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 פסק - דין
  1 

  2 

 3ח "התשס, ) בזק ושידורים (  , ) 40' תיקון מס(  הפרת הוראות חוק התקשורת  שבפניי עניינהתביעהה

 4ל בניגוד לרצונו של "באמצעות דוא פרסום בדבר שליחת דברי " ) חוק התקשורת"להלן  (2008 –

 5  .התובע 

  6 

 7  :תמצית טענות התובע 

 8 ")האתר: "להלן (יידייט' ג בשם היכרויות מהנתבעת המנהלת אתר קבל התובע16.11.2010ביום 

 9ות ת חברותו באמצע בה הוזמן להפעיל א,ה לו על הצטרפותו כחבר באתר דל המו"הודעת דוא

 10: להלן  ( ל "כן צוין כי על התובע לאמת את כתובת הדואכמו . לחיצה על קישור והקלדת קוד

 11יידייט תוכל לשלוח לתובע התראות על הודעות מחברים 'שלו וזאת על מנת שג ) "ל"כתובת דוא"

 12ל נוספות "לטענת התובע מעולם לא נרשם כחבר באתר ולא היה מעוניין לקבל הודעות דוא. אחרים 

 13 וסבר ל שלו "התובע לא בצע את פעולת הפעלת החברות ואף לא אימת את כתובת הדוא, תבעת מהנ

 14  .הודעות נוספותאך למרות זאת המשיך לקבל , כי בכך חברותו תפסק 

 15לנסות משנוכח כי אין טעם , ל פרסומיות נוספות " קבל התובע שלוש הודעות דוא18.11.10ביום 

 16ל האחרונה "מרשימת התפוצה השיב התובע להודעת הדוא נוספת על הכפתור להסרהוללחוץ פעם 

 17ל "וכן התריע כי משלוח הודעות הדואשנשלחה אליו בה בקש פעם נוספת להסירו מרשימת התפוצה 

 18תביעה  קבל המאז משלוח הודעת ההתראה כאמור ועד למועד הגשת כתב , הפרסומיות מנוגדת לדין 

 19,  לתובעמועד הגשת כתב תביעה שלחה הנתבעתעד ל. ל פרסומיות "התובע עוד שש הודעות דוא

 20  .בגינן דורש הוא פיצוי לדוגמאל פרסומיות " הודעות דוא13 ,לטענתו

  21 

 22  .התובע כי האמור בכתב ההגנה מהווה לשון הרע כנגדו וגם בגין כך זכאי הוא לפיצוייםטען בנוסף 

  23 
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 2  : יםטענות הנתבעתמצית 

  3 

 4בבעלותה של הנתבעת אתר אינטרנט המופעל על ידה ואשר מעניק שירות מקוון בתחום היכרויות  

 5    .וירטואליות באמצעות רשת אינטרנט לכל מי שחפץ ומעוניין בכך

 6ות לאתר אינה כרוכה בתשלום ומתאפשרת רק לאחר הרשמה לאתר הנתבעת באמצעות הצטרפ

 7  .בר באתר ללא תשלום או התחייבות  משתמש שאושרה הצטרפותו הופך לח.מחשב ביתי 

 8 שעות ותוך הסרתו המוחלטת של 48כל חבר באתר רשאי בכל עת להפסיק או לבטל חברותו תוך 

 9 לאחר ביצוע פעולת הרשמה הצטרף מיוזמתו  לשירות  16.11.2010  התובע ביום.הפרופיל שלו 

 10פתיחת פרופיל פיקטיבי  לטענת הנתבעת הדבר נעשה באמצעות. אתר ההמקוון של הנתבעת במסגרת 

 11הרישום נעשה באמצעות ,  מהווה הפרה בוטה של תנאי הסכם השרות מצד התובע  כשלעצמואשר 

 12 קווי זהב מעולם לא שמשה 012 יש לציין כי חברת ." מ" קווי זהב בע012"ספק שרותי אינטרנט   

 13  . כספק אינטרנט של הנתבעת  

 14 מדובר בהודעות הרי שלא ל של התובע "יבת הדואלאור אופיין ומהותן של ההודעות אשר נשלחו לת

 15אלא הודעות תוכן אשר ,  א לחוק התקשורת 30. כהגדרתו בס" דבר פרסומת"הנופלות בגדרו של  

 16   . מהשירות המקוון אותו מעניקה התובעת יאינטגראלהינן חלק 

 17ם אין  ל שלה כל הודעה שהיא ומכל מקו"הנתבעת טוענת כי התובע מעולם לא שלח לתיבת הדוא

 18 דבר הודעת .כל הודעת התראה כנטען הנתבעת יודעת איזו פעולה בצע התובע שכן לא נתקבלה בידה 

 19  .ההתראה האמורה ותוכנה הובאו לידיעתה לראשונה עת הומצא לידיה כתב התביעה 

 20 24.11.2010 הודעות בלבד וביום 2ל " נשלחו לתיבת הדוא18.11.2010הנתבעת מאשרת כי ביום 

 21 אשר כולן הינן חלק – הודעת התאמות והודעת מערכת אחת 5מדובר במשלוח . ת דעה נוספהו

 22  .מהשירות המקוון המוענק לתובע בהיותו חבר באתר הנתבעת

 23יתה ידועה עובדה זו לגבי התובע ילו ה, השימוש בשירות המקוון אסור במפורש על אנשים נשואים 

 24 תלפיכך מדובר בהפר, צטרפותו מלכתחילה או לא ניתן אישור לה, ממילא היה מוסר פרופיל התובע 

 25   .תנאי השירות על ידי התובע 

  26 

 27  : דיון 

  28 

 29  : כדלקמןןהעיקריות שבין הצדדים הינהמחלוקות 

 30 שכן התובע טוען שמעולם לא נרשם לאתר ואלו הנתבעים טוענים, האם ואיך נרשם התובע לאתר

 31  .שהקשר הראשון נוצר על ידי התובע

 32. א30ודעות האימייל שנשלחו יש בהם חומר פרסומי כהגדרת סעיף הצדדים חלוקים בשאלה האם ה

 33  .לחוק התקשורת

 34  .האם האמור בכתב ההגנה מהווה הוצאת דיבה כנגד התובע
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 2ואלו הנתבע טען שהפניה הראשונה נעשתה על , בדיון שהתקיים בפניי טען התובע כי לא נרשם לאתר

 3  . ולנתבעים אין דרך לדעת זאת בעת הפניה, ידי התובע או מי מטעמו ברשותו  או שלא ברשותו

  4 

 5איך נוצר הקשר הראשוני בין כתובת הדואר האלקטרוני של התובע  בדיון שהתקיים בפניי הוכחלא 

 6אך גם לא ניתן הסבר מדוע לא הופסק משלוח ההודעות לאחר שהתובע לא אישר את , אתרל

 7ואף לא ניתן הסבר מדוע לאחר שבקש במפורש להסירו , ההודעה הראשונה המודה לו על הצטרפותו

 8אך לא , הנתבע אמנם הסביר כי היה על התובע ללחוץ פעמיים על לחצן ההסרה. הדבר לא נעשה

 9וללא שאישר את , פק לאחר מספר הודעות של התובע על בקשתו להתנתקמצאתי בכך הסבר מס

 10  . הצטרפותו מלכתחילה

  11 

 12המזכה ,  לחוק התקשורת.א30עדיין נשאלת השאלה האם מדובר בחומר פרסומי בהתאם לסעיף 

 13 לטענת .לחברי האתר שאינן חומר פרסומיהודעות ב נתבעאו כדברי ה, בפיצויים ללא הוכחת נזק

 14בעוד הנתבע , אשר מטרתן הסופית היא עשיית רווח, ודעות בעלות אופי פרסומיתובע מדובר בהה

 15למעשה כל הודעת פרסומת היא הודעה . אינפורמטיביות בלבדטוען כי מדובר בהודעות 

 16במקרה הנדון ההודעות שנשלחו . אך לא כל הודעה אינפורמטיבית מהווה פרסומת, אינפורמטיבית 

 17 ושכזה היא עונה להגדרה  היכרויות אותו מספקת הנתבעת יש בהם משום צריכת שירותלתובע

 18   . לחוק התקשורת. א30שבסעיף 

 19בנסיבות אלו אני קובעת כי הפיצוי . בסופו של דבר התובע הוסר מחברותו באתר לאחר זמן קצר 

 20  . 2,000₪המתאים במקרה הנדון הינו 

  21 

 22 לאור ,ות דיבה בכתב ההגנהפיצוי על הוצאלין עילת התביעה הנוגעת אינני נכנסת למחלוקת בעני

 23  .אמרים או נכתבים במסגרת ניהול הליכים משפטייםנהחסינות הקיימת על דברים ה

  24 

 25לא מצאתי כי התקיימו במקרה הנדון הנסיבות לרמת מסך והטלת חבות אישית על מנהל או בעל 

 26  .מניות ובנסיבות אלו אני דוחה את התביעה כנגד הנתבע באופן אישי

  27 

 28  : סוף דבר

 29בתום לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה ורבית .  ₪ 2,000 יום סך של 30 תשלם לתובע תוך הנתבעת

 30  .מועד זה

  31 

 32  .המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים

  33 
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 1על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי 

 2  . יום15תוך 

 .  3 

 4  .בהעדר הצדדים, 2011 מאי 11, א" אייר תשע' ז,  היוםנהנית

  5 

               6 




