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   16-05-33782   ק"ת  המשפט לתביעות קטנות-ביתב

    בתל אביב

  
  

  024561128, ת.ז. גיל דור          :התובע

  7174766, מודיעין,  2דירה  7ירמיהו הנביא מרחוב 

  077-4315311: טלפקס; 050-9191212טלפון: 

  

  -נ   ג   ד      -                    

  

  304879125, ת.ז. יניב עמר          :נתבעה

    9666476, ירושלים,  80שמריהו לוין מרחוב 

  

  

  הטרדה ואיומים.משלוח דברי פרסומת (ספאם), ,  דיבה אתלשון הרע והוצ -נזיקין   מהות התביעה:

  ₪ 33,500  סכום התביעה:

  

  

  כתב תביעה
  

עמר ") מתכבד בזאת להגיש לבית המשפט הנכבד כתב תביעה כנגד מר יניב התובעהתובע, גיל דור, (להלן: "

  ").הנתבע(להלן: "

  

   ,בית המשפט הנכבד

  

  הנתבע שעיקרם:מחדלי במעשי וב עניינה של תובענה זו

  

, וזאת כ"נקמה" על כך שהתובע העז וכלפי אשתו כלפי התובעשהפיץ ופרסם  לשון הרע והוצאת דיבה .1

ובגין בגין משלוח דברי ספאם ) 29790-10-15(ת"ק, ראשל"צ, הנתבע לביהמ"ש,  נגדלהגיש תביעה כ

  הוצאת כספים במרמה.

, תוך ידיעה ברורה כי דבריו אינם נכונים וכי תוצאת ולשון הרע י בלערדבהפיץ ופרסם באינטרנט, הנתבע, 

   .פרסומם תהיה הרסנית ותפגע קשות בשמו הטוב של התובע

 

א 30ובניגוד להוראות סעיף  ו, ללא הסכמתהתובע אל ומסיבית שיטתית מתמשכת משלוח דברי פרסומת .2

(להלן: "חוק הספאם") ובניגוד לחוק הגנת הפרטיות,  1982 –לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב 

אדגיש כי מדובר בעניין      לכל הפחות מתרשל ומפר חובה חקוקה ונוהג בחוסר תום לב. תובעותוך שה

הם את כתובת עקרוני מאחר ומפרסמים שונים מפציצים אותי בפרסומות, על אף שאף פעם לא מסרתי ל

המייל שלי, ובוודאי לא נתתי להם רשות לשלוח אליי פרסומות, וצריך לעשות הכל כדי להפסיק את התופעה 

) לחוק הספאם, המטרה היא לעקור את התופעה הזו מהשורש, וכשבית 3א(י)(30לפי סעיף    המטרידה הזו.

(הגדולה מאוד במקרה הזה),  הפיצוי הוא צריך לקחת בחשבון את היקף ההפרהאת גובה המשפט קובע 

לעודד נמענים כמו התובע לממש זכויותיהם, ולהרתיע מפרסמים מלהמשיך להפר את החוק, ללא קשר 
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  הנזק._לגובה

 

הנתבע לא מסתיר את כוונותיו הזדוניות, ומספר, מתפאר ומתרברב בפני מכריו על " הטרדה ואיומים" .3

.  הטרדות ומעשים ואף נפשי כלכלי וגם פיזי-ממשי, גם עסקיכוונותיו להטריד את התובע ולגרום לו לנזק 

, חלקם נעשים ממש בימים אלו, וחלקם, לצערו של התובע, ופגעו בתובעובוצעו בפועל  שחלקם כבר נעשו

  כנראה ימומשו בעתיד וימשיכו.

 

גוריון, בן  התובע הגיש בעבר מספר תלונות במשטרת ישראל כנגד הנתבע.  הנתבע אף נעצר בנמל התעופה .4

  עת ניסה לברוח לחו"ל ושוחרר בתנאים מגבילים, להמשך חקירות.

(ירושלים,   24713-05-16,  52817-03-16ככל הידוע לתובע, מספר התיקים שמתנהלים כנגד הנתבע:  

  )מדינת ישראל נ' יניב עמר

  

  

  :פרטי התביעה
  
 הצדדים .1

בעלים ומנהל עסק בתחום בניית אתרי אינטרנט וקידום אתרים, בעליו של אתר האינטרנט התובע הינו  .1.1

www.webfocus.co.il  וכן עוסק בצילום מקצועי, ובעליו של אתר האינטרנט ,topimage.co.il   וכן

 אתרים נוספים.

מי עיסוקיו בשירותי אינטרנט שונים,  בעל עסק בשם "לקוחות באינטרנט", ובין תחו "עוסק", הנתבע .1.2

מכירת מאגרי כתובות  עסקים באתרי אינדקסים, ורישום ):  פרסום , ע"פ פרסומיו הרבים(רשימה  חלקית

וק ומוכר שירותי ו, מכירת לידים, תווך לעבודה בחו"ל בעגלות מכירה,  משופרטי נמענים לכל דורש דוא"ל

תרמית עוקץ "עבודה מהבית" שמציע , וכן ודומיו 1900שירותי שיחות בתשלום  דיוור למליוני נמענים, 

 ועוד. ומעסיק מאות אנשים,  ובסופו של עניין, לא משלם לאף אחד מעובדיו תשלום כלשהו,

, שודר תחקיר, העוסק באזהרה לציבור מפני 10, בתוכנית "הכל כלול", ערוץ 2.5.2016בתאריך  -ועוד  .1.3

ים להצעות ל"עבודה מהבית". שם כותרת הנתבע, יניב עמר, שנוהג לעקוץ גולשי אינטרנט תמימים המתפת

 התחקיר: "זהירות! עוקץ עבודה מהבית".   (סרטון הקלטה מהטלויזיה, מצ"ב לכתב תביעה זה)

  

 

 פרשת התביעה .2

 לשון הרע והוצאת דיבה .2.1

התובע הגיש תביעה כנגד הנתבע, בגין משלוח הודעות ספאם, וכן בגין הוצ'  17.10.2015בתאריך  .2.1.1

 ת"ק, ראשל"צ) 29790-10-15תביעה .  (מס. כסף במרמה

לאחר כשבועיים ממועד הגשת כתב התביעה, שלח התובע באמצעות הדוא"ל את כתב התביעה  .2.1.2

  ).11/2015לנתבע.  (השבוע הראשון לחודש 

 support@webfocus.co.ilהתובע שלח את כתב התביעה מכתובת הדוא"ל:   

ומשמשת את התובע,  בשימוש כלל,שאינה כמעט דוא"ל כתובת דוא"ל זו, הינה כתובת  .2.1.3

  להתכתבות עם צוותי תמיכה טכנית מחו"ל, במסגרת עבודתו בבניית אתרי אינטרנט.
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  אם בכלל. –השימוש בתיבת דוא"ל זו, מינורי, ומסתכם לכל היותר במספר הודעות לשנה אחת 

כי כתובת  מראה – באינטרנט החיפוש יע"מ לחזק את טענת התובע, חיפוש כתובת דוא"ל זו במנוע

  .וידועה, ואינה מוזכרת באינטרנט כלל מוכרת דוא"ל זו אינה

  Bingממנוע החיפוש צילום מסך  מצ"ב נספח א',

 

הנתבע, כ"נקמה" בתובע, על שהעז להגיש נגדו כתב תביעה, פתח במסע השמצות, פרסום דיבה  .2.1.4

  ונפשי. לגרום לתובע לנזק כלכלי –ולשון הרע בדרכים שונות ומגוונות, ובמטרה אחת 

  

הנתבע בין היתר, פרסם בחדרי צאט באתר תפוז ובאתר וואלה, את מספר הטלפון של התובע,  

  והציג את התובע כבחורה המספקת שירותי מין.

 SMSאל התובע התקשרו עשרות גברים למטרת מפגשי סקס, וכן שלחו את התובע עשרות הודעות 

 /Whatsapp  שון המעטה.תמונות גסות וזו בלבין היתר הכוללות  

  

  צילומי מסך ממכשיר הסלולארי של התובע. מצ"ב נספח ב',

 

, המפעילה של חדרי הצ'אטים באתר וואלה ובאתר תפוז, InvokeMobileהתובע פנה לחברת  .2.1.5

, כך InvokeMobileולאחר מספר ימים והתכתבויות, מספרי הטלפון של התובע נחסמו במערכת 

  הטלפון שוב.מספר שלא ניתן היה לפרסם במערכת את 

 

הנתבע, שנחסם במערכת הצ'אטים לפרסום מספרי הטלפון של התובע, החל לפרסם את אותן  .2.1.6

  מודעות הסקס בשם התובע, אך הפעם, בחר לפרסם את כתובות הדוא"ל של התובע.

  קיבל התובע עשרות הודעות דוא"ל בעלי אופי ורקע מיני. 5-7/11/2015במהלך מספר ימים, 

  דעות הגיעו לכתובות הדוא"ל:ובין היתר, אותן הו

gil@webfocus.co.il 

info@webfocus.co.il 

support@webfocus.co.il - !!! 

gildor@012.net.il 

 למעט הכתובתמפורסמות באתרו של התובע, וכן באתרים שונים,  הדוא"ל שלעיל,  כתובות

support@webfocus.co.il – !כתובת דוא"ל הידועה לנתבע בלבד  

  

  וכן דוגמא להודעת דוא"ל. Outlook, צילום מסך מתוכנת הדוא"ל ג' מצ"ב נספח

 

, בין היתר כוללת התלונה את סעיף 480800/2015הוגשה תלונה למשטרת ישראל, מספר תלונה  .2.1.7

  לחוק מניעת הטרדה מינית. 562"הטרדה מינית ע"י פרסום תצלום.." סעיף 

  

  הגשת תלונה במשטרה  – מצ"ב נספח ד'

 

כוונותיו הזדוניות כלפי התובע, ואף מתרברב על כך בשיחות מעשיו ואת הנתבע, לא מסתיר את  .2.1.8

  טלפון עם מכריו וחבריו.

  מהגב' אנני רוזנברג.ת של הנתבע, וטלפונישיחה לידי התובע הגיעו עשרות רבות של הקלטות 

עם  קה כל מגעאנני היתה בקשר עם הנתבע תקופה קצרה, ולאחר שהבינה כי מדובר בנוכל, נית
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  יצרה קשר מיוזמתה עם נפגעים נוספים, והעבירה לידיהם הקלטות שיחה.אנני הגב' הנתבע.    

  

בגדול, אני אזיין אותו  "...:  אומר בין היתרו - בשיחת וואצאט קולית על התובע מדברהנתבע 

, פרסמתי אני הבנתי שהוא הגיש עלי תלונה בגלל שעשיתי לו איזה תרגיל, תראי אנני, בקיצור

, אבל זה עוד כלום....  אני אוציא לו את המעיים.... אני מכין לו קצת את המספר טלפון שלו

  תשתית מלחמה ארוכת שנים...."

  

  aud-201620220-wa0041 p1 -תמלול שיחה שסומנה כקובץ תמלות שיחות.   – 'המצ"ב נספח 

  דיסק אודיו עם ההקלטה המקורית) (מצ"ב

 

משגר איומים רבים כלפי מי שהעזו להגיש נגדו תביעות הנתבע, בשיחה אחרת, מוקלט כאשר  .2.1.9

  לבית המשפט.

האנשים האלה אני אתן בהם נקמה שלא נראתה מעולם. אני די בטוח שהם יבטלו  "ובין היתר: 

, או שהם פשוט התביעות, לא יודע, הם פשוט יקרה להם משהו. כי את התביעות בשלב מסוים

ם האלה הם עסקים, שניים מהם הם עסקים...   האנשים האלה, מה שמחכה להם, את תראי האנשי

תראי איזה דברים  מה זה אויב.   אנני מה שאני אעשה להם, את תביני אז, מה זה אויב של יניב. את

, אני מעדיף לשמור את זה כי זה כבר פלילי כבד -אכזריים אני אעשה להם.... אני מעדיף ש

אני הולך לעשות להם דברים קשים מאוד, באמת מזעזעים, ואת תראי איזה עוצמה  לבשבילי. אב

  "יש לי, את תראי איזה מכה אני אתן להם....

  

  AUD-20160220-WA0048___T -השיחה שסומנה כ שיחות.   תמלול – 'המצ"ב נספח 

 

 משלוח מאות הודעות דוא"ל ספאם .2.2

, נכנס מיוזמתו לעשרות ומאות אתרי פרסום שונים בחו"ל הנתבע, במסע הנקמנות כלפי התובע .2.2.1

שדרכו ביצע את מעלליו) ורשם  IP(ע"מ שיהיה קשה עד בלתי אפשרי לעקוב ולגלות את כתובת ה 

  בהם את כתובות הדוא"ל של הנתבע, כמי שמעוניין לקבל דברי פרסומת לדוא"ל שלו.

שונים, ובכל מספר דק',  Proxyשרתי הנתבע, הערים והקשה, והסתיר את זהותו בכך שגלש דרך 

  של מחשבו, לכתובות שונים המפוזרים בעולם. IPהחליף את כתובת ה 

  

הודעות דוא"ל ספאם,  500 -מעל כ  4.11.15, התובע קיבל החל מתאריך של הנתבעמעשיו עקב 

שנמשכו מספר ימים, שבמהלך תקופה זו, התובע נאלץ להשקיע משאבים רבים ע"מ לחסום 

  ולהפסיק את זרם הפרסומים שהגיעו לתיבות הדוא"ל שלו.

  

  OUTLOOKצילום מסך מתוכנת  – 'ומצ"ב נספח 

  

  ,  דוגמא לתוכן הודעת דוא"ל פרסומי 1' ומצ"ב נספח 

 

 :לעובדותביהמ"ש כבוד נה את תשומת לב מפהתובע  .2.2.2

 ידועה לנתבע בלבד. – support@webfocus.co.ilכתובת הדוא"ל  .2.2.2.1

 בתאריכים חופפים –מאות הודעות הספאם נשלחו במקביל להטרדות המיניות בטלפון  .2.2.2.2
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הודעות הספאם, נשלחו אל התובע מיד לאחר שהתובע שלח את כתב התביעה בדוא"ל  .2.2.2.3

 תביעת ספאם. –כתב תביעה שבעיקרו  –לנתבע 

סיפר על מעשיו, והתרברב על כך,  בשיחת הטלפון שהוקלטה ומצ"ב לכתב הנתבע  .2.2.2.4

  התביעה.

 

 איומים המכוונים כלפי התובע .2.3

  האויב הראשי שלי""  וגם  "1אויב מספר "  ו/או  "האויב שליהנתבע, מכנה את התובע " .2.3.1

בשיחות הטלפון המוקלטות, מספר לא אחת, כי יגרום נזק ישיר לתובע, יגרום להתמוטטות עסקיו, 

  וכן יגרום למותו.

  

  תמלול שיחות.    – מצ"ב נספח ה'

  

 מתרברב ומספר:ובין היתר, הנתבע מוקלט 

. אני הולך להזמין אותם את יודעת איזה פינוקים אני הולך לעשות לאויבים שלי" .2.3.1.1

, ניסיתי להוריד אותו לזה שתובע אותי הראשי, הוא גר במודיעיןם התקשרתי לפגישה. פע

לדרום מודיעין, לא הצלחתי, אבל הוא זיהה שזה המספר שלי איך שהוא. אבל בהזדמנות אני 

גם אעשה לו את התרגיל הזה, אני אוריד אותו לצד שני של מודיעין. חבל לך על הזמן איזה 

  "צחוקים

  AUD-20160219-WA0041__Eהקלטה  

 

. יש לי אוייב כזה אשכנזי מה זה למישהו את הצורה עאחת ההנאות שלי זה לקרו" .2.3.1.2

, מת לפרסם את התעודות זהות , אני מת מת להתחזות אליו, מת. מת פשוט מתחנבוזבוז כזה

. אני פותח פייסבוק על שמו, בפייסבוק הזה אני מתחזה אליו, צובר אלפי שלו בכל האינטרנט

לא בעיה כי אני קודם כל אפתח חשבון של בחורה, אצבור אלפי עוקבים ואז עוקבים. זה 

אני מפרסם עליו לכלוכים ואני  אחליף את התמונות אליו ואת השם, ואז אני מעלה תמונות,

אגרום לו לריב עם אנשים, חבל לך על הזמן מה אני הולך לעשות. אני הולך להיות הוא, 

  "ולריב עם כל העולם.

  AUD-20160220-WA0027__LLהקלטה  

 

אני אציק  אני מטורף, אני עושה את זה כל הזמן, אני אם למשל יש מישהו שאני שונא," .2.3.1.3

  ". אני מציק לו בצורה קיצונית לו עד שהוא ימות

  AUD-20160220-WA0035__MMהקלטה  

 

הוא יהיה מסכן כי הוא לא, הוא לא יידע מאיפה זה יבוא לו, הוא יקבל מכתבי תביעה " .2.3.1.4

, שאף אחד לא דמיין -אני אעשה לו טירוף, טרור שלא, לא תואר ב פסקות. הוא יקבל,ללא ה

, כן ככה גיל דוראיש ביום לבית שלו ידפקו לו בדלת שלום,  30 20וזהו......   כל יום יבואו 

זה השם שלו, כן שלום, בראיון עבודה לגבי עבודה, באנו לראיון, כל יום הוא יקבל ככה 

יש מלא שיטות. אני יכול להזמין לו  יודעת זה גם מה קורה לבן אדם?דפיקות בדלת, את 

שליחי פיצה בלי הפסקה. אני יכול להזמין לו מה שאני רוצה לבית, אני יכול להזמין לו צבא 

, יש מלא דרכים להתעלל בבן אדם, עד שהוא פשוט של אנשים לבית, חבל לך על הזמן. קיצור

, או יברח מהארץ, וזה לא יעזור לו, אותי, שוט או יתאבדלא יוכל לסבול את זה עוד, והוא פ

  "  הוא לא ינצח.
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  AUD-20160220-WA0040___PPהקלטה  

 

אין הסרה, מותק, אני שולח ספאם יום יום לנצח, ואין  אבל כשאני מתחזה לאויב שלי" .2.3.1.5

את יודעת מה יקרה לו? פשוט יהרגו אותו....  מה שכן, אני אוציא    .הסרה. פשוט אין הסרה

לו את המעיים, תדעי לך, אני מכין לו תשתית מלחמה ארוכת שנים, עד שהוא יתאבד. וזה, 

   "הוא אני אגמור אותו

  AUD-20160220-WA0041__P1הקלטה   

  

ל מכתבי תביעה , יקביש לי איזה מיליון ומשהו כתובות אי מייל של ישראלים. קיצור" .2.3.1.6

. אני אומר לך, הוא לא, הוא יקבל, הוא יבוא לתיבת דואר אחרי חודש, ברמות שהוא יתאבד

מכתבי תביעה. הוא יהיה בהלם, הוא יקבל התקף לב. הוא כולם  40הוא פשוט יראה אולי 

כי אני אתן את הפרטים שלו  התעודת זהות שלו והשם שלו, ואנשים גם יילכו אליו הבית.

  ". אני לא צוחקזה האויב שלי. יש אנשים שיילכו אליו הביתה ויתנו לו מכות המלאים,

  AUD-20160220-WA0043___Z34הקלטה  

 

אני די בטוח שהם יבטלו    .האנשים האלה אני אתן בהם נקמה שלא נראתה מעולם" .2.3.1.7

. את התביעות בשלב מסוים, או שהם פשוט התביעות, לא יודע, הם פשוט יקרה להם משהו

אבל   את תראי איזה דברים אכזריים אני אעשה להם.....כי האנשים האלה הם עסקים.....  

אני הולך לעשות להם דברים קשים מאוד, באמת מזעזעים, ואת תראי איזה עוצמה יש לי, 

  "את תראי איזה מכה אני אתן להם......

  AUD-20160220-WA0048___Tהקלטה  

 

זה תביעות קטנות, זה לא משהו כבד, זה חרטה תביעות ספאם, אלף,  30כל אחד " .2.3.1.8

אלף. אבל  120חברה, זה  4אלף כל אחד, סך הכל זה  30. תביעות פשוטות של ספאם מה, בונה

אני לא רוצה סתם לשלם להם. למה מי הם יכול להיות שזה יהיה עוד, אבל עדיין את יודעת, 

רוצה לטפל בהם קשה. אני  בכלל? אני רוצה להרוג אותם גם, אני רוצה לחסל אותם, אני

. זה לא יכול להתבצע בארץ בכל רוצה לעשות להם נזקים קשים לעסק ולפגוע בהם חזק

  "מחיר, את יודעת. זה רק בחו"ל זה הכל.

  AUD-20160220-WA0052___Wהקלטה  

 

הנתבע הגב' אנני רוזנברג, שהיתה בקשר עם הנתבע תקופה קצרה, סיפרה והעידה בפני התובע כי  .2.3.2

" שלו, וכן כי בכוונותיו לגרום לו לנזק, לפגוע בו בדרכים שונות 1לה שהתובע הוא "אויב מס.סיפר 

  ועוד.

  תצהירה של הגב' רוזנברג – 'זמצ"ב נספח 

   

  

 

 סיכום .3

 הנתבע, לא בוחל בשום דרך, ונוקט שיטות ודרכים יצירתיות שכל מטרתן פגיעה קשה בתובע ובבני ביתו. .3.1

אף מתרברב על כך בפני חבריו, והקלטות השיחה מעידות על  להיפך!   כוונותיו,הנתבע לא מסתיר את  .3.2

 עצמו.הוא כך.  אין חזק יותר משמיעת איומיו כלפי התובע בקולו 
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כתובת דוא"ל הידועה רק  -  support@webfocus.co.ilהנתבע פגע בתובע, והשתמש בכתובת הדוא"ל  .3.3

 –מאחורי משלוח מאות הודעות ספאם, ופרסום לשון הרע  לו עצמו, ועל כן כל טענה כי הוא אינו עומד

 משקלן שווה כקליפת השום.

התובע מגיש תביעה זו במסגרת תביעות קטנות, היות ובספק גדול אם הנתבע, שכבר נפתחו כנגדו הליכי  .3.4

ישלם לא  –הצהיר לא אחת, כי לא ישלם לתובעים פיצוי זה או אחר הוצל"פ ע"י תובעים אחרים, והיות ש

בסופו של דבר את הפיצוי אותו יקבע ביהמ"ש.    אי לכך, וע"מ לחסוך שכ"ט עו"ד, שעות רבות של 

דיונים, והוצאות רבות נוספות אילו התביעה היתה מוגשת לבימ"ש השלום/ מחוזי,  מוגשת בזאת 

 במסגרת ת"ק.

 ₪על למליון מעשיו ומחדליו של הנתבע, מהווים הפרות ע"פ חוק, היכולות להוות בסיס לפיצוי מ .3.5

העוולות בגין  ₪ 33,500  לשלם לתובע סך שלנתבע בקש בית המשפט הנכבד לחייב את האשר על כן, מת .3.6

 בכתב התביעה וכן בנספחיו תוארו לעילש

)(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], 4(40לבית המשפט הנכבד סמכות העניינית לדון בתביעה לפי סע'  .3.7

מקום ביצוע ההפרות ברשת האינטרנט (תפוצת האינטרנט הינה  וסמכות מקומית לאור 1984-התשמ"ד

)), וכן סכום 28.3.12(פורסם במאגר נבו, החלטה מיום  יעקובוביץ נ' זיאס 530/12בכל מקום, ר' רע"א 

 התביעה שאינו עולה על הסכום המקסימלי המותר לת"ק.

 יהא זה ראוי, צודק ונכון לקבל את התביעה. .3.8

 בבית משפט זה יותר מחמש תביעות. האחרונה לא הגישמצהיר כי בשנה  התובע .3.9

  

  בכבוד רב,  

  גיל דור, התובע

    

  .16.05.15  תאריך:
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 נספחים
  
  

  BING          9צילום מסך מאתר     נספח א'
  10-12    צילומי מסך ממכשיר הסמארטפון של התובע    נספח ב'

  13    וכן דוא"ל לדוגמא Outlookצילום מסך מתוכנת     נספח ג'
  14        הגשת תלונה במשטרת ישראל    'דנספח 

  נפרד    עמודים 18תמלול הקלטות, מצ"ב קובץ נפרד,     נספח ה'
  OUTLOOK        15,16צילום מסך מתוכנת     'ונספח 

  17        תצהירה של הגב' אנני רוזנברג    נספח ז'
  
  

   


