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 1, מערכת חיוג אוטומטי, לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה  )ב(  

 2, קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמעןבלא , הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר

 3פעמית מטעם מפרסם -פנייה חד; לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת, בכתב

 4המהווה הצעה להסכים , באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן זה, לנמען שהוא בית עסק

 5  .לא תיחשב הפרה של הוראות סעיף זה, לקבל דברי פרסומת מטעמו

 6רשאי מפרסם לשגר דבר פרסומת כאמור באותו , )ב(ף קטן על אף הוראות סעי  )ג(  

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

 8או , הנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות  )1(

 9והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר , במהלך משא ומתן לרכישה כאמור

 10באחת הדרכים האמורות בסעיף ,  מטעמוישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת

 11  ;)ב(קטן 
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 13לפרסומת מבלי להיכנס לשאלה האם הנתבעת הודיעה לתובע כי פרטיו ייתכן וישמשו 

 14 כי גם לאחר שביקש את ניתוקו נשלחו לו שלושה הודעות הרי קבעתי, שיווקית

 15בעניין זה חלות ההוראות .  שיווקיות וממילא השאלה היא לגבי גובה הפיצויים

 16  :הבאות

  17 

 18נוסח [הפרת הוראות סעיף זה היא עוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין   )ט(  

 19  .בכפוף להוראות סעיף זה, יחולו עליה, ]חדש

 20רשאי בית המשפט ,  פרסומת ביודעין בניגוד להוראות סעיף זהשוגר דבר  )1(  )י(  

 21 פיצויים –בסעיף זה (לפסוק בשל הפרה זו פיצויים שאינם תלויים בנזק 

 22 שקלים חדשים בשל כל דבר פרסומת 1,000בסכום שלא יעלה על , )לדוגמה

 23  ;שקיבל הנמען בניגוד להוראות סעיף זה

 24רשאי בית המשפט להתחשב , הבבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמ  )2(

 25  ;)ו(בעבירה לפי סעיף קטן , בשל אותו מעשה, בכך שאותו מפרסם הורשע

 26בין , יתחשב בית המשפט, בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה  )3(

 27ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לנמען , בשיקולים המפורטים להלן, השאר

 28  :כתוצאה מביצוע ההפרה

 29  ;אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו  )א(

 30  ;עידוד הנמען למימוש זכויותיו  )ב(

 31  ;היקף ההפרה  )ג(
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 33).  על כל הפרה₪ אלף (₪ כן ניתן להטיל על הנתבעת פיצויים בסך של שלושת אלפים עקרונית ל

 34לא התרשמתי כי מדובר , ראשית.  אולם באשר לגובה הפיצויים יש לשקול מספר שיקולים מקבילים

 35מדובר על עסק לא גדול ) וכנראה גם במקרה שלפנינו(לעיתים .   אשר מזלזל בלקוחותיובעסק גדול

 36אין גם לנתבעת כל אינטרס להרגיז את התובע שכן היא חייה .  המנסה לשרוד בשוק תחרותי וקשה

 37מדובר ברשלנות , אכן.  ממנו ומשכמותו ומטרתה היא לגרום לו נחת כדי שיגיע אליה ולא להכעיסו

 38אך , )ובמהלכו קיבל שלושה מסרונים( מחקה אותו מיידית ולקח כחודש עד למחיקה מצידה שלא

 39כן יש להוסיף כי לא הסתבר לי שהנתבעת חטאה בעבירה זו גם .  ברור כי לא זו הייתה מטרתה

 40  .או לכל הפחות לא הוכח לי הדבר, במקרים אחרים

  41 
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 1הם , אם הייתה טעות שכזושהכריז כי , קבלתי כאמינה גם את הופעתו של נציג הנתבעת לפני

 2  .מבקשים להתנצל ומתחייבים כי יעשו כל שביכולתם כי תופעות אלו לא תקרינה בעתיד

  3 

 4גם אנשים המוסרים .  זכותו של התובע היא לא להיות מוטרד על ידי מסרונים מעין אלו, מצד שני

 5ים הם למחוק במיוחד כאשר מבקש, אינם מצפים כי יקבלו מסרונים ללא סוף, את פרטיהם פה ושם

 6  .אותם מהרשימה

  7 

 8הוצאות משפט  ₪ 250ועוד  ₪ 1,000כי הפיצוי ההולם יהיה ,  נראה לי בנסיבות העניין, אשר לכן

 9  .ואחרות

  10 

 11  סוף דבר

  12 

 13.   יום מהיום45שישולם תוך  ₪ 1250הנתבעת תשלם לתובע סכום של , לאור כל מה שכתבתי למעלה

 14  . לתשלום בפועלישא ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד, לא ישולם

  15 

 16  . יום לבית המשפט המחוזי בירושלים15זכות בקשת רשות ערעור תוך 

  17 

 18  .המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים

  19 

 20  .בהעדר הצדדים, 2011 אוגוסט 23, א"ג אב תשע"כ,  ניתן היום

  21 

               22 

  23 

  24 

  25 

  26 

  27 




