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 פסק דין
 1 

 2הסתלקות מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית לפי  בפניי בקשה מוסכמת לאישור א.

 3 ."(החוק)להלן: " 2006-)א( של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו16סעיף 

 4 

 5כנגד המשיבה, העוסקת בייבוא ובשיווק של ובקשה לאישורה כייצוגית המבקש הגיש תובענה 

 6 .צרים לתחזוקת הבית, צביעה וניקוימו

 7 

 8א' לחוק התקשורת )בזק ושידורים( 30שהמשיבה הפרה את הוראות סעיף  ,המבקש טוען

 9 -"(, בכך ששלחה דברי פרסומת באמצעות דוא"ל חוק התקשורת)להלן: " 1982-התשמ"ב

 10 מבלי לקבל הסכמה מפורשת לכך מטעם הנמען, ומראש )לטענת המבקש(.

 11 

 12 בבקשת האישור נטען, בין היתר: ב.

 13 

 14 .הסכמה לקבל ממנה דברי פרסומתהמבקש לא נתן למשיבה כל  . 1

 15 

 16ידי -המשווק עלשלחה המשיבה למבקש הודעת פרסומת שעניינה במוצר  11/20-ב . 2

 17 .המשיבה

 18 

 19 המבקש פנה לאחר מכן למשיבה וביקש להסיר את פרטיו מרשימת הדיוור. . 3

 20 

 21קבלת הודעת הפרסומת הנ"ל מאת המשיבה מנוגדת להוראות החוק, ומקימה  . 4

 22 ותרופות, ולכן מבוקש לאשר את התובענה כייצוגית.למבקש סעדים 

 23 

 24בגין נזק ממוני, וכמו כן נזק שאיננו ממוני, ולרבות  בבקשת האישור עתר המבקש לסעדים

 25 כוחו.-תשלום גמול ושכ"ט עו"ד לבא

 26 
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 1 המשיבה לא הגישה את תשובתה לבקשת האישור, אך הבהירה למבקש את הדברים הבאים: ג.

 2 

 3להוראות חוק התקשורת, והיא פעלה ופועלת בהתאם להוראות סעיף המשיבה ערה  .1

 4)א()ג( לחוק התקשורת בעת משלוח דברי פרסומת שאותם היא שולחת למי שמסר 30

 5לה את פרטי ההתקשרות עמה במהלך רכישה באתר האינטרנט, והביע את הסכמתו 

 6בלת לקבלת דיוור בעת תהליך הרכישה, או לחלופין משנרשם לרשימת תפוצה לק

 7 דיוור.

 8 

 9, וכן משלוח 2020האפשרות לבצע רכישות באתר המשיבה החלה רק במהלך שנת  .2

 10 דיוור של הודעות פרסומת מטעם המשיבה.

 11ככל הנראה, מחמת תקלה נקודתית נשלח דוא"ל אחד שעניינו במוצר מושא בקשת 

 12 האישור )"פרטקס" צבע לקירות( המזמין את הנמען לרכוש את המוצר בהנחת מחיר.

 13שימה שהכילה כמות בנקודת זמן אחת בלבד אל ר 16/11/20הדוא"ל הנ"ל נשלח ביום 

 14מצומצמת של נמענים, והמבקש נמנה על קבוצה זו, מבלי שנתן את הסכמתו לקבלת 

 15 הדיוור.

 16 

 17פי דו"ח דיוור שהוצג בפני ב"כ המבקש, מדובר בענייננו בדיוור שהגיעה ליעדו -על . 3

 18 לרשימה מצומצמת למדי.

 19כתובות דוא"ל, ולפי הדו"ח בוצע  2,715דו"ח, בוצע הדיוור במקור לרשימה בת לפי ה 

 20 דוא"ל הוחזרו. 900דוא"ל בלבד, ואילו  1,815-המשלוח בהצלחה ל

 21 

 22 ,במסגרת מגעים שהתנהלו בין הצדדים, הבהירה המשיבה למבקש כי נוכח בקשת האישור ד.

 23רק לנמענים שנתנו את הסכמתם  ביצעה היא פעולות שתכליתן לוודא שדיוור פרסומי ייועד

 24לקבלתו, ובמקרה הנוכחי הייתה המשיבה נכונה ליתן הטבה לנמענים כמפורט בבקשת 

 25 ההסתלקות המוסכמת.

 26 

 27לנוכח האמור לעיל, ולנוכח התועלת הציבורית שיש בהסדר זה, הגיעו הצדדים למסקנה שאין  ה.

 28של המשיבה לוודא שאם  עוד תועלת בהמשך ניהול בקשת האישור, וזאת נוכח התחייבותה

 29א' לחוק התקשורת, 30יישלחו מטעמה דברי פרסומת לנמענים, יעמדו אלה בהוראות סעיף 

 30 כן נוכח הסכמת המשיבה ליתן את ההטבה בהתאם לאמור בבקשת ההסתלקות.-וכמו

 31 

 32ישור, ובכפוף לקיום תנאי הסכם יסוד האמור, מעוניין המבקש להסתלק מבקשת הא-על ו.

 33תימחק בקשת האישור שהגיש המבקש כנגד המשיבה, ותידחה תביעתו האישית ההסתלקות, 

 34 כנגד המשיבה.

 35 
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 1אין בהסכמה שאליה הגיעו הצדדים משום הודאה של מי מן הצדדים בטענות הצד שכנגד או  ז.

 2בקיומה של חבות כל שהיא, וההסכמה נועדה לחסוך בזמן שיפוטי, ומבלי שהליך זה יהווה 

 3 לשאר חברי הקבוצה הנטענת.דין ביחס -מעשה בי

 4 

 5מנת לוודא שדיוור פרסומי מטעמה יעמוד בתנאי הוראות -המשיבה התחייבה לפעול בעתיד על ח.

 6 חוק התקשורת, וזאת באופן הבא:

 7 

 8המשיבה תשלח לכל אחת מכתובות הדוא"ל שנשלחו במקור ברשימת התפוצה  .1

 9ח, במקרה של רכישה )לא כולל משלו₪  45דוא"ל( שובר בסך  2,715שצוינה לעיל )

 10 באתר האינטרנט( למימוש בעת רכישה ממגוון המוצרים של המשיבה.

 11 

 12רכישת המוצרים בסך הנקוב לעיל של השובר הנ"ל תתאפשר לנמענים שברשימת  .2

 13 התפוצה, שקיבלו את השובר, באחד משני האופנים:

 14 

 15 .האפשרות האחת: רכישה באמצעות אתר האינטרנט של המשיבה

 16 

 17ה: רכישה פיזית באחת מחנויות המשיבה בפתח תקווה ובתל אביב, האפשרות השני

 18 בשעות הפעילות, בהתאם לכתובות המופיעות בבקשה לאישור ההסתלקות.

 19 

 20ו הוא ניתן, ישבעט זה,הודעה בדבר מתן השובר, אופני המימוש שלו ופרטי הליך  .3

 21 ;תימסר לנמענים שברשימת התפוצה כאמור

 22 

 23  - תוקף השוברים .4

 24 שישה חודשים בלבד ממועד משלוח ההודעה לנמען כאמור. 

 25עם זאת, נמענים שיפנו אל המשיבה לאחר שחלף פרק הזמן האמור של שישה 

 26חודשים, יוכלו לעשות כן למשך תקופה נוספת, ובלבד שלא חלפו תשעה חודשים 

 27 בסה"כ ממועד קבלת ההודעה על השובר כאמור.

 28 

 29 נמענים יופיע המלל הבא, בלבד: בשורת הנושא של ההודעה שתישלח ל .5

 6262-30שובר הנחה לרכישה ממוצרי "יעקבי" בעקבות תובעה ייצוגית ת"ת "
08-21;" 31 

 32יות בגוף ההודעה, ולצורך קבלת קוד אישי למימוש השובר באתר האינטרנט או בחנו 

 33 כאמור, יתבקשו הנמענים להשיב להודעה כי הם מעוניינים בקבלת השובר.

 34פשרות לביצוע סיחור של השוברים או מימושם בידי מי שאינם באופן זה תימנע הא 

 35 הנמענים.

 36 
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 1המשיבה תאפשר מימוש של השוברים למגוון המוצרים באתר או בחנויות כאמור,  .6

 2 ללא הגבלה, אולם ללא כפל מבצעים. 

 3 במקרה של רכישה באתר האינטרנט יתווספו דמי המשלוח הרגילים הנקובים באתר. 

 4 

 5הדין -ימים ממועד מתן פסק 45ם ברשימת התפוצה תישלח בתוך ההודעה לנמעני .7

 6 המאשר את בקשת ההסתלקות, כאמור.

 7 

 8 - תרומת מוצרים .8

 9ימים מתום פרק הזמן הנקוב הכולל למימוש השוברים כאמור לעיל, תתרום  45בתוך  

 10בסך  ,פי בחירתה, וזאת בעלות לצרכן-המשיבה מוצרים מהמגוון המיוצר על ידה על

 Succesful 11בכמות הנמענים שקיבלו בפועל )דהיינו, "₪  45ההפרש שבין המכפלה 

delieveries 12ליך, לבין שווי השוברים שנשלחו ההמושא " בלבד( את הודעת הדוא"ל 

 13 לנמענים ומומשו בפועל.

 14תרומת המוצרים תבוצע לעמותה הפועלת לשיקום ילדים או קשישים בעלי  

 15עלת ו/או לעמותת "לתת" ו/או כל עמותה אחרת, כפי מוגבלויות ו/או עמותה הפו

 16 המשפט הנכבד.-שיורה בית

 17 

 18המשפט הנכבד הודעה, -ימים לאחר מתן התרומה כאמור, תגיש המשיבה לבית 14עד  

 19 המאשרת את ביצוע התחייבויותיה כמפורט לעיל, בצירוף תצהיר של נושא משרה.

 20 

 21לאישור ההסתלקות הן לפנים משורת  כי התחייבויותיה בהתאם לבקשה ,המשיבה מבהירה ט.

 22ו הסכמה לאילו מטענות המבקש בבקשת האישור, הדין, ואין בהן כדי להוות הודאה ו/א

 23 ולרבות באשר לנזק הנטען בה.

 24 

 25ישור, מבלי אם מושא בקשת הילטעמו של המבקש, נעשה לציבור שירות טוב ומועיל בעניינ י.

 26 משאבים.להיגרר להליך משפטי ארוך תוך חסכון בזמן וב

 27 

 28בתוספת מע"מ, ושכר הטרחה ₪  5,000כי ישולם למבקש גמול בסך  ,ב"כ הצדדים ממליצים יא.

 29 בתוספת מע"מ כנגד המצאת חשבונית מס/קבלה.₪  20,000-לב"כ המשיבה יסתכם ב

 30 

 31כי זהו מקרה מובהק  ,ב"כ הצדדים עותרים לפטור מתשלום החלק השני של האגרה, וטוענים יב.

 32 אים הקבועים בפסיקה למתן פטור מן החלק השני של האגרה.בו מתקיימים התנ

 33 בנוגע לחלק הראשון של האגרה, תשפה המשיבה את המבקש.

 34 
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 1הדין -יום ממועד מתן פסק 30כל הסכומים שעל המשיבה לשלמם למבקש ישולמו בתוך  יג.

 2בהליך זה, אך אין לראות בהסכמת המשיבה לביצוע התשלום משום הסכמה לאיזה מן 

 3יעתו, בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, ובבקשה ידי המבקש בתב-ים שהועלו עלהטיעונ

 4 לאישור ההסתלקות.

 5 

 6כוחו לא קיבלו ולא יקבלו מן המשיבה ו/או ממי מטעמה כל טובת הנאה בקשר -המבקש ובא יד.

 7 עם התביעה ו/או הבקשה לאישור.

 8 כוחו צורפו לבקשה לאישור ההסתלקות.-המבקש ובאתצהירי 

 9 

 10כי בנסיבות העניין אין צורך להורות על  ,המשפט יקבע-כן מבקשים הצדדים שבית-כמו טו.

 11 .בעיתונות הכתובה הסתלקות המבקשפרסום הודעה בדבר 

 12 

 13כוחו מתחייבים שלא להגיש ו/או לא להיות מעורבים בכל תובענה, ייצוגית או -המבקש ובא טז.

 14 אחרת, נגד המשיבה בקשר עם הדיוור מושא בקשת האישור.

 15כוחו מתחייבים שהם לא יהיו מעורבים, במישרין ו/או בעקיפין בעידוד של -המבקש ובא

 16נקיטת הליכים משפטיים כל שהם, ובכלל זה הגשת תביעה אישית ו/או בקשה להכיר 

 17בתובענה כייצוגית כנגד המשיבה ו/או כנגד מי מטעמה בעניינים מושא בקשת האישור, אך 

 18במסגרת הליך זה לצד שלישי כדי להפר התחייבות אין בהעברת מסמך כל שהוא שהוגש 

 19 פי הסכם זה.-כוחו על-המבקש ו/או בא

 20 

 21על כל סעיפיה  ,לאחר שנתתי דעתי לבקשה לאישור התובענה כייצוגית, ולבקשת ההסתלקות יז.

 22ונימוקיה, הגעתי לכלל מסקנה שבקשת ההסתלקות סבירה וראויה בנסיבות העניין שבתיק 

 23-קשת ההסתלקות על כל סעיפיה וחלקיה, ונותן לה תוקף של פסקת בזה, ולפיכך אני מאשר א

 24 דין.

 25 

 26 כנגד המשיבה. לכאורה לפחותהמבקש הצביע על קיום עילת תביעה  יח.

 27 

 28בנוסף, הגשת התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הביאה תועלת לחברי הקבוצה, ולציבור 

 29ות שתכליתן לוודא שדיוור בכלל, בשים לב לכך שנוכח בקשת האישור ביצעה המשיבה פעול

 30 פרסומי ייועד רק לנמענים שנתנו את הסכמתם לקבלו.

 31 

 32 2,715תן המשיבה הטבה לכל אחת מכתובות הדוא"ל שצוינו ברשימת התפוצה )יבנוסף, ת

 33למימוש בעת רכישה מתוך מוצריה של המשיבה, כמפורט ₪  45במספר(, דהיינו, שובר בסך 

 34 של בקשת ההסתלקות. 11בסעיף 

 35 

 36 
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 1  .כהסתלקות מתוגמלתנוכח האמור לעיל, יש לראות הסתלקות זו  יט.

 2בתוספת מע"מ(, וכן החזר החלק ₪  5,000בהתאם לכך יש מקום לפסוק גמול למבקש )

 3בתוספת ₪  20,000בסכום של לב"כ המבקש הראשון של אגרת המשפט, ובנוסף שכ"ט עו"ד 

 4הסכומים המוצעים כוח הצדדים בבקשת ההסתלקות, כש-מע"מ, בהתאם להמלצת באי

 5 שצוינו לעיל סבירים ומאוזנים בנסיבות העניין.

 6 

 7אני פוטר את ב"כ הצדדים מלפרסם מודעה בעיתונות בדבר הגשת הבקשה המוסכמת לאישור  כ.

 8( של החוק, ותקנה 1)(ד)16ההסתלקות, וכן פוטר את ב"כ הצדדים מלנקוט בפעולות לפי סעיף 

 9, בשים לב לכך שהסתלקות מן התובענה 2010-ש"ע)ב( של תקנות תובענות ייצוגיות, הת11

 10, עיינו: ת"צ (המבקש עצמודין )זולת לגבי -אין בה כדי ליצור מעשה בית ,ומבקשת האישור

 11 (.22/12/2010) נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ זעו-בלהה הר 24356-04-10)מחוזי מרכז( 

 12 

 13ט, בהתחשב בכך שהבקשה אני פוטר את הצדדים מלשאת בחלק השני של אגרת המשפ כא.

 14הוגשה תגובת המשיבה לבקשת  בטרםהמשפט -לבית המוסכמת לאישור ההסתלקות הוגשה

 15, דבר שהביא לחסכון ניכר המשפט-האישור, ובטרם התקיימה ישיבה כל שהיא בבית

 16 במשאבים ובזמן שיפוטי.

 17 

 18 התוצאה מכל האמור לעיל היא כדלקמן: כב.

 19 

 20 דין.-כל סעיפיה, ונותן לה תוקף של פסקאני מאשר את בקשת ההסתלקות על  .1

 21 

 22המשפט תצהיר של נושא משרה -תגיש המשיבה לבית 15/8/2022-לא יאוחר מ .2

 23בצירוף במשיבה בדבר השלמת ביצוע הנפקת כל השוברים ומידת מימושם בפועל, 

 24 .אישור רואה חשבון

 25 

 26 )ח( של הבקשה11ישאר הפרש שאותו על המשיבה לתרום בהתאם לסעיף יככל ש 

 27לאישור ההסתלקות, יש לכלול בתצהיר התייחסות לביצוע התרומה, ולצרף אישורים 

 28 בדבר קבלת התרומה. ותכדין של העמות

 29 

 30 :התרומה תהא לשתי עמותות 

 31 הפועלת לשיקום ילדים בעלי צרכים מיוחדים; ,האחת 

 32 נזקקים., הפועלת למען קשישים והשניה 

 33 

 34בתוספת מע"מ, וכן ₪  5,000בסכום של אני מחייב את המשיבה לשלם למבקש גמול  .3

 35החזר החלק הראשון של האגרה, ובנוסף תשלם המשיבה שכ"ט עו"ד לב"כ המבקש 

 36 בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס/קבלה.₪  20,000בסכום של 



 
 בית המשפט המחוזי בחיפה

פרייפלד נ' יעקב יעקבי ובניו  6262-08-21 ת"צ
 בעמ
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 7מתוך  7

 1יום ממועד המצאת  30ידי המשיבה במשרד ב"כ המבקש בתוך -עלצע בתיהתשלום  

 2 הדין.-פסק

 3 

 4ציינתי לעיל, אני פוטר את הצדדים מלשאת בחלק השני של בנסיבות העניין, כפי ש .4

 5 אגרת המשפט.

 6 

 7 אני דוחה את תביעתו האישית של המבקש, ומורה על מחיקת בקשת האישור. .5 

 8 

 9 :הדין אל-המזכירות תמציא את העתק פסק

 10 .ב"כ המבקש: עו"ד מתן פריידין, בני ברק

 11 .אביב-תלב"כ המשיבה: עו"ד טל גודלמן, משרד עו"ד נשיץ, 

 12 

 13 חשבון.-, לצורך עיון בתצהיר המשיבה ובאישור רואה15/8/2022-המזכירות תביא תיק זה לעיוני ב

 14 

 15 , בהעדר הצדדים.2022ינואר  07, ה' שבט תשפ"בניתן היום, 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 


