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 17 ידבר מהנתבעת לקבל הסכמתו את 0כך בתוך0 נתן לא כי0 הוסיף התובע 0זאת
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 30 לגבי באתר קיימת שאינה אפשרות – זאת לאשר הפונים מתבקשים שלה האינטרנט

 31 לפסוק הראוי מן אלה בנסיבות וכי; מחיר הצעות מהנתבעת המבקשים פונים
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 12 לייצר בניסיון מדובר אין וכי0 אמיתי עניין בהם שגילה במוצרים מדובר כי0 האשראי
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 14 כי העובדה ואת התובע של( לשיטתו) ליבו תום חוסר את להדגיש0 מטעמה לדיון
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http://www.nevo.co.il/case/16952341
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 13 דבר משלוח לצורך ישמשו שמסר הפרטים כי לו הודיע המפרסםו0 מוצר לרכישת

 14 דברי לקבל מסרב הוא כי לו להודיע הזדמנות לנמען נתן המפרסם; מטעמו פרסומת
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 22 מחיר הצעות שביקש בעת0 מפורשות התובע ציין האם בשאלה הצדדים בין

 23 לא גם הנתבעת0 לכך מעבר. פרסומת דברי ממנה לקבל ברצונו אין כי0 מהנתבעת

 24 פרסומת דברי לקבל מסרב הוא כי0 לה להודיע הזדמנות לתובע נתנה כי0 הראתה

 25 – ומתן המשא קיום או העסקה ביצוע בעת ליתן שיש להזדמנות זה לעניין הכוונה)

 26 מבעת בשונה – לה והשיבה מחיר להצעת בקשה מהתובע הנתבעת שקיבלה בעת קרי

 27 מוצרי שעניינו פרסום האם בעיני ספק0 כן כמו(. עצמם הפרסומת דברי שליחת
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 5 .אלה מעין טעמים מתקיימים לא0 הנוכחי במקרה. זאת להצדיק כדי
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 9 הנמען אצל התקבלו התביעה נשוא הפרסומת ודברי הואיל0 לטעמי כי(0 הדיון
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 12 וכן0 ₪ 10111 של סך לתובע תשלם והנתבעת מתקבלת התביעה0 לעיל האמור נוכח .22

 13 .מהיום ימים 01 בתוך0 ₪ 121 של בסך משפט הוצאות
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 15 נגד למדי בוטה ובשפה שונות טענות לטעון לנכון שמצאה0 הנתבעת תעשה טוב .23

 16 . לחוק א01 סעיף הוראות להפנמת תפעל אם – מקום לו היה שלא דבר – התובע
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 18 .ימים 12 בתוך המחוזי המשפט לבית הדין פסק על לערער רשות בקשת להגיש ניתן .24
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 22 0 בהעדר הצדדים.1112פברואר  011 כ"ה שבט תשע"הניתן היום0  
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