
 

 

   המחוזיש"ביהמ
  מחוז מרכז

  

    

      

  033543331ז "ת, ד יואב גפני"עו. 1  : בעניין

  036027993ז "ת, ד ירון שמעון"עו. 2

  75106ראשון לציון , 625ד "ת, 15רוטשילד ' מרח

  03-9500222:    פקס03-9500044: טלפון

  050-8766822: נייד

office@gafny-shimon.co.il   

  

  

  

  

  

  יםהמבקש

      

    -נגד  -  

      

  מ"והפצות ספרות משפטית בעכרמל הוצאה לאור . 1  

  513150748פ "ח

  מ"בע) 2002(כרמל הוצאה לאור ושיווק ספרות משפטית . 2

  513260190פ "ח

  מ"בע) 2006. (מ.כרמל הוצאה לאור והפצה ל. 3

  513776864פ "ח

  מ"בע) 1999(כרמל הוצאה לאור והפצות . 4

  512765413פ "ח

  31094 חיפה 99632ד " ת4ריהו לוין שמ' כולן מרח

  

  

  

  

  

  

  

  

  המשיבות

      

      

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  

  

  

חוק בהתאם להוראות , תובענה ייצוגית כים העיקרית של המבקשםמוגשת בזאת בקשה לאישור תביעת

  "). חוק תובענות ייצוגיות"או " החוק: "להלן (2006-ו"תשס, תובענות ייצוגיות
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  :בית המשפט הנכבד מתבקש

  ;לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית  .א

 ; לייצג את עניינם של כל חברי הקבוצה המוגדרת להלןיםלהתיר למבקש  .ב

כל הנמענים אשר קיבלו " בתובענה זו הינם יםבקשלקבוע כי חברי הקבוצה המיוצגת על ידי המ  .ג

חוק א ל30בניגוד להוראות סעיף , מכשיר הפקסדבר פרסומת באמצעות , כולן או חלקן, מהמשיבות

 . "מאז שנכנס לתוקף התיקון לחוק, 1982-ב"תשמ, )בזק ושידורים(התקשורת 

כל הנמענים "תורכב מקבוצה אשר -או לחילופין מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע תת/בנוסף ו

על אף שאותם נמענים , דבר פרסומת באמצעות מכשיר הפקס, כולן או חלקן, אשר קיבלו מהמשיבות

א לחוק 30וזאת בניגוד להוראות סעיף , דרשו במפורש מהמשיבות כי יחדלו ממשלוח דברי פרסומת

 ; ".מאז שנכנס לתוקף התיקון לחוק, 1982-ב"תשמ, )בזק ושידורים(התקשורת 

על ,  ליתן פירוט מלא של כל הנמענים אליהם שוגרו דברי הפרסומת,כולן או חלקן, ותחייב המשיבל  .ד

ולחילופין על מנת שניתן לאמוד ביתר דיוק את הפיצוי , מנת שניתן יהיה לאתר את כלל חברי הקבוצה

 ;כולן או חלקן, המשיבות נההכספי שבו תחויב

ת לשגר דברי פרסומת לנמענים ללא ו רשאיןאינ ,קןכולן או חל, ותהמשיבליתן סעד הצהרתי לפיו   .ה

 ;או בכל דרך אחרת שייקבע על ידי בית המשפט הנכבד, קבלת אישורם לכך מראש ובכתב

בנסיבות לנכון שימצא כפי , או לטובת הציבור, כולה או חלקה,  אחר לטובת הקבוצהליתן כל סעד  .ו

  ;העניין

ולרבות גמול לתובעים , ו ובהוצאות התביעהבהוצאות בקשה ז ,כולן או חלקן, ותהמשיבלחייב   .ז

 ;ד"ט עו"המייצגים ושכ

  מבוא

חוק בהגדרת מונחים אלה כ ,"הודעת מסר קצר"או /ו" דבר פרסומת"תביעה זו עניינה משלוח  .1

אל הנמענים אשר נשלח , ")חוק התקשורת: "להלן( 1982-ב"תשמ, )בזק ושידורים(התקשורת 

מבלי שניתנה לכך הסכמת , כולן או חלקן, ותשיבעל ידי המ ליהיבאמצעות מכשיר פקסימ

וזאת , ובחלק מהמקרים אף לאחר שהמשיבות נדרשו לחדול ממשלוח דברי פרסומת, הנמנעים

  .בניגוד להוראות מפורשות וברורות ביותר של חוק התקשורת

  .כולן או חלקן, או משווקים על ידי המשיבות/בהצעות לרכישת ספרים המוצאים לאור והמדובר  .2

 . 'נספח גדברי הפרסומת נשוא הבקשה מצורפים כ



 

 

ובפרט את הוראות סעיף ,  את הוראות חוק התקשורתו הפרותהמשיב, כמפורט בהרחבה להלן .3

באופן המקים למבקשים וליתר חברי הקבוצה עילת תביעה לפיצוי בגין כל דבר פרסומת , )ב(א30

 . יקין וחוק הגנת הפרטיותפקודת הנז, על פי הוראות חוק התקשורת, נים הנמעושקיבל

  העובדות 

 . צ"דין בראשל-בעלים של משרד עורכי, עורכי דין במקצועם, המבקשים .4

 . עוסקות בהוצאה לאור של ספרות משפטית, מ"כולן מאוגדות כחברות בע, ותהמשיב .5

בתדירות , מספר רב של פעמים דברי פרסומת מהמשיבותהמבקשים קיבלו , מאז שפתחו משרדם .6

, )בזק ושידורים(חוק התקשורת א ל30סעיף  כאשר נכנס לתוקפו .אחת לחודשממוצעת של 

לא שלחו המשיבות למבקשים הצעה להסכים לקבל דברי פרסומת מטעמן כנדרש , 1982-ב"תשמ

. והגדילו לעשות בכך שהמשיכו לשלוח דברי פרסומת רבים, לחוק התקשורת) ב(א30בסעיף 

בהודעה בכתב , שיבותפנו אל המ, שיבותומת מהממשקצה נפשם של המבקשים בקבלת דברי פרס

ודרשו כי פרטיהם יוסרו ,  דואר אלקטרוניבאמצעות 09:18 בשעה 4.10.10אשר שוגרה ביום 

המשיכו , שנעשתה כאמור בכתב, חרף דרישה מפורשת זו. ותשיבמרשימת התפוצה של המ

 פרסומת נוספים דברי באופן שהמבקשים קיבלו, המשיבות לשגר דברי פרסומת אל המבקשים

. 16:18 בשעה 25.10.10- ו07:44 בשעה 19.10.10 , 12:07 בשעה 4.10.10בתאריכים מהמשיבות 

דרישה בכתב לחדול   דואר אלקטרוניבאמצעות שיגרו המבקשים פעם נוספת 25.10.10ביום 

חרף דרישה נוספת זו קיבלו המבקשים דבר פרסומת נוסף ביום , ואולם. ממשלוח דברי פרסומת

 . 22:03 בשעה 7.11.10

לא מצוין שמה המלא של המשיבה אשר שלחה את דבר , כי בדברי הפרסומת נשוא תובענה זו, יוער .7

בדיקה שערכו המבקשים באתר האינטרנט ". כרמל הוצאה לאור"אלא מצוין אך ורק , הפרסומת

טות הופיעו ארבע המשיבות המפור" כרמל הוצאה לאור"כי תחת , של רשות התאגידים העלתה

כי המשיבות הן כולן חברות , בבדיקה במאגרי פסיקה משפטיים התברר, בנוסף. בבקשה זה

 . יש להתייחס אל כולן כאחת, אלא אם ועד אשר יוכח אחרת על ידי המשיבות, לפיכך. קשורות

בעת היות וו ,מכשיר הפקסימיליה אל המבקשים באמצעות ודברי הפרסומת שוגרכי , למותר לציין .8

הודעות פקס הממוענות אל המבקשים לו המבקשים להשתמש בשירות אשר מפנה האחרונה הח

יש בידי המבקשים תיעוד מדויק של המועדים ,  של המבקשיםהדואר האלקטרוניאל כתובת 

 .  התקבלו אצל המבקשיםםלרבות היום והשעה שבה,  נשוא בקשה זושבהם נשלחו דברי הפרסומת

, וכמפורט בהרחבה לעיל,  מצד המשיבותמהטרדה זולמבקשים נגרמה עגמת נפש רבה כתוצאה  .9

שבהם מפרסמים נוטלים לעצמם , מטרת המחוקק המוצהרת היתה בדיוק למנוע מקרים מעין אלה

ופניות אלו , ללא כל אישור או הזמנה,  בדברי פרסומת נמעניםאלצדדי -החירות לפנות באופן חד

 במפורש לחדול ממשלוח הודעות לא כל שכן כאשר מפרסם נדרש. עולות כדי מטרד של ממש

עוד יצוין כי למבקשים נגרם נזק ממוני מעצם . פרסומת ובכל זאת ממשיך לשלוח הודעות אלו

 . קבלת הודעות באמצעות מכשיר הפקס



 

 

על כן הונחו בידי . תופעה זו פשטה בארצנו ומנגד ידן של הרשויות קצרה מלהושיע, למרבה הצער .10

ה זו באמצעות תיקון חוק התקשורת באופן שמאפשר לכל האזרחים הכלים להתמודד עם תופע

כמו כן מאפשר המחוקק . אזרח לפעול כנגד מפרסם שפעל בניגוד להוראותיו המפורשות של החוק

על מנת להגשים את , לאזרחים להתמודד עם תופעה זו ואחרות באמצעות הגשת תובענה ייצוגית

מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת  וני הפרתואכיפת הדין והרתעה מפמטרות החוק ובהן בין השאר 

  . הדין

דברי כדבר שבשגרה לשגר  נוהגות ,כולן או חלקן, מבירורים שערכו המבקשים הרי שהמשיבות .11

לשם המחשה מופנה בית המשפט הנכבד בעניין זה . עורכי דיןובהם , נמענים אחריםפרסומת גם ל

, 7.9.09מיום ( מ"בע) 1999(אור והפצות כרמל הוצאה ל' ד שגיא משה נ"עו 1377/09) 'רח(תק אל 

בפיצוי ) ככל הנראה רק משיבה זו נתבעה באותה תביעה (4שבו חויבה משיבה , )פורסם בנבו

נאשף  210-11-09) 'נת(כן ראה תק . ח בגין משלוח דבר פרסומת ללא אישורו" ש1,000התובע בסך 

שבו חויבה , )פורסם בנבו, 8.7.10מיום ( מ"כרמל הוצאה לאור והפצות ספרות משפטית בע' נ

ח בגין " ש2,000בפיצוי התובע בסך ) ככל הנראה רק משיבה זו נתבעה באותה תביעה (1משיבה 

 . לאחר שהתובע דרש כי תחדל מכך פרסומת ידברארבעה משלוח 

  הוראות החוק הרלוונטיות

 :קובע, 1.12.08אשר נכנס לתוקף ביום , חוק התקשורתא ל30סעיף  .12

מערכת חיוג , ם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליהלא ישגר מפרס

בלא קבלת הסכמה , הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, אוטומטי

לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה , בכתב, מפורשת מראש של הנמען

באחת , פעמית מטעם מפרסם לנמען שהוא בית עסק-פנייה חד; מוקלטת

הצעה להסכים לקבל דברי המהווה , הדרכים האמורות בסעיף קטן זה

  .הלא תיחשב הפרה של הוראות סעיף ז, פרסומת מטעמו

שמטרתו לעודד רכישת , מסר המופץ באופן מסחרי"מוגדר בחוק התקשורת כ" דבר פרסומת" .13

 ]ההדגשות הוספו". [לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת או מוצר או שירות

לרבות אותות או , ולל כתבהכמסר בזק "מוגדרת בחוק התקשורת כ" הודעת מסר קצר" .14

ומועבר באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד קצה של  ,או מסר בזק הכולל חוזי או שמע, סימנים

  ] ההדגשות הוספו". [נמען או קבוצה של נמענים

מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען "מוגדר בחוק התקשורת כ" מפרסם" .15

מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם , רסומתלהתקשרות לשם רכישתו של נושא דבר הפ

לעניין ; או מי שמשווק את נושא דבר הפרסומת בעבור אחר, את עסקיו או לקדם את מטרותיו

פעולת שיגור של דבר פרסומת כשירות בזק לפי , בעבור אחר, לא יראו כמפרסם מי שביצע, זה

  ."לפי חוק זהשניתנו , רישיון מיוחד או מכוח היתר כללי, רישיון כללי



 

 

להזמין הנמען לרכוש ספרים  הינה ןשכן מטרת המסר שהופץ על יד, דבר פרסומת ושיגרות המשיב .16

בהוצאת יש צורך נהיר כי על מנת לרכוש הספרים . או משווקים על ידן/המוצאים על ידן לאור ו

סומת  הפרידבר. ) לעיל7סעיף ההערה בראה  (ות של המשיבןשממצוין הפרסומת  יבדבר. כספים

 . שוגרו אל הנמענים באמצעות הפקסימיליה

הצעה  בדבר הפרסום משום איןשכן , אין מדובר בפניה מותרת בתנאים שמאפשר חוק התקשורת .17

 . מהמשיבות לקבל דברי פרסומת להסכים

הפרו את הוראות החוק בכך שהמשיכו לשגר דברי אף  המשיבותכי , להשלמת התמונה יובהר עוד .18

בכך יש רק כדי להוסיף . לחדול מכך, בכתב,  אף לאחר שהתבקשו במפורש,פרסומת אל המבקשים

וכעולה מפסקי הדין .  וכדי להעצים את הנזקים שנגרמו למבקשיםות של המשיבןלחומרת מעשיה

 . מנהגנראה כי המשיבות עשו זאת ל,  לעילהמוזכרים

 :קובע) 5)(י(א30סעיף  .19

, הוראות סעיף זהחזקה על מפרסם ששיגר דבר פרסומת בניגוד ל   )5(

לעניין ; אלא אם כן הוכיח אחרת, )1(שעשה כך ביודעין כאמור בפסקה 

  :לא תהיה למפרסם הגנה במקרים המפורטים להלן, זה

שיגור דבר הפרסומת נעשה לאחר שניתנה למפרסם הודעת סירוב ) א(

  ;)ד(מאת הנמען כאמור בסעיף קטן 

ד להוראות סעיף המפרסם שיגר בעבר דבר פרסומת לנמען בניגו )ב(

  ;אף אם לא ביודעין, זה

אינו יכול להיעשות שלא מכשיר פקסימיליה שיגור דבר פרסומת באמצעות יטענו כי המבקשים  .20

וכי ;  כי המשיבות עושות להן מנהג לשלוח דברי פרסומת פעמים רבות לאותם נמענים;ביודעין

אף לאחר ים אחרים כמו גם אל נמענהמשיבות המשיכו לשגר דברי פרסומת אל המבקשים 

  . כל עילת הגנהלמשיבות לפיכך אין . השנשלחה אליהם הודעת סירוב כתוב

 עילות תביעה נוספות על פי פקודת יםבנוסף לעילת התביעה לפי חוק התקשורת עומדות למבקש .21

 . 1981-א"תשמ, וחוק הגנת הפרטיות] נוסח חדש[הנזיקין 

 סעיף זה היא עוולה אזרחית והוראות פקודת הפרת הוראות"לחוק התקשורת קובע ) ט(א30סעיף  .22

לחוק התקשורת ) 4)(י(א30סעיף ". בכפוף להוראות סעיף זה, יחולו עליה, ]נוסח חדש[הנזיקין 

או ) ט(אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של הנמען לפיצויים לפי סעיף קטן "קובע 

 ".בשל אותה הפרה, לכל סעד אחר

  –יקין קובע  לפקודת הנז35סעיף  .23



 

 

או לא , ה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבותעש"

או שבמשלח יד , עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות

שאדם סביר ונבון , תאו לא נקט מידת זהירו, פלוני לא השתמש במיומנות

הרי זו  - יבותנסוכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן 

שלגביו יש לו באותן , ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר; התרשלות

והגורם ברשלנותו נזק , הרי זו רשלנות, נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג

  ."לזולתו עושה עוולה

הוצאה שכן ,  פרסומת אל המבקשים ואל יתר חברי הקבוצהי דברו בכך ששיגרו התרשלהמשיבות .24

ולא היתה מסבה נזקים כפי שהסבה למבקשים , ות המשיבווהגת כפי שנהגסבירה לא היתה נלאור 

   .וליתר חברי הקבוצה

  – לפקודת הנזיקין קובע 63סעיף  .25

פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל מ )א(

נועד לטובתו או , לפי פירושו הנכון, והחיקוק -למעט פקודה זו  -חיקוק 

 וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של, ם אחרלהגנתו של אד

 אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה םאול; נזק שאליו נתכוון החיקוקה

התכוון , לפי פירושו הנכון, אם החיקוק, לתרופה המפורשת בפקודה זו

  .להוציא תרופה זו

, יין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניענל )ב(

אותו פלוני או ל אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו ש

אדם מסוג או הגדר -אדם בכלל או של בני-ם של בניתלטובתם או להגנ

 ."שעמם נמנה אותו פלוני

 עוולת הפרת חובה שליסודותיה הפוזיטיביים , אפוא,  הםחמישה"בית המשפט העליון קבע  .26

;  של הניזוקלהגנתוהחיקוק נועד לטובתו או ; כוח חיקוקחובה המוטלת על המזיק מ: חקוקה

 הוא מסוג הנזק שנגרםהנזק ; ההפרה גרמה לניזוק נזק; המזיק הפר את החובה המוטלת עליו

לפי פירושו ,  שהחיקוקהוא, סיפא) א(63הקבוע בסעיף , היסוד הנגטיבי. אליו נתכוון החיקוק

'  נמ" בניין ותשתית בעבונה סולל 7130/01א "ע" (לא התכוון לשלול את הסעד בנזיקין, הנכון

 ).  לפסק הדין7סעיף , 2003, )פורסם בנבו (תנעמייגאל 

. שהינה חובה המוטלת מכוח חיקוק, א לחוק התקשורת30 את הוראות סעיף והפרהמשיבות  .27

סעיפי חוק . ד לחוק הגנת הפרטיות17- ו2 את הוראות סעיפים ו גם הפרותכמפורט להלן המשיב

 : ודי אם נפנה אל דברי הכנסת המובאים להלן, ועדו לטובתו או להגנתו של הניזוקאלה נ

פגיעה ... ובין היתר, תופעת דואר הזבל מעוררת בעיות במישורים שונים"

  ... "בפרטיותו של המשתמש ברשת והטרדתו

   ראה גם באתר האינטרנט – 1773' עמ, א"י' חוב, מושב ראשון, דברי הכנסת(



 

 

http://www.knesset.gov.il/Tql//mark01/h0030709.html#TQL(  

 בפרטיותם של ובכך שפגע, 1981-א"תשמ,  את הוראות חוק הגנת הפרטיותואף הפרהמשיבות  .28

עה בפרטיות מוגדרת והרי פגי, ים את המבקשו ושל יתר חברי הקבוצה בכך שהטרידיםהמבקש

ההדגשה " [או הטרדה אחרת, העלולים להטרידו, ילוש או התחקות אחרי אדםב" לחוק כ2בסעיף 

  ].הוספה

 בדיוור ו בכך שפנ1981-א"תשמ ,לחוק הגנת הפרטיות'  את הוראות סימן בואף הפרהמשיבות  .29

לט כי הפניה היא  באופן ברור ובוווזאת מבלי שציינ,  ואל יתר חברי הקבוצהיםישיר אל המבקש

 לשירותי דיוור ישיר בפנקס ן ציון מספר הרישום של המאגר המשמש אותולא צירפ, בדיוור ישיר

ותו ומענו של בעל מאגר המידע שבו מצוי המידע שעל פיו בוצעה זה את וולא ציינ, מאגרי מידע

וק הגנת ג לח17כי על פי סעיף , לציין. והמקורות שמהם קיבל בעל המאגר מידע זה, הפניה

, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, פניה אישית לאדם"מוגדר כ" יוור ישירד", הפרטיות

" פניה"ו, "פיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר מידע אשנקבעה על פי

בשלב . "בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר, ליהיבפקסימ, בטלפון, בדפוס, לרבות בכתב"מוגדרת 

אם כי ניתן להעריך כי , ות המשיבוזה לא ידוע מהו הפילוח של קבוצת האוכלוסין שאליה פנ

זאת יתברר לאחר קבלת הפרטים המלאים ; דין-מדובר למצער במאגר מידע אודות עורכי

  .  כנעתר בבקשה זוותמהמשיב

, שכן]  חדשנוסח[ לפקודת הנזיקין 42המשיבות ביצעו עוולת מטרד לציבור כמשמעותה בסעיף  .30

 .  ובשל כך נגרם לציבור נזק של ממון, או מחדליהן פגעו בנוחות הציבור/במעשיהן ו

כי אין ספק שאישור התובענה כתובענה ייצוגית יגשים את , באגדנו את הוראות החוק דלעיל נמצא .31

שכן יהיה בכך כדי לאפשר למבקשים כמו גם ליתר חברי , מטרות חוק התובענות הייצוגיות

 מהפרת ן ושכמותותיהיה בכך כדי לאכוף את הדין ולהרתיע המשיב;  גישה לבית המשפטהקבוצה

יהיה בכך כדי ליתן סעד הולם למבקשים וליתר חברי הקבוצה שנפגעו ; הוראות הדין הנהירות לכל

ויהיה בכך כדי ליתר התדיינויות רבות מאד באותו עניין ; ותמהפרת החוק הבוטה על ידי המשיב

 לא למותר לציין כי המשיבות. הוגן וממצה, ליך אחד בשם כלל הקבוצה באופן יעילובכך ינוהל ה

והרי .  הדין אשר הובא לעיליוזאת עולה מפסק,  בכל הנוגע להפרת חוק התקשורת"שור מועד"הן 

לנו חיזוק נוסף לטענה כי ניהול הליכים פרטניים אינו מרתיע את המשיבות ויש בכך צידוק לניהול 

 .  גיתתובענה ייצו

  התנאים לאישור תביעה ייצוגיתמתקיימים 

לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט " לחוק תובענות ייצוגיות קובע )א(3סעיף  .32

  ".בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית ן שנקבעיה או בענייבתוספת השני

 בקשה ן שניתן להגיש בהותתביעי בין הכ,  לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות קובע12סעיף 

בזק (א לחוק התקשורת 30 מצויה גם תביעה נגד מפרסם כהגדרתו בסעיף לאישור תובענה ייצוגית

 .בעילה לפי הסעיף האמור, 1982-ב"התשמ, )ושידורים



 

 

לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי בין הרשאים להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית ) 1)(א(4סעיף  .33

מהותיות של  המעוררת שאלות, )א(3ן כאמור בסעיף יאדם שיש לו עילה בתביעה או בעני "נמנה

  ". בשם אותה קבוצה–עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם 

ועילת תביעה זו , ותלמבקשים מוקנית עילת תביעה אישית כנגד המשיב, כמפורט בהרחבה לעיל

  . כהגדרתה לעיל, ות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצהמעוררת שאלות מהותי

כאשר אחד מיסודות , ין סעיף זהילענ"לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי ) ב(4סעיף , זאת ועוד

 די בכך –) 1)(א(בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן  )1( –העילה הוא נזק 

הרי שהמבקשים הראו כי , כמפורט בהרחבה לעיל".  נזקשהמבקש יראה כי לכאורה נגרם לו

אך למותר עוד . הן נזק שאינו ממוני והן נזק ממוני,  הסבו להם נזקלמשיבותהמעשים המיוחסים 

  . אין כל צורך בהוכחת נזק, לחוק התקשורת) 1)(י(א30כי בהתאם להוראות סעיף , לציין

אם מצא , משפט רשאי לאשר תובענה ייצוגיתבית ה לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי )א(8סעיף  .34

  :שהתקיימו כל אלה

, התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה  )1(

  ;ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

  ;ןיתובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני  )2(

   ...;ינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמתיקיים יסוד סביר להניח כי ענ  )3(

 .ינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לביקיים יסוד סביר להניח כי ענ  )4(

כל הנמענים אשר "בית המשפט הנכבד מתבקש להגדיר את הקבוצה כ, כמפורט בפרק המבוא .35

בניגוד להוראות סעיף , דבר פרסומת באמצעות מכשיר הפקס, ו חלקןכולן א, קיבלו מהמשיבות

בנוסף ". מאז שנכנס לתוקף התיקון לחוק, 1982-ב"תשמ, )בזק ושידורים(חוק התקשורת א ל30

כל הנמענים אשר "קבוצה אשר תורכב מ-או לחילופין מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע תת/ו

על אף שאותם נמענים , מת באמצעות מכשיר הפקסדבר פרסו, כולן או חלקן, קיבלו מהמשיבות

א 30וזאת בניגוד להוראות סעיף , דרשו במפורש מהמשיבות כי יחדלו ממשלוח דברי פרסומת

 ". מאז שנכנס לתוקף התיקון לחוק, 1982- ב"תשמ, )בזק ושידורים(לחוק התקשורת 

ות על כך כי מדובר אך הנסיבות מצביע, למבקשים אין דרך להעריך בשלב זה את גודל הקבוצה .36

, מועדים שוניםב,  אל המבקשיםות המשיבוכשם שפנ, שכן. אלפי אנשיםלמצער בקבוצה המונה 

אל פנו המשיבות כך נהיר כי , ןתיעובר לפניהמשיבות מבלי שהיה למבקשים כל קשר שהוא אל 

.  שניםעולה כי זהו מנהגן של המשיבות מזה לעיל ים הדין המוזכרימפסק. נמענים רבים נוספים

כלשהו פקס /מספרי טלפוןמאגר למשיבות מלמדת על כך כי המשיבות דרך הפנייה של , בנוסף

חוק הגנת למותר לציין כי יתכן שבכך יש גם משום עבירה על . אל נמענים רביםו שבאמצעותו פנ

 ואילך לחוק הגנת 8ראה סעיף  ( בכל הנוגע להחזקת מאגר מידע1981-א"תשמ, הפרטיות

 ). הדן באופן פרטני במאגרי מידע לצורך דיוור ישיר, ג ואילך17סעיף ', פרט סימן בוב, הפרטיות



 

 

 :התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה .37

 ;נשוא הבקשהכדוגמת דברי הפרסומת  פרסומת י דברותכל חברי הקבוצה קיבלו מהמשיב  .א

 ;ליהימכשיר הפקסימ באמצעות -באותו אופן  שוגרה אל כל חברי הקבוצה ותההודע  .ב

 ;כל חברי הקבוצה זכאים לפיצוי  .ג

של הוראות חוק התקשורת וברורה משמעית -חד, מדובר בהפרה בוטה, כעולה מהמפורט לעיל  .ד

ולפיכך קיימת אפשרות הרבה יותר מסבירה כי התובענה תוכרע לטובת , ותעל ידי המשיב

 . הקבוצה

אין כל צורך שכל השאלות המתעוררות ביחס לקבוצה "בע כי בפסיקת בית המשפט העליון נק  .ה

א "רע" (די בכך שהיסוד המשותף מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות. תהייה משותפות

כי , למותר לציין). הנשיא ברק' מפי כב, 789, 774) 5(ד מט"פ, זילברשץ' טצת נ 4556/94

נהיר כי דבר הפרסומת . צהבענייננו אותן שאלות בדיוק מתעוררות ביחס לכל חברי הקבו

והעובדה כי מדובר (ששוגר אל המבקשים זהה לדברי הפרסומת ששוגרו לנמענים אחרים 

אין ספק כי התובענה מתאימה עד מאד להתברר , לפיכך). מחזקת עובדה זובמסר כתוב 

 . במסגרת תובענה ייצוגית

 :הקבוצה-תתלל חברי שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכגם התובענה מעוררת  .38

, הקבוצה קיבלו מהמשיבות דברי פרסומת כדוגמת דברי הפרסומת נשוא הבקשה-כל חברי תת  .א

 ;על אף שביקשו לחדול ממשלוח דברי פרסומת

 ; באמצעות מכשיר הפקסימיליה-הקבוצה באותו אופן -ההודעות שוגרה אל כל חברי תת  .ב

 ;הקבוצה זכאים לפיצוי-כל חברי תת  .ג

מימוש זכות הגישה  )1(:  קובע כי מטרת החוק הנה לקדם בפרט אתענות ייצוגיתחוק תוב ל1סעיף  .39

אכיפת הדין  )2( ;לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים, לבית המשפט

הוגן וממצה של , ניהול יעיל )4( ;מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין )3( ;והרתעה מפני הפרתו

שכן , כי תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת, פואא,  אין ספק.תביעות

 . רבות מאדנפרדות נהיר כי עדיף לנהל תובענה אחת מאשר תובענות 

וזאת (המשיבות  דומה נגד  ייצוגיתהעובדה כי עד להגשת תביעה זו לא הוגשה תובענה, זאת ועוד .40

כי איש מבין , רת בעד עצמה ומוכיחהמדב) נאמר לאחר בדיקת פנקס התובענות הייצוגיות

לבית ייצוגית  לא טרח להגיש תביעה מהמשיבותהנמענים האחרים שקיבלו דברי פרסומת 

ממשיכות המשיבות הן בעבר נגד שהוגשו אישיות חרף תביעות העובדה כי , זאת ועוד. המשפט

ראות חוק בוטה של הווממשיכות בהפרה " לא למדו את הלקח"המשיבות כי , בשלהן מוכיחה



 

 

אשר תושג אך ורק בדרך של , ללא הרתעה משמעותית, אכן. ובכך יוצא חוטא נשכר, מפורשות

 .   והמשיבות לא תחדלנה ממעשיהןמטרות המחוקקלא יוגשמו , תביעה ייצוגית

הטריחו עצמם והגישו התובענה  יםהמבקש. צג וינוהל בדרך הולמת ביותרועניינם של הקבוצה יי .41

במטרה להגשים את מדיניות חוק , ממניעים צרכניים וציבוריים  הנכבדוהבקשה לבית המשפט

לצורך אכיפת החוק ומניעת הישנות מקרים שבהם מפרסמים , התקשורת וחוק תובענות ייצוגיות

, כמפורט לעיל. עושים דין לעצמם ופועלים בניגוד להוראות חוק מפורשותהמשיבות כדוגמת 

 את הדין ותביעתם מוגשת אפוא ן בגין הפרותיהבותהמשילמבקשים עילת תביעה אישית נגד 

 . בתום לב על פי זכות המוקנית להם בדין

מייצגים את עצמם , המנוסים בהליכים משפטיים כגון דא, דין בעלי ניסיון-עורכי, המבקשים .42

ומתחייבים להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ראוי והולם ולפעול על פי הוראות , בהליך זה

 הנכבד על מנת להגשים את מטרות החוק ועל מנת לשמור על זכויות חברי הקבוצה בית המשפט

 .  כולה

לאור כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי מתקיימים כל התנאים הנדרשים  .43

 . ולאשר הבקשה כנעתר בראשה, לשם הכרה בתובענה כתובענה ייצוגית

  הסעדים המבוקשים

  – פיצוי כספי .44

ח בגין כל דבר " ש500- בפיצוי בסך שלא יפחת מהמשיבותהנכבד מתבקש לחייב את בית המשפט 

ח " ש1,000-ופיצוי בסך שלא יפחת מ,  ביחס לחברי הקבוצה הראשיתפרסומת ששוגר לכל נמען

 :בקביעת הסעד הכספי המבוקש הובאו בחשבון השיקולים הבאים .הקבוצה-ביחס לחברי תת

לחוק התקשורת הינו סך של ) י(א30לי הקבוע בסעיף שיעור הפיצוי הסטטוטורי המקסימ  .א

 ;כאשר פיצוי זה ניתן לפסוק ללא הוכחת כל נזק, ח" ש1,000

, לעניין זה נשוב ונזכיר. בשל נזק שאינו נזק ממוןבפיצוי , אך לא רק, העובדה כי מדובר בעיקר  .ב

, ל"בת הדואביחס לחברי הקבוצה שאינם בעלי שירות של קבלת הודעות פקס ישירות אל תיכי 

טונר במכשירי הפקסימיליה /מדובר בהוצאות הנגרמות להם כתוצאה מבזבוז של דפי נייר ודיו

ביחס לחברי הקבוצה המשתמשים בשירות . המקבלים את דברי הפרסומת של המשיבות

או העברת פקס מתיבה קולית אל מכשיר פקס מדובר /ו" פקס עוקב"או /ו" עקוב אחרי"

או לפי תשלום לכל /ו" זמן אוויר"לפי (אה מהעברת הודעות הפקס בהוצאות הנגרמות כתוצ

 ;)הודעת פקס המועברת אל מספר אחר

 לחוק 1הזהים כמעט לחלוטין לשיקולים המנויים בסעיף ) 3)(י(א30השיקולים המנויים בסעיף   .ג

  ;ובעיקר היקף ההפרה, תובענות ייצוגיות



 

 

וזאת אף , עיות של חוק התקשורתמשמ- פרסומת בניגוד להוראות חדי דברו שיגרהמשיבות  .ד

בנסיבות . ולפיכך מדובר בשור מועד, כי הדבר מנוגד להוראות החוק, לאחר שכבר נפסק כנגדן

עידוד , אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו(נוכח השיקולים אשר קובע חוק התקשורת ו, אלו

 ;יבות הענייןהמבוקש הינו ראוי בנסהרי שהפיצוי ) הנמען למימוש זכויותיו והיקף ההפרה

המשיכו לשלוח דברי , על אף שנדרשו במפורש לחדול ממשלוח דברי פרסומת, המשיבות  .ה

פרסומת ובכך המשיכו להפר ברגל גסה את הוראות החוק המפורשות האוסרות שבעתיים 

 .משלוח דברי פרסומת לאחר שהנמען ביקש לחדול מקבלתם

  – גודל הקבוצה וסכום התביעה הייצוגית .45

אלא לאחר , הנגזר מגודל הקבוצה, את סכום התביעהבמדויק לאמוד  ב זהבשללא ניתן   .א

 הפרסומת י דברשוגרו בדבר מספר הנמענים שאליהם ותשיתקבלו נתונים מלאים מהמשיב

 אליהם ו הפרסומת נשלחי כי דברווכיחי ותבניכוי מספר הנמענים שהמשיב, נשוא התובענה

ליתן פירוט מלא של כל הנמענים המשיבות לחייב תבקש בית המשפט הנכבד מלשם כך . כדין

ולחילופין על , על מנת שניתן יהיה לאתר את כלל חברי הקבוצה, אליהם שוגרו דברי הפרסומת

  1.יחויבו המשיבותמנת שניתן לאמוד ביתר דיוק את הפיצוי הכספי שבו 

, לכל הפחות, מהמשיבותדברי פרסומת שקיבלו חמישה עילת תביעה בגין עצמם למבקשים   .ב

דברי פרסומת שקיבלו לאחר שדרשו בכתב כי המשיבות יחדלו ממשלוח דברי ארבעה מתוכם 

. בהחלט יתכן כי לחברי קבוצה נוספים עילת תביעה בגין יותר מדבר פרסומת אחד. פרסומת

 נמענים שקיבלו דבר פרסומת בניגוד לקבוע 5,500לפי חישוב שמרני ביותר של קבוצה בת 

הרי שסכומה המשוער של , ח לכל נמען בגין כל דבר פרסומת"ש 500ובפיצוי של , בחוק

וזאת בהנחה כי כל נמען קיבל רק דבר פרסומת אחד (ח " ש2,750,000התביעה הייצוגית הינו 

, כהגדרתה במבוא לבקשה זו, הקבוצה-מספרם של חברי תתנהיר כי במידה ויתגלה כי ). בלבד

או במשלוח של יותר / וול יותר של נמעניםמדובר בהיקף גדאו כי /גדול באופן משמעותי ו

 . יתוקן סכום התביעה בהתאם, מדבר פרסומת אחד לכל נמען

  – סעד אחר לטובת הקבוצה .46

אינו מעשי , כולם או חלקם, במידה וימצא בית המשפט הנכבד כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה  .א

 סבירה ובין מסיבה בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בעלות, בנסיבות העניין

כולה או , יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה, אחרת

לחוק ) ג(20וזאת בהתאם לסעיף , כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין, או לטובת הציבור, חלקה

 . תובענות ייצוגיות

סנקציה ) ו(א30סעיף כי בצד הסנקציה האזרחית קובע חוק התקשורת ב, בשולי הדברים יצוין  .ב

למפרסם ) ח"ש 202,000קנס עד (לחוק העונשין ) 4)(א(61פלילית בדמות קנס כאמור בסעיף 

                                                
את הנמענים אליהם שוגרו דברי בפרסומת ובצידם יציינו מי , טבלהבלמשל , די אם המשיבות יציגוכי לעניין זה ייאמר    1

  ). ראיה להסכמהיציגווכמובן (מאותם נמענים אישר קבלת דברי פרסומת 



 

 

) 3)(א(61וקנס כאמור בסעיף , )ג(א30או ) ב(א30המשגר דבר פרסומת בניגוד להוראות סעיפים 

ם למפרסם המשגר דבר פרסומת שלא צוינו בו הפרטי) ח"ש 67,300קנס עד (לחוק העונשין 

בניגוד , או שיש בפרטים שצוינו כדי להטעות, באופן בולט וברור) ה(א30האמורים בסעיף 

נהיר כי היות ועסקינן בתובענה ייצוגית במסגרת משפט אזרחי אין . להוראות אותו סעיף קטן

אלא רק כדי ללמד על החשיבות שייחס המחוקק , בכך כדי לעתור לפיצוי בסכומים אלה

 . עד כדי קביעת קנס בשיעור כה ניכר, קשורתלהפרת הוראות חוק הת

   - מניעה קבועהצהרתי וצו צו  .47

 את הוראות חוק והפרהמשיבות בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן צו הצהרתי אשר קובע כי   .א

ת לשגר דברי פרסומת לנמענים ללא קבלת אישורם לכך ו רשאיןאינהמשיבות וכי , התקשורת

 .ע על ידי בית המשפט הנכבדאו בכל דרך אחרת שייקב, מראש ובכתב

 ילהמשיך ולשלוח דברהמשיבות בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן צו מניעה קבוע האוסר על   .ב

 הפרסומת אל י את דברוובפרט באופן שבו שלח, פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת

  . יםהמבקש

  - ד"ט עו"פיצוי מיוחד ושכ .48

 15%בשיעור שבין , ד במשולב"ט עו"ושכגמול מוצע לקבוע , היות והמבקשים מייצגים את עצמם

ולחילופין סכום שייקבע על ידי בית ,  מתוך כלל הסעד הכספי שיפסוק בית המשפט הנכבד25%-ל

 . המשפט הנכבד

  סוף דבר

בזק (התקשורת עסקינן בתובענה שעניינה משלוח דברי פרסומת תוך הפרה גסה של הוראות חוק  .49

בגין ]. נוסח חדש[ ופקודת הנזיקין 1981-א"תשמ, ת הפרטיותחוק הגנ, 1982-ב"תשמ, )ושידורים

   .  וכל חברי הקבוצה לפיצוייםהפרה זו זכאים המבקש

למשיבות לשלוח מסר חד וברור בכך בית המשפט הנכבד מתבקש לקבל הבקשה והתובענה ו .50

  . ועל אזרחי המדינה לנהוג על פי הדין, לפיו במדינת ישראל יש דין ויש דיין, ןושכמות

 . אימות העובדות המשמשות יסוד לבקשהשם לבקשה זו מצורפים תצהירי המבקשים ל .51

  

  ___________________  ___________________  

  ד"עו, ירון שמעון  ד"עו, יואב גפני  

  

  



 

 

   –' אנספח 

  תצהירי המבקשים



  תצהיר

אהיה צפוי , וכי אם לא אעשה כן, כי עלי לומר את האמת, לאחר שהוזהרתי, 033543331 ז"ת, יואב גפני, מ"אני הח
  :כדלקמן, מצהיר בזאת בכתב, לעונשים הקבועים בחוק

 . אני עורך תצהיר זה בתמיכה לבקשה לאישור תובענה ייצוגית .1

 . צ"דין בראשל- של משרד עורכיד ירון שמעון ואנוכי בעלים"עו. ד במקצועי"הנני עו .2

 . עוסקות בהוצאה לאור של ספרות משפטית, מ"כולן מאוגדות כחברות בע, המשיבות .3

בתדירות ממוצעת של , ו מספר רב של פעמים דברי פרסומת מהמשיבותנקיבל, את משרדנוו נמאז שפתח .4
לא שלחו , 1982-ב"תשמ, )בזק ושידורים(חוק התקשורת א ל30סעיף  כאשר נכנס לתוקפו .אחת לחודש

, לחוק התקשורת) ב(א30אלינו המשיבות הצעה להסכים לקבל דברי פרסומת מטעמן כנדרש בסעיף 
 בקבלת דברי פרסומת נומשקצה נפש. והגדילו לעשות בכך שהמשיכו לשלוח דברי פרסומת רבים

 דואר צעות באמ09:18 בשעה 4.10.10בהודעה בכתב אשר שוגרה ביום , שיבותאל המפנינו , שיבותמהמ
שנעשתה , חרף דרישה מפורשת זו. ותשיב יוסרו מרשימת התפוצה של המנוו כי פרטינודרש, אלקטרוני

דברי פרסומת נוספים מהמשיבות  ונקיבלשבאופן , המשיכו המשיבות לשגר דברי פרסומת, כאמור בכתב
שיגרנו  25.10.10ביום  .16:18 בשעה 25.10.10- ו07:44 בשעה 19.10.10,  12:07 בשעה 4.10.10בתאריכים 

חרף דרישה , ואולם.  דרישה בכתב לחדול ממשלוח דברי פרסומת דואר אלקטרוניפעם נוספת באמצעות
 . 22:03 בשעה 7.11.10ו דבר פרסומת נוסף ביום ננוספת זו קיבל

לא מצוין שמה המלא של המשיבה אשר שלחה את דבר , כי בדברי הפרסומת נשוא תובענה זו, יוער .5
ו באתר האינטרנט של רשות נבדיקה שערכ". כרמל הוצאה לאור"אלא מצוין אך ורק , הפרסומת

, בנוסף. הופיעו ארבע המשיבות המפורטות בבקשה זה" כרמל הוצאה לאור"כי תחת , התאגידים העלתה
אלא אם ועד , לפיכך. כי המשיבות הן כולן חברות קשורות, בבדיקה במאגרי פסיקה משפטיים התברר

 . יש להתייחס אל כולן כאחת, חרת על ידי המשיבותאשר יוכח א

והיות ובעת האחרונה , באמצעות מכשיר הפקסימיליהכי דברי הפרסומת שוגרו אלינו , לצייןלמותר  .6
, נואל כתובת הדואר האלקטרוני שלינו להשתמש בשירות אשר מפנה הודעות פקס הממוענות אלהתחלנו 
לרבות היום והשעה ,  נשלחו דברי הפרסומת נשוא בקשה זו תיעוד מדויק של המועדים שבהםנויש בידי

 . ינושבהם התקבלו אצל

מטרת המחוקק , וכמפורט בהרחבה לעיל, עגמת נפש רבה כתוצאה מהטרדה זו מצד המשיבותלנו נגרמה  .7
שבהם מפרסמים נוטלים לעצמם החירות לפנות באופן , המוצהרת היתה בדיוק למנוע מקרים מעין אלה

לא . ופניות אלו עולות כדי מטרד של ממש, ללא כל אישור או הזמנה, מענים בדברי פרסומת נאלצדדי -חד
כל שכן כאשר מפרסם נדרש במפורש לחדול ממשלוח הודעות פרסומת ובכל זאת ממשיך לשלוח הודעות 

בשל שימוש , נזק ממוני מעצם קבלת הודעות באמצעות מכשיר הפקסלנו גם עוד יצוין כי נגרם . אלו
ות המפנה הודעות הממוענות למספר הפקס שלנו אל מספר אחר שבאמצעותו מתאפשרת קבלת בשיר

 . ל"הודעות הפקס בדוא

נוהגות כדבר שבשגרה לשגר דברי פרסומת גם לנמענים , כולן או חלקן, ו הרי שהמשיבותנמבירורים שערכ .8
ד "עו 1377/09) 'רח(תק לשם המחשה מופנה בית המשפט הנכבד בעניין זה אל . ובהם עורכי דין, אחרים

 4שבו חויבה משיבה , )פורסם בנבו, 7.9.09מיום ( מ"בע) 1999(כרמל הוצאה לאור והפצות ' שגיא משה נ
ח בגין משלוח דבר פרסומת " ש1,000בפיצוי התובע בסך ) ככל הנראה רק משיבה זו נתבעה באותה תביעה(

 מ"הוצאה לאור והפצות ספרות משפטית בעכרמל ' נאשף נ 210-11-09) 'נת(כן ראה תק . ללא אישורו
בפיצוי ) ככל הנראה רק משיבה זו נתבעה באותה תביעה (1שבו חויבה משיבה , )פורסם בנבו, 8.7.10מיום (

 . ח בגין משלוח ארבעה דברי פרסומת לאחר שהתובע דרש כי תחדל מכך" ש2,000התובע בסך 

הוראות החוק בכך שהמשיכו לשגר דברי פרסומת אף הפרו את  כי המשיבות, להשלמת התמונה יובהר עוד .9
בכך יש רק כדי להוסיף לחומרת מעשיהן של . לחדול מכך, בכתב, אף לאחר שהתבקשו במפורש, אלינו

נראה כי המשיבות , וכעולה מפסקי הדין המוזכרים לעיל. המשיבות וכדי להעצים את הנזקים שנגרמו לנו
 . עשו זאת למנהג

העובדה כי חרף . יצוגיות ולא מצאו כי הוגשה תביעה ייצוגית נגד המשיבותבדקנו בפנקס התובעות הי .10
לא למדו את "כי המשיבות , תביעות אישיות שהוגשו בעבר נגד המשיבות הן ממשיכות בשלהן מוכיחה

ללא הרתעה , אכן. ובכך יוצא חוטא נשכר, וממשיכות בהפרה בוטה של הוראות חוק מפורשות" הלקח
לא יוגשמו מטרות המחוקק והמשיבות לא ,  אך ורק בדרך של תביעה ייצוגיתאשר תושג, משמעותית

 .  תחדלנה ממעשיהן





  תצהיר

אהיה , וכי אם לא אעשה כן, כי עלי לומר את האמת, לאחר שהוזהרתי, 036027993ז "ת, ירון שמעון, מ"אני הח
  :כדלקמן, מצהיר בזאת בכתב, צפוי לעונשים הקבועים בחוק

 . אני עורך תצהיר זה בתמיכה לבקשה לאישור תובענה ייצוגית .1

 . צ"דין בראשל-ד יואב גפני ואנוכי בעלים של משרד עורכי"עו. ד במקצועי"הנני עו .2

 . עוסקות בהוצאה לאור של ספרות משפטית, מ"ן מאוגדות כחברות בעכול, המשיבות .3

בתדירות ממוצעת של , ו מספר רב של פעמים דברי פרסומת מהמשיבותנקיבל, את משרדנוו נמאז שפתח .4
לא שלחו , 1982-ב"תשמ, )בזק ושידורים(חוק התקשורת א ל30סעיף  כאשר נכנס לתוקפו .אחת לחודש

, לחוק התקשורת) ב(א30ם לקבל דברי פרסומת מטעמן כנדרש בסעיף אלינו המשיבות הצעה להסכי
 בקבלת דברי פרסומת נומשקצה נפש. והגדילו לעשות בכך שהמשיכו לשלוח דברי פרסומת רבים

 דואר  באמצעות09:18 בשעה 4.10.10בהודעה בכתב אשר שוגרה ביום , שיבותאל המפנינו , שיבותמהמ
שנעשתה , חרף דרישה מפורשת זו. ותשיבו מרשימת התפוצה של המ יוסרנוו כי פרטינודרש, אלקטרוני

דברי פרסומת נוספים מהמשיבות  ונקיבלשבאופן , המשיכו המשיבות לשגר דברי פרסומת, כאמור בכתב
 שיגרנו 25.10.10ביום . 16:18 בשעה 25.10.10- ו07:44 בשעה 19.10.10,  12:07 בשעה 4.10.10בתאריכים 

חרף דרישה , ואולם.  דרישה בכתב לחדול ממשלוח דברי פרסומתואר אלקטרוני דפעם נוספת באמצעות
 . 22:03 בשעה 7.11.10נוספת זו קיבלנו דבר פרסומת נוסף ביום 

לא מצוין שמה המלא של המשיבה אשר שלחה את דבר , כי בדברי הפרסומת נשוא תובענה זו, יוער .5
קה שערכנו באתר האינטרנט של רשות בדי". כרמל הוצאה לאור"אלא מצוין אך ורק , הפרסומת

, בנוסף. הופיעו ארבע המשיבות המפורטות בבקשה זה" כרמל הוצאה לאור"כי תחת , התאגידים העלתה
אלא אם ועד , לפיכך. כי המשיבות הן כולן חברות קשורות, בבדיקה במאגרי פסיקה משפטיים התברר

 . חתיש להתייחס אל כולן כא, אשר יוכח אחרת על ידי המשיבות

והיות ובעת האחרונה , כי דברי הפרסומת שוגרו אלינו באמצעות מכשיר הפקסימיליה, למותר לציין .6
, התחלנו להשתמש בשירות אשר מפנה הודעות פקס הממוענות אלינו אל כתובת הדואר האלקטרוני שלנו

יום והשעה לרבות ה, יש בידינו תיעוד מדויק של המועדים שבהם נשלחו דברי הפרסומת נשוא בקשה זו
 . שבהם התקבלו אצלינו

מטרת המחוקק , וכמפורט בהרחבה לעיל, נגרמה לנו עגמת נפש רבה כתוצאה מהטרדה זו מצד המשיבות .7
שבהם מפרסמים נוטלים לעצמם החירות לפנות באופן , המוצהרת היתה בדיוק למנוע מקרים מעין אלה

לא . ופניות אלו עולות כדי מטרד של ממש, ללא כל אישור או הזמנה,  נמענים בדברי פרסומתאלצדדי -חד
כל שכן כאשר מפרסם נדרש במפורש לחדול ממשלוח הודעות פרסומת ובכל זאת ממשיך לשלוח הודעות 

בשל שימוש , עוד יצוין כי נגרם לנו גם נזק ממוני מעצם קבלת הודעות באמצעות מכשיר הפקס. אלו
אל מספר אחר שבאמצעותו מתאפשרת קבלת בשירות המפנה הודעות הממוענות למספר הפקס שלנו 

 . ל"הודעות הפקס בדוא

נוהגות כדבר שבשגרה לשגר דברי פרסומת גם לנמענים , כולן או חלקן, מבירורים שערכנו הרי שהמשיבות .8
ד "עו 1377/09) 'רח(תק לשם המחשה מופנה בית המשפט הנכבד בעניין זה אל . ובהם עורכי דין, אחרים

 4שבו חויבה משיבה , )פורסם בנבו, 7.9.09מיום ( מ"בע) 1999(צאה לאור והפצות כרמל הו' שגיא משה נ
ח בגין משלוח דבר פרסומת " ש1,000בפיצוי התובע בסך ) ככל הנראה רק משיבה זו נתבעה באותה תביעה(

 מ"כרמל הוצאה לאור והפצות ספרות משפטית בע' נאשף נ 210-11-09) 'נת(כן ראה תק . ללא אישורו
בפיצוי ) ככל הנראה רק משיבה זו נתבעה באותה תביעה (1שבו חויבה משיבה , )פורסם בנבו, 8.7.10 מיום(

 . ח בגין משלוח ארבעה דברי פרסומת לאחר שהתובע דרש כי תחדל מכך" ש2,000התובע בסך 

אף הפרו את הוראות החוק בכך שהמשיכו לשגר דברי פרסומת  כי המשיבות, להשלמת התמונה יובהר עוד .9
בכך יש רק כדי להוסיף לחומרת מעשיהן של . לחדול מכך, בכתב, אף לאחר שהתבקשו במפורש, אלינו

נראה כי המשיבות , וכעולה מפסקי הדין המוזכרים לעיל. המשיבות וכדי להעצים את הנזקים שנגרמו לנו
 . עשו זאת למנהג

העובדה כי חרף . גד המשיבותבדקנו בפנקס התובעות הייצוגיות ולא מצאו כי הוגשה תביעה ייצוגית נ .10
לא למדו את "כי המשיבות , תביעות אישיות שהוגשו בעבר נגד המשיבות הן ממשיכות בשלהן מוכיחה

ללא הרתעה , אכן. ובכך יוצא חוטא נשכר, וממשיכות בהפרה בוטה של הוראות חוק מפורשות" הלקח
מטרות המחוקק והמשיבות לא לא יוגשמו , אשר תושג אך ורק בדרך של תביעה ייצוגית, משמעותית

 .  תחדלנה ממעשיהן





 

 

   –' בנספח 

  דברי הפרסומת
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 19.10.10התקבל ביום 
07:44בשעה 





 25.10.10התקבל ביום 
16:18בשעה 





 7.11.10התקבל ביום 
22:03בשעה 









 

 

   –' גנספח 

ת לחדול ממשלוח דרישו
  דברי פרסומת
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  513150748פ "ח

  מ"בע) 2002(כרמל הוצאה לאור ושיווק ספרות משפטית . 2

  513260190פ "ח

  מ"בע) 2006. (מ.כרמל הוצאה לאור והפצה ל. 3

  513776864פ "ח
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  מבוא

חוק בהגדרת מונחים אלה כ ,"הודעת מסר קצר"או /ו" דבר פרסומת"תביעה זו עניינה משלוח  .1

ר נשלח אל הנמענים אש, ")חוק התקשורת: "להלן( 1982-ב"תשמ, )בזק ושידורים(התקשורת 

מבלי שניתנה לכך הסכמת , כולן או חלקן, על ידי הנתבעות באמצעות מכשיר פקסימיליה

וזאת , ובחלק מהמקרים אף לאחר שהנתבעות נדרשו לחדול ממשלוח דברי פרסומת, הנמנעים

  .בניגוד להוראות מפורשות וברורות ביותר של חוק התקשורת

 . כולן או חלקן, או משווקים על ידי הנתבעות/אים לאור והמדובר בהצעות לרכישת ספרים המוצ .2

 . לכתב התביעה מצורפים התביעהדברי הפרסומת נשוא 

ובפרט את הוראות סעיף , הנתבעות הפרו את הוראות חוק התקשורת, כמפורט בהרחבה להלן .3

ומת באופן המקים לתובעים וליתר חברי הקבוצה עילת תביעה לפיצוי בגין כל דבר פרס, )ב(א30

 . פקודת הנזיקין וחוק הגנת הפרטיות, על פי הוראות חוק התקשורת, שקיבלו הנמענים

  העובדות 

 . צ"דין בראשל-בעלים של משרד עורכי, עורכי דין במקצועם, התובעים .4

 . עוסקות בהוצאה לאור של ספרות משפטית, מ"כולן מאוגדות כחברות בע, הנתבעות .5

בתדירות , נתבעותפר רב של פעמים דברי פרסומת מה מסתובעיםקיבלו ה, מאז שפתחו משרדם .6

, )בזק ושידורים(חוק התקשורת א ל30סעיף  כאשר נכנס לתוקפו .ממוצעת של אחת לחודש

לא שלחו הנתבעות לתובעים הצעה להסכים לקבל דברי פרסומת מטעמן כנדרש , 1982-ב"תשמ

.  דברי פרסומת רביםוהגדילו לעשות בכך שהמשיכו לשלוח, לחוק התקשורת) ב(א30בסעיף 

בהודעה בכתב , נתבעותפנו אל ה, נתבעות בקבלת דברי פרסומת מהתובעיםמשקצה נפשם של ה

ודרשו כי פרטיהם יוסרו ,  דואר אלקטרוניבאמצעות 09:18 בשעה 4.10.10אשר שוגרה ביום 

המשיכו , שנעשתה כאמור בכתב, חרף דרישה מפורשת זו. נתבעותמרשימת התפוצה של ה

דברי פרסומת נוספים   קיבלותובעיםבאופן שה, תובעים לשגר דברי פרסומת אל הנתבעותה

. 16:18 בשעה 25.10.10- ו07:44 בשעה 19.10.10,  12:07 בשעה 4.10.10 בתאריכים נתבעותמה

דרישה בכתב לחדול   דואר אלקטרוניבאמצעות שיגרו התובעים פעם נוספת 25.10.10ביום 

חרף דרישה נוספת זו קיבלו התובעים דבר פרסומת נוסף ביום , ואולם. ממשלוח דברי פרסומת

 . 22:03 בשעה 7.11.10

 אשר שלחה את דבר נתבעתלא מצוין שמה המלא של ה, כי בדברי הפרסומת נשוא תובענה זו, יוער .7

בדיקה שערכו התובעים באתר האינטרנט ". כרמל הוצאה לאור"אלא מצוין אך ורק , הפרסומת

הופיעו ארבע הנתבעות המפורטות " כרמל הוצאה לאור"כי תחת , לתהשל רשות התאגידים הע

כי הנתבעות הן כולן חברות , בבדיקה במאגרי פסיקה משפטיים התברר, בנוסף.  זהבתביעה

 . יש להתייחס אל כולן כאחת, אלא אם ועד אשר יוכח אחרת על ידי הנתבעות, לפיכך. קשורות



 

 

והיות ובעת ,  התובעים באמצעות מכשיר הפקסימיליהכי דברי הפרסומת שוגרו אל, למותר לציין .8

האחרונה החלו התובעים להשתמש בשירות אשר מפנה הודעות פקס הממוענות אל התובעים אל 

יש בידי התובעים תיעוד מדויק של המועדים שבהם , כתובת הדואר האלקטרוני של התובעים

 .  התקבלו אצל התובעיםלרבות היום והשעה שבהם, נשלחו דברי הפרסומת נשוא בקשה זו

, וכמפורט בהרחבה לעיל, לתובעים נגרמה עגמת נפש רבה כתוצאה מהטרדה זו מצד הנתבעות .9

שבהם מפרסמים נוטלים לעצמם , מטרת המחוקק המוצהרת היתה בדיוק למנוע מקרים מעין אלה

יות אלו ופנ, ללא כל אישור או הזמנה,  נמענים בדברי פרסומתאלצדדי -החירות לפנות באופן חד

לא כל שכן כאשר מפרסם נדרש במפורש לחדול ממשלוח הודעות . עולות כדי מטרד של ממש

עוד יצוין כי לתובעים נגרם נזק ממוני מעצם קבלת . פרסומת ובכל זאת ממשיך לשלוח הודעות אלו

 . הודעות באמצעות מכשיר הפקס

כדבר שבשגרה לשגר דברי נוהגות , כולן או חלקן, מבירורים שערכו התובעים הרי שהנתבעות .10

לשם המחשה מופנה בית המשפט הנכבד בעניין זה . ובהם עורכי דין, פרסומת גם לנמענים אחרים

, 7.9.09מיום ( מ"בע) 1999(כרמל הוצאה לאור והפצות ' ד שגיא משה נ"עו 1377/09) 'רח(תק אל 

בפיצוי התובע )  תביעה זו נתבעה באותהנתבעתככל הנראה רק  (4 נתבעתשבו חויבה , )פורסם בנבו

' נאשף נ 210-11-09) 'נת(כן ראה תק . ח בגין משלוח דבר פרסומת ללא אישורו" ש1,000בסך 

 נתבעתשבו חויבה , )פורסם בנבו, 8.7.10מיום ( מ"כרמל הוצאה לאור והפצות ספרות משפטית בע

ח בגין משלוח " ש2,000בפיצוי התובע בסך )  זו נתבעה באותה תביעהנתבעתככל הנראה רק  (1

 . ארבעה דברי פרסומת לאחר שהתובע דרש כי תחדל מכך

  הוראות החוק הרלוונטיות

 :קובע, 1.12.08אשר נכנס לתוקף ביום , חוק התקשורתא ל30סעיף  .11

מערכת חיוג , לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה

בלא קבלת הסכמה , הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, אוטומטי

לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה , בכתב, פורשת מראש של הנמעןמ

באחת , פעמית מטעם מפרסם לנמען שהוא בית עסק-פנייה חד; מוקלטת

המהווה הצעה להסכים לקבל דברי , הדרכים האמורות בסעיף קטן זה

  .הלא תיחשב הפרה של הוראות סעיף ז, פרסומת מטעמו

שמטרתו לעודד רכישת , מסר המופץ באופן מסחרי"מוגדר בחוק התקשורת כ" דבר פרסומת" .12

 ]ההדגשות הוספו". [לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת או מוצר או שירות

לרבות אותות או , הכולל כתבמסר בזק "מוגדרת בחוק התקשורת כ" הודעת מסר קצר" .13

צה של ומועבר באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד ק ,או מסר בזק הכולל חוזי או שמע, סימנים

  ] ההדגשות הוספו". [נמען או קבוצה של נמענים



 

 

מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען "מוגדר בחוק התקשורת כ" מפרסם" .14

מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם , להתקשרות לשם רכישתו של נושא דבר הפרסומת

לעניין ; מת בעבור אחראו מי שמשווק את נושא דבר הפרסו, את עסקיו או לקדם את מטרותיו

פעולת שיגור של דבר פרסומת כשירות בזק לפי , בעבור אחר, לא יראו כמפרסם מי שביצע, זה

  ."שניתנו לפי חוק זה, רישיון מיוחד או מכוח היתר כללי, רישיון כללי

להזמין הנמען לרכוש ספרים  הינה ןשכן מטרת המסר שהופץ על יד, דבר פרסומת ושיגרנתבעות ה .15

בהוצאת יש צורך נהיר כי על מנת לרכוש הספרים . או משווקים על ידן/ם על ידן לאור והמוצאי

 הפרסומת ידבר).  לעיל7ראה ההערה בסעיף  (נתבעות של הןשמבדברי הפרסומת מצוין . כספים

 . שוגרו אל הנמענים באמצעות הפקסימיליה

הצעה בר הפרסום משום  בדאיןשכן , אין מדובר בפניה מותרת בתנאים שמאפשר חוק התקשורת .16

 .  לקבל דברי פרסומת מהנתבעותלהסכים

אף הפרו את הוראות החוק בכך שהמשיכו לשגר דברי  כי הנתבעות, להשלמת התמונה יובהר עוד .17

בכך יש רק כדי להוסיף . לחדול מכך, בכתב, אף לאחר שהתבקשו במפורש, פרסומת אל התובעים

וכעולה מפסקי הדין .  הנזקים שנגרמו לתובעיםלחומרת מעשיהן של הנתבעות וכדי להעצים את

 . מנהגנראה כי הנתבעות עשו זאת ל,  לעילהמוזכרים

 :קובע) 5)(י(א30סעיף  .18

, חזקה על מפרסם ששיגר דבר פרסומת בניגוד להוראות סעיף זה   )5(

לעניין ; אלא אם כן הוכיח אחרת, )1(שעשה כך ביודעין כאמור בפסקה 

  :במקרים המפורטים להלןלא תהיה למפרסם הגנה , זה

שיגור דבר הפרסומת נעשה לאחר שניתנה למפרסם הודעת סירוב ) א(

  ;)ד(מאת הנמען כאמור בסעיף קטן 

המפרסם שיגר בעבר דבר פרסומת לנמען בניגוד להוראות סעיף  )ב(

  ;אף אם לא ביודעין, זה

ול להיעשות שלא התובעים יטענו כי שיגור דבר פרסומת באמצעות מכשיר פקסימיליה אינו יכ .19

וכי ; כי הנתבעות עושות להן מנהג לשלוח דברי פרסומת פעמים רבות לאותם נמענים; ביודעין

הנתבעות המשיכו לשגר דברי פרסומת אל התובעים כמו גם אל נמענים אחרים אף לאחר שנשלחה 

  . לפיכך אין לנתבעות כל עילת הגנה. אליהם הודעת סירוב כתובה

פי חוק התקשורת עומדות לתובעים עילות תביעה נוספות על פי פקודת בנוסף לעילת התביעה ל .20

 . 1981-א"תשמ, וחוק הגנת הפרטיות] נוסח חדש[הנזיקין 

הפרת הוראות סעיף זה היא עוולה אזרחית והוראות פקודת "לחוק התקשורת קובע ) ט(א30סעיף  .21

לחוק התקשורת ) 4)(י(א30סעיף ". בכפוף להוראות סעיף זה, יחולו עליה, ]נוסח חדש[הנזיקין 



 

 

או ) ט(אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של הנמען לפיצויים לפי סעיף קטן "קובע 

 ".בשל אותה הפרה, לכל סעד אחר

  – לפקודת הנזיקין קובע 35סעיף  .22

או לא , ה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבותעש"

או שבמשלח יד , ה עושה באותן נסיבותעשה מעשה שאדם סביר ונבון הי

שאדם סביר ונבון , תאו לא נקט מידת זהירו, פלוני לא השתמש במיומנות

הרי זו  -יבות נסוכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן 

שלגביו יש לו באותן , ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר; התרשלות

והגורם ברשלנותו נזק , רי זו רשלנותה, נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג

  ."לזולתו עושה עוולה

שכן הוצאה , הנתבעות התרשלו בכך ששיגרו דברי פרסומת אל התובעים ואל יתר חברי הקבוצה .23

ולא היתה מסבה נזקים כפי שהסבה לתובעים , לאור סבירה לא היתה נוהגת כפי שנהגו הנתבעות

 .  וליתר חברי הקבוצה

  –קין קובע  לפקודת הנזי63סעיף  .24

פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל מ )א(

נועד לטובתו או , לפי פירושו הנכון, והחיקוק -למעט פקודה זו  -חיקוק 

 וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של, להגנתו של אדם אחר

של ההפרה  אין האדם האחר זכאי בםאול; נזק שאליו נתכוון החיקוקה

התכוון , לפי פירושו הנכון, אם החיקוק, לתרופה המפורשת בפקודה זו

  .להוציא תרופה זו

, ין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלונייענל )ב(

אותו פלוני או ל אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו ש

אדם מסוג או הגדר -של בניאדם בכלל או -ם של בניתלטובתם או להגנ

 ."שעמם נמנה אותו פלוני

 עוולת הפרת חובה שליסודותיה הפוזיטיביים , אפוא,  הםחמישה"בית המשפט העליון קבע  .25

;  של הניזוקלהגנתוהחיקוק נועד לטובתו או ; חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק: חקוקה

 הוא מסוג הנזק שנגרםהנזק ; זקההפרה גרמה לניזוק נ; המזיק הפר את החובה המוטלת עליו

לפי פירושו ,  שהחיקוקהוא, סיפא) א(63הקבוע בסעיף , היסוד הנגטיבי. אליו נתכוון החיקוק

'  נמ" בניין ותשתית בעבונה סולל 7130/01א "ע" (לא התכוון לשלול את הסעד בנזיקין, הנכון

 ).  לפסק הדין7סעיף , 2003, )פורסם בנבו (תנעמייגאל 

. שהינה חובה המוטלת מכוח חיקוק, א לחוק התקשורת30פרו את הוראות סעיף הנתבעות ה .26

סעיפי חוק . ד לחוק הגנת הפרטיות17- ו2כמפורט להלן הנתבעות גם הפרו את הוראות סעיפים 

 : ודי אם נפנה אל דברי הכנסת המובאים להלן, אלה נועדו לטובתו או להגנתו של הניזוק



 

 

פגיעה ... ובין היתר, ת במישורים שוניםתופעת דואר הזבל מעוררת בעיו"

  ... "בפרטיותו של המשתמש ברשת והטרדתו

   ראה גם באתר האינטרנט – 1773' עמ, א"י' חוב, מושב ראשון, דברי הכנסת(

http://www.knesset.gov.il/Tql//mark01/h0030709.html#TQL(  

 בפרטיותם של ובכך שפגע, 1981-א"תשמ,  את הוראות חוק הגנת הפרטיותואף הפרהנתבעות  .27

והרי פגיעה בפרטיות מוגדרת , תובעים את הו ושל יתר חברי הקבוצה בכך שהטרידתובעיםה

ההדגשה " [או הטרדה אחרת, העלולים להטרידו, ילוש או התחקות אחרי אדםב" לחוק כ2בסעיף 

  ].פההוס

 בדיוור ישיר ו בכך שפנ1981-א"תשמ ,לחוק הגנת הפרטיות'  את הוראות סימן בואף הפרהנתבעות  .28

 באופן ברור ובולט כי הפניה היא בדיוור ווזאת מבלי שציינ,  ואל יתר חברי הקבוצהתובעיםאל ה

גרי  לשירותי דיוור ישיר בפנקס מאן ציון מספר הרישום של המאגר המשמש אותולא צירפ, ישיר

, ותו ומענו של בעל מאגר המידע שבו מצוי המידע שעל פיו בוצעה הפניהזה את וולא ציינ, מידע

, ג לחוק הגנת הפרטיות17כי על פי סעיף , לציין. והמקורות שמהם קיבל בעל המאגר מידע זה

שנקבעה , בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, פניה אישית לאדם"מוגדר כ" יוור ישירד"

מוגדרת " פניה"ו, " אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר מידעאפיון פיעל 

בשלב זה לא . "בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר, ליהיבפקסימ, בטלפון, בדפוס, לרבות בכתב"

אם כי ניתן להעריך כי מדובר , ידוע מהו הפילוח של קבוצת האוכלוסין שאליה פנו הנתבעות

זאת יתברר לאחר קבלת הפרטים המלאים מהנתבעות ; דין-דות עורכילמצער במאגר מידע או

  . כנעתר בבקשה זו

, שכן] נוסח חדש[ לפקודת הנזיקין 42הנתבעות ביצעו עוולת מטרד לציבור כמשמעותה בסעיף  .29

 .  ובשל כך נגרם נזק של ממון, או מחדליהן פגעו בנוחות/במעשיהן ו

  הסעדים המבוקשים

  – פיצוי כספי .30

ח בגין כל דבר " ש500-ט הנכבד מתבקש לחייב את הנתבעות בפיצוי בסך שלא יפחת מבית המשפ

ופיצוי בסך שלא ,  שנשלח אל התובעים בטרם דרשו בכתב לחדול מקבלת דברי פרסומתפרסומת

לכל דבר פרסומת ששוגר לאחר שהתובעים דרשו במפורש כי הנתבעות ח ביחס " ש1,000-יפחת מ

 :בקביעת הסעד הכספי המבוקש הובאו בחשבון השיקולים הבאים. יחדלו ממשלוח דברי פרסומת

לחוק התקשורת הינו סך של ) י(א30שיעור הפיצוי הסטטוטורי המקסימלי הקבוע בסעיף   .א

 ;כאשר פיצוי זה ניתן לפסוק ללא הוכחת כל נזק, ח" ש1,000

, זה נשוב ונזכירלעניין . בשל נזק שאינו נזק ממוןבפיצוי , אך לא רק, העובדה כי מדובר בעיקר  .ב

) העברת פקס מתיבה קולית אל מכשיר פקס(" עקוב אחרי" משתמשים בשירות התובעיםכי 



 

 

או לפי /ו" זמן אוויר"לפי ( מדובר בהוצאות הנגרמות כתוצאה מהעברת הודעות הפקס ולפיכך

 ;)תשלום לכל הודעת פקס המועברת אל מספר אחר

 לחוק 1ט לחלוטין לשיקולים המנויים בסעיף הזהים כמע) 3)(י(א30השיקולים המנויים בסעיף   .ג

  ;ובעיקר היקף ההפרה, תובענות ייצוגיות

וזאת אף , משמעיות של חוק התקשורת-הנתבעות שיגרו דברי פרסומת בניגוד להוראות חד  .ד

בנסיבות . ולפיכך מדובר בשור מועד, כי הדבר מנוגד להוראות החוק, לאחר שכבר נפסק כנגדן

עידוד , אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו(שר קובע חוק התקשורת נוכח השיקולים או, אלו

 ;המבוקש הינו ראוי בנסיבות הענייןהרי שהפיצוי ) הנמען למימוש זכויותיו והיקף ההפרה

המשיכו לשלוח דברי , על אף שנדרשו במפורש לחדול ממשלוח דברי פרסומת, הנתבעות  .ה

ק המפורשות האוסרות שבעתיים פרסומת ובכך המשיכו להפר ברגל גסה את הוראות החו

 .משלוח דברי פרסומת לאחר שהנמען ביקש לחדול מקבלתם

התובעים שומרים על זכותם לעתור לתיקון כתב התביעה במידה ויתברר כי הנתבעות ימשיכו   .ו

לחילופין מבוקש כי בית המשפט יאשר פיצול סעדים . במעשיהן אף לאחר הגשת כתב התביעה

 לתבוע בעתיד בגין הפרות חוזרות של הוראות החוק נשוא תביעה באופן אשר יאפשר לתובעים

 . זו

   - מניעה קבועהצהרתי וצו צו  .31

בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן צו הצהרתי אשר קובע כי הנתבעות הפרו את הוראות חוק   .א

ת לשגר דברי פרסומת לנמענים ללא קבלת אישורם לכך ו רשאיןאינוכי הנתבעות , התקשורת

 .או בכל דרך אחרת שייקבע על ידי בית המשפט הנכבד, מראש ובכתב

בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעות להמשיך ולשלוח דברי   .ב

ובפרט באופן שבו שלחו את דברי הפרסומת אל , פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת

  . התובעים

לחייב הנתבעות ובנוסף , תר בההנכבד לקבל התביעה כנעבית המשפט אשר על כן מתבקש  .32

 . מ כדין" ומעד"ט עו"בהוצאות משפט ושכ

  

  

  ___________________  ___________________  

  ד"עו, ירון שמעון  ד"עו, יואב גפני  

  

  


