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 נתבעי!
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 שלומי שבתאי.3

  

 

  
  

  
 

 פסק די�

  1 

  2 

  3 לנתבעת להשיב לה סכומי ששולמולפניי תביעה במסגרתה מבקשת התובעת לחייב את הנתבעי

 4וכ� לחייב הנתבעת לשל לה פיצויי מששלחה   מבלי שהסכימה לכ
, באמצעות כרטיס האשראי שלה

 5  ללא הסכמתה. לה הודעות פרסומת,  

 6 

 7  טענות התובעת

1.   8(להל�: "הנתבעי") והוריה ה   2 3לטענת התובעת בכתב התביעה המתוק�, הנתבעי

 9, ובמהל
  השני נוצרו ביניה קשרי שכנות טובי, שמצאו ביטויי, בי� היתר,  לבניי�שכניה  

   10בכ
 שהתובעת  נהגה לסייע לה בתשלו חשבונות, במידת הצור
, כנגד קבלת סכומי

 11  במזומ�.

 12 

 13נקודתי (כפי שהוגדר על ידה)  בתשלו חוב לסייע בעניינה של תביעה זו, הסכימה התובעת   .2

 14לשל הואיל ובמועדי הרלוונטיי  2על הנתבע אשר היה "), חוב (להל�: "הנתבעת  1לנתבעת 

 15שילמה  2014חודש יולי אצל הנתבעת (להל�: "בעל המנוי"). במהל
  הוא  היה בעל מנוי 

 16ת סכו החוב באמצעות כרטיס האשראי שלה והורי   הנתבעי  העבירו לה אהתובעת את 

 17החוב במזומ�,  כנגד התשלו.  בדיעבד,  הסתבר לתובעת, כי נציג הנתבעת עדכ� את פרטי 

 18,  וזאת ללא ידיעתה וללא  כרטיס האשראי שלה כאמצעי תשלו שנית� לחייבו בהוראת קבע

 19 הסכמתה. 
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3.   1כי הנתבעת גבתה כספי  , , ערכה התובעת בדיקה בחשבונותיה וגילתה במקרה10/7/16ביו

 2מחשבונה. התובעת פנתה מיד לשירות הלקוחות של הנתבעת ונציגת הנתבעת מסרה  לה  כי 

 3 כ� נמסרכרטיס האשראי  שלה מעודכ� כאמצעי תשלו בהוראת קבע עבור בעל המנוי. 

 4 בשלכי אפשר שפרטי כרטיס האשראי שלה נרשמו כאמצעי חיוב בהוראת קבע,   , לתובעת

 5, א
 מאוחר את התובעת ציג הנתבעת וא+ הועלתה האפשרות כי הנתבעת תפצהטעות של נ

 6 יותר חזרה בה הנתבעת מכוונתה זו. 

 7 

 8לטענת התובעת, שגה נציג הנתבעת כאשר עדכ� בטעות את פרטי כרטיס האשראי שלה לחיוב  .4

 9בהוראת קבע, למרות שהפרטי נמסרו  לצור
 תשלו חד פעמי בלבד ולפיכ
,  על הנתבעת 

 10יב לה סכומי החיוב.  כ�  טוענת התובעת, כי במסרו� ששלח לה  אביה של הנתבעי, להש

 11שנגבו  הסכומי הוא הודה  כי מדובר היה בטעות מצד וכי בכוונת הנתבעי להשיב לה את 

 12 .  ממנה

 13 

 14על ידי הנתבעת שלא כדי�, עותרת התובעת  לחייב  מלבד עתירתה להשבת הסכומי שנגבו  .5

 15בת הדוא"ל בפיצוי בגי� משלוח שלש הודעות פרסומת (להל�: "ההודעות")  לכתואת הנתבעת 

 16 . לכ
שלה מבלי שנתנה הסכמתה 

 17 

 18בהתא לרכיבי התביעה כדלקמ�:  - 14,253התובעת הגישה כתב התביעה המתוק� ע"ס  .6

 19 3,500בגי� תשלומי שגבתה ממנה הנתבעת שלא כדי�; סכו של       - 7,753.58סכו של 

 20לות הנתבעת וחזרתה מהכוונה להשיב י� עוגמת נפש ופיצויי מוגברי לנוכח התנהבג    -

 21 3,000וסכו של  , ובגי� הזמ� והמשאבי שנאלצה להשקיעלתובעת הסכומי שנגבו ממנה 

 22 בגי� משלוח שלש הודעות פרסומת.     -

 23 

  24  טענות הנתבעי

 25 –לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, היא נקלעה שלא ברצונה לסכסו
 שבי� הנתבעת לשכניה  .7

 26בעל המנוי, מסר לנתבעת את פרטי כרטיס האשראי     2הנתבעי והוריה, לאחר שהנתבע 

 27מבדיקות של התובעת לצור
 עדכו� הוראת קבע לתשלו דמי המנוי השוטפי  כפי שעלה 

 28  שערכה. 

 29 

 30היו ברשותו של בעל המנוי, אשר הצטר+ לטענת הנתבעת, פרטי כרטיס האשראי של התובעת  .8

  31 הצטבר חוב למנוי 2014במבצע "טריפל". בתחילת חודש יולי   6/2/14לשירותי הנתבעת ביו

 32ואי כיבוד דמי המנוי השוטפי ובהתא קבע עקב חזרת הוראת  - 1,698בס
   , 2הנתבע 
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 1חובו תשלו נתבעת לבעל המנוי,  היה על  בעל המנוי להסדיר  להסכמות  שהושגו בי� ה

 2בהוראת קבע לצור
  ו אמצעי תשלבפריסה לשישה תשלומי חודשיי שווי ולעדכ� 

 3שנערכה ביו  , הבטחת תשלו דמי המנוי החודשיי.  בשיחה  טלפונית  ע הנתבעת

 4ס האשראי של התובעת וכ�  ,  מסר בעל המנוי או מי מטעמו לנתבעת את פרטי כרטי21/7/14

 5 הודיע כי ש בעלת הכרטיס הוא  "ריטה שבתאי". 

 6 

 7המנוי בינה לבי� לקוחותיה יש לבצע  התשלומי הסכ לטענת הנתבעת,  בהתא להוראות  .9

 8בעבור השירותי בדר
 של הרשאה לחיוב באמצעות הוראת קבע, ואי� הכרח כי פרטיו של 

 . 9כ� נטע�, כי תמוה שרק  כעבור שנתיי של תשלו בעל המנוי יהיו  זהי לפרטי המשל

 10חיובי שוטפי, באמצעות כרטיס האשראי של התובעת, פנתה היא  לראשונה לנתבעת 

 
 11והלינה על כ
. בדיקת טענות התובעת העלתה,  כי התובעת פנתה בעצמה לבעל המנוי, בסמו

 12והוא מסר לה ה ממנו את מספר כרטיס האשראי שלה  לאחר שגילתה החיובי,  וביקש

 13 ,התקיימו בי� הנתבעת לתובעת שיחות  מה� עלה, 2016יולי  13 14בימי כמו כ�,  . המספר

 14ובהתא  וע זאת טענה כי כרטיסה נגנב,  כי הנתבעת סייעה לשכניה בביצוע תשלומי שוני

 15  לבקשתה בוטל כרטיס האשראי שלה במנוי. 

 16 

 17על ידי הנתבעת, ללא הסכמתה,  פרסומת באשר לטענות התובעת כי נשלחו אליה הודעות  .10

 18כי כתובת הדוא"ל של התובעת עודכנה בשגגה ככתובת  קבועה למשלוח  טענה הנתבעת, 

 19באופ� חד  הודעות כאשר פנתה לבטל כרטיס האשראי שלה במנוי וביקשה לקבל חשבונות

 20ישה לאחר פניית התובעת ומשלא התקבלה כל דר 22/11/16הוסרה ביו , וכי הכתובת פעמי

 21 קוד לכ�.  ממנה להפסיק לשלוח ההודעות

  22 

 23לטענת הנתבעי בכתב ההגנה,  המנוי  לקבלת שירותי מהנתבעת,  נרש על שמו של הנתבע  .11

 24, בעל המנוי, וזאת  לנוכח הליכי פשיטת הרגל בה הייתה מצויה משפחתו. לאחר תקופת 2

 25ואמו   3רו פנו הנתבע התקשרות קצרה נוצר לבעל המנוי חוב אצל הנתבעת ועל מנת להסדי

 
 26,  יחד ע התשלו השוט+,  על - 1,800לתובעת בבקשה כי תסייע לה בתשלו  החוב  בס

 27דר
 של פריסת סכו החוב  לששה תשלומי, ששולמו  באמצעות כרטיס האשראי שלה  וכנגד 

 28דש מדי חו  , סכומי שהועברו לה במזומ�, ה� בגי� תשלו החוב וה� בגי� תשלומי שוטפי

 29 בחודשו. 

 30 

 31הנתבעי דחו טענת התובעת כפי שבאה לידי ביטוי ג בפנייתה לאמ בסמו
 לחודש יולי  .12

 32בטענה כי האחרוני גנבו את פרטי כרטיס האשראי שלה וטענו כי משפחת נרתמה  2016

 33לסייע לתובעת, בי� היתר באמצעות אספקת תבשילי, וזאת ללא בקשת תמורה תו
 הסכמה 
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 1 טרת שכלל לא פנתה אל המשפחה בדרישה לתשלו.  כעשרה חודשי והבנה מצד התובע

 2כספי לתובעת  לאחר שהבינו כי  אי�  הנתבעי להעביר פנייתה של התובעת לנתבעת, חדלו 

 3בעבורה מהסכומי ששילמה שהוכנו יופחת ערכ של התבשילי  לפיו   ,בכוונתה לבצע קיזוז

 . 4  בעבור הנתבעי

 5 

 6התובעת, נציגת הנתבעת, גב' איריס פיטרו (להל�: "גב' פיטרו"), נציג הנתבעת  , העידו בפני .13

 7של הנתבעי, מר דוד שבתאי (להל�:  וכ� אביה   2מר אליר� לוי (להל�: "מר לוי"), הנתבע 

 8 בחו"ל בעת הדיו�.   ששהה  3"מר שבתאי"), אשר בהסכמת התובעת טע� בש הנתבע 

 9 

 10השכנות הטובי  ששררו בינה לבי� הנתבעי ומשפחת התובעת העידה,  כי לאור יחסי  .14

 11ולאור מצב הכלכלי, היה מוסכ ביניה כי מדי  פע היא תסייע לה בתשלו חובות 

 12 נקודתיי. אשר למקרה העומד בבסיס התביעה הבהירה, כי היא עלתה לבית של הנתבעי

 13הטלפו� ובשיחתה ע נציג  דיבר ע נציג הנתבעת בנוכחותה ואחר העביר לה את 3הנתבע  וכי 

 14. והבהירה כי מדובר בתשלו חד פעמי הנתבעת, מסרה  לו  את פרטי כרטיס האשראי שלה

 15לדברי התובעת, היא נאותה לשל החוב באופ� חד פעמי  ובהתא לקבל  החזר במזומ� 

 16עד  300  כמהנתבעי. לאחר  שנתיי הבחינה בחיובי בכרטיס  האשראי שלה בסכומי של 

 17לחודש בהוראת קבע ולפיכ
 ביטלה את כרטיס האשראי . בשיחה ע הנתבעת התברר   - 400

 18 נערכו בקשר ע המנוי של הנתבעי. כי החיובי  , לה

 19 

 20בכוונת הנתבעת לפצותה בגי�  תקופת נמסר לה כי התובעת הבהירה בעדותה, כי בתחילה  .15

 21)  א
 בשיחה מאוחרת יותר הדיו�במהל
  שנשמעהשיחה שעלה מהקלטת  החיובי (כפי

 22. לדבריה, היא קיבלה זיכוי מחברת לפצות התובעת מכוונתההנתבעת  חזרה בה  , מאותו  יו

 
 23ידה בגי� החיוב  , סכו אשר אותו נית� להפחית מהסכו הנתבע על -  1,290האשראי בס

 24מעול לא  העידה התובעת,  כישר להודעות  הפרסומת שנשלחו אליה, באבעבור  המנוי.  

 25 אליה הודעות כאמור.  לשלוח אישרה 

  26 

 27בו לקוח של הנתבעת יפרע חוב מצב  להיות כי לא יכול , פיטרו העידהנציגת הנתבעת, גב'   .16

 28 וירצה להמשי
 לקבל ממנה שירותי מבלי לעדכ� אמצעי תשלו תקי�. לדבריה,  התובעת

 29מנת להבטיח המש
 קבלת  וכ� על לש פירעו� החוב אישרה שמסרה את פרטי האשראי שלה 

 30התובעת בגי� החיובי את שירותי שוטפי. באשר להסכמת הנתבעת המוקדמת,  לזכות 

 31ומשלא  כי מדובר היה בטעות של נציגת הנתבעת   , ,  הבהירהשבוצעו בכרטיס האשראי שלה

 32סיפקה הלכה למעשה את השירותי, נמסרה הודעה לתובעת והנתבעת נמצאה כל הונאה 

 33בתו
 שעתיי, כי הנתבעת אינה רואה מקו לפצותה. באשר למשלוח הודעות הפרסומת 
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 1לבקש להסיר  התובעת אינה לקוחה של הנתבעת וכי היה בידה  , כיבעדותה גב' פיטרו  הבהירה

 2, לכל הודעהישור שצור+  עצמה מרשימת תפוצת הדיוור הפרסומי באמצעות לחיצה על הק

 3 . ההודעות במלוא� צורפושלא  , מה ג

 4 

 5והציע    3שטח וגבייה, העיד, כי שוחח ע נתבע  המשמש בתפקיד משמר נציג הנתבעת מר לוי,   .17

 6הוזלה של החוב עצמו על ידי פריסה וכ� הוזלה של העלות החודשית השוטפת,  כדי להימנע 

 7פרטי מלאי של  האחרו�  נת� לו, 3ת ע הנתבע באחת השיחו , מניתוק המנוי.  לדבריו

 8, כפי שג מצויי הכרטיסכרטיס האשראי , לרבות מספר מלא של כרטיס האשראי ותוק+ 

 9 במערכת הנתבעת, כולל קוד הזיהוי של מר לוי עצמו. 

 10 

 11המנוי אצל הנתבעת וזאת  לנוכח החובות של נרש כבעל  כי הוא  , אישר בעדותו  2הנתבע  .18

 12 ביקש  כי אביו המעורה בפרטי יעיד באשר לפרטי הידועי לו. משפחתו ו

 13 

 14מר שבתאי, אביה של הנתבעי העיד,  כי בהתא לסיכו ע התובעת לגבי תשלו לנתבעת  .19

 15כי מדובר בחוב שנפרס לתשלומי וכ� בתשלו שוט+,  ובמש
  שנתיי  , הובהר לתובעת

  16.  לדבריו, הנתבעי שסופקו לנתבעינשאה התובעת בתשלו לנתבעת בגי� שירותי

 17סכו  החוב ולאחר מכ� העבירו  פירעו�בקשר ע סכומי במזומ�  והוריה העבירו לתובעת

 18 אסמכתאות, א+ שאי� בידו לחודש בתמורה לתשלו החיוב החודשי על ידה - 300של 

 19 . �במזומהעברת הכספי  להוכיח 

 20 

20.  21השיקולי הצריכי העדויות ושקלתי תי , שמעלאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיה

 22    לעניי�, הגעתי למסקנה כי די� התביעה להתקבל בחלקה. להל� נימוקיי.

  23 

 24הנתבעי השתמשו בכרטיס  האשראי של אי� חולק  כי למעשה  מבירור התביעה, כעולה  .21

  25התובעת על מנת לשל לנתבעת בגי� מנוי לחבילת טלוויזיה ותקשורת ותמורת שירותי

 26מעבר לשאת בתשלומי לנתבעת לא הסכימה היא שוני שרכשו מהנתבעת. לטענת התובעת, 

 27
 הסכימה לפריסת תשלומי)  ומשכוא+ לא (ר לבעל המנוי החוב הנקודתי שנצבלתשלו 

 28מנגד, הנתבעי  אינ מכחישי כי נהנו משירותי זכאית היא להשבת הסכומי ששילמה. 

 29והעבירו לה   הנתבעת על חשבונה של התובעת, ואול טועני כי השיבו לה הסכומי

 30 . בהתא להסכמות שהיו בינ לבי� התובעת תבשילי  שהכינו בעבורה

   31 
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 1לאחר שיחה שביצע נציג  21/7/14ביו   כעולה  מהתדפיסי שצרפה  הנתבעת לכתב ההגנה, .22

 2הנתבעת ע בעל המנוי, הסדיר האחרו� את פרטי  התשלו באמצעותו ייפרע החוב שנצבר 

 3לחובתו וכ�  עדכ� את פרטי כרטיס האשראי של התובעת. מהעתקי דפי חשבו� כרטיס 

 4וב האמור כי התשלומי בגי� פירעו� הח  , האשראי של התובעת שצורפו לכתב התביעה,  עולה

 5  ). 2014חודש  אוגוסט  (חשבונית 2014נגבו מחשבונה של התובעת מדי חודש החל  מחודש יולי 

 6 

 7א+ שניתנה הסכמת התובעת לשימוש בכרטיס האשראי שלה לש פירעו�  , כפי שהתברר  .23

 8על  , בהמש
 האמורה, פרוצדורת התשלו  נוצלה , נוי אצל הנתבעתהחוב שנצבר לבעל המ

 9כעולה מתמלול השיחה בי�   –תשלו דמי המנוי השוטפי ויותר מכ
  ש ידי הנתבעי ל

 10ד רכישת ממיר נוס+ ומתקהחיובי על דר
 של א+ להגדלת     3נציגת הנתבעת לבי� הנתבע 

 11אביה  ,מר שבתאי כמו כ�, בהתא לאמור במסרו� אשר שלח ). 3 2לתמליל, ש'  4יותר (עמ' 

  12) במקביל לפנייתה של התובעת לנתבעת, הודה הוא 1ת/(  10/7/16של הנתבעי לתובעת ביו

  13בכוונת המשפחה להשיב לתובעת   של הנתבעי לאחר ששוחח ע הנתבעת, ומסר כיבטעות

 14במש
 שנתיי שילמה התובעת כי . מר שבתאי אישר בעדותו, על ידההסכומי ששולמו את 

 15 ). 50, ש' טוקוללפרו 6צריכת את שירותי הנתבעת ( ראו עמ'   לנתבעי בעבור

 16 

 17ומשלא לנוכח האמור, משעלה כי שירותי הנתבעת לנתבעי שולמו למעשה על ידי התובעת,  .24

 18 6עמ' ראו שנגבו ממנה  ( סכומי אמנ הושבו לתובעת להוכיח כי  בידי הנתבעי  עלה 

 19 –י משירותי הנתבעת הנהנה העיקר –בעל המנוי    2הנתבע  ), הרי שעל 49, ש' לפרוטוקול

 20נוי וזאת ג המהשירותי שניתנו במסגרת  להשיב לתובעת הסכומי ששילמה בקשר ע

 21להשיב לתובעת  – 3ועל הנתבע , 1979  , תשל"ט עשיית עושר ולא במשפטחוק   הוראות מכח

  22את פרטי כרטיס האשראי של  מסר לנתבעתמשהתברר כי הוא וזאת הסכומי האמורי

 23, מה ג שא+ הוא מר לוי אשר לא נסתרהכפי שעלה ג מעדות  כאמצעי תשלו, התובעת 

 24 . נהנה משירותי הנתבעת

 25 

 26אי� חולק כי באשר לטענות התובעת  כלפי הנתבעת בקשר ע חיוב כרטיס האשראי שלה.   .25

 27הכרטיס ובעניינה של תביעה זו בעל הסכמת לצור
 חיוב כרטיס האשראי על הנתבעת לקבל 

 28לתשלו החיובי תובעת לשימוש בכרטיס האשראי שלה, ההיה על הנתבעת לקבל הסכמת 

 29, למעשה .כי התובעת לא הייתה לקוחה של הנתבעת , בייחוד שעה שאי� חולק , השוטפי

 30הנטל   בכרטיס האשראי  של התובעת אשר אינה לקוחה של הנתבעת, משנעשה שימוש 

 31אלא  מוטל על הנתבעת. באופ� קבוע,  לשימוש בכרטיס האשראי להוכחת הרשאת התובעת

 32ג את החיובי השוטפי,  לשל  בדבר הסכמתה טענות הנתבעת כי התובעת העידה  שחר+ 

 33אשר שהתקיימו בינה לבי� נציגת הנתבעת, ומהקלטות השיחות מעדותה של התובעת 
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 1לצור
 מלבד עלה, כי התובעת לא נתנה הסכמתה לשימוש בכרטיס האשראי שלה  , הושמעו

 2כי לא נתנה הסכמתה לפריסת תשלומי  , כ� הדגישה התובעת בעדותה פעמי. תשלו חוב חד 

 3לא הציגה כל אסמכתא שיש בה להעיד על הרשאה לצור
 הסדרת תשלו החוב. הנתבעת 

 4שוטפי באמצעות כרטיס לשל החיובי ה , למי מהנתבעי שנתנה התובעת לנתבעת או

 5 ת הנתבעי כי ניתנה הסכמת התובעתברי, כי לא נית� להסתמ
 על הצהרו  האשראי שלה. 

 
 6בכרטיס יוכל כל מי שהינו בעל גישה לפרטי כרטיס אשראי של אחר, להשתמש הואיל וכ

 7 . ללא הרשאה

 8 

26.   9אמנ, פנייתה של התובעת לנתבעת  רק לאחר שנתיי של חיובי מעוררת שאלות, ואול

 10השתמשה לעיתי אני מוצאת לקבל הסבר התובעת כי מדובר היה בכרטיס אשראי שבו 

 11זאת  אחר החיובי, ולפיכ
 לא עקבה  וכי פירוט החיובי נשלח אליה בדוא"ל  רחוקות

 12כי אכ� החיובי בכרטיס היו  , יו� בתדפיסי החיובי של כרטיס האשראי שצורפו מעלהמשע

 13וא לנוכח חובת הקטנת הנזק המוטלת על התובעת,  לא נית� להטיל מלע זאת,  .  מועטי

 14, למרות בלבד שימוש בכרטיס האשראי של התובעת ללא הסכמתה  על הנתבעתהאחריות ל

 15עוקב  בעל כרטיס אשראי סביר  כי , הדעת נותנת  הרשאת התובעת. שלא עלה בידה להוכיח 

 16נבדקי  , שאי� משתמשי בו דר
 קבעאחר חיוביו מעת לעת וא+ א מדובר בכרטיס 

 17התובעת לנתבעת נערכה לראשונה  פנייתה שלהחיובי לפחות אחת לשנה. לפיכ
, בהינת� כי 

 18אני מוצאת  לחלק האחריות בי� הנתבעת לתובעת לחלקי שווי, באופ� שעל  , לאחר שנתיי

 19מסכו  במחצית הנתבעת לפצות התובעת בגי� חיוב כרטיס האשראי שלה ללא הרשאה 

 20הזיכוי עליו הצהירה  סכו  בניכוי הכולל  החיובי סכו( - 6,464החיובי העומד על 

 21יוער, כי אי� בחלוקת האחריות כאמור כדי לגרוע  . - 3,232התובעת),  קרי, בסכו של 

  22וכי בידי הנתבעת , הסכומי ששולמו על ידהתובעת לשל ל 3  ו 2מקביעתי כי על נתבעי

  23 החוזיי שביניה.   י� והיחסי הדלהוראות בהתא  3  ו 2להיפרע מנתבעי

 24 

 25  שלא בהסכמת התובעת ובניגוד פרסומת התביעה בגי� משלוח שלוש הודעות  אשר לעילת .27

 26(להל�: "החוק"). עיו�  1982 , התשמ"בא לחוק התקשורת (בזק ושידורי)30סעי+    להוראות

 27וזאת  כהגדרת בחוק ב"דברי פרסומת",  ששלחה הנתבעת לתובעת מעלה כי מדובר  בהודעות

 28מופיעה  , בשלש  ההודעות, מה ג, שבשורת הנושא בדוא"ל כספילעודד הוצאת משנועדו 

 29כמתה למשלוח ההודעות התובעת טענה בעדותה כי מעול לא נתנה הס . המילה "פרסומת"

 30לצור
 משלוח  , הדוא"ל של התובעת עודכנה בטעותוהנתבעת אישרה בכתב ההגנה כי כתובת 

 31לשלוח בקשה מהתובעת להפסיק  משלא התקבלהכי   , אי� בידי לקבל טענת הנתבעתהודעות. 

  32 נשלחו אליה כדי�. הרי שאלה ,  17/11/16 אליה ההודעות קוד לפנייתה ביו

 33 
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 1,  17/11/16  ו 27/10/16, 29/9/16 בתאריכי כדלקמ�: נשלחו לתובעת שלוש ההודעות יוער, כי  .28

  2להפסיק לחייב את כרטיס   2016מחודש יולי  המאוחרי לבקשת התובעת ומדובר במועדי

 3ואינה נהנית משירותיה (כעולה מתיעוד  של הנתבעת מנויה כי היא אינה האשראי שלה בטענה 

 4 , שצור+ לכתב ההגנה).  14/7/16ביו עוד שהתקיימה בי� הנתבעת לבי� התובעת שיחה 

 5 

 6ההודעות  מאת התובעת לא נתנה את הסכמתה לקבלת כי  , בנסיבות כפי שהתבררו עלה .29

 7ההודעות הנזכרות שנשלחו אליה ע הנתבעת עוד קוד ביקשה לנתק כל קשר בעת, אלא הנת

 8התובעת למשלוח הודעות וא+ לא הסכמה מפורשת של לנוכח האמור, משלא ניתנה  . בתביעה

 9רשאי  שבהתקיימות    (ג) לחוקא 30סעי+ התקיימו התנאי המצטברי המנויי  ב

 10ולו מ� הטע שלא התקיי התנאי כי הנמע�   לשלוח דבר פרסומת ג ללא הסכמה  המפרס

 11התובעת) מסר פרטיו למפרס במהל
 רכישת שירות והמפרס  –(ובעניינה של תביעה זו 

 12שכ� כפי שהתברר כתובת הדוא"ל  – הפרטי ישמשו למשלוח דבר פרסומתהודיע לו כי 

 13לא הייתה שהנתבעת הקשר ע הנתבעת, הרי עודכנה בטעות ולאחר שתובעת ביקשה לנתק 

 14 הוראות החוק. הפרה מלכתחילה לשלוח ההודעות לתובעת ולפיכ
 רשאית 

 15 

 16פיצויי לדוגמה הפרת החוק , מקנה לבית המשפט סמכות לפסוק בגי� ) לחוק1א(י)(30סעי+   .30

 17לחוק  )3א(י)(30לכל דבר פרסומת.  סעי+  - 1,000שאינ תלויי בנזק, בסכו שלא יעלה על 

 : 18קובע,  כי בבוא בית המשפט לקבוע את גובה הפיצויי יתחשב בי� היתר בשיקולי הבאי

 �19 למימוש זכויותיו, היק+ ההפרה.  לאחר שנתתי דעתי אכיפת החוק והרתעה, עידוד נמע

 20הכולל  כאמור, אני רואה להעמיד הפיצויוכ� לשיקולי בדבר גובה הפיצוי  לעובדות שהתבררו 

 21   .  - 2,100, ע"ס בניגוד להוראות החוק פרסומת לש הודעותמשלוח שבגי� 

 22 

 23שהוא לא הוכח ולפיכ
 הרי   –  ומשאבי  אובד� זמ� לפיצוי בגי� לרכיב התביעה הנוגע באשר  .31

 24איני מוצאת בנסיבות העניי�  –נדחה. באשר לרכיב התביעה הנוגע לפיצוי בגי� עוגמת נפש 

 25 ודי בפסיקת הוצאות.  ,  נזק לא ממוני בגי� פיצוי לפסוק 

  26 

 27  סו+ דבר

 28 משמצאתי לקבל התביעה בחלקה, אני מורה כדלקמ�:  , לנוכח האמור .32

 29 

    30של (המהווה מחצית  הס
  - 3,232סכו של  , ביחד ולחוד, ישלמו לתובעת 1 3הנתבעי

6,464 -      31, בניכוי סכו הזיכוי הסכמתהללא  נשאה התובעת הוא סכו החיובי שבה

 32או ממי    יובהר, כי בידי הנתבעת להיפרע מהנתבעיכאמור,  . האשראי שקיבלה מחברת
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 1מיו הגשת התביעה ועד  והצמדה  כדי� מה, בהתא להוראות הדי�), בתוספת ריבית 

 2 התשלו בפועל; 

 3 

    4( המהווה את  - 3,232סכו נוס+ של  , , ביחד ולחוד,  לתובעת3 ו 2כ�  ישלמו הנתבעי

 5צית מסכו החיובי שבה חויב כרטיס האשראי של  התובעת, כאמור) בתוספת מח

 6  ו 2הנתבעי  יישאו מיו הגשת התביעה ועד התשלו בפועל; כ�  והצמדה כדי� ריבית 

 7 ; - 500בהוצאות התובעת בס
  , , ביחד ולחוד 3

  8 

 9דעות בגי� משלוח הופיצויי לדוגמה  - 2,100תשל לתובעת סכו של   1הנתבעת   

 10התביעה ועד התשלו בפועל; כ� הגשת מיו  והצמדה כדי� פרסומת, בתוספת ריבית 

 11 .- 500בהוצאות התובעת בס
  1תישא הנתבעת 

 12 

 
 13  יו.   30הסכומי ישולמו בתו

  14 

 15פסק הדי� נית� לערעור ברשות בלבד. בקשת רשות ערעור נית� להגיש לבית המשפט המחוזי 

 
 16 יו.  15בתו

 17 

  18 

  , 19  , בהעדר הצדדי.2018יולי  01, י"ח תמוז תשע"חנית� היו

                   20 

 21 
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  23 




