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 אפרת רחלי מאירי מרקוביץ  רשמת בכירהה כבוד פני ב

 
 

 :המבקשת
 )הנתבעת(

 
 בע"מ 61לירם אקסלוסיב 

 
 

 
 נגד

 
 

 המשיבים:
 ()התובעים

 
 . סיון דבח0
 . יהלי יעקובי רזון4
 . שירן צדקיהו7
 מירי גמליאל . שיר2
 . זוהר קלדרון חמאוי5
 . מיכל אמיר1

 
 

 
 

 החלטה
 2 

 3 .פניי בקשה למחיקת כותרתב

 4 

 5ש"ח לתשלום  000,111המשיבים הגישו כנגד המבקשת תביעה כספית בסדר דין מקוצר על סך של 

 6( "חוק התקשורת")להלן:  0892-א לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 01פיצויים לפי סעיף 

 7 ת פרסומת. ובגין משלוח הודע

 8 

 9א לחוק התקשורת  01בפסיקות רבות שניתנו בשנים האחרונות נקבע כי תביעה לפיצויים מכח סעיף 

 10סכום אלא  אינן ראויות להתברר בסדר דין מקוצר, שכן הסכום הנקוב בחוק אינו סכום קצוב

 11נקבע בהתאם  ,לפיצויהסכום הסופי עבור כל דבר פרסום שנשלח.  מקסימלי לפיצוי שנקבע בחוק

 12, בהתאם לנסיבות שיקול דעת בית המשפט, אשר מתפקידו לקבוע את גובה הפיצוי בגין כל הפרהל

 13לעניין זה  ראו( לחוק התקשורת )0א)י()01המקרה העומד בפניו ועל פי השיקולים הנקובים בסעיף 

 14 (; 01.01.01יתן ביום )נ ניר אוחיון נ' בי.בי.בי מסעדות בע"מ 00780-19-01 ם(-תא"ק )יהחלטתי ב

 15 (.(0.0.2100) שטייגליץ נ' ספיר 27431-15-02תא"ק )ראשל"צ( 

 16 

 17 לפיכך, אני מורה על מחיקת כותרת התביעה.
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 2 0ב' 202לנוכח סכום התביעה היא תידון בסדר דין מהיר, ועל הצדדים לנהוג בהתאם להוראת תקנה 

 3 .0892-לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד

 4לבית המשפט על המתווה הדיוני בו הם מבקשים להתנהל ויגישו בקשה מסודרת הצדדים יודיעו 

 5 לזימון עדים מטעמם. 

 6לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנות  וימציא יםהתובע

 7 יום. 01ח לתקנות, בתוך 202-ג ו202

 8יום מיום קבלת מסמכי  20וך ח לתקנות, בת202-ג ו202הנתבעת תגיש כתב הגנה בהתאם לתקנות 

 9 התובע כאמור.

 10 .םפרק הזמן שנקצב כאמור תמחק תביעתאת המסמכים בחלוף  ולא יגיש יםהיה והתובע

 11 המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים ותקבע את התיק לדיון לפי יומני. 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 , בהעדר הצדדים.2101דצמבר  02, י"ד כסלו תשע"זהיום,  נהנית
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 20 


