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 לכבוד
 הנשיאה

הרקטור,סגןנשיאהומנכ"ל
דיקאנים,סמנ"כלים

היועץהמשפטי
ראשייחידות

רמ"נים


 למשלוח דוא"ל בעקבות תיקון לחוק התקשורת )"חוק הספאם"(הנחיות 

כלליא.

לחוקהתקשורת,המכונהגם"חוקהספאם".החוקמחייבקבלתהסכמה00נכנסלתוקפותיקוןמספר1003דצמבר2-ב

ודעהאוה(sms,mms)מראששלהנמעניםלקבלת"דברפרסומת"באמצעותפקס,דואראלקטרוני,הודעתמסרקצרה

מוקלטת.

"דברפרסומת",עלפיהחוק,הואמסרהמופץבאופןמסחרי,שמטרתולעודדרכישתמוצראושרותאולעודדהוצאת

כספיםבדרךאחרת.

לשםהקיצורמתייחסמסמךזהלדוא"לבלבד:החוקחלגםעלמסרוניםופניותטלפוניותממוחשבות.

לגופיםוחברותוהכולל"דברפרסומת".,.ההנחיותנוגעותלכלדוא"להנשלחלאנשים2

חייבלהוסיףבתחתיתההודעהאתשםוכתובת1 כן כמו כלדוא"לכזהחייבלכלולבכותרתאתהמלה"פרסומת". .

השולח,וכןאפשרותלמקבלההודעהלהסירעצמומרשימתהתפוצה.

גוריון.-שלוחרקלנמעניםשנתנואתהסכמתםמראשלקבלת"דברפרסומת"מאוניברסיטתבן.כלדוא"לכזהמותרל8

פעמיתלנמען,ולבקשאתהסכמתולקבל"דברפרסומת"מהאוניברסיטה.נוסחמומלץ-.עלפיהחוק,ניתןלפנותחד0

 לפניהכזו,ראהנספחא'.

 :כל אלהבלההסכמתהנמעןבהתקיים.עלפיהחוק,רשאיםלשלוח"דברפרסומת"אףאםלאהתק5

 ומתןא. משא במהלך או שירות או מוצר של רכישה במהלך למפרסם פרטיו את מסר הנמען

לרכישהכאמור,והמפרסםהודיעלוכיהפרטיםשמסרישמשולצורךמשלוח"דברפרסומת"

 מטעמו.

 כיהואמסרבלקבלדברב. לנמעןהזדמנותלהודיעלו לאהמפרסםנתן פרסומתכאמורוהנמען

 עשהכן.



 דברהפרסומתמתייחסלמוצראולשירותמסוגדומהלמוצראולשרותהאמוריםבסעיףא.ג.

כדילהקלעליכםלשלוחמסריםלנמענים.Lists-וMassmail.מערךהמחשובהכניסשינוייםלתוכנות6

 Massmailההשלכותשלהחוקעלמערכתרשימותתפוצהב.

 :Massmailהלןהשנוייםבמערכתל .2

 במסךהפתיחהשלהמערכתהוספנוהסברלגביהחוקהחדשא.

 "דברב. מכילה לא או המכילה כהודעה לסווג חובה זו מערכת באמצעות הנשלחת הודעה כל

 פרסומת".הסיווגוהמשתמעמכךהואבאחריותהמשתמשיםשיצרואתההודעה.

 "דברג. כמכילות המוגדרות "דברהודעות קבלת שאישרו לנמענים רק לשלוח ניתן פרסומת"

שלהאוניברסיטהושהדוארהאלקטרונישלהםבאוניברסיטה.massmailפרסומת"ממערכת

"דברפרסומת"גםלנמעניםשכתובתהדוארשאינומכילניתןלהמשיךולשלוחדואראלקטרוני

 לאוניברסיטה.מחוץהאלקטרונישלהםהיא

הבאופןאוטומטיל"נושא"שלכלהודעההמוגדרתכמכילה"דברפרסומת"אתהמערכתמוסיפד.

המילה"פרסומת".כמוכןמתווסףהנוסח"אםאינכםמעוניניםלקבל"דברפרסומת"מרשימת

 זו בן (massmail)תפוצה אוניברסיטת -של כאןגוריון ללחצו אלקטרוני דואר שלחו או

unsub@bgu.ac.il"

מערךהמחשובפונהבמקבילאלכלבעליהרשאתדואראלקטרוניבאוניברסיטהובקשאתהרשאתםלשלוחלהם .1

"דברפרסומת"מהאוניברסיטה.בנוסףפותחוכליםממוחשביםלניהולרשימתנמעניםמרכזיתזו,כולליישומים

 לנמענים,להוסיףאולהסיראתעצמםבאופןאוטומטימרשימהזו

ראלקטרוניהמכיל"דברפרסומת"לרשומותתפוצההכוללותכתובותנמעניםמחוץלאוניברסיטה,ניתןמשלוחדוא .8

 במערךהמחשוב.Listsלבצעבאמצעותמערכת

 

 listsההשלכותשלהחוקעלמערכתרשימותתפוצהג.

.הגדרות2

רשימה"מבוקרתא.כלרשימתתפוצה)להלןרשימה(יכולהלהיות"מבוקרת"או"לאמבוקרת".

"היארשימהשכלהודעהדורשתאישורהפצהשלמנהלהרשימה,טרםהפצתהלנמענים.

ללאשזה יכוליםלשלוחהודעותלרשימה, חבריה היארשימהשכל לאמבוקרת" רשימה"

עוברבקרה,בטרםהפצה.

נתפשתכרשימהשיכוליםלהישלחבהגםהודעותהמכ כלרשימה"לאמבוקרת" ילות"דברב.

 פרסומת"

"רשימה להלן: תקרא פרסומת" "דבר המכילות הודעות גם בה להישלח שיכולים רשימה כל ג.

פרסומית"

 הנחיותלפעולה.1

הרשימה אם ב' בנספח המופיע בטופס להצהיר נדרשים הנכם תפוצה, רשימות כמנהלי א.

והצ במידה מבוקרת". לא " או " מבוקרת " רשימה היא היאשבניהולכם הרתםשהרשימה

mailto:unsub@bgu.ac.il
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לעיתים תכלול הרשימה אם ולהצהיר פעמית חד להחליט חייבים אתם "מבוקרת" רשימה

"דברפרסומת"אובכלללא.אתההצהרה,עלגביהטופסהנ"ל,ישלהעבירלמרינהמרקוס

 mary@bgu.ac.ilבמערךהמחשוב 80עד ליעדעד1002ינואר באםההצהרהלאתגיע .

 התאריךהנקוב,הרשימהתיתפשעלידינוכרשימה"לאמבוקרת"ו"רשימהפרסומית"

ב.מערךהמחשוביפנהבהקדםהאפשרי,באופןחדפעמי,לכלהחבריםבכל"רשימהפרסומית",

 ויבקשאתהסכמתםלהישארברשימה.נוסחהפניהבנספחג'.

–ברי"רשימהפרסומית"שלאיאשרואתחברותםברשימהבמהלךשבועייםמתאריךהפניהג.ח

 יוצאומהרשימה.

 הניהול מסך דרך )המתבצע פרסומית" ל"רשימה חדש משתמש הוספת תהליך  Massד.

Subscriptionובשאלה הנמענים כתובת את מוסיף הרשימה מנהל כדלהלן: שונה )

r invite themSubscribe the users now o לבחורב INVITEעליו המוזמניםלהצטרף.

לרשימהפרסומיתמקבליםהודעתהזמנהובהתוספתשלמערךהמחשובהמביאהלידיעתם

נוסחהתוספתמופיעבנספחד'.על כיברשימהזועשוייםלהישלחלעיתים"דברפרסומת".

חוזרולהביעאתהסכמתם להצטרףלרשימההפרסומיתהמוזמניםלהשיבבדואראלקטרוני

 ולקבל"דברפרסומת",וזאתכתנאילצירופםלרשימה.

הודעהובסופהתוספתשל יקבלו ה.משתמשיםהיוזמיםבעצמםהצטרפותל"רשימהפרסומית",

פרסומת". "דבר לעיתים להישלח עשויים זו ברשימה כי לידיעתם המביאה המחשוב מערך

בבדואראלקטרוניחוזרולהביעאתהסכמתםלהצטרףהנוסחמופיעבנספחג'.עליהםלהשי

 לרשימההפרסומיתולקבל"דברפרסומת",וזאתכתנאילצירופםלרשימה.

המילה את להוסיף יש פרסומת" "דבר והמכילה זו מערכת באמצעות הנשלחת הודעה בכל ו.

שימה."נושאההודעה".ברשימה"מבוקרת"האחריותהיאעלמנהלהר-"פרסומת"כחלקמ

 ברשימה"לאמבוקרת"האחריותהיאעל"שולחההודעה".

לחוקהחדשישנהמערךהמחשוב,עבורכל"רשימהפרסומית"listsז.כדילהתאיםאתהיישום

 Confirm(לprivacy Options)חלקמSubscription Rulesאתברירתהמחדלבשדה

and approveתברירתמחדלזו..אסורלמנהל"רשימהפרסומית"לשנו 

הנוסח את פרסומית" ב"רשימה הודעה, כל בתחתית אוטומטי, באופן מוסיפה המערכת ח.

 המאפשרלנמעניםלהסירעצמםמרשימהזו.

 

mailto:mary@bgu.ac.il


השלכותהחוקעלמשלוחדוארארגונימרשימותתפוצהעצמאיותאוממערכותאחרותד.

 דלעיל.5עד2סעיפים-ההנחיותבסעיףכלליתתמשלוחדוארארגוניהכולל"דברפרסומת"ישלבצעעלפי



הערהה.

המחשובשל "חלאיסורחמורעלשימושבמשאבי כתוב: עליהחתמתם, מחשוב, באמנתהשימושבמשאבי להזכירכם,

משאבי באמצעות פרסומת" "דבר לשלוח מוחלט איסור חל לפיכך ומסחרי". אישי רווח למטרות האוניברסיטה

ינובמסגרתצורכיהעבודהבאוניברסיטה.האוניברסיטה,שא





 ב ב ר כ ה ,

שמואלגרובר          

ממ"חמערךהמחשוב



העתקים:

פרופ'מרדכישחם,יו"רהועדהלהוראהמתוקשבת

מוטימרגלית,סמנכ"למחשובומערכותמידע





 



 Massmailנוסחפניהחדפעמילנמעני–נספחא



 אישיתלאישורךבעקבות"חוקהספאם"בקשה

 ,גוריון-מאוניברסיטתבןשלוםרב

נכנסלתוקפותיקוןלחוקהתקשורתהמחייבקבלתהסכמהמראששלנמעניםלקבלתדיווריםבעלי1003דצמבר2ביוםשני

אוהודעהמוקלטת. (sms,mms)אופימסחריבאמצעותפקס,דואראלקטרוני,הודעתמסרקצרה

,כגון:מידעשיווקילגביקורסיםאוניברסיטאיים,שירותיםשלגוריון-מאוניברסיטתבןמידעפרסומילהמשיךולשלוחלךנשמח

מחלקתרכשואספקה,שירותיםבתשלוםשלאגףמחשובומערכותמידע,שרותימרכזהספורט,שירותיהמרכז

האוניברסיטאיללמודיחוץ,הנחות,מבצעיםועוד



לחץ כאןנא ללאישורך

ללאאשורךלאנוכללהמשיךולשלוחלךמידעפרסומי.

 

  



 _______________ Listsהצהרת מנהל רשימת התפוצה ב  -נספח ב' 

 (mary@bgu.ac.il)נאלהשאיררקאתהתשובההנכונהולהחזירבדוא"לל

הרשימההיא"רשימהמבוקרת"כןלא

במידהוהרשימההיארשימהמבוקרת:האםישלחבהלפעמים"דברפרסומת"כןאףפעם









שםמחלקהדואראלקטרוניתאריך
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 Listsנוסחפניהחדפעמילנמעניםברשימותתפוצהב–נספחג'

גוריון,-שלוםרבמאוניברסיטתבן

הודעהזהונשלחתלכלחברירשימתהתפוצה>שםרשימתהתפוצה<

נכנסלתוקפותיקוןלחוקהתקשורתהמחייבקבלתהסכמהמראששלנמעניםלקבלתדיווריםבעלי1003דצמבר2ביוםשני

אוהודעהמוקלטת. (sms,mms)אופימסחריבאמצעותפקס,דואראלקטרוני,הודעתמסרקצרה



גוריון,מכילותאועשויותלהכילבעתיד-בןהודעותדואראלקטרוניהנשלחותאליךמרשימתתפוצהזוהמנוהלתבאוניברסיטת

"דברפרסומת"כהגדרתובחוק.עלכןאנומבקשיםאתאישורךלהמשיךאתחברותךברשימתהתפוצהולהמשיךולקבלאת

ההודעותהנשלחותממנה.

תוךעשרהימים.Subject-אםברצונךלהישארברשימתתפוצהזו,עליךלהשיבלמכתבזהבדואראלקטרוני,ללאשינויב



נמעניםשלאישיבותוךעשרהימיםיוסרומרשימתהתפוצה.

 

 להלן הנוסח באנגלית

 

Greetings from Ben-Gurion University of the Negev, 

This message is distributed to all members of LISTNAME mailing list. 

On Monday 1 December 2008 an amendment to the communications law comes into effect. It requires 

the explicit approval of a person to receive email messages which include an offer of goods or services. 

Email messages from this email list, sent from Ben-Gurion University, may contain such material as 

defined by the law. We therefore request your permission to continue sending you email messages from 

this current list. 

If you are interested to remain a member of LISTNAME mailing list, please reply to this message, 
without changing its Subject field, within 10 days from today.  

List members that will not reply within 10 days from today will be removed from the list. 

 

  



  Lists-נוסחהתוספתבהזמנהלמצטרפיםחדשיםב–נספחד'

 

IMPORTANT! 

 

On Monday 1 December 2008 an amendment to the communications law comes into effect. It requires 

the explicit approval of a person to receive email messages which include an offer of goods or services. 

Email messages from this list, which you are invited to join, may contain such material as defined by the 

law.  

By agreeing to join it, you agree to receive messages which include an offer of goods or services.  

 

 
 

 


