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 יובל שדמי שופט העמיתכבוד הפני ב

 עמאד ח'ליליה התובע
 

 נגד
 

 פרשמרקט בע"מ הנתבעת
 

 
 פסק דין

 
 1משום ששיגרה אליו דברי פרסומת  ,₪ 32,000התובע ביקש לחייב את הנתבעת לשלם לו פיצוי של 

 2 באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים.

 3 

 4 הוא טוען שלא נתן את הסכמתו המפורשת מראש לקבלת דברי הפרסומת.

 5 

 6בקשר  ,12.12.17שהתובע נרשם לקבלת דיוור פרסומי מהנתבעת ביום  ,הנתבעת טענה להגנתה

 7 למספר הטלפון אליו נשלח הדיוור.

 8 יף הנתבעת בנוף הגליל.הבקשה נעשתה בסנ

 9 

 10 היא צירפה את נספח א' המציג ראיות לטענה זו.

 11 בהמשך לא פעל התובע על מנת לבקש להסירו מרשימת הדיוור.

 12 

 13כי התביעה כולה מבוססת על אדני כזב ומטרתה להתעשר שלא כדין  ,בדיון עצמו התרשמתי בבירור

 14 על חשבון הכיס העמוק של הנתבעת.

 15 

 16שאשתו של התובע הסכימה מפורשות למשלוח ההודעות לטלפון נשוא  ,הנתבעת הוכיחה בדיון

 17אצל הנתבעת וכאשר קיבלה פריט מסוים חינם  רעיית התובע התביעה, במסגרת קנייה שערכה

 18 כתמריץ להסכמתה.

 19 

 20 התובע ניסה להתחכם עם טענת הנתבעת והתחמק ממתן תשובות אמת.

 21 

 22 יח שידע על נסיבות ההסכמה.הוא גם נמנע מהבאת אשתו למתן עדות, הגם שיש להנ

 23 

 24שלא טרח כראוי לבקש את הסרת הטלפון שלו מרשימת הדיוור, ואיני  ,התובע אף הודה למעשה

 25 מאמין לטענתו שניסה זאת פעם או פעמיים ונכשל.

 26 

 27 הוא גם לא הסביר מדוע נמנע מפנייה דומה בסניף הנתבעת שבו ניתנה ההסכמה.

 28 
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 1צאות שבנסיבותיה יש לחייב את התובע בהו ,באופן קיצונילב -מדובר אפוא בתביעה חסרת תום

 2 בפרופורציה לסכום אותו ניסה להרוויח במירמה. כבדות ומרתיעות

 3 

 4 שוב להתחמקהתובע שכאשר בית המשפט הציע לתובע לחזור בו מהתביעה, ניסה  ,לא למותר לציין

 5 ולהביא למחיקתה בפני מותב זה והגשתה שוב בפורום אחר. ולהתחכם

 6 

 7 התביעה נדחית. על כל אלה אשר

 8 

 9 ₪. 10,000ימים הוצאות לדוגמה בסך  30התובע ישלם לנתבעת בתוך 

 10 

 11לבקש רשות ערעור מבית  ם, אשר רשאיביר העתק מפסק דין זה לידי הצדדיםהמזכירות תע

 12 . םיום ממועד המצאת פסק הדין לידיה 15בתוך בנצרת המשפט המחוזי 

 13 

 14 , בהעדר הצדדים.2020אוגוסט  28, ח' אלול תש"פהיום,  נהנית
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 17 


