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 פסק די�

  2 

 3לאשר  2006 –לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו  16לפניי בקשה מוסכמת לפי סעי�  .1

 4לבא כוח! להסתלק מ" הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, לאשר את הגמול ולמבקשי! 

 5ושכר הטרחה המבוקשי! ולהורות על דחיית תביעת! האישית נגד המשיבה. הבקשה 

 6קיבלו מהמשיבה כל  המבקשי! ובא כוח! בה! אושר כי לא המוסכמת נתמכה בתצהירי

 7 טובת הנאה מעבר למפורט בבקשה. 

  8 

 9א' לחוק התקשורת  30סעי� בבקשה לאישור התובענה כייצוגית נטע" כי המשיבה הפרה את  .2

 10הודעת פרסומת י! ולחברי הקבוצה כששלחה למבקש 1982 –(בזק ושידורי!) התשמ"ב 

 11בקשת ב לכ
. !מבלי שקיבלה את הסכמתבתפוצה רחבה  אמצעות רשתות תקשורתב

 12מבקשת  וסתלקי י!! כי הסכימו על מתווה לפיו המבקשהודיעו הצדדי ההסתלקות

 13, , 1,000גמול בס
 של  י!המשיבה תשל! למבקשהאישית תידחה,  !תביעתהאישור, 

 
 14שכר טרחה בס
  !וכ" תשל! לבא כוח , 3,000תשיב לה! את סכו! האגרה ששילמו בס

 15 בתוספת מע"מ. , 4,000של 

 16 

 17לאחר שעיינתי בבקשה לאישור התובענה כייצוגית ובבקשה המוסכמת להסתלקות  .3

 18 החלטתי לאשר את ההסתלקות.

  19 

 20לאחר הגשת הבקשה לאישור, המשיבה נקלעה לקשיי! מבקשת ההסתלקות עולה כי  .4

 21הופסקה כליל. המבקשי! כלכליי! ופעילותה המסחרית שהפרסומות הנטענות נועדו לקד! 

 22א� ציינו כי בדיקה העלתה שהמשיבה הפסיקה לספק סחורות ללקוחות, זיכתה אות! בגי" 

 23אור האמור ומאחר שלטענת המשיבה שיגור הפרסומות תשלומי! שביצעו ועובדיה פוטרו. ל

 24ככל שהיה, היווה תקלה יוצאת דופ" של עובד שפוטר, סוכ! בי" הצדדי! כי מבלי להודות 

 25חזור לפעילות מסחרית וככל שת המשיבה תפסיק לשגר דברי פרסומות לנמעני! בדבר,

 כב' השופט איל� דפדי, סג� נשיאפני ל

 

מבקשי"/התובעי"ה  
  
 גלעד סולומו� .1

  מור� סולומו� .2
 ע"י עו"ד ליאור חאיק

  
  נגד

 

  
 המשיבה/הנתבעת

  
  דיאטת ילנה מלישב ישראל בע"מ

  פרקשע"י עו"ד דיבו" 
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 1בהתא! תוודא כי הדבר מבוצע תערו
 רענו" נהלי! פנימי ובחר לשגר כאלו בעתיד, בעתיד ות

 2 להוראות חוק התקשורת. 

 3 

 4התובענה הייצוגית והבקשה לאישור תאושר א!  א�עוד יש לציי" כי בבקשה נכתב כי  .5

 5 " יהיה לגבות כספי! מהמשיבה שהפסיקה את פעילותה.  לא ניתתתקבל, 

 6 

 7זאת ומאחר שממילא לאור  נראה כי אי" כל טע! בהמש
 ההליכי! נגד המשיבה.מהאמור  .6

 8 מלהגיש תובענה נגד המשיבההשייכי! לקבוצה  ההסתלקות אינה חוסמת בעלי די" אחרי!

 9במינוי תובע מייצג אחר או בא כוח אחר לקבוצה ואי" צור
  מתייתר א� הצור
, באותו עניי"

 10מעבר לפרסו! בפנקס התובענות הייצוגיות ובמאגרי!  בפרסו! דבר ההסתלקות בעיתונות

 11 משפטיי! כמקובל. 

 12 

 13הכלל הוא שאי� לפסוק גמול ושכר טרחה " ,גמול ושכר הטרחה המבוקשי!אשר ל .7

 14תלקות מבקשת אישור תובענה לתובע המייצג ולבא הכוח המייצג במסגרת של הס

 15כייצוגית. דר& המל& שבה יש לתמר% ולעודד הגשת� של תובענות ייצוגיות 

 16וראויות, היא פסיקת גמול ושכר טרחה במקרי" שבה" ההלי& הייצוגי הוכרע 

 17לטובת הקבוצה (הסדר פשרה, קבלת בקשת האישור או התובענה הייצוגית). ע" 

 18, ומשכ& יש חריג לכללואול" מדובר ב –זאת הסתלקות מתוגמלת היא אפשרית 

 19מרקיט מוצרי  8114/14ע"א  (ראו" להיעתר לבקשות בנדו� רק במקרי" מתאימי"

 20  .(פורס! במאגר משפטי)ייעול בע"מ נ' סונול בע"מ 

 21 

 22המקרה דנ" אינו  החריג בו יש לפסוק גמול ושכר טרחה. בפסיקת גמול ושכר יש לשקול בי"  .8

 23היתר הא! הגשת התובענה הניבה תועלת ממשית ורלוונטית לחברי הקבוצה. מבקשת 

 24 את פעילותהממילא הקשה הפסיקה  בעקבות מצבה הכלכליכי המשיבה עולה ההסתלקות 

 25מכא" שהתחייבותה . ללא קשר להגשת התובענה זאת. משיגור פרסומותולכ" חדלה כליל 

 26ככל שתחזור לפעילות מסחרית בעתיד היא  תערו
 רענו" נהלי! פנימי ותוודא כי שיגור כי 

 27 הינה תיאורטית בלבד.  ,פרסומות מבוצע בהתא! להוראות חוק התקשורת

 28 

 29גר שלא לש ,של המשיבה ההתחייבותטענת המבקשי! בבקשת ההסתלקות כי בזאת ועוד,  .9

 30הושגה במלואה המטרה של הגשת התביעה והבקשה  ,עוד דברי פרסומת בניגוד לחוק

 31ת שהעלו בבקשה לאישור. ולאור הטענ תמוהה ביותר הוראות הדי", שהיא אכיפת  ,לאישור

 32ומה בעניי" דשהושג הסתלקות הסדר מתעלמת ומזלזלת בנטע" כי המשיבה בבקשה זו 
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 1כשנתיי! בבית משפט השלו! בפתח תקווה  לפניבמסגרת הליכי! משפטיי! שננקטו נגדה 

 2א
 נמנעה בפועל מלעשות כ".  ,תק" את דרכיהלהתחייבה לשנות ו ה!ואשר בעקבותי

 3ביעות תבבתי משפט לרבות נוספות תביעות זו א� הוגשו נגד המשיבה  התנהלותבעקבות 

 4 מאות לתביעות כאלה.וגהמבקשי! א� פירטו ד . קטנות

 5 

 6 אי" מקו! לפסיקת הגמול ושכר הטרחה המבוקשי!. קובע כי  משכ
 ה! פני הדברי! אני .10

 7 

 8) לתקנות בתי המשפט (אגרות) קובעת כי כאשר נית" פסק די" 4א ( 7תקנה  אשר לאגרה, .11

 9לחוק תובענות ייצוגיות על המבקש לשל! את חלקה  16המאשר הסדר הסתלקות לפי סעי� 

 10רות כי המשיב ישל" את "(א) להוהשני של האגרה. על א� האמור, רשאי בית המשפט:

 11חלקה השני של האגרה וישפה את המבקש על סכו" האגרה ששיל" בעד חלקה הראשו� 

 12מתשלו" חלקה השני   (ב) לפטור את המבקש .של האגרה בתוספת הפרשי הצמדה למדד

 13מהאמור לעיל  של האגרה לפי פסקה זו, כולה או חלקה, מטעמי" מיוחדי" שיירשמו".

 14קה השני של האגרה מוטל על המבקש כאשר בפני בית המשפט עולה כי חובת תשלו! חל

 15עומדת האפשרות לחייב את המשיב בתשלומה או לפטור את המבקש מתשלומה מטעמי! 

 16מיוחדי! שיירשמו. בתקנה לא פורטו מה! אות! טעמי! מיוחדי! ואלה הושארו לשיקול 

 17 דעת בית המשפט. 

 18 

 19ההתחייבות של המשיבה שלא לשגר מאחר שבמקרה דנ" אי" המדובר בתביעת סרק ולאור  .12

 20ההסדר הושג עוד דברי פרסומת בניגוד לחוק, א� שהיא כאמור תיאורטית, וכ" מאחר ש

 21בתחילת הדר
 ובטר! הושקעו משאבי! רבי! נוספי! על ידי בית המשפט אני סבור כי  

 22קיימי! טעמי! מיוחדי! המצדיקי! מת" פטור מתשלו! חלקה השני של האגרה.  תמ

 23 18005065917בת"צ ו רייפמ" נ' גול" טלקו!, 18007020353ראו פסק דיני בת"צ  (לעניי" זה

 24 18005065970, וכ" פסק דינו של סג" הנשיא כב' השופט רמי חיימובי1 בת"צ שיר נ' מנח!

 25פסק דינה של כב' השופטת שרו" צנציפר הלפמ"  . וראו ג!מויאל נ' מינימרקט שוקי בע"מ

 26מאחר שהבקשה . ע! זאת )כחול בדשא בריכות שחיה בע"מקסלסי נ'  18012042512בת"צ 

 27לאור קיומה של עילה תביעה לכאורה טובה נגד המשיבה, אשר לאישור והתובענה הוגשו 

 28על פניו נראה כי הפרה את הוראות חוק התקשורת, יש מקו! כי המשיבה תשפה את 

 29 נשאו.  אשו" של האגרה בוחלקה הרהמבקשי! בגי" 

 30 

 31 

 32 
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 1  סו+ דבר 

 2 

 3להסתלק מ" הבקשה לאישור התובענה  !כוחולבא  י!דבר, אני מאשר למבקשסו�  .13

 4 ,בנוס�. , 3,000בס
 של  סכו! האגרה ששילמואת  . המשיבה תשל! למבקשי!כייצוגית

 5 .ללא צו להוצאות הנגד המשיב י!האישית של המבקש !אני מורה על דחיית תביעת

  6 

 7 התובענות הייצוגיות.ותעדכ� את פנקס פסק הדי� לצדדי" את המזכירות תשלח 

  8 

 9  , בהעדר הצדדי!.2019אפריל  04, כ"ח אדר ב' תשע"טהיו!,  נהנית

                                                                 10 

           11 
  12 




