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 :תובעה

  
 אביב שדה

  
  נגד

 

  
 :נתבעתה

  
 ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ

  

 

 פסק די�
  

  

  הצדדי� וטענות רקע

 הודעות משלוח בגי� קטנות תביעות של בהלי� הוגשה אשר � 25,000 ס� על תביעה בפניי

 חוק: "להל�( 1982 – ב"התשמ) ושירותי$ בזק( התקשורת לחוק) א( 30 סעי� מכוח, פרסומת

  )."התקשורת

 .הסכמתו ללא האלקטרונית הדואר לתיבת פרסומת הודעות לו שלחה הנתבעת כי טוע� התובע

כשהשיב להודעות  הדואר דברי משלוחי והפסקת להסרה בקשה פעמיי$ שלח כיציי�  התובע

 שלח התובע. המייל לאותו להשיב נית� לא כי בחזרה הודעה קיבל א�, אליו שנשלחו הפרסומת

   .הדואר הודעות משלוח להפסיק בדרישה לנתבעת מכתב

 אמצעי מת� בעת הדואר דברי את לקבל הסכי$ התובע כי הנתבעת טענהתשובה  במכתב

  . הנתבעת באפליקציית תשלו$

ולא הראו לו שו$ אישור  מהנתבעת פרסומת דברי לקבל ביקש לא מעול$ כיהגיב  התובע

 הודעות לקבל הסכמה מת� בדבר הנתבעת טענת כיהתובע מדגיש . לכ�ו הסכמת על המצביע

 בירושלי$ קטנות לתביעות ש"ביהמ ידי על כברנדחתה  תשלו$ אמצעי שינוי בעת פרסומת

 הרשמת' כבשנדו� בפני , מ"בע ישראל סרוויסס גטאקסי יטי'ג' נ כה� 3114,12,16 ק"תב

 29 כלבית המשפט יחייב את הנתבעת לפצותו בגי�  כי דורש התובע. טל,בר עדי הבכירה

  . � 25,000 של כולל בסכו$, ההודעות
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 שנרשמו ללקוחות רק הודעות ושלחה התקשורת חוק את הפרה לא כי, מנגד טוענת הנתבעת

 שניתנהממנה עולה  המערכת מתו� מקורית טבלה וצירפה התפוצה לרשימת פוזיטיבי באופ�

 מר המידע אבטחת מנהל את לעדות הביאה וא�לקבלת אימיילי$ מהנתבעת  התובע הסכמת

 פעולה לרבות, משתמש כל של הפעולות את מציגה זו טבלה כי הסבירש, אדלמ� אנדרי

  .נת� לכ� אישור המשתמש כאשר פרסומות שליחת שמאפשרת

 לקבל המפורשת הסכמתו את נת� זה במעמדו באפליקציה אשראי כרטיס פרטי הוסי� התובע

 מי כל של הסרה מאפשרת היא כי טוענת הנתבעת בנוס� .הנתבעת מאת שיווקיי$ תכני$

 הסר קישור על יצהלח באמצעות ה�, הלקוחות שירות של ל"הדוא לכתובת פניהב ה� שמבקש

 אי�" כי במפורשלגביה  שכתוב לכתובת מייל לשלוח בחר מסיבותיו והתובע, התפוצה מרשימת

  . "עליה להשיב

. התפוצה מרשימת הוסר מידהוא  התובעמייד ע$ קבלת דרישת  כיהנתבעת  טוענת עוד

 משנה למעלה המתי� אשרכ לב תו$ בחוסר לוקה התובע התנהלות כי מציינת הנתבעת

 עולות אינ� אלה הודעות וכי התביעה סכו$ את לנפח במטרה מהחברה הודעות קיבל במהלכה

  . להידחות זו תביעה די�משכ� . התקשורת בחוק כהגדרתו פרסומת לכדי

  

  והכרעה דיו�

 התביעה די� כי מסקנהל הגעתי הצדדי$ טענות את ושקלתי הרלבנטי בחומר יינתישע לאחר

   .להידחות

  

 סבורני א�, לנתבעת קשורות אשר שיווקיות פרסומת בהודעותמדובר  כיאני מקבל את הטענה 

בקלות ולא עשה כ� בכוונה  הנתבעתה של התפוצ ימותמרש הסרה לבצע היה יכול התובע כי

 הסר" רשו$ למטה המיילי$ ובכל התביעה בכתב הדואר דברי רשימת על עברתי. מלכתחילה

 על ללחו/ היה יכול שלב בכל התובע. באנגלית פעמי$ ומספר בעברית" התפוצה מרשימת

 במש� פרסומת דברי 29 לקבלת עד להמתי� ולא התפוצה מרשימת עצמו להסיר ובכ� הלינק

  . שלמה שנה

  

 דבר שוגר שבה בדר" או בכתב תינת� הסירוב הודעת" :קובע לחוק) ד(א30' ס

 דבר המשגר מפרס�" :קובע לחוק) 1)(ה(א30' ס ".הנמע� בחירת לפי, הפרסומת

, וברור בולט באופ� האלה הפרטי� את בו יציי� זה סעי# להוראות בהתא� פרסומת

 כאמור סירוב הודעת, עת בכל, לשלוח הנמע� של זכותו) 1)(ג: ... (להטעות דיכ בו שאי�
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 כתובת – אלקטרונית הודעה באמצעות משוגר הפרסומת דבר וא�)... ד( קט� בסעי#

  ".סירוב הודעת מת� לצור" האינטרנט ברשת המפרס� של תקפה

  

שצויינה: או לחלופי� לשלוח דוא"ל לכתובת האמור נית� היה ללחו/ על קישור במקרה שלנו 

"service-il@gett.com" ,הציינ היא. החוק תובדריש עמדה הנתבעתמסקנתי היא שש כ� 

 מרשימת הסר" על לחיצה באמצעות הסרה אפשרהו, סירוב הודעת למשלוח תקפה כתובת

  ".תפוצה

  

 עי�סטעות ביסודה. בטענת הנתבעת כי הודעות המייל אינ� עולות לכדי פרסומת ע$ זאת, 

מסר המופ' באופ� מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת  –""דבר פרסומת" א(א) לחוק מגדיר: 30

  מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספי� בדר" אחרת". 

כלל . יקרא "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק המחוקק הגדיר שלושה תנאי$ על מנת שהפרסו$

מהנתבעת מהווי$ פרסומת, או לחלופי� קידו$ מוצר כזה או אחר, יתרה מכ� בכל המיילי$ 

) 1א(ה)(30סעי� בכ� עמדה הנתבעת בהוראות  מייל שנשלח בתחילת המייל רשו$ "פרסומת".

  .לחוק

  

עתו ופעל בחוסר תו$ לב וכיח את תביצליח לעמוד בנטל השכנוע להסבורני כי התובע לא ה

מיילי$ מהנתבעת במש� שנה שלמה עד הגשת תביעה זו. התובע  29שבחר להמתי� לקבלת כ

עו"ד במקצועו ואני מאמי� כי ידע אי� להסיר עצמו מרשימת התפוצה וא� ליצור קשר ע$ 

בדבר ההסרה,  מכתבע$ שליחת הואי� מדובר בפרסו$ פוגעני  מכ� הנתבעת להסרתו. יתרה

באופ� הנתבעת סברה בתו$ לב שהתובע נת� הרשאה נראה כי  .הוסר התובע ברשימת התפוצה

  , בעת מת� פרטי כרטיס האשראי. לשליחת פרסומותמודע 

הדברי$ מקבלי$ משנה תוק� לאור הרשומה המוסדית שהוגשה לי על ידי הנתבעת ועדות מר 

  ית ואמינה.בפניי , עדות שהיתה מקצועית, קוהרנטאדלמ� 

  

  משכ� הנני דוחה את התביעה.

  .� 500של בהוצאות הדיו� בס� אני מחייב את התובע 

  

  

  המזכירות תמציא פסק די� זה לצדדי� בדואר רשו�.
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  , בהעדר הצדדי$.2018ספטמבר  07, כ"ז אלול תשע"חנית� היו$,  

                   

 

  

  

  




