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  1 

 אייל דוד הבכיר� הרשכב'  פני ל

 

 התובע
  

 , עו"דטל ריטרסקי

  
  נגד

 

  
 הנתבע 

  
  גתי מרטו�

 2 

 3 

 פסק די�

 

 4  רקע

 5הודעת דוא"ל בגי�  ,כנגד הנתבע � 1,235תביעה כספית על ס� של הגיש התובע  21/02/18ביו	   .1

 6א' לחוק התקשורת(בזק ושידורי	),  30סעי# בניגוד להוראות שנשלחה אל התובע,  פרסומית

 7   המכונה ג	 "חוק הספא	". 1982(תשמ"ב 

  8 

 9  בקשת הנתבע�הודעת

 10ס� של לו  לפיה  הוא הציע לתובע לשל	 בקשה (הגיש הנתבע העתק הודעה 29/3/18ביו	   .2

 11  לסילוק התביעה. � 1,250

  12 

 13  ובעתגובת הת

 14הגיש התובע הודעתו בה ציי� כי לא קיבל פנייה מהנתבע ונודע לו על בקשת  30/03/18ביו	    .3

 15התובע הדגיש כי הבקשה הוגשה שלא על דעתו וללא הסכמתו  הנתבע  רק מעיו� בנט המשפט. 

 16התנהלות זו של הנתבע, הגשת בקשות סרק קצרצרות אשר מאלצות את  נגד לה.והוא מת

 17בהליכי	 ג	 שכ� כ� נהג הנתבע  זמ� רב להגשת תגובות, חוזרת על עצמההתובע להקדיש 

 18  קודמי	 בי� הצדדי	. 

  19 

 20שנדו� לפני מותב זה, הגיש הנתבע בקשות לאחר מת� פסק  17(01(53564 (רח')במסגרת ת"ק   .4

 21בקשה  18(02(506681בתיק הוצל"פ  .18/01/18(ו 04/01/18הדי� שנדחו בהחלטות מיו	 

 22בבימ"ש מחוזי  18(02(1255ע"י כב' הרשמת מיכל שכנר. ברת"ק  19/02/18ביו	 שנדחתה 

 23בו התובע זכה.  17(01(53564ביקש הנתבע רשות ערעור על פסק הדי� שנית� בת"ק  מרכז לוד, 

 24הנתבע הגיש בקשה לסגור את ההלי� אותו יז	, זאת, לאחר שהתובע  ,בסופו של יו	אול	, 

 25  תגובות ובקשות.לבימ"ש נאל/ להגיש 

  26 
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5.  � 1שכ�  התובע עומד על חיוב הנתבע בתשלו	 הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בגי� התביעה דנ

 2הדגיש כי א	 הנתבע לא התובע   לאחר שנשלח מכתב התראה לנתבע.רק תביעה זו הוגשה 

 3  יגיש כתב הגנה כדי� יעתור למת� פסק די� בהעדר הגנה.

  4 

 5  הודעה נוספת מטע� הנתבע–בקשה 

 6 בלבד. � 1250חזר הנתבע על בקשתו לסילוק התביעה כנגד תשלו	 ס� של  08/04/18ביו	    .6

7� הצדדי	 וככל שהנתבע מבקש להגיע תי החלטתי לפיה בימ"ש אינו מנהל מו"מ ביתבו ביו	 נ 

 8  להסדר פשרה עליו לעשות זאת באופ� ישיר ע	 התובע. 

  9 

 10  הבקשה למת� פסק די� בהעדר הגנה

7.   � 11    התובע הגיש בקשה למת� פסק די� בהעדר הגנה.הנתבע לא הגיש כתב הגנה ולכ

  12 

 13  המסגרת המשפטית

 14בעל די� שזכה בתביעתו זכאי לפסיקת הוצאות ושכר טרחה לטובתו. עניי� פסיקת ההוצאות   .8

 15  .1984(התשמ"ד (מעוג� בתקנות סדר הדי� האזרחי

  16 

 17  "הטלת הוצאות  

  18 

 19        . (א)  "בתו� הדיו� בכל הלי&, יחליט בית המשפט או הרש�, לעני� שלפניו, א� לחייב 511

 20הוצאות)   –בעל די� בתשלו� שכר טרחת עור& די� והוצאות המשפט (להל� 

 21  בעל די� אחר, א� לאו.   לטובת 

  22 

 23  (ב)  החליט בית המשפט או הרש� לחייב בעל די� בהוצאות, רשאי הוא לקבוע       

 24  ...".512את סכו� ההוצאות לפי שיקול דעתו, בכפו* לאמור בתקנה       

  25 

 26  "קביעת סכו� ההוצאות    

  27 

 28  קבע בית המשפט או הרש� את סכו� ההוצאות, רשאי הוא לפסוק אותו,  ה� לעני�      .512

 29שכר טרחת עור& די� וה� לעני� הוצאות המשפט, כל אחד מה� בנפרד בסכו� כולל, 

 30בתקנת משנה (ב), לא יפחת סכו� שכר הטרחה מ� התערי*  ובלבד שבכפו* לאמור

 31המינימלי שנקבע לעני� שכר טרחת עור& די� בכללי לשכת עורכי הדי� (התערי* 

 32התערי* המינימלי), זולת א� הורה בית המשפט,  –(להל�  �1977המינימלי), תשל"ז

 33  מטעמי� מיוחדי� שיירשמו, על תשלו� סכו� קט� מהסכו� האמור.

  34 
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 1להוצאות ובקביעת שיעור� יתחשב בית המשפט או הרש�, בי�  תו צו (ב)  בתי

 � 2השאר, בשווי הסעד השנוי במחלוקת בי� בעלי הדי� ובשווי הסעד שנפסק בתו

 3  ויהא רשאי להתחשב ג� בדר& שבה ניהלו בעלי הדי� את הדיו�...".הדיו�, 

  4 

 5  ראה בית המשפט או הרש� כי בעל די� הארי& את הדיו� בכל הלי& שלא   . 514             

 6 לצור&, על ידי טענות סרק או בכל דר& אחרת, רשאי הוא, באותו הלי& או בפסק  

 7הדי�, וללא קשר ע� תוצאות המשפט, להטיל עליו את הוצאות ההלי& או המשפט 

 8או לטובת אוצר  בשיעור שימצא לנכו� בנסיבות העני�, לטובת בעל הדי� שכנגד

."� 9  המדינה, או לטובת שניה

 10  (ההדגשות שלי א.ד)                            

  11 

 12  שיקול דעתו של בית המשפט בפסיקת הוצאות ושכר טרחת עו"ד

 13  פסיקת ההוצאות ושכר טרחת עו"ד, מסורה לשיקול דעתו של בימ"ש, בהתחשב בנסיבות   .        9

 14המסוימות של התביעה ובאופ� ניהולה על ידי בעלי הדי�. ברירת המחדל דהיינו "הרצפה"                     

 15כללי לשכת עורכי הדי� (התערי# המינימלי המומל/), לבהתא	 היא פסיקת שכר טרחת עו"ד, 

 16  . � 929במקרה שלפנינו ס� כולל של  .2000(תש"ס

  17 

 18  סו* דבר

 19לאחר ששקלתי את אופ� התנהלות הנתבע שגרמה לבזבוז זמנו של התובע ובהתחשב בכ�    .10

 ,� 20בעובדת קיומה של תביעה קודמת של שהנתבע הציע לשל	 לתובע את סכו	 התביעה קר

 21"חוק  ה חוזרת ונשנית של בצור� להרתיע  מפרסמי	 מהפר , בעילה זהההתובע כנגד הנתבע 

 22  ל	 לתובע את הסכומי	 כדלקמ�:הספא	", אני מחייב את הנתבע לש

 23  . � 1,235סכו	 התביעה בס� של  

 24  . � 374החזר אגרה בס� של 

 25סכומי	 אלו ישולמו לתובע בצירו# הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיו	 הגשת התביעה 

 26  ועד למועד התשלו	 המלא בפועל . 21/02/18

 27עו"ד בס� כולל  וכ� שכר טרחת � 250בנוס#, ישל	 הנתבע לתובע  הוצאות משפט בס� של 

 28הפרשי הצמדה וריבית  ה	במועד הרשו	 מטה, יתווספו אלי מושככל שלא ישול � 7501,של 

 29  כחוק עד למועד התשלו	 המלא בפועל.

  30 

 � 31לפני	 משורת הדי� ,אינני מחייב את הנתבע בתשלו	 הוצאות לטובת אוצר המדינה, בגי

 32  נתבע.בזבוז זמ� שיפוטי יקר, לצור� טיפול בבקשות הסרק שהגיש ה

  33 

 34ימי	 מיו	 קבלת העתק פסק הדי�  30כל התשלומי	 שפסקתי לעיל, ישולמו לתובע בתו� 

 35  אצל הנתבע.
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  1 

 2  מבוטל.  28/10/18הדיו� הקבוע לפני ליו	 

  3 

 4  . ותסגור את התיק פסק הדי� לצדדי� העתק המזכירות תמציא 

  5 

 6  לוד.ימי	 ממועד קבלתו לבימ"ש מחוזי מרכז  45זכות ערעור על פסק הדי� בתו� 

    7 

  8 

  9 

 10  , בהעדר הצדדי	.2018יוני  08, כ"ה סיוו� תשע"חנית� היו	,  

  11 

 12 

  13 

  14 

  15 

  16 

  17 

  18 




