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   1 

  עפרה צ'רניאק  שופטתכב' ה פני ב

 

 

 מבקש
  

 אופיר לב

  
  נגד

 

  הקיבו� בנמל בע"מ המשיב
  2 

 

� פסק די

  3 

 4(כב'  14.3.13בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב מיו� 

.(� 5 השופטת תרצה שח� קינ

  6 

 7בגי� שליחת משיבה אל $  1,500בפסק הדי� נדחתה תביעת המבקש כנגד המשיבה, לפיצוי על ס� 

 8א לחוק התקשורת (בזק 30המבקש הודעה בעלת מסר פרסומי, ללא הסכמתו, בניגוד להוראת סעי% 

 9  .1982ושירותי�) התשמ"ב 

  10 

 11הודעה נשלחה אל המבקש בשגגה, שמכל מקו� בפסק דינו קבע בית משפט קמא שכפי הנראה ה

 12המבקש לא הוכיח שההודעה נשלחה ביודעי�, וחיזוק לכ� מצא בית משפט קמא בעובדה שרק הודעה 

 13  אחת נשלחה אל המבקש, ולפיכ� שאי� מקו� לפסיקת פיצויי� לדוגמא למבקש.

  14 

 15טל על ידי מחובת פסק דיני זה נית� לאחר שפסק הדי� הקוד� שנית� בבר"ע זו במעמד צד אחד בו

 16  ולאחר מכ� הוגשה תגובת המשיבה לבר"ע. 10.10.13הצדק ביו� 

  17 

 � 18לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור על נספחיה, בפסק הדי� ובתגובת המשיבה, החלטתי לדו

.� 19  בבקשה כאילו ניתנה הרשות לערעור והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה ולקבל את הערעור כדלקמ

  20 

 21לא הוכח  קביעתה של ערכאה קמא לפיההתבססה על  חיית תביעת המבקשדמפסק הדי� נראה ש

 22ולפיכ� (יסוד הנדרש בחוק התקשורת כדי לפסוק פיצויי� לדוגמא)  "ביודעי�" שההודעה נשלחה אליו

 23  .למבקש שאי� מקו� לפסיקת פיצויי� לדוגמא

  24 
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 1ר פרסומת חזקה על מפרס� ששיגר דב) לחוק התקשורת, 5א(י)(30את סעי% בהתא� להוראלא ש

 2שעשה כ� ביודעי� אלא א� כ� הוכיח אחרת. נטל ההוכחה להראות שהשיגור לא היה ביודעי� חל על 

 3  המשיבה. 

  4 

 5על כ�, לא היה מקו� בנסיבות לדחות את התביעה בהנמקה שהמבקש לא הצליח להוכיח שההודעה 

.� 6  שוגרה ביודעי

 7לא מצאתי בפסק הדי� הכרעה עובדתית משכנעת ממנה נית� להסיק שהמשיבה הרימה את הנטל 

 .� 8  המוטל עליה לפי חוק התקשורת להוכיח שההודעה שוגרה על ידה שלא ביודעי

 9לא מצאתי מהחומר שהמשיבה הציגה ראיות בדבר חוסר ידיעתה על שיגור ההודעה למבקש ובדבר 

 10לא העידה יה אות� העסיקה באיסו% השמות למאגר ובפרט המקור לטעות לרבות ידיעת עובד

 11את ה"רשמנית" שטיפלה, לשיטת נציג המשיבה בדיו�, בהכנסת השמות  + ללא הסבר סביר  +מטעמה 

 12   למאגר ממנו נשלחי� המסרוני� ודוא"ל.

 13אלא  ,ביודעי�למבקש מעיו� בפרוטוקול עולה שנציג המשיבה לא יכול היה לשלול שההודעה שוגרה 

� 14הנמנע שמישהו השתיל את המספר שלו בכוונה  לא מ�היות שקרתה טעות נוראית ... ליכול ש" טע

 15אי� בה� כדי לענות על מידת אלו, שמשמע� למעשה הוא 'אפשר שכ� ואפשר שלא',  ביטויי�. ..."

 16  .של המשיבה הוודאות הנדרשת להוכחת טענותיה

 17כדי להראות שההודעה נושא העובדה שלא נשלחה למבקש הודעה נוספת אי� בה כשלעצמה 

.� 18  התובענה נשלחה למבקש שלא ביודעי

 19פסק הדי� ששוכנעה כי ההודעה נשלחה אל המבקש בשגגה. יחד ע� זאת אמנ� ערכאה קמא ציינה ב

 � 20התובע לא הצליח להוכיח כי ההודעה מכל מקו! "לפיה בו לאור קביעתה  +לא ברור מפסק הדי

� 21  כי יישמה נאותה את נטל ההוכחה בנדו�. + "נשלחה ביודעי

  22 

 23 + בפסק הדי� אפילו היה חל נטל ההוכחה על המבקש להראות שההודעה נשלחה ביודעי�, לא מצאתי 

 24כאמור להעיד מטעמה את כל התייחסות לכ� שהמשיבה נמנעה  +כפי שהיה מקו� לעשות 

 25ידי  כפי שהוצגה עלעי� באירושל הרשמנית המתחייבת . נוכח מרכזיותה ובקיאותה "רשמנית"ה

 26טיפלה בהכנסת שלפי טענתה למעשה מלהעיד את העדה היחידה של המשיבה מנעותה והיהמשיבה 
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 1בהתא� לכללי� באופ� מכריע במישור הראייתי,  פועלת עובדה זו לחובת המשיבה +  השמות למאגר

 2   שנקבעו בכגו� דא בפסיקה.

  3 

 4בה החל עה המאוחרת מפאת השלדיו� והרשמנית הגיעה ע שבר"תגובה לטענה ב משיבה אמנ�ה

 � 5בימ"ש לא צויינה בפני טענה זו לא נתמכה באסמכתא כלשהי ויכלה להמתי� לדיו�, אלא ש לאהדיו

 6 ,כאמורשל העדה דבר שהיה מצופה ממנה נוכח מרכזיותה  +ת הדיו� יג� לא נתבקשה דחי +קמא 

 7 . נדמית כקלושהוהיא 

  8 

 9יודעי�" ובניגוד להוראות חוק את דבר הפרסומת "בבה שיגרה למבקש לפיכ� יש לקבוע שהמשי

 10  א(י) לחוק התקשורת.30התקשורת, כאמור בסעי% 

 11  .הערעור מתקבללאור האמור לעיל, 

 12  פסק הדי� נושא בקשת רשות הערעור מבוטל. 

 13העניי� מוחזר לבית משפט קמא על מנת שיקבע את גובה הפיצוי ההול� בנסיבות למבקש ובי� היתר 

 14שדבר הפרסומת שוגר למבקש "ביודעי�" ובניגוד לחוק התקשורת כמפורט לעיל,  על יסוד הקביעה

 15  וכ� את חיובה של המשיבה בהוצאות ההלי� קמא.

 16כשסכו� זה נושא הפרשי הצמדה וריבית $  3,500בס�  המשיבה תשל� למבקש הוצאות הערעור

 17  כחוק מהיו� ועד התשלו� בפועל.

  18 

 19  המזכירות תודיע תוכ� פסק דיני לצדדי�.

  20 

  21 

  22 

 23  , בהעדר הצדדי�.2013נובמבר  04, א' כסלו תשע"דהיו�,  נהנית

       24 

 25 
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