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 21בכך מנע התובע . ש התובע"ומנוי פרטי ע") ד"משרד עוה:"להלן(ד כהן ויצחק קימחי "עוה
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 16 לכתב 2'  ב– 1'נספחים ב(הודעה מאת הנתבעת לפיה הבקשה נקלטה במערכת ותטופל בהקדם 

 17  ). התביעה
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 19מכיוון שפרטיך , מייל זה נשלח אליך בדיוור ישיר: "ליו לחץ התובע מופיע הכיתוב הבאבקישור ע  .20

 20". לחץ כאןאם ברצונך לבטל את ההרשמה לדיוור הישיר . ן' נטוויז013נמצאים במאגר לקוחות 

 21כי נוסח זה עשוי היה להטעות את התובע וללמדו כי לחיצה על הקישור תביא לביטול , סביר בעיני

 22  .  פרסומת למייל ממנו שלח את ההודעהמשלוח דברי
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 24דרך "בחוק התקשורת מחייב את המפרסם לספק ) ד) (1)(ה (31בהקשר זה יצוין כי בעוד סעיף   .21
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 26האינטרנט לצורך מתן  כתובת תקפה של המפרסם ברשת –משוגר באמצעות הודעה אלקטרונית 
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 30יחה טלפונית בין התקיימה ש, למחרת לחיצתו על הקישורית. ל שלו"המשיך להגיע לתיבת הדוא
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 32הנתבעת טוענת כי במסגרת השיחה לא מסר התובע כי ברצונו להפסיק קבלת דואר . דואר פרסומי

 33 במוקד סירוב קבלת חומר פרסומי: "ל צוין כך"בתיעוד השיחה הנ. פרסומי למנוי הפרטי שלו



  
  בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון

    

  ן'נטוויז' פלדמן נ 45100-12-10 ק"ת
  

   

 8 מתוך 6

 1 984810  -המנוי העסקי ' ל מופיע מס"במספר הלקוח שבתיעוד הנ". מחלקת שירות לקוחות עסקי

 2  ). לכתב ההגנה' נספח ד(ד "ושם משרד עוה
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 4ניכר כי הנתבעת סברה בתום לב כי התובע מבקש להסיר חומר , על פי רישומי החברה כאמור  .23

 5לכתב התביעה עולה כי בתחתית ) 1(' מנספח בבהקשר זה יצוין כי . פרסומי מהמנוי העסקי בלבד

 6מופיעה חתימה של התובע ובצמוד מתחתיו , המייל שנשלח לנתבעת והתקבל כאישור אצל התובע

 7כי אי הפניית נציגת הנתבעת , נמצא. כך שניתן היה להניח כי מדובר במנוי העסקי, ד"שם משרד עוה

 8תרמה לכך שהודעות הפרסום לא הפסיקו , יןבנסיבות העני, על ידי התובע לכך שברשותו מנוי פרטי

 9יצוין כי התובע יכול היה להודיע על סירובו לקבל הודעות גם באמצעות . מלהגיע למייל התובע

 10  .אך לא עשה כן, משלוח הודעה מפורשת למייל הנתבעת כפי שצוין על גבי החשבונית

  11 

 12פרסומי בניגוד להוראות סעיף ל ה"כי במהלך התקופה השניה נשלחו הודעות הדוא, איפוא, יוצא  .24

 13לנוכח כל . ל המשיכו להגיע אליו"גם לתובע תרומה ממשית לכך שהודעות הדוא, מאידך. בחוק' א30

 14אני מחליטה לפסוק לתובע פיצוי , ולאחר שנתתי דעתי לשיקולים שבחוק ולנסיבות העניין, האמור

 15 , 40₪כ "ובסה השנייה  ההודעות שנשלחו לתובע במהלך התקופה4-עבור כל אחת מ ₪ 10בסך 

 16אני סבורה כי הפיצוי האמור משקף את הפרת . בחוק התקשורת) 1) (י('  א30בהתאם לסעיף 

 17ומאידך את התנהלות התובע ואת התנהגותה של הנתבעת ,  מחד–הנתבעת את חובותיה על פי החוק 

 18.  ק.ת: השווה[ פרסומים בפרק זמן של כחודשיים4-כמו גם את העובדה שמדובר ב, שנבעה מאי הבנה

 19פרשת : "להלן) (1.10.09, פורסם בנבו (מ"חברת ברקין תקשורת בע' אטדגי נ 1947/09) ם- י(

 20 ")].אטדגי

 21 

 22  21.9.10 – 15.9.10ל שהתקבלו מיום " הודעות דוא–תקופה שלישית   .ג

  23 

 24י " נשלחה לתובע הודעת דואר פרסומי אחת ע21.9.10 ועד ליום 15.9.10במהלך פרק הזמן שמיום   .25

 25  .הנתבעת

  26 

 27לחץ שוב על הקישור ,  ניסה התובע בשנית להימחק מרשימת התפוצה של הנתבעת15.9.10בתאריך   .26

 28ל "המופיע בתחתית הודעת הפרסום ושוב קיבל אישור מהמערכת של הנתבעת על קבלת הדוא

 29או כי ) מנוי עסקי(לטענת הנתבעת הואיל והתובע לא ציין כי ברשותו מנוי נוסף ). 2'  ד– 1'נספחים ד(

 30סברה נציגת הנתבעת שטיפלה בהודעה כי במנוי העסקי כבר , בר משלוח דואר פרסומיסירב לקבל בע

 31מעודכן סירוב למשלוח דואר פרסומי ועל כן סיימה הטיפול בפנייה הואיל וסברה שהעניין טופל בידי 

 32קיומה של פניה נוספת מצד התובע לאחר חודש ימים היתה . נימוק זה אינו סביר בעיני. נציג אחר

 33או מי מנציגיה נורה אדומה לפיה התובע ממשיך לקבל הודעות /דליק בעיני הנתבעת וצריכה לה

 34ללא כל בירור טלפוני או , ולא לסגור את הפניה,  ולברר מה הסיבה לכך, פרסומת למרות סירובו לכך
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 8 מתוך 7

 1שיחת טלפון עם התובע  לבירור הדברים יכולה היתה . אחר עם התובע בדבר הסיבה לפניה החוזרת

 2הנתבעת עצמה את עיניה וסתמה אוזניה מלקבל את , משלא עשתה כן. הבלבול שנוצרלמנוע את 

 3ולא עשתה את המאמץ הנדרש ממנה על מנת להביא לסיום התופעה , הודעת הסירוב של התובע

 4, לאחר שנתתי דעתי לשיקולים שבחוק, אני מחליטה, לפיכך). ל"ראה לעניין זה פרשת אטדגי הנ[

 5לחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של , ום יחיד במשך למעלה מחודשובהתחשב לכך שמדובר בפרס

 6בחוק ) 1) (י('  א30בהתאם לסעיף , ל בתקופה זו"בעבור שליחת הודעת הפרסומת הנ ₪ 250

 7  .התקשורת

  8 

 9   ואילך21.9.10ל שהתקבלו מיום " הודעות דוא–תקופה רביעית   .ד

  10 

 11י " הודעת דואר פרסומי אחת ע8.11.10 ואילך נשלחה לתובע ביום 21.9.10במהלך פרק הזמן שמיום   .27

 12  .הנתבעת

  13 

 14,  לכתב התביעה על צרופותיו9סעיף  (20.9.10 התקבל אצל הנתבעת מכתב התובע מיום 21.9.10ביום   .28

 15נת הנתבעת לטע. 4.11.10תזכורת נוספת למכתב נשלחה לנתבעת ביום ).  לכתב ההגנה12סעיף 

 16 הבחין נציג 8.11.10 ולאחר עיון במכתב בתאריך 1.11.10המכתב נסרק למערכות הנתבעת ביום 

 17בעקבות זאת נערך חיפוש . ד"כי הפנייה היא בשם התובע ולא בשם משרד עוה, לראשונה, הנתבעת

 18 של טענה זו. מקיף במסגרתו אותר המנוי הפרטי של התובע ועודכן בו הסירוב לקבל דואר פרסומי

 19מכתב התובע התקבל אצל הנתבעת כבר , ראשית. הנתבעת אינה מקובלת עלי ודינה להידחות

 20.  ואין לנתבעת אלא להלין על עצמה על שטרחה לטפל בו רק כחודשיים אחר כך20.9.10בתאריך 

 21 כחודשים לאחר משלוח מכתב 8.11.10ל התובע ביום "הודעת הפרסומת האחרונה התקבלה בדוא

 22מכאן שהודעה זו נשלחה ). חר הפניה החוזרת של התובע לנתבעת במייל כאמור לעילואף לא(הסירוב 

 23, במהלך תקופה זו, ולאור הפניות החוזרות של התובע אל הנתבעת, בנסיבות העניין. בניגוד לדין

 24 בגין הודעת הפרסומת  1,000₪אני מחליטה לפסוק לתובע , להפסיק לשלוח לו דברי פרסומת

 25  .זושנשלחה אליו בתקופה 

  26 

 27במובן זה שאני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך , אני מקבלת את התביעה בחלקה, סוף דבר  .29

 28בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק , בגין הוצאות משפט ₪ 500וכן  ₪ 1,290של 

 29  .הדין ועד לתשלום בפועל

  30 

 31  .המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים  .30

  32 

  33 

 34 
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 8 מתוך 8

 1  . יום מעת קבלת פסק הדין15ות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך ניתן להגיש בקשת רש

  2 

 3  .בהעדר הצדדים, 2011 נובמבר 07, ב"חשון תשע' י,  ניתן היום

  4 

               5 
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