בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב יפו
ת"ק  64334 12 17קוטלר נ' קופת תל אביב
לפני כבוד השופטת איילה גזית
התובע:

טל קוטלר
נגד

הנתבעת:

קופת תל אביב

פסק די

התובע הגיש תביעה לפיצוי כספי בגי  10מיילי אשר שלחה הנתבעת ,ואשר מכילי
פרסומיי  ,וזאת בהתא לסעי  30לחוק התקשורת )בזק ושירותי ( תשמ"ב – .1982

מסרי

התובע טוע כי רכש דר הנתבעת כרטיס לכנס אחד ,ולאחר שהמשיכה החברה ושלחה מסרי
פרסומיי  ,הוא פנה לנתבעת וביקש ממנה לחדול ,וא פנה באמצעות מייל אל הנתבעת ,דבר שגר
להפסקת משלוח דברי הפרסו .
הנתבעת טענה כי במועד רכישת הכרטיס לכנס ,הסכי התובע לקבל דואר פרסומי מהנתבעת ,והזי
את כתובת המייל שלו.
עוד טוענת הנתבעת כי בתחתית המודעה נית להסיר כתובת דואר אלקטרונית בלחיצת כפתור ,אלא
שהתובע בחר שלא לעשות כ  ,והודיע שאינו מעוניי לקבל דואר פרסומי רק לאחר שקיבל  10הודעות,
ומיד הסירה הנתבעת את התובע מרשימותיה.
לאחר ששמעתי את טענות הצדדי ועיינתי בכתבי הטענות על נספחיה  ,עולה כי שלחה הנתבעת אל
התובע את  10דברי הפרסומת ,כפי שצור לכתב התביעה ,אלא שכפי שעולה מנספחי  1ו (  2לכתב
ההגנה ,הסכי התובע בעת רכישת הכרטיס לקבל דואר פרסומי.
לאור ההסכמה אותה סימ התובע במשבצת המיועדת כהסכמה לקבלת דואר פרסומי )נספח  1לכתב
ההגנה( ,אי מקו להורות על מת פיצוי במסגרת סעי  30לחוק התקשורת.
יתר על כ  ,בכל אחד מדברי הפרסומת שנשלחו לתובע ,נית לבצע הסרה מרשימת התפוצה ,אלא
שהתובע לא פעל להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה.
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התובע טע כי ניסה לבצע את ההסרה ,אלא שקיבל הודעת שגיאה ,אול אי מקו לקבל טענה זו ,ה
מהטע שלא נטענה בכתב התביעה ,והועלתה לראשונה בעדותו של התובע ,וה מהטע שכפי שהודה
התובע בחקירתו הנגדית ,לא המציא צילו מס של השגיאה הנטענת בניסיו להסרה מרשימת
התפוצה.
התובע טוע כי פנה לנתבעת במייל ביו  ,09/07/17אול בנספח לכתב התביעה ,צר מייל מיו
 ,30/12/17המבקש לא להמשי לשלוח אליו פרסומות ,והנתבעת פעלה מידית להסרת כתובת המייל
שלו מרשימת התפוצה.
בנסיבות אלה ,לאור הסכמת התובע לקבל דברי פרסו כפי שעולה מנספח  1לכתב ההגנה ,ולאור
העובדה שהתובע לא הרי את הנטל להוכיח את חובת הקטנת הנזק באמצעות הסרה מרשימת
התפוצה ,אלא לאחר משלוח כל דברי הפרסומת נשוא התביעה ,עולה כי די התביעה להידחות.
אשר על כ  ,לאור הנימוקי לעיל ,התביעה נדחית בזה ,בנסיבות העניי ללא צו להוצאות.
המזכירות תשלח עותק פסק הדי לצדדי".
נית להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתו  15יו מהיו .
המזכירות תבצע סגירת תיק.
נית היו  ,כ"ה אלול תשע"ח 05 ,ספטמבר  ,2018בהעדר הצדדי .
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