
   - פשרה דראישור הסבדבר הודעה 

 לתרבות, ספורט ונופש בע"מ   -החברה העירונית ראשון לציון נ'  צביאל מוסקוביץ 45615-04-18(  ראשל"צת.צ. )

צביאל   45615-04-18ת.צ.  ,תובענה ייצוגיתבקשה לאישור פשרה ב דרהסבימ"ש אישר  4.1.2021ביום  , כי מובא לידיעת הציבור
 . "(המשיבהלהלן: ") מלתרבות, ספורט ונופש בע"  -החברה העירונית ראשון לציון  "( נגדהמבקש)להלן: " מוסקוביץ'

 כללי 

- "בתשמא לחוק התקשורת )בזק ושידורים(,  30הוראות סעיף  המשיבה הפרה את    ,לפיה  ת המבקש,בטענבקשה  עניינה של ה .1
התקשורת ")להלן:    1982 ששלחה,  "(חוק  למסרונים  סעיף  בקשר  לפי  כנדרש  הסכמה  קיבלה  שלא  בכך  לחוק 30,  א 

  .התקשורת; בלא שציינה את שמה כמפרסם ובלא שאפשרה לנמענים להסיר עצמם בהודעה חוזרה

א 30אדם אשר קיבל דבר פרסומת אשר שוגר על ידי המשיבה בניגוד להוראת סעיף  כל  הקבוצה עליה תחול הפשרה: "  .2
, מבלי שצוינה עליו כי מדובר ב'פרסומת' ולרבות מבלי שנתן את הסכמתו  1982לחוק התשורת )בזק ושידורים( התשמ"ב  

כתובתה ואת שמה    המפורשת לשיגור דברי הפרסומת ו/או מבלי שהמשיבה ציינה בהודעות את פרטי יצירת הקשר עמה,
כמפרסם לצורך מתן הודעת סירוב ו/או לא אפשרה לו לשלוח הודעת סירוב באופן בו נשלחה ההודעה, וזאת בשבע השנים  

 ".האחרונות בתקופה שקדמה להגשת התובענה נושא בקשה זו 

 הפשרה  דרתמצית הס

שלא    לכל נמעניהידי שליחת מסרון    על  ,שבידי המשיבה  "רשימת המעניםל "מנגנון תיקוף שהסדר הפשרה כולל בתוכו   .3
ממנה להסירם  הסרה)  ביקשו  אפשרות  תינתן  שלא  (בו  נמען  הדרושות  .  ההסכמות  את  שנתן  כמי  ייחשב  "הסר"  ישיב 

  .( לחוק התקשורת1)א()ג()30  -א)ב( ו30לפי סעיפים  למשלוח דבר פרסומת וכי מי שמתקיים בו יסוד ההסכמה הדרוש

נוסח דבר הפרסומת כך שיישא את הכותרת    לשינוי;  רים טכנולוגיים באתר האינטרנטשיפומנגד, המשיבה התחייבה ל .4
-הטבה חד חברי הקבוצההעניק ללו"פרסומת" ויצוין בו כי הנמען רשאי להסיר עצמו במסרון או בהודעת דוא"ל חוזרת; 

על בסיס מקום פנוי )לא כולל מופעים של   ,אירועי תרבותול  הצגותלרכישת כרטיסים ל  ₪  100הנחה בסך של  של    פעמית
לא כולל סגרי קורונה(  , משך מיצויה מוגבל בזמןתינתן ביחס למחירי המחירון  טבהה(. הםאמרגנים חיצוני ועד    )שנה 

 . (הקבוצה  ע"י  מוצהיהטבה שלא  כל חלק ב"כל הקודם זוכה" ובלא שהמשיבה מחויבת להעביר  לפי  ₪ )  150,000לתקרה של  

ימים לפני המופע. פרטים באשר לאופן מימוש ההטבה    30  -בנוסף להנחות אחרות וניתן לממשה החל מ  ניתנת  ההטבה
 מופיעים באתר האינטרנט של המשיבה. 

 ₪ בתוספת מע"מ(.   25,000)  ושכר טרחת ב"כ מבקש ₪ כולל מע"מ(    5,000)בדבר הגמול למבקש    הצדדים  המלצההתקבלה   .5

 שונות

לעיון הקבוצה במשרדי   יםעומדכמו גם פסה"ד המאשרו    . הסדר הפשרההוא המחייב  הנוסח המלא של הסדר הפשרה .6
 אביב, בתיאום מראש. -א, תל22רחובות, ובמשרדי ב"כ המשיבה, רח' ראול ולנברג  31ב"כ המבקש, רח' לוי אשכול 

 ניתן לעיין בהסכם הפשרה גם בפנקס התובענות הייצוגיות וגם באתר האינטרנט של המשיבה.

 נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט וההודעה מתפרסמת על פי החלטתו.  .7

 
 

 
 אלי אליאס, עו"ד

 אריה משרד עורכי דין-אליאס בן
 ב"כ המשיבה

 ,עו"ד ליאור חאיק 
 ב"כ המבקש


