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 1  .לפני בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה הייצוגית שבכותרת

 2מכשירי הסלולארי שלה�, תוכ� שיווקי לבעלות קבלו הודעות שהמבקשי� התובענה הוגשה על ידי 

 3, בלי לקבל הסכמת� לכ�, שהתקבלו מהמשיבי�(הודעות ספא�) ולטענת� משלוח הודעות אלה 

 4חוק " :(להל� $1982א לחוק התקשורת (בזק ושירותי�) התשמ"ב30הוראות סעי  הפרה של  המהוו

 �5 ותכשיטי יוקרה הפיצה שהיא חברה המשווקת שעוני 1המשיבה טועני� המבקשי� כי "). התקשורת

 6בניגוד הבעלי� והמנהל של החברה,  שהוא 2באמצעות המשיב  של המוצרי� שהיא מוכרתתוכ� שיווקי 

 7, ובלי לברר ע� בניגוד להלכה הנוהגת כפי שפורשה בשורת פסקי די�, ראות חוק התקשורתולה

 8סרוני� מהלטענת�,  .הפרסומתהמבקשי� וע� חברי הקבוצה א� ה� מסכימי� לקבל את הודעות 

 9י מי ות היה כותוכ� ההודע 1 המשיבהמוכרת בי� היתר את השעוני� והתכשיטי� שו כללשנשלחו 

 10זוכה הצור  להגרלה ויהרי ששמו והוביל לאתר המשיבה, להודעה   שצור ,קנילשיירש� באמצעות ה

 11יבי� בלי שעו� יוקרתי וטבעת יהלו�. לטענת המבקשי� ה� צורפו לרשימת התפוצה של המשיקבל 

 12רסו�. הוא למעשה פשנשלח אליה� לה� כי תוכ� ההודעה שהובהר  יאישור מפורש לכ�, ובלנתנו ש

 13סכמת�, השנתנו משלוח המסרוני� ללא בעצ� התקשורת כאמור, המבקשי� כי הפרת חוק טענו 

 14  לבקשה).  70נזקי� ממוניי� ובלתי ממוניי�" (סעי  גרמה "למבקשי� ולחברי הקבוצה 

 15מתמחה בתחו� ה(צד ג') גור� פנו לועל כ�  �כי אכ� רצו להרחיב את קהל לקוחותיהציינו המשיבי� 

 16מית, שהתחייב לפני המשיבי� מקצועי האמו� על דר� השיווק הלגיטיומהווה גור� המדיה והאינטרנט 

 17קבלת הסכמת� המלאה למראש כי המסרוני� נשלחי� א� ורק לנמעני� המצויי� במאגר והביעו 



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

    

  משאל ואח' נ' ה.א.ס. שעוני� ותכשיטי� בע"מ ואח' 60961�06�16 ת"צ
  
   
  

 4מתו�  2

 1 לחוק התקשורת.  40בכפו  לדרישות שבתיקו� וכחוק  יתנעשפעילות� וקיי�, כי כל התכני� השיו

 2המשיבי� הבהירו כי לא הסכימו ולא אישרו משלוח תכני� שיווקיי� למי שלא נת� הסכמתו 

 3רי אחריות כלשהי לנטע� התיוחס לה� ככל שסברו כי פעלו כנדרש וכי . המשיבי� לכ� המפורשת

 4לטע� המשיבי� . ומכל מקו� , הוא הגור� המקצועי שדיוור את המסרוני�מוטלת על צד ג'שהאחריות 

 5מופרזי� כי הסכומי� הנטעני� ה� סכומי� מתואר ומהמוער� בתובענה, הקבוצה הנטענת קטנה מה

 6  נ� מבוססי�, וכי כל התביעה מבוססת על מסרו� אחד המאפשר "הסרה". יבעלמא, ואונטענו 

 7ולאחר שהתרתי את הצירו  תוק� כתב הבקשה שכלל ג� את  את צד ג' המשיבי� הגישו בקשה לצר 

 8  צד ג' כמשיבי�. 

 9היקפה מצדיק בדיו� שהתקיי� לפני, ולאור היק  הפוטנציאלי המצומצ� של התביעה, שסברתי כי 

 10כדי יי� את ההלי� בהסכמה לסבנסיבות ראוי לכל היותר הגשת התובענה לבית משפט שלו�, וכי 

 11לאחר שהפסיקה וליעל את ההליכי� ולצמצ� הוצאות, בודאי הליכי הוכחות והכרעה בהתא�, לייתר 

 12, לחוק התקשורתא 30סעי   כבר הניחה יסודות לא מעטי� בנושא הנדו� בתובענה ובמיוחד בהשלכות

 13  . ונתנה אינדיקציה ממשית להיק  התובענוות בנושא פסיקה שא  תחמה את היק  הסעדי�

 14הסכמות גיעו להסדר פשרה ובמסגרת הבקשה דנא מבוקש לאשר את ההצה וקיבלו ההמלהצדדי� 

 15   נמחקה.  $שצורפו , לאחר שהתובענה נגד המשיבי� האחרי� סדר הפשרהשבה

 16שעיינתי , ולאחר הוגשה לבית משפט בקשה לאשר את הסדר הפשרה כמפורט בבקשה  27.3.18ביו� 

 17 בהתא� להוראתר הסדר הפשרה בקשה לאישוההגשת את דבר בהסדר הפשרה הוריתי לפרס� 

 18  . וריתי להעביר עותק ליוע- המשפטיוכ� ה לחוק תובענות ייצוגיות, $25(ג) ו18סעיפי� 

 19התקבלה עמדת היוע- המשפטי לממשלה כי "לא נמצא לנכו� להתנגד לבקשה לאישור  12.12.18ביו� 

 20  כל התנגדות אחרת או הודעת החרגה לא נתקבלה. ; הסדר פשרה בהלי� שבנדו�..."

 21  הסדר הפשרהעיקרי 

 22דבר פרסומת כהגדרתו  1כל אד� שקיבל מאת המשיבה ה� הקבוצה"  "חבריתחילה נקבע כי   .1

 23   . לכ� מראש בחוק התקשורת ובדי�, ללא שנת� את הסכמתו

 24בדר� של שיפור וחידוד נהלי המשיבה  י�יתוקנו הילוכי המשיבת כי על הסדרה עתידיסוכ�   .2

 25באשר לדר� הפצת הפרסומי�, כ� בכל דבר פרסומת שישלח תיער� בדיקה כי הוא נשלח  1

 26תפוצה שהרשומי�  תלמי שנת� הסכמתו המפורשת וכי אי� מדובר במשלוח סתמי לפי רשימ

 27 צויי�ת. כמו כ� 1לא אשררו שהסכימו לקבל הודעות בעלות תוכ� פרסומי מאת המשיבה בה 

 28לח שתשבכל דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת, המילה "פרסומת"  בכותרת הפרסו� 

 29   .1המשיבה 

 30ימי� מיו� מת� פסק די� זה  180בתו�  1כל מי שנמנה על חברי הקבוצה ויפנה אל המשיבה   .3

 31בניגוד להוראות חוק התקשורת,  1ויציג את "דבר הפרסומת" שנשלח אליו על ידי המשיבה 

 32  ללא שיהיה עליו להוכיח נזק. / 1,200פיצוי כספי בס�  1יהיה זכאי לקבל מאת המשיבה 
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 1וה� בדר� של פרסו� בעתונות  1של המשיבה יפורס� באתר האינטרנט אופ� מימוש הפיצוי   .4

 2  כמתחייב על פי די� ולפי הוראות פסק הדי�. 

 3 350,000הוסכ� כי ס� ההטבה לכלל חברי הקבוצה מתיישב ע� הערכת הצדדי� ויגיע עד כדי   .5

/ .  4 

  5 

 6אלא א� "מצא כי ר פשרה דבית משפט הס יאשר לא (א) לחוק תובענות ייצוגיות  19בהתא� לסעי  

 7ההסדר ראוי הוג� וסביר בהתחשב בעניינ� של חברי הקבוצה... וכי סיו� ההלי� בהסדר פשרה הוא 

 8ר אחול הוראות הדי� כאמורבהתא� ל. להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי�" וגנתהדר� היעילה והה

 9שנתתי דעתי לעיקרי הסדר הפשרה, לתנאיו, לקבוצה עליה הוא חל, להיק  הסעדי� שנתבעו, להיק  

 10אי� לו התנגדות לאישור שבתגובתו מסר כי לממשלה לעמדת היוע- המשפטי ההטבות לקבוצה, 

 11נתתי ולאחר שנתתי דעתי למכלול הפרטי� והעובדות שהוצגו לי, שקלתי את הטענות השונות, , ההסדר

 12החרגה וסברתי כי בנסיבות העניי� שלפני ראוי בקשה ללא נתקבלה כל התנגדות, או כ� כי י לדעת

 13  ההסכמות ולית� לה� תוק  של פסק די�.  לאשר את

 14 אינטרסמת את ההמגל עקרונית סוגיהא לחוק התקשורת 30ראיתי לציי� כי לטעמי מעלה סעי  

 15 דבר" לשלוח, מוצריו את פרס�ל שמבקש למי אסור לפיה המחדל ברירת את הקובע ציבוריה

 16 כלשהו ממצא לקבוע כדי אלה בדברי� אי�ברור כי . מראש לכ� הסכמתו נת� שלא לנמע�" פרסומת

 17הסדר . הבי� הצדדי�הסדר הפשרה מאחר שהתיק לא התברר אלא הסתיי� כמומל- ב דנא בתובענה

 18ע� כוונת המחוקק שקבע איסור על משלוח מסרוני פרסומת ללא רשות הנמע�, כ� לטעמי מתיישב 

 19כולל ההסדר פיצוי לקבוצה, תו� שאני מביאה בחשבו� שמדובר בפיצוי בגי� נזק לא ממוני, וכ� הוא 

 20 הסדר כי מצאתי, כאמור, כ� על. לדי� בניגוד המסרוני� משלוח את שתמנע עתידית הסדרהכולל 

 21 החברתי לשינוי תור� וא  הספא� בתופעת במלחמה הציבורית החשיבות ע� ומתיישב ראוי הפשרה

 22  . התקשורת לחוק א30 סעי יצר ש

 23שאי� בנסיבות המתוארות בבקשה, אי� צור� למנות בודק שכ� מדובר, כאמור, בנזק מקובל עלי כי 

 24  ואני סבורה כי די בדיווח על ביצוע ההסדר.צור� להוכיחו, 

 25ר הסדר ושילבקשה לא 13צת הצדדי� אשר לשכ"ט ולגמול כמפורט בסעי  אני מאמצת את המל

 26לאחר שנתתי דעתי לנושא התובענה ולהיק  , סעי אותו פשרה ומאשרת את אופ� התשלו� כמפורט בה

 27  העבודה שנדרש ולאור התוצאה.  

 28  דברסו& 

 29לאישור צור  לבקשה על כל האמור בו, הסדר שלאור האמור אני מאשרת את הסדר הפשרה   .1

 30  ההסדר כחלק בלתי נפרד מהבקשה.

 31ושל חברי  י�מהווה ג� תוק  לויתור של המבקש –מת� תוק  של פסק די� להסדר הפשרה   .2

 32וכלפי חברי  י�די� כלפי המבקש$, ופסק די� זה מהווה מעשה ביי�הקבוצה כלפי המשיב
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 1הטענות כתב בנכללו כל הטענות והעילות שהקבוצה כהגדרת� בהסדר הפשרה, בקשר ל

 2 .תובענה דנאב

 3דבר אישור הסדר תוני� נפוצי� בישני ע, הודעה בי�הצדדי� יפרסמו, על חשבו� המשיב  .3

 �4 מיי 14ב"כ הצדדי� יגישו לאישורי תו� . לחוק תובענות ייצוגיות 25לסעי   הפשרה בהתא�

 5  ה. את נוסח ההודע

 6  . 1.8.19 ימסרו לבית המשפט הודעה בדבר השלמת ביצוע הסדר הפשרה עד ליו� הצדדי�

  7 

 8  המזכירות תסגור את התיק, לא לפני שתקבע מועד לת"פ כאמור. 

     9 

 10  , בהעדר הצדדי�.2019ינואר  23, י"ז שבט תשע"טנית� היו�,  

                   11 

 12 

  13 

  14 

  15 




