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לפני כבוד השופטת גילה כנפי-שטייניץ
בעניין :האני טנוס
ע"י ב"כ עו"ד נ' טנוס
המבקש
נ ג ד
בנק אגוד לישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ש' לובצקי הס
המשיב

פסק דין
לפניי בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה
.1
נגד המשיב ,בנק אגוד לישראל בע"מ ,בקשה לפי ס'  11לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו-
.2001
המבקש הגיש נגד המשיב תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית בה נטען כי
.2
המשיב שלח למבקש דבר פרסומת באמצעות הדואר האלקטרוני ,מבלי שהמשיב קיבל לכך
את הסכמתו של המבקש .במעשיו אלו ,כך נטען ,הפר המשיב את הוראת סעיף 00א לחוק
התקשורת (בזק ושידורים) ,תשמ"ב.1892-
.0

עוד בטרם הגיש המשיב תשובתו לבקשה ,הגישו הצדדים בקשה מוסכמת

להסתלקות המבקש מ ן הבקשה .בבקשת ההסתלקות צוין ,כי לאחר שהוגשה בקשת האישור
פנו אל המבקש נציגי חברת לוג טק תקשורת בע"מ (להלן -לוג טק) ,וציינו בפניו כי דבר
הפרסומת נשוא בקשת האישור נשלח אליו על ידי חברה זו ,וזאת לאחר שהמבקש נתן את
הסכמתו לקבלת דברי פרסום מן החברה בשנת  .2012לוג טק אף הציגה בפני המבקש את
הסכמתו לקבלת דברי פרסום .עוד צוין בבקשה ,כי לוג טק הסבה את תשומת ליבו של
המבקש לכך שדבר הפרסומת שנשלח אליו כלל "אפשרות פשוטה וסבירה" לחזור בו
מהסכמתו באמצעות לחיצה על הקישור "בטל מנוי" .לנוכח הבהרות אלו ,כך צוין ,הגיע
המבקש למסקנה כי אכן נתן את הסכמתו למשלוח דבר הפרסומת ,כי דבר הפרסומת נשלח
כדין וכי לא קיימת לו עילת תביעה כלפי המשיב .לפיכך סוכם בין הצדדים כי המבקש
יסתלק מן הבקשה ותביעתו האישית תידחה ללא צו להוצאות.
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לאחר שבחנתי את בקשת ההסתלקות ,ולנוכח העדרה של עילת תביעה כמפורט

בבקשה ,אני מאשרת את בקשת ההסתלקות .אני מורה על מחיקת בקשת האישור ועל דחיית
תביעתו האישית של המבקש ,ללא צו להוצאות.
מזכירות בית המשפט תעביר פסק הדין לב"כ הצדדים .כן תעבירו למנהל בתי המשפט
לצורך רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות.
ניתן היום ,ו' שבט תשע"ה 21 ,ינואר  ,2012בהעדר הצדדים.
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