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 פסק דין

 1 

 2, תדברי פרסומת לתובע 58שעניינה בקשה לפיצוי בשל משלוח ₪  33,500לפניי תביעה  כספית על סך 

 3"חוק  )להלן: 1982 –(, התשמ"ב םא לחוק התקשורת )בזק ושירותי30בניגוד להוראות סעיף 

 4 .(התקשורת"

 5 

 6 טענות הצדדים:

 7 

 8-, כהדואר האלקטרוניבאמצעות בעת, מאת הנת הקיבל 2016-2013 השניםבמהלך  -תלטענת התובע

 9מסר המופץ באופן " -א)א( לחוק30על פי ההגדרה של סעיף  "דבר פרסומת"הודעות המהוות  58

 10מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת וכן מסר המופץ 

 11כל הסכמה  הניתנה מציד, לא תהתובעטענת ". ללציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה

 12בהתאם לפיצוי , ₪ 33,500סך של  המכאן, שעל הנתבעת לשלם לו מתמפורשת לקבלת דברי הפרסו

 13 המקסימאלי הקבוע בחוק. 

 14 

 15אשר אינה מהווה שלוחה שלה ואשר התחייבה  ת דיוורוההודעות נשלחו על ידי חבר  -לטענת הנתבעת

 16חברת "ידיעות  הן ת לכךוהרי שהאחראיככל וההודעות נשלחו בניגוד לחוק, חוק. לשלוח הודעות על פי 

 17ת התובעפרטי  לדבריה,ת צד ג'. והודע ן נשלחו, אשר להוכן חברת "פרסומי ניסא בע"מ" תקשורת"

 18באופן פוזיטיבי  מה התובעתוהסכי האישרש ת הדיוור וזאת ככל הנראה משוםומצויים בידי חבר

 19התובעת לא ניסתה טוענת הנתבעת כי   ,מבלי לפגוע באמור לעיל .קבלת דיוור ישיר של כל דבר פרסומת

 20להסיר עצמה מרשימת התפוצה של הנתבעת ולכך לא ניתן כל הסבר. לאור האמור התביעה הוגשה 

 21בחוסר תום לב; טענה אשר יש לבסס לאור העובדה שניכר כי קיים שיהוי רב בין קבלת ההודעה 

 22  ועל כן דינה להידחות., 2017לבין הגשת התביעה בשנת  2013הראשונה אצל התובעת, בשנת 

 23 

 24, כאשר חברת דין התביעה להידחות מפאת טעות טכנית בשם החברה ומספר ע.מ -לטענת הצד השלישי

 25. הדיוור אשר מפרסמת בעבור הנתבעת הינה "ידיעות אינטרנט", והיא אשר הגישה כתב הגנה בתיק

 26התובעת נרשמה לאתר  29.9.09ביום  טוענת מקבלת ההודעה כי לגופן של טענות התביעה,
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"WINWIN" 1, אשר במהלך הרישום הסכימה לתנאי השימוש באתר, הכוללים משלוח הודעות 

 2פרסומת לתיבת הדואר האלקטרוני. לדבריה, ניתנה לתובעת ההזדמנות בעת הרישום להודיע על 

 3 זדמנות להסירבכל הודעה שנשלחה לתובעת, ניתנה לה ה –סירובה לקבלת דברי דואר, ויתרה מכך 

 4, 21.6.17ביום  עצמה מרשימת התפוצה, ומשלא עשתה כן אין לה להלין אלא על עצמה. לדבריה, רק

 5חודשים מיום הגשת התביעה ביקשה התובעת להסיר עצמה מרשימת התפוצה של האתר  5 -ובחלוף כ

 6לאור האמור, דין התביעה להידחות וכך דינה של הודעת ומאותו יום חדלה מלקבל הודעות פרסומיות. 

 7 צד ג'.

 8 

 9 דיון והכרעה;

 10 

 11לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ושמעתי את טענות הצדדים במסגרת דיון שהתקיים 

 12 וזאת מהנימוקים כדלקמן: חלקן,ב תקבללהודין ההודעה צד ג' לפניי, מצאתי כי דין התביעה 

 13 

 14על ידי חברת הדיוור נשלחו  58הודעות מתוך  3לעניין הודעות צד ג'; על פי טענת הנתבעת, ראשית,  .1

 15, ועל פיה הגיעה 24.11.17שהוגשה בתיק מיום  ובעתת. בהתאם להודעת ה"פרסומי ניסא בע"מ"

 16על שליחתן ההודעות האמורות, ושעה שהתביעה נסובה סביב יתר ההודעות,  3-לפשרה הנוגעת ל

 17ודעת , מצאתי כי יש למחוק את ה)להלן: "מקבלת ההודעה"(  2לוקחת אחריות מקבלת ההודעה 

 18 , חברת "פרסומי ניסא בע"מ". 1צד ג' כנגד המקבלת 

 19 

 20טענת מקבלת ההודעה, בהתאם לכתב הגנתה, כי יש לדחות את התביעה שעה ששם החברה ומספר  .2

 21וזאת שעה שבפועל החברה אשר הגישה את כתב ההגנה, וכן הופיעה בדיון ,נדחית  ,ע.מ אינו נכון

 22יש מקום לתיקון אשר שלחה את ההודעות. מכאן, ינטרנט" היא חברת הדיוורלפניי, "ידיעות א

 23ברת "ידיעות אינטרנט" בהתאם להודאת מקבלת ההודעה ך שהמקבלת הינה חהודעת צד ג' כ

 24אני חברת הפרסום של אלדן, אנחנו מקבלים את המנויים מהרישום אצלנו " במעמד הדיון:

 25 91לפרוטוקול(, ובהתאם לסמכותו של בית המשפט בהתאם לתקנה  23, שורה 2)עמוד  "באתר.

 26 לתקנות סדר הדין האזרחי. 

 27 

 28הודעות  50 -תיבת המייל שלה למעלה מקיבלה ל אין חולק כי התובעתמטענות הצדדים עולה ש .3

 29צד  יוור, מקבלת הודעתפרסומיות הקשורות עם פעילות הנתבעת, ואשר נשלחו באמצעות חברת ד

 30, ואילו ההודעה האחרונה 13.10.13מנספחי התביעה עולה כי ההודעה הראשונה נשלחה ביום ג'. 

 31אעיר כי ההודעות נשוא התביעה הוצגו  . 14.4.16)בהתאם לכתב התביעה כאמור( נשלחה ביום 

 32 לפניי במעמד הדיון.

 33 

 34 
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 1 א חוק התקשורת קובע כדלקמן:30סעיף  .4

 2מצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה ")ב(  לא ישגר מפרסם דבר פרסומת בא

 3אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב, 

 4פעמית מטעם מפרסם לנמען -לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת; פנייה חד

 5עיף שהוא בית עסק או לנמען לשם קבלת תרומה או תעמולה, באחת הדרכים האמורות בס

 6קטן זה, המהווה הצעה להסכים לקבל דברי פרסומת מטעמו, לא תיחשב הפרה של הוראות 

 7 סעיף זה."

 8 

 9א 30שיגור דברי פרסומת מהווה הפרה של הדין ואולם, לכלל זה ישנו חריג בסעיף  על פי הכלל

 10 הקובע כי:

 11)ג(   על אף הוראות סעיף קטן )ב(, רשאי מפרסם לשגר דבר פרסומת כאמור באותו סעיף "

 12 בהתקיים כל אלה:קטן אף אם לא התקבלה הסכמת הנמען, 

 13(   הנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות, או במהלך משא 1)

 14ו לצורך משלוח דבר ומתן לרכישה כאמור, והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמש

 15 פרסומת מטעמו, באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן )ב(;

 16(   המפרסם נתן לנמען הזדמנות להודיע לו כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור, 2)

 17 דרך כלל או מסוג מסוים, והנמען לא עשה כן;

 18רים (   דבר הפרסומת מתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או לשירות האמו3)

 19 "(.1בפסקה )

 20 

 21 ש"ח, כפיצוי לדוגמה, ללא הוכחת 1,000(קובע, כי בית המשפט רשאי לפסוק סך של 1א)י()30סעיף  .5

 22בדיון . נזק, בגין כל הודעה מפרה שנתקבלה אצל נמען שלא נתן הסכמתו מראש לקבלתה

 23בלת העידה התובעת כי מעולם לא נרשמה לאתר, ובוודאי לא לק 27.11.17שהתקיים לפניי ביום 

 24ל ידי מקבלת הודעת צד ג' עולה שפרטיה חסרים לרבות דיוור. לדבריה מהטפסים המוצגים ע

 25עולה מעדותה  ,. מנגד(לפרוטוקול 1-2, שורה 2מספר טלפון עדכני, ת.ז וכו'. )לעניין זה ראה עמוד 

 26אני הוצגתי " נרשמה לאתר של מקבלת ההודעה, וזאת כפי שהצהירה: 2009הנתבעת כי בשנת של 

 27 29-30, שורה 2)עמוד  "אני שלחתי קורות חיים והמס' טלפון שהיה לי שונה. 2009בשנת 

 28 לפרוטוקול(.

 29 

 30חברה, ממנו ניתן לראות כי הג' הציגה לפניי מסמך מתוך מסד הנתונים של  מקבלת הודעה צד .6

 31נשוא , ובמסמך זה ניתן להבחין בכתובת המייל 29.9.09עוד ביום  נפתחע"ש התובעת לקוח כרטיס 

 32לא מצאתי במסמך זה משום  .התביעה לפניי, וכן במספר טלפון נייד, אשר אותו מכחישה התובעת 

 33וזאת שעה  הוכחה בדבר אישורה של התובעת למשלוח דברי פרסומת עת נרשמה לאתר החברה

 34מלבד פרטיה האישיים לא הוצג כל אישור או אסמכתא לכך כי התובעת אישרה קבלת מסר ש

 35יכולים היו להתקבל עת נתוניה של התובעת  .יגוד לטענת מקבלת ההודעהוזאת בנ ,פרסומי
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 1רישומה לאתר, ואין בכך בכדי ללמד על הסכמתה לקבלת דברי דואר פרסומי. לעניין זה כשלה 

 2קבלת ההודעה בהוכחת הטענה ולפיה רישום לאתר מחייב הסכמה פוזיטיבית לקבלת ממסרים. מ

 3ב ההגנה, ואשר אמור ללמד על הסכמת התובעת , הינו המסמך אותו צירפה מקבלת ההודעה לכת

 4בדבר הסכמה, ומשכך לא ניתן לראות בכך כהסכמת התובעת. מסמך ריק מפרטים, למען סימון 

 5עוד מצאתי כי לא הוכיחה מקבלת ההודעה את טענתה אשר נטענה במעמד הדיון ולפיה רישום 

 6ור, מצאתי כי לכל הפחות ההודעה לאור האמ לאתר , מחייב מתן הסכמה לקבלת דואר פרסומי. 

 7 הראשונה אשר נשלחה לתובעת הינה שלא כדין, ויש לשפותה בגינה.

 8 

 9, מדברי התובעת בעדותה עולה כי ניסתה במשך פעמים רבות להסיר עצמה מרשימת התפוצה .7

 10ביקשתי כמה פעמים להסיר את ההודעות, שלחתי מייל בחזרה, וגם " וזאת כפי שהצהירה:

 11הסר כמה פעמים והם המשיכו לשלוח לי הודעות. אני לא יודעת להראות  לחצתי על הכפתור

 12לפרוטוקול (. טענה  26-27, שורה 1ראה עמוד ) "איפה יש אישור שאני ביקשתי להפסיק משלוח.

 13זו של התובעת ולפיה אין בידיה אסמכתא נראתה לי תמוהה בנסיבות וזאת בשים לב לכך שעת 

 14ה, אלה הוצגו במלואן  יבלה בתיבת הדואר האלקטרוני שללהציג את ההודעות אשר ק נתבקשה 

 15 להציג את בקשתה להסרה.  , אולם לא היה בידיה( 2013)תוך שהמדובר בהודעות החל משנת 

 16 

 17מקובלת עליי טענת התובעת כי אין היא יודעת איפה והיכן תוכל למצוא אישור הייתה גם אם  .8

 18 50 -מייל זה יישמר יחד עם למעלה מ יה כיכזה, הרי שמרגע שטענה ששלחה מייל בחזרה, ראוי ה

 19פניי כל הוכחה בדבר ניסיונה של משלא הוצגה להודעות אשר נשמרו לצורך ניהול תובענה זו. 

 20התובעת להסיר עצמה מרשימת התפוצה אצל הנתבעת, אין לי אלא לדחות טענה זו ולקבל את 

 21ד כי עם בקשתה בפועל של טענת מקבלת הודעת צד ג', אשר מגובה באסמכתא, וממה ניתן ללמו

 22הרשימה במידית , אכן הוסרה היא מ21.6.17ביום  התובעת להסיר עצמה מרשימת התפוצה

 23וחדלה מלקבל פרסומים נוספים. טענה זו לא הוכחשה על ידי התובעת, ולמעשה מודה בעצמה כי 

 24 פסקו ההודעות.

 25 

 26 א קובעת בסעיף קטן )ד( קובעת:30בענייננו, לשון סעיף  .9

 27הסכים הנמען לקבל דברי פרסומת לפי הוראות סעיף קטן )ב( או לא הודיע על סירובו )ד(  "

 28לקבלם לפי הוראות סעיף קטן )ג(, רשאי הוא, בכל עת, להודיע למפרסם על סירובו לקבל 

 29 –דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה )בסעיף זה 

 30ב לא תהיה כרוכה בתשלום, למעט עלות משלוח ההודעה; הודעת סירוב(; הודעת הסירו

 31 "הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הנמען.

 32 

 33 במקרה הנדון, לאחר שליחת ההודעה הראשונה, אשר כאמור לעיל לא הוכח כי נשלחה בהסכמה

 34ר עצמה מרשימת התפוצה, ועל כן הינה בניגוד לדין, ניתנה לתובעת הזדמנות סבירה להסי

 35דרכים לחזור בה מהסכמתה ולחילופין  2למעשה החוק מעמיד לתובעת ובהתאם להוראות החוק. 
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 1תוך לחיצה על קישור  –להודיעה על סירובה; האחת בדרך בה בוגרה הודעת הפרסומת, היינו 

 2נדון, גם במקרה המתוך מסך ההודעה )במקרה הנדון בתוך תיבת המייל(. השנייה באמצעות כתב. 

 3שליחת מייל נפרד כטענת התובעת עולה בקנה אחד עם לשון החוק, כך שמחד המדובר בהודעה 

 4 שיגור הודעה אלקטרונית. –בכתב ומאידך המדובר באותו האופן שבו קיבלה את הפרסומת 

 5 

 6לא מצאתי ממש בטענת התובעת בדבר ניסיונה להסיר עצמה מרשימת התפוצה כאמור לעיל,  .10

 7הוכח בפניי כל ניסיון כזה תוך שנראה כי בפועל הוסרה התובעת מרשימת התפוצה וזאת שעה שלא 

 8עם ניסיונה לעשות כן, והכל בהתאם לאסמכתא שצורפה על ידי חברת הדיוור, וכן בהתאם לעדות 

 9התובעת. לאור האמור, לא מצאתי בהודעות אשר נשלחו לתובעת, ולאחר ההודעה הראשונה בה 

 10להסיר עצמה מרשימת התפוצה כאמור לעיל, הודעות אשר נשלחו ניתנה לה הזדמנות סבירה 

 11 בניגוד לדין ולעניין זה התביעה נדחית.

 12 

 13 פיצוי;שיעור ה

 14 

 15הפיצוי,  מציין מהם השיקולים אותם יש לקחת בחשבון בעת קביעת גובה ( לחוק3א)י()30סעיף  .11

 16מפורשות כי רשימת ן ובמקביל, קובע הוא, כי אין להתחשב בנזק שנגרם לנמען. הסעיף מציי

 17 השיקולים אינה סגורה )"בין השאר"(: 

 18לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים  ( בבואו3")

 19 להלן, ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לנמען כתוצאה מביצוע ההפרה: המפורטים

 20 )א( אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו;

 21 זכויותיו;)ב( עידוד הנמען למימוש 

 22 )ג( היקף ההפרה"

 23 

 24י העובדה כי למעשה מדובר ילפניי עומדת הודעה אחת אשר נשלחה בניגוד לדין. לא נעלמת מעינ .12

 25וכחה שעה שנטל הה דואר האלקטרוני של התובעת, אולם;הודעות שנשלחו לתיבת ה 50-מ למעלה

 26עצמה מרשימת הוכיחה את ניסיונותיה להסיר  במשפט האזרחי רובץ לכתפי התובעת, וזו לא

 27סבורני כי התנהלות התובעת, במקרה  בהתאם להודעה אחת.התפוצה, אין לי אלא לפסוק פיצוי 

 28דנן, הינה בחוסר תום לב ואין מקום לרפא את מחדלה של בדמות פיצוי. אין ליתן יד לכך כי 

 29לא ביקשה להסיר את עצמה מרשימת התפוצה, תוך שהדבר נעשה בפעולה פשוטה,  אשר ,התובעת

 30 . ותזכה בפיצוי בגין כלל ההודעות תביעתה זו תגישם, שני 3 -את למעלה מוז

 31להתיר לעשות את, אין תכליתו של החוק נשוא התביעה לפניי; יחד עם זאין חולק על חשיבותו ו

 32ון דא. גם למקבל המסר הפרסומי, יש חובה מכוחם גבו שימוש שלא כדין, אגב הגשת תביעות כ

 33, תוך חובת הקטנת הנזק והחובה לנהוג בתום לב ובדרך המקובלת של החוקים החלים, ובכלל זה

 34 50 -יקבל למעלה מ היעלה על הדעת כי תובע ביר; שיש לבחון את התנהלותו במבחן האדם הס

 35הודעות פרסומות, תוך שבפעולה פשוטה של משלוח דוא"ל , דבר הפרסום יופסק, לא יעשה כן, 
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 7מתוך  6

 1לפיצוי , בגין כל הודעות הפרסומת אשר קיבל? לדידי,  שנים, ויגיש תביעה תוך שיזכה 3 -למעלה מ

 2זו אינה תכלית החוק, תוך שמתן פרשנות אחרת, אין בה  רורה, והינה בשלילה. התשובה לכך ב

 3מטרתו של החוק אינה מעודדת תביעות שלא בתום לב. ד התנהלות צרכנית שלא כדין, והאלא עידו

 4קוט כל פעולה ולאפשר למפרסם להפסיק את י לנלעודד מקבלי מסר פרסומי, לצבור הודעות, מבל

 5מקבל המסר משלוח ההודעות, וזאת גם באם המשלוח מלכתחילה היה בניגוד להוראות הדין. עת 

 6, ובפרט הפרסומי, אינו פועל  בהתאם לאפשרות הקבועות בחוק לעניין הסרתו מרשימת התפוצה 

 7 מדעת לקבלת המסר, ו זו כהסכמהבמקרה דנן עת קבלת מספר רב של הודעות, יש לפרש התנהלות

 8 וזאת על אף שכאמור לא ניתן באופן פוזיטיבי מראש. 

 9 

 10הפסיקה הרחיבה רבות בעניין השיקולים של בית המשפט בבואו לפסוק הוצאות בגין משלוח  .13

 11חשוב להדגיש כי כמות ההודעות שנשלחה לתובע גודרת את תקרת הסכום "הודעות פרסומיות. 

 12ש"ח בגין  1,000)בית המשפט אינו רשאי לפסוק פיצוי העולה על  שבית המשפט רשאי לפסוק

 13כל הפרה ללא הוכחת נזק(, אך מעבר לכך היא אך שיקול אחד מבין מכלול השיקולים שנמנו 

 14הודעות ולאדם שנשלחו  100לעיל. כך למשל אפשר שייפסק פיצוי בסכום זהה לאדם שנשלחו לו 

 15תכליות החוק: אכיפה והרתעה אפקטיבית  הודעות, ובלבד שהפיצוי השיג את 1,000לו 

 16 1,000ומידתית. נקודת המוצא היא שתביעה בגין הפרה בודדת תזכה את התובע במלוא הסכום )

 17עולה כך גדלה התקרה שבית  ש"ח( כדי שתושג התכלית ההרתעתית. ככל שמספר ההפרות

 18העניין ולא  רשאי לפסוק, אולם עליו להיעצר בסכום המשקף הרתעה יעילה בנסיבות המשפט

 19חזני נ' הנגבי )סיתונית מועדון דאיה ורחיפה במצנחים(   1954/14רע"א ) "לפסוק מעבר לכך

(4.8.2014)). 20 

 21 

 22"רשאי )עוד אעיר כי הטלת פיצוי ממילא מסורה לשיקול דעתו של בית המשפט ואין חובה להטילו  .14

 23ת את תכלית החוק, ככל שבית המשפט סבור כי הטלת פיצוי אינה מקדמ (.בית המשפט לפסוק.."

 24(; קל וחומר, שאין חובה להעמידו 21.12.2016) פרידמן נ' דוקס ת"קרשאי הוא שלא לפסוקו )ראה 

 25 .על הרף הגבוה מקום בו מצא בית המשפט כי הטלת פיצוי ברף זה לא תמלא אחר תכלית החוק

 26 

 27, מצאתי כי בענייננו, שעה שלפניי עומדת הודעה אחת אשר לגביה הוכח כי נשלחה בניגוד לדין .15

 28הסך מצוי בפסיקת  עות לבין התנהלות התובעת,הקשור עם משלוח ההודהאיזון הראוי 

 29 ₪.  1,000 –המקסימאלי בגין משלוח הודעה אחת, היינו 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 
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 7מתוך  7

 1 סוף דבר;

 2 

 3לתובעת שלא כדין הינה הודעה פרסומית של הנתבעת אשר נשלחה  מחלוקת כי הודעת הפרסומתאין 

 4לאור כל האמור, . 2כי ההודעה נשלחת באמצעות מקבלת הודעת צד ג'  ,כאמור ,. כמו כן אין מחלוקת2

 5 צאתי כי יש לקבל את התביעה בחלקה, ומכל האמור הנני מורה כדלקמן:מ

 6 

 7 " נמחקת."פרסומי ניסא בע"מ, למקבלת, 1הודעת צד ג'  .1

 8 

 9 , כך ששמה יהיה "ידיעות אינטרנט".2מורה על תיקון שם מקבלת הודעת צד ג'  .2

 10 

 11שאין מחלוקת כי הודעות שנשלחו בעלות מסר פרסומי מטעם הנתבעת, הנני מחייבת  שעה  .3

 ₪12  100בתוספת ₪  1,000לתובעת לסילוק מלא וסופי של כל טענותיה סך של  אותה לשלם

 13וזו תשפה את , "ידיעות אינטרנט", 2הוצאות משפט; בהתאמה מתקבלת הודעה צד ג' 

 14 הנתבעת במלוא הסכום בו חוייבה. 

 15 

 16יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום  30תוך  ים ישולמו הסכומ .4

 17 ועד לתשלום המלא בפועל.

 18 

 19 

 20 , בהעדר הצדדים.2017נובמבר  29, י"א כסלו תשע"חניתן היום,  

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


