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  1 

 2 �לאשר למבקשת ולבא 2006�תשס"ו ,חוק תובענות ייצוגיותל 16לפני בקשה מוסכמת לפי סעי�  .1

 #3 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, לאשר את הגמול ושכר הטרחה כוחה להסתלק מ

 4פטור את המבקשת ממחצית ל ,האגרה אשר שיפוי בגי# תשלו$ חלקה הראשו# שלל, המבוקשי$

 5ללא צו  נגד המשיבה תהאישית של המבקש הולהורות על דחיית תביעתשנייה של האגרה 

 6   להוצאות. 

  7 

 8המשיבה היא חברה פרטית העוסקת במכירת המבקשת היא אד$ פרטי ומחזיקה בטלפו# נייד.  .2

 9מבלי לקבל פרסומת לנמעני$ הודעות נוהגת לשלוח המשיבה לטענת המבקשת, מוצרי$ לבריכה. 

 10בזק לחוק התקשורת ( א'30, בניגוד לסעי� פרסומתהמשלוח דברי עובר להמפורשת  $את הסכמת

 11אינה מאפשרת לאות$ המשיבה  עוד נטע# כי. )חוק התקשורתלהל#: ( 1982 �, התשמ"ב)ושידורי$

 12, וזאת מתנשלח אליה$ דבר הפרסו שבה באותה דר
הסיר את עצמ$ מרשימת התפוצה נמעני$ ל

 13לבסו�, נטע# כי המבקשת אינה מפרטת בפרסומות שהיא משגרת לנמעני$  בניגוד להוראות הדי#.

 14לאור האמור, הגישה המבקשת את תביעתה בעילות  את הפרטי$ הנדרשי$ בחוק התקשורת.

 15חוק עשיית עושר ולא ו, פקודת הנזיקי# [נוסח חדש] (הפרת חובה חקוקה), התקשורתמכוח חוק 

 16 . 1979�, תשל"טבמשפט

  17 

 18 ,מבקשת(פיצוי בגי# הנזק הממוני והלא ממוני שנגר$ ל / 100התביעה האישית הוערכה בס
 של  .3

 19ללא הסכמתה ואי יכולתה להסיר את עצמה לפי הדי#). בי# השאר בשל משלוח דבר פרסומת 

 20תביעתה כייצוגית, בש$ כל לקוחות המשיבה לתביעתה האישית, צירפה המבקשת בקשה לאישור 

 21את  שנתנוקיבלו מהמשיבה הודעת פרסומת מבלי  אשר שקדמו להגשת התובענה,בשבע השני$ 

 22להסיר עצמ$ ו/או מבלי שהמשיבה אפשרה לה$  הפרסומתדברי הסכמת$ המפורשת למשלוח 

http://www.nevo.co.il/law/74020
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 1רסומת ומבלי יתר קלות באמצעות משלוח הודעת סירוב בדר
 בה התקבלה הפמרשימת התפוצה ב

 2המבקשת שהמשיבה כללה בפרסומות ששגרה את הפרטי$ הנדרשי$ על פי חוק התקשורת. 

 3 ./ 2,500,000העריכה  את נזק$ הכולל בסכו$ של 

  4 

 5עוד טר$ הוגשה תשובה לבקשת האישור, הגישו הצדדי$ בקשה מוסכמת להסתלקות המבקשת  .4

 6המשיבה  :בהתא$ למוסכ$ ביניה$מ# התובענה הייצוגית. בבקשת הסתלקות פירטו הצדדי$ כי 

 7יבוצע בהתא$ להוראות , ככל ותחליט לשגר פרסומות בעתיד, תוודא כי משלוח ההודעות על ידה

 8התקשורת, קרי באמצעות מת# הסכמה מפורשת בכתב ומראש טר$ שיגור, תו
 מת# אפשרות  חוק

 9נהלי$ פנימי תערו
 ריענו# ה כנדרש בחוק התקשורת; המשיבה להסרה לפי הדי# וציו# פרטי

 10במקרה התקשורת הקפדה יתירה, ת להקפיד על הכללי$ הקבועי$ בחוק והדרכה לעובדיה על מנ

 11תית# לכלל לקוחותיה הטבה, אשר תהיה כמחווה שירותית, המשיבה ; של משלוח הודעות עתידי

 12למוצר מתנפחי בריכה ומת#  50%יו$ מיו$ אישור ההסדר ותכלול מת# הנחה בשיעור  30�בתוק� ל

 13תסתלק מבקשת  המבקשתלמוצר משאבות פילטר לבריכה. עוד הוסכ$ כי  30%חה בשיעור הנ

 14, תשיב לה / 3,000המשיבה תשל$ למבקשת גמול בס
 של תביעתה האישית תידחה ו האישור,

 15 / 10,000שכר טרחה בס
 של  יקבלכוחה �ואילו באששולמה  / 3,000את האגרה בס
 של 

 16 טיות. בתוספת מע"מ לכיסוי ההוצאות המשפ

 17 

 18לאחר שעיינתי בבקשה לאישור התובענה כייצוגית ובבקשה המוסכמת להסתלקות, הגעתי  .5

 19למסקנה כי יש מקו$ לאשר את בקשת ההסתלקות ולהורות על דחיית תביעתה האישית של 

 20 התובעת. 

 21 

 22וודא כי משלוח ההודעות על הסכימה להמשיבה מ# ההסדר שפורט בי# הצדדי$ עולה, כאמור, כי  .6

 23תפעל וכ#  ל שתחליט לשגר פרסומות בעתיד, יבוצע בהתא$ להוראות חוק התקשרותידיה, ככ

 24נוכח האמור, ריענו# נהלי$ והדרכה לעובדיה. כ# ניאותה המשיבה לית# הטבה לכלל לקוחותיה. ל

 25פעלה המשיבה לתיקו# ההפרה הנטענת וא� הושגה בשי$ לב לכ
 שבעקבות התובענה הייצוגית, 

 26י עתיד, תו
 קידו$ מטרות חוק התקשורת ותו
 מת# הטבה לכלל המטרה של אכיפה צופה פנ

 27ומאחר שבקשת ההסתלקות ממילא אינה מהווה מעשה בית די# כלפי חברי לקוחות המשיבה, 

 28 הקבוצה האחרי$, מצאתי לנכו# לאשר את ההסתלקות כמבוקש. 

 29 

 30ואי# ג$ צור
 בנוס�, לא מצאתי נסיבות מיוחדות המצדיקות ניסיו# לאתר תובע ייצוגי חלופי,  .7

 31בפרסו$ דבר ההסתלקות בעיתונות או בפרסו$ שמעבר לפנקס התובענות הייצוגיות (ופרסו$ פסק 

 32 הדי# במאגרי$ משפטיי$). 

 33 
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 1מרקיט מוצרי ייעול  8114/14ע"א כידוע, ב –המבוקשי$ אשר לשיעור$ של הגמול ושכר הטרחה  .8

 2קבע בית המשפט העליו# מתווה , )הלכת מרקיטלהל#: , 22.8.2018( בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ

 3לדיו# בבקשה לאישור הסדר הסתלקות מתוגמלת ועמד בפירוט על הכללי$ המנחי$ את הערכאות 

 4הדיוניות. הובהר כי שני השיקולי$ העיקריי$ שעל בית משפט לשקול ה$ קיומה של עילת תביעה 

 5הגו� הנתבע והתועלת הממשית שהשיג ההלי
 עבור חברי הקבוצה. בנוס�, כ
 הבהיר  לכאורה נגד

 6בית המשפט, יש לשקול "שיקולי רוחב", ובפרט את הסכנות הגלומות בהסתלקות מתוגמלת 

 7למוסד התובענה הייצוגית ולציבור בכללותו ואת אינטרס הקבוצה והציבור הרחב, שקול$ לא 

 8המשפט באותו עניי# על העקרונות המנחי$ לקביעת שיעור נשמע בהלי
. לבסו�, עמד בית 

 9 הסכומי$ שיש לפסוק. 

 10 

 11בענייננו, נראה כי התנאי הראשו# לפסיקת גמול מתקיי$. בשי$ לב לטענות המבקשת בבקשת  .9

 12ריענו# נהלי$ פנימי ללפעול לתיקו# ההפרה ונכונות המשיבה להאישור ובתביעתה האישית כמו ג$ 

 13כי אי# מדובר בתביעת סרק וכי למבקשת קיימת עילה לכאורית מכוח  נראה – והדרכה לעובדיה

 14ל המשיבה לפעול כמפורט, מתקיי$ א� התנאי השני, ש. בנוס�, נוכח הסכמתה התקשורתחוק 

 15שכ# נראה כי הגשת התובענה הביאה לתיקו# הליקויי$ עליה$ הצביעה המבקשת לטובת כלל 

 16הגשת יודגש ג$ כי  .עתידית לחברי הקבוצההצמיחה תועלת ו של המשיבה לקוחותיה ונמעניה

 17חוק התקשורת הוראות בדבר הקפדה על קיו$  ברוראת העברתו של מסר התובענה משרתת 

 18 כ
 שהציבור כולו ייהנה מכ
. בנסיבות אלה, מצאתי כי מתקיימי$ התנאי$וקידו$ מטרותיו, 

 19, יש מרקיטהמשפט העליו# בהלכת �נוכח הנחיות ביתבר$  ,המצדיקי$ פסיקת גמול ושכר טרחה

.
 20נתתי דעתי לפסקי הדי# אליה$ הפנו יודגש כי  מקו$ לפסוק גמול ושכר טרחה על הצד הנמו

 21צרפתי נ'  16�09�18631פסק הדי# בעניי# ת"צ המבוקשי$. גמול ושכר הטרחה הצדדי$ לעניי# ה

 22�14252. בת"צ (מחוזי מר') מרקיט הלכת ) נית# לפני7.6.2017( דיאטת ילנה מלישב ישראל בע"מ

 23, מרקיטלאחר שנפסקה הלכת  ), שנית16.12.2018#( מסנג'ר בע"מאורטל דאי נ' מיוזיק  16�01

 24לפסק  15�ו 7מצא בית המשפט לנכו# להפחית משמעותית את הגמול המבוקש (ראו פסקאות 

 25ואת שכר הטרחה לאחר ששקלתי את כל האמור, מצאתי לנכו# להפחית את הגמול הדי#). 

 26 / 6,000ס
 של על  –הטרחה שכר  אתו / 1,000על ס
 של  את הגמול ולהעמיד י$המבוקש

 27: ת"צ במקרי$ דומי$ מרקיטבתוספת מע"מ (השוו לפסיקת הערכאות הדיוניות לאחר הלכת 

 28איי  –גרי נ' א.י.ע. ); ת"צ (שלו$ ת"א) 16.8.2018( שיר נ' מנח  18�05�65917(שלו$ ת"א) 

 29 נ' צרכניית "סופר הכפר"מויאל  18�03�48858); ת"צ (שלו$ ת"א) 26.8.2018( בע"מאופטיק 

 30 . ))21.11.2018( שיר נ' י.ד אריאל השקעות בע"מ 18�05�66090ת"צ (שלו$ ת"א) ; )23.9.2018(

 31 

 32במסגרת בקשת ההסתלקות, הסכימו הצדדי$ כי המשיבה תשפה המבקשת בגי# האגרה ששילמה  .10

 33לאור ההסדר אגרה, זאת היה של ישנהמחצית מתשלו$ הלפטור $ העתרו . עוד / 3,000ס
 ב

http://www.nevo.co.il/case/18777525
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 1נתתי דעתי למחלוקת בפסיקת הערכאות הדיוניות שאליו הגיעו והשלב המקדמי של הדיו#. 

 2בשאלת קיומ$ של טעמי$ מיוחדי$ למת# הפטור במקרי$ כגו# זה (ראו, מחד גיסא, את פסקי 

 3שיר נ' הראשו� בירקו�  18�05�65857 ו$ ת"א)בת"צ (של זכאי�של כב' השופטת ס' רסלר הדי#

 4(שלו$ ת"א) ת"צ ; 18�11�31354). על פסק הדי# הוגש ערעור שמספרו ע"א 23.10.2018( בע"מ

 5הדי# של  י. ומאיד
 גיסא, את פסק)21.11.2018( שיר נ' י.ד אריאל השקעות בע"מ 18�05�66090

 6 מויאל נ' מינימרקט שוקי בע"מ 18�05�65970כב' השופט ר' חיימובי5 בת"צ (שלו$ ת"א) 

 7 18�07�20353ושל כב' השופט א' דפדי בת"צ (שלו$ ת"א)  )מויאל הלכת(להל#:  )18.12.2018(

 8מצאתי טע$ רב בהנמקת כב' השופט )). לעניי# זה, 26.12.2018( רייפמ� נ' גול� טלקו  בע"מ

 9לתועלת ציבורית, חיימובי5 לפיה "אי# להכביד ע$ צרכני$ שהגישו תביעות ראויות שהביאו 

 10וכאשרה ההלי
 הסתיי$ במהירות וביעילות מתקיימי$ טעמי$ מיוחדי$ שמצדיקי$ מת# פטור 

 11מחלקה השני של האגרה. מת# פטור שכזה א� יתמר5 את הצדדי$ להגיע להסכמות, דבר שיקל 

 12את העומס על בתי המשפט והוא משתלב ע$ הפטורי$ האחרי$ שניתנו בתקנות בתי המשפט 

 13. מוב# שכל מקרה נבח# לגופו, ושהמצב יהיה שונה בתכלית מקו$ בו 2007�תשס"ז(אגרות), 

 14מתרש$ בית המשפט כי התובע פעל בחוסר תו$ לב, ממניעי$ זרי$ או שלא הביא לתועלת כלשהי, 

 15במקרה דנ# נוכח האמור, שוכנעתי כי  ).12פסקה  לעיל, מויאלא
 זה אינו המצב בענייננו" (הלכת 

 16חדי$ לפטור את המבקשת מתשלו$ המחצית השנייה של האגרה. עוד מצאתי נתקיימו טעמי$ מיו

 17לנכו# לאשר את הסכמת הצדדי$ לפיה המשיבה תשפה את המבקשת על הסכו$ ששילמה בגי# 

 18 המחצית הראשונה של האגרה. 

 19 

 20כוחה להסתלק מ# הבקשה לאישור התובענה כייצוגית �סו� דבר: אני מאשרת למבקשת ולבא .11

 21ושיפוי בגי# האגרה ששולמה, כמפורט לעיל. אני פוטרת את שכר טרחה , ולולקבל מהמשיבה גמ

 22בנוס�, תביעתה האישית של המבקשת נדחית ללא צו הצדדי$ משתלו$ חלקה השני של האגרה. 

 23 להוצאות.

 24 

 25המזכירות תשלח את פסק הדי# לצדדי$ ולמנהל בתי המשפט לצור
 עדכו# פנקס התובענות 

 26  הייצוגיות.  

  27 

 28  , בהעדר הצדדי$.2019ינואר  18, י"ב שבט תשע"טנית# היו$,  

                   29 

 30 

  31 




