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1   3מתו

 
  אלדד נבו  שופטה כבוד בפני 

 
 

 תובעי�

  
 ח� אורפלי

  
  נגד

 

  
 נתבעי�

  
 קובי לוי

  
  
  
  1 

 2  עו"ד עמית זילברג ועו"ד חיי� איציקובסקי  ב"כ התובעת: 
 3  זהר�עו"ד רוני קסירר  ב"כ הנתבע:

  
  
 

� פסק די

  4 

  5 

 6תביעה בגי  שיגור דברי פרסומת באמצעות דוא"ל בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק   .1

 7  ").החוק(להל : " 1982 –ושידורי�), תשמ"ב 

  8 

 9  די  יינתנו בתמצית.התיק זה התנהל בסדר די  מהיר וכמצוות התקנות, נימוקי פסק   .2

  10 

 11לטענת התובעת, לאחר שהוצפה תיבת הדואר שלה בפרסומות שנשלחו אליה על ידי אתר   .3

 12ר האינטרנט לאת דוא"להודעת  8.12.15האינטרנט המופעל על ידי הנתבע, שלחה ביו� 

 13  וביקשה להסיר את כתובתה מרשימת התפוצה.

 14ת התקבל , ע2016למרות זאת, המשי הנתבע ושלח אליה הודעות נוספות, עד תחילת פברואר 

 15  הדורש ממנו הפסקת משלוח ההודעות ותשלו� פיצוי. א כוחהאצלו מכתב ב

  16 

 17הוראות החוק בכ שלא בניגוד ל העוד טוענת התובעת, כי משלוח ההודעות על ידי הנתבע נעש  .4

 18  כי המדובר בדבר פרסומת ולא צוינה כתובת למשלוח הודעת סירוב. צוי  בכותרת 

  19 

 20וטוע  כי משלוח ההודעות מלכתחילה היה  8.12.15רה מיו� הנתבע מכחיש קבלת בקשת ההס  .5

 21  בעקבות הרשמה מרצו  של התובעת.

  22 
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2   3מתו

 1  העובדות הרלוונטיות כפי שהתבררו ה :  .6

    2 

 3משלוח לפני למעלה משנה  ,התובעת נרשמה לאתר בייבי קופו  שהופעל על ידי הנתבע  א.

 4קיבלה דברי בקשת ההסרה. התובעת א, רכשה מוצרי� שוני� באמצעות האתר, 

 5  לפרוטוקול). 11�18שורות  4(עמ'  פרסו� ללא כל תלונה מצידה.

 6  התובעת לא טרחה לציי  את עובדת ההרשמה לאתר בכתב התביעה.  

  7 

 8  ה בחופשת לידה, צפתה בראיו  של בא כוחה, עו"ד זילברג ולדבריה:בעת ששהת  ב.

  9 

 10ד זילברג שהוא בזמ� חופשת הלידה צפיתי בתכניות בוקר ובאחת מה� התראיי� עו""  

 11  "דיבר בדיוק על זה ואז לאחר תקופה שבעצ� המשכתי לקבל אז פניתי אליו

 12  לפרוטוקול] 28�29שורות  4[עמ'   

  13 

 14התובעת לא ציינה הא� שלחה את בקשת ההסרה לפני שצפתה בראיו  ע� עו"ד   ג.

 15אופ  עדותה בעניי  זה וההיתממות שהפגינה בתיאור א  ,זילברג או לאחריו

 16שהובילו להגשת התביעה מצביעי� על כ שאותו ראיו   היווה הגור� לכ האירועי� 

 17שהתובעת, לאחר למעלה משנה של קבלת דברי פרסומת ללא כל תלונה, החליטה 

 18  לשלוח בקשת הסרה.

  19 

 bycoupon.co.ilreplay@ba-no  20: הודעה לכתובת , שלחה התובעת 8.12.15בתארי   ד.

 21בחרה שלא ללחו0 על הקישור: "הסר" שבתחתית הודעת הפרסו� אלא  התובעת  

 22"] אינה מיועדת לקבלת no-replayלשלוח הודעת דוא"ל לכתובת שבהגדרתה ["

 23  שצור, לכתב התביעה]. 3[מוצג נ' מיילי�.

  24 

 25 , המשי הנתבע לשלוח אל התובעת דברי פרסו�, עד8.12.15אי  מחלוקת שלאחר   ה.

 26  .2016שקיבל את מכתבו של בא כוחה בתחילת פברואר 

  27 

 28באמצעות לחיצה על הקישור משו� מה, התובעת לא ניסתה לפנות פע� נוספת   

 29"הסר" באחת מהודעות הפרסו� שקיבלה, למרות שלדבריה הפריעה לה מאד 

 30  העובדה שהיא ממשיכה לקבל דברי פרסו� מהנתבע.

  31 

 32תה מהימנה בעיני והיא א, אינה מתיישבת עדותה, כי הדבר הפריע לה מאד, לא היי  

 33  ע� העובדה שבמש למעלה משנה, קיבלה ממנו דברי פרסו� מרצו .

  34 
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 1  ".לא מצאתי לנכו�על הקישור "הסר" השיבה " צהדוע לא לחלשאלה, מ  

  2 

 3מסקנתי מ  האמור לעיל ומאופ  עדותה המתחמק של התובעת היא כי אותו ראיו  של עו"ד   .7

 4לכתובת שאינה מיועדת לקבלת  8.12.15לשלוח את בקשת ההסרה מיו�  אותהזילברג הניע 

 5ולהמתי  פרק זמ  מסוי� עד שתצטברנה הודעות דברי דוא"ל, לא ללחו0 על הקישור "הסר" 

 6  פרסו� נוספות וכל זאת על מנת שתוכל לדרוש פיצוי בסכו� משמעותי.

  7 

 8כתוצאה נפגע  י שטוע  כיהתנהלות זו אינה מתיישבת ע� חובת תו� הלב, החלה ג� על מ  .8

 9  מהפרת חוק התקשורת הנ"ל.

  10 

 11אמנ�, אחת ממטרות החוק היא להילח� בתופעת משלוח דברי פרסו� מקווני� ללא הסכמת   .9

 12הנמע  אול� כוונת המחוקק לא הייתה לגרו� לנמעני� ליצור עילות תביעה יזומות ולנצל את 

 13  מערכת המשפט רק על מנת לזכות בפיצוי הקבוע בחוק.

 14ממשלוח דברי הפרסו� ולעודד אות� לעמוד  ג  על הנפגעי� האמיתיי�היא להמטרת החוק   

 15  התובעת אינה חלק מה�. על זכויותיה�.

  16 

 17למרות שהוכח כי הנתבע המשי ושלח אל התובעת הודעות פרסו� לכ , לאור האמור לעיל,   .10

 18  פיצוי על פי החוק. התובעת אינה נמנית על אלה הזכאי� לקבלת, דעתי היא כי 8.12.15לאחר 

  19 

 20  התביעה נדחית.  .11

 21 העובדה כי מדובר בדבר פרסומת, לרבות באי ציו  לנוכח הפרת הוראות החוק על ידי הנתבע  

 22  .לטובתו אי  צו להוצאות –

  23 

  24 

  25 

 26  , בהעדר הצדדי�.2018פברואר  17, ב' אדר תשע"חנית  היו�,  

                   27 

 28 

  29 

  30 

  31 




