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תאריך: ____________
לכבוד: [שם המפרסם וכתובתו]
[המפרסם יהיה אחד או יותר מאלו – 
	מי ששמו ומענו מופיעים בדבר/י הפרסומת ככתובת לרכישת השירות או המוצר שמתפרסם/ים בו; ו/או - 

מי שתוכן דבר/י הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו; ו/או -
מי שמשווק את דבר הפרסומת עבור אחר (כלומר, גורמי המשלוח וההפצה).]

הנדון: משלוח דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 

	בתאריך _______ בשעה _______ שיגרת אלי הודעה אלקטרונית הכוללת דבר פרסומת, כהגדרת המונחים הללו בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982 (להלן: "חוק התקשורת"). 
	ההודעה נשלחה לכתובת הדואר האלקטרוני [נא הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך] וזאת למרות שהח"מ לא נתן את הסכמתו המפורשת ומראש לקבלת דברי פרסומת באמצעות כתובת זו ו/או לאחר שהח"מ חזר בו מהסכמתו לקבלת דברי פרסומת כאמור, על-ידי משלוח הודעת סירוב [מחק את המיותר].
	משלוח ההודעה מהווה פעולה בניגוד להוראות סעיף 30א.(ב) לחוק התקשורת, לפיו:

"לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען"
לפיכך, הנך נדרש בזאת לחדול לאלתר ממשלוח דברי פרסומת אליי וזאת באמצעות הודעות אלקטרוניות ו/או פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטית ו/או הודעות מסר קצר. אם לא תעשה כן, אני עשוי לנקוט בהליכים משפטיים נגדך, על כל המשתמע מכך, דבר שיסב לך הוצאות רבות ומיותרות.
	תשומת לבך כי הפרת הוראות חוק התקשרות בענין הנדון מהווה עוולה אזרחית, המאפשרת לביהמ"ש המוסמך לפסוק לח"מ פיצויים ללא צורך בהוכחת נזק, בשיעור של עד 1,000 ₪ בגין כל דבר פרסומת שנשלח בניגוד לחוק. בנוסף, מהווה הפרה של הוראות החוק גם עבירה פלילית, החושפת אותך לקנס כספי גבוה הקבוע בחוק העונשין הישראלי.
	כמו כן, הפרת הוראות חוק התקשורת כאמור מהווה גם עילה להגשת תובענה ייצוגית נגד המפרסם, בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו - 2006.
	התראה נוספת לא תשלח.
	אין האמור לעיל ממצה את טענותיי בענין זה ואין הוא מהווה ויתור על כל טענה, זכות ו/או סעד העומדים לזכותי לפי הוראות כל דין ו/או הסכם.

 בברכה,

[נא הכנס את שמך] 
  


