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 4מידע כזה בדיוק ביקש המחוקק למנוע ". מידע לציבור"א ופרסומת הדבר גם . החוק שימוש

 5  . נתבעת לתובעהכמו זה ששלחה " דואר זבל"נמעניו של ציבור מ
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 7מחוזי (א "בת. על הצורך ליתן למונחי החוק פירוש תכליתי עמדו ערכאות המשפט  .6

 8' מ' השופטת דר' כבהטעימה ) 5.4.11 (מ"טלרן מסרים מיידים בע' חיות נ 1586/09) א"ת

 9 :אותה תכלית את, תוך הפניה לדברי ההסבר להצעת החוק, אגמון גונן
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 11יש לפרש על פי , ככל דבר חקיקה אחר, חוק התקשורת את"

 12נוכח ריבוי ': בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר. תכליתו

 13באמצעות , הפרסומים המגיעים ישירות לבתים פרטיים

 14 מצד, אלקטרוני דואר והודעות  SMS הודעות, פקס

 15גובר , משווקים ומפרסמים המבקשים להציע מוצריהם

 16 על פרטיותם של האזרחים מפני שיטפון פרסומי הצורך להגן

 17, בהקשר זה יש לציין. הם אינם מעוניינים בו, שעל פי רוב, זה

 18כי בדרך כלל החברות מגיעות אל הצרכנים הפוטנציאליים 

 19דרך מאגרי שמות עליהם הניחו את , בלא היכרות קודמת

 20, כאמור, למורת רוחו של האדם שאינו מעוניין בכך, ידן

 21הצעת חוק זו באה להסדיר את . לכך אישור מראשושלא נתן 

 22כך , ההתקשרות הזו ולאסור עליה בהעדר הסכמת הנמען

 23שמותר יהיה להתקשר לצורך שיווק או פרסום של מוצר או 

 24  ).שם" ('שירות רק לאחר קבלת הסכמה מראש

  25 

 26המשפט המחוזי לדרכים שהגו מפרסמים -התייחס בית, מייד לאחר הדברים האלה

 27  :על מנת לשטות בקביעותיו של החוק ולעוקפו

  28 

 29חוק ל' א30נועדו לעקוף את הוראות סעיף ] שונות[שיטות "

 30כאשר התוצאה הלא רצויה של הטרדת הפרט , התקשורת

 31ואף , וחדירה לפרטיותו נעשית בדרך מתוחכמת יותר

 32  ). שם" ( יותרמטרידה
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 8 מתוך 6

  1 

 2בענין שבא , תמיר' השופט מ' כבמפי , משפט זה-על אחת מאותן שיטות עמד בית  

 3  : לא מכברבפניו

  4 

 5הודעות שנשלחו לתובע הן אמנם התראות על כך שגולשת "

 6ואין בהן לכאורה הצעה גלויה , אחרת יצרה עימו קשר

 7נציג הנתבעת , ואולם. ומפורשת לרכישת מוצר או שירות

 8במידה וגולש יוצר קשר עם 'עצמו הודה במהלך הדיון כי 

 9כן אין -ועל', אחד משני הצדדים צריך לרכוש מנוי, גולש אחר

 10) א(א30כהגדרתו בסעיף ' דבר פרסומת'הודעות הינן ספק שה

 11שכן מדובר במסר המופץ באופן מסחרי אשר מטרתו , לחוק

 12     )א"ת(ק "ת" (היא לעודד רכישת מנוי אצל הנתבעת

 13תקשורת דיגיטלית מקוונת ' איכנברונר נ 14311-01-10

 14  )).28.7.11 (מ"בע

  15 

 16שבו המלצות אודות , מיכי אפילו שליחתו של עיתון מקו, בפרשות אחרות נקבע

 17 של כשיגורוכמוה , ל של נמענים"לכתובת הדוא, מופעים ומקומות בילוי הכרוכים בתשלום

 18, עטר' השופטת ד' כב (עיריית פתח תקווה' שמעוני נ 11126-10-09) ת"פ(ק "ת(דבר פרסומת 

 19ל של תלמידי "הנשלחת לתיבות הדוא,  בתשלוםהצעת רישום לקורסים, ובדומה; ))1.8.10

 20אוניברסיטת תל ' מור נ 36975-03-10) א"ת(ק "ת(היא דבר פרסומת אסור , אוניברסיטה

 21  )).19.8.10, רונן' השופט א' כב (אביב

  22 

 23השופטת  הוסיפה וכתבה, "מנוגדות להוראות החוק קביעה לפיה שיטות אלו אינן"  .7

 24. ענין כולוובכך מצוי ה). ל" הנחיות 1586/09א "ת" (תרוקן את החוק מתוכן", גונן-אגמון

 25עשוי אולי , הנצמד למילותיו ומתעלם מן התכלית שלשמה בא לעולם, פירוש דווקני של החוק

 26אלו . אך הוא חוטא לרוחו של החוק ולרבותא שבו, להכשיר הודעות כמו זו ששלחה הנתבעת

 27תהא , המטריד ונעדר תום הלב של שולחי ספאם לסוגיו, ביקשו לשרש את המנהג המקומם

 28  . א מולבש שקופה יותר או פחותהאדרת שבה הו

  29 

 30ומתוכה של אותה הבנה צמחו . כי ראשונים הבינו זאת שולחי ההודעות הללו, דומה

 31ה לעולם יבקש צד להקדים את רעהו שב, משפטית זו" לוחמה"יסוד מוסד ב, אמצעי הנגד

 32לקרב מאסף של המחוקק באלה יותר דומה לפרקים ש, במרוץ חימוש יצירתי ומתחכם
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 8 מתוך 7

 1.  ולהרוויח את לחמם על חשבונן של פרטיּות הנמען ושלוות נפשו,תל במילותיו לההחפצים

 2העמדתה לנגד עינינו של תכלית הדרך לכך היא . נועדבר זה שומה על ערכאות השיפוט למ

 3  . נגזר מתכלית זוהובחינת עובדותיו של כל מקרה במבט מהותי , החוק

  4 

 5ברשת , ת של גורמים שוניםיוזמות פילנתרופיובחינה מהותית מבדילה בנקל בין 

 6. לבין פרסומת מוסווית שמטרתה גריפתו של רווח כספי, האינטרנט ובאמצעים אחרים

 7המבקש להסתיר מן העין כי לא את ענינו של ,  מאפשרת לסלק את המסךבחינה מהותית

 8בחינה מהותית מגלה כי לא רווחת . שלו-כי אם את ענינו, בעל היוזמה, לא אחת, האחר רואה

 9  .כי אם אינטרס עסקי ברור ומובהק, ים עמדה לנגד עיניה של הנתבעת דנןהגולש

  10 

 11המחוקק ביקש להחריג מפורשות מסרים בעלי . בדבר אחד הצדק הוא עם הנתבעת  .8

 12שהדבר נעשה במצוותו של חופש הביטוי , אפשר. תכנים פוליטיים מגדרי האיסור שבחוק

 13ך שהמחוקק אינו אלא צביר של ואפשר שמקורו בכ, הפוליטי והעדפתו על זה המסחרי

 14כל גזירה שווה לא ניתן לגזור בין הודעות ובהן תכנים , ואולם. גורמים בעלי סדר יום פוליטי

 15ומשוגרות שלא , לבין הודעות מסחריות כמו אלו שבהן שלחה ידה הנתבעת, פוליטיים

 16  .  אסורות בתכלית האיסור–האחרונות .  מותרות כחריג מפורש–הראשונות . בהסכמה

  17 

 18אין זה מעלה ואין מוריד אם התובע ביקש או שלא ביקש את הסרתו , משכך  .9

 19או אם תיבת הדואר של , אם לחץ או שלא לחץ על הקישור המאפשר זאת, מרשימת התפוצה

 20ה אסור הי, המפורשת של התובעבלא הסכמתו . שמא לא,  לפניות כאלוהנתבעת מנוטרת

 21 לפיצויים ,כקבוע בחוק, משכך היא עשתה זכאי הוא. לנתבעת לשגר אליו דברי פרסומת

 22. כפופים לחובה להקטינום נממילא אי –שלא כטענת הנתבעת  ו,לדוגמה שאינם תלויים בנזק

 23והניסיון לעקוף במודע את הוראותיו של חוק ,  שנשלחו לתובעמספרן הרב של ההודעות

 24וכך אני , מצדיקים את פסיקתו של הפיצוי המרבי שניתן לפסוק במסגרת זו, התקשורת

 25  . עושה

  26 

 27 –ח " ש19,000ופוסק לזכותו של התובע סך של , אפוא את התובענה, אני מקבל

 28פיצויים ללא הוכחת נזק בגין ההודעות שנשלחו לו והוצאות שהוציא בהגשתה של תביעתו 

 29שאם לא כן ייתוספו ,  ימים מהיום30לידיו בתוך תבעת הנסכום זה תשלם . משפט זה-לבית

 30  . לו הפרשי הצמדה ורבית מיום הגשת התובענה ועד למועד התשלום בפועל

  31 
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 8 מתוך 8

 1ולכל אחד מאלה , דין זה לצדדים-המזכירות תמציא ללא דיחוי העתקיו של פסק  

 2בבקשה להרשות , המשפט המחוזי- ימים מיום ההמצאה לבית15הזכות לפנות בתוך 

 3  . רערעו

  4 

 5  .בהעדר הצדדים, 2011 ספטמבר 09, א"אלול תשע' י,  ניתן היום

  6 

               7 

  8 

  9 

  10 

  11 

  12 




