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 3 

 4 

 5 למחיקת כותרת התביעה.י בקשה ילפנמונחת 

 6 

 7ת תביעה כספית בסדר דין כנגד המבקש והגיש הם המשיבים בבקשה, עשר במספר, תובעים, שישה ה

 8א לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, 38לתשלום פיצויים לפי סעיף  חש"  00,888ל סך של מקוצר ע

 9 )להלן: "חוק התקשורת"( בגין משלוח הודעת פרסומת.  2801-התשמ"ב 

 10 

 11תביעה לפיצויים לפי סעיף , משהנה ראויה להתברר בסדר דין מקוצרת טוענת כי התביעה איהמבקש

 12א לחוק התקשורת הינו 38הסכום הקבוע בסעיף . תקשורת אינה תביעה על סכום קצובא לחוק ה38

 13פיצויים לדוגמא אינם סכום הנתון לשיקול דעת בית המשפט בהתחשב בשיקולים הקבועים בחוק. 



 
 בית משפט השלום בירושלים

  

 אוחיון ואח' נ' בי.בי.בי מסעדות בע"מ 31731-80-31 תא"ק
 

                                                                   
    תיק חיצוני מספרתיק חיצוני: 

  

 3מתוך  2

 1. זאת, "סכום קצוב" כנדרש על מנת להכשיר את התביעה להידון בסדר דין מקוצרעונים להגדרת 

 2הוא אך ורק נקודת המוצא לחישוב ₪"  2888הסכום שנקבע בחוק התקשורת "עד סך של מהטעם ש

 3הפיצוי המגיע לנפגע ומתפקידו של בית המשפט הוא להעריך ולקבוע את גובה הפיצוי הראוי במכל 

 4 מדובר בסכום קצוב.  איןועל כן מקרה ומקרה 

 5 

 6י דין לשלם פיצוי משמדובר בחיוב על פ, כי מדובר בסכום הקבוע בחיקוק יםהמשיב ניםבתגובה טוע

 7. ולמה הדבר דומה? לסעיף לא נדרשת ראיה בכתבבהוראת חוק מפורשת, כי אז  לדוגמא ומשעסקינן

 8וי מוסכם בחוזה שעניינו פיצ 2898-)א( לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א21

 9עצם העובדה כי לבית המשפט הסמכות להפחית . המאפשר לנפגע להגיש תביעה בסדר דין מקוצר

 10שמדובר במקרה דנן את סכום הפיצוי המוסכם איננה שוללת את בירור התביעה במסגרת הליך זה. מ

 11זו  , הרי שבהכרח נקודת מוצאמוצאהנקודת  אשר מהווההקבוע בחוק התקשורת בפיצוי לדוגמא 

 12 . מספיקה לתובענה להתברר בהליך של סדר דין מקוצר בהיותה דה פקטו סכום קצוב

 13 

 14יש להורות על  מסקנה כיכלל הגעתי לעיינתי בבקשה, בתגובה לה ובכתב התשובה לתגובה, לאחר ש

 15ה תביעה נא לחוק התקשורת אינ38תביעה לפיצויים לפי סעיף . זאת, הואיל ומחיקת כותרת הבקשה

 16 . , הגם שעילת התביעה לתשלום הסכום היא בחיקוקבעל סכום קצו

 17 

 18)וראו  ניתן לחישוב אריתמטי פשוטאשר לא זקוק לשומה או להערכה אלא סכום קצוב הוא סכום 

 19( 2, פ"ד מג )רותם נ' כוכב 228600; ע"א 120( 3, פ"ד יח )חברת "ארדה" נ' כץ 130602לעניין זה ע"א 

 20א לחוק התקשורת, הקובע את סכום 38הנדרש הוא פיצוי לפי סעיף , סכום הפיצוי נידון דידן. ב(902

 21כל דבר עבור  ₪ 2,888בהציבו רף עליון של  הפיצוי אשר בית המשפט רשאי לפסוק בשל הפרת החוק

 22( לחוק מפרט את השיקולים שעל בית 3)י() "קס , כאשררסומת שנשלח בניגוד להוראות החוקפ

 23מכאן, שאין המדובר בסכום קצוב, אלא בסכום  יצוי.המשפט לשקול בבואו לקבוע את גובה הפ

 24וזאת בהתאם לנסיבות כל ₪,  2,888הנתון להערכה לפי שיקול דעתו של בית המשפט עד לגובה של 

 25 . ((1.1.1821) ספירשטייגליץ נ'  28198-81-22 )ראשל"צ( עניין זה: תא"קמשל למקרה )וראו ל

 26 

 27ית בית בחוק הוא נקודת מוצא ממנה רשאי להפחבית המשפט העליון כבר קבע, כי הסכום הקבוע 

 28 (, כאשר(19.9.1822)ב רימון בע"מ גלסברג נ' קלא 1882622רע"א ראו  המשפט בנסיבות המתאימות )

 29, לא נפסק כלל גורף בנוגע לאותו סכום שיש לפסוק אלא נקבע שהסכום גלסברגאף בעניין 

 30להעניקו בכל מקרה, ופסיקת גובה הפיצוי המקסימלי שנקבע בחוק אינו מחייב את בית המשפט 

 31 שטראוסר נ' שבת 2338620רע"א  נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של בית המשפט המברר )ראו

(21.0.1820.))  32 
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 1פיצוי בין  2802-וק הגנת הצרכן, התשמ"אדוגמה להבחנת המחוקק בין השניים נקל לראות בח

 2ללא הוכחת נזק לפי לבין פיצוי לדוגמא ( 2)א )ד(20מוסכם הקבוע בחוק ללא הוכחת נזק לפי סעיף 

 3     .א32סעיף 

 4 

 5 לפיכך, אני מורה על מחיקת כותרת התביעה.

 6 

 7 2ב' 122לנוכח סכום התביעה היא תידון בסדר דין מהיר, ועל הצדדים לנהוג בהתאם להוראת תקנה 

 8 .2802-לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד

 9. הצדדים יודיעו לבית המשפט על המתווה 8:38ה בשע 10.2.1829ישיבה מקדמית תתקיים ביום 

 10 הדיוני בו הם מבקשים להתנהל ויגישו בקשה מסודרת לזימון עדים מטעמם. 

 11ג 122התובע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנות 

 12 יום. 38ח לתקנות, בתוך 122-ו

 13יום מיום קבלת מסמכי  21ח לתקנות, בתוך 122-ג ו122בהתאם לתקנות הנתבעת תגיש כתב הגנה 

 14 התובע כאמור.

 15 היה והתובע לא יגיש את המסמכים בחלוף פרק הזמן שנקצב כאמור תמחק תביעתו.
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 22 , בהעדר הצדדים.1820אוקטובר  28, ח' תשרי תשע"זהיום,  נהנית
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