
  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

    

  כה� נ' התיאטרו� הלאומי הבימה בע"מ(חל"צ) 34900�12�15 ת"צ
   
  

 7מתו�  1

  

  אסתר נחליאלי חיאט  שופטתה כבוד פני ל
 

 
 מבקשת

  
�  מעיי� כה

 יעקב שדה ע"י ב"כ עו"ד

  
  נגד

 

  התיאטרו� הלאומי הבימה בע"מ(חל"צ) משיב
 דורו� טישמ� ו/או איל� מדוויר ע"י ב"כ עו"ד

  
 

� פסק די

  1 

 2חוק (להל#: " 2006�לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו 18בקשה לאשר הסדר פשרה לפי סעי�   .1

 3  היא הבקשה שלפני. �") ולית# לו תוק� של פסק די# תובענות ייצוגיות

   4 

 5 בקשת אישור התובענה הייצוגית

 6 הלאומי התיאטרו# נגד ייצוגית תובענה לאישור בקשה הגישה, כה# מעיי#' הגב, המבקשת  .2

 7 לחוק א30 סעי� להוראות בניגוד פרסומת דבר משלוח שעניינה") הבימה: "להל#' (הבימה'

 8  "). התקשורת חוק: "להל#( 1982�ב"התשמ), ושידורי* בזק( התקשורת

  9 

 10 הנמעני* הסכמת קבלת ללא כדי# שלא פרסומת דברי לשלוח הבימה נוהגת המבקשת לטענת  .3

 11 בו במקרה שג* אלא זאת רק לא; התקשורת לחוק א30 בסעי� לאמור בניגוד ובכתב מראש

 12 לה* לשלוח הבימה ממשיכה פרסומת דבר לקבל מעונייני* אינ* כי הנמעני* מודיעי*

 13 הג* פרסומת מסרוני 21 קיבלה בעצמה היא המבקשת לטענת. פרסומי תוכ# בעלי מסרוני*

 14 כי להבימה שהשיבה לאחר היה שקבלה האחרו# והמסרו#, לקבלת* הסכמתה נתנה שלא

 15 דר� היא, המבקשת לטענת, הבימה של זו התנהלות. פרסומת מסרוני לקבל מעוניינת אינה

 16 רחב לציבור פרסומי תוכ# בעלי מסרוני* לשלוח נוהגת שהיא בכ� שלה הרגילה ההתנהלות

 17   .לכ� רשות שקבלה בלי

  18 

 19 שהמבקשת ובהנת#, מהבימה הפרסומת מסרוני את מקבל רחב שקהל בהנת#, אלה בנסיבות  .4

 20 הקבוצה בש* ייצוגית תובענה של בדר� לפעול המבקשת ראתה, רבי* מסרוני* קבלה עצמה

 21", פרסומת דבר" מהבימה מקבל או שקיבל מי ככל הטענות כתב במסגרת הגדירה אותה

 22 מיו* החל, בדי# כנדרש מראש לכ� הסכמתו שנת# בלי, התקשורת לחוק א30 בסעי� כהגדרתו

1.12.2008 .  23 

  24 
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 1 חברי בשלוותהנוגע לפגיעה  ממוני ושאינו ממוני נזק הוא התובענה במסגרת הנטע# הנזק  .5

 2 פרסומי מסרו# לכל / 100 של לס� הנזק את כימתה. המבקשת ובכבוד* בפרטיות* הקבוצה

 3 מסרו# בגי# / 500 של וס�, המסרו# את לקבל הסירוב הודע ובטר* כדי# שלא שהתקבל

 4   .פרסומת דברי לקבל מסרב שהנמע# הודעה למשיבה נשלחה שכבר לאחר שהתקבל פרסומי

 5 לדי# בניגוד פרסומי מסר שקיבל מי לכל מאפשר התקשורת לחוק א30 שסעי� הג* כי נטע# כ�

 6 סעי�( לדי# בניגוד שקיבל פרסומת דבר כל בגי# נזק הוכחת ללא / 1000 של בס� בפיצוי לזכות

 7 שלא שקבלה המסרוני* 20�כ בגי# אישית תביעה להגיש שלא המבקשת בחרה)), 1)(י(א30

 8 מאמצי*להגיש תובענה ייצוגית בש* הקבוצה תו� השקעת  זאת ובמקו* בהסכמתה

 9 דר�, הנמעני* הסכמת ללא, פרסומי תוכ# המכילי* המסרוני* משלוח בתופעת למלחמה

 10 זמ# להשקיע שנדרש רק לא ייצוגית בתובענה, שכ# ניכרת השקעהלווה בסיכו# ומצרי� המ

 11 חוק אי#מאחר ש ולקבוצה לו שנגר* הנזק את להוכיח המייצג התובע שעל אלא ומשאבי*

 12 תובענות לחוק) ה(20 סעי� ראו( נזק הוכחת ללא פיצוי של דר� מאפשר ייצוגיות תובענות

 13 )).11.6.2012(  23, פסקה מ"בע ניד יו אול' נ ד"עו פלד סהר 1437�09) א"ת( א"ת וכ# ייצוגיות

  14 

 15 ההלי' הדיוני שהתנהל בבקשת אישור התובענה הייצוגית: 

 16הצעתי לצדדי* לנסות ולסיי* את ההלי� בהסכמה  30.10.16בדיו# שהתקיי* בפני ביו*   .6

 17באופ# שיתייתרו הליכי ההוכחות והכרעה בהתא*, וזאת לאחר שהפסיקה כבר הניחה יסודות 

 18א לחוק התקשורת. הצדדי* 30 לא מעטי* בנושא הנדו# בתובענה ובמיוחד בהשלכות סעי�

 19  קבלו ההצעה ואכ# קיימו הדברות לא קצרה.  

 20 

 21עד שהבשיל הסדר הפשרה המשיכו הצדדי* לנהל את ההלי� וריכזו את מאמציה* בהליכי   .7

 22 5.12.17גילוי מסמכי* לא קצרי* שכנראה סייעו לצדדי* לקד* את ההסדר ביניה* וביו* 

 23 וכי נדרש לה* זמ# להעלות הסכמות אלה על נמסרה הודעה כי הצדדי* הגיעו להסכמות

 24  הכתב. 

 25 

 26ועתרו הוגשה לבית משפט בקשה לאשר את הסדר הפשרה כמפורט בבקשה  25.3.18ביו*   .8

 27י בית המשפט יכריע בנושא הגמול למבקשת המייצגת ולב"כ לאחר שכל במסגרת הבקשה כ

 28  צד יעלה בקצרה את טיעוניו.  

 29 

 30לפרס* הודעה בדבר  29.3.18ו הגיעו הצדדי* הוריתי ביו* לאחר שעיינתי בהסדר הפשרה אלי  .9

 31 תובענות לחוק 25�ו) ג(18 סעיפי* להוראת בהתא*הגשת בקשה לאישור הסדר הפשרה 

 32 התנגדויות שיוגשו ככל כי קבעתי עוד; המשפטי ליוע0 עותק להעביר הוריתי וכ#, ייצוגיות

 33 האחרו# מהמועד ימי* 15 תו� אלה להתנגדויות בכתב הצדדי* יגיבו, ההסדר לאישור

 34  . ההתנגדות להגשת האפשרי
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  1 

 2לאחר חלו� המועד להתנגדויות נתקבלה הודעת היוע0 המשפטי לממשלה כי לא מצא "לנכו#   .10

 3להתנגד לבקשה לאישור הסדר הפשרה, וזאת מבלי להביע עמדה לגופה של הבקשה". לצד זה 

 4וכטר") שלא פרט כל טע* התקבלה 'הודעת החרגה' מאת מר רועי פרוכטר (להל#: "פר

 5להתנגדותו להסדר הפשרה אלא שלח הודעת החרגה סתמית בה עתר להחריגו מחברי 

 6הקבוצה ולא להחיל עליו את הסדר הפשרה. המבקשת בהלי� הייצוגי הודיעה כי אינה 

 7מתנגדת לבקשת פרוכטר והבימה סברה כי מדובר בהודעה לא מנומקת נטולת הסבר כלשהו 

 8 הבימה את הבקשה לשיקול דעת בית משפט. יחד ע* זאת השאירה

  9 

 10  הפשרה הסדר פרטי

 11 עתיד צופות הוראות זה ובצד הקבוצה לחברי פיצוי כולל הוא כי מעלה הפשרה בהסדר עיו#  .11

 12  .פרסומת דברי משלוח בעניי# הבימה של דרכה לתיקו# הנוגעות

  13 

 14 שלוש מבי# אחת לבחור יוכל הקבוצה מחברי אחד כל: הוא הפשרהעליו הוסכ* ב הפיצוי  .12

 15 קשר וללא, הנחה ללא המוצר של מלא ממחיר הבימה למוצרי הנחה לו המקנות אפשרויות

 16 :שקיבל הפרסומי* לכמות

 17  );אורחות להצגות לא( התיאטרו# להצגות בודד כרטיס ממחיר 50% בשיעור הנחה.   א  

 18 ; התיאטרו# להצגות מנוי ממחיר 30% בשיעור הנחה.    ב    

 19 ;בתיאטרו# המוצגי* הזמר למחזות בודד כרטיס ממחיר 25% בשיעור הנחה.     ג  

 20 לה הידועי* הנמעני* לכל, יזו* באופ# לפנות הבימה התחייבה ההטבה מימוש להבטחת  

 21 לפרס* הבימה התחייבה כ#. ההטבה את לממש האפשרות על לה* ולהודיע, בקבוצה וכלולי*

 22 שאינ* הקבוצה לחברי המכוונת, רצופי* חודשי* 12 למש� מודעה שלה האינטרנט באתר

 23 ולקבל לפנות רשאי מהתיאטרו# פרסומי מסר שקיבל נמע# כל כי מודיעה היא ובה, לה ידועי*

 24  .  בחירתו לפי הטבה

  25 

 26 מי או/ו שלוחיו לרבות( מ"בע הבימה הלאומי מהתיאטרו# שקיבל מי כל: "'הקבוצה' הגדרת    .13

 27 פרסומי מסרו# של בדר�, התקשורת לחוק א30 בסעי� כמשמעותו' פרסומת דבר'  ) וממטע

)SMS (28 מחלקת מנהל מתצהיר כי יאמר". הקובע למועד ועד 1.12.18 מיו* החל ,לדי# בניגוד 

 29 נשלחו אליה* מהנמעני* מי לדעת ממשית יכולת להבימה אי# כי עולה ומנויי* שרות

 30 של התפוצה רשימת כי הוצהר זאת ע* יחד, המשלוח את מועד מבעוד אישר המסרוני*

 31 להסיר* מהבימה שביקשו" חסומי*" נמעני* 61,779 ועוד נמעני* 89,658 כוללת הבימה

 32 לפיצוי הזכאי* הקבוצה חבריס� כל  כי הצדדי* על הוסכ* ובהתא* התפוצה מרשימת

 33 עוד; ההטבה בדבר הודעה יזו* באופ# הבימה תשלח ואליה* נמעני* 151,437 הוא כאמור
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 1 לקבל יוכל, כדי# שלא מהבימה פרסומי מסרו# אליו נשלח כי שיוכיח אחר אד* כל כי הוסכ*

 2  . ההטבה את

  3 

 4 לדברי התפוצה רשימת את מחדש תערו� הבימה: הפשרה להסדר בהתא* עתידית הסדרה    .14

 5 קיי* הא* התפוצה ברשימת המצוי נמע# כל לגבי הבימה תבדוק, ימי* 45 תו�, וכ�. פרסומת

 6 שיחת תקיי* או מסרו# תשלח הבימה. התפוצה ברשימת להכלל הסכמתו את המאשר תיעוד

 7 ותסיר, פרסומת דברי לקבל הסכמת* המאשר תיעוד אי# שלגביה* הקבוצה לחברי טלפו#

 8 בכ�. התפוצה ברשימת להיכלל במפורש הסכי* שלא נמע# כל, ימי* 5 תו�, התפוצה מרשימת

 9 לקבל להסכמת* תיעוד אי# שלגביה* לנמעני* פרסומיי* מסרוני* ישלחו לא בעתיד כי צפוי

 10  .מהבימה מסרוני*

  11 

 12 את והשאירו זה בעניי# להסכמות להגיע הצדדי* הצליחו לא כאמור: טרחה ושכר גמול  .15

 13  .  שהגישו טיעוני* לאור משפט בית להכרעת ט"ושכ הגמול קביעת

 14 / 150,000 של ס� על לעמוד צרי� המייצגת לתובעת שהגמול לקבוע יש כי סברה המבקשת  

 15 שלשיטת* לאחר כ"וב המבקשת הגיעו אלה לסכומי*. / 650,000 של בס� יהיה ד"עו ט"ושכ

 16 המחושב ההטבה שווילדעת* את  המבטא / 20,898,306 הוא הקבוצה לכל ההטבה היק�

�ב מוכפל ההטבה את לממשזכאי ש אנשי* 151,437 המונה, הקבוצהחברי מ אחד לכל 17 / 138 

 18 כי המבטיח באופ# הקבוצה ע* מיטיב הפשרה הסדר כי נטע# כ#; לאד* ההטבה סכו* הוא

 19 לחברי יזומות הודעות לשלוח הבימה התחייבות לאור ההטבה על ידע הקבוצה מחברי אחד כל

 20 כי נטע# עוד; שלה האינטרנט באתר חודשי* 12 במש� ההטבה דבר על לפרס* וכ# הקבוצה

 21כ#  שכ# היא מגלמת הבטחה להפסקת המיטרד; משמעותי הישג מהווה העתידית ההסדרה

 22 ניהול, הטענות כתבי הגשת ,השאר בי# ,רבי* מאמצי* השקיעו כוחה ובא המבקשתנטע# כי 

 23 לא מסמכי* גילוי הליכי ניהול, הקבוצה חברי ע* המיטיב להסדר לבסו� שהבשיל מ"מו

 24שהמבקשת  לסיכו# דעתו ית# משפט בית כי נתבקש וכ#, הקבוצה חברי לאיתור פעולות, קצרי*

 25 פיצוי לקבל, התקשורת שבחוק האפשרות עלתו� ויתור  הקבוצה את לייצג עצמהלקחה על 

 26 להתממש יכולה שאינה דר�, כדי# שלא אליה שנשלחו המסרוני* 20 בגי# נזק הוכחת ללא

 27     , כאמור.ייצוגית תובענה הליכי במסגרת

  28 

 29 על להג# באה אינה היא שכ#, ציבורית חשיבות בעלת אינה הבקשה כי טענה הבימה  .16

 30 ייצוגית תובענה לאישור בבקשה מדובר;כ# טענה כי מיעוט קבוצות או מוחלשות אוכלוסיות

 31 חשובה תרבותית פעילות ומבצעת הציבור לתועלתה#  השמטרותי חברה תיאטרו# שהוא נגד

 32 היה דנא בתיק שהתנהל ההלי� כי נטע# עוד. הציבורית מהקופההללו ישולמו  סכומי*וכי ה

 33 אחד קצר דיו# רקוהתקיי*  לגופה נדונה לא הבקשה כי; רבה השקעה הצרי� לא הוא כי, קצר

 34 ורחוקה משמעותית כה אינה הקבוצה לחברי לבסו� שניתנה ההטבה כי ;משפט קד* של
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 1 בהטבה שישתמשו הנמעני* שיעור מהו בטוח לא שכלל מאחר השאר בי#, הנטע# מההיק�

 2 מחברי רבי* כי נטע# כ#. שוט� באופ# והטבות הנחות להציע הבימהומאחר שממילא נוהגת 

 3 בדברי לה* שהוצעו בהנחות השתמשו ,ולהיפ� המסרוני* מקבלת נפגעו לא הקבוצה

 4 לשל* יובהוח כספיי* בקשיי* מצויה היא כי הבימה טענה לסיו*. אליה* שנשלחו הפרסומת

 5היא מבצעת, ש החשובה הציבורית בפעילות לפגוע לולע גבוהי* סכומי* כוחה ובא למבקשת

 6  ., א* בכללנמוכי* ערכי* על הטרחה ושכר הגמול שיעור את להעמיד עתרה כ# ועל

  7 

 8  להכרעתי  

 9(א) לחוק תובענות ייצוגיות "בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא א* כ# 19על פי סעי�   .17

 10וכי סיו* ההלי� מצא, כי ההסדר ראוי, הוג# וסביר בהתחשב בעניינ* של חברי הקבוצה... 

 11בהתא*  .בהסדר פשרה הוא הדר� היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי#"

 12ולאחר שנתתי דעתי לעיקרי הסדר הפשרה המוצע, לתנאיו, לקבוצה עליה  19לדרישות סעי� 

 13 ולאחר, בהסדר כהגדרתה הקבוצה לחברי הניתנות הטבותה� הוא חל, לסעדי* שנתבעו, להיק

 14 אני, הטרחה ושכר הגמול לעניי# הצדדי* טיעוני את שקלתי, הטענות בכתבי שוב שעיינתי

 15  .  די# פסק של תוק� לו ולית#, לאשרו וראיתי ראוי הפשרה הסדר כי סבורה

  16 

 17 התקשורת לחוק א30 סעי� להפרת טענה בסיס על הוגשה ייצוגית התובענה לאישור הבקשה  .18

 18, פשרה להסדר הגיעו הצדדי*. לקבל* אישור נתנו שלא לנמעני* מסרוני* משלוח של בדר�

 19 כנטע# כלשה* ממצאי* לקבוע ראיתי לא כ# ועל, כלפיה* הנטענת כלשהי בטענה להודות בלי

 20 כי לציי# ראיתי זאת ע* יחד. הטרחה שכר ושיעור הגמול גובה קביעת בנושא הצדדי* בטעוני

 21 חשיבות בעלת שאלה היא המסרוני* מקבלי הסכמת ללא פרסומת מסרוני משלוח שאלת

 22 לבירור חברתי אינטרס קיי* בה* המצבי* קבוצת" בי# הוא ומקומה, מבוטלת לא ציבורית

07�36086 צ"ת" (המחלוקת� 23 ואח3) רשומה שותפות( אינטרנט ידיעות' נ חרסט אס* עו(ד 11

 MEGA ADVANCED MEGA ADVANCED MEGA ADVANCED MEGA ADVANCED 24 1621/16 א"רעב) אז בתוארה( חיות השופטת כבוד וכדברי), )2012(

MATHEMATICALMATHEMATICALMATHEMATICALMATHEMATICAL    SYSTEM LTDSYSTEM LTDSYSTEM LTDSYSTEM LTD 25  : כי) 2016, (זילברג עמית ד"עו' נ 

 26 דברי אליה* ששוגרו למי שנגר* הנזק כי המבקשי* טענת את, אפוא, לדחות יש"

 27 מתעלמת זו שטענה משו*", דברי* זוטי" בבחינת הוא הסכמת* בלא פרסומת

 28 אליה* שמשוגרי* מי של חלק* מנת שה* הנוחות ואי בפרטיות הפגיעה, מהטירדה

 29  ...".לרצונ* בניגוד פרסומת דברי

 30 2 בסעי� למשל( הבימה שטענה כפי, דברי* בזוטי מדובר שאי# היא דעתי כי אפוא ברור  

 31 העקרונית הלסוגי אשר היא זו דעתי כי להדגיש ואול*). ט"ושכ הגמול בנושא לטיעוניה

 32 המחדל ברירת את קובעה חשוב ציבורי אינטרס המגל* התקשורת לחוק א30 סעי� שמעלה

 33 הסכמתו נת# שלא לנמע#" פרסומת דבר" לשלוח, מוצריו את לפרס* שמבקש למי אסור לפיה

 34כי  אומר א* ודי דנא בתובענה כלשהו מימצא לקבוע כדי אלה בדברי* אי#. לכ# קוד* לכ�



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

    

  כה� נ' התיאטרו� הלאומי הבימה בע"מ(חל"צ) 34900�12�15 ת"צ
   
  

 7מתו�  6

 1משלוח על הסדר הפשרה שהושג בי# הצדדי* מתיישב ע* כוונת המחוקק שקבע איסור 

 2פיצוי לקבוצה, תו� שאני מביאה בחשבו# ההסדר כולל , כ� מסרוני פרסומת ללא רשות הנמע#

 3 משלוח את שתמנע עתידית הסדרהשמדובר בפיצוי בגי# נזק לא ממוני, וכ# הוא כולל 

 4 החשיבות ע* מתיישבראוי ו הפשרה הסדר כי מצאתי, כאמור, כ# על. לדי# בניגוד המסרוני*

 5 לחוק א30 סעי� שביקש החברתי לשינוי *תורא� ו הספא* בתופעת במלחמה הציבורית

 6  . ליצור התקשורת

  7 

 8בנסיבות המתוארות בבקשה, ולאחר שעיינתי בהסדר הפשרה אני מקבלת את עמדת הצדדי*   .19

 9כי כי אי# צור� למנות בודק שכ# מדובר, כאמור, בנזק שאינו ממוני, הנוגע למטרד שחש כל 

 10  אחד מחברי הקבוצה, ואני סבורה כי די בדיווח על ביצוע ההסדר. 

  11 

 12לא עלה בידי הצדדי* להגיע להסכמות  ציינתיהרי כפי שלגמול ולשכר טרחת עו"ד, אשר   .20

 13ולפיכ� לא הגישו המלצה משותפת. כפי שציינתי לעיל, הבימה סברה כי יש לפסוק גמול ושכר 

 14טרחה על הצד הנמו�, א* בכלל, ומנגד עתרו המבקשת ובא כוחה לפסוק כי המבקשת תקבל 

 15  . / 650,000ולב"כ יפסק שכר טרחה בס�  / 150,000גמול בס� 

  16 

 17הג* שפסיקת שכ"ט בשיעור אחוזי מגובה ההטבה היא דר� אפשרית הרי שבענייננו לא ראיתי   .21

 18לפסוק פיצוי בדר� הנגזרת מאחוז מסוי* מסכו* ההטבה, ואני סבורה שענייננו נכלל 

 19 לאומד# או ת5ימ4ל שניתנת כזו אינה הפשרה מהסדר הצומחת התועלת שבה* מקרי*"ב

 20 לשינוי ככלי המשמשי* ייצוגיי* הליכי* ה* כאלה. תסכו# לא האחוזי* שיטת שאז – כספי

 21 וזה)), 2018( 17 פסקה, מ"בע השעשועי, עיר' נ נסאר עבדאלקאדר 689/16 א"ע" (חברתי

 22נתתי דעתי  הטרחה ושכר הגמול שיעור את קביעתי במסגרתעל כ#,  .זו בתובענה ענייננו לטעמי

 23לטרחה ולמאמצי* של המבקשת וב"כ, לסיכוני* שה* נטלו בניהול ההלי�, לתועלת שצמחה 

 24 הסדרה העתידיתללקבוצה בדמות ההטבה הכספית הפרטנית לכל אחד מחברי הקבוצה וה# 

 25הכללית של התנהלות הבימה בדר� של ארגו# מחדש של רשימת התפוצה ומניעת משלוח 

 26  . הסכמה מפורשת של הנמע# סתמי של מסרוני* ללא קבלת

 27בבואי לקבוע מהו שיעור הגמול נתתי דעתי ג* להיק� ההליכי* שהתנהלו עד שהגיעו הצדדי* 

 28להסדר דנא, והג* שהמדובר בשלב מוקד* למדי לא התעלמתי מכ� שהלי� גילוי המסמכי* 

 29כ#  .שתר* להגעת הצדדי* להסדר היה ארו� והמבקשת נדרשה להגיש בקשות בעניי# זה

 30מסרוני*  20הבאתי בשיקולי כי למבקשת היתה לכאורה עילת תביעה אישית בגי# קבלת 

 31מהבימה ללא שנתנה רשותה ומסרו# אחד שהתקבל לאחר שהודיעה על סירובה לקבל 

 32שת יכול היה להגיע במסגרת שעליו 'ויתרה' המבקהפוטנציאלי הפיצוי סכו* . כ� המסרו#

 33) 1א(י)(30פיצוי ללא הוכחת נזק בגי# כל מסרו# (סעי�  / 20,000�תביעה אישית עד לס� של כ

 34נתתי דעתי לכ� כי ההלי� בכל זאת לא היה ארו� וכי לא נדרש א� מנגד לחוק התקשורת) 
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 7מתו�  7

 1 30,000להשקיע משאבי* ומאמצי* מיוחדי*, ולאור זאת ראיתי לקבוע למבקשת גמול בס� 

 2  פת מע"מ. בתוס / 00070,ולבא כוחה ראיתי לפסוק שכ"ט בשיעור של  /

  3 

 4כפי שציינתי לעיל לאחר הפרסו* הסדר הפשרה אליו הגיעו הצדדי* ובמסגרת המועדי*   . 22

 5להגשת התנגדויות הוגשה התנגדות אחת או שמא נכו# יהיה לומר בקשה להתיר למבקש 

 6(ו) לחוק תובענות 18לצאת מהקבוצה ולהחריג אותו מתחולת הסדר הפשרה בהתא* לסעי� 

 7שרתי לצדדי* להגיב ובהנת# עמדות הצדדי* שהותירו את ההחלטה ייצוגיות. לאחר שאפ

 8 סברתי אלה בנסיבות שכ# הקבוצה מ# לצאת לפרוכטרלשיקול דעת בית משפט ראיתי להתיר 

08�12099) א"ת( א"ת" (בו מעוניי# הוא שאי# פשרה מהסדר חלק להיות אד*" לחייב אי# כי�9 

 10  )).2016, (מ"בע החזקות אילת אי� קלאב' נ 'ואח חשי� אמיר 16

  11 

 12  סיכומו של דבר

 13לאור כל האמור וכפי שכבר ציינתי אני מאשרת את הסדר הפשרה ונותנת לו תוק� של פסק     .23

 14  די#. 

 15מהווה ג* תוק� לסילוק ולויתור של המבקשת ושל  –מת# תוק� של פסק די# להסדר הפשרה     

 16חברי הקבוצה כלפי המשיבה, ופסק די# זה מהווה מעשה בית די# כלפי המבקשת וכלפי חברי 

 17הקבוצה כהגדרת* בהסדר הפשרה (פרט למר פרוכטר), בקשר לכל הטענות והעילות 

 18    ה דנא. הרלוונטיות שהועלו במסגרת התובענ

  19 

 20יו* את נוסח ההודעות ואופ# הפרסו* הנדרשי* לפי סעי�  14ב"כ הצדדי* יגישו לאישורי תו�   .24

 21  לחוק תובענות ייצוגיות.   25

  22 

 23    המזכירות תמציא העתק פסק הדי# לצדדי* וליוע0 המשפטי לממשלה.  .25

 24  , בהעדר הצדדי*.2018אוקטובר  10, א' חשוו# תשע"טנית# היו*,  

                   25 

 26 

  27 

  28 

  29 




