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 12 "לחודש ₪ 99-ב! ל"בחו מדינות 11-ב GB 4 ועד  בישראל GB 12 עד וגולשים שרוצים כמה

 13 להסירו התובע ביקש והאם; התקשורת לחוק א01' ס להוראות בהתאם פרסומת דבר נחשב

 14 . מהנתבעת הפרסומים מקבלת

 15 ואף0 מהנתבעת הפרסומת דבר לקבלת מראש המפורשת הסכמתו את נתן לא0 התובע לטענת .0

 16 התובע טוען0 בנוסף. ההתקשרות במועד מידע או תוכן שירות תלקבל אפשרות כל לחסום ביקש

 17 יצירת דרכי ואת כתובתה את0 ההודעה בכותרת פרסומת המילה את מציינת אינה הנתבעת כי

 18 .  עימה הקשר
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 22 . טובה שנה איגרת
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 8( לינק) קישורית  על בלחיצה0 זו אף זו לא. החברה לקוחות לכלל לחודש ₪ 88 תכנית את

 9 אתר דרך החבילה את להזמין עובר הלקוח"  << חבילה ולהזמנת נוספים לפרטים: "המשפט

 10 משווקת טלקום גולן, לבך לתשומת": נרשם ההודעה של שולים בהערת. הנתבעת של האינטרנט

 11 השיווק תכנית את עוטפת הנתבעת". זכאי יהיה לא...שיעזוב לקוח ולכן...מוגדרות חבילות

 12 . ההודעה נשוא לתוכנית רשום כבר היה התובע כי ומציינת טובה שנה של באצטלה

 13אני מקבל את עמדת התובע כי משלוח התכתובת בדוא"ל של הנתבעת אליו מהווה פרסומת  .8

 14 ₪ 88כמשמעות מושג זה בחוק התקשורת . אף אם התובע היה אותה שעה מנוי על החבילה של 

 15באותה חבילה.  דהיינו  רהתובע יתמיד ויישא–הרי שמטרת הפניה הייתה לגרום לכך כי הלקוח 

 16 מדובר בפעולת "שימור לקוח "אצל הנתבעת.

 17 מטרת עם אחד בקנה עולים אינם שהתקיים בפני  בדיון ןהו ההגנה בכתב הן הנתבעת דברי .11

 18 אותם ומעודדת לקוחותיה לכלל מסחרי באופן מוצריה את ומשווקת מעודדת הנתבעת. החוק

 19 . כספי רווח גריפת שמטרתה מוסווית כפרסומת יותר מתוחכמת בדרך לתוכנית להצטרף

 20 מפרט את החריגים בהתקיימם רשאי מפרסם לשגר דבר פרסומת  לחוק התקשורת)ג( א 01סעיף  .11

 21א' )ב(0 גם ללא הסכמה 01באמצעות מערכת חיוג אוטומטית או בדרך אחרת המפורטת בסעיף 

 22 מפורשת של הנמען :

 23  על אף הוראות סעיף קטן )ב(, רשאי מפרסם לשגר דבר פרסומת כאמור  )ג(

 24 באותו סעיף קטן אף אם לא התקבלה הסכמת הנמען, בהתקיים כל אלה:            

 25   הנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות,  (2)            

 26 או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור, והמפרסם הודיע לו כי                     

 27 הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו, באחת                     

 28 הדרכים האמורות בסעיף קטן )ב(;                     

 29    המפרסם נתן לנמען הזדמנות להודיע לו כי הוא מסרב לקבל דברי  (1)           

 30 פרסומת כאמור, דרך כלל או מסוג מסוים, והנמען לא עשה כן;                    

 31    דבר הפרסומת מתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או   (3)           

 32 "(.2לשירות האמורים בפסקה )                    

 33 

 34 בדבר מופיעה היא שכן החוק הוראות לפי מפרסם של ההגדרה על עונה הנתבעת כי חולק אין .11

 35 התובע כי בדיון ציינה הנתבעת. לחודש ₪ 88 תכנית רכישת לשם להתקשרות כמען הפרסומת

 36 תוך פרסומיים ומסרים הודעות לקבל הסכמתו נתן לפיו ההתקשרות להסכם 01 סעיף על חתם

 37 לפנות רשאי הוא כאלה מסרים לקבל מעוניין לא והלקוח במידה כי מודגשות באותיות הדגשה

 38 '(. לפרוט 17-14' ש0 4' ע) מעוניין שאינו ולהודיע לקוחות לשירות
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 2 . כן עשה ולא האלה הדברים את לקבל מסרב שהוא להודיע הזדמנות לו ושנתנה פרסומת

 3ניתנה לטענתה ( עליו חתם התובע בו  1להסכם ההתקשרות )נ/ 01הפנתה לסעיף  הנתבעת .14
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 7 01 סעיף את שקרא מאשר הוא כי מפורשת חתימה 0הסכם לאותו בהמשך התובע את החתימה

 8לטענת .  רבים סעיפים בין הסעיף את" החביאה" הנתבעת. לתוכנו במפורש מסכים הוא וכי

 9 1-1' ש 4' ע. )"למנוע מנסה שהחוק ובטח עמודים בכמה לעין לקוח מאף מצופה לא" התובע:

 10 '(. לפרוט

 11הקובע דרישה להכללת  לחוק( ה) א01 סעיף הוראת בתנאי עמדה לא גם הנתבעת כי טוען התובע .10
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 13פסק דינו של כב' השופט  בהרחבה אתראה לעניין זה  לא הוכחת נזק.לשניתן לפסוק פיצוי בגינה 

 14 . 22/20/26ניתן ביום נחום נ' שטראוס מים בע"מ  14-16-10900 )ת"א(ת"קב הרמליןאיתי 

 15 :לחוק קובע כדלקמן  (ה) א01סעיף   .16

 16  מפרסם המשגר דבר פרסומת בהתאם להוראות סעיף זה יציין בו את  (2) ה() "

 17 וברור, שאין בו כדי להטעות: הפרטים האלה באופן בולט                     

 18    היותו דבר פרסומת; המילה "פרסומת" תופיע בתחילת דבר  )א(

 19 הפרסומת, ואם דבר הפרסומת משוגר באמצעות הודעה         

 20 בכותרת ההודעה; –אלקטרונית        

 21 שמו של המפרסם, כתובתו ודרכי יצירת הקשר עמו;   )ב(                           

 22                    זכותו של הנמען לשלוח, בכל עת, הודעת סירוב כאמור בסעיף     )ג(                           

 23  )ד(, ודרך אפשרית למשלוח הודעה כאמור שהיא פשוטה   קטן                                   

 24         בנסיבות העניין, ואם דבר הפרסומת משוגר באמצעות  וסבירה                                   

 25 כתובת תקפה של המפרסם ברשת  –אלקטרונית  הודעה                                   

 26 .."האינטרנט לצורך מתן הודעת סירוב.                                   
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 28דה כי הנתבעת לא העוב. פרסומת לעיל0 קבעתי כי הפניה אל התובע מהווה 8כאמור  בסעיף  .17

 29אל התובע כי מדובר בפרסומת יש בה לבדה כדי  כותרת ההודעה בדוא"ל ציינה במפורש ב

 30. לפיכך0 אין עוד צורך  ₪ 10111ולזכותו בפיצוי המירבי בסך של להכריע אל הכף לטובת התובע 

 31לה האם יצאה בשאג לעיל וכן -בשאלה האם הנתבעת קיימה את דרישות ס"ק בהכרעה דיון וב

 32הסכמה לקבלת פרסומים ( 1)נ/התובעת ידי חובה בכך שכללה בהסכם ההתקשרות עם הנתבע 

 33פס גישה וממנה או שמא היה עליה לדאוג כי ההסכמה תינתן במפורש במסמך נפרד בדומה לט

 34 .(1)ת/ים ילשירותים של צדדים שליש

 35 מרשימת הדוא"ל שלו כתובת את להסיר האפשרות התובע בפניטענת הנתבעת כי עמדה  ענייןל .19

 36 אילן 1804-14 א"בע העליון המשפט בית קבע. כן לעשות שלא בחר הוא אך הנתבעת של התפוצה

 037 משפטיים במאגרים פורסם (במצנחים ורחיפה דאיה מועדון סתוונית) הנגבי שמעון' נ חזני

 038 החבות לעצם הנוגע בכל התפוצה מרשימת עצמו להסיר התובע על נטל להטיל אין כי( 4.9.14
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