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  1 

 אור� כרמלי הבכיר� הרשכב'  פני ב

 

 תובע
  

 ירו� מאירי

  
  נגד

 

  
 תנתבע

  
  חב ישראלית לרכב בעמ �יפנאוטו

 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 3 "ל תביעתו התובע צמצ� הדיו� במהל�. פרסומיות הודעות מספר לתובע שלחה הנתבעת .1

 10 . התביעה הוגשה בגינ� הודעות 6 מתו� הודעות

 11 מורשה למוס� היתה זו הסמכתו שנת� וככל פרסומת הודעות לקבל הסכמתו נת� לא לטענתו

 12 .רכב לרכישת הצעות שהציעה לנתבעת לא א�, רכב טיפולי בעת סובארו

 13 

 14 לו הודיעה הרכב רכישת בעת וכי סובארו מסוג רכב רכש התובע כי הנתבעת טוענת מנגד .2

 15 נת� ברכבו טיפול בכל כי טענה עוד. פרסומיות הודעות למשלוח ישמשו פרטיו כי הנתבעת

 16 לקבל בסובארו הקשורות החברות מקבוצת חלק שהוא המורשה המוס� אצל הסמכתו

 17  . פרסומיות הודעות

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

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

 20  :ומסקנות דיו�

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

 22 מדובר באשר, הספא� חוק של במובנו פרסומת בהודעות מדובר כי מעלה הודעות באות� עיו�

 23 שמעודד באופ�, שוני� בתנאי� רכב לרכישת הנחה לתובע הנתבעת מציעה בה� בהודעות

 24  .כספי� הוצאת לכאורה

  25 

 26  . פרסומת הודעות למשלוח הסכמתו נת� התובע כי אישור הציגה לא הנתבעת .4
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 1 פרטיה� כי ללקוחותיה הנתבעת מודיעה העבודה מנוהל כחלק כי הנתבעת כ"ב טע� אמנ�

 2 להוכיח בנטל לעמוד יכולה היתה א� ספק א� – פ"בע וזאת – הודעות משלוח לצור� ישמשו

 3 לטענתו זה בעניי� לב יוש�. 2013 בשנת התובע בידי הרכב רכישת בעת בפועל נעשה הדבר כי

 4  .הסכמה נת� לא מעול� כי התובע של

  5 

 6 נת� ולכאורה סובארו של מורשה במוס� ברכבו טיפל התובע כי מעלה ההגנה בנספחי עיו� אכ� .5

 7 כי מחלוקת אי�, ואול�. הודעות למשלוח המוס� את ישמשו פרטיו כי הסכמה במסגרתו

 8 ככל, הסכמה ולפיכ� שונה פ"ח' מס ע� מהנתבעת נפרדת משפטית ישות הוא המטפל המוס�

 9 קשורות חברות מאת פרסומת הודעות לקבל הסכמה לשמש יכולה אינה, למוס� שנית�

 10  .למוס�

 11 שוני� מסוגי� תיקוני� שירות הוא המוס� ידי"על שנית� ששירות שעה הדבר נכו� בייחוד

 12 הנדרש התנאי מתקיי� לא שממילא כ�, רכב לרכישת להצעה נוגעות דנ� שההודעות בעוד

 13 מסוג שירות או למוצר יתייחס הפרסומת דבר כי נדרש לפיו הספא� לחוק) 3)(ג(א30' בסע

 14  .מלכתחילה הנמע� רכש אותו לשירות או למוצא דומה

  15 

 16  .כדי� שלא הודעות 3 לתובע שלחה הנתבעת כי מוצא אני אלה בנסיבות

 17  .- 2,000 של ס� על ההודעות 3 בגי� הפיצוי את מעמיד אני

  18 

 19 את לתק� התובע ביקש הדיו� במהל�. פרסומת הודעות 6 בגי� לפיצוי התביעה הוגשה כאמור .6

 20 וקיבל בעבר לגביה� שתבע מאחר הפיצוי בנות ההודעות היק� את ולצמצ� התביעה כתב

 21 ). 12' ש, 1' עמ( פיצוי עבור�

 22. ההגנה בכתב הועלתה הודעות 3 על פיצוי כבר קיבל שהתובע הנתבעת טענת כי לב יוש�

 23 לא הנתבעת מטענות לחלק ש� שהתייחס שלמרות אלא, תשובה כתב התובע הגיש לאחריו

 24  .התביעה היק� את לצמצ� במסגרתו ביקש

 25, להוצאות זכאית שהנתבעת אלא, כמבוקש התביעה כתב תיקו� על להורות יש אלה בנסיבות

 26 לתובע שניתנה משו� ה�; בגינ� פיצתה שכבר הודעות בגי� שהוגשה בתביעה שמדובר משו� ה�

 27 100% "ב נופחה שהתביעה משו� וה�; התשובה כתב במסגרת תביעתו את לתק� הזדמנות

 28 של תועלת"עלות שיקולי לעניי� משמעות לכ� כשיש, מוגשת להיות צריכה שהיתה מכפי יותר

 29 מוגשת היתה לו פיצוי לתובע להציע שוקלת שהיתה הנמנע מ� ולא; ההלי� בניהול הנתבעת

 30  .מצומצ� בהיק� מלכתחילה התביעה

 31 .הוצאות - 2,500 לנתבעת לשל� התובע את מחייב אני

  32 

 33  :התוצאה

 34 .התביעה קבלת על מורה אני האמור מכל .7
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 1  . משפט הוצאות - 1,200 בתוספת ההודעות בגי� - 2,000 לתובע תשל� הנתבעת

 2 פוצה שכבר לאחר בתביעה וההפרזה התביעה כתב תיקו� בשל הנתבעת בהוצאות יישא התובע

 3  .- 2,500 של כולל בס�, הודעות אות� בגי�

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

 5  .היתרה ולשל� אלה כנגד אלה החיובי� לקזז רשאי� הצדדי�

  6 

  7 

 8  , בהעדר הצדדי�.2019מר2  27, כ' אדר ב' תשע"טנית� היו�,  

  9 
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