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 1חזני נ' שמעו� הנגבי (סיתוונית מועדו� דאיה ורחיפה  1954/14 א"רע היתר בי�, ראו(

 2  .)4.8.2014( במצנחי")
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 4 דבר שיגור של במקרה כי קובע התקשורת לחוק) 1)(י(א30 סעי!, הפיצוי לשיעור באשר .10

 5 שאינ" פיצויי" זו הפרה בשל לפסוק המשפט בית רשאי", החוק להוראת בניגוד פרסומת

 6 שקיבל פרסומת דבר כל בשל חדשי" שקלי" 1,000 על יעלה שלא בסכו", בנזק תלויי"

 7 שיעור קביעת בעת כי), 3)(י(א30 בסעי! נקבע, זה סעי! לצד. "זה סעי) להוראות בניגוד הנמע�

 8 אכיפת כגו� בשיקולי" אלא, "לנמע� שנגר" הנזק בגובה יתחשב לא" המשפט בית, הפיצוי

 9 .ההפרה והיק! זכויותיו למימוש הנמע� עידוד, הפרתו מפני והרתעה החוק
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 11 המנחי" השיקולי" על העליו� המשפט בית עמד האחרונות בשני" שניתנו די�%פסקי במספר .11

 12 רמו� קלאב' נ גלסברג 2904/14 א"ברע המשפט בית הדגיש, כ
. כאמור, פיצוי בפסיקת

 13 כמוב� ממנה, מוצא נקודת" אלא אינו בחוק הקבוע המקסימאלי הפיצוי סכו" כי) 27.7.2014(

 14 . "המתאימי" במקרי" להפחית נית�

 15 העובדה" את ג" לשקול המשפט בית על, הפיצוי שיעור קביעת בעת כי נקבע, זו א! זו לא

 16, יחסית בקלות הפרסומת דברי תפוצת מרשימת הניזוק של שמו את להסיר אפשר שהמעוול

 17 משמש זה שיקול כי העובדה. "במהרה המטרד מ� וייפטר משובח זה הרי כ� העושה וכל

 18 שמעו�' נ חזני 1954/14 א"ברע רוב בדעת להלכה נקבעה א!, הפיצוי להפחתת ממשי שיקול

 19  ) .4.8.2014() במצנחי" ורחיפה דאיה מועדו� סיתוונית( הנגבי
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 21 התפוצה מרשימת עצמה את להסיר לתובעת אפשרה הנתבעת כי מחלוקת אי�, בענייננו .12

 22 כי בחקירתה אישרה התובעת. כאמור, מסרוני" שני קבלת לאחר בהתא" פעלה א! והתובעת

 23 הטלפו� מכשיר באמצעות מהנתבעת הודעות יותר נתקבלו לא, הסרה בקשת משלוח לאחר

 24 .שלה הנייד
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 26 לחוק א30 סעי! הוראות את מפרה שהנתבעת לכ
 ראייה כל לפניי הובאה לא, זו א! זו לא .13

 27 בר! אינו בענייננו ההפרה היק!. לגביה דווקא ממשית הרתעה נדרשת כי או תדיר התקשורת

 28 בהודעות נכללה אשר והנגישה הנוחה, הפשוטה, הקלה האפשרות מת� לצד, וזאת הגבוה

 29 הנחה מתו
 נשלחו ההודעות כי הנתבעת מטענת להתעל" אי�, בנוס!. התובעת אל שנשלחו

 30 טענה – בעבר שנשלחו ההודעות על הלי� לא שאיש כ
 על ובהסתמ
 בהסכמה נעשה הדבר כי

 31 . ממנה להתעל"לא נית� , העניי� בנסיבות א
 הוכחה לא שאומנ"
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 33 בר! פיצוי לקביעת מקו" אי� כי המסקנה אל מובילה שלפניי במקרה אלו שיקולי" בחינת .14

 34  .בחוק הקבוע הפיצוי שיעור של ממשית הפחתה להצדיק כדי בה" יש וכי הגבוה
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 1. הודעה כל בגי� 0 400 של בס
 התובעת את תפצה הנתבעת כי קובעת הנני, לעיל האמור לאור .15

 2 בס
 ש"בימ אגרת לרבות זה הלי
 ניהול בגי� התובעת הוצאות את הנתבעת תשל", כ� כמו

250 0. 3 

  4 

 5 יישאו כ� לא שא" הנתבעת לידי זה די� פסק ממסירת יו" 30 בתו
 ישולמו לעיל הסכומי" .16

 6 .בפועל המלא לתשלומ" ועד מהיו" והצמדה ריבית הפרשי

  7 

 8 .יו" 15 בתו
 שבע בבאר מחוזי משפט לבית ערעור רשות בקשת

  9 

 10  , בהעדר הצדדי".2018יוני  06, כ"ג סיוו� תשע"חנית� היו",  

                   11 

 12 

  13 

  14 

  15 




