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 10, לא פורסם ( הפצת כרטיסים–קסטל ' יוסי לוי נ 14543-05-09) מחוזי מרכז(צ "בת

 11לא פורסם  (בנק הפועלים' יולי גולדשטיין נ 1373/07) א"מחוזי ת(א "וכן ת, )20.6.2010

 12 013' עזורי נ שאול 13801-02-09) מחוזי מרכז(צ "וכן ת, )רונן. השופטת ר' כב) (14.12.2009

 13  ).7.1.2010, לא פורסם (מ"ן בע'נטוויז
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 22דין כלפי חברי -  שמכיוון ואין בהסתלקות המבקש כדי ליצור מעשה בית,עוד מציינים הצדדים  .י

 23 וטרם הוגשה תגובת ,ההליך נמצא בראשיתושומכיוון , )זולת המבקש(הקבוצה הנטענת 

 24הרי גם אין מקום להורות ,  וממילא גם טרם התקיים דיון בבקשה,המשיבה לבקשת האישור

 25ואין מקום להורות על פרסום מודעה , על איתורו של מבקש אחר במקום המבקש נשוא הדיון

 26  .וכמו כן אין צורך להיזקק לפרסום בעיתונות, לצורך איתורו של מבקש אחר
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 28י סבור שיש להיעתר לבקשה וזאת אנ, לאחר שנתתי דעתי לנימוקיהם המפורטים של הצדדים  .יא

 29כך גם הסכומים המוצעים , שסבירים בעיניי,  על יסוד הנימוקים המצויים בבסיס הבקשה

 30  וגמול למבקש בהיותו התובע המייצג ) מ"כולל מע ₪ 23,200(ד "ט עו"כתשלום שכ

)10,000₪ .(  31 
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 33כשם , קשה זולא ראיתי הצדקה להורות על איתורו של מבקש אחר במקום המבקש נשוא ב  .יב

 34  .שלא ראיתי הצדקה להורות על פרסום מודעה לצורך איתורו של מבקש אחר

  35 
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 1טרם התקיים , המשיבה טרם הגישה תגובתה לבקשה. עסקינן בהליך המצוי אך בראשיתו  

 2דין כלפי מי מחברי הקבוצה -ופשיטא שאין בהסתלקות כדי ליצור מעשה בית, דיון בבקשה

 3  .זולת המבקש, הנטענת
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 5קובץ  (2010-ע"התש, תקנות תובענות ייצוגיותשל ) ב(11לא נעלמה מעיניי הוראת תקנה   .יג

 6אך כפי שנקבע , ) יום ממועד פרסומן60בתוקף , 29.7.2010 מיום 6915' ע מס"תקנות התש

 7לא  (מ"כלל בריאות חברה לביטוח בע' עוז נ-בלהה הר 24356-04-10) מחוזי מרכז(צ "בת

 8  :גרוסקופף. ע' השופט פרופ' י כביד-על) 22.12.2010, פורסם

  9 

 10שיקול הדעת הנתון לבית המשפט לאשר הסתלקות מבקשה להכרה בתובענה "... 

 11, שם (.")ב(11כייצוגית אף ללא פרסום הודעה קיים גם לאחר התקנת תקנה 

 12  ).27בפיסקה 
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 14  :שם, ובהמשך  

  15 

 16) ב(11היא שאין לתת לתקנה , כדעת אלו שנתנו דעתם לסוגיה לפני, אף דעתי"

 17פרשנות השוללת מבית המשפט את שיקול הדעת להורות על אישור הסתלקות 

 18בטרם אושרה התובענה כייצוגית מבלי לשלוח הודעה על הבקשה לגורמים 

 19  )28בפיסקה , שם (..").ב(11המנויים בתקנה 

  20 

 21רונן . השופטת ר' החלטת כב, מ"גילרו בע' בשט נ-בן 29143-05-10) א"מחוזי ת(צ "ת: וכן

 22  .17.2.2011מיום 

  23 

 24ומאחר שהנימוקים שפורטו בבקשה המונחת , בשים לב לכל המפורט לעיל: לסיכום הדברים  .יד

 25טרם הוגשה תגובה לבקשה לאישור , ומכיוון שההליך נמצא אך בראשיתו, סבירים בעיניי

 26  :אני מורה כדלקמן, וממילא טרם התקיים דיון, צוגיתהתובענה כיי

  27 

 28  .ן הבקשה לאישור התובענה כייצוגיתאני מאשר את הסתלקות המבקש מ  .1  

  29 

 30  .אני מורה על מחיקת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית  .2  

  31 

 32  .אני מורה על דחיית תביעתו האישית של המבקש  .3  

  33 

 34ד ואת "ט עו"כשכ ₪ 23,200אני מחייב את המשיבה לשלם למבקש את הסכום של   .4

 35  .כגמול המגיע לתובע מייצג ₪ 10,000הסכום של 
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 2הדין שאם לא כן יישא כל סכום - יום ממועד המצאת פסק30התשלום יבוצע בתוך   .5

 3  .שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד הפרעון בפועל
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 5  .15.9.2011 הדיון הקבוע ליום ביטולאני מורה על   .6
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 7  :הדין אל-המזכירות תמציא את העתק פסק
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 9  .הכפר עראב, ד סאבר נאסר"עוה: התובע- המבקש
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 11  .אביב-תל', ד נתן מאיר ואח"משרד עוה: כ המשיבה"ב
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 13דין זה וכן העתק מהודעת ההסתלקות למנהל בתי -המזכירות לשלוח העתק פסקמתבקשת , כמו כן

 14  .לצורך רישומם בפנקס, המשפט
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 16  .בהעדר הצדדים, 2011 אוגוסט 30, א" אב תשע'ל,  ניתן היום
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