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 .1בפניי תביעה קטנה על ס של  15,000ש"ח אשר הגיש התובע כנגד הנתבע שעניינה משלוח 15
הודעות פרסומת באמצעות הדואר האלקטרוני וזאת ללא הסכמתו ובניגוד לסעי! 30א לחוק
התקשורת )בזק ושידורי ,($התשמ"ב& ) 1982להל) " :חוק התקשורת" או "החוק"( .הנתבע
הגיש הודעת צד ג' כנגד החברה אשר לטענתו ,שלחה את דברי הפרסומת .התביעה הוגשה
ונתבררה כתביעה קטנה .כמצוות התקנות ,פסק הדי) יהיה מנומק באופ) תמציתי.

 .2לטענת התובע ,שהינו מתכנת במקצועו ,בכתב התביעה בתקופה שבי)  31.5.15ועד ליו6.6.16 $
התקבלו אצלו  15דברי פרסומת באמצעות הדואר האלקטרוני )להל) " :ההודעות"( .לטענתו,
בהודעות אלה נכלל מסר המופ ,באופ) מסחרי שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או
לעודד הוצאת כספי $בדר אחרת".

 .3יובהר כי אי) מחלוקת בי) הצדדי $כי התובע מעול $לא נת) הסכמתו לקבל הודעות מאת
הנתבע .אי) מחלוקת עוד כי התובע מעול $לא נרש $למערכת הדיוור של הנתבע ומעול $לא
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ביקש הסרה ממנה .אי) מחלוקת כי ההודעות הללו לא נשלחו לתובע ישירות על ידי הנתבע
אלא באמצעות מפרסמי $אחרי $כאשר התובע טע) כי הוא מניח שמאחורי משלוח ההודעות
בפועל עומדת צד ג' ואילו הנתבע טע) כי מדובר בצד ג' וכי הדבר נעשה שלא בידיעתו וכי הוא
עצמו לא שלח את ההודעות הללו.

 .4לטענת התובע ,מכיוו) שהוא אינו יכול לדעת בוודאות מוחלטת מול אילו גופי $פעל הנתבע
על מנת לפרסמו ולאור העובדה כי חוק התקשורת מגדיר כ"מפרס ,"$בי) היתר את "מי
שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרס $את עסקיו או לקד $את מטרותיו" קיימת יריבות
בינו לבי) הנתבע .לטענת התובע ,עיו) בהודעות מעלה כי זהות הנתבע אינה רשומה בה) וא!
לא זהות השולח .עוד נטע) כי חתימת השולח ,העיר והמיקוד אינ $אחידי $ואינ $מובילי$
לחברה כלשהי .לטענת התובע ,אופי ההודעות שומר על "קו ברור של "החבאת" המפורס$
עצמו ולהקשות מאוד על המקבל באיתור שולח הספא ."$נטע) כי יש ללחו ,על לינק כדי
לגלות מי המפורס $בהודעה .כמו כ) נטע) כי מכיוו) שזהות הנתבע אינה ברורה בהודעות את
הבקשה להסרה מרשימת התפוצה ביצע התובע מול חברת דיוור אלקטרוני "שלח מסר" על
ידי לחיצה על כפתור "הסר" ,מספר רב של פעמי $ובהזדמנויות שונות .לטענת התובע הוא
עדיי) מקבל הודעות דומות עד היו $אול ,$לא מאת נתבע זה.
 .5הנתבע בכתב הגנתו טוע) כי הוא לא שלח א! אחת מההודעות הללו .עוד טע) כי ההודעות
הללו אינ) נראות כהודעות המעודדות את התובע לרכישת מוצר או שירות או להוצאת כס!
בכל דר  .לטענתו ,א! התובע אינו סבור כי הנתבע שיגר אליו את ההודעות אלא חברה אחרת.
לטענתו רק באחת מ) ההודעות מופיע שמו .לטענת הנתבע ,כל דיוור שהוא עצמו מוציא נשלח
מכתובת אימייל שלו ע $הלוגו והמיתוג של החברה שלו וכי "אי) כל הגיו) עבור הנתבע
כמנטור מוביל בישראל "להתחבא" או להקשות על זיהוי השולח" .לטענתו ,אחת לתקופה,
הוא מבצע קמפיי) שיווקי של אחד ממוצריו ואז מוזמני $משווקי $להשתת! בשיווק והפצת
מוצר חינמי של הנתבע ללקוחותיה $אשר מקבלי $מה $מסרי $באופ) קבוע וכי באופ) זה
נחשפי $תכניו של הנתבע ללקוחות פוטנציאליי .$לטענת הנתבע הלקוחות הפוטנציאליי$
אינ $בהכרח לקוחותיו של הנתבע ולא יקבלו ממנו הודעות אלא א $יחליטו להשאיר פרטי$
ולקבל את המוצר שהינו מוצר ללא עלות .לדברי הנתבע ,המוצר במקרה דנ) ,הינו סדרה של
סרטוני $שמצפייה בה $יכול הצופה לשפר את התנהלותו ומצבו הכלכלי .לטענתו ,המשווקי$
הללו מודעי $לכ שעליה $לפעול במסגרת החוק .לטענת הנתבע ,התביעה אמורה להתנהל
מול צד ג' .לטענת הנתבע מספר המשווקי $אשר השתתפו בקמפיי) של הנתבע רכשו שירותי
דיוור ממשווקת נוספת ,צד ג' ,שאינה רשומה כמשווקת בפועל של הנתבע וכי היא זו ששלחה
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את כל  15ההודעות הללו .לטענת הנתבע מכיוו) שהוא לא שלח ולא דיוור לתובע כל חומר
פרסומי ,כי התובע קיבל הודעות מגור $שלישי שהתוכ) בה) נית) ללא תשלו $וכי הוא מעול$
לא פנה בדרישה אל הנתבע עצמו להסירו מרשימת התפוצה או לפסקת קבלת מסרי $כלשה,$
הרי שיש לדחות את התביעה .הנתבע ציר! מסמ לפיו הנתבע אינו נמנה ע $רשימת התפוצה
של לקוחותיו .עוד ציר! מסמ אשר אינו נושא כל תארי ובו נכתב בסעי! " 6חשוב ביותר –
השותפי $מתבקשי $לפעול במסגרת החוק )חוק הספא ($מבחינת דיוורי $ופנייה ללקוחות
פוטנציאלי $בכל מדה/פלטפורמה שיווקית .שותפי $שלא יפעלו בצורה חוקית ואתית ,יושעו
מההשקה וייתכ) שיצטרכו לתת את הדי) על פעולותיה ".$לגבי מסמ זה נטע) כי המשווקי$
של הנתבע מודעי $לכ שה $חייבי $לפעול במסגרת החוק.

 .6בהודעת צד ג' ששלח הנתבע נטע) כי הנתבע קיבל מאת התובע את ההודעות על מנת לסייע
באיתור השולח של ההודעות .לטענתו ,בדיקה במערכת השותפי $שלו העלתה כי  15ההודעות
נשלחו על ידי משווקי $שוני .$לטענתו ,פנה לשני משווקי $שהוציאו את מספר ההודעות
הגדול ביותר על מנת לבדוק הא $התובע רשו $ברשימת הדיוור שלה $והתברר כי מי שבפועל
שלחה את ההודעות הינה צד ג' .נטע) כי הנתבע החליט שלא לערב את ששת המשווקי $עצמ$
והגיש את ההודעה כנגד צד ג' בלבד.

 .7צד ג' לא הגיש כתב הגנה על א! שנשלחה לו הודעת צד ג' כדי).
 .8בדיו) שנער בפניי ביו 29.4.18 $טע) התובע כי הוא מאמי) שההודעות אכ) פורסמו על ידי צד
ג' ואול $אי) אפשרות לקשר בי) ההודעות לצד ג' וכי על הקשר בי) ההודעות לצד ג' רק הנתבע
יכול להצביע .לטענתו ,כאשר קיבל את ההודעות ה) נשלחו בפלטפורמה של "שלח מסר" וכי
רק בדפי הנחיתה נית) לראות שה) מפרסמות את הנתבע .התובע הבהיר כי ההודעות נשלחו
לכתובת הדואר האלקטרוני שלו וכי רק לאחר שלוחצי $על ד! הנחיתה נית) לראות שמדובר
בפרסו $של הנתבע.
 .9התובע הציג בפני בית המשפט באמצעות המחשב הנייד את הודעות הדואר האלקטרוני
שקיבל כאשר לחיצה על הקישור בהודעה הובילה לסרטו) של הנתבע ולד! נחיתה בו נכתב
"עוז קור) הצליח לחל ,את הנוסחה הסודית העתיקה שעובדת כבר דורות לעשירי תבל
ותהפו אות למדפסת כס!" .עוד העיד התובע כי כתובת השולח שמופיעה בהודעות היא
סתמית ומציינת תא דואר בלבד .עוד הסביר התובע ,שהינו מתכנת במקצועו כי בתחתית
ההודעות יש כפתור הסרה אול ,$לחיצה עליו אינה מסירה מרשימת התפוצה .לשאלת בית
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המשפט העיד כי לא תיעד את בקשותיו להסרה כי לא חשב על כ באותה עת .עוד העיד כי לא
נית) היה לחסו $את משלוח ההודעות כי בשורת הנושא בהודעות לא מופיעה המילה
"פרסומת" ולכ) יש קושי לחסו $הודעות אלה ולהעביר) מראש לתיקייה נפרדת .התובע העיד
כי ג $על הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו אליו "אי) למי לפנות כי אי) כתובת אחידה כל
פע $יש ת.ד .אחר ואי) מי שאפשר לפנות אליו".
 .10בדיו) בפניי העיד הנתבע כי ביצע מסירה לצד ג' וכי שלח את ההודעה לכתובתה הרשומה של
החברה .עוד העיד על קשייו לאתר את צד ג' ולבצע מסירה של ההודעה .לגו! התביעה טע)
הנתבע כי ההודעות האמורות מפרסמות בסופו של דבר השקה של תוכ) חינ $שהוא מספק.
עוד העיד כי אי) מחלוקת כי התובע אינו מופיע ברשימת התפוצה שלו .לטענתו ,בקלות אפשר
להסיר את התובע מהרשימה וכי היה על התובע לפנות להסרתו מהרשימה .נטע) כי התובע
ידע כי מאחורי הפרסו $עומדת צד ג' שכ) הדבר משתק! מכתב התביעה .הנתבע אישר כי אי)
מחלוקת כי בלחיצה על קישור בכל את מ) ההודעות שבמחלוקת מגיעי $לאתר אינטרנט בו
הנתבע מפרס $את כישוריו בענייני $כספיי .$יחד ע $זאת טע) כי עמודי הנחיתה נותני $תוכ)
חינ $למי שנרש .$הנתבע אישר כי הוא מפרס $את עסקיו א טע) כי יש הבדל "הא $כרגע
אני מנסה להוציא כס! ממישהו או נות)" .הנתבע טע) כי בכתב הגנתו יש פירוט מפורט של
מערכות עסקיות שלו מול המשווקי $שלו וכי יש השקה ומשווקי $ולטענתו בהסכ $שלו ע$
המשווקי $נאמר במפורש כי למשווקי $אסור לעשות דבר הנוגד את חוק התקשורת .עוד
העיד כ "אני אומר שצרי להבי) את ההקשר ,התובע תובע אותי למרות שהוא יודע שצד ג'
עשה את זה ,א הוא תובע אותי כי הוא לא יודע להשיג את צד ג'" .התובע הפנה לפסיקה
רלוונטית התומכת לטענתו בכ שיש לדחות התביעה נגדו .עוד העיד הנתבע כי לאחר שהתובע
שלח לו מייל הוא והעוזרת שלו "עבדנו קשה כדי להשיג את הנתוני $על מנת להוכיח אשמה,
שזה מה שהוא אמור לעשות" .לשאלת בית המשפט הא $הנתבע התקשר ע $צד ג' על מנת
שזו תפרס $תכני $הקשורי $אליו השיב בשלילה וטע) כי צד ג' פעל כ על דעת עצמו .הנתבע
העיד "היו משווקי $נוספי $בתו התמונה ,המשווקי $האלה שנמצאי $אצלי בהסכ$
וצירפתי את ההסכ $שה $חתומי $עליו ,ה $יודעי $שאסור להפר את חוק הספא ,$ה$
התקשרו מול המקפצה על מנת לשווק את התכני .$מדובר בשישה משווקי $שוני .$אחד זה
אמיר זיו ,אורי ברילאנד ה $השניי $העיקריי $ויש עוד  .4אני טוע) שה $התקשרו ע $הדס
מהמקפצה ושילמו לה סכו $בעבור השליחה של המיילי $מטעמ $שאני עדיי) המפורס."..$

 .11בתגובה לכ הסביר התובע כי יש מספר משווקי ,$על ההסכ $איש לא חתו ,$אי) קבלות ,אי)
לנתבע א! הסכ $חתו .$עוד טע) כי ההסכ $כללי ולא ברור מי מחויב אליו .התובע שב וטע)
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כי הנתבע אינו מכחיש כי הוא המפורס .$עוד טע) כי מכיוו) שלכתב ההגנה לא צורפו קבלות,
אי) לו דר לדעת .עוד טע) כי הנתבע שיל $למישהו על מנת שיפרס $את התכני $הללו וכי על
כל קישור שהוא ,התובע לוח ,,הנתבע משל $למישהו כס!.
 .12לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובחומר שצור! לה $ולאחר ששמעתי את עדויות הצדדי,$
ועיינתי במסמכי $שהוצגו באתי לכלל מסקנה כי די) התביעה להתקבל בחלקה.
 .13במוקד התביעה שבפניי עומדות הוראות סעי! 30א לחוק התקשורת .פסיקת בתי המשפט
בערכאות השונות עמדה לא אחת על אופייה המטריד והמזיק של תופעת "הספא "$ועל
הנזקי $הרבי $לה $היא גורמת ובמסגרת הדיו) כא) בחרתי שלא לשוב ולהרחיב ביחס לכ .
ברי כי המגמה הברורה בחקיקה ובפסיקה היא כי יש לראות בשיגור דברי פרסומת כאמור
תופעה מטרידה ומזיקה שיש למגרה.
 .14במקרה דנ) השאלות שהתעוררו ה) :הא $יש לראות בתוכ) ההודעות "דבר פרסומת"; הא$
הנתבע הינו בגדר "מפרס ;"$הא $דבר הפרסומת שוגר "ביודעי)" שכ) מדובר בחזקה הניתנת
לסתירה כאשר במקרה דנ) אי) מחלוקת כי הנתבע עצמו לא שיגר את ההודעות בפועל.
 .15ביחס להיות ההודעות "דבר פרסומת" אני קובעת כי מדובר בדבר פרסומת כאמור בחוק.
הודעות הדואר האלקטרוניות צורפו לכתב התביעה ועיו) בה) מלמד כי כול) נוגעות להצעה
ללמד את מקבל ההודעה כיצד להתעשר וכי קיימת נוסחה להתעשרות או לעריכת שינוי פיננסי
והגעה לרווחה כלכלית .ההודעות נשלחות מגורמי $המכוני $כ " :בסטפוריו"" ,נוסחת
ההתעשרות"" ,סוד הכס!"" ,טוב לדעת"" ,מעושרי" ,"$יוצאי $מהמינוס" ,ובחלק) א! לא
נכתב במפורש מי השולח .ביחס לכתובת המופיעה ככתובת השולח הרי שזו משתנה & ערי$
שונות בצירו! ת.ד .בלבד .בשתיי $מ) ההודעות נראית תמונתו של הנתבע ,ללא שמו כבר
בהודעת הדואר האלקטרוני .בכל ההודעות מצור! קישור שלחיצה עליו מובילה לסרטו) אשר
מופיע בד! נפרד )להל) " :ד! נחיתה"( וצפייה בסרטו) מלמדת כי המפורס $בו הוא הנתבע.
איני מקבלת את טענת הנתבע כי לא מדובר בדברי פרסומת כהגדרת החוק .נטע) כי התוכ)
בהודעות הוא "חינמי" וכולל צפייה בסרטוני $ללא עלות ,ועל כ) ,לטענתו לא מדובר
"במסרי $המעודדי $את התובע לרכישת מוצר או שירות או להוציא כס! בכל דר " .עיו)
בהודעות המובילות לקישור שבלחיצה עליו מגיעי $לד! האינטרנט של הנתבע ולסרטוני $של
הנתבע מעלה כי ברי לכל כי מדובר בפרסומת כאשר התוכ) משווק את האד $עצמו ,הנתבע,
אשר מוצג לא אחת א! בהודעות "כאחד המנטורי $המובילי $בישראל להשכלה פיננסית".
אי) כל ספק כי המטרה של הסרטוני $הללו היא לחשו! את הצופה לכישוריו של הנתבע
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בתחו $הפיננסי וכפי שהוא עצמו ציי) בכתב הגנתו ,כי מטרת ההשקות שהוא עור ואשר
מביאות לחשיפת תכניו ללקוחות פוטנציאליי .$לאור האמור אני קובעת כי מדובר
ב"פרסומת".
 .16ביחס להיות הנתבע בגדר "המפרס ,"$אני סבורה כי עיו) בהגדרה של "מפרס "$בחוק
התקשורת מלמד כי הנתבע עונה להגדרה שהרי מדובר ב"מי ששמו או מענו מופיעי $בדבר
הפרסומת כמע להתקשרות לש $רכישתו של נושא דבר הפרסומת ,מי שתוכנו של דבר
הפרסומת עשוי לפרס $את עסקיו או לקד $את מטרותיו ,או מי שמשווק את נושא דבר
הפרסומת בעבור אחר" .בהתא $להגדרה אי) ספק כי הנתבע עונה לברירה השנייה בחוק "מי
שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרס $את עסקיו או לקד $את מטרותיו" .ההודעות כול)
מובילות לתוכ) המפרס $את עסקי הנתבע ואת מטרותיו.
 .17ביחס לרכיב הידיעה – בהתא $סעי!  30א )י( לחוק התקשורת קיימת חזקה על מפרס$
ששיגר דבר פרסומת בניגוד להוראות סעי!  30א לחוק כי עשה כ "ביודעי)" אלא א $הוכיח
אחרת .מכא) ,שבהתא $לחוק הרי שהנטל להפרי את החזקה האמורה מוטל על המפרס,$
קרי על הנתבע.
 .18הא $הנתבע הפרי את החזקה? לטעמי התשובה לכ שלילית.
 .19הנתבע טע) כי לא ידע על ההפרה ואול ,$אני סבורה כי הוא אינו יכול להיבנות מטענתו זו
שכ) ,הוא לא פעל באופ) סביר על מנת למנוע את ההפרה .אני דוחה את טענתו כי בהתנהגותו
לא דבק כל אש .$בהקשר זה יש לציי) כי עיינתי בפסיקה אותה הגיש בתמיכה לטענתו & תק
) 48194&04&14תא( אמיר ספיר נ' אס! לשר ))(22.3.15להל) " :פרשת ספיר"( ואול ,$סברתי
כי יש לאבחנה מהמקרה דנ) שכ) הנתבע לא עמד בנטל הראשוני להוכחת הגנתו.
 .20הנתבע טע) כי מי שביצעה בפועל את הפרסומי $היא צד ג' אשר עמה התקשרו משווקי$
שוני $ללא ידיעתו .מעדותו של הנתבע עולה כי הוא בחר באמצעות התקשרויות שונות ע$
שרשרת של משווקי $לה $הוא שיל $על מנת שיתקשרו ע $גורמי $אחרי $כגו) צד ג' על מנת
לשווק את תכניו כאשר לשיטתו הדבר נועד לחשו! את תכניו ללקוחות פוטנציאליי .$אני
סבורה כי אופ) ההתקשרויות הללו לא נחש! באופ) מלא ולא נחשפה שרשרת ההתקשרויות
שביצע .הטענה כי המשווקי $פעלו שלא על דעתו ובניגוד לחוזי $שנחתמו עמ $נותרה טענה
בעלמא.
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הנתבע ציר! מסמ שאינו חתו $ואינו נושא כל תארי ובו צוי) רק כי "השותפי $מתבקשי$
לפעול במסגרת החוק )חוק הספא ,($מבחינת דיוורי $ופניה ללקוחות פוטנציאלי $בכל
מדיה /פלטפורמה שיווקית .שותפי $שלא יפעלו בצורה חוקית ואתית ,יושעו מההשקה וייתכ)
שיצטרכו לתת את הדי) על פעולותיה ."$מדובר במסמ שאי) באפשרותי לתת לו כל משקל
שכ) ,לא נית) להבי) מי השותפי $אליה $מופנה המסמ  ,הוא אינו חתו $על ידי מי
מהשותפי ,$אי) שו $יכולת להבי) מתי נכתב ולמי כוו) ומי התחייב לפעול על פיו .אני סבורה
כי בכ לא יצא הנתבע חובתו להוכיח כי פעל באופ) סביר על מנת למנוע את ההפרה.
 .21ג $כאשר התבקש הנתבע במעמד הדיו) על ידי בית המשפט למסור שמותיה $של המשווקי$
שהופעלו על ידו מסר שמות של שניי $מה $ואול ,$הנתבע בחר שלא לצרפ $להודעת צד ג'
שהגיש וא! לא הביא $לעדות מטעמו .הנתבע לא חש! את מלוא הקשרי $בינו לבי)
המשווקי $מטעמו ולא נית) היה להבי) את הקשרי $בינ $לבי) צד ג' .כמו כ) ,לא ברור כיצד
תוגמלו המשווקי $האמורי $על ידי הנתבע ועל איזה מסמ ה $חתומי $ביחס למניעת הפרת
החוק.

 .22אני סבורה כי הנתבע אינו יכול להיבנות מהעמימות שיצר באמצעות התקשרות ע $משווקי$
שוני $לדיוור תכניו באופ) בו ההודעות נשלחות על ידי גורמי $המכוני $בשמות שוני ,$כאשר
לחלק מ) הגורמי $תא דואר בלבד ואי) דר קלה וסבירה להגיע אליה $כפי שהעיד התובע.
התובע העיד בכנות על הקושי לאתר את הגורמי $הללו וזאת על א! היותו מתכנת במקצועו
ועל כ שרק לנתבע יש אפשרות לדעת ע $אילו גורמי $התקשר ומי מהגורמי $שלח ההודעות
האמורות .כאמור ,המכנה המשות! לכל ההודעות הללו הוא שה) מובילות לנתבע.
 .23יובהר כי לטעמי לנתבע יש את מקור הידע הטוב ביותר והאמצעי $הפשוטי $והזולי $ביותר
לדעת מניי) נשלחו הדוורי $הללו ועל כ) הוא ג $הגור $היעיל ביותר למנוע את ההפרה שכ),
הוא יודע ע $מי הוא התקשר לדיוור פרסומיו ויכול לברר ע $מי גורמי $אלה התקשרו .הטלת
נטל זה על כתפי התובע תחטיא את תכלית החקיקה.
 .24לטעמי מדיניות משפטית ראויה יש בה כדי להטיל על הנתבע את האחריות לפרסו $כמי
שנהנה מהפרסו $האמור במיוחד ,במקו $בו אד $מ) היישוב אינו יכול להגיע באמצעי$
נגישי $וקלי $לגורמי $אשר שיגרו את דברי הפרסומת בפועל .אני סבורה כי הטלת האחריות
במקרה דנ) על הנתבע ,מגשימה את תכלית החוק והיא למנוע הפצה של ספא .$בעניי) זה
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יפי $דברי השופט ט' חבקי) בפרשת ספיר האמורה )ראו סעי!  6לפסק הדי)( בו נכתב" :מקו$
שיוכח כי המפרס $נקט אמצעי זהירות סבירי $למנוע את ההפרה וכי לא ידע עליה ,יפעל
הדבר לזכותו .מקו $שיוכח שהמפרס $לא נקט אמצעי סבירות סבירי $למנוע את ההפרה
או שידע או צרי' היה לדעת עליה ,יפעל הדבר לחובתו .כ' למשל ,א $יוכח שבעל העסק
התקשר ע $גו( אחר שישגר את דברי הפרסומת עבורו ,ומדובר בגו( שקשה לאתר אותו,
לתבוע אותו ולהרתיע אותו ,יהיה מקו $להרתיע את בעל העסק במקומו".

 .25לאור האמור ומשמצאתי כי הנתבע לא עשה די ולא נקט אמצעי $סבירי $למנוע את ההפרה,
החזקה לא נסתרה והנתבע ביצע את ההפרה הנטענת .משכ  ,אני קובעת כי עלה בידי התובע
להוכיח את תביעתו וכי מאז) ההסתברויות נוטה לטובתו.

 .26יחד ע $זאת ,לא מצאתי לנכו) לחייב את הנתבע בסכו $של  3 1,000בעבור כל הודעת דואר
אלקטרוני זאת לאור פסיקת בית המשפט העליו) ביחס לתכליתו של הפיצוי הסטטוטורי
והשיקולי $המנחי $את בית המשפט בבואו לקבוע את גובה הפיצוי )ראו רע"א  1954/14חזני
נ' הנגבי ) (4.8.14ובשי $לב לכ שדברי הפרסומת נשלחו בפועל על ידי גור $שאינו הנתבע.
בשי $לב לאמור ,אני מחייבת את הנתבע בתשלו 3 300 $בעבור כל הודעה שנשלחה לתובע.

 .27סו! דבר ,התביעה כנגד הנתבע מתקבלת בחלקה ,הנתבע ישל $לתובע ס כולל של 3 4,500
וזאת תו  30יו $מהיו $בצירו! הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיו $הגשת התביעה )(24.4.17
ועד למועד התשלו $בפועל.
 .28כמו כ) ,אני מחייבת את הנתבע בתשלו $הוצאות התובע בס של ) 3 900כולל אגרת בית
משפט( .סכו $זה ישול $תו  30יו $מהיו $אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיו$
מת) פסק הדי) ועד למועד התשלו $בפועל.
 .29ביחס להודעה שנשלחה לצד ג' על ידי הנתבע .הנתבע הציג בדיו) אישור מסירה כדי) לצד ג'.
צד ג' לא הגיש כתב הגנה מטעמו ולא התייצב לדיו) .משכ  ,אני מחייבת את צד ג' לשפות את
הנתבע בגי) הסכומי $שנפסקו נגדו .משכ ישל $צד ג' לנתבע ס כולל של  3 5,250וכ)
הוצאות משפט בגי) הודעת צד ג' בס ) 3 750כולל אגרה( .סכומי $אלה ישולמו תו  30יו$
מהיו $אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיו $מת) פסק הדי) ועד למועד התשלו$
בפועל.
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נית) להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתו  15יו $ממועד קבלת פסק הדי).
המזכירות תשלח העתק פסק הדי לצדדי $ולצד ג'.
צד ג' יכול להגיש בקשה לביטול פסק די) תו  7ימי $מיו $קבלת פסק הדי).
ניתנה היו ,$כ"א אייר תשע"ח 06 ,מאי  ,2018בהעדר הצדדי.$
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