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 פרסומת הודעות משלוח בגי� � 33,400 ס"ע הנתבעת נגד התובע שהגיש תביעה לפניי .1
 להוראות בניגוד ולכאורה התובע הסכמת ללא, התובע של הנייד לטלפו� במסרוני�

 ").החוק: "להל�( $1982ב"תשמ), ושידורי� בזק( התקשורת לחוק א30 סעי�

 

 לטענת. הנתבעת אצל והנחות מועדו� חבר כרטיס טופס התובע מלא 9.7.16 ביו� .2
 הדואר כתובת ואת שלו הטלפו� מספר את הטופס על לרשו� סירב הוא, התובע

 כל ייעשה שלא במפורש לו הבטיחה הנתבעת נציגת, התובע לטענת. שלו האלקטרוני
 כתובתו ואת שלו הטלפו� מספר את בטופס רש� התובע. האישיי� בפרטיו שימוש

-CAL לחברת בזאת מאשר: "נכתב בו, בטופס כתב שורת התובע מחק כ� כמו. בלבד

H&O הביע הוא בכ�, התובע לטענת". שיווקי מידע שליחת לטובת במידע להשתמש 
, האמור חר�. אליו פרסומות משליחת להימנע הנתבעת מ� משמעית החד דרישתו את

 למרות כ� לעשות המשיכה והיא, שיווקי תוכ� ובה� מסרוני� לתובע הנתבעת שלחה
 .מכ� לחדול מפורטות דרישות, חוזרי� במסרוני�, שלח שהתובע

 התפוצה מרשימת עצמו את להסיר בכדי כי צוי� קיבל שהוא בפרסומות, התובע לטענת
 בתחתית המופיע" הסרה לחצ�" על הפרסומת בגו� ולהקיש לפרסומת להכנס עליו

 כגו� רבות בעיות מעורר שהדבר משו� כ� מלעשות נמנע הוא, התובע לטענת. הפרסומת
 . ב"וכיוצ וירוסי� הפצת, היתר ללא למחשבי� חדירה, מידע אבטחת

 הנושא בשורת ציינה שלא משו� החוק הוראות את הנתבעת הפרה א�, התובע לטענת
 . בפרסומת שמדובר

 מסרו� כל בגי� � 1,000 דורש התובע. מהנתבעת מסרוני� 57 קיבל הוא התובע לטענת
 התביעה את התובע העמיד קטנות לתביעות המשפט בבית התביעה סכו� תקרת ולאור

  .� 33,400 של המקסימלי ס"ע
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 למועדו� להצטר� התובע ביקש, הנתבעת לטענת. התובע טענות את דוחה הנתבעת .3
, אחת בהסתייגות, מהנתבעת שיווקי מידע לקבל בכתב הסכי� התובע. שלה הלקוחות

 כללו לא המסרוני�, הנתבעת לטענת. בלבד CAL מחברת שיווקי מידע לקבל לא והיא
 את להסיר התובע היה יכול, הנתבעת לטענת. מבצעי� על הודעות אלא שיווקי מידע
 להוראה בהתא� פועל היה לו התפוצה מרשימת ובפשטות בנוחות, בקלות עצמו

 להשיב התובע בחר, זאת תחת". 9180 השב להסרה: "והיא במסרוני� הפשוטה
 ההצטרפות בטופס, הנתבעת לטענת. הנתבעת אצל כלל נקלט שלא" מלל" של במסרו�

 וזאת, בלבד CAL חברת של התפוצה ברשימת להכלל שלא התובע ביקש התובע של

 . H&O עצמה הנתבעת של התפוצה מרשימת במובח�

 

 להל�. מעדויותיה� והתרשמתי בדיו� הצדדי� את שמעתי, הטענות בכתבי עיינתי .4
 בתביעות שיפוט לתקנות) ב(15 תקנה כמצוות בתמצית יובאו נימוקיה אשר הכרעתי

 .$1976ז"תשל), די� סדרי( קטנות

 

 הלקוחות למועדו� ההצטרפות טופס על החתימה בעת הא� מחלוקת ישנה הצדדי� בי� .5
 הטופס י"עפ. לא או, מהנתבעת פרסומות לקבל שלא ודרש התובע התכוו�, הנתבעת של

 את רק מחק התובע שכ� הנתבעת של גרסתה את לקבל מקו� לכאורה יש, שצור�

", ישיווק מידע משלוח לטובת במידע להשתמש CAL לחברת בזאת מאשר" הכיתוב
 הנתבעת של לשימושה ההסכמה בעני� הטופס בתחתית השורה את מחק לא והוא

H&O סירוב היתה כוונתו כי התובע של טענתו. שיווקי מידע לצור� האישיי� בפרטיו 

 נגד בעל טענה לכאורה מהווה CAL מחברת רק ולא מהנתבעת ג� שיווקי מידע לקבלת
 נציגת ע� שיחה ניהל הוא כי התביעה בכתב ציי� התובע, זאת ע�. בכתב מסמ�

 לא כי הנציגה לו הבהירה שיחה ובאותה הטופס חתימת בעת הנתבעת בסני� הנתבעת
 על היה שומה. הטופס על התובע חת� זו הבהרה בסיס ועל בפרטיו שימוש ייעשה

 . זו טענה בירור לצור� עדות למת� הנציגה את להביא הנתבעת

 

 בכל. לווירוסי� מחשש" הסרה על ללחו."מ נמנע הוא כי התובע טענת את דוחה אני .6
 שנשלחות לפרסומות רלוונטית זו טענה. מופרכת בטענה מדובר, לתובע הכבוד

 כלל נדרש לא התובע דנא במקרה. במסרוני� ולא, אלקטרוני דואר בהודעות ללקוחות
 וג�, ההסרה פעולת ביצוע לצור� אינטרנטי נחיתה לד� אותו המעביר" לינק"ל להיכנס

 ע� חוזר מסרו� לשלוח הוא לעשות התובע נדרש אשר כל. הסרה על" ללחו." לא
 מסרו� במשלוח ג� כי וטע� זו טענתו על והתעקש התובע חזר בדיו�". 9180" הספרות

, מכ� יתרה. הוכיח לא כלל שהתובע בטענה מדובר. לווירוסי� אפשרות קיימת חוזר
 בטענת ממש היה א�. זו טענתו את סותר, במעשיו, התובע שכ� בסיס כל חסרת הטענה
, התובע השיב הכיצד, התובע אצל לווירוס לגרו� יכולה במסרו� השבה ג� כי התובע
 המסרוני� משלוח של הפסקה דורש הוא בה� לנתבעת מסרוני�, ונשנה חוזר באופ�

 א�? מווירוסי� חשש לא הכיצד? נגדה משפטית תביעה הגשת על בנתבעת ומתרה
 הוא מדוע, התפוצה מרשימת הסרתו לצור� במסרו� לנתבעת להשיב בחר כבר התובע

 לתובע"? 9180: "שהתבקש כפי בפשטות להקיש במקו�, ומכביד רב מלל לכתוב בחר
 .פתרוני�



  
  יפו �בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב 

    

  ) בע"מ2003אור� נ' איי�' אנד או רשתות אופנה ( 21329�09�17 ת"ק
   
  

 3מתו�  3

 שהפרסומות מאחר כי ונקבע דנא המקרה דוגמת למקרי� נדרשה כבר הפסיקה
 כאשר אזי", תשובה הודעות" מקבלות שאינ� אוטומטיות מערכות באמצעות נשלחות

 לאופ� דומה ההסרה שאופ� בהנחה( ההסרה אופ� את בפרסומת מציי� המפרס�
 להוראות בהתא� לפעול הנמע� על), מסרו� כנגד מסרו�  $ דנא במקרה קרי המשלוח
 לירו� 38100$05$16 ק"ת לדוגמה ראה. תיקלט לא ההסרה בקשת כ� לא שא� המפרס�

  ). 31.1.17( מ"בע טסה חגית' נ דנציגר ברייר

 

 כי המסרו� של הנושא בשורת ציינה לא שהנתבעת, התובע בטענת ממש מצאתי לא .7
" נושא שורת" אי�. אלקטרוני דואר בהודעת ולא במסרו� עסקינ�. בפרסומת מדובר

 א� אלא, בפרסומת מדובר כי ההודעה בכותרת לציי� מחייב איננו ג� החוק. במסרו�
 .אלקטרוני דואר בהודעת מדובר

 

 ולא הנתבעת של הלקוחות למועדו� נרש� התובע שכ� נדחית ברובה התביעה, דבר סו� .8
 העובדתיות הנסיבות בעני� ספק שקיי� מאחר, זאת ע�. כמתחייב הסרה הודעת שלח
 פה בעל התובע טענות מחד, שביארתי כפי כאשר $ ההצטרפות טופס על החתימה בעת

 בפניה אשר הנציגה את העידה לא הנתבעת מאיד� אול� בכתב המסמ� את סותרות
 הפרסומת הודעת בגי� לתובע לשל� הנתבעת את מחייב אני $ הטופס על התובע חת�

 .� 400 בס� פיצוי, לו ששלחה הראשונה

 

 .בהוצאותיו יישא צו וכל להוצאות צו עושה אינני העני� בנסיבות .9

  

 יו� 15 תו� וזאת אביב בתל המחוזי המשפט לבית ערעור רשות בקשת להגיש נית� .10
 .הדי� פסק קבלת ממועד

  

 .הדי� פסק העתק לצדדי� תשלח המזכירות .11

  

  , בהעדר הצדדי�.2018מאי  04, י"ט אייר תשע"חנית� היו�,  

                   

 

  




