
פשרה הסכם לאישור נקשה נדנד הודעה
 בית להחלטת ובהתאם ,2006התשס״ן- ייצוגיות תובענות לחוק (א) 25 - ו (ג) 18 לסעיף בהתאם לציבור הודעה בזאת ניתנת

 הפשרה") "הסדר פשרה(להלן: הסדר לאישור בקשה על להודיע הצדדים מתכבדים 17.10.19 ת״אמיום המחוזי המשפט
 ואח׳ גלסברג זיו עו״ד ידי על הוגשה אשר "הבקשה") :ייצוגית(להלן תובענה לאישור בקשה במסגרת הצדדים הגיעו אליו

"התובענה"). :(להלן 57333-04-18 בת.צ. ״המשיבים״) :ואח׳(להלן בע״מ ישראל סמארטי מיי נגד ״המבקשים״) :(להלן
 פרסומי תוכן בעלי ומסרונים דוא״ל הודעות שליחת בעניין המבקשים בטענת האישור ובקשת התובענה של עניינה .1

 :(להלן 2008התשס״ח- ),40 מס׳ (תיקוןושידורים) התקשורת(בזק חוק להוראות בהתאם שלא נשלחו אלו כי בטענה
"החוק").

 חברי ולשאר למבקשים ששלחה עת לחוק א30 סעיף הוראות את הפרה המשיבה כי הינה והבקשה התובענה עילות .2
 כי המבקשים טענו כן, וכמו מראש המפורשת הסכמתם ללא פרסומי תוכן בעלי ומסרונים דוא״ל הודעות הקבוצה

 את דוא״ל באמצעות שנשלחו הפרסומת בדברי שאין כך צורניים פגמים נפלו המשיבה ידי על שנשלח הפרסומת בדבר
:חוק(להלן מהוראות כמתחייב סירוב הודעת מתן לצורך עימו קשר יצירת דרכי את ואין בכותרת ״פרסומת״ המילה

המפרות"). "הודעות
כדין. פועלים הם כי וטענו המבקשים ידי על הנטען את הכחישו המשיבים .3

בתובענה המיוצגת הקבוצה הגדרת
כדלהלן: הקבוצה על חלק הפשרה הסדר .4

 ובמהלך האישור בקשת הגשת ליום ועך )26.11.2015( 1 המשיבה רישום מיום החל 1 המשיבה מאת שקיבל מי ״בל
ואשר: פרסומת, ךברי ההליך, ניהול

ו/או; לנמען פרסומת דברי למשלוח בנתב אישור 1 המשיבה בידי אין (א)
ו/ התקשורת לחוק א30 סעיף פי על כנדרש הפרסומת דבר שוגר בה בדרך סירוב הודעת ליתן לנמען אפשרות אין (ב)

;או
 "חברי (להלן: " התקשורת לחוק א׳30 חוק בהוראות הקבועות הצורניות בדרישות עומד אינו הפרסומת דבר (ג)

הקבוצה").
 הקבוצה חברי עם הנמנים כל על יחול הוא הפשרה הסדר את המאשר הדין פסק יינתן כאשר החוק, הוראות פי על .5

בקבוצה. להיכלל מעוניינים אינם כי בכתב הודעה הגישו אשר אלה למעט,
הפשרה הסבם עיקרי

:כדלקמן לפעול המשיבה הסכימה המבקשים מטענות בטענת ולהודות מבלי הפשרה הסכם במסגרת .6
 ).1 המשיבה ידי על המוצע במוצר או בשירות המתעניין פוטנציאלי לידים(לקוח בדמות הטבות תעניק 1 המשיבה א.

 הנם אשר העסקים בעלי לכל יסופקו הלידים הלקוחהפוטנציאלי. עם הקשר יצירת פרטי את יכילו ליד כל פרטי
 עסקים בעלי 20,000 כ- משמע לאו אם ובין אותו אישר עסק בעל אותו אם בין המשיבה במערכת עסקי עמוד בעלי

בישראל.
 10 הנו לליד הממוצע הסכום כי הצדדים העריכו שונה, כלכלי שווי ישנו שונים מסחר בתחומי שללידים מכיוון ב.

 הנו הקבוצה וחברי לציבור הכללית ההטבה שווי משכך בסה״ב. ₪ 50 של בשווי לידים 5 יקבל קבוצה חבר כל ₪.
 אמינה בצורה במערכותיה תתעד 1 המשיבה הכולל״). ההטבה ״סך :(להלן ₪ 1,000,000 משמע ₪ 50 כפול 20,000

כדין. יפעלו הלידים יצירת שלצורך מתחייבים המשיבים שוויו. ואת ההטבות מתן את
 תתאים אשר כזו תהיה מטעמה, הפרסומיים המסרונים משלוח שיטת כי לוודא והתחייבה הודיעה 1 המשיבה ג.

החוק. והוראות לדרישות
הפשרה. הסכם אישור ממועד החל חודשים 8 של תקופה במשך תינתן ההטבה ד.
 רו״ח באמצעות ויוגש שיוצהר כפי הכולל ההטבה מלוא את העניקה לא 1 המשיבה ההטבה תקופת ובתום במידה ה.

 הכוללת ההטבה סך לבין בפועל הטבה המימוש בין ההפרש את לתרום 1 המשיבה מתחייבת ,1 המשיבה של
 תשלומים 6 ב- ייצוגיות תובענות לחוק א27 סעיף לפי כספים וחלוקת לניהול לקרן ₪ 200,000 מ- יותר לא אולם

ורצופים. שווים חודשיים
 לקרן לתשלום ולחוד, ביחד אישית יערבו 4 2- המשיבים זאת, עם יחד תידחה, 2-4 המשיבים כנגד התביעה ו.

 המוסכמת(בשווה הכוללת ההטבה מימוש בין פער ייווצר בו במקרה לעיל, 34 בסעיף כאמור הייצוגיות התובענות
₪. 200,000 של לסך עד וזאת בפועל, ההטבה מימוש לבין כסף)

 אצל עסקי דף לו שיש מי כל כי הצדדים על הוסכם מההטבה, ליהנות יוכלו הקבוצה מחברי שיותר שכמה מנת על ז.
 לקבל זכאותו על אותו תעדכן אשר דוא״ל הודעת ביהמ״ש, באישור יקבל, ידו, על אומת טרם אם אף -1 המשיבה

המשפט. בית ידי על שיאושר לנוסח בהתאם 1 מהמשיבה ההטבה את
 בין סתירה של מקרה בכל המחייב הוא ההסדר של המלא הנוסח הפשרה. הסדר של בלבד תמצית מהווה לעיל האמור .7

בהסדר. ההוראות יקבעו זו, בהודעה האמור לבין ההסדר הוראות
העניין ננטינות וראוי ספיר הוגן, הפשרה הסדר ב.
 ובסיכונים בסיכויים התובענה, במהות בהתחשב העניין, בנסיבות וראוי סביר הוגן, הפשרה הסדר כי סבורים הצדדים .8

התיק. בניהול הטמונים מהצדדים, אחד כל של
 חברי לכלל ההטבה את תעניק המשיבה כי הוסכם הנכבד, המשפט בית של לאישורו המובא הפשרה בהסדר ראשית, .9

.ומקיף רחב באופן הטבה לתת כדי יש בכך המפרות ההודעות אליהם נשלחו אשר הקבוצה
 היינו ש״ח, 1,000,000 כ- של בשיעור הינו זה, הסדר במסגרת הקבוצה לחברי המוצעות ההטבות של שוויין שנית, .10

 מחברי אחד כל של ממוני שאיננו הנזק גובה בהערכת קושי שישנו ובכך הקבוצה בגודל בהתחשב משמעותי סכום
הקבוצה.

העניין בנסיבות בודק במינוי צורך אין ג.
 הצדדים הקבוצה חברי לכלל ניתנת ההטבה שכן המדויקת הקבוצה בבדיקת צורך אין ממילא כאשר אלה, בנסיבות .11

 ואין רלוונטית מקצועית מומחיות נדרשת לא העניין, ובנסיבות הואיל זאת, חיצוני. בודק למנות צורך אין כי סבורים
 וממילא הנזק בהערכת כלשהו יחסי יתרון לבודק אין כן, על מורכבות. כלכליות בדיקות או תחשיבים בעריכת צורך

הנכבד. המשפט בית של דעתו שיקול פני על הנזק בהערכת
 הצדדים בין ההתדיינות של לסיום ולהביא שבכותרת, בתיק ומהירה יעילה פשרה לקדם מנת על כי סבורים הצדדים .12

בודק. מינוי ללא הפשרה הסדר אישור על להורות יש מיותרות, עלויות הכברת וללא עיכובים ללא
לב״ב הטרחה ושכר למבסש הגמול שיעור ד.
המבקש. ב״כ ושכ״ט הגמול לעניין מוסכמת המלצה המשפט לבית להגיש הצדדים רשאים לחוק (ז)(ב)18 סעיף פי על .13
 לאשר מתבקש המשפט בית אשר להסכמה, הצדדים הגיעו לעיל, כאמור המשיבה לקוחות לכלל הגלומה ההטבה נוכח .14

 ואילו העניין) בנסיבות שיחול ככול מע״מ ש״ח(בתוספת 25,000 של ע״ס יעמוד מהמבקשים אחד לכל הגמול כי אותה
 ימים 30 בתוך ישולמו ושכ״ט הגמול כדין. מע״מ בתוספת ש״ח 125,000 של ע״ס יעמוד הייצוגי התובע ב״כ שכ״ט
הנכבד. המשפט בית ידי על זו פשרה הסכם אישור מועד

 בחשבון ושכ״ט הגמול מלוא את הכולל הפשרה סכום את יפקידו המשיבים הפשרה, הסדר מאישור יום 30 בתוך .15
.2-4 המשיבים כנגד תדחה התביעה זה, סכום להפקדת בכפוף המבקשים. ב״כ שיפתח נאמנות

 על שיקבע אחר ממועד או זו, הודעה פרסום מיום ימים 45 בתוך בכתב, המשפט לבית להגיש רשאי בקבוצה חבר כל .16
 קבוצה חבר טרחה. ושכר גמול בעניין המוסכמת להמלצה וכן הפשרה, להסדר מנומקת התנגדות המשפט, בית ידי

 בתוך המייצג) התובע לב״כ העתק (עם המשפט לבית להודיע רשאי הפשרה הסדר עליו יחול כי מעוניין אינו אשר
 הפרישה הודעת את יגיע שלא מי עליו, יחול הפשרה שהסכם מעוניין אינו הוא כי התנגדויות, להגשת שנקבע המועד

 כל את תכלול הפרישה הודעת הפשרה. בהסכם ולהתקשר התובעים בקבוצת להיכלל שהסכים כמי אותו יראו
יש). פקס(אם ומספר טלפון ומספר כתובת זהות, תעודת מלא, שם :הבאים הפרטים

 אביב בתל 1 ויצמן ברח׳ אביב, בתל המחוזי המשפט בית במזכירות התובעים קבוצת לעיון עומד הפשרה הסכם .17
 (פרטי אביב תל 144 בגין מנחם מרח׳ פרמינגר לירון עו״ד המייצג, המבקשים ב״כ אצל ,08:30-12:30 השעות בין

 טל: גן רמת ,5 קומה 1 בצלאל מרח׳ בר גיא עו״ד המשיבים ב״כ אצל )03-5715570 פקס: !03-5715560 התקשרות:
.03-5057279 פקס:03-5057171

 במודעה, האמור לבין הפשרה הסכם הוראות בין סתירה של מקרה ובכל המחייב הוא הפשרה הסכם של המלא הנוסח .18
החלטתו. פי על מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו הודעה תוכן השרה. בסכם ההוראות יקבעו

עו״ד אהרונוב, אפריים עו״ד בר, גיא עי״ד פרמיצגר, לירון
המשיבים ב״כ המבקשים ב״כ

הערה



