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  1 

 אור  כרמלי הבכיר� הרשכב'  פני ב

 

 תובע
  

 ירו  מאירי

  
  נגד

 

  
 תנתבע

  
  מוס� מרכזי יפנאוטו בע"מ

 2 

 3 

 פסק די 

  4 

 5 שנת� מבלי התובע לטענת וזאת מסרוני� באמצעות לתובע שנשלחו פרסומי� התביעה של עניינה

 6 1982"ב"תשמ), ושידורי� בזק( התקשורת לחוק א30 סעי� להוראות בניגוד וזאת לקבל� הסכמתו

 7  ).הספא� חוק: להל�(

  8 

 9 .לתובע הנתבעת ששלחה פרסומת הודעות 6 בגי� הוגשה התביעה .1

 10  .הספא� חוק של במובנו פרסומת הודעות ה� ההודעות כלל לטענתו

 11 מרשימת עצמו להסיר ביקש וא� פרסומת דברי לקבלת המפורשת הסכמתו נת� לא לטענתו

 12  .הודעות לקבל המשי� זאת ולמרות, הנתבעת של התפוצה

 13 

 14 נת� פע� ובכל ברכבו טיפול לצור� הנתבעת של במוס� ביקר התובע כי הנתבעת טוענת מנגד .2

 15 . פרסומת דברי לקבל הסכמתו

� 16 לטענתה כ� בשל. פרסומת הודעות שאינ� בהודעות מדובר כי הנתבעת טוענת ההודעות לגו

 17  .רלוונטית אינה ממילא הסרה הודעת כל ג�

 18 .שיהוי תו� הוגשה התביעה כי טענה עוד

  19 

 20 בתובענה משמדובר, 1984"ד"תשמ, האזרחי הדי� סדר לתקנות) ב(טז 214 תקנה הוראת פי"על

 21 .תמציתי באופ� מנומק הדי� פסק יהיה, מהיר די� סדר של בהלי�

 22  :ומסקנות דיו 

 23 .התביעה הוגשה בגינ� הפרסומת הודעות את לתובע שלחה שהנתבעת מחלוקת אי� .3

 24 סובארו שירות במרכז שטיפלת תודה: "הוא הודעות 4 נוסח כי מעלה הודעות באות� עיו�

 25  ".ומהנה בטוחה נסיעה
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 1 מדובר לא באשר הספא� חוק של במובנו' פרסומת דבר' שאינה בהודעה מדובר כי מוצא אני

 2  . שירות או מוצר רכישת לעודד שמטרתה בהודעה

  3 

 4  :שנוסח� הודעות 2 לתובע הנתבעת שלחה כ�

 5 מטפלי� לוקחי� אנו. טיפול זמ� שהגיע סובארו של הארצי השרות ממרכז תזכורת זו"

 6  ... לחצו לתיאו�. ומחזירי�

 7 ברכבו שנתי טיפול – הנתבעת של במוס� שירות לרכוש התובע את המעודדת בהודעה מדובר

 8  .הספא� חוק של במובנו' פרסומת דבר'ב מדובר ולפיכ�

   9 

 10 .4/8/15 ביו� נשלחה נוסח באותו שנייה הודעה. 15/7/15 ביו� נשלחה אחת הודעה .4

 11 פרסומת דבר לקבל הסכמתו התובע נת� מועד לאותו קוד� כי אישור להציג צריכה הנתבעת

 12  .התפוצה מרשימת עצמו להסיר ביקש ולא

 13 התובע נת� ש� 6/4/16 מיו� טיפול כרטיס צירפה התובעת כי מעלה ההגנה כתב בנספחי עיו�

 14 משו� יש בכ�. ושונות עדכוני�, מידע העברת לצור� המוס� את ישמשו פרטיו כי הסכמתו

 15 לפני שניתנה בהסכמה מדובר שלא אלא, פרסומת דברי לקבל התובע של בכתב הסכמה

 16 למשלוח הסכמה אינו 2017 משנת טיפול כרטיס ג� ממילא. שבמחלוקת ההודעות 2 משלוח

 17  .2015 בשנת הודעות

  18 

 19 לפני מראש הסכמתו נת� שהתובע להוכיח בנטל עמדה לא הנתבעתש מוצא אני אלה בנסיבות

 20  .שבמחלוקת ההודעות 2 משלוח

 21  .0 1,400 של ס� על הפיצוי את מעמיד  אני

  22 

 23  :התוצאה

 24 משפט הוצאות 0 1,000 בתוספת 0 1,400 לתובע לשל� לנתבעת מורה אני האמור מכל .5

 25  . נדחית הודעות 4 בגי� התביעה כי בחשבו� הלוקחות

 26  .מהיו�  ימי� 30 תו� ישולמו הסכומי�

  27 

 28  , בהעדר הצדדי�.2019מר1  28, כ"א אדר ב' תשע"טנית� היו�,  

  29 

 30 

  31 

  32 
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