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  1 

 אור� כרמלי הבכיר� הרשכב'  פני ב

 

תתובע  
  

 אורית עקיבא

  
  נגד

 

  
 תנתבע

  
  לאומי קארד בע"מ

 2 

 3 

 פסק די�

  4 

  5 

 6 התובעת לטענת וזאת אלקטרוני דואר באמצעות לתובעת שנשלחו פרסומי� 50 התביעה של עניינה

 7  ).הספא� חוק: להל'( 1982"ב"תשמ), ושידורי� בזק( התקשורת לחוק א30 סעי� להוראות בניגוד

  8 

 9  .ל"הדוא לתיבת שונות פרסומת הודעות לה שלחה וזו הנתבעת של לקוחה היא התובעת .1

 10 משלוח להפסיק מבקשת היא כי הודעה לנתבעת שלחה 20/12/16 ביו� התובעת לטענת

 11  .פרסומות

 12 וביו� התראה מכתב 24/1/17 ביו� התובעת של כוחה בא שלח הפרסומות משלוח פסק משלא

 13 לקבל שלא בקשה בה וראתה פנייתה את קיבלה היא כי לתובעת הנתבעת הודיעה 20/2/17

 14  .השירות מקבלת אותה הסירה ולפיכ� שיווקיות הודעות

 15 לתיבת פרסומת הודעות לקבל שבה 17/7/17 מיו� החל התובעת לטענת האמור למרות

 16  .התביעה הוגשה 26/2/18 לבי' 17/7/17 בי' שהתקבלו הודעות 50 בגי'. ל"הדוא

  17 

 18 הודעות נשלחו 17/7/17 מיו� החל כי הנתבעת אישרה בדיקתה ולאחר התביעה בעקבות .2

 19 של בעלה שמסר ל"דוא בכתובת שמדובר אלא, התובעת של ל"הדוא לכתובת פרסומת

 20 אישר ובמסגרתו הצטרפות הסכ� על שחת� לאחר 12/6/16 ביו� וזאת לנתבעת התובעת

 21 של לבעלה כדי' נשלחו ההודעות כי הנתבעת סבורה אלה בנסיבות. פרסומת הודעות משלוח

 22  .בפיצוי התובעת את לזכות כדי בה' אי' ולפיכ� התובעת

  23 

 24 בנפרד לנתבעת מסר התובעת של שבעלה הצדדי� בי' מחלוקת אי', בדיו' שהובהר כפי .3

 25 הודעות משלוח ואישר לתובעת שמיוחסת ל"הדוא כתובת את, אחר ובמועד מרעייתו
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 1 של התפוצה מרשימת עצמו להסיר ביקש לא מעול� וכי; ל"דוא כתובת לאותה פרסומיות

 2  .הנתבעת

 3 ל"הדוא כתובת בצירו� הנתבעת של כלקוחה התובעת של ההסרה בקשת א� היא המחלוקת

 4 רק או הלקוחות לשני ביחס ל"הדוא כתובת את להסיר הנתבעת את מחייבת לה שמיוחסת

 5  .התובעת לגבי

  6 

 7. הפרטיות הגנת חוק לפי אישי מידע בגדר והיא ייחודית היא ל"דוא כתובת התובעת לטענת .4

 8 לאותה פרסומת דברי למשלוח הסכמתו נת' שבעלה הג� כי התובעת טוענת לכ� בהתא�

 9 23/1/17 ביו� התובעת הודיעה מכ' לאחר חודשי� 7"ש הרי, 12/6/17 ביו� ל"דוא כתובת

 10  .ייחודית ל"דוא תיבת לאותה פרסומת הודעות לה לשלוח לחדול לנתבעת

 11 הנתבעת את מחייבת ייחודית ל"דוא כתובת לגבי סירוב והודעת הסכמה לטענתה לפיכ�

 12 שנשלחו פרסומת בהודעות מדובר כ' עשתה ומשלא; מאגריה מכל ל"הדוא תיבת את להסיר

 13  .כדי' שלא

  14 

 15 הודעות לקבל הסכמה על בנפרד אחד כל חתמו בעלה וה' התובעת ה' כי הנתבעת טוענת מנגד .5

 16 שיווקיות הודעות משירות עצמה להסיר התובעת של בקשתה וכי; ל"הדוא לכתובת שיווקיות

 17 מוענו התובעת של בעלה להסכמת בהתא� לפיכ�. בלבד לעצמה ביחס רלוונטית הנתבעת של

 18  .ל"דוא כתובת לאותה א� הג�, אליו ההודעות

  19 

 20 בתובענה משמדובר, 1984"ד"תשמ, האזרחי הדי' סדר לתקנות) ב(טז 214 תקנה הוראת פי"על

 21 .תמציתי באופ' מנומק הדי' פסק יהיה, מהיר די' סדר של בהלי�

  22 

 23  :ומסקנות דיו�

 24 למשלוח כתנאי דורש' הספא� חוק' המכונה 1982 – ב"תשמ), ושידורי� בזק( התקשורת חוק .6

 25 הוא כי להודיע הסכמתו שנת' לאחר' נמע''ל מאפשר ג� כמו'; נמע'' של הסכמה פרסומת דבר

 26 או לאמצעי ולא' נמע''ל אפוא מתייחס הספא� חוק. פרסומת דברי לקבל להמשי� מסרב

 27  .הפרסומת דברי נשלחי� אליו הטלפו' מספר/לכתובת

 28 שמסרו הנמנעי� לכל מתייחסת ולא' נמענת'כ אליה נוגעת התובעת של הסירוב הודעת, וכ�

 29  .ל"דוא כתובת אותה

  30 
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 1 על מכ' לאחר והודיעה 2009 בשנת פרסומת דברי לקבל הסכמתה נתנה התובעת זה במקרה .7

 2  .פרסומת דברי ולקבל להמשי� סירובה

 3 ומאז 2016 בשנת פרסומת דברי לקבל הסכמתו את נת' " ממנה בנפרד " התובעת של בעלה

 4  .פרסומת דברי ולקבל להמשי� סירובו על הודיע לא

 5 של שבעלה מתברר. פרסומת דברי משלוח לצור� תקפה ל"דוא כתובת מסר מה� אחד כל

 6  .התובעת שמסרה כפי כתובת אותה מסר התובעת

 7 שנת' לאחר מה� אחד שכל, שוני�' נמעני�' בשני מדובר הספא� חוק יישו� לצור�, ואול�

 8  .סירוב הודעת' מפרס�'ל לית' צרי� פרסומת דבר לקבל הסכמתו

  9 

 10 הספא� חוק יישו� לצור�'. נמענת'כ עצמה לגבי היא לנתבעת התובעת של הסירוב הודעת .8

 11 יוער זה בהקשר. בלבד והיא, כנמענת לעצמה אלא, ל"הדוא לכתובת מתייחסת אינה הודעתה

 12 שמסרה התקשורת אמצעי לכל רלוונטית לכאורה, הוחרגה א� אלא, לנתבעת הודעתה כי

 13, שמסרה ל"הדוא לכתובת דווקא מוגבלת ואינה –' וכו סמסי�, ל"דוא הודעות – לנתבעת

 14  .פרסומיות הודעות לקבל להמשי� מסרבת היא כנמנעת שהרי

 15 ספציפי תקשורת לאמצעי כמוגבלת הסירוב הודעת את לפרש נית' שלא כפי דומה באופ'

 16 תקשורת אמצעי של סירוב ולא' נמע'' סירוב על הוא שהדגש כ�, ל"דוא כתובת זה ובמקרה

 17 דברי ולקבל להמשי� התובעת של שסירובה הרי, הפרסומת דברי מתקבלי� בו ספציפי

 18 ל"דוא כתובת שמסר, בעלה " אחר' נמע'' לגבי ג� סירוב הודעת משמשת אינה פרסומת

 19  .ל"דוא כתובת באותה מדובר א� ג�, פרסו� דברי קבלת לצור� לנתבעת

  20 

9. � 21 כתובת באמצעות התובעת של לבעלה פרסומת דברי משלוח המש� הפחות לכל כי אוסי

 22 בניגוד ביודעי'" פרסומת דבר שיגור בגדר אינה זה בתיק האמורות בנסיבות, שמסר ל"הדוא

 23. פיצוי לפסוק מקו� אי' הזה הטע� מ' שג� כ�), לחוק) 1)(י(א30' סע" (זה סעי� להוראות

 24 צויי' בה' סירוב הודעות בה' לראות מבקשת שהיא הודעות שלחה עצמה התובעת כי לב יוש�

 25 פרסומת דברי מועד אותו עד קיבלה אליה ל"הדוא כתובת בצירו� בלבד התובעת של שמה

 26 לגביה ל"הדוא כתובת להסרת היא הכוונה כי במפורש ש� צויי' לא). התביעה לכתב נספחי�(

 27 ג� מתייחסת הסירוב שהודעת לדעת הנתבעת צריכה היתה לא הפחות לכל ולכ' בעלה ולגבי

 28  '.יודעי''ב דרישת על עונה אינו הודעות משלוח שהמש� כ�, לבעלה

 29 כתובת אותה מסר שבעלה לכ� התובעת מודעת היתה לא התביעה הגשת שבעת ייתכ', אכ'

 30 מכוח פיצוי זכות לה להקי� כדי בכ� אי' ואול�, פרסומת דברי משלוח לצור� לנתבעת ל"דוא

 31  . ההגנה בכתב העובדתי המצב שהובהר לאחר התביעה על לעמוד מקו� היה א� ספק. הספא�
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 1 המשפט בית של דעת בשיקול סמכות היא הספא� חוק לפי פיצויי� פסיקת ממילא כי אעיר .10

 2 הנסיבות לאור החוק הפרת מפני הרתעה להוות הפיצוי יכול לא המקרה בנסיבות וכי

 3 .החריגות

  4 

 5  מכל האמור אני מוצא שהתובעת לא זכאית לפיצוי מכוח חוק הספא�.

  6 

 7  :התוצאה

 8 .התביעה דחיית על מורה אניאשר על כ'  .11

  9 

 10 ימי� 30 תו� ד"עו ט"ושכ משפט הוצאות 1 4,500 לנתבעת לשל� התובעת את מחייב אני

 11 .מהיו�

  12 

 13  , בהעדר הצדדי�.2019מר2  14, ז' אדר ב' תשע"טנית' היו�,  

  14 

 15 

  16 

  17 

  18 

  19 

  20 

  21 




