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 בקשת – להל�( �2006ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיותל בהתא� כייצוגית תובענה לאישור בקשה

  ). ייצוגיות תובענות חוק�ו האישור

א לחוק התקשורת (בזק ושירותי�), 30סעי' הוראות  להפרת בטענות האישור בקשת של עניינה

  ).התקשורת חוק – להל�( �1982התשמ"ב 

  המבקשת טענות תמצית

 אותו האינטרנט אתר לפי כ�, עוסקת) אי.י'ג.די או 1 משיבה – להל�( מ"בע מדיה אי.י'ג.די 1 משיבה

 פרטי( לידי� מייצרת היא. שבמאגרה הפוטנציאליי� הלקוחות לקהל ושיווק בפרסו�, מפעילה היא

 היא 1 משיבה. תחומי� במגוו� הישראלי בשוק חברות עבור) פוטנציאליי� לקוחות ע� התקשרות

 ברשת בשיווק העוסק), bossmedia )www.bossmedia.co.il: האינטרנט אתרי של בעלי�

 ההו� בשוק שונות פעולות ביצוע המאפשר, )dgimarket )www.dgimarket.com אתר; האינטרנט

  .לימודי במוסד בחירה לצור� מידע המספק), gostudy )www.gosyudy.co.il בש� אתר וכ�,

 ונמצא) מ"בע סטאדי�גו או 2 משיבה – להל�( מ"בע סטאדי�גו, 2 משיבה ידי על מופעל gostudy אתר

  . �2ו 1 משיבות של משות' ובניהול בבעלות

  בש� יחיד חברת ובאמצעות �2ו 1 משיבות של יחיד דירקטור הוא ,)3 משיב – להל�( גבריאל לביא מר

  .2 משיבה של מניותיה וברוב 1 משיבה של מניותיה במלוא מחזיק, מ"בע בינלאומי סחר  אי.אל.י'ג
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 – להל�( SMS בהודעות פרסומת מסרוני למשלוח ולפע י�המשיב, האישור בבקשת הנטע� פי על

�  .הנטענת הקבוצה חבריו המבקשי� הסכמת קבלת ללא, התקשורת לחוק בניגוד) מסרוני

  1 למבקש שנשלחו מסרוני�

. נייח טלפו� ממספר חנה בפרדס למכירה בית המפרס� מסרו� 1 מבקש קיבל 2.7.2014  ביו�

 דומה מסרו� קיבל 21.7.2014 ביו� ".1 השב להסרה, 8 שלח פרטי� ל: "היתר בי�, �צוי בהודעה

  .bossmedia של האינטרנט לאתר קישור ללכ השני המסרו� נוסח. טלפו� מספר מאותו

 בהודעה. נייח טלפו� מספרמ לימוד מוסדות המפרס� מסרו� 1 מבקש קיבל 30.11.2014 ביו�

  ".1 השב להסרה, 25 השב פרטי� לקבלת: "היתר בי�, �צוי

 טלפו� ממספר גל�שיא בחברת סקיפרי� קורס המפרס� ,מסרו� 1 מבקש קיבל 3.12.2014 ביו�

 אותה שמפרס� המשווק מי ,לדעת וביקש גל�שיא חברתל במייל המבקש פנה, למחרת. נייח

 ממנו לקבל מעוניי� אינו, שהמפרס� משווקל שיבהירו ,ביקש בנוס'. מסרוני� שליחת באמצעות

, בפועל. א� לא ציינה את ש� המשווק "בטיפול" שבקשתו ,השיבה גל�שיא חברת. מסרוני�

  . מסרוני� לקבל 1 מבקש המשי�

, לצור� שנגעה למוסדות לימוד ,אליו שנשלחו ההודעות לאחת" 25" השיב 14.12.2014 ביו�

 את וביקשה 1 מבקשל המשיבי� נציגת התקשרהעל ידו,  המסרו� שיגור לאחר. קבלת פרטי�

 בעקבות מתקשרת שהיא ,אישרה הנציגה. שוני� לימוד למוסדות פרטיו את להעביר אישורו

 והמכללה ג� רמת מכללת נציגי 1 מבקשל התקשרו יו� באותו עוד. אליו שנשלח למסרו�ו תשובת

  .נתניה האקדמית

 האינטרנט לאתר קישור הכולל ,במניות מסחר המפרס� ,מסרו� 1 מבקש קיבל 29.12.2014 ביו�

dgimarket ,המפרס� מסרו� ,27.8.2014 ביו�, לכ� קוד� קיבל טלפו� מספר שמאותו לאחר זאת 

  .חנה בפרדס למכירה בית

 לאתר קישור הכולל במניות מסחר המפרס� ,מסרו� 1 מבקש קיבל 11.1.2015 ביו�, בנוס'

 קיבל 3.12.2014, ביו�, לכ� קוד� קיבל טלפו� מספר שמאותו לאחר זאת, dgimarket האינטרנט

  .גל�שיא בחברת סקיפרי� קורס המפרס� מסרו�
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  2 למבקש שנשלחו מסרוני�

 הכולל, נייח טלפו� ממספר, במניות מסחר המפרס� מסרו� 2 מבקש קיבל 29.12.2014 ביו�

  .dgimarket האינטרנט לאתר קישור

  3 למבקש שנשלחו מסרוני�

, נייח טלפו� ממספר, חנה בפרדס למכירה בית המפרס� מסרו� 3 מבקש קיבל 24.8.2014 ביו�

 כלל המסרו�. במניות מסחר המפרס� מסרו� 2 מספר מבקש קיבל ממנו הנייח למספר זהה

  .dgimarket האינטרנט לאתר קישור

 לא, כלשהו פרסומת דבר מה� לקבל ביקשו לא, המשיבי� ע� בקשר היו לאש, טועני� המבקשי�

   . הפרסומת דברי לקבלת הסכמת� נתנו ולא מסרוני� קבלת לצור� הטלפו� מספר את מסרו

 בה� שאי�, שוני� טלפו� ממספרי נשלחו המסרוני�. המסרוני� כשולחי זהות� את הסתירו המשיבי�

  . אנושי מענה

 את לקבל מבלי למבקשי� מסרוני� שיגרו עת התקשורת לחוק א30 סעי' הוראות את הפרו המשיבי�

 כתובת� ,שמ� את ציינו לא וכ�; התקשורת לחוק) ב(א30 לסעי' בניגוד, זאת. ובכתב מראש הסכמת�

  .התקשורת לחוק) ה(א30 לסעי' בניגוד, זאת. עימ� קשר ליצירת אחרי� פרטי� או

 בינלאומי סחר אי.אל.י'ג בש� יחיד חברת ובאמצעות �2ו, 1 משיבות של יחיד דירקטור הוא 3 משיב

 באחריות נושא 3 משיב. 2 משיבה של מניותיה וברוב 1 משיבה של מניותיה במלוא מחזיק, מ"בע

  . התקשורת לחוק) ח(א30 סעי' לפי �2ו 1 משיבות שמבצעות ולעבירות למחדליה�, לפעולותיה�

 פגיעה, התקשורת לחוק א30 סעי' הוראת של חקוקה חובה הפרת ה� האישור בבקשת התביעה עילות

  . במשפט ולא עושר ועשיית החופשי הרצו� של באוטונומיה פגיעה, בפרטיות

 , החלהתקשורת לחוק בניגוד מסרוני� המשיבי� שלחו אליה� הנמעני� כקבוצת מוגדרת הקבוצה

  ).התקשורת לחוק א30 סעי' של לתוותח מועד( 1.12.2008 מיו�

 לחדול למשיבי� המורה עשה צו; הדי� את הפרו המשיבי�, לפיו הצהרתי צו: ה� המבוקשי� הסעדי�

 למשיבי� המורה עשה צו; ובכתב מראש מפורשת הסכמה קבלת ללא ,לדי� בניגוד מסרוני� משליחת

 לחברי פיצוי במת� המשיבי� חיוב ;סירוב תוהודע לצור� עימ� קשר יצירת ודרכי שמ� את לפרס�

  .לה� שנגרמו ממוניי� בלתי נזקי� בגי� הקבוצה
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  המשיבי� טענות תמצית

  . לדחותה יש, כ� ועל להגשתה הנדרשי� הס' בתנאי עומדת לא האישור בקשת

 מתאימה ומשפטית ראייתית, עובדתית תשתית הניחו ולא אישית תביעה עילת  נעדרי� המבקשי�

 בי� המחלוקת לבירור והיעילה ההוגנת הדר� אינה ייצוגית תובענה, בנוס'. האישור לבקשת ביחס

 כנדרש, הקבוצה לחברי המשותפת, משפטית או עובדתית, מהותית שאלה קיימת לא, שכ� הצדדי�

  .ייצוגית בתובענה

 מתיר התקשורת לחוק א30 סעי'. התקשורת חוק להוראות בהתא� פעלו המשיבי�, דברי� של לגופ�

 או אלקטרונית בהודעה, בכתב, מראש מפורשתה הסכמ שנת� למי מתפרסו דבר לשלוח למפרס�

. פרסו� דברי לקבל בהצעה עסק לבית פעמית חד פניה לשלוח למפרס� מתיר וכ� מוקלטת בשיחה

 באופ� וסימנו התקשרות פרטי שהשאירו לאלו לכ� מפורשת הסכמה שניתנה לאחר נשלחו המסרוני�

 מעוניי� שאינו שהודיע מי. מסרוני� �מה לקבל שברצונ�, המשיבי� של האינטרנט באתרי אקטיבי

ה� ש אישרו המבקשי�. נוספי� מסרוני� קיבל ולא התפוצה מרשימת נמחק, פרסומי חומר לקבל

  .ובתוכנ� המסרוני� בקבלת מעונייני�

 נית� באמצעות�, 1 משיבה של אינטרנט לאתרי קישור ג� כמו לבירורי� טלפו� מספר צוי� במסרוני�

 לנתק דרשו לא המבקשי�. מסרוני� קבלת הפסקת לצור� לרבות, שהיא מטרה לכל קשר ליצור היה

 הייתה בה�, המסרוני� את כשקיבלו וג� קשר עמ� יצרו המשיבי�י כשנציג ג� המשיבי� ע� קשר

  . חוזר מסרו� שליחת באמצעות התפוצה מרשימת עצמ� להסיר אפשרות

 לא המסרוני� שקבלת, התפוצה מרשימות עצמ� להסיר ביקשו לא שהמבקשי� ,מכ� להסיק נית�

  .כלשה� שליליי� רגשות בה� עוררו לא ושהמסרוני� נפש עוגמת עבור� היוותה

 לחריגי� בהתא� כדי� נשלחו המסרוני�, ובכתב מראש מפורשת הסכמה ניתנה לאש במידה, לחלופי�

 החוק הוראות את להפר כדיהמשיבי�  בפעולות שאי�, מכא�. התקשורת לחוק) ג(א30 בסעי' המנויי�

  .לקבוצה תביעה עילתלא קיימת ו

  . לב תו� ובחוסר ביסוס ללא גדולה קבוצה הגדירו המבקשי�, קבוצה להגדרת בסיס אי�

 2014 יוני בחודשי�, המסרוני� לקבלת הסכמת� שהביעו ,למבקשי� מסרוני� שלחו 2 �ו 1 משיבות

 יש. המשיבי� מטע� מסרוני� נשלחו לא, זו תקופה ואחרי לפני. משנה פחות למש�, 2015 אפריל עד

  . וא נמו� מהנטע�שה, הנמעני� מספר על השפעה בכ�

  .הצדדי� בי� המחלוקת לבירור והיעילה ההוגנת הדר� אינה ייצוגית תובענה
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 נתנו המבקשי�. ייצוגיות תובענות לחוק) 1)(א(4 בסעי' כנדרש אישית תביעה עילת נעדרי� המבקשי�

  .נזק לה� נגר� לא וממילא המסרוני� לקבלת הסכמת�

 שליחת נוכח לפרטיות ממשי נזק אי�. הפרטיות הגנת חוק הפרת משו� המשיבי� תובפעול אי�

  . לקבל� והסכמה עניי� שהביע למי נשלחו אלו שכ�, המסרוני�

 מכוח עליה� המוטלות לחובות בהתא� פעלו ה�. חקוקה חובה הפרת משו� המשיבי� בפעולות אי�

  . נזק לה� שנגר� הוכיחו לאמבקשי� ה וממילא התקשורת חוק

 תוצאתי נזק נגר� לא. הצקה או הטרדה, הפרט של באוטונומיה פגיעה משו� המשיבי� בפעולות אי�

 קבלת בעקבות שנחוו הרגשות ומש� עוצמת, סוג את להוכיח וקשה לאוטונומיה סובייקטיבי

  .המסרוני�

 3  משיב. המסרוני� את שלחו, תאגידי� שה�, �2ו 1 משיבות. המבקשי� לבי� 3 משיב בי� יריבות אי�

. התקשורת לחוק) א(א30 לסעי' בהתא� "מפרס�" הגדרתל עונהואינו  המסרוני� לשליחת צד היה לא

 . בלבד חריגי� במקרי� הנעשית, כלפיו "מס� הרמת" מהווה זוובענה ת במסגרת הכללתו

 בתנאי� עמידת� בחוסר הייצוגית התובענה במכשיר זהיר ולא נפסד, שגוי שימוש עושי� המבקשי�

  .כפיי� וניקיו� לב תו� של המחמירי�

  דיו!

  " ספא�" הודעות ומשלוח התקשורת חוק

 מניעת שעניינו, 1.12.2008מיו�  ,התקשורת לחוק 40 תיקו� של ומהותו טיבו על עמדו רבי� די� פסקי

: ראו( היק' רחבי לנזקי� הגור� ציבורי מטרד המהוות ,"ספא�" הודעות ומשלוח "זבל דואר" תופעת

עניי!  –להל�  ,4.8.2014 מיו�, )במצנחי� ורחיפה דאיה מועדו! סיתונית( הנגבי' נ חזני 1954/14 א"רע

  ).2005 �ה"סהתש), 33' מס תיקו�( התקשורת (בזק ושירותי�) חוק להצעת ההסבר דברי, וכ� חזני

 מערכת, פקסימיליה באמצעות פרסומת דבר לשלוח מפרס� על אוסר התקשורת חוק, האומר בקצירת

 מחייב, בנוס'. הנמע� של ובכתב מראש הסכמה ללא), SMS( מסרו� או אלקטרוני דואר, אוטומטי חיוג

 גלוי באופ�, פרסו� בדבר שמדובר העובדה ואת הפרסו� בדבר פרטיו את לציי� המפרס� את החוק

  .  הטעיה המונע וברור

 או מוצר רכישת לעודד שמטרתו ,תוכ� וכוללי� מסחרי באופ� מופצי� למבקשי� שנשלחו המסרי�

  ). א(א30 בסעי' כהגדרתו" פרסומת דבר" ומהווי�" שירות"
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 חודשי� 10  של תקופה מש�ב 1 משיבה של הקווי הטלפו� ממספרי מבקשי�ל נשלחו המסרוני�

 של הטלפו� מספר ידי על שנשלחו המסרוני� שבו באופ� בזו זו קשורות 2 ומשיבה 1 משיבה. לפחות

 כהגדרתו" מפרס�" במשיבי� לראות יש, לפיכ�. 2 משיבה את וכ� עצמה את לפרס� נועדו 1 משיבה

  .התקשורת לחוק) א(א30 בסעי'

 הוראות של הפרה בגי�)) ט(א30 סעי'( אזרחית ואחריות)) ו(א30 סעי'( פלילית אחריות קובע החוק

 דבר כל בגי� נזק הוכחת ללא לדוגמה פיצוי 3 1,000 עד לנמע� לפסוק המשפט בית את ומסמי� החוק

 התאגיד או המפרס� התאגיד על להטיל וכ�)), י(א30 סעי'( נזיקי לפיצוי בנוס' וזאת, פרסומת

 בתאגיד המשרה נושאי ועל התאגיד מנהלי  על ג� מסוימי� ובמקרי� הפרסו� נעשה שבאמצעותו

  )). ח(א30 סעי'( קנס, השיווק על האחראי�

  . א(ג)30בסעי'  המפורטי� לחריגי� בכפו' מחדל ברירת כלל בבחינת הוא בחוק הקבוע האיסור

 ההסכמה ביטול על עת בכל להודיע זכות לו מקנה החוק, הסכמתו את הנמע� נת� שבה� במצבי� ג�

  )). 1)(ד(א30 סעי'( כנו על ישוב פרסומת דברי לשלוח האיסור שאז, שנת�

�  ייצוגית תובענה לאישור התנאי

 הא�, בשאלה להכריע נדרש משפט בית במסגרתו מקדמי הלי� היא ייצוגית תובענה לאישור בקשה

 לבחו� המשפט בית על, כ� לש�. ייצוגית תובענה במסגרת לפתחו שהובאה בתובענה לדו� מקו� יש

  .כייצוגית התובענה לאישור התנאי� את

 תובענה עילת של קיומה הוא ייצוגיות תובענה להגשת שתנאי, קובע ייצוגיות תובענות לחוק) א(3 סעי'

  . ייצוגיות תובענות לחוק השנייה בתוספת המוזכרות העילות על הנמנית

 האפשרות את הקובע, ייצוגיות תובענות לחוק השנייה לתוספת 12 פרט לפי הוגשה האישור בקשת

 התקשורת לחוק א30 בסעי& כהגדרתו מפרס� נגד תביעה"ב כייצוגית תובענה לאישור בקשה להגיש

  . הצדדי� בי� מחלוקת אי� זה בעניי�". האמור הסעי& לפי בעילה, 1982 � ב"התשמ ,)ידורי�וש בזק(

  . אישית תובענה עילת של לקיומה מתייחס ייצוגיות תובענות לחוק 4 סעי'

 באתרי פרטיה� את השאירו מבקשי�ה. האישית תביעה עילת נעדרי� המבקשי�, המשיבי� לטענת

, ישיר בדיוור פרסומי מידע לקבל הסכמת� את והביעו �2ו 1 משיבות ידי על הופעלו אשר האינטרנט

  . הפרטי� השארת בטופס הדיוור אפשרות של אקטיבי סימו� באמצעות
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 בלב מצויה שלעצמהכ האישית התביעה עילת. ראיה בראשית לא' א ,הוכחה לא המשיבי� טענת

 עילת שקיימת ,לקבוע כדיעל ידי המבקשי�  שהוצגו בראיות די זה ובשלבבי� הצדדי�  המחלוקת

  . ייצוגיות תובענות לחוק 8 סעי' לפי "קבוצתית עילה" של קיומה בחינת לצור� אישית תביעה

 את קובע) י(א30 סעי'. להידחות דינה זו טענה ג�. נזק נגר� לא למבקשי�ש, המשיבי� טענו עוד

 3 1,000 של מקסימלי בסכו�) הלדוגמ פיצויי�( נזק הוכחת ללא פיצוי לקבוע המשפט בית סמכות

 אישית תביעה עילת של קיומה ולאור לפיכ�. א30 סעי' להוראות בניגוד שנשלח ,פרסומת דבר כל עבור

  .אישית תביעה עילת למבקשי� שתקו� מנת על נזק בהוכחת צור� אי� ,).ב(א30 סעי' לפי

 מספר בהתקיי� כייצוגית התובענה הגשת את לאשר א� דעת שיקול המשפט לבית מקנה) 1)(א(8 סעי'

  :נוספי� תנאי�

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

  ;הקבוצה לטובת בתובענה יוכרעו שה! סבירה אפשרות ויש, הקבוצה חברי

 בנסיבות במחלוקת להכרעה וההוגנת היעילה הדר* היא ייצוגית תובענה  )2(

  ;העני!

)3(  � בדר* וינוהל ייוצג הקבוצה חברי כלל של ענינ� כי להניח סביר יסוד קיי

  ;זה בעני! החלטה על לערער לבקש או לערער רשאי לא הנתבע; הולמת

)4(  � בתו� וינוהל ייוצג הקבוצה חברי כלל של ענינ� כי להניח סביר יסוד קיי

  ."לב

  ).2(�8ו) 1(8 בסעיפי� המנויי� לתנאי� חשיבות נודעת, בענייננו הדיו� לצור�

� ויש, הקבוצה חברי לכלל המשותפות משפט או עובדה של מהותיות שאלות מעוררת התובענה הא

 לצור� ).ייצוגיות תובענות לחוק) 1)(א(8 סעי'( הקבוצה לטובת בתובענה יוכרעו שה! סבירה אפשרות

   .משנה שאלות מספר לבחו� יש כאמור לשאלה מענה

   פרסומת דבר לקבלת הסכמה ניתנה הא�

 הקובע, התקשורת לחוק) ב(א30 לסעי' בניגוד פרסו� היא האישור בקשת שבבסיס העיקרית העילה

  :הנמע� של ובכתב מראש הסכמה ללא פרסומת דבר לשגר איסור
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, אוטומטי חיוג מערכת, פקסימיליה באמצעות פרסומת דבר מפרס� ישגר לא) ב("

 של מראש מפורשת הסכמה קבלת בלא, קצר מסר הודעת או אלקטרונית הודעה

 פעמית�חד פנייה; מוקלטת בשיחה או אלקטרונית בהודעה לרבות, בכתב, הנמע!

�, תעמולה או תרומה קבלת לש� לנמע! או עסק בית שהוא לנמע! מפרס� מטע

 דברי לקבל להסכי� הצעה המהווה, זה קט! בסעי& האמורות הדרכי� באחת

  ".זה סעי& הוראות של הפרה תיחשב לא, מטעמו פרסומת

 היו שלא, טועני� המבקשי� בעוד, פרסומת דברי לקבלת הסכמת� נתנו המבקשי�, המשיבי� לטענת

 הטלפו� מספר את מסרו לא, כלשהו פרסומת דבר מה� לקבל ביקשו לא, מהמשיבי� מי ע� בקשר

  . אליה� שנשלחו הפרסומת דברי לקבלת הסכמת� נתנו ולא מסרוני� קבלת לצור�

 אלא, ההודעה שיגור לפני, מראש הסכמה היא התקשורת לחוק) ב(א30 סעי' לפי הנדרשת ההסכמה

 מסוג או, כלל דר�, פרסומת דברי לקבל מסרב הוא, שלו להודיע הזדמנות לנמע� המפרס� נת� א�

  . כ� עשה לא והנמע� מסוי�

 סעי' להוראות בניגוד פרסומת דבר ששיגר מפרס�, לפיה חזקה קובע התקשורת לחוק) 5)(י(א30 סעי'

  . אחרת הוכיח א� אלא, ביודעי� כ� עשה, התקשורת לחוק א30

 על מוטל פרסומת דבר תלקבל הנמע� הסכמת את להוכיח שהנטל, עולה בסעי' הקבועה מהחזקה

 1621/16MEGA ADVANCED MATHEMATICAL SYSTEM א"רע( המשיבי�ה� , המפרס� כתפי

LTD עניי! –להל�  14.6.2016 מיו�, זילברג' נ MEGA(; צ"ת )אורמוש קבוצת' נ רפול 40072�01�16') חי 

  .)3.1.2017 מיו�, מ"בע

 באופ� וסימנו התקשרות פרטי השאירו שהמבקשי� ,טענו המשיבי�". אחרת הוכיחו" לא המשיבי�

 כלשהי אסמכתא הציגו לא אול� מסרוני� לקבל שברצונ�ה�, של האינטרנט באתרי אקטיבי

 המבקשי� הסכמת בדבר טענת� את, לכאורה לפחות, בראיות לבסס הצליחו ולא זו הסכמה המתעדת

  .פרסומת דבר תלקבל

 טענה. התפוצה מרשימת להסרת� פעלו לא המבקשי�, לפיה המשיבי� טענת את לקבל מקו� אי�

 מפורשת הסכמה לקבלת מהדרישה להפחית כדי בה ואי� הדי� דרישות ע� מתיישבת אינה, כאמור

  :המשפט בתי כ� על שעמדו כפי, פרסומת דבר משלוח לצור� מראש

 שמי מכ* להבנות יכולי� אינ� שהמשיבי�, מאליו המוב! את אציי! זה בהקשר"

� מדובר שבה ההסכמה. ההתקשרות המש* לצור* פרטיו את מילא מהמבקשי

 שיגור לפני, מראש הסכמה היא) ושידורי� בזק( התקשורת לחוק א30 בסעי&
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 דברי לקבל מסרב הוא כי לו להודיע הזדמנות לנמע! המפרס� נת! א� אלא, ההודעה

 כוללת אינה ההודעה א� .כ! עשה לא והנמע!, מסויי� מסוג או, כלל דר*, פרסומת

 דבר שיגור עצ�, בכלל פרסומת דברי או זה פרסומת דבר לקבל לסירוב אפשרות

 חשיבות יש הנמע! של לתגובה. אזרחית עוולה הוא קודמת הסכמה ללא הפרסומת

 שיצר מסתבר א� א*, הפיצוי יקט! הפרסומת בדבר רצה וא�, הפיצוי קביעת לצור*

 להמש* כהסכמה יחשב לא הדבר, אותו המטריד הוא מי לגלות כדי הקשר את

 ".האזרחית העוולה את ביצע כבר שהמפרס� כ* על הפיצוי את המקטינה, הקשר

 הדגשה, 73פסקה , 26.1.2016 מיו�, )צ"חל( הפיס מפעל' נ זילברג 44664�03�15 צ"ת(

  ). הוספה

  בעניי� אחר:ו

 מיוזמת� בעצ� ביקשו הקוד מילות את המבקשי� מששלחו כי המשיבה טענת"

� מקובלת אינה הפרסו� דברי לקבלת' הסכמת�' בכ* ונתנו המוצע לשירות להרש

 זו שבנקודה, המבקשי� טענות ע� ולא הדי! הוראות ע� מתיישבת ואינה עלי

 לא א& הפרסומת דבר למשלוח מראש הסכמת� נתנו לא ה� כי, בדי! מבוססות

 האפשרות משלוח טר� של בשלב, קרי; להמש*" עמדת� המברר" הראשוני

; תשובה הודעת החזרת ידי על המוצע בשירות המשלוח לאחר ולהתעניי! להמשי*

 כי הקובע האמור החוק סעי& להפרת הבסיסית הטענה ע� דבר בה אי! משכ*

 אי! ג� כ*. המשלוח בטר� והכוונה, ההודעה משלוח לעצ� מראש הסכמה נדרשת

 עצמ� את להסיר פעלו שלא המבקשי� לפיה המשיבה טענת את לקבל בידי

' לב תו� חוסר'ב מתנהגי�' פשוטה הסר הודעת משלוח' ידי על ההפצה מרשימת

� לקבלת הדי! דרישות ע� מתיישבת אינה זו טענה שכ!, התביעה את בהגיש

 טענת נסתרה משלא. הסר אפשרות על ההודעה לקבלת ג� מפורשת הסכמה

� לצור* הדברי� פני ה� שכ* הרי �  ההודעות לקבלת מראש הסכימו לא כי המבקשי

 הסכמת קבלת בלא בתובענה כמתואר ההודעה שליחת, קרי, שבפני העניי!

�" .כלפיה� לחוק) ב(א30 סעי& הוראת של הפרה מהווה לשליחתה מראש המבקשי

פסקה , 22.1.2017 מיו�, מ"בע טריידינג אונליי! מנקס' נ דהרי 27578�08�15 צ"ת(

  ).הוספה הדגשה, 26

 כמתואר ההודעה שליחת, ההודעות לקבלת מראש הסכימו לאש, המבקשי� טענת נסתרה משלא

 לחוק) ב(א30 סעי' הוראת של הפרה מהווה מראש המבקשי� הסכמת קבלת בלא בתובענה

 . התקשורת
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 בהתא� כדי� נשלחו מסרוני�מראש, ה הסכמה ניתנה לא א� א' כי, לחלופי� ,טועני� המשיבי�

  . התקשורת לחוק) ג(א30 בסעי' הקבועי� לחריגי�

ל סעי' ש הפרה יהווה שהדבר מבלי – פרסו� דבר משלוח מתירה התקשורת לחוק) ג(א30 סעי' הוראת

 תנאי� למספר בכפו' זאת. הנמע� של מפורשת הסכמה התקבלה לא א� א' התקשורת לחוק א(ב)30

�  :הסעי' כלשו�, מצטברי

 באותו כאמור פרסומת דבר לשגר מפרס� רשאי), ב( קט! סעי& הוראות א& על) ג"(

  :אלה כל בהתקיי�, הנמע! הסכמת התקבלה לא א� א& קט! סעי&

 או, שירות או מוצר של רכישה במהל* למפרס� פרטיו את מסר הנמע! )1(

 שמסר הפרטי� כי לו הודיע והמפרס�, כאמור לרכישה ומת! משא במהל*

 האמורות הדרכי� באחת, מטעמו פרסומת דבר משלוח לצור* ישמשו

  );ב( קט! בסעי&

)2( � דברי לקבל מסרב הוא כי לו להודיע הזדמנות לנמע! נת! המפרס

  ;כ! עשה לא והנמע!, מסוי� מסוג או כלל דר*, כאמור פרסומת

 לשירות או למוצר דומה מסוג לשירות או למוצר מתייחס הפרסומת דבר )3(

�  )."1( בפסקה האמורי

 לרכישת קודמת התקשרות קיימת בו למצב נועדו התקשורת לחוק) ג(א30 בסעי' הקבועי� החריגי�

 או לשירות מתייחס לנמע� שנשלח הפרסומת ודבר פרטיו את הנמע� נת� במסגרתה, שירות או מוצר

  .הקודמת בהתקשרות ידו על שנרכש דומה מוצר

 בפרסו� עוסקות �2ו 1 משיבות. אלה תנאי� של לכאורה התקיימות� להוכיח השכילו לא המשיבי�

 או זה מאגר לגבי פרטי� הציגו לא המשיבי�. במאגרה המצויי� פוטנציאליי� לקוחות לקהל ושיווק

 המאגר לבי� המבקשי� בי� הקשר את לדעת נית� לא. למאגריה� להשתיי� המבקשי� בקשת בדבר

 למוצרי� ביחס מאגרע� ה המבקשי� של , ככל שהייתה,קודמת התקשרות על לעמוד נית� ולא

  . הפרסומת בדברי המשיבי� ידי על המפורסמי�

 בדבר המפורס� המוצר בי� התאמה חוסר עולה למבקשי� שנשלחו ההודעות מנוסח, מכ� יתרה

, לכאורה התקשרו עמו המשיבי� ידי על המופעל האינטרנט אתר של ועיסוקו תוכנו לבי� הפרסומת

  . התקשורת לחוק) 3)(ג(א30 בסעי' הקבוע התנאי( לכ� קוד� המבקשי� לפי הנטע�,
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 למספר זהה, נייח טלפו� ממספר, חנה בפרדס למכירה בית המפרס� מסרו�קיבל  3 מבקש: למשל כ�

  . במניות מסחר המפרס� מסרו� 2 מבקש קיבל ממנוהטלפו� 

 משותפות לכלל חברי הקבוצה מהותיות שאלות מעוררת התובענהש ,לאור האמור, בשלב זה נראה

י� לא הניחו משהמשיבו הא� התקבלה הסכמה מראש לקבלת דברי פרסומת –בכל הנוגע לשאלה 

 לטובת נהוכרעת ששאלות אלה סבירה אפשרות ישית להוכיח אחרת, לאראייתית מינימתשתית 

  .הקבוצה

   בדי� הנדרשי� הפרטי� כל במסרוני� צוינו הא�

, זאת. עימ� קשר ליצירת אחרי� פרטי� או כתובת� ,שמ� את ציינו לא המשיבי�, המבקשי� לטענת

  .התקשורת לחוק) 1)(ה(א30 לסעי' בניגוד

 לחוק) א(א30 בסעי' כהגדרת� קצר מסר הודעות ה� שנשלחו הפרסומת דברי המשיבי� לטענת

  . התקשורת לחוק) 2)(ה(א30 בסעי' שנקבע החריג את להחיל ויש התקשורת

  :כדלהל� קובע התקשורת לחוק) ה(א30 סעי'

 את בו יציי! זה סעי& להוראות בהתא� פרסומת דבר המשגר מפרס�  )1)(ה("

�  :להטעות כדי בו שאי!, וברור בולט באופ! האלה הפרטי

 או" תרומה בקשת", "פרסומת" המילי�; פרסומת דבר היותו )א(

 הפרסומת דבר וא�, הפרסומת דבר בתחילת יופיעו, העניי! לפי", תעמולה"

  ;ההודעה בכותרת – אלקטרונית הודעה באמצעות משוגר

  ;עמו הקשר יצירת ודרכי כתובתו, המפרס� של שמו )ב(

...  

 מסר הודעת באמצעות פרסומת דבר המשגר מפרס�), 1( פסקה הוראות א& על )2(

 הודעת מת! לצור* עמו הקשר יצירת דרכי ואת שמו את רק הפרסומת בדבר יציי! קצר

  .)הוספו הדגשות" (.סירוב

  :כדלהל� ",קצר מסר תהודע" מגדירה התקשורת לחוק) א(א30 סעי' הוראת

, שמע או חוזי הכולל בזק מסר או, סימני� או אותות לרבות, כתב הכולל בזק מסר"

  ".נמעני� של קבוצה או נמע! של קצה ציוד אל ציבורית בזק רשת באמצעות ומועבר



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

    

                                                            עמר� ואח' נ' די.ג'י.אי מדיה  בע"מ ואח' 39525�03�15 ת"צ

  

 18מתו�  12

  :הבאי�  המסרוני� את, היתר בי� ,שלה� י�הנייד י�מכשירל קיבלו המבקשי�

 �20ל במבצע עכשיו, ביותר המקצועי הסקיפרי� קורס! להרצליה מגיעה גל�שיא"

 ביו�, 1 מבקש אצל התקבל זה מסרו�." (1 השב להסרה, לפרטי� 45 השב הראשוני�

  ).09�8342614 טלפו! מממספר 3.12.2014

 וירטואלי $ 10,000 ע� חינ� דמו חשבו� וקבל פתח!! לזה בנוי אתה א� תראה"

 לח6 לפתיחה, ומניות סחורות, במדדי� למסחר המתקדמת בפלטפורמה

www.dgimarket.com. מבקש אצל התקבל זה מסרו�( "1 השב להסרה! בהצלחה 

  ).09�8342614 טלפו! מממספר 11.1.2015 ביו� ,1

." 1 להסרה, 8 שלח לפרטי� 3 149,000ב קרקע צמוד בית חנה בפרדס בהזדמנות"

 24.8.2014 ביו� 3 מבקש אצל וכ! 27.8.2014 ביו�, 1 מבקש אצל התקבל זה מסרו�(

  ).09�8342605 טלפו! מממספר

 לפרטי� ומדדי� ח"מט, סחורות, במניות חדישה מסחר לפלטפורמת מתקדמי�"

" www.dgimarket.com .1 השב להסרה, מיידית אלי� ונחזור 5 השב נוספי�

�09 טלפו! מממספר 29.12.2014 ביו� �3ו 2, 1 מבקשי� אצל התקבל זה מסרו�(

8342605.(  

 הסעי' תובדריש לעמוד עליה�, "קצר מסר הודעת" המשיבי� ששלחו במסרוני� לראות יש א� א'

  .עימ� קשר יצירת רכיו שמ� את לציי�ו

 בדבר המופיע האינטרנט לאתר כניסה לאחר רק ,ולמעשה שוני� טלפו� במספרי השתמשו המשיבי�

 המשיבי� שלחו מה�, דומי� א� השוני� ,הטלפו� מספרי ריבויזהות את המפרס�. ל נית� הפרסומת

  .המשיבי� זיהוי על מקשה, קשר ביניה� שאי� ,פרסומת דברי

, 1 משיבה של אינטרנט לאתר קישור ג� כמו לבירורי� טלפו� מספר צוי� שבמסרוני� ,טענו המשיבי�

 לטענת. מסרוני� קבלת הפסקת לצור� לרבות, שהיא מטרה לכל קשר ליצור היה נית� באמצעות�

, הדיוור מבקשי ממאגר פרטיה� את להסיר מנסי� הפחות לכל היו אלו כי מצופה היה: "המשיבי�

 פסקה..." (המסרו� נשלח ממנו למספר טלפו� שיחת באמצעות או – במסרוני� מנויי� שהיו באמצעי�

 המשיבי� ע� קשר לנתק דרשו לא המבקשי�). הוספה הדגשה, האישור לבקשת המשיבי� לתגובת 11

 עצמ� להסיר אפשרות הייתה בה�, המסרוני� את כשקיבלו וג� קשר עמ� יצרו המשיבי� כשנציגי ג�

  . חוזר מסרו� שליחת באמצעות ,התפוצה מרשימת
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 לקבל שלא בבקשה מייל בתכתובת פנה 1 מבקש. המבקשי� שהציגו בראיות נסתרו המשיבי� טענות

 שוני� טלפו� ממספרי נשלחו המסרוני�, המבקשי� לטענת. נענתה לא בקשתו. פרסומת דברי יותר

  .אנושי מענה בה� שאי�

�שיא חברת נציג לבי� 1 מבקש בי� אלקטרוני דואר באמצעות בהתכתבות טענותיה� תמכו המבקשי�

 ששלח בהודעה. 1 משיבה של טלפו� ממספר 1 מבקשל שנשלח במסרו� המשיבי� פרסמו אותה, גל

  :, כדלהל�קשר ליצירת בטופס ציי� גל�שיא תלחבר 1 מבקש

. SMS הודעות שליחת דר* הפרסו� את מבצעי� את� מי דר* לדעת מעוניי! אני"

�  " .שהזנתי מהטלפו! הודעות לי שולח שלכ� המפרס

 אליו נשלחו ממנו הטלפו� מספר הוא קשר ליצירת בטופס 1 מבקש הזי� אותו שהטלפו� ,יצוי�

 חזר גל�שיא נציג, האמור לטופס בתגובה. קשר עימו ליצור נית� שבו שלו טלפו� מספר ולא המסרוני�

  :וציי� למבקש

"� לא. תשובה הייתה לא א*, שהשארת במספר אות* להשיג ניסיתי, עידו שלו

  ".יותר מפורט להסבר אשמח... צרי* אתה בדיוק מה הבנתי ממש

  : 1 מבקש ציי�, ביניה� ההתכתבות בהמש�

 קיבלתי. מזה לי נמאס ודי עסקי� מיני מכל ספא� הודעות הזמ! כל מקבל אני"

 לעבור לי הקוראת ...)ל* ענו לא זה בגלל( להתקשר ניסית אליו מהמספר הודעה

 לא שאני נעזרי� את� בה לחברה שתבהירו מבקש אני. אצלכ� סקיפרי� קורס

 מי מושג לי אי! אבל אליה� ישירות כותב הייתי. SMS הודעות מה� לקבל מעוניי!

�  ).הוספו הדגשות( "ה

 כותב עצמו גל�שיא נציג כאשרי�, המשיב ע� קשר ליצור קושי שקיי� ,עולה האמורה מההתכתבות

  .י�המשיב של הטלפו� מספר, המסרוני� נשלחו ממנו הטלפו� במספר מענה היה שלא

. מתקיימת – משפט או עובדה של משותפות שאלות של לקיומ� הדרישהש, נראה כא� עד האמור לאור

 סעיפי� הוראות הפרת שעניינ� המשותפות המהותיות שהשאלות ,סבירה אפשרותכמו כ�, ישנה 

  .הקבוצה לטובת בתובענה תוכרענה המשיבי� ידי על המסרוני� במשלוח) ה(א�30ו) ב(א30
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� סעי'( העני! בנסיבות במחלוקת להכרעה וההוגנת היעילה הדר* היא ייצוגית תובענה הא

  ).ייצוגיות תובענות לחוק) 2)(א(8

 אי�. הצדדי� בי� המחלוקת לבירור וההוגנת היעילה הדר� אינה ייצוגית תובענה, המשיבי� לטענת

 השפעה בכ� יש. חודשי� 10 הוא מסרוני� נשלחו שבו הזמ� פרק, היותר לכל. קבוצה להגדרת בסיס

   .נזק הנטענת הקבוצה לחברי נגר� לא, בנוס'. נטע�המוא נמו� שה, הנמעני� מספר על

 נשלחו בו הזמ� פרק בדבר או הקבוצה גודל בדבר טענת� להוכחת ראיה ראשית הניחו לאשיבי� המ

  המסרוני�. 

 כאשר, בפרט. התקשורת חוק של מהפרות מפרסמי� הרתעת של אינטרס מגלמת ייצוגית תובענה

' כב כ� על שעמד כפי. כדאית אינה בגינ� אישית תביעה מהגשת הצפויה שהתועלת ,בהפרות מדובר

  :עניי! חזניב פוגלמ�' ע השופט

 מוסד בבסיס המונחי� לאלה משיקי�) י(א30 שבבסיס המדיניות שיקולי"

 בעלות תביעות הגשת לעודד היא ההסדרי� שני של מטרת�. הייצוגית התובענה

 התועלת על עולה בודד תובע בידי בניהול! הכרוכה שהעלות תביעות': שלילי ער*'

 ולא עושר עשיית למנוע" נועדו שניה�. כדאית אינה הגשת! כ! ועל מה! הצפויה

 המצטרפי�, היחידי� חשבו! על כדי! שלא המתעשרי� גופי� אות� ידי�על במשפט

 ... גדול לציבור

 שנשלח פרסומת דבר של שנמע! היא לחוק) י(א30 סעי& שבבסיס המוצא נקודת

 האישי שהנזק משו� בגינה לפיצוי תובענה להגיש יטרח לא החוק של בהפרה

� עד של בס* פיצוי בחוק נקבע כ* בשל. בניהולה הכרוכה העלות מ! נמו* לו שנגר

 אי! הפיצוי שיעור בקביעת כי קובע זה סעי&. נזק הוכחת ללא להפרה ח"ש 1,000

 שאפשר אפוא מניח הסעי&. ההפרה בגי! לתובע שנגר� הנזק לשיעור להידרש

 "...בגינו בתביעה בא היה לא דעת בר ושאד�, זניח הוא בודד לתובע שנגר� שהנזק

  ).9 �ו 8(פסקאות, 

 הדר� אהי ייצוגית שתובענה, ונראה ופרטי ציבורי משות' אינטרס יש הקבוצה חברי ולכלל למבקשי�

  לבירור המחלוקת. והיעילה ההוגנת
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 לחוק) 4)(א(�8ו) 3)(א(8 סעיפי�(עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר* הולמת ובתו� לב 

  ).ייצוגיות תובענות

 שייצוג, להבטיח מבקשי� ייצוגיות תובענות לחוק) 4)(א(�8ו) 3)(א(8 בסעיפי� הקבועי� התנאי�

  . כוח� ובאי המבקשי� ידי על הולמת ובדר� לב בתו� יבוצע הקבוצה חברי של עניינ�

 פזיזות ועל ליב� תו� חוסר על המעיד באופ� מוקדמתבפניה  פנו לא המבקשי�, המשיבי� לטענת

  .התובענה בהגשת

 בקשה יגיש בטר� לנתבע לפנות כוחו ובא מייצג תובע על חובה מטיל אינו ייצוגיות תובענות חוק

 מסוימות שבנסיבותבהערת אגב, , כ� על עמד העליו� המשפט בית, זאת ע�. כייצוגית תובענה לאישור

 הגליל מי 2978/13 מ"עע(בהחלטות הנוגעות לאופ� ניהול ההלי�  משקל יינת� מוקדמת פניה להיעדר

  ).הגליל ימ עניי! – להל�; 23.7.2015 מיו�, יונס' נ מ"בע האזורי והביוב תאגיד –

, השופט' כב, זאת ע�. רשות נגד ייצוגיות לתובענות מתייחסת הגליל מי בעניי� שנקבעה ההלכה

 גו' נגד ייצוגיות בתובענות שג�, הוסי' אגב בהערת, רובינשטיי�' א), אז כתוארו( לנשיאה המשנה

  :נגדו ייצוגית תובענה להגשת קוד� לנתבע מוקדמת פניה לבצע יש פרטי

, הרשות כנגד המוגשות לתובענות ביחס אמורה זו מסקנתי כי, עתה כבר יודגש"

 כשלעצמי כי א&; פרטי גו& הוא הנתבע שבה� למקרי� ביחס מסמרות לטעת ומבלי

 שש� א&, פרטי לגו& ג� מוקדמת בפניה תומכת הלב ותו� ההגינות חובת כי סבורני

  ...החדילה לאופציית" סטטוטורית" רלבנטיות אי!

...� ג� רצויה התנהגות מידת, כאמור, בעיני מהוה מוקדמת פניה עריכת אמנ

 לפגוע כדי בכ* שאי! ובהנחה, המקרה לנסיבות כמוב! בכפו& – אלה בתובענות

 מול התובענה של הייחודיי� המאפייני� לכאורה חסרי� א* – הקבוצה בחברי

 זאת ע�. זו חובה בהטלת הכרוכות העלויות את לאיי! כדי בה� שיש, הרשות

� החובות של הפרה יהוה מוקדמת פניה היעדר מסוימות שבנסיבות יתכ! כי, אטעי

 המשפט בית ויוכל, פרטית בתובענה ג� כוחו ובא הייצוגי התובע על המוטלות

  לח).�(פסקאות יד ו" .הייצוגי ההלי* בגדרי בכ* להתחשב

. רשות נגד הנעבובת מדובר כשלא ג� לב תו� כחוסר להיתפס עלולה מוקדמת שפניה מקרי� ייתכנו

  . מקרי� מאות� זה אי�
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נענתה. זאת  לא שזו אלא, משליחת מסרוני� לחדולגל �לחברת שיא 1 מבקש של מצידו פנייה נעשתה

 כ�משליחת מסרוני�. ב לחדולה� מ לבקש היה נית� דרכו סביר מענה ואפשר לאועוד, המשיבי� 

  . המוקדמת הפנייה שאלת מתייתרת

ונראה, שבכוח� לנהל את  הולמת בדר� מיוצגי� שה�על כ�,  מעיד כה עד המבקשי� של ייצוג�

  התובענה לטובת חברי הקבוצה בתו� לב.

  3 משיב נגד תביעה עילת

. המבקשי� לבי�נו בי יריבות אי�, שהמשיבי� טענו 3 משיב נגד ייצוגית תובענה לניהול הנוגע בכל

 אי�ו המסרוני� לשליחת צד היה לא, במשיבות דירקטור, 3  משיב. המסרוני� את שלחו �2ו 1 משיבות

 הרמת מהווההתובענה  במסגרת הכללתו. התקשורת לחוק) א(א30 סעי'כהגדרתו ב "מפרס�" הוא

  . בלבד חריגי� במקרי� הנעשית, מס�

 הוראות לפי פרסו� לעניי� בתאגיד משרה נושא של אחריותו את קובע התקשורת לחוק) ח(א30 סעי'

  :התקשורת לחוק א30 סעי'

 בסעי&( בתאגיד הפרסו� או השיווק לתחומי שאחראי מי וכ! תאגיד של מנהל) ח("

 סעי& לפי עבירה למניעת שנית! כל ולעשות לפקח חייב) בתאגיד משרה נושא – זה

 כאמור קנס – דינו, זו הוראה המפר; מעובדיו עובד בידי או התאגיד בידי) ו( קט!

, מעובדיו עובד בידי או התאגיד בידי עבירה נעברה; העונשי! לחוק) 3)(א(61 בסעי&

 כ! א� אלא, זה קט! סעי& לפי חובתו את הפר בתאגיד משרה נושא כי היא חזקה

  (הדגשה הוספה). ."חובתו את למלא כדי שנית! כל עשה

 סעי' הוראת לפי בתאגיד משרה נושה של אחריותו שאלת על עמד MEGAעניי! ב העליו� המשפט בית

  : כדלהל� וקבע התקשורת לחוק א30

 המשרה נושאי של מזו הנפרדת משפטית אישיות מהווה שתאגיד העובדה, כידוע"

� שביצעו לעוולות באחריות מלשאת המשרה נושאי את פוטרת אינה בו המכהני

 בעלי שה� משרה בנושאי לנו עניי! דנ! במקרה... תפקיד� במסגרת אישי באופ!

 אפשרות לבסס כדי בכ* די. שבשליטת� בחברות היחידי� והדירקטורי� המניות

 חברות לאות! המיוחסות לעוולות אישית באחריות נושאי� ה� כי שייקבע סבירה

 מעורב היה לא לפיה לוי של הסתמית טענתו. בביצוע! בפועל שמעורבי� כמי

 כי זה בהקשר אציי! עוד... זו ממסקנה לשנות כדי בה אי! ספורט ניו של בניהולה

 דבר משוגר שבו במקרה כי התקשורת לחוק) א(א30 בסעי& שנקבע העובדה נוכח
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 את לקד�...  עשוי הפרסומת דבר של שתוכנו מי" כל לחוק בניגוד פרסומת

 צור* שאי! יקבע כי סביר סיכוי יש, שלו" מפרס�"כ להיחשב יכול "מטרותיו

 בשיגור מעורבותו בגי! בתאגיד משרה נושא על אחריות להטיל מנת על מס* בהרמת

 "...מועסק הוא שבו התאגיד עסקי את לקד� שנועדו פרסומת דברי של חוקי לא

  .הדגשות הוספו), 12פסקה (

 אי.אל.י'ג בש�ה חבר ובאמצעות �2ו, 1 משיבות של יחיד דירקטור הוא 3 משיבש ,טועני� המבקשי�

 נושא 3 משיב. 2 משיבה של מניותיה וברוב 1 משיבה של מניותיה במלוא מחזיק, מ"בע בינלאומי סחר

  . התקשורת לחוק) ח(א30 סעי' לפי �2ו 1 משיבותשביצעו  ולעבירות למחדליה�, לפעולותיה� באחריות

, MEGAת בית המשפט העליו� בעניי� וקביעובהתא�  העניי� בנסיבות. נסתרו לא המבקשי� טענות

  . "מטרותיו את לקד� עשוי הפרסומת דבר של שתוכנו" כמי 3 במשיב לראות נית�

שישנה עילת תביעה לכאורה נגד  ,לקבוע כדי נסתרה ולא שהוצגה הראייתית בתשתית די, זה בשלב

  . 3משיב 

  דבר סו&

  :להל� למפורט בהתא� וזאת, מתקבלת האישור בקשת עד כא�, האמורי� מהטעמי�

) ב(א30 סעי' הוראות – חקוקה חובה הפרת: ייצוגית תובענה הגשת מאושרת בגינ! התביעה עילות

  . במשפט ולא עושר עשיית וכ� התקשורת לחוק) ה(א30 סעי'�ו

 1.12.2008 מיו� התקשורת לחוק בניגוד מסרוני� המשיבי� שלחו אליה� הנמעני�: הקבוצה הגדרת

  ועד למועד אישור התובענה הייצוגית.  )התקשורת לחוק א30 סעי' של לתוותח מועד(

� למשיבי� המורה עשה צו; הוראות הדי� את הפרו המשיבי�, לפיו הצהרתי צו מתבקשי�ה הסעדי

 המורה עשה צו; ובכתב מראש מפורשת הסכמה קבלת ללא ,לדי� בניגוד מסרוני� משליחת לחדול

 פיצוי במת� המשיבי� חיוב ;סירוב תוהודע לצור� עימ� קשר יצירת ודרכי שמ� את לפרס� למשיבי�

  .לה� שנגרמו ממוניי� בלתי נזקי� בגי� הקבוצה לחברי

�  הרמב� ופיני ברנדלור אלו�, עמר� עידו: המייצגי� התובעי

  דיאמנט וער� גורודיסקי ר�עוה"ד : המייצגי� הכוח באי
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  :נוספות הוראות

. לחוק תובענות ייצוגיות 25כאמור בסעי'  תכייצוגי התובענה אישור בדבר הודעה יפרסמו הצדדי�

 זו להחלטהבהתא� ו(א) לחוק תובענות ייצוגיות 14סעי'  פי על הנדרשי� הפרטי� את כלולת ההודעה

  לחוק תובענות ייצוגיות. 11סעי'  לפי מהקבוצה לצאת בקבוצה חבר כל של זכותו בדבר הבהרה וכ�

  . זו החלטה מת� ממועדמי� י 14 תו� לאישור יובאו וגודלה ההודעה נוסח

  .ההודעה פרסו� בעלויות יישאו המשיבי�

 ".גלובס"ו" האר6" בעיתוני� תפורס� ההודעה

  .19.7.18 ליו� עד זו בהחלטה לאמור בהתא� יוגש תביעה כתב

, בהתא� לסעי' )מ"מע כולל( 3 29,250 של בס� שכר טרחה חלקי י�המבקש ב"כישלמו ל המשיבי�

   ימי� מהיו�.  30תו� (ג) לחוק תובענות ייצוגיות, 23

  

  , בהעדר הצדדי�.2018מאי  09, כ"ד אייר תשע"חהיו�,  נהנית

       

                 
  




