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 דורון חסדאי  שופטכבוד ה לפני 
 
 
 

 
 התובעת/המבקשת 

 
 xxxxxxxxxת.ז.  אלה מדיון

 ע"י ב"כ עו"ד חן  שטיין 
 

 נגד
 
 

 הנתבעת/המשיבה
 

 513680470חפ/  תפוז כתום שיווק אופנה בע"מ
 ע"י ב"כ עו"ד רוית קורן 

 1 

 
 פסק דין )חלקי(

 2 

 3 רקע כללי 

 4" או תהתובעמונחת בפני בקשה מוסכמת להסתלקותה של המבקשת, הגב' אלה מדיון )להלן: " .1

 5לאישור תובענה כייצוגית כנגד "תפוז כתום שיווק אופנה בע"מ" )להלן:  ה"( מבקשתהמבקשת"

 6חוק תובענות )להלן: " 2006-תובענות ייצוגיות, תשס"ולחוק  16"( זאת בהתאם להוראת סעיף המשיבה"

 7 "(. ייצוגיות

 8בתמצית יאמר כי עניינה של בקשת האישור הינה בטענה כי המבקשת קיבלה מסרונים פרסומיים לטלפון  .2

 9הנייד שברשותה לאחר שהצטרפה למועדון הלקוחות של המשיבה, על אף שלא ניתנה הסכמתה מראש 

 10וכח העובדה כי לא ניתן היה למסור הודעת סירוב לקבלת המסרונים לקבלת מסרונים אלו, וכן נ

 11א לחוק התקשורת )בזק ושידורים( 30סעיף באמצעות שליחת מסרון בחזרה. זאת, תוך הפרת הוראות 

 12 . "(חוק התקשורת)להלן: "1982-התשמ"ב

 13לסעיף  המשיבה בתגובתה טענה כי המבקשת נתנה הסכמתה לקבלת המסרונים הפרסומיים, וכי בהתאם .3

 14 ( לחוק התקשורת די בציון שם המפרסם ודרכי יצירת הקשר עימו לצורך מתן הודעת סירוב. 2א)ה()30

 15המבקשת הגיבה לתגובה זו, והפנתה לפסיקה הקובעת כי גם במשלוח מסרונים פרסומיים לטלפון  .4

 16 סלולארי, יש לאפשר ללקוח לשלוח הודעת סירוב בדרך של משלוח מסרון חוזר. 

 17, הגישו הצדדים הודעה מוסכמת לפיה המבקשת תסתלק מבקשת האישור, וזאת לאור 22.01.2017ביום  .5

 18העובדה כי המשיבה מאפשרת כיום ללקוחותיה לשלוח הודעת סירוב לקבלת מסרונים בדרך של שליחת 

 19 מסרון חוזר של "הסר".

 ₪20,  1,200,000-כמו כן  הושגו הסכמות לגבי מתן הטבה לכלל חברי המועדון של המשיבה בשווי של כ .6

 21 כדלקמן: 
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 1 לנקודה. ₪  1נקודות, בשווי של  55-כל חברי המועדון של המשיבה יזוכו ב .א

 2 הנקודות יוזנו לחברי המועדון הקיימים באופן אוטומטי  ללא הבחנה בין חברי המועדון.  .ב

 3 ייעשה ללא התניית קנייה בסכון מינימום או תנאי אחר.  ניצול הנקודות .ג

 4 15נקודות בשתי קניות נפרדות ) 30חברי המועדון יהיו רשאים לנצל  2018במהלך השנה הקלנדרית  .ד

 5 נקודות בכל קניה(. 

 6 15נקודות בשתי קניות נפרדות ) 25חברי המועדון יהיו רשאים לנצל  2019במהלך השנה הקלנדרית  .ה

 7 נקודות בקניה השניה(.   10-ראשונה ונקודות בקניה 

 8 ". ההטבהההטבה לחברי המודעות כמפורט לעיל תכונה מעתה לשם הנוחות גם "

 9הצדדים לא הגיעו להסכמות בעניין הגמול למבקשת ושיעור שכר הטרחה לבא כוחה, ומבוקש כי הצדדים  .7

 10 דנן יום ממועד מתן החלטה 30עמודים, בתוך  10יגישו את טיעונים בכתב לעניין זה, בהיקף של עד 

 11 בבקשת ההסתלקות. 

 12, בעקבות הערת בית המשפט, הודיעה המשיבה כי היא תיידע את חברי המועדון בדבר 28.01.2018ביום  .8

 13 מתן ההטבה באמצעות שליחת מסרון. 

 14בנסיבות העניין, נוכח האמור בבקשת ההסתלקות המוסכמת, ובשים לב כי ההפרה הנטענת העיקרית  .9

 15על ידי המשיבה, מוצא אני לאשר את הסכמות הצדדים, וניתן להן בזאת תוקף של פסק בתיק תוקנה 

 16 דין. 

 17 יום מהיום.  30הצדדים יגישו את טיעוניהם כמבוקש לעניין הגמול למבקשת ושכר טרחת בא כוחה בתוך  .10

 18ט במקביל, תפעל המשיבה להוצאת דבר ההטבה מן הכוח אל הפועל, ותגיש עדכון בעניין זה לבית המשפ .11

 19 יום מהיום.  45בעוד 

 20משאין בהסתלקות התובע משום מעשה בית דין, ובהיעדר נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, לא מצאתי  .12

 21כי יש צורך באיתור תובע חלופי או בפרסום הודעת ההסתלקות )להרחבה בעניין אי פרסומן של 

 22יאל מישורי נ' דקלה דנ 13675-03-09הסתלקויות בהתאם לשיקול דעת בית המשפט  ר': ת"צ )ת"א( 

 23עוז נ' כלל בריאות חברה -בלהה הר 24356-04-10(; ת"צ )מרכז( 2010)פורסם בנבו,  חברה לבטוח בע"מ

 24 ((.  2010)פורסם בנבו,  לביטוח בע"מ

 25  דבר סוף

 26 .בקשת ההסתלקות המוסכמת מתקבלת .13

 27 . בעניין זההגמול למבקשת ושכר טרחת בא כוחה יפסקו בנפרד לאחר השלמת טיעונים מצידם   .14

 28 .תביעתה האישית של המבקשת כנגד המשיבה נדחית .15
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 1( לחוק התובענות הייצוגיות. 1)ד()16בנסיבות העניין אין מקום לאיתור מייצגים חלופיים כאמור בסע'  .16

 2 כפועל יוצא מכך נמחקת בקשת האישור .

 3בפנקס  המזכירות תמציא את פסה"ד לב"כ הצדדים וכן למנהל מערכת בתי המשפט לצורך רישומו .17

 4 התובענות הייצוגיות.

 5 

 6 

 7 , בהעדר הצדדים.2018פברואר  12, כ"ז שבט תשע"חניתן היום,  

          8 

 9 

 10 

 11 

 12 


