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 4 לחוק א01 סעיף להוראות ובניגוד הסכמתו ללא0 לתובע0 הנתבע י"ע פרסומת
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 9 מסרונים עשרה לתובע הנתבע שלח 02...12.0.02-5 התאריכים בין0 התובע לטענת .3
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 8 של תצלום ההגנה לכתב צרף הנתבע. הלקוחות מועדון חברי יתר ככל יוניסאל חברת
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 12 .עצמו על להלין אלא לו אין0 הודעות לקבל והמשיך
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 14 :והכרעה דיון
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 16 פסק0 0892-ז"תשל(0 דין סדרי) קטנות בתביעות שיפוט לתקנות( ב)05 תקנה כמצוות .8

 17 .תמציתית בצורה מנומק יהיה הדין
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 19 : דלהלן הפרטים ניםמצוי ההגנה לכתב שצורף המועדון בכרטיס .9

 20 

 21 .יוחאי שמואל: פרטי שם

 22 .גרינואלד: משפחה שם

 23 .יפו: יישוב

 24 

 25 מופיעים בו אשר המועדון כרטיס על התובע נשאל 19.8.02 ביום שהתקיים בדיון .11

 26 .לחלוטין המועדון לכרטיס התכחש התובע. פרטיו
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 28 ההגנה לכתב שצורף המועדון כרטיס לגבי אותי שואל ש"כשביהמ

 29 אישרתי ולא, אותו כתבתי לא, אותו ראיתי לא שמעולם טוען אני
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 1 בפיצה קשר שום לי היה לא התביעה עד. בשמי אותו יכתוב שמישהו

 2 .פיצה אצלם קניתי לא ומעולם פורטבלו
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 4 :והוסיף התובע העיד ובהמשך .11
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 6 לא הם המועדון בכרטיס שמופיעים כפי שלי הפרטים גם

 7 אחד אף. יוחאי שמואל ולא מולי אותי מכנים אנשים. בשימוש

 8 עם ולא" ווים" בשתי כותב אני גרינוולד. כך לי קורא לא מעולם

 9 ".א"

 10 ידעתי לא". הסר" בקשת שלחתי האם אותי שואל ש"כשביהמ

 11. הסר על לוחץ שאני לאחר קורה מה מסך צילום שלחתי. זאת

 12 .לצרכנות הישראלית למועצה פניתי
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 16" מולי" התובע את מכנים אנשים. שימוש בו עושה איננו שהתובע באופן מאויתים

 17"0 א" עם ולא" ווים" בשתי התובע מאיית המשפחה שם את וגם" יוחאי שמואל" ולא

 18 .המועדון בכרטיס שנכתב כפי" גרינואלד" ולא" גרינוולד" קרי

 19 

 20 לכל התובע של הכחשתו ואת התובע של טענותיו את לסתור הנתבע בידי עלה לא .13

 21 בכרטיס היד שכתב שיתכן בדיון טען הנתבע. שהוצג המועדון כרטיס עם שהוא קשר

 22 אין. הכרטיס את מילאו אשתו או התובע של חבר ואולי התובע של איננו המועדון

 23 טענת מול לעמוד יכולות אינן ואלו0 התובע של" שמא"ה טענות את לקבל בידי

 24 .המועדון לכרטיס קשר כל מכחיש כאמור אשר התובע של" ברי"ה
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 26 הודעת לשלוח התובע על היה לפיה הנתבע של ההגנה טענת את מקבל אינני .14

 27מתן אפשרות להסרה מרשימת התפוצה0 כשלעצמה0  כי בפסיקה נקבע כבר". הסרה"

 28אינה מחייבת את מקבל ההודעה לפעול עפ"י אפשרות זו וכי אין באי מימוש 

 29: ראהאפשרות ההסרה כדי להפחית בהכרח משווי הפיצוי המגיע למקבל ההודעה. 

 30 .הנגבי שמעון' נ חזני אילן .085.50 א"רע
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 14 לאובדן לגרום ועלול למחשב שיזיק וירוס להפיץ עלולה שלחיצה
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 17 
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