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 פסק די�

  1 

 2הצדדי� הגישו במשות� בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשתו לאישור תובענה ייצוגית  .1

 3 בקשת", "ההסתלקות בקשת: "להל#( 2006�ו"התשס, ייצוגיות תובענות בחוק 16 סעי� לפי

 4 ).מהבהתא" החוק"ו" האישור

 5 בזק( התקשרות בחוק א30 סעי� הוראות את מפרה המשיבה כי, נטע# האישור בבקשת .2

 6בכ
 שהיא מצרפת להודעת  . ההפרה היא")חוק התקשורת(להל#: " 1982�ב"התשמ) ושידורי�

 7הדואר האלקטרוני שהיא שולחת למנוייה, יחד ע� חשבו# התשלו� החודשי, קבצי� נוספי� 

 8הכוללי� פרסומות והצעות לרכישת מוצרי� שוני� (כגו# כלי בית, ריהוט ועוד) מחברות 

 9לה הסכמתו לקבל הצעות אלו, מבלי לציי# שמדובר בהודעת מסחריות אחרות, מבלי שנתקב

 10  פרסומות ומבלי לאפשר לו להודיע למשיבה בי אי# ברצונו להמשי
 לקבל הודעות אלו.

 11נת כוהמשיבה בתגובתה טענה בי# היתר כי ההודעות נשלחות בהתא� לתנאי הרישיו#, כי מת .3

 12א בחוק התקשורת 30וראת סעי� משלוח החשבונית מפוקחת על ידי הרגולטור הרלוונטי וכי ה

 13 אינה חלה על ענייננו.

 14 האישור מבקשת מודיע המבקש על הסתלקות ,המבקש בתצהיר שנתמכה, ההסתלקות בבקשת .4

 15 ביו� שהתקיי� בדיו# המשפט בית המלצת בעקבות . זאתהצדדי� בי# שהתנהלו למגעי� בהתא�

 16  .לעתיד פעולה לדרכי המשיבה והתחייבות הסכמה של בדר
 ההלי
 לסיו� מתווה בדבר 22.2.18

 17 של תוק� מת# ממועד יו� 30 מחלו� החל לפעול המשיבה התחייבה ההסתלקות בקשת במסגרת .5

 18  :כדלקמ# ההסתלקות לבקשת די# פסק

 19 הדואר באמצעות החשבונית קבלת בשירות יבחרו אשר לקוחותיה את תעדכ# המשיבה  .א

 20 הקשורי� בענייני� להיות עשויות אשר פרסומות ג� כוללת זו בדר
 קבלתה כי האלקטרוני
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 1 הד# החלק תחת, המכירה בסיכומי ייכלל זה עדכו#. לה קשורי� שאינ� ובענייני� למשיבה

 2  :הבא באופ#, המוצע בשירות

 3 הודעות להתקבל עשויות ל"הדוא באמצעות החודשי$ החשבונית קבלת ע$, לידיעת""  .ב

 4 רשאי הינ". לה קשורי$ שאינ$ בענייני$ וה� להוט הקשורי$ בענייני$ ה�, שונות שיווקיות

 5 במסמ" המפורטי$ הקשר פרטי באמצעות החשבונית לקבלת סירוב" על עת בכל להודיענו

 6 במהל
 להבהיר, כלשהי חבות עליה יטיל שהדבר מבלי, נציגיה את תנחה ג� המשיבה ".זה

 7, שונות פרסומות קבלת כולל זה שירות כי, המוצע השירות את מבקש הלקוח בה השיחה

 8  .המשיבה מספקת שאותו לשירות קשורות דווקא שלאו כאלה לרבות

 9 כי הבהרה היהת, כאמור החודשית החשבונית מצורפת אליה האלקטרוני הדואר הודעת בגו�  .ג

 10 נוסח וזהו. עת לכב המוצע השירות את להסיר נית# וכי פרסומת דברי כוללת ההודעה

 11 "פרסומת דבר וכ� של" החודשי החשבו� פירוט מצור' זה למייל, יקר לקוח": ההבהרה


 12 באמצעות החשבונית לקבלת סירוב" על עת בכל להודיענו רשאי הינ", לידיעת":  ובהמש

 13 ".זה במסמ" המפורטי$ הקשר פרטי באמצעות פניה באמצעות ל"הדוא

 14 החשבונית ע� יחד האלקטרוני לדואר המצור�, השונות הפרסומות את הכולל הקוב+ של שמו  .ד

 15 זה לקוב+ לית# נית# לא, טכניי� קשיי� בשל כי יובהר". Pirsomet" בש� יקרא החודשי�

 16 הודעת כי יצוי# ההודעה בגו� כי, הצדדי� בי# סוכ� כ# על. העברית בשפה אותיות הנושא ש�

 17 .לעיל בסעי� כאמור, פרסומת דבר וג� החודשית החשבונית את כוללת האלקטרונית הדואר

 18 .המבקש את המשיבה תעדכ# כאמור הפעולות שיבוצעו לאחר  .ה

 19 30,000 של בסכו� עצמו את המייצג למבקש טרחה שכר תשלו� בדבר להסכמה הגיעו הצדדי� .6

 20 5,000�ה ויתרת הדי# פסק ממת# יו� 14 תו
 ישולמו מ"מע בצירו� , 25,000( מ"מע בצירו� ח"ש

 21 באמור התחייבויותיה השלמת בדבר המשיבה מהודעת יו� 14 תו
 ישולמו מ"מע בצירו� ,

 22 טענותיה� וכל הקבוצה לחברי נזק נגר� לא: טעמיה� בתמצית ואלו). ההסתלקות בבקשת

 23 .לעיל כמפורט לקבוצה תועלת הביאה ההסתלקות ובקשת לה� שמורות

 24 מהמשיבה, במישרי# או בעקיפי#, קיבל שלא ג� הצהירשהוא ג� בא הכוח המייצג,  המבקש .7

 25  . דנא מההליכי� ולהסתלקות בקשר, כלשהי הנאה טובת

 26  . הוצאות פסיקת על ומוותרת להסתלקות הסכמתה הביעה המשיבה .8
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 1 טענות את ושמעתי, המבקש ובתשובת המשיבה בתגובת, האישור בבקשת שעיינתי לאחר .9

 2 .ההסתלקות את מאשרת אני � בתצהירו המבקש הצהרת ולנוכח, לפניי שהתקיי� בדיו# הצדדי�

 3  . בחוק) 1)(ד(16 סעי� לפי הוראות לית# מקו� ראיתי לא לעיל שפורטו כפי העניי# בנסיבות

 4  טרחה שכר לפסיקת אשר

 5 :כ
 קובע ייצוגיות תובענות בחוק) א(16 סעי� .10

 6 מתובענה או לאישור מבקשה יסתלק לא, מייצג כוח בא או מייצג תובע, מבקש) א"(

 7 הנאה טובת, בעקיפי� או במישרי�, יקבל לא וכ�, המשפט בית באישור אלא, ייצוגית

 8; המשפט בית באישור אלא, כאמור להסתלקותו בקשר אחר מאד$ או מהנתבע

 9  :אלה את המשפט בית ישקול ,כאמור הנאה טובת לאשר א$ בהחלטתו

 10 הא$ – הייצוגית התובענה שאושרה לפני הוגשה ההסתלקות לאישור הבקשה א$) 1(

 11  ;לכאורה תביעה עילת הראתה התובענה

 12  ".הקבוצה לחברי הייצוגית התובענה או לאישור הבקשה שהביאה התועלת) 2(

 13 לתובע גמול פוסק אינו המשפט בית, אישור מבקשת להסתלקות בקשה משאושרה, ככלל .11

 14, לפסוק לנכו# מצאו המשפט בתי, חריגי� יש זה לכלל. המייצג כוח לבא טרחה ושכר המייצג

 15 הפרקטיקה נוכח. אישור מבקשת הסתלקות במסגרת ג� טרחה ושכר גמול, מתאימי� במקרי�

 16), 10' מס תיקו#( ייצוגיות תובענות חוק( ייצוגיות תובענות לחוק 10' מס בתיקו# הסעי� תוק# הזו

 17 10' מס תיקו�: "להל#( המשנה סעיפי ואת) א( קט# סעי� של הסיפא את שהוסי�) 2016�ו"התשע

 18  ").לחוק

 19" ייצוגיות בתובענות והסתלקות פשרה" קלמנט אלו# המלומד של דבריו זה לעניי# יפי� .12

 20 הסתלקות במסגרת טרחה ושכר גמול של פסיקת� בח# כאשר 87�88, 5) 2011 יוני( מא משפטי$

 21  :אישור מבקשת

 22 למע� דבר פורמלי באופ� עשתה לא שנמחקה ייצוגית תובענה לאישור בקשה"

 23 התובענה ממטרות אחרת מטרה לקידו$ או המיוצגת הקבוצה חברי של זכויותיה$

 24  ; הייצוגית

...  25 

 26 הייצוגית התובענה לאישור הבקשה הגשת שבה$ מקרי$ יש, לעיל שהוסבר כפי, מנגד

 27 או ממעשיו שנפגע מי את לפצות לו גרמה וא' הנתבע של בהתנהגותו לשינוי הביאה

 28 ייצוגית תובענה לאישור הצדקה כלל בדר" אי� כאלה במקרי$. הבקשה נשוא מחדליו

 29 התובע את לתגמל יש כ" משו$ דווקא. בנדו� פסוק מעשה בקביעת צור" יש א$ אלא

 30 הנתבע את הביאו ייצוגית תובענה לאישור הבקשה שבהגשת, הדי� ועור" המייצג

 31 לשינוי הביאה הבקשה כאשר. שגר$ הנזקי$ עבור ולפצות התנהגותו את לשנות

 32 עבור טרחה ושכר לגמול זכאי$ הדי�
ועור" התובע, הנפגעי$ ולפיצוי הנתבע בהתנהגות

 33 לה$ משולמי$ להיות צריכי$ אלה .הנתבע כנגד לפעולה והיוזמה הוצאותיה$, זמנ$

 34 בסעי' הקבוע מההסדר בהיקש, לחוק 23
ו 22 בסעיפי$ הקבועי$ הקריטריוני$ לפי
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 1 בקשה של הגשתה בעקבות אסורה מגבייה חדלה המדינה של כשרשות, לחוק 9

 2  ').נ' מ � הוספו ההדגשות(". ייצוגית תובענה לאישור

 3, לחוק 10' מס תיקו# לפני), 19.2.12( רמלה עיריית' נ מוושר 11�06�4742) מרכז�'מח( צ"בת .13

 4 במסגרת טרחה ושכר גמול פסיקת לעניי# הרלוונטיות ייצוגיות תובענות חוק הוראות את בחנתי

 5 רשאי, לעיל שהובאו החוק הוראות נוכח כי נראה" לפיה למסקנה והגעתי הסתלקות בקשת

 6 לפי לאשר הוא רשאי וכ� שיירשמו מיוחדי$ מטעמי$ המייצג לתובע גמול לאשר המשפט בית

 7 בהתחשב, הסתלקות בקשת אישור במסגרת, המייצג כוח לבא טרחה שכר דעתו שיקול

 8  ).18 בפסקה, ש$( "טרחה ושכר גמול לפסיקת) ב(23
ו) ב(22 בסעיפי$ המפורטי$ בשיקולי$

 9 כי סבורה אני ההסתלקות בבקשת הדיו# ולצור
 האישור בבקשת הדיו# של זה מקדמי בשלב .14

 10 .לכאורה תביעה עילת הראתה בענייננו האישור שבקשת לומר נית#

 11 לעדכ# התחייבה המשיבה – לקבוצה תועלת הביאו המשיבה התחייבויות כי סבורה אני, כ# כמו .15

 12 אלו להודעות כי אלקטרוני בדואר חשבוניות קבלת בשירות הבוחרי� לקוחותיה את מראש

 13 התחייבה עוד. פרסומות קבצי ג� כוללת זו כי שתשלח בהודעה ג� ולעדכ# פרסומות יצורפו

 14 תבהיר ג� המשיבה". Pirsomet" בש� יכונה הפרסומות דבר את הכולל הקוב+ ש� כי המשיבה

 15 . האלקטרוני בדואר ההודעות משירות להתנתק באפשרות� כי ללקוחותיה

 16  .הקבוצה לאינטרס לתרו� #בה יש האמורות ההבהרות כי סבורה אני

 17המוסכ�, א� שהסכו� הוא על הצד הגבוה להסתלקות, אני מאשרת  טרחהה שכראשר לגובה  .16

 18 תו
והיתרה  הדי# פסק ממת# יו� 14 תו
 , 17,550 המשיבה תשל� למבקש  אני מורה כי .אותו

 19 . ההסתלקות בבקשת אמורכ התחייבויותיה השלמת בדבר המשיבה מהודעת יו� 14

 20 דבר סו'

 21 . נדחית המבקש של האישית תביעתו. נמחקת ייצוגית תובענה לאישור הבקשה .17

 22 אשר )מ"מע כולל( , 35,100 של בסכו� טרחה שכר עצמו את המייצג למבקש תשל� המשיבה .18

 23 בדבר המשיבה מהודעת יו� 14 תו
 יתרהוה הדי# פסק מת# ממועד יו� 14 תו
 מחצית ישול�

 24  .ההסתלקות בבקשת אמורכ התחייבויותיה השלמת

 25  .להוצאות צו אי# .19

 26  , בהעדר הצדדי�.2018יוני  04, כ"א סיוו# תשע"חנית# היו�,  
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