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  לפני כבוד השופטת יעל וילנר
 
 : מבקשה

 
 ישי יהודה קרניאל 

 ע"י ב"כ עוה"ד דקל קרבר 
 
 נגד

 
 הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ  : משיבהה

 ע"י ב"כ עוה"ד רונית סיטון ואח'
 

 
 פסק דין

 

 

)להלן:  6001-לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו 11בפניי בקשה מוסכמת לפי סעיף           .1

מן הבקשה לאישור התביעה כייצוגית, לדחות את המבקש (, לאשר את הסתלקות "החוק"

 דין.-התובענה האישית של המבקש ולפסוק גמול ושכר טרחת עורך

 

כי לא קיבלו כל טובת המאשרים  כוחו-המוסכמת נתמכת בתצהירו של המבקש ובא הבקשה

 הנאה מהמשיבה מעבר להסכמות הכלולות בהודעה המוסכמת.

 

בטענת (, עניינן "בקשת האישור"התובענה והבקשה לאישור התובענה כייצוגית )להלן:        .6

א לחוק 30מסרון וזאת בניגוד לסעיף פרסומת באמצעות המבקש כי המשיבה שלחה למבקש 

, בכך שלא קיבלה את הסכמת המבקש לשליחת 1896-ב"התקשורת )בזק ושידורים( תשמ

ם הגשת תגובת המשיבה, באו ביניהם הצדדים בדברים רלאחר הגשת הבקשה וט המסרון. 

בעקבות שכן  ,והגיעו להסכמה על הסתלקות המבקש מהבקשה ותשלום גמול ושכר טרחה

לשלוח הגשת התביעה התחייבה המשיבה לרענן את הנהלים ולהנחות את עובדיה שלא 

 מסרונים בלי שניתן לכך אישור מהנמען. 

 

בנסיבות אלה הוסכם בין הצדדים כי אין טעם בניהול ההליך ועל כן הוגשה בקשת  

 ההסתלקות המוסכמת. 

 
 

התועלת שצמחה לקבוצה הצדדים הסכימו גם כי בכפוף לאישור בקשת ההסתלקות, ונוכח          .3

 כוחה כדלקמן: -ראוי לפסוק גמול למבקש ושכר טרחה לבאמרענון הנהלים על ידי המשיבה, 

 

 גמול למבקשת. ₪  6,000
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 בתוספת מע"מ כחוק שכר טרחה לבא כוח המבקש. ₪  00,,11

 

 יום מאישור בקשת ההסתלקות.  61הוסכם כי התשלומים ישולמו תוך 

 

לזהות חברי  שקיימתי דיון בבקשה לצורך קבלת הבהרות מטעם הצדדים בנוגעלאחר           .4

ולאור טענת המשיבה כי לא התקבלה כל תלונה דומה הקבוצה והיקף הפרת החוק הנטענת, 

ל כל חלקיה ורכיביה כמפורט בהודעת שוכנעתי כי יש לקבל את הבקשה ענוספת, 

 ההסתלקות. 

 

ולאור שקלתי את הבקשה לתשלום שכר טרחת עורך דין וגמול למבקש. בנסיבות העניין         . ,

 הסכומים נראים לי סבירים.רענון הנהלים אצל המשיבה, 

 
 סוף דבר 

 
 בשים לב לכל האמור לעיל, אני נעתרת לבקשה ומורה כדלקמן:        .1

 
 אני מאשרת את הסתלקות המבקש מהבקשה לאישור התובענה הייצוגית.          א.

 
  אני מורה על דחיית התביעה האישית של המבקש.         ב.

 
וכן שכר טרחת עו"ד לבא כוחו ₪,  6,000על המשיבה לשלם גמול למבקש בסכום של          .ג

יום מהיום  61בתוספת מע"מ כחוק. הסכומים ישולמו תוך ₪  00,,11בסכום של 

 שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

 

)ב( לתקנות  11בנסיבות העניין אינני רואה מקום להורות על פרסום הודעה לפי תקנה  .7

, מעבר לפרסום על דרך משלוח הודעה למנהל בתי המשפט 6010-תובענות ייצוגיות, התש"ע

)על שיקול הדעת הנתון לבית המשפט לאשר הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, 

בילהה הר עוז נ' כלל בריאות  643,1-04-10זי מרכז( ללא פרסום הודעה, ראו ת"צ )מחו

 (. 66.16.6010) חברה לביטוח בע"מ

 

 , בהעדר הצדדים.6011אוקטובר  10, ח' תשרי תשע"זניתן היום,  
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