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מבוא
.1

התובענה מושא בקשת אישור זו מוגשת בגין דברי פרסומת אשר שולחת המשיבה ,אשר נועדו לפרסם
מיזם עסקי שלה ,1ולקדם את מטרותיה העסקיות בקשר אליו )להלן" :הודעות הספאם"(.

.2

המשיבה שולחת את הודעות הספאם באמצעות מסמנים ,לטלפון הנייד של נמענים ,אשי לא נתנו
הסכמה לקבלם .וזאת תוך הפרה בוטה של האיסור הקבוע בסעיף 30א' בחוק התקשורת )בזק
ושידורים( ,תשמ"ב) 1982-להלן� "חוק התקשורת"( ,המוכר כאיסור על משלוח הודעות "ספאם".

.3

משלוח הודעות הספאם מהווה מטרד עבור הנמענים ,גורס להם לבזבוז ולאובדן זמן ,לכעס,
לתסכול ,לעוגמת נפש ,לחוסר נוחות של ממש ולפגיעה באוטונומיית הרצון .הכעס ,התסכול ועוגמת
הנפש מתעצמים אף יותר לאור העובדה כי המסרונים הללו אינם כוללים אפשרות של משלוח דרישת
הסרה מרשימת התפוצה.

.4

כפי שנראה להלן ,מתקיימים בענייננו כל התנאים הנדרשים לאישור התובענה כייצוגית ,ויהיה זה
ראוי ,צודק ונכון להעתר לבקשת האישור שבפנינו.

.5

בפתח הדברים יצויין כי משרד הח"מ הגיש מספר בקשות לאישור תובענה ייצוגית בגין משלוח דברי
פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת )ת"צ )מחוזי-ת"א(  60132-03-15זינגר ואח' נגד בזק
החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,ת"צ )מחוזי-ת"א(  32203-04-18ויצמן ואח' נ .בזק החברה
הישראלית לתקשורת בע"מ  ,2ת"צ )מחוזי-מרכז(  8425-09-17רוקח נגד פרטנר תקשורת בע"מ ,ת"צ
)מחוזי-מרכז(  56823-09-17רענן בשן ושות' ,משרד עו"ד נגד סלקום ישראל בע"מ ות"צ )מחוזי-
מרכז(  26221-11-17רוקח נגד גולן טלקום בע"מ ות"צ )מחוזי-מרכז(  56844-09-17בינה ניהול
ותפעול מערכות גבייה בע"מ נגד הוט מובייל בע"מ.( 3

העובדות
.6

ביום  25.7.18קבל המבקש מסרון מאת המשיבה הכולל הודעה לפיה הגיע עבורו דבר דואר אשר
נשלח אליו מסינגפור ,וכי ניתן לאסוף אותו מבית העסק הנזכר במסרון .העתק המסרון מיום 25.7.18
מצורף כנספח .1

.7

למחרת ,ביום  ,26.7.18הגיע המבקש אל בית העסק ,אסף את דבר הדואר ,חתם לבקשת הפקיד
במקום על אישור בדבר קבלת דבר הדואר ,והלך לדרכו.

.8

זמן קצר לאחר שאסף את דבר הדואר ,השמיע מכשיר הטלפון הנייד של המבקש צליל המתריע על
כך כי התקבל מסרון חדש .המבקש עצר ובדק את מכשיר הטלפון .הוא פתח את המסמן וגילה כי

 1את המיזם מפעילה המשיבה בשיתוף פעולה עם חברת פז חברת נפט בע"מ )להלן" :פז"(.
 2בקשת האישור בעניין זינגר אושרה על ידי בית המשפט .המשיבה שם הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על החלטת
האישור )רע"א  ,(1154/18אשר תלויה ועומדת .הבקשה בעניין וויצמן עוסקת באותן הודעות פרסומת בגינן הוגשה הבקשה בעניין
זינגר .בהתאם להסכמת הצדדים ,הדיון בה אוחד עם הבקשה בעניין זינגר ,ונדחה עד לאחר מתן החלטת בית המשפט העליון
בבקשה רשות הערעור.
 3בקשות האישור בת"צ )מחוזי-מרכז(  ,8425-09-17בת"צ )מחוזי-מרכז(  ,56823-09-17בת"צ )מחוזי-מרכז(  26221-11-17ובת''צ
)מחוזי-מרכז(  56844-09-17עוסקות גם בזמני המתנה בלתי סבירים לקבלת שירות ,במהלכם מושמעים למתקשר ,בעל כורחו,
דברי פרסומת.
3

מדובר במסרון שנשלח מאת המשיבה ,הכולל דברי תודה על כך שהמבקש אסף את דבר הדואר .כן
כלל המסרון בקשה להשיב על מספר שאלות לצורך שיפור השירות של המשיבה .בנוסף כלל המסרון
הודעה לפיה ניתן לאסוף דברי דואר במהלך שבעה ימים בשבוע ,במשך  24שעות ,באמצעות שירות
" ."80X200לצד דברים אלו ,הופיע במסרון קישור לצורך הרשמה לשירות האמור .העתק צילום
המסך של המסרון ובו הודעת הספאם ,מצורף גגספח .2
.9

המבקש ,אשר האפשרות לאסוף דברי דואר הנשלחים אליו ,בכל יום ובכל שעה משעות היממה
נראתה לו נוחה יותר ,לחץ על הקישור לצורך ביצוע ההרשמה לשירות אותו פרסמה המשיבה
בהודעת הספאם .ברם כאשר הגיע לדף ההרשמה ,גילה המבקש להפתעתו כי מדובר בפרסומת
לשירות בתשלומ הניתן על ידי המשיבה בשיתוף פעולה עם גורם מסחרי נוסף )כאמור "פז"( ,וכי
המסרון נועד למעשה לפרסם ולעודד את השימוש בשירות.

.10

במסגרת השירות אותו בקשה המשיבה לפרסם באמצעות הודעת הספאם ,דברי הדואר מאוחסנים
בתיבות דואר הנמצאות בתחנות הדלק של "פז" ,במשך  48שעות ,כאשר העלות למשתמש רשום
חינה .¤ 9.90

.11

העתק צילומי המסך של העמודים באתר המרשתת של המשיבה ,אליהם מפנה הלחיצה על הקישור
המופיע בהודעת הספאם ,מצורף כנספח .3

.12

כאן המקום לציין כי המבקש מעולם לא נתן למשיבה את ההסכמה הנדרשת על פי חוק התקשורת
לקבל ממנה דברי פרסומת באמצעות מסרונים שישלחו לטלפון הנייד שלו.

.13

כן יובהר כי חרף העובדה כי מדובר במסרון המהווה דבר פרסומת ,לא צויין הדבר בתחילת דבר
הפרסומת או בכל מקום אחר בו .עוד ראוי להבהיר כי המסמן לא כלל כל אפשרות לדרוש הסרה של
הנמען מרשימת התפוצה של המשיבה.

.14

קבלת הודעת הספאם גרמה למבקש לבזבוז ולאובדן זמן ,למטרד ,לטרחה ,לתסכול ,לכעס ,לחוסר
נוחות של ממש ,לעוגמת נפש ולפגיעה באוטונומיית הרצון שלו .התסכול ,הכעס ,חוסר הנוחות
ועוגמת הנפש התעצמו נוכח העובדה כי הודעת הספאם אף לא כללה אפשרות לדרוש הסרה של
הנמען מרשימת התפוצה של המשיבה.

הצדדים
.15

המשיבה הינה חברה ממשלתית המספקת שירותי דואר ושירותי בנקאות מכח רישיון שהעניקה לה
המדינה.

.16

המבקש הינו עו"ד במשרד הח"מ ,אשר קבל את הודעת הספאם .יצויין כי המבקש הגיש מספר
בקשות לאישור תובענה כייצוגית.

.17

קבוצת הנפגעים ה>נה כל מי שקבל את הודעת הספאס ,באמצעות פקסימיליה ,הודעה אלקטרונית
או הודעת מסר קצר וזאת במהלך  7השנים אשר קדמו להגשת בקשה זו לאישור תובענה כייצוגית
ועד למועד קבלת הבקשה ,מבלי שנתן למשיבה הסכמה מפורשת מראש ,לרבות בהודעה אלקטרונית

4

או בשיחה מוקלטת ,ואשר לא התקיימו לגביו התנאים הנזכרים בסעיף 30א )ג'( באופן מצטבר
)להלן" :חברי קבוצת הנפגעים"(.

הנזק ,גובהו והיקפו
.18

לא יכולה להיות מחלוקת כי קבלת הודעת הספאם ללא הסכמה ,גורמת לנמענים לנזקים ממוניים
ובלתי ממוניים לרבות לבזבוז ולאובדן זמן ,למטרד ,לכעס ,לטרחה ,לתסכול ,לחוסר נוחות של ממש,
לעוגמת נפש ,ולפגיעה באוטונומיית הרצון.

.19

המטרד ,הכעס ,התסכול ,חוסר הנוחות ועוגמת הנפש הכרוכים בקבלת דברי פרסומת ללא הסכמה,
אף גדלים לאור העובדה כי הודעות הספאם ששולחת המשיבה ,אינן כוללות אפשרות לדרוש הסרה
של הנמען מרשימת התפוצה שלה .בהקשר זה חשוב לציין כי מדובר בהודעת ספאם הנשלחת שוב

.20

ושוב לנמען לאחר איסוף כל חבילה וחבילה.
170
5¥57£\1
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1א10ד***ש3ר^} 0£0א\^ ?*030>1/10נ .עו"ד זילברג )מאגרי נבו(
הבהיר בית המשפט העליון כי די בעצם משלוח דבר פרסומת כדי ללמד על קיום אפשרות סבירה כי
נגרם לנמען נזק בר פיצוי" :עינינו הרואות כי הנזק הרב שנגרם כתוצאה משיגור המוני של דברי
פרסומת למי שאינם מעוניינים בכך הוא זה שהביא את המחוקק לאסור זאת בחוק ולקבוע כי מדובר
בעוולה נזיקית ,המקימה נם עילה להגשת תובענה ייצוגית ...יש לדחות ,אפוא ,את טענת המבקשת
כי הנזק שנגרם למי ששוגרו אליהם דברי פרסומת בלא הסכמתם הוא בבחינת יזוטי דברים /משום
שטענה זו מתעלמת מהטרדה ,הפגיעה בפרטיות ואי הנוחות שהם מנת חלקם של מי שמשוגרים
אליהם דברי פרסומת בניגוד לרצונם )וראו יענייז זה עניין גלסברג (...ובמו בן מן המגמה הברורה
בחקיקה ובפסיקה לראות בשיגור דברי פרסומת כאמור תופעה מטרידה ומזיקה שאותה יש למגר...
מטעמים אלו יש לקבוע כי די בכר שהוכח על ידי המשיבים ברמה הנדרשת בשלב זה כי
אכן שוגרו אליהם דברי פרסומת בניגוד לחוק בדי לבסס אפשרות סבירה שייקבע בי נגרם
להם וליתר חברי הקבוצה נזק שיש לפצות עליו4 ...
"

.21

בדומה הובהר ברע"א  1954/14חזני נ .הנגבי )מאגרי נבו(" :דואר הזבל כופה על הנמענים ,בעל
כורחם ,לבצע פעולות רבות ותדירות של מיון דואר אלקטרוני .זמן רב מבוזבז על סינון והפרדה בין
ההודעות הרצויות לבין כלל ההודעות המתקבלות .מעבר על כל ההודעות הוא פעולה שצורבת
זמן ...ביז היתר נושאים הנמענים בעלויות של זמז ...כעולה מן הסקירה הנורמטיבית שפורטה לעיל,
תופעת הספאם גורמת לבזבוז זמן רב המוקדש למיון של הודעות דואר הזבל ,סינונן ומחיקתן."...

.22

אומנם במסגרת הליך ייצוגי לא ניתן לתבוע את הפיצוי הסטטוטורי שקבע המחוקק בסעיף
30א)י'() (1לחוק התקשורת ,עבור כל דבר פרסומת שקבל נמען בניגוד להוראות החוק ,אך לא ניתן
להתעלם מהעובדה כי גובה הפיצוי שקבע המחוקק ,מהווה קנה מידה המצביע על הערכתו בדבר
גובה הנזק שנגרם בפועל לנפגע ולפיצוי המגיע לו � "דעת לנבון נקל ,שקבלת מסרונים ללא הסכמה
גוזלת מזמנם של הנמענים .אם ברב ואם במעט ...אמנם ,בתביעה ייצוגית לא נפסק הפיצוי

 4ההדגשות אינן במקור אלא אם צויין אחרת במפורש
5

הסטטוטורי ,בסך  ¤ 1,000לכל מסרון .שאותו זכאי לקבל כל מי שינהל תביעה אישית נפרדת ,אבל
יש בכר קנה מידה המצביע על הערכת המחוקה בדבר הפיצוי שיש לפצות .ללא הוכחת נזק .כל
מי שמקבל מסרון בניגוד לחוק" )ת"צ  66747-12-14כהו נ .א.א .קליניקות כרמלבע"מ )מאגרי נבו((,
"על פי הפסיקה ,נקודת המוצא בקביעת גובה הפיצוי בעבור משלוח דבר פרסומת בניגוד לחוק
היא הרף העליון שקבע המחוקק בסעיף 30אני( 10בסך  ¤ 1,000לכל פרסום ...אני סבור כי שגה
בית משפט קמא בהעמדת הפיצוי על סכום סמלי ,המגיע כדי עשירית מהפיצוי הסטטוטורי ,וכי
טעות זו מחייבת התערבות ערכאת הערעור .הפיצויים הנמוכים שנפסקו על ידי בית משפט קמא
אינם משקפים את כוונת המחוקק ומחטיאים את מטרת הפיצוי שהיא בעיקרה הרתעתית�חינובית.
מקום שבו המחוקק ראה לקבוע רף עליו{ של פיצוי סטטוטורי בסך  ¤ 1,000ונקבע בפסיקה כי זו
נקודת המוצא ממנה ניתן כמובן להפחית במקרים המתאימים ,נדרשים טעמים מיוחדים על מנת
לפסוק בסופו של דבר סכום של  ¤ 100לכל פרסום" ע"א )חי'(  58406-01-17טואיטו נ" .תיאטרוו
הצפוו" מרכז אומנויות הבמה )בית העם( בע"מ )מאגרי נבו(" , ,כשלעצמי סבורני ,כי אין צורך לקבוע
הנחיה גורפת באשר להיקף הפיצוי לדוגמה ,אולם עם זאת בפסיקת פיצוי כאמור יש ליתן ביטוי
חזק ומוחשי לכך שהמחוקק רואה בו כלי אכיפה מרכזי של סעיף 30א ואמצעי אפקטיבי להרתעת
הרבים; הדברים אינם יכולים להיוותר ברמה ההצהרתית .על כן ,לטעמי ,בבואם לפסוק פיצוי
לדוגמה לפי סעיף 30א)י( לחוק התקשורת ,על בתי המשפט לראות ברף העליון שהציב המחוקק-
 - ¤ 1,000נקודת מוצא .ממנה כמובן ניתן להפחית .במקרים המתאימים" רע"א  2904/14גלסברג
נ .קלאב רמוו בע"מ )מאגרי נבו(.
.23

המבקש מעריך כי סכום הפיצוי המגיע לחברי קבוצת הנפגעים בגין הנזק הממוני והלא ממוני שנגרם
להם בשל קבלת הודעות הספאם עומד על  ¤ 550להודעה.

.24

על כל פנים נזכיר ,למען הזהירות ,כי הלכה מושרשת היטב היא כי בשלב הדיון בבקשה לאישור
התובענה כייצוגית ,התובע אינו נדרש להבהיר מהו הנזק שנגרם לחברי הקבוצה או כיצד יש לחשבו.
עניין זה אמור לידון בעת הדיון בתובענה לגופה .די בכך שהמבקש יוכיח כי לכאורה נגרם לו נזק,
ואין הוא צריך להביא ראיות באשר ליתר חברי הקבוצה" :לצורך אישור התובענה בייצוגית אין
חובה לכמת את הנזק או להציגו באופן מדויק ,וזאת יש להותיר לעת הדיון בתובענה לגופה .בשלב
הנוכחי די בכר שהמבקשת יצביעו על נזק שנגרם להם לכאורה" )ת.צ) .ת"א(  35561-11-10ונדר נ.
מפעל הפיס )מאגרי נבו((.

.25

באשר לגודלה של קבוצת הנפגעים  ,כידוע המבקש אינו נדרש )ואף אינו יכול בדרך הרגיל(  ,להראות
בשלב הגשת בקשת האישור מהו ההיקף המדוייק של הנפגעים ו/או הנזק שנגרם להם ו/או את סכומי
ההשבה והפיצוי המגיעים להם .בבקשת האישור עצמה  ,כל שנדרש המבקש הוא להביא ראשית
ראייה לכך כי מדובר בקבוצה גדולה דיה ההופכת את הדיון בתובענה כייצוגית לדרך ההוגנת
והיעילה ,וגודלה המדוייק של הקבוצה אמור להתברר רק בשלב בירור התובענה עצמה )ר' בין השאר
ת.א) .ת"א(  2150/07פרנקל נ .הנקל סוד בע"מ )מאגרי נבו(  ,בש"א )מחוזי-ת"א(  1895/05תדיראו
מוצרי צריכה בע"מ נ .שאול )מאגרי נבו( ובש"א )מחוזי-ת"א(  24655/06פרחו נ .מולטילוק בע"מ
)מאגרי נבו((.
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.26

למען הזהירות יצויין כי כידוע קיומה של האפשרות לאתר את כל חברי הקבוצה ו/או את נזקם
המדויק ,אינו תנאי לאישור הבקשה .די בכך כי ניתן לאמוד את גודלה באמצעים שונים לרבות סקר
צרכני והסתמכות על חזקות שונות )ר' ע"א  10085/08תנובה-מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית
בע"מ נ .עזבוו המנוח תופיק ראבי ז"ל )מאגרי נבו(( וכן בעניין פרחן הנ"ל(.

.27

ברם בענייננו אין זה סביר כי פרטי הנפגעים אליהם נשלחו הודעות הספאם ,אינם נמצאים בידי
המשיבה.

.28

עם אישור התובענה כתובענה ייצוגית ,ינקוט המבקש בהליכים המקדמיים הנדרשים האפשריים על
פי דין כדי לקבל את הנתונים הנדרשים מהמשיבה לצורך איתור חברי קבוצת הנפגעים וחישוב
נזקיהם.

.29

ועתה ,לאחר שהובהר האמור ,נפנה להערכת היקף הנפגעים וגובה הנזק הכולל אשר נגרם להם בשל
משלוח הודעות הספאם ,תוך הפרה של האיסור הקבוע בחוק התקשורת ,בהתאם לנתונים שניתן
לאתר בשלב זה.

.30

כעולה מדברי מנכ"ל המשיבה ,אשר פורסמו באתר "כלכליסט" ביום ) 5.6.17צילום המסך של
הפרסום מצורף כנספח  / 4מדי יום נמסרות על ידי המשיבה למעלה מ 300,000-חבילות.

.31

אם נניח למעו הזהירות3לנד כי הוחל במשלוח הודעות הספאם רק מהיום בו נשלחה הודעת הספאם
למבקש ,היינו ביום ) 25.7.18למרות שסביר הרבה יותר להניח כי הוחל בכך עוד לפני כן( וכי איסוף
החבילות לאחריו נשלחות הודעות הספאם נעשה רק במהלך  5ימים בשבוע ,וכן אם נניח בהערכה
זהירה ושמינית גיותי כי הודעות הספאם נשלחו רק ל 100/0-מהנמענים אשר אספו את דברי הדואר,
הרי שבתקופה הרלוונטית ,היינו מיום  25.7.18ועד ליום  , 5.8.18וזאת במהלך  8ימים בלבד )ימי
שישי ושבת לא נכללו בספירת הימים בהם נשלחו הודעות הספאם( ,מדובר בכ 240,000-הודעות
ספאם ששלחה המשיבה.

.32

מהאמור עולה כי הנזק אשר נגרם בגין משלוח הודעות הספאם מטעם המשיבה ,לחברי קבוצת
הנפגעים בתקופה הרלוונטית ,מסתכם לפחות ב.¤ 132,000,000 -

.33

ייתכן כמובן כי לאחר בדיקה ובחינה של הנתונים אשר בידי המשיבה ,יתברר כי בפועל ,היקף הנזק
קטן או גדול יותר ,אך לא יכולה להיות מחלוקת כי היקף הנפגעים והיקף הנזק יהיו בסדרי גודל
המצדיקים דיון בהליך ייצוגי ,וכי הנזק הקטן ,הנגרם לכל אחד מחברי קבוצת הנפגעים באופן נפרד,
מצטבר לסכומי עתק ,עבור כלל קבוצת הנפגעים.

עילת התביעה -הפרת הוראות סעיף 30אי לחוק התקשורת
.34

האיסור אשר נועד להלחם בתופעה המקוממת והמטרידה של משלוח הודעות ה"ספאם" ,נקבע
בסעיף 30א)ב( לחוק התקשורת" :לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה ,מערבת
תיוג אוטומטי ,הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר ,בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של
הנמען ,בכתב ,לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת."..
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.35

הרקע לקביעת האיסור מובא בדברי ההסבר לתיקון לחוק התקשורת" �5תופעת ההפצה ההמונית
של הודעות פרסומת בלתי רצויות באמצעות רשתות תקשורת )לרבות באמצעות דואר אלקטרוני,
הודעות  $01$ופקסימיליה( ,המכונה 'מ31ק8י ,הפכה בשנים האחרונות למטרד ציבורי כלל-עולמי...
תופעת ה-מ31ק 8מעוררת בעיות במישורים שונים ,ובהן ...פגיעה בפרטיותו של המשתמש ברשת
והטרדתו ,פגיעה בהתפתחותו של המסחר האלקטרוני ,פגיעה בעסקים בשל אובדן זמן והשקעת
משאבים .תופעה וו מעמיסה עלויות מיותרות על הציבור ,ובכלל כך על מפעילי תקשורת ,...עסקים,
משתמשי אינטרנט פרטיים ורשויות העוסקות באכיפה".

.36

"דבר פרסומת" מוגדר בין השאר בסעיף 30א)א() (1לחוק התקשורת כ" :מסר המופץ באופן מסחרי,
שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת".

.37

"מפרסם" מוגדר באותו בסעיף 30א)א( לחוק התקשורת ב " -.מי ששמו או מענו מופיעים בדבר
הפרסומת כמען להתקשרות לשם רכישתו של נושא דבר הפרסומת ,מי שתוכנו של דבר הפרסומת
עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו." ...

.38

"הודעת מסר קצר" מוגדרת באותו סעיף כ" :מסר בזק הכולל כתב ,לרבות אותות או סימנים ,או
מסר בזק הכולל חוזי או שמע ,ומועבר באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד קצה של נמען או
קבוצה של נמענים".

.39

לא יכול להיות ספק כמובן כי על פי הגדרות חוק התקשורת ,המשיבה מהווה מפרסם ,בין השאר
לאור העובדה כי תוכנן של הודעות הספאם נועד בין היתר לפרסם את שירות " "1)0x280שהיא
מפעילה בשיתוף עם "פז" ולקדם את מטרותיה של המשיבה בקשר אליו ובין השאר לעודד את
הצטרפות הנמענים לשירות ,שהינו שירות בתשלום.

.40

במאמר מוסגר יצויין כי הגדרת מפרסם חלה גם על "פז" ,המפעילה את שירות "  "1)0x280בשיתוף
עם המשיבה ,ברם אין בידי המבקש כל מידע המצביע על כך כי הודעות הספאם שוגרו בידיעתה של
"פז" ולפיכך התובענה מושא בקשת אישור זו אינה מוגשת גם כנגדה .באם יתברר מתגובת המשיבה
לבקשת האישור כי משלוח הודעות הספאם נעשה בידיעת "פז" ,יבקש המבקש להוסיפה לתובענה
כנתבעת נוספת.

.41

כן לא יכול להיות ספק כי הודעות הספאם הינן הודעות מסר קצר  ,באשר אלו כוללות כתב ,ומועברות
באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד קצה ,היינו הטלפונים הסלולריים של הנמענים.

.42

כן לא יכולה להיות מחלוקת כי הודעות הספאם מופצות על ידי המשיבה או עבורה ,באופן מסחרי
לנמענים.

.43

זאת ועוד ,כמפורט לעיל ,המשיבה מפרה באופן בוטה גם את הוראת סעיף 30א')ה())(1א( לחוק
התקשורת ולא רק שבניגוד להוראות החוק ,היא אינה טורחת לציין בהודעות הספאם כי מדובר
בדבר פרסומת ,וזאת באופן בולט וברור בתחילת דבר הפרסומת ,כדרישת המחוקק ,היא כלל אינה
מציינת בהודעות הספאם כי אלו מהוות דבר פרסומת.

!ה"ח ) 182תיקון מס'  ,(33חתשמ"ח.2005 -
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.44

כן מפרה המשיבה ,כמפורט לעיל ,באופן בוטה את הוראת סעיף 30א')ה() (2לחוק התקשורת ,ואינה
מציינת בהודעות הספאם ,את דרכי יצירת הקשר עמה לצורך מתן הודעת סירוב לקבלת דברי
פרסומת ממנה.

.45

סעיף 30א')ט( לחוק התקשורת קובע כי הפרת הוראות סעיף 30א' לחוק חינה " .-עוולה אזרחית
והוראות פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ,יחולו עליה ,בכפוף להוראות סעיף זה".

התאמת ההליד להגשת כתובענה ייצוגית
התובענה נמנית על סוגי התביעות אותו ניתו על פי חוק להגיש בדיד של תובענה ייצוגית
.46

סעיף  12לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי ניתן להגיש תובענה ייצוגית במקרה של:
"תביעה כנגד מפרסם כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת ) בזק ושירותים( התשמ"ב,1982-
בעילה לפי הסעיף האמור".

.47

כעולה מהמצורף לעיל ,המשיבה מהווה מפרסם כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת ,והתובענה
מושא בקשת אישור זו מוגשת בעילה על פי הסעיף האמור ,כך שברי כי התובענה מושא בקשה זו
נמנית על התובענות אותן ניתן להגיש על פי סעיף  12לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות.

הברה בתובענה בתובענה ייצוגית הינה הדרד היעילה וההוגנת להביעה במחלוקת בנסיבות הענייו
.48

סעיף )8א() (2לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי כדי להכיר בתובענה כייצוגית ,דרך דיון זו צריכה
להיות הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין .בענייננו לא יכול להיות ספק כי
כך הוא הדבר.

.49

הליך התביעה הייצוגית נוצר כידוע במטרה לאכוף את שלטון החוק וליצור גורם הרתעה כנגד גופים
בעלי כיסים ויכולות עמוקים דוגמת המשיבה ,מפני ניצול לרעה של יתרונם הכלכלי כנגד החלשים
מהם" :מכשיר התובענה הייצוגית נועד להבטיח אכיפה יעילה של הנורמות הקבועות בחוק
ולהרתיע את העוסקים ,בעלי היתרון הכלכלי ,מכל ניסיון לנצל לרעה את תמימותו של הצרכן ,את
חולשתו בעימות שבין השניים ואת חוסר הכדאיות הטמונה בהגשת תביעה על ידו נגד העוסקים,
בשל הנזקים הנגרמים כתוצאה ממעשיהם ,היכולים להיות קטנים יחסית לכל צרכן ומקור
להתעשרות שלא כדין לעוסק " ,6".האפשרות הניתנת לצרכן היחיד לתבוע בתובענה ייצוגית בשם

קבוצת הצרכנים האנונימית שנפגעה מהפרת החוק ,מגשימה אכיפה ראויה ומונעת מצב של תת-
אכיפה הפוגעת בצרכן הבודד ,בקבוצת הצרכנים ובציבור בכללותו .מצב של תת-אכיפה מביא

לפגיעה באמון הציבור בסדר החברתי הכולל ובשלטון החוק .התובענה הייצוגית משרתת גם
אינטרס ציבורי של יעילות וחיסכון במשאבים ומונעת חוסר אחידות בפסיקת בתי המשפט בתביעות
אישיות דומות".7

י ע"א  1977/97ברזני נ .בזק החברח הישראלית לתקשורת בע"מ )מאגרי נבו(
 7דנ"א  5712/01ברזני נ .בזק החברח הישראלית לתקשורת בע"מ )מאגרי נבו(
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.50

כמפורט לעיל ,חברי קבוצת הנפגעים מונה מאות אלפי נפגעים והפגיעה המצטברת בחברי קבוצת
הנפגעים הינה משמעותית ורבה.

.51

מנגד ,סכומי הפיצוי המגיעים באופן פרטני לכל אחד מחברי קבוצת הנפגעים אינם נותנים לפרט
תמריץ של ממש לעמוד על זכויותיו ולפעול למימושן באמצעות נקיטת הליכים משפטיים כנגד
המשיבה ,לא כל שכן כאשר עלויות הגשת התביעה גדולות באופן משמעותי מסכום התביעה האישי
של כל אחד מחברי הקבוצה באופן נפרד וכאשר אל מול הנפגעים עומד גוף כלכלי רב כח וממון בדמות
המשיבה.

.52

בנסיבות האמורות ,ברי כי דיון בתובענה כייצוגית יצור תמריץ להגשת התובענה שנועדה לשמור על
זכויותיהם של הנפגעים ,המופרות על ידי המשיבה ולפעול לתיקון התנהלותה של זו באופן הצופה
פני עתיד.

.53

באישור תובענה זו כייצוגית יהיה כדי לתרום משמעותית להרתעת המשיבה ,וגופים גדולים דוגמתה,
מלהמשיך לעוול ולפגוע בציבור הנזקק לשירותיה ,כפי שעשתה המשיבה ,כמפורט לעיל.

.54

לעומת זאת ,אי אישורה של התביעה כייצוגית ,יביא לכך שהמשיבה לא תשא באחריות להתנהלותה
המקוממת ,ולא יהיה לה ולעוסקים אחרים דוגמתה ,כל אינטרס או תמריץ לשנות התנהלות זו.

.55

זאת ועוד ,אם יוכרעו העילות המשותפות מושא בקשה זו בהליך אחד ,לא ידרשו בתי המשפט לדון
שוב ושוב באותו עניין מספר פעמים כמספר התביעות הנפרדות אשר יוגשו כנגד המשיבה.

.56

מנגד ,אי-הכרה בתובענה כייצוגית צפויה להביא לריבוי התדיינות בעניינים מושא התובענה ,מה
שיסב עלויות מיותרות למערכת המשפט ,ייצור תוספת עומס על המערכת העמוסה ממילא ,ועלול
להביא לפסיקות שונות ואף סותרות.

.57

משכך יהיה זה אך יעיל וראוי ללבן את השאלות המשותפות עובדתית ומשפטית ולהכריע בהן,
במסגרת הליך אחד ,חלף ניהול הליכים נפרדים רבים שיעסקו באותן שאלות.

.58

בנסיבות ענייננו ,אישורה של התביעה כייצוגית לא ישלול מן המשיבה כל הגנה שהייתה זכאית לה,
לו הייתה התביעה מוגשת כתביעה רגילה.

.59

מהמצורף עולה כי אישור הבקשה ודיון בתובענה המצורפת כתובענה ייצוגית אף יביא להגשמת כל
המטרות המונחות בבסיסו של חוק תובענות ייצוגיות כמפורט בסעיף 1בו -קידום זכות הגישה לבית
המשפט; אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו; מתן סעד הולם וגיהול יעיל ,הוגן וממצה של
התביעות.

קיומה של עילת תביעת אישית למבקש
.60

כעולה מהמפורט לעיל ,במשלוח הודעת הספאם גרמה המשיבה למבקש לנזקים ממוניים ובלתי
ממוניים של בזבוז ואובדן זמן ,מטרד ,טרחה ,תסכול ,כעס ,חוסר נוחות של ממש ,עוגמת נפש ופגיעה
באוטונומיית הרצון שלו .התסכול ,הכעס ,חוסר הנוחות ועוגמת הנפש התעצמו כמובן נוכח העובדה
כי הודעת הספאם אף לא כללה אפשרות לדרוש הסרה שלו מרשימת התפוצה של המשיבה .לפיכך
10

מגיע למבקש פיצוי בגין נזקים אלו בסך מוערך של  ,¤ 550ולא יכולה להיות מחלוקת כי נוצרה
למבקש עילת תביעה אישית כנגד המשיבה בגין עילת התובענה מושא בקשת אישור זו.
התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה
.61

כעולה מהמפורט לעיל ,לא יכולה להיות מחלוקת כי התובענה מושא בקשה זו ,מעוררת שאלות
מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות למבקש ולחברי קבוצת הנפגעים ,לרבות השאלה האם קמה
להם עילת התובענה המפורטת לעיל.

.62

מההחלטה בשאלה זו תיגזר כמובן הכרעה בעניין חובת הפיצוי החלה על המשיבה כלפי המבקש
ויתר חברי קבוצת הנפגעים ,כאשר ראשי הנזק זהים אצל כל חברי הקבוצה.

קיימת אפשרות גבוהה כי השאלות המשותפות יופרעו בתובענה לטובת המבקש וחבריקבוצת
הנפגעים
.63

על פי חוק תובענות ייצוגיות די למבקש אישור התובענה כייצוגית ,שיראה כי סיכויי הצלחת
התובענה מושא בקשת האישור הינם סבירים.

.64

בהקשר זה ראוי להפנות לדברי בית המשפטהנכבד ברע"א  2128/09הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ.

עמוסי )מאגרי נבו( ..." :לעניין זה ,די לו לבית המשפט לעקוב בדקדקנות אחר לשון המחוקק ולראות
האם קיימת 'אפשרות סבירה' להכרעה לטובת קבוצת התובעים; הא ,ותו לא .החמרת התנאים
לאישור תובענה כייצוגית .ובירור רוב רובה של התביעה בבר בשלב אישור התובענה כייצוגית.
חורגת מהאיזון שקבע המחוקק .ועל בז היא אינה ראויה"
.65

בדומה הובהר בע"א  2967/95מגו וקשת בע"מ נ .טמפו )מאגרי נבו( " :אין להעמיד דרישות מחמירות
מדי .לעניין מידת השכנוע .משום שאלה עלולות להטיל על הצדדים ועל בית-המשפט עומס�יתר
בבירור הנושא המקדמי ,דבר העלול לגרום להתמשכות המשפט ,לכפילות בהתדיינות ולרפיון ידיים
של תובעים ייצוגיים פוטנציאליים .את כל אלה יש למנוע על�ידי קריטריון מאוזן בנושא נטל ומידת
ההוכחה הנדרשים מהתובע הייצוגי ,שמצד אחד לא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד אחר לא

יטיל עליו נטל כבד מדי"

.66

עוד ראוי לעיין בהקשר זה בנאמר בעניין פרנקל הנ"ל" :בית המשפט העליון הדגיש כי אין להעמיד
דרישות מחמירות מדי לעניין מידת השכנוע בקיומה של עילה לכאורה ,על מנת שלא לגרום
להתמשכות השלב המקדמי ,וכדי לא להרתיע תובעים ייצוגיים פוטנציאליים ...אכן ,סעיף )8א(](2
לחוק מסתפק בכך שבית המשפט ישתכנע כי 'יש אפשרות סבירה' שאותן שאלות מהותיות של
עובדה או משפט ,המשותפות לכלל חברי הקבוצה ,תוכרענה בתובענה לטובת הקבוצה .אין להעמיד
רף גבוה מזה".

.67

כעולה מהמפורט לעיל ,התובענה מושא בקשת האישור דנן מושתתת על עובדות מוצקות ואדנים
משפטיים איתנים ,ולא יכולה להיות מחלוקת כי קיימת אפשרות גבוהה ביותר כי התובענה
תתקבל.
11

ניתול ההליד בדרד תולמת ובתום לב
.68

התובענה מושא בקשת אישור זו ,מוגשת בתום לב על ידי המבקש ,אשר נפגע ממעשיה ומחדליה של
המשיבה וחפץ לזכות בפיצוי המגיע לו וכן להביא להרתעת המשיבה ואחרים דוגמתה מפני התנהלות
דומה בעתיד.

.69

הנזק שנגרם למבקש הוא אותו נזק שנגרם ליתר חברי קבוצת הנפגעים ,המבקש פועל ממניעים
צרכניים ,אין בינו לבין יתר חברי קבוצת הנפגעים כל ניגוד עניינים ואין לו כל מניעים זרים בקשר
לבקשה זו ולתובענה הייצוגית.

.70

לב"כ המבקש נסיון עתיר ,רב שנים בתחום הליטיגציה האזרחית בכלל ובתחום התובענות הייצוגיות
בפרט.

.71

המבקש וב"כ ,השקיעו זמן ומאמצים בהכנת התובענה מושא בקשת אישור זו ,ובהכנת הבקשה.
למבקש נכונות ומסוגלות להמשיך ולהשקיע ממרצו ,מזמנו ומכספו על מנת לייצג נאמנה הן את
עניינו והן את עניינם של יתר חברי הקבוצה.

.72

כעולה מהמפורט לעיל ,התובענה מבוססת על עילות של ממש ,והיא אינה מכוונת להשיג מטרה
אישית של המבקש ,אשר אינה מתיישבת עם האינטרסים של כלל חברי הקבוצה.

הסעדים
על כן מתבקש בית המשפט הנבבד להורות כדלקמן:
.73

לאשר את התובענה מושא בקשת אישור זו ,כתובענה ייצוגית ,ליתן הוראות בקשר אליה כמפורט
להלן ולקבוע כל שינוי שיחליט עליו בית המשפט הנכבד ,והכל כפי שייראה לו ראוי ,לשם הבטחת
ניהול הוגן ויעיל של התובענה הייצוגית.

.74

לקבוע כי קבוצת הנפגעים בשמה תוגש התובענה הייצוגית ,יהיו כהגדרתה לעיל.

.75

לחלופין ,אם יראה בית המשפט הנכבד לשנות את הגדרת חברי קבוצת הנפגעים ,מתבקש הוא לעשות
שימוש בסמכות הנתונה לו על פי סעיף  10לחוק תובענות ייצוגיות ולהגדיר את הקבוצה בשמה ראוי
כי תנוהל התובענה.

.76

לקבוע כי עילות התובענה והשאלות המשפטיות והעובדתיות המשותפות לחברי קבוצת הנפגעים
יהיו כמפורט לעיל בבקשה ,וכן כל עילה אחרת אשר סבור בית המשפט הנכבד כי עולה מן העובדות
המפורטות בבקשה ו/או בכתב התביעה המצורף אליה.

.77

לקבוע את המבקש כתובע מייצג ואת עורכי הדין ממשרד עו"ד רענן בשן ושות' כב"כ של המבקש
ויתר חברי קבוצת הנפגעים.

.78

ליתן צו עשה המורה למשיבה לחדול ממשלוח הודעות הספאם לנמענים אשר לא נתנו את ההסכמה
הנדרשת על פי הוראות חוק התקשורת לקבלן ,והמורה למשיבה לציין במשלוח הודעות ספאם
לנמענים אשר נתנו הסכמה לקבלת דברי פרסומת ממנה ,את הפרטים הנדרשים בסעיף 30א)ה'(.
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.79

להורות למשיבה לפצות את המבקש ויתר חברי קבוצת הנפגעים בגין הנזקים המפורטים לעיל,
המוערכים בשלב זה בסך כולל ומצטבר של .¤ 132,000.000

.80

לחלופין ,באם ימצא בית המשפט הנכבד כי פיצוי כספי לחברי קבוצת הנפגעים ,כולם או חלקם ,אינו
מעשי בנסיבות העניין ,בין משום שלא ניתן לזהותם ו/או לבצע את התשלום בעלות סבירה ובין
מסיבה אחרת ,מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן כל סעד אחר לטובת חברי קבוצת
הנפגעים ,או לטובת הציבור ,כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין ,בהתאם לסמכות הנתונה לו על פי
סעיף )20ג( לחוק תובענות ייצוגיות.

.81

להורות למשיבה לפרסם הודעות לחברי קבוצת הנפגעים לרבות הודעה על אישור התובענה כתובענה
ייצוגית ולקבוע כי זו תשא בהוצאות הפרסום.

.82

להורות למשיבה להשיב על שאלונים ו/או לגלות כל מידע ככל יידרש לצורך איתור חברי קבוצת
הנפגעים ,וכן להתיר למבקש לתקן את כתב התביעה בהתאם לנתונים שיתבררו לאחר המצאת
המסמכים וקבלת המידע כאמור.

.83

להוסיף וליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון.

.84

לפסוק גמול למבקש אשר טרח בהגשת התובענה ובהוכחתה ,בשיעור שלא יפחת מ 70/0-בתוספת
מע"מ כדין ככל שידרש ,משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי קבוצת הנפגעים.

.85

לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ המבקש יהיה בשיעור שלא יפחת מ 20 0/0 -משווי הסעד שיפסק לטובת
כלל חברי קבוצת הנפגעים בתוספת מע"מ כדין ,עבור טיפול וייצוג בתובענה בערכאה הראשונה.

.86

לחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו ובשכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין.

סוף דבר
.87

הבקשה נתמכת בתצהיר המבקש ,עו"ד מאור בשן.

.88

לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית והמקומית לדון בתובענה הייצוגית אם תאושר.

.89

בדיקה שנערכה ע"י ב"כ המבקש בפנקס התובענות הייצוגיות ,העלתה כי לא מופיעה בפנקס בקשה
לאישור או תובענה ייצוגית כנגד המשיבה ,שהיא תלויה ועומדת ,אשר השאלות המהותיות של
עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה המתעוררות בה ,כולן או חלקן ,זהות או דומות בעיקרן
לשאלות כאמור המתעוררות בבקשה זו.

.90

/

מן הדין ומן הצדק להעתר לבקשה.

י ^י

ב" ב המבקש
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תצהיר
אני הח"מ ,מאור בשן ,ת.ז ,039018197 .עושה תצהירי זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה
צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,כדלקמן:
.1

הנני התובע בתובענה הייצוגית המוגשת בד בבד עם בקשה זו.

.2

אני עושה תצהיר זה בתמיכה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

.3

התובענה מושא בקשת אישור זו מוגשת בגין דברי פרסומת אשר שולחת המשיבה ,אשר נועדו לפרסם
מיזם עסקי שלה )את המיזם היא מפעילה בשיתוף פעולה עם חברת פז חברת נפט בע"מ )להלן:
"פז"(( ,ולקדם את מטרותיה העסקיות בקשר אליו )להלן" :הודעות הספאם"(.

.4

המשיבה שולחת את הודעות הספאם באמצעות מסרונים ,לטלפון הנייד של נמענים ,אשר לא נתנו
הסכמה לקבלם ,וזאת תוך הפרה בוטה של האיסור הקבוע בסעיף 30א' בחוק התקשורת )בזק
ושידורים( ,תשמ"ב) 1982-להלן" :חוק התקשורת"( ,המוכר כאיסור על משלוח הודעות "ספאם" .

.5

משלוח הודעות הספאם מהווה מטרד עבור הנמענים ,גורם להם לבזבוז ולאובדן זמן ,לכעס,
לתסכול ,לעוגמת נפש ,לחוסר נוחות של ממש ולפגיעה באוטונומיית הרצון .הכעס ,התסכול ועוגמת
הנפש מתעצמים אף יותר לאור העובדה כי המסרונים הללו אינם כוללים אפשרות של משלוח דרישת
הסרה מרשימת התפוצה.

.6

משרד ב"כ )בו אני עובד( הגיש מספר בקשות לאישור תובענה ייצוגית בגין משלוח דברי פרסומת
בניגוד להוראות חוק התקשורת )ת"צ )מחוזי-ת"א(  60132-03-15זינגר ואח' נגד בזק החברה
הישראלית לתקשורת בע"מ ,ת"צ )מחוזי-ת"א(  32203-04-18וויצמן ואח' נ .בזק החברה הישראלית
לתקשורת בע"מ ,ת"צ )מחוזי-מרכז(  8425-09-17רוקח נגד פרטנר תקשורת בע"מ ,ת"צ )מחוזי-
מרכז(  56823-09-17רענן בשן ושות' ,משרד עו"ד נגד סלקום ישראל בע"מ ות"צ )מחוזי-מרכז(
 26221-11-17רוקח נגד גולן טלקום בע"מ ות"צ )מחוזי-מרכז(  56844-09-17בינה ניהול ותפעול
מערכות גבייה בע"מ נגד חוט מובייל בע"מ .בקשת האישור בעניין זינגר אושרה על ידי בית המשפט.
המשיבה שם הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על החלטת האישור )רע"א ,(1154/18
אשר תלויה ועומדת .הבקשה בעניין וויצמן עוסקת באותן הודעות פרסומת בגינן הוגשה הבקשה
בעניין זינגר .בהתאם להסכמת הצדדים ,הדיון בה אוחד עם הבקשה בעניין זינגר ,ונדחה עד לאחר
מתן החלטת בית המשפט העליון בבקשה רשות הערעור .בקשות האישור בת"צ )מחוזי-מרכז( 8425-
 ,09-17בת"צ )מחוזי-מרכז(  , 56823-09-17בת"צ )מחוזי-מרכז(  26221-11-17ובת"צ )מחוזי-מרכז(
 56844-09-17עוסקות גם בזמני המתנה בלתי סבירים לקבלת שירות ,במהלכם מושמעים למתקשר,
בעל כורחו ,דברי פרסומת(.

.7

ביום  25.7.18קבלתי מסרון מאת המשיבה הכולל הודעה לפיה הגיע עבורי דבר דואר אשר נשלח אלי
מסינגפור ,וכי ניתן לאסוף אותו מבית העסק הנזכר במסרון .העתק המסרון מיום  25.7.18מצורף
כנספח .1

.8

למחרת ,ביום  ,26.7.18הגעתי אל בית העסק ,אספתי את דבר הדואר ,חתמתי לבקשת הפקיד במקום
על אישור בדבר קבלת דבר הדואר ,והלכתי לדרכי.
1

.9

זמן קצר לאחר שאספתי את דבר הדואר ,השמיע מכשיר הטלפון הנייד שלי צליל המתריע על כך כי
התקבל מסרון חדש .עצרתי ובדקתי את מכשיר הטלפון .פתחתי את המסרון וגיליתי כי מדובר
במסרון שנשלח מאת המשיבה ,הכולל דברי תודה על כך שאספתי את דבר הדואר .כן כלל המסרון
בקשה להשיב על מספר שאלות לצורך שיפור השירות של המשיבה .בנוסף כלל המסרון הודעה לפיה
ניתן לאסוף דברי דואר במהלך שבעה ימים בשבוע ,במשך  24שעות ,באמצעות שירות " ."60X200
לצד דברים אלו ,הופיע במסרון קישור לצורך הרשמה לשירות האמור .העתק צילום המסך של
המסרון ובו הודעת הספאם ,מצורף פגספח .2

.10

לאור העובדה כי האפשרות לאסוף דברי דואר הנשלחים אלי ,בכל יום ובכל שעה משעות היממה
נראתה לי נוחה יותר ,לחצתי על הקישור לצורך ביצוע ההרשמה לשירות אותו פרסמה המשיבה
בהודעת הספאם .ברם כאשר הגעתי לדף ההרשמה ,גיליתי להפתעתי כי מדובר בפרסומת לשירות
בתשלום הניתן על ידי המשיבה בשיתוף פעולה עם גורם מסחרי נוסף )פז( ,וכי המסרון נועד למעשה
לפרסם ולעודד את השימוש בשירות.

.11

במסגרת השירות אותו בקשה המשיבה לפרסם באמצעות הודעת הספאם ,דברי הדואר מאוחסנים
בתיבות דואר הנמצאות בתחנות הדלק של פז ,במשך  48שעות ,כאשר העלות למשתמש רשום הינה
.¤ 9.90

.12

העתק צילומי המסך של העמודים באתר המרשתת של המשיבה ,אליהם מפנה הלחיצה על הקישור
המופיע בהודעת הספאם ,מצורף כנספח .3

.13

כאן המקום לציין כי אני מעולם לא נתתי למשיבה את ההסכמה הנדרשת על פי חוק התקשורת
לקבל ממנה דברי פרסומת באמצעות מסרונים שישלחו לטלפון הנייד שלי.

.14

כן יובהר כי חרף העובדה כי מדובר במסרון המהווה דבר פרסומת ,לא צויין הדבר בתחילת דבר
הפרסומת ואף לא בכל מקום אחר בדבר הפרסומת .עוד ראוי להבהיר כי המסמן לא כלל כל אפשרות
לדרוש הסרה של הנמען מרשימת התפוצה של המשיבה.

.15

קבלת הודעת הספאם גרמה לי לבזבוז ולאובדן זמן ,למטרד ,לטרחה ,לתסכול ,לכעס ,לחוסר נוחות
של ממש ,לעוגמת נפש ולפגיעה באוטונומיית הרצון שלי .התסכול ,הכעס ,חוסר הנוחות ועוגמת
הנפש התעצמו נוכח העובדה כי הודעות הספאם אף לא כללו אפשרות לדרוש הסרה שלי מרשימת
התפוצה של המשיבה .בהקשר זה חשוב לציין כי מדובר בהודעת ספאס הנשלחת שוב ושוב לנמען
לאחר איסוף כל חבילה וחבילה.

.16

המשיבה הינה חברה ממשלתית המספקת שירותי דואר ושירותי בנקאות מכח רישיון שהעניקה לה
המדינה.

.17

אני עו"ד במשרד הח"מ ,אשר קבלתי את הודעת הספאם .אני הגשתי מספר בקשות לאישור תובענה
כייצוגית.

.18

קבלת הודעת הספאם ללא הסכמה ,גורמת למקבל לנזקים ממוניים ובלתי ממוניים לרבות לבזבוז
ולאובדן זמן ,למטרד ,לכעס ,לטרחה ,לתסכול ,לחוסר נוחות של ממש ,לעוגמת נפש ,ולפגיעה
באוטונומיית הרצון.
2

.19

המטרד ,הכעס ,התסכול ,חוסר הנוחות ועוגמת הנפש הכרוכים בקבלת דברי פרסומת ללא הסכמה,
אף גדלים לאור העובדה כי הודעות הספאם ששולחת המשיבה ,אינן כוללות אפשרות לדרוש הסרה
של הנמען מרשימת התפוצה שלה.

.20

אני מעריך כי סכום הפיצוי המגיע לחברי קבוצת הנפגעים בגין הנזק הממוני והלא ממוני שנגרם
להם בשל קבלת הודעות הספאם עומד על  ¤ 550להודעה.

.21

עם אישור התובענה כתובענה ייצוגית ,אני אנקוט באמצעות ב"כ בהליכים המקדמיים הנדרשים
האפשריים על פי דין כדי לקבל את הנתונים הנדרשים מהמשיבה לצורך איתור חברי קבוצת הנפגעים
וחישוב נזקיהם.

.22

כעולה מדברי מנכ"ל המשיבה ,אשר פורסמו באתר "כלכליסט" ביום ) 5.6.17צילום המסך של
הפרסום מצורף כנספח  ,(4מדי יום נמסרות על ידי המשיבה למעלה מ 300,000-חבילות.

.23

אם נניח למען הזהירות בלבד כי הוחל במשלוח הודעות הספאם רק מהיום בו נשלחה אלי הודעת
הספאם ,היינו ביום ) 25.7.18למרות שסביר הרבה יותר להניח כי הוחל בכך עוד לפני כן( וכי איסוף
החבילות לאחריו נשלחות הודעות הספאם נעשה רק במהלך  5ימים בשבוע ,וכן אם נניח בהערכה
זהירה ושמרנית ביותר כי הודעות הספאם נשלחו רק ל 100/0-מהנמענים אשר אספו את דברי הדואר,
הרי שבתקופה הרלוונטית ,היינו מיום  25.7.18ועד ליום  , 5.8.18וזאת במהלך  8ימים בלבד )ימי
שישי ושבת לא נכללו בספירת הימים בהם נשלחו הודעות הספאם( ,מדובר בכ 240,000-הודעות
ספאם ששלחה המשיבה.

.24

מהאמור עולה כי הנזק אשר נגרם בגין משלוח הודעות הספאם מטעם המשיבה ,לחברי קבוצת
הנפגעים בתקופה הרלוונטית ,מסתכם לפחות ב.¤ 132,000,000 -

.25

ייתכן כמובן כי לאחר בדיקה ובחינה של הנתונים אשר בידי המשיבה ,יתברר כי בפועל ,היקף הנזק
קטן או גדול יותר.

.26

תוכנן של הודעות הספאם נועד בין היתר לפרסם את שירות " "150x280שהמשיבה מפעילה בשיתוף
עם פז ולקדם את מטרותיה של זו בקשר אליו ובין השאר לעודד את הצטרפות הנמענים לשירות,
שהינו שירות בתשלום.

.27

בשלב זה אין בידי כל מידע המצביע על כך כי הודעות הספאם שוגרו בידיעתה של "פז".

.28

הודעות הספאם כוללות כתב ,ומועברות באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד קצה ,היינו הטלפונים
הסלולריים של הנמענים.

.29

הודעות הספאם מופצות על ידי המשיבה או עבורה ,באופן מסחרי לנמענים.

.30

המשיבה אינה טורחת לציין בהודעות הספאם כי מדובר בדבר פרסומת ,וזאת באופן בולט וברור
בתחילת דבר הפרסומת ,כדרישת המחוקק .למעשה היא כלל אינה מציינת בהודעות הספאם כי אלו
מהוות דבר פרסומת.

.31

המשיבה אינה מציינת בהודעות הספאם ,את דרכי יצירת הקשר עמה לצורך מתן הודעת סירוב
לקבלת דברי פרסומת ממנה.
3

.32

במשלוח הודעת הספאם גרמה המשיבה לי לנזקים ממוניים ובלתי ממוניים של בזבוז ואובדן זמן,
מטרד ,טרחה ,תסכול ,כעס ,חוסר נוחות של ממש ,עוגמת נפש ופגיעה באוטונומיית הרצון שלי.
התסכול ,הכעס ,חוסר הנוחות ועוגמת הנפש שנגרמו לי ,התעצמו כמובן נוכח העובדה כי הודעת
הספאם אף לא כללה אפשרות לדרוש את הסרתי מרשימת התפוצה של המשיבה.לפיכך מגיע לי
פיצוי בגין נזקים אלו העומד לפי הערכתי על הסך של .¤ 550

.33

התובענה מושא בקשת אישור זו ,מוגשת בתום לב על ידי ,לאחר שנפגעתי ממעשיה ומחדליה של
המשיבה ואני חפץ לזכות בפיצוי המגיע לי וכן להביא להרתעת המשיבה ואחרים דוגמתה מפני
התנהלות דומה בעתיד.

.34

הנזק שנגרם לי הוא אותו נזק שנגרם ליתר חברי קבוצת הנפגעים ,אני פועל ממניעים צרכניים ,אין
ביני לבין יתר חברי קבוצת הנפגעים כל ניגוד עניינים ואין לי כל מניעים זרים בקשר לבקשה זו
ולתובענה הייצוגית.

.35

לב"כ נסיון עתיר ,רב שנים בתחום הליטיגציה האזרחית בכלל ובתחום התובענות הייצוגיות בפרט.

.36

אני וב"כ ,השקענו זמן ומאמצים בהכנת התובענה מושא בקשת אישור זו ,ובהכנת הבקשה .יש לי
נכונות ומסוגלות להמשיך ולהשקיע ממרצי ,מזמני ומכספי על מנת לייצג נאמנה הן את ענייני והן
את עניינם של יתר חברי הקבוצה.

.37

התובענה אינה מכוונת להשיג מטרה אישית שלי ,אשר אינה מתיישבת עם האינטרסים של כלל חברי
הקבוצה.

.38

בדיקה שנערכה ע"י ב"כ בפנקס התובענות הייצוגיות ,העלתה כי לא מופיעה בפנקס בקשה לאישור
או תובענה ייצוגית כנגד המשיבה ,שהיא תלויה ועומדת ,אשר השאלות המהותיות של עובדה או
משפט המשותפות לחברי הקבוצה המתעוררות בה ,כולן או חלקן ,זהות או דומות בעיקרן לשאלות
כאמור המתעוררות בבקשה זו.

.39

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

1
מאח�* ^ /

אני החי'מ ,עוי'ד בת-חן פארי סבאג ,מאשרת כי ביום  7.8.18הופיע בפני עו"ד מאור בשן,ח מוכר לי באופן
כי
אישי ,ולאחר שהזהרתיו עליו להצהיר אמת וכי אם לא יעשה כן ית^'גיוי לכל העונשים הקבועים בחוק,
/
/
אישר את נכונות תצהירו זה וחתם עליו בפניי.

 7י'^ץ /
^^'

בת-חן פאיי סבאג,עריך
//
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רשימת נספחים
מסי נספח

תאור

נספח א

בתב התביעה

נספח 1

העתק המסרון מיום 25,7.18

נספח 2

הודעת הספאם

נספח 3

צילומי מסך של העממיים אליהם מפנה הקישור המופיע בהודעת הספאם

נספח *

צילום המסן של הפרסום מאתר כלכליסט מיום 5.6.17

לענן בשן 1ש1ו^; משרד עורפי-דץ ונוטריון

נספח א

כתב התביעה

לענן בשן 1ש1ת; משוד עויגי-דץ ונוטריון

בבית המשפט המחוזי
בתל-אביב יפו

ת.צ- 8-18 .

בעניין:
מאור בשן ,עו"ד ,ת,ז039018197 .
מרח' מורדי הגטאות  ,8/13רחובות
ע"י ב"כ עוה"ד רענן בשן ו/או לאה נמס-קהתי
ו/או בת-הן פארי סבאג
מרח' הירדן  39רחובות
טל ,08-9316072 :פקס08-9316075 :

התובע המייצג

נגד-חברת דואר ישראל בע"מ ,ח.פ513467191 .
מרח' יפו  ,217ירושלים

הנתבעת

מהות התובענה :כספית ,הצהרתית ,ייצוגית -על פי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו) 2006-להלן:
"הוק תובענות ייצוגיות"(.
סבום התביעה :סכום התביעה של התובע הייצוגי.¤ 550 :
סבום התביעה המשוער במצטבר לבל חברי הקבוצה המיוצגת.¤ 132,000,000 :
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מבוא
.1

התובענה מושא בקשת אישור זו מוגשת בגין דברי פרסומת אשר שולחת הנתבעת ,אשר נועדו לפרסם
מיזם עסקי שלה ,1ולקדם את מטרותיה העסקיות בקשר אליו )להלן� "הודעות הספאם"(.

.2

הנתבעת שולחת את הודעות הספאם באמצעות מסרונים ,לטלפון הנייד של נמענים ,אשר לא נתנו
הסבמה לקבלם .וזאת תוך הפרה בוטה של האיסור הקבוע בסעיף 30א' בחוק התקשורת )בזק
ושידורים( ,תשמ"ב) 1982-להלן" :חוק התקשורת"( ,המוכר כאיסור על משלוח הודעות "ספאם".

.3

משלוח הודעות הספאם מהווה מטרד עבור הנמענים ,גורם להם לבזבוז ולאובדן זמן ,לכעס,
לתסכול ,לעוגמת נפש ,לחוסר נוחות של ממש ולפגיעה באוטונומיית הרצון .הכעס ,התסכול ועוגמת

• את המיזם מפעילה הנתבעת בשיתוף פעולה עם חברת פז חברת נפט בע"מ )להלן " ?.פז"(.
1

הנפש מתעצמים אף יותר לאור העובדה כי המסרונים הללו אינם כוללים אפשרות של משלוח דרישת
הסרה מרשימת התפוצה.
.4

כפי שנראה להלן ,מתקיימים בענייננו כל התנאים הנדרשים לאישור התובענה כייצוגית ,ויהיה זה
ראוי ,צודק ונכון להעתר לבקשת האישור שבפנינו,

.5

בפתח הדברים יצויין כי משרד הח"מ הגיש מספר בקשות לאישור תובענה ייצוגית בגין משלוח דברי
פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת )ת"צ )מחוזי-ת"א(  60132-03-15זינגר ואח' נגד בזק
החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,ת"צ )מחוזי-ת"א(  32203-04-18וויצמן ואח' נ .בזק החברה

הישראלית לתקשורת בע"מ  ,2ת"צ )מחוזי-מרכז(  8425-09-17רוקח נגד פרטנר תקשורת בע"מ ,ת"צ
)מחוזי-מרכז(  56823-09-17רענן בשן ושות' ,משרד עו"ד נגד סלקום ישראל בע"מ ות"צ )מחוזי-
מרכז(  26221-11-17רוקח נגד גולן טלקום בע"מ ות"צ )מחוזי-מרכז(  56844-09-17בינה ניהול
ותפעול מערכות גבייה בע"מ נגד הוט מובייל בע"מ.(3

העובדות
.6

ביום  25.7.18קבל התובע המייצג מסרון מאת הנתבעת הכולל הודעה לפיה הגיע עבורו דבר דואר
אשר נשלח אליו מסינגפור ,וכי ניתן לאסוף אותו מבית העסק הנזכר במסרון .העתק המסמן מיום
 25.7.18מצורף כנספח .1

.7

למחרת ,ביום  ,26.7.18הגיע התובע המייצג אל בית העסק ,אסף את דבר הדואר ,חתם לבקשת
הפקיד במקום על אישור בדבר קבלת דבר הדואר ,והלך לדרכו.

.8

זמן קצר לאחר שאסף את דבר הדואר ,השמיע מכשיר הטלפון הנייד של התובע המייצג צליל
המתריע על כך כי התקבל מסרון חדש .התובע המייצג עצר ובדק את מכשיר הטלפון .הוא פתח את
המסרון וגילה כי מדובר במסרון שנשלח מאת הנתבעת ,הכולל דברי תודה על כך שהתובע המייצג
אסף את דבר הדואר .כן כלל המסרון בקשה להשיב על מספר שאלות לצורך שיפור השירות של
הנתבעת .בנוסף כלל המסרון הודעה לפיה ניתן לאסוף דברי דואר במהלך שבעה ימים בשבוע ,במשך
 24שעות ,באמצעות שירות " ."80X200לצד דברים אלו ,הופיע במסרון קישור לצורך הרשמה
לשירות האמור .העתק צילום המסך של המסרון ובו הודעת הספאם ,מצורף כנספח .2

.9

התובע המייצג ,אשר האפשרות לאסוף דברי דואר הנשלחים אליו ,בכל יום ובכל שעה משעות
היממה נראתה לו נוחה יותר ,לחץ על הקישור לצורך ביצוע ההרשמה לשירות אותו פרסמה הנתבעת
בהודעת הספאם .ברם כאשר הגיע לדף ההרשמה ,גילח התובע המייצג להפתעתו כי מדובר בפרסומת

 2בקשת האישור בעניין זינגר אושרה על ידי בית המשפט .המשיבה שם הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על החלטת
האישור )רע"א  ,(1154/18אשר תלויה ועומדת .הבקשה בעניין וויצמן עוסקת באותן הודעות פרסומת בגינן הוגשה הבקשה בעניין
זינגר .בחתאס להסכמת הצדדים ,הדיון בה אוחד עם הבקשה בעניין זינגר ,ונדחה עד לאחר מתן החלטת בית המשפט העליון
בבקשה רשות הערעור.
 3בקשות האישור בת"צ )מחוזי-מרכז(  ,8425-09-17בת"צ )מחוזי-מרכז(  ,56823-09-17בת"צ )מחוזי-מרכז(  26221-11-17ובת"צ
)מחוזי-מרכז(  56844-09-17עוסקות גם בזמני המתנה בלתי סבירים לקבלת שירות ,במהלכם מושמעים למתקשר ,בעל כורחו,
דברי פרסומת.
2

לשירות בתשלום הניתן על ידי הנתבעת בשיתוף פעולה עם גורם מסחרי נוסף )כאמור "פז"( ,וכי
המסרון נועד למעשה לפרסם ולעודד את השימוש בשירות.
.10

במסגרת השירות אותו בקשה הנתבעת לפרסם באמצעות הודעת הספאם ,דברי הדואר מאוחסנים
בתיבות דואר הנמצאות בתחנות הדלק של "פז" ,במשך  48שעות ,כאשר העלות למשתמש רשום
הינה .¤ 9.90

.11

העתק צילומי המסך של העמודים באתר המרשתת של הנתבעת ,אליהם מפנה הלחיצה על הקישור
המופיע בהודעת הספאם ,מצורף כנספח .3

.12

כאן המקום לציין כי התובע המייצג מעולם לא נתן לנתבעת את ההסכמה הנדרשת על פי חוק
התקשורת לקבל ממנה דברי פרסומת באמצעות מסרונים שישלחו לטלפון הנייד שלו.

.13

כן יובהר כי חרף העובדה כי מדובר במסרון המהווה דבר פרסומת ,לא צויין הדבר בתחילת דבר
הפרסומת או בכל מקום אחר בו .עוד ראוי להבהיר כי המסרון לא כלל כל אפשרות לדרוש הסרה של
הנמען מרשימת התפוצה של הנתבעת.

.14

קבלת הודעת הספאם גרמה לתובע המייצג לבזבוז ולאובדן זמן ,למטרד ,לטרחה ,לתסכול ,לכעס,
לחוסר נוחות של ממש ,לעוגמת נפש ולפגיעה באוטונומיית הרצון שלו .התסכול ,הכעס ,חוסר הנוחות
ועוגמת הנפש התעצמו נוכח העובדה כי הודעות הספאם אף לא כללה אפשרות לדרוש הסרה של
הנמען מרשימת התפוצה של הנתבעת.

הצדדים
.15

הנתבעת הינה חברה ממשלתית המספקת שירותי דואר ושירותי בנקאות מכח רישיון שהעניקה לה
המדינה.

.16

התובע המייצג הינו עו"ד במשרד הח"מ ,אשר קבל את הודעת הספאם .יצויין כי התובע המייצג
הגיש מספר בקשות לאישור תובענה כייצוגית.

.17

קבוצת הנפגעים הינה כל מי שקבל את הודעת הספאם ,באמצעות פקסימיליה ,הודעה אלקטרונית
או הודעת מסר קצר וזאת במהלך  7השנים אשר קדמו להגשת בקשה זו לאישור תובענה כייצוגית
ועד למועד קבלת הבקשה ,מבלי שנתן לנתבעת הסכמה מפורשת מראש ,לרבות בהודעה אלקטרונית
או בשיחה מוקלטת ,ואשר לא התקיימו לגביו התנאים הנזכרים בסעיף 30א )ג'( באופן מצטבר
)להלן" :חברי קבוצת הנפגעים"(.

הנזק ,גובהו והיקפו
.18

לא יכולה להיות מחלוקת כי קבלת הודעת הספאם ללא הסכמה ,גורמת לנמענים לנזקים ממוניים
ובלתי ממוניים לרבות לבזבוז ולאובדן זמן ,למטרד ,לכעס ,לטרחה ,לתסכול ,לחוסר נוחות של ממש,
לעוגמת נפש ,ולפגיעה באוטונומיית הרצון.

.19

המטרד ,הכעס ,התסכול ,חוסר הנוחות ועוגמת הנפש הכרוכים בקבלת דברי פרסומת ללא הסכמה,
אף גדלים לאור העובדה כי הודעות הספאם ששולחת הנתבעת ,אינן כוללות אפשרות לדרוש הסרה
3

של הנמען מרשימת התפוצה שלה .בהקשר זו! חשוב לציין כי מדובר בהודעת ספאם הנשלחת שוב
ושוב לנמען לאחר איסוף בל חבילה וחבילה.
.20

ברע"א 1£\11x0 1621/16י11£\1/111 0^18¥8י1י0£0 \1,4.א^יעם^ ^ \150נ .עו"ד זילברג )מאגרי נבו(

הבהיר בית המשפט העליון כי די בעצם משלוח דבר פרסומת כדי ללמד על קיום אפשרות סבירה כי
נגרם לנמען נזק בר פיצוי �" .עינינו הרואות בי הנזק הרב שנגרם כתוצאה בזשיגור המוני של דברי
פרסומת למי שאינם מעוניינים בכך הוא זה שהביא את המחוקק לאסור זאת בחוק ולקבוע כי מדובר
בעוולה נזיקית ,המקימה גם עילה להגשת תובענה ייצוגית ...יש לדחות ,אפוא ,את טענת המבקשת
כי הנזק שנגרם למי ששוגרו אליהם דברי פרסומת בלא הסכמתם הוא בבחינת 'זוטי דברים ' ,משום
שטענה זו מתעלמת מהטרדה ,הפגיעה בפרטיות ואי הנוחות שהם מנת חלקם של מי שמשוגרים

אליהם דברי פרסומת בניגוד לרצונם ]וראו לעניין זה עניין גלסברג (...וכמו כן מן המגמה הברורה
בחקיקה ובפסיקה לראות בשיגור דברי פרסומת כאמור תופעה מטרידה ומזיקה שאותה יש למגר...
מטעמים אלו יש לקבוע בי די בכר שהובח על ידי המשיבים ברמה הנדרשת בשלב זה כי
אכן שוגרו אליהם דברי פרסומת בניגוד לחוק כדי לבסס אפשרות סבירה שייקבע בי נגרם
להם וליתר חברי הקבוצה נזק שיש לפצות עליו4 ...
"

.21

בדומה הובהר ברע"א  1954/14חזני נ .הנגבי )מאגרי נבו(" :דואר הזבל כופה על הנמענים ,בעל
כורחם ,לבצע פעולות רבות ותדירות של מיון דואר אלקטרוני .זמן רב מבוזבז על סינון והפרדה בין
ההודעות הרצויות לבין כלל ההודעות המתקבלות .מעבר על כל ההודעות הוא פעולה שצורבת
זמן ...בין היתר נושאים הנמענים בעלויות של זמן ...כעולה מן הסקירה הנורמטיבית שפורטה לעיל,
תופעת הספאם גורמת לבזבוז זמן רב המוקדש למיון של הודעות דואר הזבל ,סינונן ומחיקתן."...

.22

אומנם במסגרת הליך ייצוגי לא ניתן לתבוע את הפיצוי הסטטוטורי שקבע המחוקק בסעיף
30א)י'() (1לחוק התקשורת ,עבור כל דבר פרסומת שקבל נמען בניגוד להוראות החוק ,אך לא ניתן
להתעלם מהעובדה כי גובה הפיצוי שקבע המחוקק ,מהווה קנה מידה המצביע על הערכתו בדבר
גובה הנזק שנגרם בפועל לנפגע ולפיצוי המגיע לו" :דעת לנבון נקל ,שקבלת מסמנים ללא הסכמה
גוזלת מזמנם של הנמענים .אם ברב ואם במעט ...אמנם ,בתביעה ייצוגית לא נפסק הפיצוי
הסטטוטורי ,בסך  ¤ 1,000לבל מסרון ,שאותו זכאי לקבל כל מי שינהל תביעה אישית נפרדת ,אבל
יש בבר קנה מידה המצביע על הערכת המחוקה בדבר הפיצוי שיש לפצות .ללא הוכחת נזק .כל
מי שמקבל מסרון בניגוד לחוק" )ת"צ  66747-12-14כהו נ .א.א .קליניקות כרמל בע"מ )מאגרי נבו((,
"על פי הפסיקה ,נקודת המוצא בקביעת גובה הפיצוי בעבור משלוח דבר פרסומת בניגוד לחוק
היא הרף העליון שקבע המחוקק בסעיף 30אני1נ 11בסך  ¤ 1,000לכל פרסום ...אני סבור כי שגה
בית משפט קמא בהעמדת הפיצוי על סכום סמלי ,המגיע כדי עשירית מהפיצוי הסטטוטורי ,וכי
טעות זו מחייבת התערבות ערכאת הערעור .הפיצויים הנמוכים שנפסקו על ידי בית משפט קמא
אינם משקפים את כוונת המחוקק ומחטיאים את מטרת הפיצוי שהיא בעיקרה הרתעתית-חינובית.
מקום שבו המחוקק ראה לקבוע רף עליון של פיצוי סטטוטורי בסך  ¤ 1,000ונקבע בפסיקה כי זו

 4ההדגשות איע במקור אלא אס צויין אחרתבמפורש
4

נקודת המוצא ממנה ניתן במובן להפחית במקרים המתאימים ,נדרשים טעמים מיוחדים על מנת
לפסוק בסופו של דבר סכום של  ¤ 100לכל פרסום" ע"א )חי'(  58406-01-17טואיטו נ" .תיאטרוו
הצפון" מרכז אומנויות הבמה )בית העם( בע"מ )מאגרי נבו( " ,,כשלעצמי סבורני ,כי אין צורך לקבוע
הנחיה גורפת באשר להיקף הפיצוי לדוגמה ,אולם עם זאת בפסיקת פיצוי באמור יש ליתן ביטוי
חזק ומוחשי לכך שהמחוקק רואה בו כלי אכיפה מרכזי של סעיף 30א ואמצעי אפקטיבי להרתעת
הרבים; הדברים אינם יכולים להיוותר ברמה ההצהרתית .על כן ,לטעמי ,בבואם לפסוק פיצוי
לדוגמה לפי סעיף 30אני( לחוק התקשורת ,על בתי המשפט לראות ברף העליון שהציב המחוקק-
 - ¤ 1,000נקודת מוצא ,ממנה כמובן ניתז להפחית .במקרים המתאימים" רע"א  2904/14גלסברג

נ .קלאב רמוו בע"מ )מאגרי נבו(.
.23

התובע המייצג מעריך כי סכום הפיצוי המגיע לחברי קבוצת הנפגעים בגין הנזק הממוני והלא ממוני
שנגרם להם בשל קבלת הודעות הספאם עומד על  ¤ 550להודעה.

.24

כעולה מדברי מנכ"ל הנתבעת ,אשר פורסמו באתר "כלכליסט" ביום ) 5.6.17צילום המסך של
הפרסום מצורף כנספח  ,(4מדי יום נמסרות על ידי הנתבעת למעלה מ 300,000-חבילות.

.25

אם נניח למעו הזתיתת בלבד כי הוחל במשלוח הודעות הספאם רק מהיום בו נשלחה הודעת הספאם
לתובע המייצג ,היינו ביום ) 25.7.18למרות שסביר הרבה יותר להניח כי הוחל בכך עוד לפני כן( וכי
איסוף החבילות לאחריו נשלחות הודעות הספאם נעשה רק במהלך  5ימים בשבוע ,וכן אם נניח
בהערכה זהירה ושמינית ביותר כי הודעות הספאם נשלחו רק ל 100/0-מהנמענים אשר אספו את
דברי הדואר ,הרי שבתקופה הרלוונטית ,היינו מיום  25.7.18ועד ליום  ,5.8.18וזאת במהלך  8ימים
בלבד )ימי שישי ושבת לא נכללו בספירת הימים בהם נשלחו הודעות הספאם( ,מדובר בכ240 ,000-
הודעות ספאם ששלחה הנתבעת.

.26

מהאמור עולה כי הנזק אשר נגרם בגין משלוח הודעות הספאם מטעם הנתבעת ,לחברי קבוצת
הנפגעים בתקופה הרלוונטית ,מסתכם לפחות ב.¤ 132,000,000 -

.27

ייתכן כמובן כי לאחר בדיקה ובחינה של הנתונים אשר בידי הנתבעת ,יתברר כי בפועל ,היקף הנזק
קטן או גדול יותר ,אך לא יכולה להיות מחלוקת כי היקף הנפגעים והיקף הנזק יהיו בסדרי גודל
המצדיקים דיון בהליך ייצוגי ,וכי הנזק הקטן ,הנגרם לכל אחד מחברי קבוצת הנפגעים באופן נפרד,
מצטבר לסכומי עתק ,עבור כלל קבוצת הנפגעים.

עילת התביעה -הפרת הוראות סעיף 30אי לחוק התקשורת
.28

האיסור אשר נועד להלחם בתופעה המקוממת והמטרידה של משלוח הודעות ה"ספאם" ,נקבע
בסעיף 30א)ב( לחוק התקשורת" :לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה ,מערכת
חיוג אוטומטי ,הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר ,בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של
הנמען ,בכתב ,לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת."..
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.29

הרקע לקביעת האיסור מובא בדברי ההסבר לתיקון לחוק התקשורת" : 5תופעת ההפצה ההמונית
של הודעות פרסומת בלתי רצויות באמצעות רשתות תקשורת )לרבות באמצעות דואר אלקטרוני,
הודעות 1$ם $ופקסימיליה( ,המכונה י1ם3ק ,'8הפכה בשנים האחרונות למטרד ציבורי כלל-עולמי...
תופעת ה1-מ3ק $מעוררת בעיות במישורים שונים ,ובהן ...פגיעה בפרטיותו של המשתמש ברשת
והטרדתו ,פגיעה בהתפתחותו של המסחר האלקטרוני ,פגיעה בעסקים בשל אובדן זמן והשקעת
משאבים .תופעה זו מעמיסה עלויות מיותרות על הציבור ,ובכלל כך על מפעילי תקשורת ....עסקים,
משתמשי אינטרנט פרטיים ורשויות העוסקות באכיפה".

.30

"דבר פרסומת" מוגדר בין השאר בסעיף 30א)א() (1לחוק התקשורת כ" :מסר המופץ באופן מסחרי,
שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת".

.31

"מפרטם" מוגדר באותו בסעיף 30א)א( לחוק התקשורת כ " .-מי ששמו או מענו מופיעים בדבר
הפרסומת כמען להתקשרות לשם רכישתו של נושא דבר הפרסומת ,מי שתוכנו של דבר הפרסומת
עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו." ...

.32

"הודעת מסר קצר" מוגדרת באותו סעיף כ" :מסר בזק הכולל כתב .לרבות אותות או סימנים ,או
מסר בזק הכולל חוזי או שמע ,ומועבר באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד קצה של נמען או
קבוצה של נמענים".

.33

לא יכול להיות ספק כמובן כי על פי הגדרות חוק התקשורת ,הנתבעת מהווה מפרסם ,בין השאר
לאור העובדה כי תוכנן של הודעות הספאם נועד בין היתר לפרסם את שירות " "1)0x280שהיא
מפעילה בשיתוף עם "פז" ולקדם את מטרותיה של הנתבעת בקשר אליו ובין השאר לעודד את
הצטרפות הנמענים לשירות ,שהינו שירות בתשלום.

.34

במאמר מוסגר יצויין כי הגדרת מפרסם חלה גם על "פז" ,המפעילה את שירות " "1)0x280בשיתוף
עם הנתבעת ,ברם אין בידי התובע המייצג כל מידע המצביע על כך כי הודעות הספאם שוגרו בידיעתה
של "פז" ולפיכך התובענה אינה מוגשת גם כנגדה .באם יתברר כי משלוח הודעות הספאם נעשה
בידיעת "פז" ,יבקש התובע המייצג להוסיפה לתובענה כנתבעת נוספת.

.35

כן לא יכול להיות ספק כי הודעות הספאם הינן הודעות מסר קצר  ,באשר אלו כוללות כתב ,ומועברות
באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד קצה ,היינו הטלפונים הסלולריים של הנמענים.

.36

כן לא יכולה להיות מחלוקת כי הודעות הספאם מופצות על ידי הנתבעת או עבורה ,באופן מסחרי
לנמענים.

.37

זאת ועוד ,כמפורט לעיל ,הנתבעת מפרה באופן בוטה גם את הוראת סעיף 30א')ה())(1א( לחוק
התקשורת ולא רק שבניגוד להוראות החוק ,היא אינה טורחת לציין בהודעות הספאם כי מדובר
בדבר פרסומת ,וזאת באופן בולט וברור בתחילת דבר הפרסומת ,כדרישת המחוקק ,היא כלל אינה
מציינת בהודעות הספאס כי אלו מהוות דבר פרסומת.

יח"ח ) 182תיקון מס'  ,(33חתשמ"ח.2005 -
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.38

כן מפרה הנתבעת ,כמפורט לעיל ,באופן בוטה את הוראת סעיף 30א')ה() (2לחוק התקשורת ,ואינה
מציינת בהודעות הספאם ,את דרכי יצירת הקשר עמה לצורך מתן הודעת סירוב לקבלת דברי
פרסומת ממנה.

.39

סעיף 30א')ט( לחוק התקשורת קובע כי הפרת הוראות סעיף 30א' לחוק חינה� "עוולה אזרחית
והוראות פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ,יחולו עליה ,בכפוף להוראות סעיף זה".

עילת התביעה האישית של התובע המייצג
.40

כעולה מהמפורט לעיל ,במשלוח הודעת הספאם גרמה הנתבעת לתובע המייצג לנזקים ממוניים
ובלתי ממוניים של בזבוז ואובדן זמן ,מטרד ,טרחה ,תסכול ,כעס ,חוסר נוחות של ממש ,עוגמת נפש
ופגיעה באוטונומיית הרצון שלו.

.41

התסכול ,הכעס ,חוסר הנוחות ועוגמת הנפש שנגרמו לתובע המייצג ,התעצמו כמובן נוכח העובדה
כי הודעת הספאם אף לא כללה אפשרות לדרוש הסרה שלו מרשימת התפוצה של הנתבעת.

.42

לפיכך מגיע לתובע המייצג פיצוי בגין נזקים אלו בסך מוערך של .¤ 550

הסעדים
על בן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות בדלקמן:
.43

ליתן צו עשה המורה לנתבעת לחדול ממשלוח הודעות הספאם לנמענים אשר לא נתנו את ההסכמה
הנדרשת על פי הוראות חוק התקשורת לקבלן ,והמורה לנתבעת לציין במשלוח הודעות ספאם
לנמענים אשר נתנו הסכמה לקבלת דברי פרסומת ממנה ,את הפרטים הנדרשים בסעיף 30א)ה'(.

.44

להורות לנתבעת לפצות את התובע המייצג ויתר חברי קבוצת הנפגעים בגין הנזקים המפורטים לעיל,
המוערכים בסך כולל ומצטבר של .¤ 132,000.000

.43

לחלופין ,באם ימצא בית המשפט הנכבד כי פיצוי כספי לחברי קבוצת הנפגעים ,כולם או חלקם ,אינו
מעשי בנסיבות העניין ,בין משום שלא ניתן לזהותם ו/או לבצע את התשלום בעלות סבירה ובין
מסיבה אחרת ,מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן כל סעד אחר לטובת חברי קבוצת
הנפגעים ,או לטובת הציבור ,כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין ,בהתאם לסמכות הנתונה לו על פי
סעיף )20ג( לחוק תובענות ייצוגיות.

.46

להורות לנתבעת להשיב על שאלונים ו/או לגלות כל מידע ככל יידרש לצורך איתור חברי קבוצת
הנפגעים ,וכן להתיר לתובע המייצג לתקן את כתב התביעה בהתאם לנתונים שיתבררו לאחר המצאת
המסמכים וקבלת המידע כאמור.

.47

להוסיף וליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון.

.48

לפסוק גמול לתובע המייצג אשר טרח בהגשת התובענה ובהוכחתה ,בשיעור שלא יפחת מ70/0-
בתוספת מע"מ כדין ככל שידרש ,משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי קבוצת הנפגעים.
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.49

לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ התובע המייצג יהיה בשיעור שלא יפחת מ 20"/0-משווי הסעד שיפסק
לטובת כלל חברי קבוצת הנפגעים בתוספת מע"מ כדין ,עבור טיפול וייצוג בתובענה בערכאה
הראשונה.

סוף דבר
.50

לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית והמקומית לדון בתובענה הייצוגית.

/*7/ה נמס קהתי ,עריך
^ / _/ג 19723
>
 39רחובות

ר,ד

* ^ 7ש )י*

|^1^1/

* $9 *$ח^וה
ח^^^ן^ )"י
./ ( /

ב"ג התובע המייצג

8

לאה נמסיקהומ ,עוי'ד
^'^

נספח 1
העתק המסתן מיום 26.7.18

1ענן בשן 1שות; משרד עוופי-דין ונוטריון

� 181361 ?081
>
^^^^^^^^^^^^
^

מחק

_^_^,

� י ל "" י י
^
ל"^ל^ ^
^יי^י^

15:33

יום רביע 25 ,1ביולי 2018
1
^ ?*

שלוםח3ו^38כ�1ז30ודו ,
דבר דואר 1601830157586
ג 1000

שנשלח מח"1ל ממתין
במינימרקט השכונה)בית עסק(
רחוב עמוס דניאל 23 1רחובות � >� .
לשליח עד הבית /ץ111ג://1ק11ו[

; 6ודו0ז081קץ1\/1

! לשעות הפת'חח ולזיון
ן תור מראש^1/1 -

! /834וז^.00.11/ז^^61י\¥^\¥.

 1ניתן לקבלו עם הצגת הודעה זו
ותעודה מזהה ,למסירה למיונה
םח 03ק03ק/ץ://1>111ק^1

דבר דואר שלא יידרש תוך�4ו ימי
ע^ודה ,יוחזר לשולח,
דואר ישראל.
השולח08£ :ק\>8¤ 6

13:23

גספח 2
הודעת הספאם

1ענן בשן וש1תי משרד עורמ-דין ונוטריון

1/
יום חמישי 26 ,ביול2018 1

 !|;!|1לקוח יקר ,תודה שאספת את דבר [
הדואר  1601830157586בדואר 1

ישראל.

[

 ,לצורך שיפור השרות ,נודה לך
אם תוכל לענות על  3שאלות
; קצרות בקישור הבא^031/1:

/ז3ר/€ 1ודו.00ז01קק]05^1^12$1ק

י*

!

0א?\/692£ד/\/ת?
להבא ,עם שירות 60X200
תוכל לאסוף את ה קבילה .24/7
להרשמה לחץ כאן/ :ץ://13111קזזו}
; ;
ץ^££ו2
תודת1ב^דואו 1י שראל;
'( 7:25ו

*, ..

י[1

ח  ,ק ן .,

ח

,^,
,,
^
, ,ן  .,,ז. ,,,,,

 ,ן,ן,,ון ,,,,,,,.
^,
 ..,,,,.!!,ן

| <.ן > ו,,,! -,,

וווהוה-. ..!.,,. !!.,- ,,.

"" 1 .[ .

ק ק  .,. . . ,ןן
ן ?,-

<-
^1, ^1* ,..1... ,11.1 1.11..,.,, ,- ,, , .ז1.1ז— -, 11, ,,... 1.|...1^,

 ,,, , -^,- ^-ן1,,, , , -

\

^-

י

נספח 3
צילומי מסך של העמידים
אליהם מפנה הקישור המופיע
בהודעת הספאם

רע )) בשן 1ש1תי משיד עורגי-דין ונוטריון

0

 * !£ © 0ט

@י ? 19:04 1140/011.

 Xשירות קבלת דואר באוטומטים 8...

שתף

שירות קבלת ד1אר
באוטומטים 60X260

מעתה תוכלו לקבל את החבילות שלכם גם
באמצעות מתקני איסוף אוטומטיים!
י 1**1**!*^**1שירות חדש לאיסוף

חבילות הדואר

ממתקני 0xכ^6||0\/7ץ האוטומטיים המוצבים

ו

בתחנות דלק פז ברחבי הארץ.
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 Xשירות קבלת דואר באוטומטים 8...

שתף

בתחנות דלק פז ברחבי הארץ.
כחלק משיתוף פעולה של דואר ישראל עם
חברת פז  ,מהיום ניתן לקבל את החבילות
שהזמנתם מהארץ ומחו"ל באמצעות 100
מתקני 0xכ^^6||0ץ האוטומטיים המוצבים
בתחנות פז ברחבי הארץ.
תהליך ההרשמה לשירות  60X260פשוט
ונח:
• תכנסו ל�081ק_ץ[ ]\/האיזור האישי שלכם
באתר דואר ישראלי ובצעו הרשמה

• על מנת להגיע לעמוד ההרשמה לחצו
בתפריט הראשי על  80X280ובחרו
באפשרות "הרשמה''.בשלב זה הכניסו את
פרטיכם האישיים ,את נקודת האיסוף
ממנה תרצו לבצע את האיסוף ואת פרטי
^
מצעו ה תשלום אשר יחויב בעת שימוש
^
|^
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שתף

הפרסים והמספרים בכתובת
הוירטואלית .העיר והמיקוד אשר
יירשמו בכתובת זו הם מודיעין ולא עיר
היעד משום שבה ימוינו החבילות לעיר
שהוגדרה על ידכם ברישום.
רישום הכתובת הוי רטואלית המלאה
היא באחריות המנוי הנרשם לשירות.
• עם סיום ההרשמה בהצלחה תקבלו
באימ"ל חוזר את כתובת 80X260-11
ותוכלו להתחיל לקבל בה כל קניה שלכם
באי נטרנט שתבחרו לקבלה בנקודות
האיסוף האוטומטיות
• כעת כל שנשאר לכם לעשות זה לבצע את
הקניות באתרים האהובים עליכם ולשנות
את הכתובת למשלוח לכתובת מתקן
האיסוף האוטומטי שקבלתם מאיתנו
בשירות 80X260
8^1תשלח אליכם מסרון כשהחבילה תחכה
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לפתיחה ) אלא אם תדרשו לשלם מיסים
באמצעות *08ק ץ^ .לאחר ביצוע התשלום
ישלח הקוד (
הפריטים מיועדים לאחסון של  48שעות לפי
תנאי השירות .ישנה אפשרות להארכה של עד
 24שעות בתוספת תשלום.
שימו לב! מעבר לתקופה זו לא ניתן להאריך
יותר את האחסון והפריט יועבר למוקד
השליחים האיזורי לאיסוף עצמי.
לרשימת המוקדים
עלות השירות למשתמש רשוםל-ץ!1\/
*03ק היא  9.90ש"ח לעסקה ואחסון של 48
שעות
בחרתם אוטומט בשירות 0$1ק ?01101<2אנחנו
נדאג לעדכן אתכם מיד כשנקבל את המשלוח
שלכם וכמובן נשלח לכם הודעה כשהחבילה
מ חכה לכם בנקודת השירות שבחרתם עם
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צילום המסך של הפרסום
מאתי פלכליסט מיום 5.6.17

לעגן בשן 1ש1ת' משיד עויכי-דץ ונוטריון
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דואר ישראל :עד סוף השנה יימסרו
בארץ  60מיליון חבילות
דנ 1גולדשטיין ,מנכ"ל הדואר ,חשף נתונים מעניינים בוועידת '06ו6וזוררו6-00
של " כלכליסט" :לדבריו ,בכל יום נמסרות בין  300אלף לחצי מיליון חבילות
מחו"ל ,הודות להרגלי השופינג של עם ישראל .בנוסף ,התחייב שחבילות
יגיעו ללקוחות תוך  48שעות
קרן-אור גרינברג 13:40 05.06.17
"אנו רואים בסחר המקוונן את מנוע צמיחה של דואר ישראל ,שגם תרם רבות להצלחתו",
אמר דני גולדשטיין ,מנכ"ל דואר ישראל ,בוועידת ה6106-וחת 6-001של "כלכליסט".

קראו עוד בכלכליסט:
• "אנחנו בישראל יוצרים תעשייה שלמה שמניעה את עולם הסחר העולמי"
• ניצן קיש .מנכ"לית " :1\/112.1\10עולם התלת מימד מאפשר חשיפה לקהלים רבים"
• אפי דהן" :מחצית מהישראלים חוו אכזבה כלשהי בהזמנת מוצר ברשת"
את השינוי בהרגלי הקנייה של הישראליים מרגישים היטב בסניפי הדואר" :בסה"כ880/0 ,

מהגולשים קונים מוצרים ברשת 82 0/0 ,קונים באתרים מחו"ל 70 0/0 ,קונים מאתר ישראלי.
רבע מהקונים בחו"ל קונים מוצר אחד מדי בשבוע" ,אמר גולדשטיין.

דני גולדשטיין .מנכ"ל דואר ישראל

צילום :צביקה טישלר

וב 60-מיליון חבילות שצפויות להימסר בישראל עד סוף השנה " .מדינת ישראל היא הצומחת
ביותר בתחום הסחר האלקטרוני מבין מדינות ה ,01=00 -והמסחר האלקטרוני אמור לגדול
מדי שנה ב .10 0/0-150/0 -כל י1ם אנו מוסרים יותר מ 300-אלף חבילות ובנקודות שיא של
מבצעים גם מגיעים ל 500,000-חבילות .אנחנו הפלטפורמה של הגופים הקטנים והבינוניים
לא רק בקניות ובמסירות ,אלא גם למאות אלפים של מוכרים ברשת שמתחברים
לפלטפורמות של איביי ואמזון ואנו נותנים להם שירותים כדי שיהיה להם קל למכור ולייצא
מישראל" .
גולדשטיין מוביל רפורמה בדואר ישראל בימים אלה  ,שמטרתה לשפר את חוויית הקניה.
"אתם מפונקים וטוב שכך"  ,אמר .הלקוחות רוצים לקבל את החבילה ליד מקום העבודה או
מקום המגורים ,על ידי שליח או בגט טקסי שיגיע גם תוך  30דקות .אנו מתחברים לכל צורך
או רצון כדי שכשתרצו לקנות תבינו שכדאי  .הקנייה מבוססת לא רק על מחיר אלא גם על
הביטחון שהמוצר יגיע" .
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צילום :אוראל כהן

מהמטוס ללקוח תוך יומיים
" כל נושא המיון והמסירה נשען על מערכת שלמה של גלגלים שמגיעים אותה וככל שהרצונות
נעשים חדים יותר כך אנו צריכים להתייעל ולהשתפר .בסקר שעשינו /0י 61מהקונים אמרו
שאם הפטור מהמסים יעלה ל  200דולר ,הם יקנו יותר 10 .מיליארד שקל קניות באינטרנט
תורמות להפחתת יוקר המחייה בכ 3-מיליארד שקל .אנו רואים גידול ברכישה במשפחות גם
בעולם החרדי והערבי בעיקר של בגדים .הרכישה באינטרנט כבר יצאה מהתחום של
גאד' גטים לאלו שרואים בזה חלק מהחיים" .
גולדשטיין התייחס להשקת מרכז מיון חדש במודיעין בחודש שעבר ,בו  250עובדים ,
שמטרתו להתמודד עם כ 100-מיליון חבילות הצפויות להישלח מחו"ל עד  .2020אף כי
המרכז עדיין נאבק בחבלי לידה לוגיסטיים  ,הבטיח גולדשטיין שעד תחילת החודש הבא יגיעו
החבילות "תוך  48שעות מהמטוס ועד הלקוח"  .את המרכז מתגברים גם  320מרכזי מסירת

החבילות לצד אפליקציה לזימון תור" .הורדנו את זמני המתנה בסניף ל�  9.6דקות בממוצע,
גם אם אתם חווים חוויה בעייתית אנו מתחייבים גם את זה לשפר .אחד הדברים החשובים
אנו לא מדברים עליכם בתוך חבילה אלא בתור לקוח".
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