
  
 

  
  בית משפט לתביעות קטנות בבאר שבע

11
29876 ת"ק
  ברישב נ' אריאל מדיקל 16
  

  2017אפריל  19  

  

 2

  1 
#>2#<  2 

 3  פסק די%

 4עד  2016 וארלטענת התובעת בי� החודשי� פב , 20,000התובעת הגישה נגד הנתבעת תביעה על ס% 

 5הודעות פרסו� מטע� הנתבעת שמטרת� לעודד את הנתבעת  20נשלחו אלייה לפחות  2016 טובראוק

 6 2008א לחוק התקשורת (בזק ושידורי�) תשס"ח 30וזאת בניגוד לסעי)  ו שירות,לרכישה מוצר א

 7  "). חוק הבזק(להל�: "

  8 

 9ת שנשלחו אלייה נית� לראות כי ש� הנתבעת התובעת הציגה לבית המשפט את הודעות הפרסומ

 10  "אריאל מדיקל" מופיע כמי ששלח אות�, ע� מספר טלפו�. 

  11 

 12אלייה כל דברי פרסומת כפי שמצוי� בחוק. אי לכ% לטענת התובעת לא נתנה מראש כל הסכמה לשלוח 

 13  ., 20,000עבור כל הודעה ס% הכל  , 1000תובעת התובעת ס% של 

  14 

 15נטע� ע"י הנתבעת כי התובעת קיבלה מסרוני� מהנתבעת לאחר שהנתבעת השאירה במכוו� את 

 16הראשו�, המסרו� קבלת קל מיד ע� נמספרה אצל הנתבעת, כמו כ� יכלה התובעת להסיר את עצמה ב

 17דבר שלא עשתה. לטענת הנתבעת היה מקו� להודיע לנתבעת לחדול ממשלוח המסרוני� ובכ% יש כדי 

 18  להשפיע על גובה סכו� התביעה והפחתתו.

  19 

 20לא ישגר מפרס' דבר פרסומת באמצעות פקסימליה, מערכת חיוג א(ב): "30חוק הבזק קובע בסעי) 

 21בלא הסכמה מפורשת מראש של הנמע%, בכתב, אוטומטית, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, 

 22  ."לרבות בהודעה אלקטרונית, לרבות הודעה מוקלטת

  23 

 24 התובעתהסכמה בכתב לשגר לה דברי פרסומת.  אי� מחלוקת כי התובעת לא נתנה לנתבעת כל (לעייננו 

 25 17וג� לא פנתה לנתבעת בבקשה לחדול ממשלוח ההודעות. לדבריה  "רההס"אכ� לא שלחה הודעת 

 26  ו% ההודעות שהתקבלו כלל לא היו ע� קישור להסרה. מת

  27 

 28בתו%  והיא ומופיעה במידה מילה "הסרה", יובהר כי לא נקבעה בחוק הבזק חובה על נמע� להשתמש ב

 29ההודעה. לא אחת נקבע כי שימוש במילה זו חוש) את המשתמש לנזקי� באינטרנט ונמע� רשאי 

 30  להימנע מלשלוח הודעת הסרה.

  31 

 32  להודעה. , 1,000פסוק לתובע פיצויי� ללא הוכחת נזק בס% המחוקק מאפשר ל

  33 
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 1עבור כל הודעה  , 500ס% של  התובעת בנסיבות האמורות לעיל מצאתי כי יש מקו� לפסוק לטובת

 2  ., 10,000יינו ס% הכל אני פוסקת לתובעת פיצוי בס% של הד

 3  ., 500סכו� זה יתווספו הוצאות משפט בס% של ל

  4 

 5יו� מהיו� וישא  30. סכו� זה ישול� בתו% , 10,500את התובעת בס% של  אשר על כ� הנתבעת תפצה

 � 6  יו� ועד התשלו� בפועל.  30הפרשי הצמדה וריבית מתו

  7 

 8  יו�. 15בקשת רשות ערעור בתו% 

  9 
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  11 

 12  במעמד הנוכחי'. 19/04/2017, כ"ג ניס% תשע"זניתנה והודעה היו' 

  13 

 

  

   שופטת עמיתה,  בית אור דרורה
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 20 ירד� אביתר ידי על הוקלד




