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  ליאת ירו�  בכירההרשמת ה כבוד פני ל
 

 
 תובע

  
 שוה  אב�

  
  נגד

 

  
 תנתבע

  
 רונית זרעוני

  
  
  

 פסק די�

  1 

 2 א30 סעי� מכוח,  � 5,000 של הס
 בתשלו� הנתבעת את לחייב התובע עותר בה כספית תביעה, בפניי

 3 פי שעל, הודעות חמש משלוח בגי)), "החוק": להל)( #1982ב"תשמ), ושידורי� בזק( התקשורת לחוק

 4 הסכמתו שנתנה מבלי, מחזיקהוא  בה האלקטרוני הדואר לתיבת", פרסומת דבר" בבחינת ה) הנטע)


 5  .לכ

 6  הצדדי  וטענות במחלוקת שנויות שאינ� עובדות

 7 אלקטרוני דואר הודעות הנתבעת שלחה #12.6.17ו 11.6.17, 30.5.17, 12.5.17, 1.5.17  בימי� .1

 8 צורפו #" ההודעות" :להל)( hr.write2me@gmail.com  שכתובתה אלקטרוני דואר לתיבת

 9 ).התביעה לכתב' ב כנספח

 10 

 11 הודעות הנתבעת של האלקטרוני הדואר לכתובת נשלחו 11.6.17 # 30.5.17, 15.5.17 בימי� .2

 12 מהכתובת נשלחו ההסרה הודעות. התפוצה מרשימת התובע את להסיר התבקשה בה)

 hr.write2me@gmail.com )(13 ).התביעה לכתב' א כנספח צורפו – "ההסרה בקשות": להל 

  14 

 15 למשלוח) הסכמתו שנת) מבלי נשלחו", פרסומת דבר" בבחינת שה), ההודעות כי טוע) התובע .3


 16 .בחוק הקבוע לפיצוי הוא זכאי ומשכ

  17 

 18 לא וא�) ההגנה לכתב 14 סעי�( פרסומת דבר בבחינת ה) שההודעות מכחישה אינה הנתבעת .4

 19 . פרסומת הודעות למשלוח הסכמתו נת) התובע כי טוענת

  20 

 21 לזו ההודעות נשלחו אליה האלקטרוני הדואר כתובת בי) מוחלטת זהות אי), לטענתה

 22  . התביעה בכתב המצוינת
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 2 הסרתי ומיד) התביעה כתב( במייל 15.5.17 ב אחת פע� פנה" התובע כי, הנתבעת טוענת עוד

 3  ). ההגנה לכתב 8 סעי�" (אימיילי� ממני לקבל והפסיק מהרשימה אותו

  4 

 5 הלידה מחבלי וחלק פטור#עוסק במעמד עצמאית הייתי" הרלבנטית בעת כי, מוסיפה נתבעתה

 6 מוסיפה עוד). ההגנה לכתב 14 סעי�" (זה מסוג טעויות ה)) שכירה אני כרגע( קט) עסק של

 7 מיידית הוסר והוא בתחו� המתענייני� לרשימת בטעות הגיע שלו המייל" כי הנתבעת

 8  ).ההגנה לכתב 14 סעי�" (מיילי� ממני לקבל והפסיק מהרשימה

  9 

 10 .והנתבעת התובע העידו בפני שהתקיי� הדיו) במעמד .5

 11 האלקטרוני הדואר לכתובת נשלחו ההודעות כי מחלוקת אי) הצדדי� בי), כאמור

 hr.write2me@gmail.com  .12 זוהי כי התובע, שעדותו הותירה עלי רוש� מהימ), העיד 

 13 הדואר בכתובת סופר טעות נפלה התביעה בכתב כי והסביר ,שלו האלקטרוני הדואר כתובת

 14  ).לפרוטוקול 18#19 שורות 2' עמ( האלקטרוני

 15  .התובע של האלקטרוני הדואר לכתובת נשלחו ההודעות כי קובעת אני, אלה בנסיבות

 16 

 17 האלקטרוני הדואר מכתובת נשלחו ההודעות כי מחלוקת שאי) ובהינת), כאמור משקבעתי .6

 18 ה) ההודעות כי), לפרוטוקול 28#29 שורות 3' ועמ לפרוטוקול 31 שורה 2' עמ( הנתבעת של

 19 לגובה להידרש יש, פרסומת דברי למשלוח הסכמתו נת) לא התובע וכי פרסומת דבר בבחינת

 20 .הפיצוי

  21 

 22 בהוכחת תלויי� שאינ� פיצויי� לפסוק המשפט בית רשאי לחוק) 1)(י(א30 לסעי� בהתא� .7

 23 .מההודעות אחת כל  בגי) � 1,000 של הס
 על יעלה שלא בסכו�, נזק

 24 נקבע פורס� במאגרי�) 27.7.14# ביו� נית)( מ"בע רמו� קלאב' נ גלסברג זיו  2904/14 א"רעב

 25  :כי

  26 

 27נקודת מוצא, ממנה  –ש"ח  1,000 –"על בתי המשפט לראות בר' העליו� שהציב המחוקק 

 28שכל אימת שפלוני כמוב� נית� להפחית, במקרי  המתאימי . ברי, כי אי� משמעות הדבר 

 29א, ייפסק פיצוי לדוגמה בשיעור המרבי הנקוב בחוק, ויש להביא בחשבו� 30יפר את סעי' 

 30   )".3א(י)(30את מכלול הנסיבות, לרבות השיקולי  המנויי  בסעי' 

 31 

� 32  :כי קובע לחוק) 3)(י)(א(30 סעי

 33בבואו לקבוע את גובה הפיצויי  לדוגמה, יתחשב בית המשפט, בי�   "
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 1בשיקולי  המפורטי  להל�, ולא יתחשב בגובה הנזק שנגר  לנמע� השאר, 

 2  כתוצאה מביצוע ההפרה:

 3  אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו;  (א)

 4  עידוד הנמע� למימוש זכויותיו;  (ב)

 5  היק' ההפרה;".  (ג)

 6 

 7 לאחר נשלחו ההודעות חמש מתו
 ששלוש לכ
ג�  הדעת את לית) יש, עניינו מושא בנסיבות .8

 8 . התפוצה מרשימת להסירו מהנתבעת ביקש שהתובע

 9, 15.5.17 ימי�ב הסרה לכתובת הדואר האלקטרוני של הנתבעת בקשות כאמור שלח התובע

 10  . #11.6.17ו 30.5.17

 11  הוסר מידהוא , 15.5.17 ביו� התובע ששלח ההסרה בקשת לאחר כי טענה אמנ� נתבעתה

 12 וכפי, בהודעות שמעיו) אלא), ההגנה לכתב 8 סעי�( הודעות לקבל וחדל התפוצה מרשימת

 13 נוספות הודעות 3 התובע אל נשלחו 15.5.17 מיו� ההסרה בקשת משלוח לאחר, לעיל שפורט

 14 .#12.6.1ו 11.6.17, 30.5.17 מימי�

  15 

 16 דעתי נתתי, הנתבעת ידי על שנטענו כפי ההודעות משלוח נסיבות את בחשבו) שהבאתי לאחר .9

 17 שהנתבעת לאחר נשלחו הודעות חמש מתו
 ששלוש ולכ
 ההודעות לכמות, ההודעות לתוכ)

 18 אחת כל בגי) הפיצוי להעמיד ראיתי, התפוצה מרשימת התובע את להסיר התבקשה

 19 400 של ס
 על, ההסרה בקשות למשלוח עובר שנשלחו, 12.5.17 #ו 1.5.17 מימי� מההודעות

 20 ראיתי, ההסרה בקשות משלוח לאחר שנשלחו ההודעות שלוש בגי) הפיצוי את ואילו �

 21 .מההודעות אחת כל בגי) � 600 של הס
 על להעמיד

 22 מעת ימי� 30 תו
 ישולמו ,� 400 של בס
 הוצאות בתוספת 2,600 של בס
 הכולל הפיצוי

 23 הגשת מיו� כדי) וריבית הצמדה הפרשי ויישא, כ) לא שא�, הנתבעת לידי הדי) פסק המצאת

 24  .בפועל התשלו� ליו� ועד התביעה

  25 

 26  .ימי�  15 תו
 לוד #מרכז המחוזי המשפט לבית ערעור רשות

 27  . התיק את ותסגור לצדדי� הדי) פסק את תשלח המזכירות

 28 

 29  , בהעדר הצדדי�.2018נובמבר  12, ד' כסלו תשע"טנית) היו�,  

                   30 



  
  בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון

    

03
42697 ת"ק
  אב� נ' זרעוני 18
  

   
    תיק חיצוני: 

   

4  
 4מתו

 1 

  2 

  3 

  4 




