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  נגד
 
  קשת טעמים בע"מ תנתבעה
 
 

 פסק דין
  1 
  2 

 3שקיבל, לטענתו, שלא  SMSהודעות  6בגין  ₪ 6,000בכתב התביעה עותר התובע לפצותו בסך של 
 4  כדין מהנתבעת. 

  5 
 6, שיגרה הנתבעת דבר פרסומת לתובע 24.10.13מן הנתונים שבאו בפני ביהמ"ש עולה כי בתאריך 

 7  שנשלחה לפל' הנייד שלו.  SMSוזאת באמצעות הודעת 
 8התובע ענה לאותו מספר טל' שממנו נשלחה אליו ההודעה כי הינו מבקש להסיר את הודעת             

 9  ואת עצמו מרשימת התפוצה של הנתבעת. SMS -ה

 10, כאשר האחרונה הינה מיום SMSהודעות  5למרות כן, המשיכה הנתבעת ושלחה לתובע עוד 
19.12.13.  11 

  12 
 13הגיש התובע את תביעתו לביהמ"ש וכתב התביעה התקבל על ידי הנתבעת  31.12.13בתאריך 
 14  .2.1.14בתאריך 

  15 
 16  התובע טען בכתב תביעתו כי לא נתן הסכמתו מראש לקבלת דבר פרסומת. 

  17 
 18בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי התובע הצטרף, מרצונו, למועדון הלקוחות של הנתבעת ובהצטרפותו 

 19הביע את הסכמתו לקבל חומר שיווקי באמצעות מסרונים ודואר אלקטרוני, הסכמה שהינו  –כך 
 20  חתום עליה. 

  21 
 22שבו מצויה הסכמת לקוח לקבלת  3ף טופס של הצטרפות למועדון הלקוחות ובסע' לכתב ההגנה צור

 23  הפרסום. 
  24 
  25 
  26 
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 1הטופס שצורף לכתב ההגנה אינו זה שעליו חתם התובע, ברם מהמסמכים שהוגשו לביהמ"ש וסומנו 
 2  , עולה כי התובע היה חבר מועדון הלקוחות של הנתבעת. 1נק/

 3  היתה כדין.  – 24.10.13ום על כן, ההודעה הפרסומית שנשלחה אליו בי
  4 

 5הנתבעת גרסה בכתב הגנתה כי מי ששולח מטעמה את ההודעות הפרסומיות הינה חב' חיצונית, 
 6ההודעה בדבר הרצון לבטל  –אולם אין בכך כדי לסייע לנתבעת בהגנתה, כאשר עפ"י קביעות החוק 

 7  ובע. מיות תשלח לאותו מס' טל' ממנו הגיעה, כפי שעשה התמשלוח הודעות פרסו
  8 

 9ההודעות שנשלחו לאחר אותה הודעה ראשונה לתובע וזאת במהלך תקופה של  5הנני קובעת כי אכן 
 10  נשלחו שלא כדין.  –חודשיים 

  11 
 12כאשר פרט להודעת ביטול אחת של התובע שנשלחה לנתבעת, כמפורט לעיל, לא עשה התובע דבר 

 13הנני קובעת  –ירות תכופה נוסף להפסקת משלוח ההודעות וכאשר משלוח ההודעות לא נעשה בתד
 14  . ₪ 375לכל הודעה ובסה"כ  ₪ 75את שיעור הפיצוי לתובע בסך של 

  15 
 16, בצירוף הפרשי הצמדה ₪ 375אשר על כן, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 

 17 וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.
  18 

 19בגין הוצאות המשפט, לרבות אגרת  ₪ 150כן הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 
 20  הגשת התביעה.  

 21  אף סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל. 
 22 

 23יום ממועד המצאת  15יש זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה וזאת תוך 
 24  פסק דין זה. 

  25 
 26  מזכירות ביהמ"ש תמציא עותק פסק הדין לצדדים.

  27 
 28  , בהעדר הצדדים.2014יוני  18, כ' סיוון תשע"דניתן היום,  

  29 

 30 
  31 

  32 


