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 2א לחוק התקשורת 30 סעי� הוראת של נטענת הפרה שעניינה, � 7000  ס
 על כספית תביעה בפני

 ,(� 3  )."החוק" –, הידועה בכינויה "חוק הספא�", (להל' 1982  ב"התשמ(בזק ושידורי

  4 

 5כי  ,מפורשותכני� של הנתבעת, הבהיר למוכרנית לטענת התובע, בעת שנרש� כחבר במועדו' הצר

 6שהו מ' מעול� לא הסכי� לקבל דואר פרסומי כל ,לטענת התובעאינו מעוניי' בקבלת דיוור פרסומי. 

 7תו זו, נשלחו אל מספר הטלפו' שבעה מסרוני� ובה� תוכ' פרסומי עוד טע', כי חר� הודעהנתבעת. 

 8 'פניות חוזרות באמצעות טלפו למרות). לטענת התובע, 02.02.14+16.03.14(במועדי� שוני� בי' 

 9ביו�  משלוח המסרוני�, עד אשר  ופקס וא� בפניה פיזית לאחת מחנויות הנתבעת, לא פסק

 10, שלח מסרו' תגובה ובו דרש להפסיק את משלוח ההודעות. רק לאחר משלוח הודעה זו, לא 17.03.14

 11 � 1000כי אחייב את הנתבעת בפיצוי בס
  ,התובע דרש קיבל עוד מסרי� פרסומיי� מ' הנתבעת.

 12  .� 7000עבור כל מסרו' שנשלח, ובסה"כ 

  13 

 14ו לקבל דיוור פירסומי מ' הנתבעת, מנגד, טענה הנתבעת, כי התובע הצהיר מפורשות על הסכמת

 15. עוד טענה, כי עפ"י הנתבעת (נספח ב') באמצעות חתימתו על טופס, שהעתקו צור� לכתב התביעה

 16עמדה בדרישות החוק, שכ' הסרה מרשימת התפוצה התאפשרה "באופ' בו קיבל את ההודעה", היינו 

 � 17לא הוכחה כל פניה קודמת של . הנתבעת טענה, כי 17.03.14באמצעות משלוח מסרו' התובע ביו

 18  התובע להסרתו מ' הרשימה וכי מיד לאחר קבלת דרישתו, הדיוור פסק.

 19  נוכח האמור, דרשה הנתבעת לדחות את התביעה ולחייב את התובע בהוצאות.
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 1  דיו� והכרעה:

 2מחלוקת, כי התוכ' שנשלח במסרוני� אל מספר הטלפו' הנייד של התובע הינו "דבר פרסומת" י' א

 3  כהגדרתו בחוק.

  4 

 5  הוכח בפני, כי התובע חת� על טופס ובו אישור מפורש לקבלת דיוור פרסומי, כהאי לישנא:

 6"ע� מסירת הפרטי�, הינ  מביע/ה את הסכמת  לרישו� פרטי  לצור  קבלת דיוור של חומרי� 

 7, וחברות נוספות שבבעלות�, באמצעי המדיה FOX ,FOX HOMEפרסומיי� ועדכוני� של 

 8  השוני�".

  9 

 10הטופס הינו ברור וקריא, והדברי� אינ� כתובי� כ"אותיות קטנות" בתו
 מסמ
 עמוס מלל, 

 11  ולמעשה זו המלל היחידי בטופס, הממוק� בדיוק מעל לחתימת התובע.

  12 

 13ובהר למוכרנית במועד החתימה על הטופס כי אינו מעוניי' בדיוור פרסומי, לא טענות התובע, כי ה

,
 14ג� טענות התובע, כי פנה בטלפו' ובאמצעות הפקס, בפניות חוזרות  הוכחה ואינה נתמכת בדבר. כ

 15כגו', תדפיס שיחות בדל ראיה להוכחת' ( ולו להוציאו מרשימת התפוצה, נטענו בעלמא ולא הוצג

.(� 16  ואישורי קבלת פקסי

 17כמו כ', הוכח בפני כי מרגע שביצע התובע פנייה באמצעות מסרו' חוזר, הופסק משלוח ההודעות 

 18  הפירסומיות.

  19 

 20יחד ע� האמור, מצאתי טע� בטענת התובע, כי במסגרת הודעת הפרסומת, לא הובהר ע"י הנתבעת 

 21אשר לא נית' להבי' אופ' הפסקת משלוח'. כל שצוי', פרט למלל הפרסומי הינו מספר טלפו', 

 22 הא� לקבלת פרטי� על המבצע או שמא להסרה מרשימת –מההודעה למה נועד אותו מספר הטלפו' 

 23' כל מענה המאפשר, בסופו של דבר לא נית אותו המספר מחייגי� אל תפוצה. לטענת התובע, כאשר

 24  את הסרתו מ' הרשימה.

 25אשר , לחוק )2א' (ה) ( 30סעי� הפרה הנתבעת את חובתה בהתא� ל סבורני, כי במחדלה האמור

 26שר עמו, לצור  ודרכי יצירת ק כל מפרס� השולח הודעת מסרו� קצר, לכלול את שמועל  כיקובעת 

 27 . החוק מטיל אחריות עונשית וקנסות על מפרס� שלא פועל כאמור. מת� הודעת סירוב

 28כי העדר צרו& המידע הבסיסי אודות דרכי יצירת דלעיל על דעתו, קביעת המחוקק נית' ללמוד מ

 29 . הכבדות בלתי סבירות ושלא לצור קשר למת� הודעת סירוב והפסקה, מטיל על הצרכ� 

  30 
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 1עבור כל משלוח, ובס
 הכל:  � 200כי יש לחייב את הנתבעת בפיצוי בס
  האלה, אני סבורבנסיבות 

1,400 � 
 2עבור אגרת התביעה והוצאות הדיו'. את סכו� ההוצאות  � 200. בנוס�, אני מחייבה בס

 3 הנמו
, נוכח היחס בי' סכו� התביעה לסכו� שנפסק בסופו של דבר. בשיעורפסקתי 

 4יו�, אחרת ישא הפרשי  30. סכו� זה ישול� תו
 � 1600ס
 הכל תשל� הנתבעת לתובע ס
 של 

.� 5  הצמדה למדד וריבית כדי' מהיו
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 7  ימי� 15בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתו  

 8  , בהעדר הצדדי�.2014יולי  14, ט"ז תמוז תשע"דנית� היו�,  

  9 

 10 

  11 


