתשומת הערה בגדר אלו דברי� נותרי�, הנתבעת מצד זה בעניי� דבר נטע�

 19 .לא

 20 ובמיוחד, כא� התביעה כתב לרבות, התובע שמגיש הספא� תביעות בכל, לעיל כאמור  .ג

 21 הפועל" בספא� לוח�"כ ושוב שוב עצמו התובע מציג, שהגיש התשובה כתב במסגרת

 22, זאת ע�; ליבו בכל בכ� מאמי� הוא כי להניח ויש, לחנ� ובמטרה ציבורי מניע מתו�

 23 בוטה א! לעתי�, מתנשא לעתי� ) וסגנונו, היוהרה בחטא יחטא פ� יישמר כי ראוי

 24 התשובה בכתב וסגנונו( בפרט המשפט ובבית בכלל הבריות בי� המקובל מ� וחורג

 25. זו רצויה לא בדר� לפסוע החל כבר שמא החשש את מעלה )) לכ� טובה דוגמא מהווה

 26, חלקלק והמדרו�, קצרה ) המשפט הליכי של לרעה ניצול לכדי לגלישה ועד מש� הדר�

 27 .לבו תשומת את לכ� ייסב א� לעשות התובע וייטיב

 28 
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 1 פרשת של בסיפא רובינשטיי  השופט' כב של דבריו וברוח, לעיל האמור לכל לב בשי�  .ד

 2 למטרה הסכו� מ  חלק לתרו� ישקול התובע כי ראוי, כא  ג�  כי דומה, רמו  קלאב

 3 .אחרת ראויה ציבורית מטרה לכל ובי , בספא� ללוחמה בקשר א� בי , ציבורית

  4 

 5  , בהעדר הצדדי�.2018ספטמבר  26, תשרי תשע"ט י"זנית� היו�,  
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