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 1צירף התובע פרסום של קוסם אחר בשם אמיר לוסטיג אשר לטענתו לקוחות , להוכחת טענה זו
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 11 להסיר את שמו התובע מאתר האינטרנט שלהם ואף פנו תהסבירו כי היו מעוניינו, הנתבעות לעומתו
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 15נציגי החברה בדיון שהתקיים בפניי חזרו וטענו כי לו היה התובע פונה אליהם ומפנה את תשומת 
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 19המשיכו , אשר אין ספק שמהווה הודעה, כי גם לאחר שנשלח כתב התביעה, שיב התובעלטענה זו ה
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 27אלא ,התובע לא הוכיח על קיום כל פרסום עדכני שפורסם לאחר סיום ההתקשרות שבין הצדדים 

 28אשר לא הוסרו מאתרי , התקופה שלפני סיום ההתקשרותרק הצביע על קישורים אינטרנטיים מ

 29  . האינטרנט השונים

  30 

 31המדיניות המשפטית בהתייחס לתביעות הנובעות מפרסומים באינטרנט נמצאת בהתהוותה שכן 

 32מדובר במימד משפטי חדש השונה הן בתכליתו והן ביישומו ובטכניקה המלווה ביישומו מכל מימד 

 33  . משפטי מוכר אחר

  34 
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 2רמת הפיקוח והשליטה הן של הגולשים והן של המפעילים מוגבלת " האינטרנט"מעצם פעולתו של 
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