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 פסק דין
 1 

 2 תובענות חוקל 16 סעיף לפי, כייצוגית תובענה לאישור מבקשה להסתלקות מוסכמת בקשה לפניי

 3 (."החוק": להלן) 2006-ו"התשס, ייצוגיות

 4 

 5 המשיבה לפיה המבקשת בטענת ועניינה 16/3/15 ביום הוגשה כייצוגית תובענה לאישור הבקשה

 6 1982-ב"התשנ(, ושידורים בזק) התקשורת חוקל' א30 סעיף מכוח עליה המוטלת החובה את הפרה

 7 באמצעות הפרסומת דברי שוגרו שלהם הניידים הטלפון מכשירי שאל לנמענים אפשרה שלא בכך

 8 מסרון באמצעות, היינו, הפרסומת דבר שוגר בה הדרך באותה סירוב הודעת לשלוח, כתוב מסרון

 9 .המשיבה של האינטרנט לאתר הכניסה באמצעות כן לעשות אותם חייבה אלא, כתוב

 10 פעולת את הפכה, התפוצה מרשימת היציאה על הקשתה המשיבה, כן בעשותה, המבקשת לטענת

 11 . ותסכול נוחות חוסר של מסוג ממוני לא נזק הקבוצה לחברי גרמה ובכך כדאית לבלתי ההסרה

 12 פרסומת דברי לקבלת סירוב הודעת משלוח לאפשר למשיבה המורים עשה לצווי עתרה המבקשת

 13 הודעת של המשלוח ופרטי האפשרות את לפרסם המשיבה חיוב תוך, כתוב מסרון משלוח באמצעות

 14 .כספי לפיצוי וכן הפרסומת דברי בגוף סירוב

 15 

 16 ערכה, למשיבה כייצוגית תובענה לאישור הבקשה המצאת לאחר, הנוכחית מהבקשה כעולה

 17 לקבוצה, קצרה ניסיון בתקופת נשלח לאישור הבקשה נשוא המסרון כי שהעלה בירור המשיבה

 18 .זה בעניין שניתנו המשיבה להנחיות ובניגוד כדין לכך הסכימו אשר הנמענים של מצומצמת
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 2 הסתלקות בהסדר התובענה סיום על ביניהם הוסכם, בדברים באו שהצדדים ולאחר האמור לאור

 3 הסרה אפשרות יכלול מסרון באמצעות בעתיד המשיבה ידי-על שישלח פרסומת דבר כל לפיו מוסכם

 4 מתן לטופס המשיבה של הרשמי האינטרנט באתר הגישה כי הוסכם עוד. חוזר מסרון באמצעות

 5 במרחק תהיה אליו שהגישה כך יותר נגיש למיקום תועבר התקשורת לחוק בהתאם סירוב הודעת

 6 .באתר הראשי מהעמוד קישורים לשני עד של

 7 

 8 בסכום ד"עו ט"ושכ ₪ 4,000 של בסך גמול למבקשת תשלום בדבר להסכמה הגיעו הצדדים, בנוסף

 9 .מ"מע בתוספת ₪ 12,000 של

 10 

 11 על חוזר ובלתי מוחלט באופן תיוותר המבקשת לעיל ההסדר אישור עם כי הצדדים בין הוסכם עוד

 12 ותתחייב המשיבה נגד תובענה או/ו אישור בבקשת הקשורים, דרישה או טענה, זכות, תביעה כל

 13 חדש הליך בכל בעקיפין או במישרין לנקוט או להגיש לשדל או להגשה שותפה להיות או להגיש שלא

 14 .המשיבה מול

 15 

 16 .ההסתלקות בקשת הגשת בדבר מודעה פרסום מחובת אותם לפטור עתרו הצדדים

 17 

 18 .כדין, כוחה ובאי המבקשת תצהיר צורף לבקשה

 19 

 20 .לחוק 16 סעיף לפי ההסתלקות בקשת את לאשר בזאת מוחלט צרופותיה על בבקשה העיון לאחר

 21 

 22 בבקשת כמפורט הכל, הצדדים עצמם על שנטלו ההתחייבויות לכל דין-פסק של תוקף בזה ניתן

 23 .זה דין-מפסק נפרד בלתי חלק מהווה כאמור בהתחייבויות האמור וכל ההסתלקות

 24 

 25 .בזאת נמחקת ייצוגית כתובענה תובענה לאישור הבקשה

 26 
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 2 את לחייב מקום אין, המבקשת לגבי זולת, דין בית מעשה ליצור כדי ההסתלקות באישור ואין מאחר

 3 היתר בין, ראו) 2010-ע"התש, ייצוגיות תובענות לתקנות( ב)11 תקנה לפי מודעה בפרסום הצדדים

 4 בריאות כלל' נ עוז הר 24356-04-10( מרכז מחוזי' )תצ, שופרסל' נ נאסר 50601-07-14'( חי' )תצ

 5 ((.במאגרים פורסמו) לביטוח חברה

 6 

 7 ₪ 12,000 של בסכום המבקשת כ"ב ט"בשכ תישא וכן ₪ 4,000 בסך גמול למבקשת תשלם המשיבה

 8 .כחוק מ"מע בתוספת

 9 

 10 הפרשי הסכומים יישאו, כן לא שאם, זה דין-פסק המצאת ממועד יום 30 בתוך ישולמו הסכומים

 11 .בפועל לתשלומם ועד הדין-פסק מתן מיום כחוק והצמדה ריבית

 12 

 13 כפי, השינוי ביצוע בדבר מטעמה מוסמך נציג של תצהיר המשיבה תמציא 1/1/16 מיום יאוחר לא

 14 .המבקשת כ"לב ישירות יועבר מהתצהיר עותק. המוסכמת הסתלקות בבקשה שפורט

 15 

 16 .7/1/16 ביום לעיוני יובא התיק

 17 

 18 פנקס לעדכון המשפט בתי למנהל וכן הצדדים כח לבאי זה דין-מפסק עותק תמציא המזכירות

 19 .הייצוגיות התובענות

 20 

 21 , בהעדר הצדדים.2015ספטמבר  07, כ"ג אלול תשע"הניתן היום,  

        22 

 23 

 24 

 25 

 26 


