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 1 
 6מספר בקשה: 
 צוריאל לרנר הרשם הבכירכב'  פני ב

 
 תובעת

 
 דנית כרמי

 
 נגד

 
 גרופר קניות חברתיות בע"מ נתבעת

 2 
 פסק דין

 3 

 4פרסומת ללא הסכמת הלקוח, שעניינה משלוח הודעות ₪,  10,000בפני תביעה כספית, בסך 

 5דין -התובעת עותרת למתן פסק .1982-בניגוד לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב

 6 בהעדר התגוננות.

 7 

 8, בעקבות בקשת צד ג' לעיין בתיק, הגישה הנתבעת בקשה לעניין העיון, ואף 1.12.2021ביום 

 9ותה תגובה, קיבלה את ציינה כי בדעתה לעתור בנפרד לארכה להגשת כתב הגנה. לדבריה בא

 10הגישה את תגובתה לבקשת העיון.  20.12.2021ההזמנה לדיון אך לא את כתב התביעה. ביום 

 11פרט לשני כתבי טענות אלה, לא הגישה הנתבעת דבר לתיק מאז. יוער, כי עיון בכתבים שכן 

 12הוגשו מלמד, כי הנתבעת נעזרת ככל הנראה באיש מקצוע לשם ניסוח כתבי הטענות שלה 

 13דבר ניכר באופן עריכת הכותרת, המותאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, )ה

 14 בניסוח, בהפניות המשפטיות, וכיו"ב(.

 15 

 16חרף טענת הנתבעת, כי טרם נמסר לה כתב התביעה עצמו )ואכן, אין ראיה בתיק כי כתב 

 17ת כתב שאני סבור שאין מנוס אלא לראות את הנתבעת כמי שקיבלה א התביעה נמסר(, הרי

 18)ולמעשה, כבר מיום הגשת  20.12.2021התביעה, לכל המאוחר במועד הגשת תגובתה מיום 

 19, כאמור, נוכח התייחסותה לכוונה לבקש ארכה להגשת כתב הגנה(. מאז 1.12בקשתה מיום 

 20דין -הימים הקבועים בתקנות, והתובעת זכאית ליטול פסק 30אותו מועד חלפו עברו להם 

 21 בהעדר התגוננות.

 22 

 23התביעה מפרט את ההודעות שנשלחו, ומפרט את המגעים בניסיונות התובעת להביא  כתב

 24 להפסקת משלוח ההודעות. כל הנטען לא הוכחש.

 25 
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 1כי מדובר במשלוח הודעות ברף הגבוה של  –מהמתואר בכתב התביעה  –משכך, ומשנדמה 

 2יעור טורדנות והערמת קשיים על התנתקות מהמשלוח, נדמה כי גם יש לפסוק פיצוי בש

 3 המקסימלי הקבוע בחוק, דהיינו: בסכום התביעה.

 4 

 5וכן את הוצאות ההליך בסך ₪,  10,000אני מחייב, אפוא, את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 

 6יום, אחרת ישא הפרשי הצמדה  30סכום זה ישולם תוך ₪.  10,300הכל: -ובסך₪,  300של 

 7 למדד וריבית כדין מהיום.

 8 

 9 מבוטל. –הדיון הקבוע 

 10 

 11 המזכירות תשלח העתק לנתבעת.

 12 

 13 , בהעדר הצדדים.2022ינואר  25, כ"ג שבט תשפ"בניתן היום,  

 14 

 15 

 16 


