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רונןנכבדי,
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בפקסובדואראלקטרוני
 --מבלי לפגוע בזכויות --

הנדון:התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים 
בשם מרשנו ,מר עומרי חיון ,בהמשך למכתבנו מיום  8.1.2012ומבלי לגרוע מהאמור בו ,הרינו לפנות אלי ך
כדלקמן:
 .1דומה כי מרשתך נוהגת בחוסר תום לב , עת היא מודיעה לכלל ציבור העוקבים של הבלוג של מרשנו
שגולשיםלכתובת : ,http://msn.nana10.co.il/כיהבלוג " נסגר", מקוםבוהיאיודעתהיטבכיהבלוג
שלמרשנולא"סגור"כללועיקר,אלאעברלאתראינטרנטעצמאיבכתובת : .http://omritv.co.il/
 .2כך ,נתגלה למרשנו ,כי החל מיום ( 02.0.1101לכל הפחות) ,מרשתך מודיעה כאמור לשלל הגולשים
והעוקבים של מרשנו המגיעים לאתר מרשתך ,כי "הבלוג של עומרי חיון ב  MSN -נסגר" .אם לא די
בכך ,מרשתך נוקטת בפעולו ת מסחר בלתי הוגן ומכבידה על גישת גולשיו ועוקביו של מרשנו לאתר
האינטרנט בו ממוקם הבלוג שלו ומפנה את הגולשים ( המהווים קהל שבוי של מרשתך) בעמוד ההודעה
המפרה לאתרים מתחרים מובהקים של מרשנו :האתר של "ערב טוב עם גיא פינס" ו "-נענע סלבס".
 .3מרשתך אף בחרה לנקוט בפעולות שונות ,כגון אי -קידום מופגן ומכוון של כתבותיו ושל הפוסטים של
מרשנו ,תוך פגיעה ישירה במרשנו ,בתדמיתו ,בשמו הטוב ובמוניטין הרב שרכש ,הרבה לפני שבא
בקשר עם מרשתך.
 .4כזכור,ביום,1.11.2011זימןמרגיאאליאב,מנכ"למרשתך,אתמרשנולפגישהוהודיעלובניגודמוחלט
לקבועולאמורבהסכם  ההעסקהביניהם, כימרשתךתיאלץלהפסיק אתההתקשרותעםמרשנו ,אלא
אםיקצץב -50%אתשכרו,וזאתללאמתןהסבראונימוקהגיוניכלל.
 .5מרשנו, אשרנחשבלבלוגרהרכילותהמובילוהמוכרבישראל, לאיכולהיהלקבלקיצוץמעיןזה,אשר
אינומשקףכללאתרמתההשקעהוהתחזוקהשלבלוגבהיקףזהאותוהואמנהל.
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 .6מרשנו הודיע למנכ"ל מרשתך באותו המעמד , כי הוא מעוניין לסיים את אספקת השירותים למרשתך
בתוםשלושתחודשיההתראה(היינוביום,)6.2.2012כקבועבהסכם,אלאשביום6.11.2011קיבלמרשנו
מכתבעלסיוםתקופתההתקשרותמטעםמרשתך, לפיותקופתההתראהתעמודעלחודשייםבלבדולא
שלושהחודשים, באופןשבוהעסקתובפועלתסתייםביום .2.0.1101
 .7מרשנו הופתעלגלות, כימידלאחרהפגישה, הוסרוכלהקישוריםהמפניםלאתר מרשנו מנענע  10ומ -
 :msnמהלך  שכל תכליתו מסתכמת בפגיעה ישירה במרשנו על דרך של פגיעה בכמות הכניסות לאתר
ולבלוג.
 .8משהבינהמרשתך, כיהיאעומדתלהפסידתעבורה("טראפיק")שלעשרותאלפיכניסותייחודיותביום
בבלוגהמצליחהמנוהלעלידימרשנו, שמהלהלמטרהלהכשילאתמרשנובכלדרך,תוךתקיעתטריז
בגלגליו המקצועיים והעצמאיים כאחד , לרבות הטעיית ציבור הגולשים והעוקבים של מרשנו ,כאילו
הבלוגשלו"נסגר" , תוךרמיסתשמוהטובשלמרשנווניצולעצםסיוםשיתוףהפעולהביןהצדדים,כדי
לנתבאתגולשיושלמרשנולאתריםמהםמרשתךמרוויחה.
 .9אין כל ספק ,כי מרשתך הייתה יכולה לנקוט בצורות הוגנות יותר ,כגון "הורדה" פשוטה של האתר
מהרשת ,ללא ציון עובדות מסולפות , כאילו הבלוג של עומרי חיון "נסגר" ,והפניית גולשיו לאתרים
מתחרים .דא עקא , שמרשתך העדיפה להתעשר שלא כדין על חשבונו של מרשנו ,תוך שימוש בשמו
ובמוניטיןשלולטובתתיעולהגולשיםלאתריםמהםלמרשתךקייםרווחישיר.
 .10זה המקום אף להוסיף ,כי מרשתך נמנעה במתכוון מלשלם למרשנו את שכרו בגין העבודה שסיפק
למרשתך במשך חודש דצמבר  ,1100עניין המהווה כשלעצמו הפרה בוטה של הסכם ההעסקה ביניהם.
בנקודה זו אני שב ומזכיר ,כי ללא כל קשר למחלוקות השונות בין מרשתך למרשנו ,עליה לשלם למרשנו
את שכרו כמוסכם וכמפורט בהסכם ההעסקה.
 .11מעשיםאלהשלמרשתך מגבשיםשללעוולותאזרחיותועבירותפליליותעלפיחוק, ובתוךכך,הפרהשל
הוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ,תשכ"ח  ;1968-הוראות חוק עוולות מסחריות ,תשנ"ט ;1999-
הוראותחוק עשיית עושר ולא במשפט,תשל"ט  1979-והוראות חוק החוזים (חלק כללי),תשל" ג .1973-
במעשיה מסבה מרשתך למרשנו נזקים רבים ,ממוניים ושאינם ממוניים.
 .12נוכחהאמורלעיל,מרשתךנדרשתלפעולמיידיתולאיאוחרמ 24-שעותמעתקבלתמכתבנוזהכדלקמן :
א .להורידכלהתי יחסותלמרשנובאתרמרשתךו/אובכלאתרהמשתףעמהפעולה ;
ב .לחדוללאלתר מכל פעולההפוגעתבמרשנוובשמוהטוב,לרבותפעולות טכניותו /או שישבהן
דיבהכלפימרשנו ;
ג .לשלםלמרשנואתשכרובגיןחודשדצמבר;2011
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ד .לשלם למרשנו פיצוי בסך  01,111ש"ח בגין הפניית גולשי מרשנו לאתרים מתחרים ופגיעה
במוניטין .סכום זה מהווה סכום לפשרה בלבד.
ה .כמוכןמרשתךנדרשתלשלםאתהוצאותמכתבזה.
 .13היהומרשתךלאתעשהכן ,מרשנוהורהלנולפעולבמהירותוביעילות,תוךשימוש בכלאמצעימשפטי
העומדלרשותו,לרבותפנייהלערכאותמשפטיות.
 .14למעןהסרספק,איןבאמורלעילכדילפגועבכלטענה, דרישהאובכלזכותאוסעדשמרשנוזכאילהם
עלפידין.

בכבודרב,

יותם וירז'נסקי ,עו" ד
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