בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב יפו
ת"ק  22322 12 17הראל אלבז נ' אלדד פרי נדל" בע"מ

לפני כבוד השופטת איילה גזית
התובע:

שמעו אריאל הראל אלבז
נגד

הנתבעת:

אלדד פרי נדל" בע"מ

פסק די

התובע הגיש תביעה לתשלו פיצוי בגי דברי פרסומת שנשלחו אליו ללא הסכמה בניגוד להוראות
סעי  30א לחוק התקשורת ,וטע כי לאחר שהתעניי בפרוייקט מסויי  ,החל לקבל תוכ פרסומי
לטלפו הנייד שלו למרות שלא מסר לנתבעת את מספר הטלפו ולא נת הסכמה מפורשת בכתב לשלוח
אליו פרסומות .התובע טע בתביעתו כי מדובר בעשרי דברי פרסומת ,ולאחר מכ תיק את תביעתו
וטע כי הנתבעת המשיכה לשלוח דברי פרסומת ג לאחר הגשת התביעה  ,ועל כ מדובר ב!  29הודעות
פרסומת.
הנתבעת טענה כי התובע לא פנה לנתבעת בבקשה להסיר את שמו מרשימת התפוצה ,למרות שיש
אפשרות לשלוח "הסר" אול הודעה כזו לא נשלחה ולא התקבלה אצל הנתבעת .עוד טענה הנתבעת
כי שמו של התובע הוכנס בשוגג לרשימת התפוצה לקבלת הודעות ,והיא התנצלה בפניו והסבירה את
הטעות בשליחת ההודעות ,וא הציעה פיצוי הוג ומינימלי וסימלי של  & 50לכל הודעה ,כאשר לטענת
הנתבעת נשלחו בפועל  14הודעות לכל היותר.
לאחר ששמעתי את עדויות הצדדי ועיינתי בכתבי הטענות על נספחיה  ,עולה כי התובע הציג בפני
בית המשפט את הטלפו הנייד ואת המסרוני שהתקבלו בו מאת הנתבעת .מדובר בכמות של 29
מסרוני  ,שהיא כמות גדולה יחסית של מסרוני  ,שמחייב מת פיצוי מאת הנתבעת לתובע.
יחד ע זאת ,יש להתחשב בעובדה שהתובע לא פעל להסיר עצמו מרשימת התפוצה .אומנ  ,התובע
טע כי הקישור "הסר" היה פגו  ,אול מעבר לכ התובע לא פנה לנתבעת בדרישה להסרה מרשימת
התפוצה בכל דר אחרת כפי שפנה בשיחה היזומה הראשונה שער ע הנתבעת.
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בהתחשב בכלל הנסיבות שפורטו לעיל ,הפיצוי בגי כל מסרו יעמוד על ס של  ,& 200וכאשר מדובר
ב  29מסרוני  ,הנתבעת תשל לתובע ס של  & 5,800בצירו  & 500הוצאות משפט וזאת בתו 30
יו מהיו .
המזכירות תשלח עותק פסק הדי לצדדי .
נית להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתו  15ימי מיו קבלת פסק הדי .

נית היו  ,י"ט אלול תשע"ח 30 ,אוגוסט  ,2018בהעדר הצדדי .
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