הודעה שנשלחת על ידי חברת טוטוקרד  5מסוג:

האדם העומד מאחורי מציאת הקשר בין הודעה זו לחברת טוטוקרד  5הינו :טל
קדמי.
פרטי הקשר שהושבו למספר ממנו נשלחה ההודעה הינם" :מוטי קדמי".
בהמשך למסמך זה מוצג מכתב מטעם חברת ספאם אוף שמציג כיצד טל קדמי מצא
כי ההודעה מסוג זה נשלחת על ידי חברת טוטוקרד .5

שלום רב,
הנדון :טוטוקרד  5בע"מ  – Smart" -לשחק חכם"
.1

ספאם אוף טכנולוגיות בע"מ ("ספאם-אוף") הינה מיזם שהוקם על מנת להילחם בתופעת הודעות דואר
זבל ("ספאם") ,ולשם כך מציעה לציבור סיוע טכני המאפשר למקבלי ספאם להגיש תביעה לפיצוי כספי
בהתאם להוראות החוק.

.2

כחלק משירותיה ,מפעילה ספאם-אוף כלים ,המבוססים בין היתר על חכמת ההמונים ,באמצעותם
מאותר ומזוהה משגר ההודעה ,תוך איסוף נתונים וראיות לתמיכה והנגשתם לציבור הרחב.

.3

במכתב זה יוצגו להלן כל הנתונים הרלוונטיים שבידי ספאם  -אוף ואשר נוגעים לנתבעת וכן
תומכים במסקנה כי ה נתבעת שלחה את המסרונים SMS /ל תובע .

.4

כאמור ,כל החומרים בהם ייעשה שימוש להלן ,הינם מסמכים פומביים או חומרים שהונגשו לטובת
כלל הציבור ,ואשר חלקם גם מפורסמים באתר ספאם-אוף ו/או בעמוד ה youtube-שלה.

.5

דרך ההוכחה שתוצג להלן מדברת בעד עצמה ,וככל הדרוש ,תשלח ספאם-אוף נציג מטעמה כדי להסביר
את הנתונים והמסמכים הכלולים במכתב זה בפני בית המשפט הנכבד.

.6

למען הסר ספק יובהר ,כי כפי שמובהר בפרסומיה ובהתקשרויותיה עם לקוחותיה ,בשום מקרה ספאם-
אוף אינה מספקת (ואינה יכולה לספק) ללקוחותיה ייצוג או ייעוץ משפטי כלשהו ,ולפיכך אין לראות
בשום מקרה גם במכתב זה משום ייעוץ משפטי או חוות-דעת משפטית כלשהי.

זהות הנתבעת:
.7

מחומרים פומביים המצורפים למכתב זה ,עולה כי :הנתבעת הינה חברה פרטית המאוגדת בישראל,
הפועלת תחת השם המסחרי " – Smartלשחק חכם" ,ואשר עוסקת בשיווק הגרלות ומשחקי מזל.
העתק נסח חברה (פומבי) של הנתבעת מצורף למכתב זה ומסומן "."1
העתק עמוד הבית מאתר הנתבעת מצורף למכתב זה ומסומן "."2

סוג ההודעות נשוא ענייננו:
.8

אתה שלחת אלינו את ההודעה ,שהעתקה צורף כנספח "א" לכתב התביעה אליו מצורף מכתב זה,
ושמלשונה עולה כי היא מעודדת את הציבור להשתתף בהגרלות ומשחקי מזל (לוטו) ,אשר זהו תחום
עיסוקה של הנתבעת.

הנתונים והמסמכים התומכים במסקנה שהנתבעת היא העומדת מאחורי שיגור הודעות אלה:
.9

לפי המידע הקיים ברשותנו ,צד ג' (אדם אחר) ,שלח למספר  058-7156863ממנו משוגרות הודעות
כדוגמת זו ששלחת אלינו ,בקשה שיחזרו אליו בהודעה (השאיר פרטים) ,תחת השם – "מוטי קדמי",
לצורך בירור זהות שולח ההודעה.
העתק צילום מסך בו מתועדת השארת פרטי הקשר "מוטי קדמי" על-ידי אותו אדם אחר ,מצ"ב למכתב
זה ומסומן "."3

.10

אחרי שהשאיר את הפרטים ,התקשרו נציגי הנתבעת אל "מוטי קדמי" ,פנו אליו בשם "מוטי" ,הודו
שפנו אליו בעקבות השארת הפרטים הנ"ל ,הזדהו בשמם " ,"Smartאמרו שהם מתעסקים בשיווק

הגרלות לוטו ,הודו שהם אלה שעומדים מאחורי שיגור הודעות אלה [ע'  1ש'  27ואילך] ,ומסרו
שכתובת אתר האינטרנט שלהם הינה [ playsmart.co.ilע'  2ש'  14ואילך].
העתק תמלול שיחה אשר התקבלה אצל "מוטי קדמי" ,המלמדת כי הנתבעת היא המפרסם העומד
מאחורי שיגור ההודעות ,ואשר זמינה באינטרנט בכתובת ,http://bit.do/bZx7S :מצורף למכתב זה
ומסומן "."4
.11

שים לב :קיימת בענייננו הודאה של " "Smartכי הם אלה ששלחו הודעות מהסוג שקיבלת! שיחה זו
מוקלטת וזמינה להאזנה!

.12

שים לב :הנתבעת שולחת הודעות דומות עד זהות בתוכנן ,אשר מפרסמות את אותו מוצר או שירות,
הכוללות מנגנון השארת פרטים והסרה זהה ,ושנשלחו מאותו מספר – ובאופן המלמד כי אותו
המפרסם עומד מאחורי שיגורן .לכן ,מספיק שאחד יגלה מי שולח את אותן הודעות ,וההוכחה הזו
רלוונטית לכל ההודעות – וגם אליך!

.13

כעולה מאישור איגוד האינטרנט הישראלי הנתבעת (חברה בשם טוטוקרד  5בע"מ) רשומה כבעלים של
הכתובת  ,playsmart.co.ilאשר בשיחה נמסר כי הינה כתובת אתר הנתבעת.
העתק אישור איגוד האינטרנט הישראלי המוכיח בעלות הנתבעת בכתובת  playsmart.co.ilמצ"ב
למכתב זה ומסומן "."5

בכבוד רב,
ספאם-אוף טכנולוגיות בע"מ
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