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 דניאל הורוביץ  שופטה כבוד בפני 

 
 

 תובעים
 
 רון ידגר.6
 אלעד בן דוד.8

 
 נגד

 
 

 נתבעת
 

 616813545 ערן רוזנברגר נכסים בע"מ.     
      

 

 
 פסק דין

 1 

 2 

 3 שני משלוח בגין0 ₪ 00555 ס"ע הנתבעת נגד התובעים שהגישו תביעה לפניי .1

 4 סעיף להוראות ובניגוד הסכמתם ללא 0לתובעים ע"י הנתבעת0 פרסומת דברי

 5 "(.החוק: "להלן) 1830-ב"תשמ(0 יםדורושי בזק) התקשורת לחוק א85

 6 

 7 אחת פרסומת הודעת מהם אחד לכל שלחה הנתבעת0 התובעים לטענת .2

 8 .כן לעשות רשות לנתבעת נתנו שהתובעים מבלי( מסרון) s.m.s באמצעות

 9 

 10 . מסרונים משלוח באמצעות עסקיה את מקדמת הנתבעת0 התובעים לטענת .3

 11 

 12 פרסומת מסרון קיבל 0 התובע. 08.1.15 ביום פרסומת מסרון קיבל 1 התובע .4

 13 .6.0.15 ביום

 14 

 15 הגנת לחוק בניגוד בפרטיותם פגעה הנתבעת כי לחלופין טוענים התובעים .5

 16 .1831-א"תשמ0 הפרטיות
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 1 

 2 שכן התקשורת לחוק א85 סעיף הוראות את הפרה לא היא כי טוענת הנתבעת .6

 3 את פרסמו תובעיםשה לאחר ספציפי באופן לתובעים נשלחו המסרונים

 4 לתובעים פנה הנתבעת נציג0 הנתבעת לטענת". 0 יד" באתר להשכרה דירותיהם

 5 את עודד לא המסרון. מסרון להם נשלח ענו לא שהם ומאחר טלפונית תחילה

 6 הנתבעת אשר יםהפוטנציאלי יםהשוכר שכן כלשהם כספים להוציא התובעים

 7 התיווך עמלת את מוישל אשר הם 0התובעים תודיר את הםל להראות מעוניינת

 8 .התובעים ולא

 9 

 10 אולם המסרון את להסיר האפשרות ניתנה לתובעים כי הנתבעת טוענת עוד .7

 11 היא כי במודעה לציין אפשרות ישנה 0 יד באתר0 כן כמו. כן עשו לא התובעים

 12 את מסרו התובעים. זו באפשרות בחרו לא התובעים אולם" למתווכים לא"

 13 דבעי מאן לכל פרטיהם את פרסם שהמפרסם כך י"ע( 0 יד) למפרסם פרטיהם

 14 .זה בכלל הנתבעת וגם

 15 

 16 

 17 :והכרעה דיון

 018 1865-ז"תשל(0 דין סדרי) קטנות בתביעות שיפוט לתקנות( ב)16 תקנה כמצוות .8

 19 .תמציתית בצורה מנומק יהיה הדין פסק

 20 

 21 :וטען הנתבעת נציג חזר 06.8.15 ביום שהתקיים בדיון .9

 22 

 23 להשכרה דירה להם שיש פרסמו התובעים. ן"נדל מתווך אני

 24 לי ענו ולא ומאחר רלבנטי לקוח לי היה. להם פניתי ולכן

 25 לעזור בכדי אליהם פניתי אני. מסרון להם שלחתי טלפונית

 26, למתווכים מיועד לא שהנכס להוסיף אפשרות יש 8 ביד. להם

 27 .פרסומת לא זו. כלום מהם מרוויח לא אני. זאת עשו לא והם

 28 
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 1 

 2 :לישנא כהאי נכתב תובעיםכל אחד מהל הנתבעת ששלחה במסרון0 זאת עם .11

 3 

 4! בזה לטפל למומחה לתת הזמן הגיע? הושכר לא עוד הנכס

 5 לסייע אשמח דן בגוש המוביל הסוכן, מקס/מרי רוזנברג ערן

 http://rmv.so/zrz. 6 להסרה. בתהליך לך

 7 

 8 0 מה גםפרסומת. סבור אני שהנוסח דומה לבנוסח אחיד כתובות ותהמודעשתי  .11

 9 כי התובעים טענת אתאין לשלול אפוא  ."הסרה" של האפשרות ןבה ינהצוש

 10 .בפרסומת מדובר

 11 

 12 בו במקרה עסקינן שכן דנא בסיטואציה להקל מקום יש כי אני סבור0 זאת עם .12

 13 דירותיהם את פרסמו שהתובעים זה בעקבות לתובעים פנתה הנתבעת

 14 הנתבעת מציעה אשר לשירות זקוקים התובעים 0לכאורהט. באינטרנ להשכרה

 15 לשמה המטרה את לקדם לתובעים לסייע עשויה התובעים אל הנתבעת  ופניית

 16 בפניה עסקינן. דירותיהם השכרת קרי0 באינטרנט פרסמו עצמם התובעים

 17 של הפרסום בעקבות - נסתרה שלא טענתה י"עפ - הנתבעת של יחידנית

 18 שלטענת משום כספים מהתובעים להוציא נועדה לא גם הפניה. התובעים

 19 מהשוכרים להיעשות אמורה היתה תיווך עמלת גביית -שלא נסתרה  - הנתבעת

 20 (.המשכירים) מהתובעים ולא

 21 

 22 להקל מקום יש כי אני סבור0 הנמוך ההפרה בהיקף ובהתחשב0 אלה בנסיבות .13

 23 035 ס"ע ולהעמידו0 לחוק( י)א85 בסעיף המחוקק קבע אותו הפיצוי גובה בענין

 24 .מסרון לכל ₪

 25 

 26. ₪ 035 של סך מהתובעים אחד לכל לשלם לנתבעת מורה  הנני האמור לאור .14

 27 הסכומים. ₪ 055 בסך הוצאות מהתובעים אחד לכל הנתבעת תשלם כן כמו

http://rmv.so/zrz
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 1 הפרשי שאויי הם כן לא שאם הדין פסק קבלת מיום יום 85 תוך ישולמו

 2 .בפועל התשלום למועד ועד מהיום כחוק וריבית הצמדה

 3 

 4 16 תוך וזאת אביב בתל המחוזי המשפט לבית ערעור רשות בקשת להגיש ניתן .15

 5 .הדין פסק קבלת ממועד יום

 6 

 7 .הדין פסק העתק לצדדים תשלח המזכירות .16

 8 

 9 

 10 0 בהעדר הצדדים.0515אוקטובר  056 ה' תשרי תשע"זניתן היום0  

    11 

 12 
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