בית משפט השלום בירושלים

תא"מ  35845 11 17בוקובזה נ' למטייל ברשת.קו ) (2000בע"מ ואח'
תיק חיצוני:

כבוד השופטת קר $מילר

בפני

פנינה בוקובזה

תובעת

נגד

.1למטייל ברשת.קו ) (2000בע"מ
.2למטייל המרכז לטיולי בע"מ
.3ער $נאור מנכ"ל
.4יובל לימו $מנכ"ל

נתבעי

ב"כ התובעת עו"ד הראל בוקובזה
ב"כ הנתבעי עו"ד אבי סלוני

פסק די) $בעניינ של נתבעי (3 4
1
 .1התובעת הגישה תביעה זו בטענה כי הנתבעת  2שלחה לה דברי פרסומת ללא הסכמתה מראש
ובכתב ,וזאת בניגוד לסעי 30א לחוק התקשורת )בזק ושידורי ( ,התשמ"ב) 1982$להל( "חוק
התקשורת"( .בכתב התביעה נטע( בקצרה כי מנהלי החברות ,הנתבעי  3ו ,4$אחראי
למניעת פעולות אלו על פי סעי 30א)ח( לחוק התקשורת ,מה שלא נעשה במקרה דנ( ,ויתכ(
א כי ה הורו על משלוח דברי הפרסומת.

2
3
4
5
6

 .2הנתבעי  3$4הגישו בקשה לסילוק התביעה נגד על הס  .בבקשה נטע( כי הנתבעי 3$4
הינ דירקטורי ובעלי מניות בנתבעות  .1$2נטע( כי כתב התביעה אינו מגלה כל עילה
כלפיה ובהעדר יריבות נועדה התביעה נגד רק על מנת להטריד  .לטענת הנתבעי ,3$4
סעי 30א)ח( לחוק התקשורת נוגע לפ( הפלילי ולא נועד הטלת חבות אישית אזרחית על
מנהלי חברה.

7
8
9
10
11

 .3התובעת טוענת בתגובה כי בהתא לחוק ולפסיקה קיימת אחריות למנהלי בחברה
ולאחראי בתחו השיווק בחברה המדוורת "ספא " .לטענת התובעת ,כתב התביעה
מתייחס לכלל הנתבעי  .לטענתה ,האחריות הפלילית המוטלת בחוק על המנהלי אינה
מונעת תביעה לפיצוי בהלי אזרחי.

12
13
14
15

 .4לאחר עיו( בטענות הצדדי אני סבורה כי די( הבקשה להתקבל.

16
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 .5כידוע ,תאגיד הינו אישיות משפטית נפרדת .לפיכ  ,על פניו ,הוכחת שליחת דבר פרסומת

1

בניגוד לחוק התקשורת על ידי חברה אינה גוררת ישירות מסקנה בדבר חבות מנהליה של

2

החברה או בעלי מניותיה.

3

 .6האפשרות להטלת אחריות אישית על בעלי מניות או דירקטורי של החברה יכולה להיעשות

4

בדרכי שונות .דר אחת היא באמצעות החלת עיקרו( האחריות האישית .על$פי עיקרו( זה,
על מנת להטיל על נושאי משרה בחברה אחריות אישית לביצוע העוולה ,יש להוכיח כי נושאי

5
6

המשרה ביצעו עוולה באופ( אישי במסגרת תפקיד בחברה )ראו רע"א MEGA 1621/16

7

 ADVANCED MATHEMATICAL SYSTEM LTDנ' זילברג ,פסקה ) (14.6.2016) 12להל(

8

"עניי $מגה"(; ת"ק )ת"א(  59735$05$15ברק נ' לוג טק תקשורת בע"מ )) (17.4.2016להל(
"עניי $ברק"((.

9
10

 .7יש לציי( כי על פי עיקרו( זה התקבלו בעבר תביעות אישיות נגד נושאי משרה בשל משלוח

11

דברי פרסומת בניגוד לסעי 30א לחוק התקשורת .בתי המשפט עשו שימוש באינדיקציות
שונות לביסוס האחריות האישית ,כגו( כאשר היה מדובר בבעל מניות יחיד ודירקטור יחיד
בחברה אשר היה הרוח החיה בחברה; כאשר נושא המשרה התכתב באופ( אישי ע התובע
לאחר שהתובע ביקש להסירו מרשימת התפוצה; וכאשר נושא המשרה היה מעורב באופ(
ברור בחברה והעלי עובדות באשר למעמדה המשפטי של קבוצת החברות בניהולו )עניי(
ברק; ת"ק )ת"א(  56863$12$15ב $דוד נ' קיסר ) ;(15.8.2016ת"ק )ת"א( 26210$04$16
בוקובזה נ' מנקס אונליי $טריידינג בע"מ ).((30.4.2017

12
13
14
15
16
17
18

 .8הדר השניה להחלת אחריות אישית על נושאי משרה בחברה היא באמצעות הרמת מס  .ע
זאת כידוע השימוש בהרמת מס שמור למקרי חריגי בלבד )ראו סעי  6לחוק החברות,
התשנ"ט.(1999$

19
20
21

 .9בענייננו ,התובעת לא טענה בכתב תביעתה ולו לעובדה אחת שעשויה לבסס בהמש ההלי
את הפעלת עיקרו( האחריות האישית או הרמת המס כלפי הנתבעי  3ו .4$כתב התביעה
רובו ככולו מתייחס ל"נתבעת" ,המוגדרת על ידי התובעת כנתבעת  .2ההתייחסות לנתבעי
 3$4היא קצרה ולקונית וכל הנטע( לגביה בסעי  25לכתב התביעה הוא על בסיס החזקה
הקבועה בסעי 30א)ח( לחוק התקשורת .לפיכ כתב התביעה אינו מבסס עילה כנגד הנתבעי
 ,3$4וכל שנותר הוא לבחו( הא החזקה אליה הפנתה התובעת חלה בעניי( זה.

22
23
24
25
26
27

 .10התובעת טוענת כי החזקה הקבועה בסעי 30א)ח( מאפשרת הטלת אחריות אישית על
הנתבעי  3$4במקרה הנידו( .וזו לשו( הסעי :
מנהל של תאגיד וכ( מי שאחראי לתחומי השיווק או הפרסו בתאגיד )בסעי זה –
נושא משרה בתאגיד( חייב לפקח ולעשות כל שנית( למניעת עבירה לפי סעי קט( )ו(
בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו ,דינו – קנס כאמור בסעי
)61א() (3לחוק העונשי(; נעברה עבירה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו ,חזקה

28
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היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעי קט( זה ,אלא א כ( עשה כל

1

שנית( כדי למלא את חובתו.

2

 .11לכאורה ,א החזקה הקבועה בסיפת הסעי חלה ,אי( התובעת נדרשת להוכיח דבר באשר

3

לנתבעי  ,3$4ודי בהוכחת העילה כנגד הנתבעות  1$2לצור הטלת אחריות אישית ג על

4

נושאי המשרה בה(.

5

 .12מלשו( הסעי עולה כי הוא חל במישור הפלילי .בתי המשפט נחלקו הא נית( להחיל את

6

החזקה באמצעות כלי פרשניי ג במישור האזרחי ,כאשר לש החלתה במישור האזרחי
נעשה שימוש ,בי( היתר ,בסעי 30א)ט( הקובע כי "הפרת הוראות סעי זה היא עוולה אזרחית
והוראות פקודת הנזיקי( ]נוסח חדש[ ,יחולו עליה ,בכפו להוראות סעי זה" .יש להדגיש ,ע
זאת ,כי הסעי מפנה לסעי 30א כולו ולא מתייחס באופ( ספציפי לסעי 30א)ח( לחוק

7
8
9
10

התקשורת.

11

 .13תמיכה בהחלת החזקה במישור האזרחי נית( למצוא בת.א) .מחוזי ת"א(  1437/09פלד עו"ד
נ' אול יו ניד בע"מ ) ;(11.6.2012ת"ק )הרצ'(  64790$05$16עזרא נ' הזנק להצלחה בע"מ
) .(28.9.2016לדעה לפיה אי( להחיל את החזקה בתביעות אזרחיות ראו ת.א) .מחוזי ת"א(
 1586/09חיות נ' טלר $מסרי מיידי בע"מ ) ;(5.4.2011ת"ק )קריות(  23742$11$14חונדיא
ואח' נ' אור הקס בע"מ ) ;(15.6.2015ת"ק )עכו(  28889$08$16חדד נ' מנקס אונליי$
טריידינג בע"מ ) ;(25.9.2016תא"מ )שלו הרצ'(  18973$04$17אלימל( נ' בי .אייצ' .אר .אי.
פסגה ישראל בע"מ ) .((15.2.2018הסוגיה טר הוכרעה בבית המשפט העליו( והושארה
בצרי עיו( בעניי( מגה.

12
13
14
15
16
17
18
19

 .14אני מצרפת את עמדתי לעמדה הסוברת כי אי( להחיל את החזקה במישור האזרחי .עיקרו(
האישיות המשפטית הנפרדת הוא עיקרו( יסוד בדיני החברות .ה( המחוקק בחוק החברות
וה( הפסיקה שבאה בעקבותיו ראו לנכו( לצמצ את המקרי בה תתאפשר בדר כזו או
אחרת סטייה מעיקרו( זה ,תו שימת לב להשפעה של הרחבת האחריות האישית של נושאי
משרה על המערכת העסקית והכלכלית )ראו ע"א  313/08נשאשיבי נ' רינראוי ,פ''ד סד)(1
 ,398פסקה  8לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלי( )) (1.8.2010להל( "עניי $נשאשיבי"((.

20
21
22
23
24
25

 .15אמנ  ,החזקה הקבועה בסעי 30א)ח( לחוק התקשורת ניתנת לסתירה ,א מדובר בנטל
הוכחה אשר ירחיב הלכה למעשה באופ( משמעותי את הטלת האחריות האישית על נושאי
משרה בחברה ג ללא הוכחת אינדיקציה כלשהי לביסוס מעורבות האישית בהפרת החוק.
לפיכ  ,יש לטעמי להיזהר מהרחבת האחריות האישית על נושאי משרה באופ( פרשני ,כאשר
המחוקק לא הרחיב אחריות זו באופ( מפורש לתחו האזרחי ,אלא קבע את החזקה בסעי
העוסק במישור הפלילי בלבד .אציי( כי ג בעניי( נשאשיבי נמנעה דעת הרוב בבית המשפט
העליו( מלאפשר הרחבה של האחריות האישית על נושאי משרה באמצעי פרשניי  ,באותו
עניי( באמצעות סעי  12לפקודת הנזיקי( ]נוסח חדש[.
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 .16מעבר לכ אוסי כי בענייננו קיי שיקול נוס לאי החלת החזקה על הנתבעי  .3$4בעניי(

1

מגה העירה השופטת )כתוארה אז( חיות באשר לסעי 30א)ח( לחוק התקשורת כי "מלשונו

2

של סעי זה עולה לכאורה כי הוא אינו מטיל על נושא משרה בתאגיד חובה לפקח על
פעולותיה של צדדי שלישיי עמ התקשר התאגיד ,אלא רק על פעולות התאגיד ועובדיו".

3
4

בענייננו נטע( על ידי הנתבעי  ,כי את מער הניוזלטרי של הנתבעות  1$2מנהלת ומפעילה

5

חברת "אקטיב טרייל" .מהדיו( המקדמי שנער עלה כי ב"כ התובעת אינו חולק על טענה זו.
בנסיבות אלו ,ולאור האמור בעניי( מגה ,ספק רב א נית( יהיה להחיל את החזקה על

6
7

הנתבעי  3$4בשל העדר פיקוח על גור שלישי עמו התקשרו הנתבעות .1$2

8

 .17בשולי הדברי יש להוסי כי על פניו דומה ,ולא נטע( אחרת ,כי לא יהיה קושי להיפרע
מהנתבעות  ,1$2ויש להניח כי ג א תוטל אחריות אישית על הנתבעי  ,3$4החברות ה(

9
10

שיישאו בתשלו הפיצוי ,א כזה ייפסק .אוסי כי לא נית( לשלול את טענת הנתבעי כי
התביעה האישית נגד נועדה ,בי( היתר ,על מנת להטריד  ,כאשר התובעת מקפידה לציי(
בכל כתב טענות באופ( מודגש בכותרת כי מנהלי הנתבעת נתבעי באופ( אישי ונדרשי
להתייצב לדיו( ג כ( ,וא עמדה על מת( פסק די( בהעדר הגנה לאחר שהנתבעי  3$4לא
התייצבו באופ( אישי לדיו( המקדמי שנער .

11
12
13
14
15

 .18לאור האמור ,התביעה נגד הנתבעי  3$4נדחית על הס  .יש לציי( כי תשובת התובעת לבקשה
מחזיקה  21עמודי  ,לא כולל נספחי  ,כאשר הבקשה עצמה מחזיקה לא יותר מ 5$עמודי .
מדובר באור בלתי סביר של כתב טענות ומצאתי להתחשב בכ במידה מסוימת בקביעת
ההוצאות .התובעת תישא בהוצאות הנתבעי  3$4בס של  3 2,000שישולמו תו  30יו .
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נית( היו  ,י"ב כסלו תשע"ט 20 ,נובמבר  ,2018בהעדר הצדדי .
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