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 פסק די�

 

 1 למשלוח בקשר 1 הנתבעת כנגד התובעת הגיש אשר � 14,500 של ס� על קטנה תביעה בפניי .1

 2 2008& ח"התשס ) ושידורי# בזק( התקשורת לחוק א 30 סעי� להוראות בניגוד פרסומת דברי

 3 אשר חברה הינה 1 הנתבעת. טקסט הודעות 14 באמצעות וזאת ,")התקשורת חוק: " להל((

 4 היא כי הודעתה לאור נוספת כנתבעת להצטר� 2 לנתבעת התרתי. גלידות של בממכר עוסקת

 5, הנתבעות נציג כי יובהר. 1 הנתבעת מטע# הודעות למשלוח בלעדית אחראית הייתה אשר זו

 6 ונתבררה הוגשה התביעה  כי עוד יובהר. הנתבעות שתי של הבעלי# הינו חזות שמעו( מר

 7 .תמציתי באופ( מנומק יהיה הדי( פסק, התקנות כמצוות. קטנה כתביעה

 8 

 9 האמורות ההודעות למשלוח באחריות הנתבעות נציג הודהשהתקיי# בפניי  הדיו( במהל� .2

 10 .בלבד הנזק לשאלת נגעה הצדדי# בי( והמחלוקת

  11 

 12 ללא אליה שנשלחו ההודעות מ( אחת כל בגי( � 1,000 של ס� התובעת דרשה תביעתה בכתב .3

 13 העמידה, כ( ועל התקשורת לחוק) 1)(י( א 30 לסעי� בהתא# וזאת המפורשת הסכמתה

 14 בכתב התובעת. � 500 של בס� נפש עגמת בגי( פיצויי# וכ( � 14,000 של סכו# על תביעתה

 15, הפרתו מפני והרתעה החוק אכיפת וה# הפיצוי גובה לקביעת השיקולי# פירטה תביעתה

 16. בטענותיה התומכת לפסיקה הפנתה עוד. ההפרה היק� וכ( זכויותיו למימוש הנמע( עידוד

 17 הנתבעת של פרסו# המכילות הודעות שבע שקיבלה לאחר כי התובעת הבהירה התביעה בכתב

 18" הסר" כפתור על שלחצה לאחר ג#, ואול# התפוצה מרשימת עצמה להסיר ביקשה 1

 19 .נוספות הודעות שבע לקבל המשיכה
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 2 אינו כי טע( עוד. כאלו הודעות שולחות אינ( שהנתבעות שני# כשלוש כי העיד הנתבעות נציג .4

 3 משלוח על אחריות לוקחות שהנתבעות א� ועל כשלו שהנתבעות יתכ( וכי לעובדות מתכחש

 4 זמ( חל� הנתבעות לטענת. הנזק על חולקות ה(, שנשלחו ההודעות על חולקות ואינ( ההודעות

 5 בתביעה שמדובר כ� על מעיד והדבר התובעת ידי על התביעה להגשת ההודעות משלוח בי(

 6 משו# הרתעה של עניי( אי( דנ( במקרה כי נטע( עוד. נזק כל לתובעת נגר# ולא קנטרנית

 7 נפסקו, ולפיה משפט בתי לפסיקת הפנה הנתבעות נציג. יותר דוורי# שולחות אינ( שהנתבעות

 8 .שנשלח פרסומת דבר כל בגי( � 1000&מ משמעותית נמוכי# סכומי#

  9 

 10, הצדדי# עדויות את ששמעתי ולאחר לה# שצור� ובחומר הטענות בכתבי שעיינתי לאחר .5

 11 .בחלקה להתקבל התביעה די( כי מסקנה לכלל באתי שהוצגו במסמכי# ועיינתי

 12 

 13 ובהתחשב הפרסומת דברי לקבל הסכמתה את נתנה לא, לפיה התובעת גרסת את אימצתי .6

 14 לחוק) ב( א 30 סעי� של הפרה שמדובר הרי האחריות שאלת על חלקו לא שהנתבעות בכ�

 15 לפסוק שיש לדוגמא הפיצויי# שיעור מהו היא הפרק על העומדת השאלה ,משכ�. התקשורת

 16 .התובעת לטובת

 17 

 18 החוק הוראות הפרת בשל לפסוק רשאי המשפט בית כי, קובע התקשורת לחוק )1)(י(א30 סעי� .7

 19 בהתא#. להודעה ח"ש 1,000 על יעלה שלא בסכו# בנזק תלויי# שאינ# לדוגמה פיצויי#

 20 את, היתר בי(, הפיצוי שיעור את בקובעו לשקול המשפט בית על, התקשורת חוק להוראות

 21 את לממש הנמע( את לעודד הרצו( את, הפרתו מפני והרתעה החוק שבאכיפת האינטרס

 22 כתוצאה לנמע( שנגר# הנזק גובה את לשקול אי(, כ� בתו�. ההפרה היק� ואת זכויותיו

 23 ). לחוק )3)(י(א30 סעי�( ההפרה מביצוע

  24 

 25 א"רע, ראו( הפיצוי שיעור בקביעת לשקול שיש שוני# שיקולי# התוותה הפסוקה ההלכה ג# .8

 26 המשפט בית על, אלו בי()). חזני עניי( – להל() (4.8.2014( 10 פיסקה, הנגבי' נ חזני 1954/14

 27 לו הצפוי הרווח, הנתבע התנהגות, הפרסו# תוכ( לרבות, ההודעות משלוח נסיבות את לשקול

 28 הפיצוי גובה בקביעת המוצא נקודת, "שנפסק כפי עוד. שנשלחו ההודעות ומספר הפרסו# מ(

 29 העליו( הר� היא התקשורת לחוק א30 סעי� להוראות בניגוד פרסומת דבר משלוח בעבור

 30 9162/16 א"רע" (דעתו שיקול פי על להפחית המשפט בית בידי זה ומסכו#, המחוקק שקבע

 31 )). 5.1.2017' (י פיסקה, מ"בע להצלחה הזנק' נ עזרא

  32 

http://www.nevo.co.il/law/74420/30a.j.1
http://www.nevo.co.il/law/74420/30a.j.3
http://www.nevo.co.il/case/16900243
http://www.nevo.co.il/case/16900243
http://www.nevo.co.il/law/74420/30a
http://www.nevo.co.il/case/21731247
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 1 להסיק אי(, ואול#. הודעות 14 של במשלוח בענייננו מדובר, שנשלחו ההודעות למספר אשר .9

 2 פיצוי שייפסק אפשר"  שנפסק כפי. להודעה � באל� ההודעות מספר של במכפלה מדובר כי

 3 שהפיצוי ובלבד, הודעות 1,000 לו שנשלחו ולאד# הודעות 100 לו שנשלחו לאד# זהה בסכו#

 4 וראו; 10 בפיסקה, חזני עניי(" (ומידתית אפקטיבית והרתעה אכיפה: החוק תכליות את השיג

 5 שמספר ככל, כ( על)). 27.7.2014( ב"י פיסקה, מ"בע רמו� קלאב' נ גלסברג 2904/14 א"רע, ג#

 6 המשק� בסכו# להיעצר" הפיצוי גובה על אול#, הפיצוי תקרת גדלה כ�, עולה ההודעות

 7 ).ש#, חזני עניי(" (לכ� מעבר לפסוק ולא העניי( בנסיבות יעילה הרתעה

  8 

 9 הינ( אלה הודעות א� וכי דיוור הודעות לשלוח חדלו הנתבעות כי הבהיר הנתבעות נציג .10

 10, ואול# כשנה לפני תביעתה הגישה כי אישרה התובעת. שני# כשלוש לפני שנשלחו הודעות

 11 לקבל הפסיקה ג# כי מחלוקת אי(. לכ( קוד# כשנתיי# אליה נשלחו ההודעות כי מחלוקת אי(

 12 מלשלוח שחדלו לכ� ביחס הנתבעות נציג הסברי עליי מקובלי#. 2015 בנובמבר הודעות

 13 אי( משכ� כינציג הנתבעות  הסביר עוד. כמהימני# הללו ההסברי# את מקבלת ואני דיוורי#

 14 . בהרתעה צור�עוד 

 15 

 16 ישנה היחיד הרתעת מלבד, אכ(. התנהגות הכוונת היא לדוגמא הפיצויי# תכלית כי ברי .11

 17 דואר דברי מלשלוח חדלו הספציפיות הנתבעות א# א� כ( ועל הרבי# הרתעת של תכלית

 18 להרתעת כלי ישמשו אשר לדוגמה פיצויי# להטלת מקו# שיש הרי התקשורת לחוק בניגוד

 19 שיעור את להפחית לנכו( מצאתי יחד ע# זאת,. לדי( בניגוד פרסומת דברי שליחת מפני הרבי#

 20 ונוטלות הפרסומת דברי משלוח על חולקות אינ( הנתבעות בה( בנסיבות לדוגמה הפיצויי#

 21 סבורה ואני זה מסוג דיוור הודעות מלשלוח חדלו כי העובדה לאור וכ( מעשיה( על אחריות

 22 של ס� הודעות 14 עבור הכל וס�, להודעה � 250 של בשיעור לדוגמה פיצויי# בהטלת די כי

3,500 �. 23 

  24 

 25 סו� .בלבד 2 הנתבעת תהא הנתבעות מאת בתשלו# שתישא מי כי בדיו( הסכימו הצדדי# .12

 26 בס� משפט הוצאות יתווספו זה סכו# על. � 3,500 של סכו# לתובעת תשל# 2 הנתבעת, דבר

 27 . � 500 של

  28 

 29  .הדי( פסק קבלת ממועד יו# 15 בתו� המחוזי המשפט לבית ערעור רשות בקשת להגיש נית( .13

  30 

  31 

 32  , בהעדר הצדדי#.2018מאי  21, ז' סיוו( תשע"חהיו#,  נהנית

http://www.nevo.co.il/case/16952341
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