שלום רב,
הנדון :א.ג.ש ייעוץ פיננסי בע"מ (גאון משכנתאות)
.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 "גאון משכנתאות" ,ואשר עוסקת בייעוץ וניהול משכנתאות עבור לקוחות
פרטיים.
העתק נסח חברה (פומבי) של הנתבעת מצורף למכתב זה ומסומן "."1
העתק עמוד "אודות" מאתר האינטרנט של הנתבעת מצורף למכתב זה ומסומן "."2
קישור לכתבה שהתפרסמה בערוץ  2בעניין הנתבעת ,ממנה למדים בין היתר אודות הפרת הוראות חוק
התקשורת על-ידה באופן מערכתי ומכוון ,וכן אודות פעילותה העסקית המפוקפקת ,זמין באינטרנט
בכתובת .http://goo.gl/Q8aGcQ

.8

מנסח החברה המצורף למכתב זה ,עולה כי :הנתבע ,מר מאור אזוגי ,הינו מבעליה ומנהלה היחיד של
הנתבעת.

סוג ההודעות נשוא ענייננו:
.9

אתה שלחת אלינו את ההודעה ,שהעתקה צורף כנספח "א" לכתב התביעה אליו מצורף מכתב זה,
שמלשונה עולה כי היא מעודדת רכישת שירותי ייעוץ וניהול משכנתאות ,ובאופן התואם את תחום
עיסוקה של הנתבעת.

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

.10

לפי המידע הקיים ברשותנו ,צד ג' (אדם אחר) נכנס לקישור ( slfb.co/22קישור זהה/כמעט זהה לקישור
בהודעה ששלחת לנו) ,ושלח לצורך בירור זהות שולח ההודעה ,בקשה שיחזרו אליו (השאיר פרטים),
תחת השם – "אריק".

.11

לפי המידע הקיים ברשותנו" ,אריק" הנ"ל ,מסר פרטי מספר טלפון חדש לחלוטין ,בו לא נעשה קודם
לכן שימוש כלשהו לכל צורך אחר (ובמילים אחרות ,לא ייתכן שהמפרסם שהתקשר אליו כתוצאה
מהשארת הפרטים השיג את המספר הנ"ל ממקור אחר כלשהו).
העתק צילום מסך בו מתועדת השארת פרטי הקשר "אריק" ,ומספר הטלפון החדש ,במטרה לזהות את
המפרסם ,ואשר באינטרנט בכתובת , http://bit.do/bYfFo :מצורף למכתב זה ומסומן "."3

.12

אחרי שהשאיר את הפרטים ,התקשרו נציגי הנתבעת אל "אריק" ,הזדהו בשמם ,ואמרו שהם עוסקים
בחיסכון בהחזרי משכנתא .נתונים אלה תומכים בכך ,כי הנתבעת היא העומדת מאחורי משלוח כל
אותן הודעות ,ובכלל כך – ההודעה ששלחת אלינו!
העתק תמלול שיחה מיום  ,19.1.2016אשר התקבלה אצל "אריק" ,המלמדת כי הנתבעת היא המפרסם
העומד מאחורי שיגור ההודעות ,ואשר זמינה באינטרנט בכתובת  ,http://bit.do/bYgDsמצורף למכתב
זה ומסומן "."4

.13

למכתב זה מצורף העתק תדפיס פלט שיחות ,המתעד את השיחה הנכנסת הנ"ל ,וכן שיחות נוספות
שהתקיימו בעקבותיה בין "אריק" לנתבעת ,אשר זמין באינטרנט בכתובת http://bit.do/bYfFo
ומסומן "."5

.14

שים לב :הנתבעת שולחת הודעות דומות בתוכנן ,אשר מפרסמות את אותו מוצר או שירות ,הכוללות
קישור פרטים זהה או כמעט זהה ,וקישור הסרה זהה  .slfb.co/mלכן ,מספיק שאחד יגלה מי שולח
את אותן הודעות ,וההוכחה הזו רלוונטית לכל ההודעות – וגם אליך!

.15

למכתב זה מצורף העתק עמוד נחיתה דומה אליו מוביל קישור דומה מסוג  slfb.co/..שבהודעה
הנוספת שקיבלת מהנתבעת ,ומסומן "."6
/
למכתב זה מצורפים העתקי עמודי נחיתה דומים אליהם מובילים קישורים דומים מסוג slfb.co/..
שבהודעות הנוספות שקיבלת מהנתבעת ,ומסומנים "."6

.16

באמצעות חיפוש פשוט בגוגל של "גאון משכנתאות" ,שהינו השם בו הזדהתה הנתבעת ,מגיעים לאתר
בכתובת [ www.gaonf.co.ilעמוד הבית צורף כנספח  2לעיל].

. 17

העתק עמוד  Googleהמציג את תוצאות חיפוש " גאון משכנתאות " ,ואשר כולל את אתר
הנתבעת ,מצורף למכתב זה ,ומסומן " ." 7

.18

כעולה מאישור איגוד האינטרנט הישראלי הנתבעת (חברה בשם א.ג.ש ייעוץ פיננסי בע"מ) רשומה
כבעלים של הכתובת .www.gaonf.co.il
העתק אישור איגוד האינטרנט הישראלי המוכיח בעלות הנתבעת בכתובת  ,gaonf.co.ilמצורף למכתב
זה ומסומן "."8
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