בית משפט השלו בתל אביב יפו
תא"מ  58303 12 16הראל נ' בארבי בית ליוצרי מוזיקה ישראל בע"מ

לפני כבוד השופט נמרוד אשכול
התובע:

עודד הראל
באמצעות ב"כ עוה"ד עמית זילברג
ו/או עוה"ד חיי איציקובסקי
נגד

הנתבעת:

בארבי בית ליוצרי מוזיקה ישראל בע"מ
באמצעות ב"כ עוה"ד יהודה גר ואח'

פסק די"
המחלוקת בי" הצדדי
 .1התובע הגיש כנגד הנתבעת תביעה בסדר די מהיר ,שעיקרה משלוח  24הודעות דוא"ל הכוללות
דברי פרסומת לתובע ללא הסכמתו המפורשת ג לאחר "הודעות סירוב שנשלחו כדי " בניגוד
לסעי )30א( לחוק התקשורת )בזק ושידורי ( ,התשמ"ב ) 1982להל " :חוק הספא ו/או
"החוק"( .לפיכ  ,מבקש התובע פיצוי בס כולל של  ., 24,000הנתבעת טוענת כי התובע,
במהל רכישת כרטיסי אלקטרוני להופעה אצל הנתבעת ,מסר לה את פרטיו ובחר שלא
לסמ את החלופה המובנית בד האינטרנט לסירוב לקבל דברי פרסומת של הנתבעת .כ טוענת
הנתבעת שהתובע לא הודיע לה להפסיק לשלוח לו דברי פרסומת ,אלא בחר לשלוח הודעות
לתיבת דואר עליה מצוי במפורש "."no_reply

עמדות הצדדי

 .2התובע אינו מכחיש כי רכש מהנתבעת כרטיסי אלקטרוניי להופעה אצל הנתבעת .התובע
טוע כי לא נת לנתבעת הסכמתו לשלוח דברי פרסומת וכ כי כאשר קיבל ממנה דברי דוא"ל,
שלח לה הודעת סירוב לכתובת הדוא"ל ממנה התקבלו דברי הפרסומת
 . no_reply@barby.co.ilהתובע מציי כי נכתב במענה להודעת הסירוב ששלח לכתובת

הדוא"ל ממנה התקבלו דברי הפרסומת" :התקבלה הודעת שגיאה".

 1מתו 7

בית משפט השלו בתל אביב יפו
תא"מ  58303 12 16הראל נ' בארבי בית ליוצרי מוזיקה ישראל בע"מ
טענת התובע היא כי" :שלח הודעת סירוב בדר' שקובע החוק )בדר' שבה שוגר דבר
הפרסומת( ,שלאחריה התקבלה הודעת שגיאה" )סעי  4לסיכומי ( .כ הוסי התובע
שהנתבעת אינה מאפשרת לת הודעת סירוב בכתב או לכתובת דוא"ל בניגוד להוראות החוק.

לעמדת התובע" :משהחוק קובע מה דרכי ההסרה המותרי על פי די" ומשבית המשפט
העליו" ובית משפט מחוזי אוסרי על לחיצה על קישור הסרה ,בוודאי כאשר הנתבע לא נת"
הסכמתו מלכתחילה ,הנתבעת אינה יכולה לחייב את התובע ללחו +על קישורי הסרה ו/או
להתקשר טלפונית ע הנתבעת לצור' מת" הודעת סירוב" )סעי  26לסיכומי (.
 .3התובע טוע כי הנתבעת לא עמדה בנטל המוטל עליה לעניי הסכמתו המפורשת של התובע
לקבל דברי פרסומת ,כפי שנקבע בע"א  58406 01 17טואיטו נ' תיאטרו" הצפו" ובפסיקה
נוספת אותה הביא בסיכומי מטעמו .לדבריו של התובע לא מוטלת עליו כתובע חובה להקטנת
הנזק וזאת בשי לב להלכות בית המשפט העליו בעניי רע"א  1954/14חזני נ' שמעו" הנגבי
ורע"א  2904/14גלסברג נ' קלאב רמו" ,ומאחר שמדובר בפיצוי לדוגמא יש לפסוק ס של 1,000
 ,לכל הודעה.

 .4הנתבעת טענה כי מדובר בתובע סדרתי ,חסר תו לב ,המנסה להתעשר על חשבונה שלא כדי .
מדובר בתובע אשר כבר הגיש מספר לא מועט של תביעות בתחו הספא  .עוד מוסיפה
הנתבעת כי" :הינו 'תובע סדרתי' שכל מטרתו היא התעשרות אישית באצטלה של' לוח
ספא בשירות הע '")סעי  16לסיכומי הנתבעת( .כ הוסיפה הנתבעת כי מדובר בפרסו
המיועד ללקוחות המנויי על הדיוור מטעמה והפרסו נוגע רק לשירות ו/או למוצר שבו
עוסקת הנתבעת.
 .5לטענתה לתובע ניתנה אפשרות קלה ופשוטה ,במהל ביצוע הזמנת הכרטיסי באתר הנתבעת,
לסמ הא פרטיו ישמשו למשלוח דבר פרסומת .הנטל על התובע להוכיח כי לא נת את
הסכמתו .אמנ מדובר בנטל הוכחה ברמה נמוכה )ראו רע"א  296/11מוחמד נג'אר נ' שאוקי
חמדא" עליא"( ,א התובע לא עמד בנטל זה .בנוס  ,בהתבסס על עדותו של מר וייסמ  ,אשר
כתב את התוכנה" :א הוא לח +על הכפתור אי" סיכוי שיקבל דואר" )עמ'  ,16שורות 23 20
לפרוטוקול( .לעמדת הנתבעת ,התובע לא עמד בנטל ההוכחה המוטל עליו בנושא זה ולחילופי
הנתבעת עמדה בנטל המוטל עליה בחוק כקבוע בסעי 30א)ג().(1
 .6הנתבעת א מציינת כי התובע ידע שמדובר בדברי פרסומת ,ולא השתמש באופ ההסרה
הפשוט המובנה בד האינטרנט .התובע המתי עד שיצטברו מספר רב של הודעות בתיבת
הדואר על מנת להגדיל את סכו התביעה .כ טענה שהתובע לא מיצה את האפשרויות
הפשוטות לגרו לכ שלא יקבל יותר פרסומת מהנתבעת .על כ  ,יש לדחות את התביעה ולחייב
 2מתו 7

בית משפט השלו בתל אביב יפו
תא"מ  58303 12 16הראל נ' בארבי בית ליוצרי מוזיקה ישראל בע"מ
את התובע בהוצאות .לחילופי  ,בשי לב להתנהגות התובע שלא בתו לב ,לפסוק פיצוי
בתחו הנמו ביותר.

דיו" והכרעה
 .7טענת הנתבעת היא כי מדובר בתובע סדרתי ,הבא להתעשר על חשבונה .לעמדתה של הנתבעת,
התובע הגיש ומגיש מספר רב של תביעות שלא בתו לב .יובהר כי בהתא לפסיקה ,העובדה
שמדובר בתובע סדרתי ,המתמחה בתביעות מסוג זה ,איננה פועלת בהכרח לרעתו ומחייבת את
בית משפט לבדוק כל מקרה לגופו .בעניי זה ראו ע"א )ת"א(  2434 12 13דורו" תמיר נ' ישר
אובוז נכסי ואחזקות בע"מ ,לפיו ,בשי לב לפסיקת בית המשפט העליו " ,המונח 'תובע
סדרתי' אינו צרי לעורר הקשר שלילי אינטואיטיבי" .לפיכ  ,תבח התביעה על יסוד כתבי
הטענות ,הראיות הרלוונטיות והדי הנוהג במקרה שלפניי.

 .8הבסיס הנורמטיבי לדיו הוא סעי 30א)ג() (1לחוק הקובע כדלקמ :
)ג( על א ,הוראות סעי ,קט" )ב( ,רשאי מפרס לשגר דבר פרסומת כאמור באותו סעי ,קט"
א ,א לא התקבלה הסכמת הנמע" ,בהתקיי כל אלה:
) (1הנמע" מסר את פרטיו למפרס במהל' רכישה של מוצר או שירות ,או במהל'
משא ומת" לרכישה כאמור ,והמפרס הודיע לו כי הפרטי שמסר ישמשו לצור'
משלוח דבר פרסומת מטעמו ,באחת הדרכי האמורות בסעי ,קט" )ב(.

 .9כעולה מהחוק שצוי לעיל ,על הנתבעת להוכיח קיומ של שלושת הרכיבי הבאי :
א .הנמע מסר פרטיו למפרס במהל רכישת מוצר או שירות ,כקבוע בסעי קט
)ג() (1לעיל.
ב .המפרס נת לנמע הזדמנות להודיע כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת והנמע
לא עשה כ  ,סעי קט )ג().(2
ג .דבר הפרסומת מתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או לשירות שצוינו
בסעי קט )ג().(1

נטל ההוכחה לעניי" זה בעיקרו הוא על הנתבעת .להל" יבח" הא עמדה הנתבעת בנטל
המוטל עליה.
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 .10אי מחלוקת כי פרטי התובע נמסרו לנתבעת במהל רכישת מוצר ו/או הזמנת שירות על ידו.
בעניי זה ראו סעי  3לכתב התביעה ,לפיו ביו  15.09.2015רכש התובע כרטיסי אלקטרוני

להופעה אצל הנתבעת .בהקשר זה ,טע וטוע התובע כי" :התובע לא נת" לנתבעת את הסכמתו
ו/או אישורו לשגר לתיבת הדוא"ל הפרטית שלו דברי פרסומת" )סעי  4לכתב התביעה(.
 .11המסמכי שצורפו על ידי התובע ,במסגרת צירו מסמכי לתביעה )נספח  12לרשימת גילוי
מסמכי ( ,עניינ פרסומי של הופעות המתקיימות אצל הנתבעת במועדי
פרסומי אלו עוני להגדרה הקבועה בסעי קט )ג() (3לחוק.

מסוימי .

 .12בכל הנוגע להסכמתו או אי הסכמתו של התובע למשלוח דברי פרסומת במסגרת הלי רכישת
המוצרי )כרטיסי ( ,נשמעה עדותו של מר אבי וייסמ  ,כותב התוכנה למכירת כרטיסי של
התובעת .להל עדותו )עמ'  ,15שורות  32 27לפרוטוקול מיו :(21.12.2017

"ש.
ת.
ש.
ת.

מה תפקיד החברה של' בנושא של ברבי?
אני כתבתי את התוכנה שלה שמוכרת כרטיסי להופעות שלה  .אני ערכתי
את הצורה הכללית של הניוז לייטר שה שולחי .
תסכי איתי שהדר' היחידה שמתאפשרת במייל להסיר את עצמ' היא על
ידי לחצ" הסר?
ממש לא ,יש  4דרכי בדוקות לא לקבל את מייל דוור מברבי .האחת ,בזמ
כשאתה רוש את עצמ בתור משתמש יש ש צ'ק בוקס שלוחצי עליו
ואתה אומר שאני לא רוצה לקבל דיוור .מלכתחילה לא תקבל שו דבר .נניח
שקבלת מייל אחד יש שלושה דרכי להסיר את עצמ  .האחת זה דר ההסר
שעמית דיבר עליו והשנייה היא לעמוד על שורת ה מייל עצמו ולכתוב שהוא
דואר זבל ואז הוא שואל א אתה רוצה לחסו אותו תמיד והשלישית היא
להתקשר לברבי למשרד ולהגיד לה להסיר אותי מהרשימה".

כ ראו בנושא זה עדותו של מר שאול מזרחי ,מנהל ומבעלי הנתבעת ,בחקירה נגדית )עמ' ,9
שורות  31 21לפרוטוקול(:

"שת .אני מנהל את המקו בפועל.
הא אתה יכול להציג את ההסכמה המפורשת שניתנה ל' לכאורה
ש.
לטענת' על ידי התובע?
א אני יכול? אולי אני אסביר אי המערכת עובדת .מה זה אתה יכול להציג
ת.
לי? אתה צרי להבי את התהלי  .אנחנו מתעסקי בשירות לקוחות מעל 23
שני  .אני יודע מה צרי לעשות אנו יורדי לכל נקודה באשר היא .באתר
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האינטרנט לא נית לקבל מייל אלא א סימנת .אנו מחוייבי לכ מבחינה
חוקית ואנו עומדי בכ  .יתירה מזאת לקוח מקבל את הכרטיסי לפו
ולמייל .כשהוא מגיע למקו הוא פותח את הכרטיס האלקטרוני מהפלאפו
הוא נסרק ונכנס .א אתה עושה הזמנה דר הפלאפו אתה לא נרש באתר.
א אתה עושה זאת דר המחשב אז אתה נרש  .אני רואה את ההסכמה רק
א אתה מעביר את הסמ ורשו ל בגדול".
 .13התובע נחקר בעניי זה והעיד כדלקמ )עמ'  ,7שורות  31 24לפרוטוקול(:

"ש.
ת.
ש.
ת.
ש.
ת.
ש.
ת.

הא אתה זוכר את תהלי' רכישת הכרטיסי שביצעת באתר הברבי?
לפני כ  3שני זוכר פחות או יותר.
אתה מסכי שהכנסת פרטי של'?
אחרת לא הייתי מקבל כרטיס .ש פרטי ,ש משפחה ,מספר טלפו נייד
וכתובת המייל שלי.
אני אומר ל' שבכל עמוד רכישה יש את הסימו" מתחת לפרטי שאומר
הא אתה מאשר את קבלת הדואר הפרסומי או לאו .זוכר דבר כזה?
היכ שמסומ אני מבקש לא לקבל .א מסומ לקבל אני מסיר.
א היה מצב שהיה דבר כזה בוודאות אתה זוכר שאתה מבקש להסיר?
בוודאות".

 .14הוכח כי התובע מסר את פרטיו לנתבעת במהל רכישת הכרטיסי  .כעולה מעדויות עדי
מטע הנתבעת ,שצוינו לעיל ,המערכת עצמה איננה מאפשרת להתקד בהלי הרכישה ,אלא
לאחר סימו המזמי הא הוא מעוניי או איננו מעוניי לקבל דיוור.
 .15בנסיבות העניי  ,על התובע מוטל הנטל להוכיח העדר הסכמתו .מדובר בהוכחת יסוד שלילי
ולגביו הלכה פסוקה היא שכמות ההוכחה של יסוד שלילי הינה זעירה למדי )ראו קדמי ,על
הראיות ,חלק רביעי ]מהדורת  ,[2009עמ'  .(1707כ ראו בעניי זה רע"א  2157/07מנח אדאטו
נ' אמיל רנתיסי )פורס בנבו" :(02.08.2007 ,כל השפעתו של היסוד השלילי היא הורדת הר,
לעמידה בנטל הבאת הראיות ,א' לא העברתו באופ" אוטומטי מכל וכל" :...ג כאשר מדובר בהוכחת
היסוד השלילי ,שומה עלינו לשמור על העיקרו" הבסיסי בדיני הראיות ,כי נטל השכנוע רוב +על בעל
הדי" ,אשר טוע" טענה המהווה חלק מעילתו ...בי" א זו טענה בעלת אופי חיובי ובי" א זו טענה
בעלת אופי שלילי ...ע זאת ,לעובדה בעלת אופי שלילי יש השפעה על הרמת הנטל המשני הוא נטל
הבאת הראיות ... .בית המשפט לא יתעל מ" העובדה ,כי א עוסקי אנו אמנ ביסוד עובדתי
שלילי ,קשה יותר על הטוע" להוכיחו ,ועל כ" יסתפק ,בדר' כלל ,בכמות פחותה של ראיות להרמת
נטל הבאת הראיות והעברתו אל הצד שכנגד" )עניי" נבנצאל הנזכר ,בע'  ,301השופט ד' לוי" ,וראו
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האסמכתאות דש ; ראו ג אליהו הרנו" דיני ראיות )חלק ראשו"( ) 204 203תש"ל(; יעקב קדמי על
הראיות )חלק שלישי( ."((2003) 1494 1492

 .16התובע נחקר בעניי תהלי רכישת הכרטיסי שביצע באתר הנתבעת )ראו עמ'  7ו  8לפרוטוקול

הדיו מי  .(21.12.2017בעדותו של התובע הוא ציי כי" :היכ" שמסומ" אני מבקש לא לקבל.
א מסומ" לקבל אני מסיר" )שורה  ,3עמ'  8לפרוטוקול( .כ העיד התובע )בעמ'  ,8שורות 4
" :(5ש .א היה מצב שהיה דבר כזה בוודאות אתה זוכר שאתה מבקש להסיר?
בוודאות".
ת.
התובע ,בעדותו לעניי תהלי רכישת הכרטיסי שביצע באתר הנתבעת ,העיד" :לפני כ 3
שני זוכר פחות או יותר")עמ'  ,7שורה  .(25עדותו לעיל איננה מבוססת על זיכרו התהלי
שהתרחש במקרה הספציפי ,אלא עדות כללית ועקרונית .בנושא זה אני מעדי את עדות העדי
מטע הנתבעת ,לרבות העד המקצועי שזימנה.
 .17הנתבעת באמצעות העדי שהובאו על ידה ,לרבות אותו עד אשר כתב ומפעיל את התוכנה
הרלוונטית ,עמדה בנטל המוטל עליה ע"פ סעי 30א)ג( לחוק ,תו שהוכיחה את שלושת רכיבי
הסעי  ,לרבות הסכמת התובע העולה מהתנהגותו ,במהל רכישת הכרטיסי  ,כאשר לא סמ ,
למרות האפשרות הקיימת בהלי  ,כי אינו מעוניי בדיוור מהנתבעת  .התובע לא עמד בנטל
המוטל עליו ,כאמור לעיל .לאור התוצאה כאמור לעיל ,אי מקו לדו בשאר הטענות אות
הביאו הצדדי להכרעה בפני בית משפט.
 .18אשר על כ  ,אני דוחה את התביעה כנגד הנתבעת ומטיל על התובע תשלו הוצאות ושכ"ט
עו"ד בס כולל של ., 3,000

נית היו  ,ה' ניס תשע"ח 21 ,מר ,2018 3בהעדר הצדדי .
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בית משפט השלו בתל אביב יפו
תא"מ  58303 12 16הראל נ' בארבי בית ליוצרי מוזיקה ישראל בע"מ
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