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  המבקשת: בעצמה
  המשיבה: עו"ד מת� וינקלר

  
 

 החלטה
 

של בית משפט לתביעות קטנות  4.1.18רשות לערער על פסק דינו מיו�  ה למת�לפניי בקש .1

 .17�08�17787בירושלי� (כב' הרשמת הבכירה א' ו� קרפלד) שנית� בת"ק 

נגד המשיבה לקבלת פיצוי פט קמא הוא תביעה שהגישה המבקשת עניינו של ההלי" בבית מש .2

חל כשהמבקשת ביצעה משיבה הבי� ה. הקשר בי� המבקשת לSPAMבגי� משלוח הודעות 

. המבקשת שלא הייתה 2017בחודש מאי  משיבהר של הרכישה של מוצרי� באמצעות האת

ה שלאחר מכ� קיבלה המבקשת מרוצה, ביקשה להפסיק לקבל שירות מהמשיבה. בתקופ

הודעות דוא"ל והודעת טקסט אחת, הודעות בעלות תוכ� פרסומי. לאחר קבלת  13 משיבהמה

בהודעת דוא"ל חוזרת מבקשת למשיבה פנתה ה 22.5.17ה ביו� הודעת הדוא"ל הראשונ

המשיכה  מבקשתה ומיות מהמשיבה. למרות זאתוביקשה להפסיק את קבלת ההודעות הפרס

וכ� הודעת טקסט.  נשלחה הודעת הדוא"ל האחרונה 20.7.17לקבל הודעות דוא"ל, וכשביו� 

לקבל פיצוי  מכתב דרישה במסגרתו ביקשה המבקשת שלחה למשיבה הודעות אלהקבלת בגי� 

. לאחר מכ� הוגשה התביעה לבית 1982�בהתא� לחוק התקשורת (בזק ושידורי�), התשמ"ב

 . לתביעות קטנותשפט מ

נית� פסק די� שקיבל את תביעת  4.1.18דיו� שהתקיי� בבית משפט קמא ביו� לאחר תו� ה .3

ללא חיוב בהוצאות  + 4,050של כולל הורה על תשלו� פיצוי בסכו� משפט ההמבקשת. בית 

 + 1,000 ס". סכו� הפיצוי הורכב מפיצוי ב+ 150לבד מהחזר אגרת פתיחת הלי" בסכו� של 
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ל הודעות דוא" 3בגי�  + 400הודעת הדוא"ל הראשונה; בגי�  + 1,000הודעת הטקסט;  עבור

בע כי  התנהלות בית המשפט קהודעות הדוא"ל הנוספות.  8�בגי� כל אחת מ + 70�נוספות; ו

הודעות נוספות בטר� פנתה למשיבה פע� נוספת בבקשה  13, שהמתינה עד שקיבלה מבקשתה

ההודעות  8בגי�  נמו"� פרסומי, לא הייתה סבירה. על כ� נית� פיצוי להפסיק שליחת תוכ

לפי  להודעה, + 70כו� הפיצוי של חושב סו. יצוי�, כי בהחלטת בית משפט האחרונות שנשלח

, ואול� הדבר נעשה כנראה מחמת טעות והצדדי� אינ� חלוקי� 8ות נוספות במקו� הודע 9

 הודעות בס" הכל.  13כי נשלחו 

יעתו באשר לתו� במסגרת הבקשה שלפניי טוענת המבקשת כי טעה בית משפט קמא בקב .4

פעלה ביושר ובהגינות ופנתה למשיבה בבקשה באשר לדבריה היא ליבה של המבקשת, 

אופ� חריג שיעור פיצוי נמו" ב ה בקביעתח ההודעות; כי בית המשפט טעלהפסיק את משלו

 1,000, למרות התקרה הקבועה בחוק המאפשרת מת� פיצוי של דוא"לביחס לרוב הודעות ה

בגי� כל הודעה; כי בית המשפט טעה ביצירת החלוקה בשיעורי הפיצוי בי� ההודעות  +

שאינ� עומדי� בפרופורציה לסכומי הפיצוי השונות; וכי בית המשפט טעה בפסיקת סכומי� 

נו תוא� את יהמקובלי� שהותוו בפסיקה. עוד נטע� על ידי המבקשת, כי פסק הדי� שנית� א

רוח החוק שמטרתו לעודד צרכני� שנפגעי� ממשלוח הודעות מסוג זה להגיש תביעות ולמצות 

 את זכויותיה�. 

 הוריתי למשיבה להשיב לבקשה.   27.4.18ביו�  .5

בית המשפט. לטענת המשיבה, פסק דינו של טענות כלפי א. היא מעלה  שובתהיבה בתהמש .6

ל שלה במעמד ההרשמה לשירותי המבקשת אישרה קבלת חומרי� שיווקיי� לתיבת הדוא"

שגויה. בנוס. נטע�, כי בנסיבות  אניתנה הסכמה הילא , כ" שקביעת בית המשפט כי משיבהה

א(ג) לחוק התקשורת, הקובע כי נית� להסתפק 30 שלפנינו מתקיי� החריג הקבוע בסעי.

ביידוע בלבד ולא נדרשת הסכמה למשלוח הודעות. כ� נטע� על ידי המשיבה כי סכו� הפיצוי 

כי סכו� הפיצוי הגבוה  ,בלתי סביר וגבוה מהמקובל. נטע�ק על ידי בית משפט קמא הינו שנפס

הודעות  13תינה עד שקיבלה אינו מתיישב ע� התנהלותה הבלתי סבירה של המבקשת, שהמ

נטע�, כי  עודאותה מרשימת התפוצה. תסיר פע� נוספת כדי שמשיבה בטר� פנתה ל נוספות

 הפיצוישיעור להפחית את הפסיקה  כוח, מתחייב מה למבקשתכח אפשרות ההסרה שעמדלנו

  שיש לפסוק למבקשת. 
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 דיו� והכרעה

די� הבקשה שהגעתי לכלל מסקנה  הצדדי�י בחומר שלפניי ונתתי דעתי לטענות שעיינתלאחר  .7

 להידחות. 

עניי� בעל ער" כספי  בית משפט זה נועד לאפשר להביא לפני כידוע, הלי" של תביעות קטנות .8

פניו להעומד  סכסו"לבית המשפט להכריע במועט, בהלי" פשוט ושווה לכל נפש, שיאפשר 

שות ערעור על פסקי דינו היא במהירות וביעילות. הלכה פסוקה היא, כי "אמת המידה למת� ר

מחמירה במיוחד, כשרשות זו תינת� רק במקרי� חריגי� ביותר בה� נפל פג� מהותי הדורש 

את התערבותה של ערכאת הערעור. רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות 

יר לא בהכרח תינת� א. כאשר מתעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות החורגת מעניינ� היש

אולמי  2095/15לפסק דינו של כב' השופט צ' זילברטל ברע"א  4של הצדדי� למחלוקת" (ס' 

נמנה על שמקרה זה מצאתי  לא )).20.5.15([פורס� בנבו] נפטו� בת י� בע"מ נ' אילנה משיח

 המקרי� הנדירי� בה� יש לתת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות. 

המקרה הנדו� מעורר שאלה עקרונית החורגת מעניינו של המקרה, והיא המבקשת טוענת כי  .9

שאלת שיעור הפיצוי שיש לפסוק בתביעות מסוג זה. אלא שג� א� כ" הדבר, הרי שבית 

נ' קלאב  גלסברג 2904/14(רע"א  ואמר את דברוכבר נדרש לשאלה זו לא אחת המשפט העליו� 

חזני נ' שמעו� הנגבי (סיתוונית מועדו� דאיה ורחיפה  1954/14); רע"א 27.7.14(רמו� בע"מ 

 ארד נ' מנקס אונליי� טריידינג בע"מ 7064/17רע"א ולאחרונה: ; )4.4.14(במצנחי�) 

11.12.18 .( 

שנית�  ,אשר�סקירת חלק מהפסיקה מופיעה בפסק דינה של חברתי, כב' השופטת תמר בר .10

אינני רואה מקו� לחזור  .בע"מ נ' בר רגבקסטרו מודל  17�12�2526בע"א (י�)  8.4.18ביו� 

לפסק דינו  10סעי. חלקו הראשו� של ידי חברתי, ואסתפק בציטוט על הדברי� שנאמרו על 

  . וכ" נאמר על ידו: חזנישל כב' השופט ע' פוגלמ� בפרשת 

  

 שומה, לחוק) י(א30 סעי� מכוח הפיצוי סכו� את לקבוע בבואו, להשקפתי"

 שמטרת� בחוק המנויי� השיקולי� את עיניו לנגד לשי� המשפט בית על

 תובענות הגשת ועידוד הרתעה, אכיפה( האמורות תכליותיו את להשיג

, השגת! לצור  לנדרש מעבר יהיה לא שהפיצוי ולוודא; אחד מצד), יעילות

 עתידי שפרסו� באופ! הנתבע התנהגות את להכווי! נועד הפיצוי. שני מצד

 שני לשקול המשפט בית נדרש כ  לש�. עבורו כדאי בלתי יהיה זו במתכונת
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, וכולל ההפרה ביצוע בנסיבות מתמקד הראשו� הסוג: שיקולי� של סוגי�

 את; הנתבע התנהגות את); פוגעני הוא א�( הפרסו� תוכ! את, היתר בי!

 דברי מספר את); להעריכו שנית! ככל( הפרסו� מ! לו הצפוי הרווח

 א�( כתובת לכל נשלחו הודעות וכמה) בלבד ואות!( לתובע ששלח הפרסומת

 להדגיש חשוב). ונשנית חוזרת בהפרה או כתובת לכל בודד במשלוח מדובר

 המשפט שבית הסכו� תקרת את גודרת לתובע שנשלחה ההודעות כמות כי

 ח"ש 1,000 על העולה פיצוי לפסוק רשאי אינו המשפט בית( לפסוק רשאי

 מבי! אחד שיקול א  היא לכ  מעבר א ), נזק הוכחת ללא הפרה כל בגי!

 זהה בסכו� פיצוי שייפסק אפשר למשל כ . לעיל שנמנו השיקולי� מכלול

 ובלבד, הודעות 1,000 לו שנשלחו ולאד� הודעות 100 לו שנשלחו לאד�

. ומידתית אפקטיבית והרתעה אכיפה: החוק תכליות את השיג שהפיצוי

 במלוא התובע את תזכה בודדת הפרה בגי! שתביעה היא המוצא נקודת

 ההפרות שמספר ככל. ההרתעתית התכלית שתושג כדי) ח"ש 1,000( הסכו�

 להיעצר עליו אול�, לפסוק רשאי המשפט שבית התקרה גדלה כ  עולה

  ..."לכ  מעבר לפסוק ולא העניי! בנסיבות יעילה הרתעה המשק� בסכו�

  

 –בשיעור הפיצוי שפסק למבקשת טענה , שג� א� בית משפט קמא העולה מכל האמור הוא .11

מדובר בטעות ביישו� הדי�, דבר שכשלעצמו אינו מצדיק מת� רשות  –ולא אמרתי זאת 

 לערער. 

פסק בית המשפט העליו� לתובע באותה פרשה פיצוי חזני מעלה מ� הדרוש אציי�, כי בפרשת ל .12

במקרה  ל הפרה.עבור כ ש"ח 370�כ בסכו� של, היינו פיצוי הפרות 27בגי�   + 10,000בס" 

הפרות, היינו פיצוי  14בגי�  + 4,050למבקשת פיצוי כולל בס" קמא משפט ינו פסק בית שלפנ

וא , כי שיעור הפיצוי שבית משפט קמא פסק למבקשת, המכ"בגי� כל הפרה. יוצא  + 289בס" 

 על ידי בית המשפט העליו� באותה פרשה. בסדרי גודל דומי� לזה שנפסק 

קמא. אלא שהמשיבה לא הגישה  למשיבה השגות על פסק דינו של בית משפטכפי שצוי�, ג�  .13

של בית המשפט, ועל כ� לא ראיתי מקו�  בקשה למת� רשות לערער על פסק דינו (ובצדק)

 להידרש להשגותיה. 
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בנסיבות העניי� ולנוכח העובדה שבית משפט קמא לא זיכה את . הבקשה נדחית. סו& דבר .14

הפיקדו� אחייב אותה בהוצאות המשיבה בקשר להלי" זה.  המבקשת בהוצאות משפט, לא

 שהפקידה המבקשת יושב לידיה.

 

  , בהעדר הצדדי�.2019פברואר  13היו�,  נהנית

                 
  
  




