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 1לא ציין כי בעבר נרשם להוכיח תביעתו במאזן ההסתברויות. יוער כי התובע עצמו בכתב התביעה 

 2 כרונו.יאצל התובעת, אף כי מקובלת עלי טענתו כי הדבר נשמט מז

 3בעידוד הודעת פרסומת, אף כי התלבטתי, שכן בסופו של דבר מדובר אשר להיות אופי הפרסום 

 4ודה, איני מוצאת כי מדובר בדבר פרסומת כהגדרתו בחוק. התובע להיעזר בנתבעת לצורך קבלת עב

 5הדומות לאלו שנשלחו  יחד עם זאת, יצויין כי יתכן שעל הנתבעת לשקול את אופי ניסוח הפניות

 6 .לתובע

 7לטובה מהתובע ומרצונו למגר את תופעת הודעות הספאם, ואף  בנסיבות העניין, לאחר שהתרשמתי

 8 אינני מוצאת לנכון לפסוק הוצאות.כי לא מצאתי לנכון לקבל תביעתו, 

 9, ויש לשבח אותו על כך, הציע, כמחווה של רצון טוב וכפעולה של הבעת רצינות, לתרום נציג הנתבעת

 10 לארגון ציבורי סך של כמה מאות שקלים ויש לקוות כי יעמוד על החלטתו זו.
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 12 סוף דבר, התביעה נדחית בלא צו להוצאות.
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 15 במעמד הנוכחים. 022/05/2016 אייר תשע"וי"ד והודע היום ניתן 

 16 

 
 

  שופטת0  בן יצחק שלומית

 17 
 18 

 19 קכל הילה ידי על הוקלד


