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 גיא הימן שופטה כבוד                                         לפני:

 

 
 התובע:

 
 יפתח נטע

 
 נגד

 
 155610115, ח"פ פלאפון תקשורת בע"מ הנתבעת:

 
 ויקי לביאגב'                             בשם הנתבעת:  

 
 

 פסק-דין

 1א לחוק התקשורת )בזק 03על אף, שהתובע השתית את תביעתו על עילה שלפי סעיף  .1

 2מכירה -ועל אף, ששיחות ;ע בשמו העממי: "חוק הספאם"והיד – 1891-ושידורים(, תשמ"ב

 3החלטתי לקבל את  הסעיף,-הוראתבצלה של  חוסות, מטעמיו של המחוקק,אינן  טלפוניות

 4התובע איננו  ;המשפט לתביעות קטנות-היסוד לכך מצוי בעובדה שזהו הליך בביתהתביעה. 

 5 ושלוחיה. במטרד הממשי, שגרמו לו הנתבעת המשפטית כי אםלה יענינו בעאין משפטן וממילא 

 6 

 7-למכשיררב ומניעתן של הפרעות, זכה לקבל -התובע, שעבודתו במעבדה דורשת ריכוז .1

 8טלפון מטעם הנתבעת. -שיחותהטלפון הנייד שלו, פעם אחר פעם ולפעמים פעמיים באותו היום, 

 9של ניסו נציגות ונציגים באלו  לן הוא הביא לפַני.מלּוואת ת   להקליט י התובעחמש מהן עלה ביד

 10 –להעבירו סיפקו לה את שירותיהן המפוקפקים, אשר  טלפוני-חברות של שיווקשל , או פלאפון

 11יחדלו ושוב ביקש התובע כי אל בין מנוייה של הנתבעת. שוב  –שמא אומר: להעבירו על דעתו 

 12כפי  –ושוב הובטח לו כי שמו יוסר מאיזו רשימה נעלמה, שאפילו לנתבעת מלהתקשר אליו. שוב 

 13רת. השם, כמובן, לא הוסר. הנציגים ּכאין היא מּו –הדיונים בידי נציגתה -שהוסבר באולם

 14גם  (, הקפידו להתקשר אליו10.2.1311החרוצים, שהפצירו בתובע "לא להתעצבן" )שיחה מיום 

 15גבו -עלהדין הזה יקרא התובע -רצון, ואת פסק-לאחר שהוגשה תובענה זו. שמא תארע איזו שעת

 16 . פלאפוןטלפון ברשת -מסךשל 

 17 



 
 יפו -משפט לתביעות קטנות בתל אביב ה-בית

  

 6113באפריל  18                                     נטע נ' פלאפון תקשורת בע"מ 83335-11-18 ת"ק
 

 
  

 4מתוך  2

 1בפסיקה הוסבר א לחוק הנזכר. 03מזור למצוקתו של התובע לא יימצא, כאמור, בסעיף  .0

 2הדעת, לעתים -לעתים בהיסח –החסיר  חוקכי "חוק הספאם" איננו יצירה שלמה. ה ,לא אחת ,כבר

 3-רבדים שלמים של שיחות, הודעות, מסרונים ושיגורים למיניהם, שמידת –מכוון -בכוונת

 4למנוע.  המחוקקעל מה שביקש  –היא אפילו עולה לעתים  –בם אינה פחותה ר שאההטרדה 

 5נמנות עם  רן,כ  , שאינן השמעה של הודעה מוקלטת כי אם שיחה עם מו  יווק טלפוניותש-שיחות

 6-עם "פרסומי נה גם אותן, בקול גדול: תקן את החוק. מ  מפגען הממשי כמו קורא למחוקק .החסר

 7 הזבל" האסורים.

 8 

 9נותר חסר הגנה שבדין. ענינו של התובע בא  ואין פירוש הדבר, עם זאת, כי מי שנפגע מאל .2

 10-נתמ  בגדרן של עילות משפטיות אחרות, ותכליתן להגן עליו מפני נזקן של ההטרדות הטלפונית 

 11. ראשונה מבין אלה היא העילה הנזיקית בדבר הפרתה של חוקה חקוקה, החקוקה בעצמה חלקו

 12בה, המוטלת עליו בחיקוק שנועד לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[. בתמצית, מי שמפר חו 30בסעיף 

 13חיד או על ציבור, עלול לחוב בנזיקין כלפי הנפגע. בעניננו, אותו "חיקוק" מצוי בסעיף להגן על י

 14 אשר קובע:  03בחוק התקשורת, הוא סעיף שהקודם לסעיף ה"ספאם" 

 15 

 הטרדה. 03"

 

המשתמש במיתקן בזק באופן שיש בו כדי 

חרדה או לפגוע, להפחיד, להטריד, ליצור 

 ".מאסר שלוש שנים –ו להרגיז שלא כדין, דינ

 16 

 17הנזיקין אין -לפקודת 30זוהי, אמנם, הוראה עונשית, אך לענינה של עוולה לפי סעיף 

 18אחרת היא לא הייתה  –הדבר מעלה ואינו מוריד. די בכך שאותה הוראה נועדה להגן על הציבור 

 19, לקבוע כי היא מטילה חובה חקוקה. אותם יה של הטרדה טלפוניתמפנ   –מטילה אחריות בפלילים 

 20בין שהיו עובדיה הישירים של לא קיימו את החובה החקוקה הזו.  מתקשרים מטעמה של הנתבעת

 21-היו, לענין הנדון, שלוחיהם החברה ובין שעבדו בשירותה של מי שאת שירותיה שכרה הנתבעת, 

 22ר את שירותיה ר ומנסה למכור לאח  כי מי שמתקש ,י הפרטיםהנתבעת. ברי, על אף שלא הוצגו לפנַ 

 23 ,שנגרמה בהתנהגותו ,עוולה. . ככזה, כמוהו כנתבעת עצמהפלאפוןהוא שלוח של  פלאפוןשל 

 24הטלפונית שהטרידו -הנזיקית להטרדה-נושאת באחריות פלאפון הרי היא דבקה בנתבעת. אמת,

 25 שלוחיה את התובע, בניגוד להוראה שבחוק, האוסרת זאת. 

 26 
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 1ע בהתנהלותה של הנתבעת. היא נהגה ברשלנות. אנשיה התרשלו גַ נוסף נ   מרכיב נזיקי .1

 2קיומה של אפשרות ממשית להסיר אדם מרשימות של לקוחות פוטנציאליים. הם התרשלו -ידואבוו

 3כי  עמדתואת  שבאורח מפור עבהעמדתו של מנגנון אשר יבטיח כי, לכל הפחות, מעת שאדם מבי

 4לא כך נוהגת חברה הוא מבקש להפסיקן, תיפסקנה אותן שיחות. השיחות הללו מטרידות אותו וכי 

 5לפקודת הנזיקין, היא החובה שלא  03-ו 01בכך הפרה הנתבעת את חובתה שלפי סעיפים סבירה. 

 6, מדמוני נ' הוט בע"מ 20292-30-11לציון( -ראו גם ת"ק )תביעות קטנות ראשוןלנהוג ברשלנות. 

 7 ((.12.1.1313)פורסם בחלק מן המאגרים,  דור-אילן בןכבוד השופט דינו של -לפסק 13בפסקה 

 8 

 9הן עוולות בנזיקין. בניגוד לפיצוי,  –הפרתה של חובה חקוקה ורשלנות  –שתי אלו  .3

 10הקבוע ב"חוק הספאם", תרופה להן מחייבת הוכחתו של נזק. נדרש, עוד, להוכיח את מלוא 

 11התביעה, -כי הפרטים, שמגולל כתב קמה אחריות בנזיקין. סבורני םיסודותיהן אשר רק בהתמלא

 12הדיונים, להקטין -בידו של התובע, זו קביעתי לאחר שמיעתו באולםלא היה  קלעו לאותם יסודות.

 13טלפון שונה ואפילו חסימתו של המתקשר לא -את הנזק, שכן בכל פעם התקשרו אליו ממספר

 14הטרדה, ה. דנהאך באומ את הנזק ניתן להעריךמאפשרת הייתה, לפיכך, לחסל את המטרד. 

 15טלפוני, -הדעת מן העבודה וההצקה, הטבועות בשיחות חוזרות ונשנות של שיווק-הסחת הפרעה,ה

 16אינן ניתנות למדידה אך אין פירושו של דבר כי אינן מתגבשות ל"נזק", במובנו המשפטי, ובגינו 

 17 נדרש לפצות. 

 18 

 19תוצאתה, במקרה שלפַני, לא תוכל טבעה של אומדנה גסה כי הוא מקל עם המזיק.  .0

 20פיצוי היה -שנתבע בתביעה זו, ויותר משביטא נזק בר –המופרז  –הפיצוי -להתקרב לשיעור

ריתחא. יותר מזה, או נא ד   21-עורה של תקרתתה תוצאה לא תוכל ללכת אחר שיתוצאתה של עידָּ

 22שאיננו חל כאן  שאין להתעלם מכך, קבע המחוקק ב"חוק הספאם"ר שאנזק, -הפיצוי, ללא הוכחת

 23 מפורשת של המחוקק.  ההוראלפי  גבוה נקבע, בפרט, כמרכיב הרתעתיהושיעורו 

 24 

 25 1,133דין זה לידיה תשלם הנתבעת לתובע סך של -ימים מיום המצאתו של פסק 11בתוך  

 26איחור בתשלום יוסיף המשפט. -האגרה והוצאות-ש"ח להחזר 133התביעה, ועוד -ש"ח בגין נושא

 27 החיוב ועד למועד התשלום בפועל. -הצמדה ורבית כדין מיום-הפרשי

 28 
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 1המשפט -ימים מיום שהומצא לידיו רשאי כל אחד מהצדדים לפנות לבית 51בתוך 

 2 . המחוזי בבקשה להרשות ערעור עליו

 3 

 4 הצדדים. שלא במעמד, 1313אפריל  11, ז' ניסן תשע"וניתן היום, 

        5 

 6 

 7 

 8 

 9 


