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 רי באר בי.אס. בע"מ
 

 החלטה
 

 סדר בהליך של להתברר  מתאימהי בקשה למחיקת כותרת בטענה כי התביעה אינה יבפנ . 1

 דין מקוצר. 
 

ש"ח בגין משלוח דברי  460111התובעים עותרים בכתב תביעתם לפיצוי על סך של  . 2

א לחוק התקשורת )בזק 31פרסומת לתובעים ללא הסכמתם0 בניגוד להוראות סעיף  

  (. "חוק הספאם")להלן:  1982-התשמ"בושידורים(0  

 

  להוראות תקנהעיינתי בכתב התביעה0 בבקשה ובתגובות שהוגשו לבית המשפט. בהתאם  . 3

 ( לאחר ששקלתי את"התקנות")להלן:  1984-לתקנות סדר הדין האזרחי0 תשמ"ד 212

 בסדר דין להתברר טענות הצדדים0 הגעתי לכלל מסקנה0 שאין מדובר בתביעה המתאימה 

 .יש להורות על מחיקת הכותרתמקוצר לפיכך אני מוצא כי 

 

 מצוי במתחם שנקבע בחוק התקשורתסכום הכסף אינו קצוב ואינו קבוע מראש אלא  . 4

 ומכאן שאינו "מפורש" כדרישת התקנה0 שכן על בית המשפט לערוך בירור עובדתי0

 א בחוק התקשורת.  31ולבחון בתשומת הלב הראויה0 את השיקולים הקבועים בסעיף 
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 . לאור סכומה0 תידון התובענה בסדר דין מהיר . 5

 
 אני מורה לצדדים לנהוג בהתאם להוראות תקנהב. )ב( לתקנות0 214בהתאם לתקנה  . 6

 לתקנות. 1ב214

 
 התובעים ימציאו לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי  . 7

 וכן יפרעו הםיום ממועד המצאת החלטתי זו לידי 31ח לתקנות0 בתוך 214-ג ו214תקנות 

 האגרה אותם עליהם לפרוע על פי דין. הפרשי את

 
 הנתבעת תמציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה . 8

 ימים מיום קבלת מסמכי התובעים 45ח לתקנות0 בתוך 214 -ג ו214בהתאם לתקנות 

 כאמור.

 

 המזכירות תודיע לצדדים תוכן החלטתי זו.   . 9
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