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 1 
 איתי רגב הרשם הבכירכב'  פני ב

 
 תובע

 
 בן בורן

 
 נגד

 
 ישראייר תעופה ותיירות בע"מ תנתבע

 2 
 פסק דין

 3 

 4בה נטען כי על הנתבעת לפצות את התובע בקשר לדברי פרסומת 0₪  00555לפני תביעה על סך 

 5 שנשלחו לטלפון הסלולרי שלו בניגוד להוראות חוק התקשורת. 

 6בפתח הדיון הוברר כי התובע ערך את תביעתו בעזרת חברה חיצונית0 חברת ספאם אוף0 וכי נציג 

 7כל להעיד על חלקו בעריכת התביעה ובאיסוף הראיות מטעמה של חברה זו לא נוכח בדיון ולא יו

 8 עליהן היא מתבססת. 

 9התובע בחר שלא לדחות את הדיון0 גם לאחר שהובהרה לו המשמעות הראייתית האפשרית של 

 10"אני מוותר על כל מה שספאם אוף נתנו לי ואני מבסס את  –העדרות זו0 ובדיון עצמו אף הבהיר 

 11 (. 31לפרוטוקול0 שורה  2התביעה רק על נספח א' " )עמ' 

 12 משכך0 תיבחן התביעה לאור האמור. 

 13 

 14הודעות הכוללות דברי  0בכתב התביעה0 כאמור0 נטען כי הנתבעת שלחה לטלפון הסלולרי של התובע 

 15פרסומת0 וזאת בניגוד להסכמתו ובניגוד להוראות חוק התקשורת. נספח א' לכתב התביעה0 שעליו 

 16שבאף לא אחת מהן לא מצוין שמה  –לל את תוכנן של ההודעות ורק עליו מבקש התובע להסתמך0 כו

 17של הנתבעת כשולחת אלא הן כוללות הצעות לנופש וקישור ללחיצה לקבלת פרטים נוספים )וקישור 

 18 נוסף ללחיצה לשם הסרה(. 

 19 

 20לכתב ההגנה( והוסיפה כי  32הנתבעת הכחישה כי שלחה לתובע הודעות הכוללות דברי פרסומת )ס' 

 21תיר מבית המשפט את העובדה כי רכש ממנה שירותי תיירות בעבר וצירף הסכמתו התובע הס

 22 לקבלת מבצעים והטבות במסגרת רשימת הדיוור שלה. 

 23אף שנספחי כתב ההגנה אינם תומכים במפורש בכך שהתובע נתן אישורו לצירוף לרשימת התפוצה 

 24ד על אישור שהגיע מהתובע של הנתבעת )הנספח שצורף הוא תדפיס כללי מאתר הנתבעת ואינו מעי

 25שכן התובע לא הוכיח כי דברי הפרסומת  –דווקא( הרי שממילא אין צורך בהכרעה בטענה זו 

 26 שנשלחו לטלפון הסלולרי שלו הגיעו מהנתבעת. 

 27 

 28כאמור0 דברי הפרסומת שלעצמן אינם מלמדים על קשר מפורש לנתבעת0 התובע לא לחץ על 

 29הם מקשרים בין ההודעות לבין הנתבעת וויתר על הטענה כי הקישורים שבהודעות באופן שמלמד כי 



 
 בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה

 0202יוני  02 

 בורן נ' ישראייר תעופה ותיירות בע"מ 22007-00-00 ת"ק
 

  

 2מתוך  2

 1בדיקה כזו נערכה כשביקש להסתמך רק על נספח א' לכתב התביעה )וככל הנראה לא יכול היה 

 2 להוכיח את תוקף שאר המסמכים שצורפו לכתב התביעה בהעדר עדות של מי שערך מסמכים אלו(. 

 3 

 4 את הנטל המוטל על תובע בהליך אזרחי.  דין התביעה0 לפיכך0 להדחות משלא הרים התובע

 5 יום מהיום.  15אשר ישולמו בתוך 0₪  155התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך 

 6 

 7 ימים מהיום.  30המבקש לערער על פסק הדין רשאי להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי בתוך 

 8 

 9 0 בהעדר הצדדים.2532יוני  025 כ"ו סיוון תשע"זניתן היום0  

 10 

 11 

 12 


