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 9 בפרטיות פגיעה כדי עולות5 הנוכחי במקרה שארע כפי5 זאת להפסיק ומבקש5 לטרדה

 10 .כאמור והטרדה
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 12 שעליהן"(5 הספאם חוק"כ הידועות) התקשורת לחוק א01 סעיף הוראות5 זו אף זו לא .12
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 14 במקרה כאשר) סעיףה להוראות בהתאם לכך הסכמתם את נתנו שלא לנמענים5 מתפרסו

 15 כהגדרתם פרסומת דברי כללו אכן לנתבע הטלפון שיחות כי מחלוקת למעשה אין הנוכחי

 16 לא וכי – הנתבעת שירותי את לרכוש התובע את לעודד שמטרתם מסרים – בחוק

 17 לחוק( ב)א01 סעיף הוראות(. מהנתבעת פרסומת דברי לקבלת התובע הסכמת נתקבלה

 18 כפי5 מדובר. כאמור מתפרסו דברי לשלוח המפרסם על נאסר שבהן הדרכים את מונות

 19 עניין באותו5 זאת עם יחד. סגורה ברשימה5 0901-00-01 צ"בת האמור הדין מפסק שעולה

 20 לגביה אשר"(5 רימרקטינג" המכונה) מסוימת טכנולוגית בשיטה שעברו במסרים דובר

 21 ההוראות לפי האסורות פרסומות דברי למשלוח דרכים אותן בגדר באה אינה כי נקבע

 22 התקשורת חוק שהוראות הרי5 הנוכחי למקרה אשר5 זאת לעומת. האמור הסעיף

 23 הודעה –" קצר מסר הודעת" באמצעות5 היתר בין5 פרסומות דברי שליחת על אוסרות

 24 בזק רשת באמצעות ומועבר"5 שמע" גם הכולל"5 בזק מסר"כ5 היתר בין5 בחוק המוגדרת

 25 הכולל" בזק מסר" על גם לכאורה חלה זו הגדרה. נמען של קצה ציוד אל5 ציבורית

 26 רק ולא) אנושי גורם מול המתקיימות טלפון שיחת באמצעות לנמען המועבר" שמע"

 27 (.מוקלט מסר לגבי
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 29 וסעיף הפרטיות הגנת חוק להוראות בהתאם הנתבעת נגד עילה עומדת לתובע5 כן כי הנה .13

 30)ובטענה  התקשורת לחוק א01 סעיף להוראות בהתאם גם ולכאורה התקשורת לחוק 01
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 4 בית מוסמך5 התקשורת לחוק( 0()י)א01 סעיף הוראות פי על5 הראוי הפיצוי לסכום אשר .14
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