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 פסק די!
  1 

 2דברי פרסומת; ואלה העובדות הנצרכות לצור
 הכרעה  4שעניינה שליחת  � 4,000בפני תביעה ע"ס 

 3  בתביעה:

 � 4אי  מחלוקת בי  הצדדי� כי התובעת רכשה מאת הנתבעת מוצרי� שוני� בשתי הזדמנויות. אי  ג

 5  הודעות פרסומת לטלפו  הנייד של התובעת. 4מחלוקת בי  הצדדי� כי הנתבעת שיגרה לתובעת 

 6  ת  הסכמתה של התובעת לקבלת מסרוני� אלה.המחלוקת בי  הצדדי� הינה ביחס לאופ  מ

 7התובעת טענה כי לא הוצגה בפניה כל הסכמה בכתב או בהקלטה ביחס לקבלת פרסומות ולפיכ
 היא 

 8  זכאית לפיצוי הקבוע בלוק בגי  שליחת מסרוני� אלה.

 9הנתבעת טוענת מאיד
, כי התובעת נתנה הסכמתה לקבלת מסרוני� כאמור בע"פ, לאחר שהובהר לה 

 10  הפרטי� נלקחי�, בי  היתר, לצור
 זה וכי מסה הפרטי� אגב התקשרות ע� הנתבעת. כי

  11 

 12  :דיו! והכרעה

  13 

 14 א30' בס הקבוע החריג תחת חוסה הפרסומת דבר משלוח כי, למעשה הלכה, הנתבעת טוענת, בענייננו

 15  'הקובע  1982'(בזק ושידורי�) התשמ"ב התקשורת לחוק) ג(

 16 א� א$ קט! סעי$ באותו כאמור פרסומת דבר לשגר מפרס� רשאי )ב (קט! סעי$ הוראות א$ על"

 17 :אלה כל בהתקיי� ,הנמע! הסכמת התקבלה לא

 18 ,שירות או מוצר של רכישה במהל% למפרס� פרטיו את מסר הנמע! .1

 19 לצור% ישמשו שמסר הפרטי� כי לו הודיע והמפרס� ,כאמור לרכישה ומת! משא במהל% או

 20  ;)ב( קט! בסעי$ האמורות הדרכי� באחת ,מטעמו פרסומת דבר משלוח
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 1 דר% ,כאמור פרסומת דברי לקבל מסרב הוא כי לו להודיע הזדמנות לנמע! נת! המפרס� .2

 2 ;כ! עשה לא והנמע! , מסוי� מסוג או כלל

 3 בפסקה האמורי� לשירות או למוצר דומה מסוג לשירות או למוצר מתייחס הפרסומת דבר .3

)1.("  4 

  5 

 6לטעמי, טועה התובעת בפרשנותו של הסעי,, ס"ק (ג) אינו מחייב קבלת הסכמה בכתב או בשיחה 

 7שא� לא כ , לא קיי� הלכה למעשה כל שוני בי  ס"ק (ב) לס"ק  'מוקלטת של הלקוח לקבלת פרסומות

 8 לא יכול להיות חולק כי מטרתו של ס"ק (ג) היתה לאפשר(ג) באשר לדרישות החוק ביחס ללקוח חוזר. 

 � 9לחברות לשמר ערוצי פרסו� מול לקוחותיה� בעבר ע"מ לעניי  אות� ברכישת מוצרי� נוספי� דומי

 10מפרטות את כא� כ , יש לפרש  " בס"ק (ב)באמת הדרכי� האמורות את המילי� "למוצר אותו רכשו. 

 11ולא את אופ  מת  הסכמת הלקוח. וראה לעניי  זה דברי ביהמ"ש  אופ  משלוח הודעות הפרסומת

 12מאור מצרי נ. אורגד ח.ש. . בע"מ (פורס� בנבו) ביחס לפרשנות ס,   45486-01-15בעניי  ת"ק (ב"ש) 

 13אריאל מדיקל נ. אלכסנדרה ברישב (פורס�  17'05'2805) לחוק התקשורת וכ  ראה רת"ק 1א (ג)(30

 14  בנבו).

  15 


 16ת מתייחס לשירות שנרכש ע"י התובעת; אי  חולק כי ניתנה לה מכי דבר הפרסו אי  חולק 'ולפיכ

 17ותו של נציג שוכנעתי מעד 'פוצה ; ובאשר למת  ההסכמהלהסיר עצמה מרשימת הת תהאפשרו

 18וא, כ
 היה בעניננו. זאת ועוד, עיו  בדברי  ומוסברת כדבעי הנתבעת כי הסכמה כאמור מתבקשת

 19טענתה הייתה כי הסכמתה לא הייתה מפורשת ובכתב. הלכה למעשה  התובעת בפני ביהמ"ש מעלה כי

 20 לא טענה התובעת כי מעול� לא נתנה הסכמה כלל אלא דייקה בדבריה והכחישה מת  הסכמה בכתב.


 21את הסכמתה למשלוח הודעות נתנה  התובעתאני סבורה כי , לאור העדויות שנשמעו בפני  משכ

 22  א עשתה זאת בצורה מפורשת ובכתב.ל כיפרסומת בהתא� לדרישות הסעי,, א, 

  23 

 24(ד) על אפשרות ההסרה לתאו� את אופ  שליחת  30ע� זאת, צודקת התובעת ובהתא� להוראת ס' 

 25ההודעה. משבחרה הנתבעת לציי  אפשרות הסרה תו
 משלוח קישור ולא במשלוח מסרו  חוזר, פעלה 

 26 דבר שוגר שבה בדר% או בכתב תינת! הסירוב הודעת" 'בניגוד בהוראות הס' הקובע בסיפא לו

 27  ".הנמע! בחירת לפי ,הפרסומת

 28אני סבורה כי אי  זה המקו� להענקת פיצויי� לדוגמא, ובוודאי לא הפיצוי המקסימלי הקבוע בחוק 

 29א לחוק הינה להסדיר את תחו� הפרסומות במסרוני� ולוודא כי לצרכ  30התקשורת. מטרתו של ס' 

 30עליה הצביעה התובעת אינה עולה כדי הפרה חמורה כלי� ראויי� לווסת הודעות אלה. ההפרה 

 31ומהותית (בשו� לב לעובדה שדחיתי את הטענה כי עצ� משלוח ההודעות היה שלא כדי ). ג� היק, 

 32  ההודעות ומועדיה� אינו תומ
 בהחמרה בנושא.

  33 
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 1בגי  כל  � 100ופוסקת לתובעת פיצוי בס
 אני מקבלת את התביעה באופ  חלקי  	סיכומ� של דברי�

 2  .� 200. כ  הנני מחייבת את הנתבעת לשאת בהוצאות התובעת בס
 � 400הודעת פרסומת ובסה"כ 

  3 

 
 4  יו� שא� לא כ  יישאו הפרשי הצמדה. 30הסכומי� ישולמו בתו

  5 

 
 6  מרכז שבלוד. 'ימי� לבית משפט המחוזי 15נית  להגיש בקשת רשות ערעור בתו

  7 

  8 

  9 

  ,� 10  , בהעדר הצדדי�.2017דצמבר  24, ו' טבת תשע"חנית  היו

                   11 
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  13 

  14 

  15 




