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חוק  -)להלן 2891-ושידורים(, תשמ"בא לחוק התקשורת )בזק 03בפניי תביעה שהוגשה לפי סעיף 

 התקשורת(.

 

 :טענות התובעת

ועד ליום  21.22.25חודש ימים, החל מיום של כלטענתה של התובעת, במהלך תקופה  .2

20.21.25, 

הודעות בעלות תוכן פרסומי שמקורן בנתבעת.  22שוגרו לכתובת הדואר האלקטרוני שלה   .1

הודעות  תה לקבלתהסכמנתנה את לא הנתבעת, ולא נרשמה לאתר מעולם התובעת טענה כי 

 מהנתבעת. 

 

נשלח מטעם התובעת מכתב בו התריעה בפניי הנתבעת על המטרד שהודעות  21.21.25ביום  .0

וביקשה כי הנתבעת תחדל משליחת הודעות כאמור. נציג הנתבעת השיב מהוות עבורה,  אלה

לאתר ג'וב מאסטר מי שפונה באמצעות אתר ג'וב מאסטר.  כי הנתבעת מפרסמת משרות

על מנת לחפש  לאתר "מועדפת"בהמשך פונה ודעה, ושמה של הנתבעת על גבי הממבחין ב

משרה, וככל הנראה זה מה שקרה עם התובעת. בהודעה נוספת טען נציג הנתבעת כי ככל 

הנראה התובעת אינה זוכרת כי נרשמה לאתר, וככל שהדבר הווה מטרד מבחינתה היה 

בקש את הסרתה מרשימת התפוצה לאחר ששוגרה לה הודעה הראשונה. באפשרותה ל
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לטענת התובעת יום למחרת בקשתה שלא לקבל הודעות פרסומיות, קיבלה הודעה נוספת 

 מהנתבעת. 

 

 

  :טענות הנתבעת

הנתבעת מפעילה את אתר האינטרנט "מועדפת", שהוא אתר המיועד לחיפוש משרות  .1

הגישה התובעת מועמדות למשרה אשר פורסמה על  29.9.25יום בולקבלת ייעוץ תעסוקתי. 

ידי הנתבעת באתר ג'וב מאסטר. בהתאם לשיתוף הפעולה הקיים בין ג'וב מאסטר לבין 

פנתה הנתבעת, הועברו לנתבעת פרטיה של התובעת. נטען כי לאחר מכן, התובעת בעצמה 

ח אליה חומר פרסומי לאתר "מועדפת", מסרה את פרטיה האישיים ואף אישרה כי יישל

 מצד ג'.

 

מטעם התובעת, פעלה הנתבעת להסרתה מרשימת התפוצה. עדכון מכתב  לאחר שהתקבל .5

ששוגרה לתובעת הודעה אחת אפשרות קיימת מספר שעות ועל כן  ההסרה מתבצע בתוך

 נוספת לאחר הפנייה. 

 

ה עם הנתבעת טענה כי התובעת יכולה הייתה לבצע הסרה של כתובתה מרשימת התפוצ .6

 22קבלת ההודעה הראשונה, אך היא בחרה שלא לעשות כן, אלא לאחר שאגרה באמתחתה 

 הודעות דוא"ל.

 

  דיון והכרעה

 א )ב( לחוק התקשורת קובע כדלקמן:03סעיף  .7

"לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה 

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

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

שהוא בית עסק, באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן זה, המהווה הצעה להסכים לקבל 

 דברי פרסומת מטעמו, לא תיחשב הפרה של הוראות סעיף זה".

 

הדוא"ל של התובעת. השאלה  כתובתדברי פרסומת ל 21 נתבעת שיגרהאין חולק כי ה .9

ב כך נתנה את הסכמתה ואג ,אם התובעת נרשמה לאתר "מועדפת"להכרעה היא  הנדרשת

 ת.לקבלת דברי פרסומ
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"מעולם לא ביקרתי באתר של הנתבעת, לא בדיון שהתקיים בפניי העידה התובעת:  .8

לג'וב מאסטר אישרתי לשלוח אלי נרשמתי אליו, ולא אישרתי לשלוח אלי דברי פרסומת. 

 (. 22-20ש'  1)פ' עמ'  הצעות עבודה, ואני קיבלתי מהם רק הצעות"

 

 29.9.25(, ממנו עולה כי ביום 1התובעת הציגה צילום מסך מחשבונה באתר ג'וב מאסטר )ת/ .23

, שיגרה את קורות חיים שלה למשרה של מנהלת שיווק במלון. בתיאור 39:01בשעה 

 הופיע כחסוי, ולא היה אזכור של אתר "מועדפת". המשרה שם החברה

 

במסגרתו הופנו קורות  שיתוף פעולה עם אתר ג'וב מאסטר, נציג הנתבעת אישר כי קיים .22

(. עם 15ש'  1פ' עמ' החיים של התובעת לאתר "מועדפת" בקשר למשרה הספציפית שלעיל )

באופן עצמאי לאתר "מועדפת" ואף נתנה את הסכמתה נרשמה התובעת  זאת לטענתו,

לקבלת דברי פרסומת. את טענתו זו תמך בצילום מסך של חשבון התובעת באתר "מועדפת" 

(, בו צוין כי הלקוחה )התובעת( מאשרת קבלת הטבות ופרסומת מצד ג'. כשנשאל נציג 2)ת/

על ידי הנתבעת  הנתבעת אם מי שקורות החיים שלו מועברים מג'וב מאסטר מתווסף

 (.1-0ש'  0, השיב בשלילה )פ' עמ' הלרשימת התפוצה של

 

הוא  2התובעת עמדה על כך שמעולם לא נרשמה לאתר "מועדפת", והוסיפה כי המסמך ת/ .21

בנוגע לזמינותה  2חלק ממערכת אוטומטית של האתר. כן טענה כי הנתון הרשום בת/

 לעבודה )"שבוע הבא"(, הוא נתון שגוי. 

 

בחנתי את כלל העדויות והראיות שהובאו בפניי, החלטתי להעדיף את גרסתה של לאחר ש .20

התובעת לפיה לא נרשמה לאתר המנוהל על ידי הנתבעת ולא נתנה את הסכמתה לקבלת 

 דברי  פרסומת. להלן נימוקיי:

התובעת שלחה קובץ "קורות חיים" למשרת מנהלת שיווק במלון שפורסמה באתר  .א

(. נציג הנתבעת 1)כרשום במוצג ת/ 39:01בשעה  29.9.25ם ג'וב מאסטר, וזאת ביו

רשום  2של ת/ 0. בעמוד 2ת/ -הגיש צילום מסך של פרטי התובעת באתר "מועדפת 

". קליטה מתיוק אוטומטינעשתה פעולה המכונה " 39:01שעה  29.9.25כי ביום 

חר תחת הכותרת "מקור גיוס" נרשם ג'וב מאסטר. אשר על כן, אני סבורה כי לא

שהתקבל אצל הנתבעת הקובץ ובו קורות החיים של התובעת באמצעות אתר ג'וב 

 .קלטה אליה את פרטי התובעתמאסטר, המערכת 

 

מסקנה זו עולה אף מהעובדה ששתי הפעולות )היינו שליחת קובץ קורות החיים  .ב

ורישום פרטי התובעת באתר "מועדפת"( בוצעו בו זמנית. זאת ועוד, לא היה 
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הסבר כיצד היה באפשרות התובעת לדעת במועד שליחת הקובץ כי לנתבעת כל 

 המשרה פורסמה על ידי "מועדפת" וזאת בנסיבות שבהן המשרה הייתה חסויה. 

 

את הסכמה לשליחת דברי  נתנהככל שהנתבעת ביקשה להוכיח כי התובעת  .ג

פרסומת, היה עליה להמציא תיעוד כניסות משתמשים לאתר המנוהל על ידה, אשר 

 של התובעת לאתר, ככל שכך היה.כניסתה היה בו כדי להעיד ולו על 

 

כי לא ידעה כלל התובעת בו נטען שהתובעת נרשמה לאתר,  אני סבורה כי במועד  .ד

המשרה פורסמה באמצעות אתר "מועדפת". על שיתוף הפעולה בין האתרים למדה 

( אשר נציג הנתבעת המציא לה בתגובה למכתב ההתראה 2מצילום המסך )ת/

מטעמה, בו צוין כי אתר ג'וב מאסטר הוא המקור המפנה. כן מקובלת עליי טענתה 

ן הוא, פרסום כי  מיוזמתה לא פנתה לאתר "מועדפת", וזאת משום שכשמו כ

 משרות עבור חיילים משוחררים, והתובעת אינה קהל היעד לעבודה מועדפת. 

 

אוסיף ואציין כי לא ניתן כל הסבר מטעם הנתבעת מדוע החלה לשלוח לתובעת  .ה

ההסכמה , וזאת כאשר לטענתה 1325דברי פרסומת רק באמצע חודש נובמבר 

 . 1325עוד באוגוסט ניתנה  לקבלת דברי פרסומת 

 

אשר להודעה שנשלחה לאחר שהתובעת ביקשה להסירה מרשימת התפוצה, ניתן לקבל את ב .21

גרסתו של נציג הנתבעת לפיה עדכון ההסרה ארך מספר שעות, ועל כן נשלחה הודעה אחת 

 נוספת.

 

אך התובעת  בקלות יחסית,  ניתן לבקש הסרה מרשימת התפוצהנציג הנתבעת שב וציין כי  .61

כבוד  ציין, גלסברג נ' קלאב רמון בע"מ 1831/21רע"א  -מנימוקיה בחרה שלא לעשות כן. ב

כי לצורך שיגור דבר פרסומת נדרשת הסכמתו  "יודגש, השופט רובינשטיין כדלקמן:

המפורשת של הנמען, והעובדה שהלה לא ביקש מן המפרסם להסירו מרשימת התפוצה 

 יין עצם החבות". אינה מעלה או מורידה לענ

 

(, אילן חזני נ' שמעון הנגבי )סיתונית מועדון דאיה ורחיפה במצנחים 2851/21רע"א  -ב .26

נפסק כי על פי הדין לא מוטל על מקבל דבר הפרסומת  הנטל להקטין את הנזק באמצעות 

שליחת בקשה למפרסם להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו מרשימת התפוצה, ככל 

לחו בלא שביקש זאת. עוד נפסק כי מתן האפשרות על ידי המפרסם להסרה שההודעות נש
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מרשימת התפוצה, היא כשלעצמה, אינה מחייבת הקטנת הפיצוי, אך רשאי בית המשפט 

 להתחשב בעובדה זו במכלול השיקולים. 

 

שקלול כל הנתונים כפי שצוינו לעיל, אני קובעת כי על הנתבעת לשלם לתובעת סכום של  לאחר

תישא אף בתשלום הוצאות התובעת ההודעות ששוגרו על ידה כאמור. הנתבעת  22בגין ₪ 1333

 ₪. 533של  כום בס

 הסכומים כאמור יישאו הפרשי הצמדה ריבית כחוק  מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

 

 ימים. 25זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 

 

        צדדים. לזכירות תשלח את פסק הדין המ

  

 

 , בהעדר הצדדים.1326אוגוסט  30, כ"ח תמוז תשע"וניתן היום,  

        

 

 

 

 


