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 4מספר בקשה: 
 מיכל בר רשמת בכירהה כבוד פני ב

 
 

 מבקשת )נתבעת(
 

 אוהב ציון בע"מ

 
 נגד

 
 אביחי בובליל משיב )תובע(

 
 
 
 

 
 החלטה

 
 1 מונחת לפני בקשת הנתבעת לחיוב התובע בהוצאות משפט בגין ההליך שבכותרת.  

 2 

 3 17.12.19כנגד הנתבעת. בכתב התביעה נטען, כי ביום ₪  1,000התובע הגיש תביעה כספית בסך 

 4א 30שיגרה הנתבעת מסרון לטלפון הנייד של התובע, הכולל פרסומת, וזאת בניגוד להוראות סעיף 

 5. הנתבעת מצדה הגישה כתב הגנה, בו טענה, בין 1982-ושידורים(, תשמ"בחוק התקשורת )בזק 

 6היתר, כי התובע פנה אל מחלקת שירות הלקוחות שלה ועת עשה כן, ביקש במפורש לקבל דברי 

 7 פרסומת ומבצעים. 

 8 

 9סמוך לאחר הגשת כתב ההגנה, ביקש התובע למחוק את התביעה ובהתאם לכך, ניתן פסק דין 

 10 תביעה וביטול ההליך.המורה על מחיקת ה

 11 

 12 לאחר הדברים האלה, הגישה הנתבעת את הבקשה שלפניי. 

 13 

 14הנתבעת טוענת, כי מדובר בתביעה מופרכת, וכי מיד עם קבלתה פנתה היא אל התובע בניסיון לייתר 

 15ההליך. אלא שהתובע עמד על שלו, הנתבעת נאלצה להגיש כתב הגנה, הכל תוך בזבוז זמן ומשאבים. 

 16 יב התובע בהוצאותיה. משכך, יש לחי

 17 

 18לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, לא מצאתי לנכון להשית על התובע הוצאות ההליך, כפי 

 19 שנתבקש; 

 20 
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 1ויובהר. בסופו של דבר, ביקש התובע למחוק ההליך עוד בטרם התייצבו הצדדים לדיון, ובכך הביא 

 2ם בהכנת כתב ההגנה, לחיסכון בזמן שיפוטי יקר. אמנם, הנתבעת נאלצה להשקיע זמן ומשאבי

 3אולם לדידי פסיקת הוצאות במצב הדברים הנוכחי עלולה להרתיע תובעים מהגשת תביעות, גם 

 4מקום שמדובר בתביעה מוצדקת. יש לזכור, בהקשר זה, כי הגם שבסופו של דבר הסתבר כי התובע 

 5י התובע ביקש לקבל דברי פרסומת מהנתבעת, הרי שבהחלט יתכן כי הדבר נשתכח מהתובע ו/או כ

 6התבסס על מסד משפטי שגוי, כך שאין לומר כי התביעה דנן הייתה מופרכת על פניה, או כי הגשתה 

 7הייתה נעוצה בחוסר תום לב. הדברים מקבלים משנה תוקף מקום בו המדובר בהליך המתנהל לפני 

 8 בית משפט לתביעות קטנות בו הצדדים אינם מיוצגים ואינם מיומנים בהתנהלות דיונית. 

 9 

 10לנוכח כל האמור, ועם כל ההבנה לתחושותיה של הנתבעת, לא מצאתי לנכון הורות על חיוב התובע 

 11 בהוצאות. אשר על כן, הבקשה נדחית.

 12 

 13 , בהעדר הצדדים.2020מאי  14, כ' אייר תש"פהיום,  נהנית

      14 

             15 
 16 


