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 1 
 איתי רגב הרשם הבכירכב'  פני ב

 
 תובע

 
 יאיר חן

 
 נגד

 
 תל בע"מ -קורל  תנתבע

 2 
 פסק דין

 3 

 4בה טוען התובע כי על הנתבעת )המפעילה את אתר המכירות 0₪  00333לפני תביעה על סך  .1

 5 "( לפצותו בגין דברי פרסומת שנשלחו אליו שלא כדין. 2באינטרנט "יד

 06 והסכים לקבל דברי 2312הנתבעת טוענת כי התובע נרשם לאתר שהיא מפעילה0 ביולי  .2

 7בל דברי פרסומת מהנתבעת הרי שלא פרסומת התובעת טען0 מנגד0 כי גם אם הסכים לק

 8הסכים לפרסומות אודות שיתוף פעולה עם חברות בתחום הנדל"ן וכי משעשתה כן הנתבעת 

 9 היא חרגה מההסכמה ופעלה שלא כדין. 

 10 

 11פסקי דין בסוגיית הוראות חוק התקשורת וטענות לפיצוי בגין הפרת הוראות אלו נכתבו  .0

 12 גיה זו. לעייפה ואין צורך לשוב ולדון בהיבטי סו

 13אולם0  –אין מחלוקת0 כאמור0 כי התובע נרשם לאתר הנתבעת והסכים לקבל ממנה הודעות  .4

 14 לטענתו0 ההודעות שנשלחו אליו אינן במסגרת היקף ההסכמה שנתן. 

 15שוכנעתי0 בניגוד לעמדתה של הנתבעת0 כי מדובר בדברי פרסומת. ההודעה הראשונה שקיבל  .2

 16"חי" של פעילויות -על פי הפרסום( אירוע פומבי ו"0 שהוא )2"פסטיבל יד-התובע היתה ל

 17 –האתר; שתי ההודעות הנותרות היו לכנס המאורגן על ידי הנתבעת ועל ידי אחרים 

 18ומשמע0 מדובר בהודעות שנועדו לקדם את פעילותה ועסקיה של הנתבעת וככאלה הן דברי 

 19 פרסומת. 

 20ו של התובע. התובע0 כאמור0 חד עם זאת0 לא שוכנעתי כי ההודעות נשלחו בניגוד להסכמתי .6

 21אישר שנרשם לאתר הנתבעת והסכים לקבל ממנה דברי פרסומת ולא מצאתי כי המודעות 

 22 שנשלחו חורגות מגדר ההסכמה שנתן. 

 23 

 24 משכך0 דין התביעה להדחות.  .7

 25התובע אישר כי הגיש יותר מחמש תביעות לבית המשפט לתביעות קטנות בשנה האחרונה0  .8

 26ובפני בית משפט זה התנהלו מספר תביעות דומות שהגיש התובע נגד נתבעים שונים. משכך0 

 27אשר 0₪  033ונוכח התוצאה אליה הגעתי0 מצאתי לחייב את התובע בהוצאות הנתבעת בסך 

 28 יום מהיום.  03ישולמו בתוך 

 29 
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 1 12המבקש לערער על פסק הדין רשאי להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לוד בתוך  .9

 2 ימים. 

 3 

 4 0 בהעדר הצדדים.2317יולי  032 ח' תמוז תשע"זניתן היום0  

 5 

 6 

 7 


