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, כשנתיים של ממושכת תקופה במשך לנכון מצאה לא התובעת. 69
 הפסקת לשם בפניה שעמדו הפשוטות האפשרויות מן באחת לנקוט

 285 ............................... המטרידות הפרסומות/ההודעות של משלוחן
 להגשת מועד להארכת בקשה הוגשה ולא הגנה כתב הוגש אמשל. 70

 286 ..................................במלואה התביעה את לקבל יש ההגנה כתב
 תפוצה מרשימת נמען של מיידית הסרה לאפשר היא החוק מטרת. 71
 286 ..................................................................... פרסומת דברי של
 המייל שיגור, המייל משלוח את הן להוכיח הוא התובע על הנטל. 72
 287 .......................... פרסומת דבר המייל של והיותו המפרסם ידי-על
 יש, יצוגיתי תובענה לאישור בקשה של קיומה בשל ההליכים עיכוב. 73
 עצמאית תביעה ניהול על העומד התובע של בזכותו לפגוע כדי בו

 רצונו בדבר דעתו את בכך ומגלה קטנות לתביעות משפט-בבית
 288 ..................................................... הייצוגית מהקבוצה" צאת"ל

 כך על ונותן סומיותפר הודעות לקבל המבקש לקוח בין להבחין יש. 74
 שירות אגב פרטיו את המוסר לקוח לבין, ובכתב מראש אישור

 ואינו נושא באותו פרסום דברי לו ישלחו כי לאפשרות ומודע, מסויים
 289 .............................................................................. לכך מתנגד

 290 ........................ הנתבעים בין הקשר הוכחת בנטל עמד התובע. 75
 291 ........... הנתבעת מצד ראש בו להקל שאין באופן הוטרד התובע. 76
 לפיצויים ובקשתו לב-תום בחוסר נגועה היתה התובע התנהגות. 77

 292 .................................................................................... נדחתה
 ובוא דיון יתנהל שבו מצב למנוע הינה, הליכים בעיכוב המטרה. 78

 משיקולי, שונים משפט-בבתי זהות או דומות וטענות ראיות יובאו
, המשפט-ולבית הצדדים לשני ומשאבים בזמן חסכון, הדיון יעילות

 לאותן ביחס סותרות החלטות יתקבלו בו ממצב להימנע, גם כמו
 294 ..................................................................... משפטיות סוגיות

 295 הפיצוי בפסיקת להחמרה היסודות כל מתקיימים, דנן במקרה. 79
 על הקלקה שבאמצעות להוכיח לפתחו שמוטל בנטל עמד התובע. 80

         של לאתר מגיעים אכן, הפרסומת בהודעת שמופיע הקישור
 297 ............................................................................... 2 הנתבעת

 את מסרה התובעת כי המעידה ראיה כל הציגה לא הנתבעת. 81
 פרסומת דבר לקבלת, אחרת בדרך או בכתב אם, המפורשת הסכמתה
 298 ............................................................................... מהנתבעת
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 שהיתה כספי סך הפקידה לא שהתובעת מכיוון עוכב לא הדין-פסק. 82
 299 .................................................................................... צריכה

 מתפקידה פוטרה כבר אשר עובדת בידי נשלחו עותההוד כי הטענה .83
 300 ......... לנתבעת לעמוד יכולה אינה הנתבעת הרשאת בלא כן ועשתה

 מאוחר ורצון בעבר הסכמה קיום-לאיפון והודעות מייל הודעות 14. 84
 302 ................................................................................... להסרה

 303 ...................................................... ח"ש 1,250 - מסרונים 5. 85
 303 ......................... "אסור פרסומת דבר" ולא ביטוח פרטי עדכון. 86
 303 ..................................................... חיצוני קבלן ידי-על דיוור. 87

 305 .................................................. ברשת מסחר: 'ד שער
 305 ................. 2008-ח"התשס, אלקטרוני מסחר חוק הצעת: 'א פרק
 315 ............................................ האישית המכירה שיטת: 'ב פרק
 321 .................................. באינטרנט גולשים זהות חשיפת:  'ג פרק

 - הפרטיות להגנת הבזיק ואינטרנט מחשבים: 'ד חלק
 חופש חוק, הפרטיות על הגנה חוק, הרע לשון איסור חוק

 325 ............................................................ המידע
 325 ............................................................ כללי: 'א שער

 325 ..................................................................... מבוא: 'א פרק
 327 .... ותכליות איזון  - המידע חופש וחוק הפרטיות הגנת חוק: 'ב פרק
 331 ............................................. וקבילות סודיות, חיסיון: 'ג פרק

 בעידן 1965-ה"התשכ, הרע לשון איסור חוק: 'ב שער
 335 .................................................................האינטרנט

 335 ..................................................................... מבוא: 'א פרק
 335 ... ביניהן האיזון ונקודת בטו לשם הזכות, הביטוי לחופש הזכות. 1
 335 ............................................. עסקי סכסוך במסגרת פרסומים. 2
 337 .................................................... האינטרנט בעידן הרע לשון. 3
 339 ................................ באינטרנט החברתיות ברשתות הרע לשון. 4
 343 ......................................................... מהי הרע לשון: 'ב פרק
 343 ................................................................................... כללי. 1
 344 ...................................... "עלול שפרסומו דבר היא הרע לשון. "2
 345 ..................................................................................הנפגע. 3
 345 ........................................................ "תאגיד או יחיד - אדם. "4
 345 .......................................... בתאגיד תפקיד בעלי על הרע לשון. 5
 346 .......................................................................... הראיה נטל. 6
 346 ...................................... וייחודיותה מעמדה - הכתבה כותרת. 7
 347 ............................................................. מהו פרסום: 'ג פרק
 347 ................................................................................... כללי. 1
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 351 ......................................... בכתב שאינו ופרסום בכתב פרסום. 2
 353 ................................................ הרע לשון הבעת דרכי: 'ד פרק
 355 ................................................. הציבור על הרע לשון: 'ה פרק
 359 ..................................................... המת על הרע לשון: 'ו פרק
 367 .......................................... פלילית עבירה - הרע לשון: 'ז פרק
 367 ................................................................................... כללי. 1
 367 .............................................. "לפגוע כוונה"ב - הנפשי היסוד. 2
 368 ....................... הרע לשון עבירת על הצפיות כלל את להחיל אין. 3
 370 ............................ ?קלון אות נושאת העבירה האם - הרע וןלש. 4
 373 .......................................... אזרחית עוולה - הרע לשון: 'ח פרק
 373 ................................................................................... כללי. 1
 374 ..................... הנזיקין לפקודת 63 סעיף - חקוקה הוראה הפרת. 2
 375 ................................................נזק הוכחת ללא פיצוי: 'ט פרק
 375 ................................................................................... כללי. 1
 378 ..................................................................... תאגיד או יחיד. 2
 הוראות לבין הרע לשון איסור לחוק א7 סעיף הוראת בין היחס. 3

 379 .......................................................... הנזיקין לפקודת 10 סעיף
 380 ......................................................................... הפיצוי גובה. 4
 381 ..... לפגוע כוונה - פיצוי כפל - הרע לשון איסור לחוק) ג(א7 סעיף. 5
 385 ................... הרע לשון איסור לחוק 8 סעיף פי-על קובלנה: 'י פרק
 389 ........................................................ נוספים צווים: א"י פרק
 389 ................................................................................... כללי. 1
 לשון איסור חוק לפי בתביעה לתובע להעניק משפט-בית הרשאי. 2

 נושא הפרסום בגין התנצלות לפרסם הנתבע את המחייב סעד, הרע
 390 ................................................................................ ?התביעה

 393 ..............................................................ביניים צו: ב"י פרק
 395 ....................... התקשורת באמצעי פרסום בשל אחריות: ג"י פרק
 401 ......................................... והמפיץ המדפיס אחריות: ד"י פרק
 403 .................................................. מותרים פרסומים: ו"ט פרק
 403 ................................................................................... כללי. 1
 404 .......................... ההגנה הוכחת לצורך הנדרשת ההוכחה מידת. 2
 406 ... לאו אם מוחלטת הגנה האם - לחוק 13 סעיף הגנת של מהותה. 3
 409 ................ וההקלות ההגנות לבין מותרים פרסומים בין הבחנה. 4
 לשון איסור לחוק 20 וסעיף הרע לשון איסור לחוק 13 סעיף שילוב. 5

 409 ........................................................................................ הרע
 410 .......................................... הרע לשון איסור לחוק) 1(13 סעיף. 6
 411 .......................................... הרע לשון איסור לחוק) 3(13 סעיף. 7
 413 .......................................... הרע לשון איסור לחוק) 4(13 סעיף. 8
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 414 .......................................... הרע לשון איסור לחוק) 5(13 סעיף. 9
 418 ........................................ הרע לשון איסור לחוק) 9(13 סעיף. 10
 421 ...................................... הרע לשון איסור לחוק) 11(13 סעיף. 11
 423 ................................................ בפרסום אמת הגנת: ז"ט פרק
 423 ................................................................................... כללי. 1
 423 ...................... הרע לשון איסור לחוק 14 שבסעיף ההגנה רכיבי. 2
 424 ............................................................ האובייקטיבי ןהמבח. 3
 425 ........................................................................ ההוכחה נטל. 4
 425 ................. ?אחרות עבירות על חלה האם - בפרסום אמת טענת. 5
 427 .......................................................הלב-תום הגנת: ז"י פרק
 427 ................................................................................... כללי. 1
 443 ....... הרע לשון איסור לחוק 15 סעיף-תתי של לקבוצות החלוקה. 2
 443 ....................... סגורה רשימה - הרע לשון איסור לחוק 15 סעיף. 3
 445 ........................................................................ ההוכחה נטל. 4
 445 ............... באינטרנט ופרסום הרע לשון איסור לחוק) 1(15 סעיף. 5
 447 .......................................... הרע לשון איסור לחוק) 2(15 סעיף. 6
 448 .......................................... הרע לשון איסור לחוק) 3(15 סעיף. 7
 448 .......................................... הרע לשון איסור לחוק) 4(15 סעיף. 8
 452 .......................................... הרע לשון איסור לחוק) 5(15 סעיף. 9

 454 ........................................ הרע לשון איסור לחוק) 6(15 סעיף. 10
 454 ........................................ הרע לשון איסור לחוק) 7(15 סעיף. 11
 455 ........................................ הרע לשון איסור לחוק) 8(15 סעיף. 12
 457 ........................................ הרע לשון איסור לחוק) 9(15 סעיף. 13
 457 ...................................... הרע לשון איסור לחוק) 10(15 סעיף. 14
 458 ...................................... הרע לשון איסור לחוק) 11(15 סעיף. 15
 459 ...................................... הרע לשון איסור לחוק) 12(15 סעיף. 16
 461 ......................................................... ההוכחה נטל: ח"י פרק
 461 ................................................................................... כללי. 1
 462 ................................. הפלילי במשפט לפגוע והכוונה הלב-תום. 2
 463 .............................................. לב-תום הגנת שלילת: ט"י פרק
 465 ............................................. הגנה טענות של הפרכה: 'כ פרק
 471 ................................................................ הקלות: א"כ פרק
 475 ........................................... ההליכים לפרסום סייג: ב"כ פרק
 481 .......................................... אדם של אופיו על ראיות: ג"כ פרק
 485 ..............................................ברבים פרסום הוכחת: ד"כ פרק
 487 ................................................... משפטים שני דין: ה"כ פרק
 489 ............................................................ הנפגע מות: ו"כ פרק
 493 ........................................................... עדכון חובת: ז"כ פרק
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 495 ........................... ואינטרנט הרע לשון - פסוקה הלכה: ח"כ פרק
            החברתית ברשת זה כנגד זה הצדדים שכתבו ביטויים. 1

 495 ..................................................................................פייסבוק
 בטלוויזיה וששודרו התובע אודות הנתבעת שמסרה דברים האם. 2

          בגין לפיצוי התובע זכאי האם, כן-ואם הרע לשון מהווים
 495 ................................................................................ ?הפרסום

 - לכאורה - הוא הרי, וקהפייסב בדף הודעתו את כותב שאדם בעת. 3
 המחשב עם בגינה ספסל על אם בין, בביתו אם בין, בלבד עצמו עם

 אלא. בידו אשר החכם הנייד הטלפון באמצעות אם ובין, הנייד
 מרגע. כך הדבר אין בפועל, לכאורית רק הינה" לבד"ה שתחושת
 לרשות הפרט מרשות יוצאת היא הרי, ונשלחת ההודעה שנכתבת

 496 .................................................................................... הרבים
 דיבה ולהוצאת ברבים להשמיצה נועד הפרסום, התובעת לטענת. 4

 בחר הנתבע כי העובדה לאור, היתר בין, הרע לשון עוולת כדי ועולה
, אנשים אלפי מאות, יום מדי, מבקרים בו, הפייסבוק באתר לפרסמם

 496 ........................................................ בעתהתו של חבריה לרבות
 497 ............................................................... פרופיל בדף פרסום. 5
, יוטיוב באתרים פרסום לרבות, שונים תקשורת באמצעי פרסומים. 6

 498 ..................................................................................פייסבוק
 בשיחה שנכתבו דברים האם - הפייסבוק ברשת פרטית שיחה. 7

 חברתה על הנתבעת - דין-עורכת ידי-על" הפייסבוק" ברשת פרטית
, התובעת של הטוב בשמה לכאורה הפוגעים דברים, התובעת - למקצוע

, שמא או, שפטהמ-בית בשערי לבוא ראויים, כאדם והן דין-כעורכת הן
 יחס יקבלו אלה וירטואליות שהתבטאויות ראוי, העיתים שינוי עם

 זוטי" מהגנת או הרע לשון איסור בחוק האמורות מהגנות וייהנו שונה
 498 .................................................................................. "דברים

-  ירותבח מערכת של בעיצומה" פייסבוק"ב בקבוצה פרסומים. 8
 499 ............................................................................. פיצוי אושר

 הוא, בפרט החברתיות וברשתות האינטרנט ברשת הרע לשון פרסום. 9
 499 .................... לדוגמא, בעיתון לפרסום דומה שאינו, מיוחד פרסום

 תכנים ישנם, YouTube לאתר שהועלה בסרטון כי התובע טענות. 10
 499 ......................................... נדחתה התביעה - הרע לשון המהווים

 פי-על" תקשורת אמצעי" משום פייסבוק בקבוצת לראות יש. 11
 499 ...................................... העתונות לפקודת המפנה, החוק הגדרת

 500 ...................................................... אלקטרוני דואר הודעות. 12
 כדי, הוירטואלי העולם בתוך הועלה כלשהו שפרסום בעובדה אין. 13

 501 .................................... הרע לשון הוצאת של בעוולה חיוב למנוע
 503 ................... 1981-א"התשמ, הפרטיות הגנת חוק: 'ג שער
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 503 ..................................................................... מבוא: 'א פרק
 505 ......................... לחוק 1 סעיף - בפרטיות הפגיעה איסור: 'ב פרק
 507 ............................ לחוק 2 סעיף -? מהי בפרטיות פגיעה: 'ג פרק
 507 ................................................................................... כללי. 1
 הגנת לחוק) 11(2 סעיף -" האישיים החיים צנעת" - בפרטיות פגיעה. 2

 508 .................................................................................הפרטיות
 509 ... הפרטיות הגנת לחוק) 11(2 סעיף - הזיהוי דרישת -" אדם של. "3
 - סלולרי בטלפון שצולם מיני סרטון הפצת בשל בפרטיות פגיעה. 4

 511 ..........................................................בחלקה התקבלה הבקשה
 הערעור - והורשע בפרטיותן ופגע קורבנותיו אחר עקב המערער. 5

 512 ...................................................................................... נדחה
 התקבל הערעור - בפרטיות הפגיעה מול אל העיסוק בחופש הפגיעה. 6

 512 .................................................................................... בחלקו
 ללא המתלוננת של הדואר לתיבת פעם אחר פעם חדר המבקש. 7

 הערעור - לאחרים חלקם את העביר ואף הדואר דברי את ראק, רשות
 513 ...................................................................................... נדחה

 514 .... נדחה הערר - החקירה מחומר בחלקים העורר של העיון זכות. 8
 גם מופיע בו המודעות לוח על" ממומנים קישורים" של הופעתם. 9

 515 .................. בפרטיותו לפגוע כדי בה אין, התובע של הפרסום אתר
 בהם שיש מעשים של סגורה רשימה כולל הפרטיות הגנת חוק. 10

 תצלום פירסום-על איסור לכלול ניתן לא בהם בפרטיות פגיעה משום
 516 .................................................................. אדם של ביתו חזית

 מוקלטות הודעות העלאת בשל פרטית קובלנה - בפרטיות פגיעה. 11
 516 ................................... זוכה הנאשם - רשות ללא אינטרנט לאתר

 2 סעיף( בפרטיות פגיעה כדי עולה הרע לשון של באינטרנט פרסום. 12
 518 ............................................................... )הפרטיות הגנת לחוק

 פגיעה הינה שנה 30 בחלוף גם  רשות ללא עירום תמונות  פרסום. 13
 519 ...................................... )הפרטיות הגנת לחוק 2 סעיף( בפרטיות

 מסמכים הגעת לדרכי באשר עיתונאים על מיוחד דין להחיל יש. 14
 520 .................. )הפרטיות הגנת לחוק 2 סעיף( לידם שחיתויות חושפי

 2 סעיף( בפרטיות פגיעה הינו במרשתת והפצתו מיני אקט צילום. 15
 521 ................................................................ הפרטיות הגנת לחוק

, למעשים אמת בזמן מודע אינו האובייקט כאשר חושפני צילום. 16
 521 .............................................................. בפרטיות פגיעה מהווה

 חובת של הפרת מקימה אינה אנונימי בלוגר של זהותו חשיפת. 17
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	3. גם כאשר מדובר בהודעת מסר קצר, יש לאפשר לנמען אפשרות של משלוח הודעת הסירוב
	4. לצורך שיגור דבר פרסומת נדרשת הסכמתו המפורשת של הנמען
	5. משלוח הפרסומת היה אסור מלכתחילה ללא הסכמת התובע
	6. תובע בתביעה מהסוג הנדון, בבואו להגיש תביעה לבית-המשפט אשר מטרתה, בין היתר, להגשים את תכליתו של החוק ולהרתיע את המפרסמים  שעוברים על-תנאיו, שומה עליו להוכיח את תביעתו מבחינה ראייתית כדבר דבור על אופניו ולהגיש תביעה המצביעה על השרשרת הסיבתית המובילה ...
	7. פיצוי ללא הוכחת נזק בשל משלוח דבר פרסומת במסרון כאשר ניתן סיוע על-ידי "ספאם-אוף" - גוף הנותן שירות למקבלי הודעות "ספאם"
	8. לא עלה בידי התובע להרים את הנטל כנדרש ומשכך - לא עלה בידו לסתור את טענת הנתבעת ולפיה אישר בחתימתו לקבל דברי פרסומת ממנה
	9. התובע עמד בנטל להוכיח כי דבר הפרסומת המפר נשלח אליו על-ידי מי מטעמה של הנתבעת אך נכון יותר להחיל את העיקרון המשלים שלפיו ככל שמספר ההפרות גדל יש לעצור בגובה הפיצוי אשר יהיה בו כדי להרתיע ולעודד הגשת תביעות יעילות אך לא מעבר לכך
	10. גם אם לא הוכיחה הנתבעת את קבלת הסכמת התובע למשלוח דברי פרסום לכתובת הדוא"ל שלו הרי שגובה הפיצוי אמור להיות מושפע באופן משמעותי עקב חוסר תום-ליבו של התובע וניסיונו להטעות את בית-המשפט
	11. התובע לא הוכיח את הקשר הסיבתי בין הנתבעת לבין הודעת ה- SMS שנשלחה לטענתו למכשירו
	12. אין מקום לחייב את הנתבעת בתשלום פיצוי מקסימלי בגין כל הודעת דוא"ל שנשלחה אל התובעת
	13. בית-המשפט לא מצא הצדקה להקלה נוספת אף בדרכי ההוכחה, ולאפשר את פסיקת הפיצוי אף מבלי שיוצג אותו מסרון מפר
	14. לצורך שיגור דבר פרסומת נדרשת הסכמתו המפורשת של הנמען, והעובדה שהלה לא ביקש מן המפרסם להסירו מרשימת התפוצה אינה מעלה או מורידה לעניין עצם החבות
	15. בית-המשפט קבע כי התובע יזכה לפיצויים אך לא לפיצויים מקסימליים עקב שיהוי
	16. הנתבעת הפרה את הוראות סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת, שכן שלחה לתובע דבר פרסומת בלא שקיבלה הסכמה מפורשת ובכתב של הנמען
	17. הנתבעת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי בהודעות שנשלחו אל התובע או במי מהן ניתנה אפשרות ההסרה כנדרש על-פי חוק התקשורת
	18. התובע לפיצוי בגין הודעות פרסום חייב להניח את דעת בית-המשפט שהפרסום הגיע לידיו ללא הסכמתו מראש
	19. מדובר בהודעות שנשלחו לתובעת כאשר חלקן ללא הסכמה וללא הסרה וחלקן ללא הסכמה לאחר הודעה להפסיק זאת
	20. האיסור לשלוח דברי פרסומת אינו חל כאשר ניתנת הסכמה מפורשת מראש על-ידי הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית
	21. מתן תוקף של פסק-דין להסכם בין הצדדים לשם סילוק התובענה
	22. מכלול תנאי הסדר הפשרה, אינם מחייבים מומחיות חשבונאית או מקצועית כלשהי
	23. בקשת הסתלקות משותפת - חוק התקשורת
	24. בית-המשפט לא חייב לפסוק את הפיצוי המקסימאלי על-פי חוק התקשורת
	25. אין טעם בניהול ההליך והוסכם כי תוגש בקשה משותפת להסתלקות המבקש מבקשת האישור ולדחיית תביעתו האישית
	26. לא בנקל תתערב ערכאת הערעור בהחלטה של הערכאה הדיונית להעביר או שלא להעביר את הדיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית לבית-משפט או למותב אחר
	27. ידה של זכות הגישה לערכאות הינה על העליונה, זאת, בפרט לאור הגישה הליבראלית בה נוקטים בתי-המשפט בכל הקשור לבקשות לביטול פסקי-דין שניתנו במעמד צד אחד, שעה שניתן לרפא את הנזק שייגרם לבעל הדין שכנגד עקב המחדל הדיוני, בפסיקת הוצאות
	28. לאור התחייבותה של המשיבה לאפשר הסרה באמצעות מסרון חוזר אין טעם בהמשך ניהול בקשת אישור התובענה הייצוגית
	29. מאחר שהמבקשת לא הצביעה על טעות היורדת לשורשו של עניין בפסק-הדין, אין מקום להתערב בפסק-הדין לעניין גובה הפיצוי שנפסק
	30. אמת-המידה למתן רשות ערעור על פסק-דין שמקורו בתביעה קטנה הינה מחמירה ביותר, ולפיכך תינתן רק במקרים חריגים
	31. מתן היתר המצאה מחוץ לתחום של בקשה לאישור תובענה ייצוגית
	32. לא ניתן לומר כי הנתבעת לא הפנימה את הפגם שבהתנהלותה או כי הוכח שפסיקת פיצוי בשיעור שאינו מחמיר יתר על המידה אינה מביאה להרתעה יעילה
	33. יש להורות על מחיקת כותרת הבקשה, שכן תביעה לפיצויים לפי סעיף 30א לחוק התקשורת אינה תביעה על סכום קצוב
	34. על-מנת שפסק-הדין יבוטל, היה על הנתבעת ליתן הסבר למחדל ולהראות שהגנתה אפשרית
	35. טעות כשלעצמה אפשר שתגרום לכך שתביעה מסוג זה תניב פיצוי על הצד הנמוך ביותר
	36. הצדדים הגיעו להסכמה ביניהם על סיום התובענה בהסדר הסתלקות מוסכם לפיו כל דבר פרסומת שישלח על-ידי המשיבה בעתיד באמצעות מסרון יכלול אפשרות הסרה באמצעות מסרון חוזר
	37. נטל השכנוע להוכחת הטענה בדבר התקיימותם של של התנאים המצטברים הקבועים בהוראת סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת מוטל על מפרסם דבר הפרסומת
	38. יש להרתיע מנהלים בתאגיד מלהתייחס בקלות ראש להוראות החוק שנועדו לצמצם את תופעת הספאם
	39. יש לאמוד פיצוי לתובע בגין שיחות טלפון שקיבל מהנתבעת לאחר שביקש להפסיק לקבל שיחות מסוג זה
	40. המפרסם לא הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו
	41. הנתבעת לא הראתה כי התובע נתן הסכמתו לקבל ממנה דבר פרסומת
	42. ייתכן והמשך משלוח ההודעות לאחר שהתובעת דרשה להסירה, נעשתה מתוך טעות טכנית או אנושית, אך גם על טעויות טכניות או אנושיות יש לתת את הדין ולשלם
	43. במקרה זה, ניתנה הודעת סירוב בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, היינו במסרון חוזר, ועל-כן נמסרה הודעת סירוב כדין
	44. רישום לשירות ספציפי ואפילו נעשה תוך מסירת כתובת דוא"ל של התובע, אינו מקנה לנתבעת אפשרות לעשות בכתובת שימוש חופשי, ככל העולה על רוחה, בהיעדר הסכמה כי הפרטים שמסר ישמשו להעברת תוכן פרסומי
	45. הנתבעת לא הציגה בפני בית-המשפט כל אסמכתא המוכיחה הסכמה מראש ובכתב של התובע לקבלת הודעות הפרסומת. משכך, הנתבעת לא הרימה את הנטל להוכחת טענתה
	46. פניה לגוף מסחרי אינה מהווה הסכמה אוטומטית לקבלת פרסומות והנתבעות לא הראו הסכמה שכזו מצד התובע
	47. לא הוכח תנאי אחד משלושת התנאים המצטברים אשר קיומם מאפשר משלוח דבר פרסומת
	48. בית-המשפט קבע פיצויים על הודעות אשר התקבלו אצל התובע ב"תקופת מודעותו"
	49. לאחר שעמד המפרסם בנטל הראשוני, עובר הנטל המשני לכתפי התובע, להפריך טענה זו
	50. הנתבעת לא התייצבה - בית-המשפט חייב אותה בתשלום עבור משלוח דברי פרסומת בניגוד לחוק התקשורת
	51. פיצוי בגין הטרדה ועוגמת נפש
	52. תנאי לחיובו של השולח הוא שהדבר נעשה "ביודעין"
	53. הימנעות התובע מלפנות לנתבעת בשלב מוקדם יותר, בכל דרך הנוחה לו הינה שיקול רלוונטי בעיני בית-המשפט לקביעת הפיצוי במאזן השיקולים
	54. על רקע מכלול הנסיבות יש להתחשב בגובה הפיצויים
	55. פיצוי סביר בנסיבות העניין
	56. דחיית התביעה עקב זהות לא נכונה של הנתבעת
	57. בית-המשפט קבע, כי אין הפרה של חוק התקשורת
	58. הנתבעת מעודדת ומשווקת את מוצריה באופן מסחרי לכלל לקוחותיה ומעודדת אותם להצטרף לתכנית בדרך מתוחכמת יותר כפרסומת מוסווית שמטרתה גריפת רווח כספי
	59. מאחר שמדובר בפיצויים לדוגמא ללא הוכחת נזק, כך שאינם נגזרים ממידת הנזק שנגרמה לתובעת, הרי שאין חשיבות לשאלת הקטנת הנזק מצד הנמען
	60. התובע לא היה מוכן שפרטיו יועברו לצד ג' ולא היה מוכן לקבל הודעות ודברי פרסומת על-פי פרטיו שצויינו בהזמנה
	61. אין להפחית מסכום הפיצוי שיש לפסוק לתובע בשל כך שהתובע לא פעל להסרת שמו מרשימת התפוצה
	62. יש לפרש את המונח "דבר פרסומת" ככולל גם מסרים המציעים מוצר או שירות ללא תמורה, כאשר אלה נועדו בסופו-של-דבר לגרום להוצאה כספית
	63. ככלל עמותה ללא כוונת רווח הפועלת לפרסום פעילותה ומטרותיה, אין פרסומיה מהווים "דבר פרסומת" כמשמעות המונח בסעיף 30א לחוק. זאת זולת אם תוכן הודעות העמותה כולל אלמנטים מסחריים, שמטרותיהם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת
	64. הנסיבות הייחודיות אותן בית-המשפט לקח בקובעו את גובה הפיצוי
	65. המסרונים האמורים עונים על הגדרת החוק לעניין דבר פרסומת
	66. בית-המשפט לא שוכנע שיש לפסוק פיצוי מתחת הרף המקסימלי הקבוע בחוק
	67. על הנתבעת היה להבטיח שמלכתחילה לא ייעשה שימוש במסרוני פרסומת ללא מתן אפשרות הסרה
	68. משניתנה הסכמה מפורשת לקבל הודעות פרסומות, גם משלוח הודעות למי שחדל מלהיות לקוח, לאחר מספר שנים, נחשב משלוח כדין וזאת עד להודעה על שלילת הסכמה להמשיך ולקבל הודעות פרסומיות
	69. התובעת לא מצאה לנכון במשך תקופה ממושכת של כשנתיים, לנקוט באחת מן האפשרויות הפשוטות שעמדו בפניה לשם הפסקת משלוחן של ההודעות/הפרסומות המטרידות
	70. משלא הוגש כתב הגנה ולא הוגשה בקשה להארכת מועד להגשת כתב ההגנה יש לקבל את התביעה במלואה
	71. מטרת החוק היא לאפשר הסרה מיידית של נמען מרשימת תפוצה של דברי פרסומת
	72. הנטל על התובע הוא להוכיח הן את משלוח המייל, שיגור המייל על-ידי המפרסם והיותו של המייל דבר פרסומת
	73. עיכוב ההליכים בשל קיומה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית, יש בו כדי לפגוע בזכותו של התובע העומד על ניהול תביעה עצמאית בבית-משפט לתביעות קטנות ומגלה בכך את דעתו בדבר רצונו ל"צאת" מהקבוצה הייצוגית
	74. יש להבחין בין לקוח המבקש לקבל הודעות פרסומיות ונותן על כך אישור מראש ובכתב, לבין לקוח המוסר את פרטיו אגב שירות מסויים, ומודע לאפשרות כי ישלחו לו דברי פרסום באותו נושא ואינו מתנגד לכך
	75. התובע עמד בנטל הוכחת הקשר בין הנתבעים
	76. התובע הוטרד באופן שאין להקל בו ראש מצד הנתבעת
	77. התנהגות התובע היתה נגועה בחוסר תום-לב ובקשתו לפיצויים נדחתה
	78. המטרה בעיכוב הליכים, הינה למנוע מצב שבו יתנהל דיון ובוא יובאו ראיות וטענות דומות או זהות בבתי-משפט שונים, משיקולי יעילות הדיון, חסכון בזמן ומשאבים לשני הצדדים ולבית-המשפט, כמו גם, להימנע ממצב בו יתקבלו החלטות סותרות ביחס לאותן סוגיות משפטיות
	79. במקרה דנן, מתקיימים כל היסודות להחמרה בפסיקת הפיצוי
	80. התובע עמד בנטל שמוטל לפתחו להוכיח שבאמצעות הקלקה על הקישור שמופיע בהודעת הפרסומת, אכן מגיעים לאתר של הנתבעת 2
	81. הנתבעת לא הציגה כל ראיה המעידה כי התובעת מסרה את הסכמתה המפורשת, אם בכתב או בדרך אחרת, לקבלת דבר פרסומת מהנתבעת
	82. פסק-הדין לא עוכב מכיוון שהתובעת לא הפקידה סך כספי שהיתה צריכה
	83. הטענה כי ההודעות נשלחו בידי עובדת אשר כבר פוטרה מתפקידה ועשתה כן בלא הרשאת הנתבעת אינה יכולה לעמוד לנתבעת
	84. 14 הודעות מייל והודעות לאיפון-קיום הסכמה בעבר ורצון מאוחר להסרה
	85. 5 מסרונים - 1,250 ש"ח
	86. עדכון פרטי ביטוח ולא "דבר פרסומת אסור"
	87. דיוור על-ידי קבלן חיצוני
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