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מבקש

כבוד השופט מוטי פירר

עמרי ינקובי
נגד

משיבה

חבוש בע"מ

החלטה
בפניי בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש עמרי ינקובי )להל " :המבקש"( מבקשתו לאישור
תובענה כייצוגית כנגד "חבוש בע"מ" )להל " :המשיבה"( וזאת בהתא להוראת סעי"  16לחוק
תובענות ייצוגיות ,תשס"ו ) 2006להל " :החוק"(.

רקע
 .1ביו  22.10.2017הגיש המבקש תובענה וכ בקשה לאישור התובענה כייצוגית )להל " :בקשת
האישור"( כנגד המשיבה.
 .2המשיבה הינה רשת "עשה זאת בעצמ " הפועלת באזור השרו והסביבה ,ומפעילה כ  6סניפי .
 .3המבקש הינו אזרח תושב נתניה אשר מבצע מעת לעת רכישות אצל המשיבה ,ואשר לטענתו מקבל
לעיתי תכופות הצעות ומסרי באמצעות הטלפו הסלולרי שברשותו באשר למבצעי ברשת
המשיבה ,וזאת במטרה לעודד אותו לבצע רכישות .לטענת המבקש בבקשתו ,למיטב זכרונו לא נת
הסכמה מפורשת למשיבה לקבלת הודעות פרסו .
 .4לדברי המבקש ,המשיבה שלחה לו ולחברי הקבוצה דברי פרסומת באמצעות הודעות מסר קצר
למכשירי הטלפו הסלולרי שברשות  ,מבלי שאפשרה לנמעני לשלוח הודעת סירוב ,ומבלי שציינה
המשיבה בדבר הפרסומת את דרכי יצירת הקשר עמה לצור מת הודעת סירוב כאמור ,הכל בניגוד
להוראות סעי! 30א לחוק התקשורת )בזק ושרותי ,(%התשמ"ב ) 1982להל " :חוק הספא.("%
 .5לטענת המבקש משלוח הודעות פרסומת על ידי המשיבה לחברי הקבוצה ,בי שאלו נתנו הסכמת
המפורשת לקבלת ובי שלא ,מבלי לציי את דרכי יצירת הקשר ע המפרס לצור מת הודעת
סירוב ,מהווה הפרה מפורשת של סעי" 30א הנ"ל.
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 .6לאור האמור דרש המבקש כי כנגד המשיבה יינת צו עשה לחדול ממשלוח הודעות פרסומיות
ללקוחות בלא שיש בידה הסכמה מפורשת מה  ,ולהורות לה לאפשר הסרה במסרו חוזר בהתא
לקבוע בחוק ,כמו כ נדרשה המשיבה לפצות את חברי הקבוצה על נזקי העבר.
 .7הקבוצה הנפגעת מהתנהלות המשיבה הוגדרה בבקשה לאישור כ " :כל אד %אשר קיבל דברי
פרסומת מהמשיבה בניגוד לדי ,,לרבות מבלי שנת ,הסכמתו המפורשת לכ +ו/או מבלי שהמשיבה
ציינה בהודעה את פרטי יצירת הקשר עמה לצור +מת ,הודעת סירוב ו/או לא אפשרה לו לשלוח לה
הודעת סירוב באופ ,בו נשלחה ההודעה"
 .8המבקש העמיד את נזקו הממוני על ס של  , 800בעבור כל הודעה פרסומית שנשלחה שלא כדי ,
זאת עקב בזבוז הזמ וההתעסקות בטיפול בהודעות ו/או בהסרת ו/או בניסיונות לאיתור המשיבה,
וכ טע לנזק לא ממוני כפיצוי בגי תסכול ,טרדה ,עלבו ועוגמת נפש בס של  ., 10הנזק לקבוצה
הועמד על הס של  1.05מיליו  ,על דר האומדנה בלבד.
 .9המשיבה עתרה ונענתה לקבלת ארכה להגשת תשובתה לבקשה ,זאת עקב מו"מ שהתנהל בי הצדדי ,
ועל כ עד כה טר הוגשה תשובתה לבקשת האישור.
 .10ביו  15.7.2018הגישו הצדדי בקשת הסתלקות מוסכמת .במסגרת בקשת ההסתלקות הוסכ כי
המשיבה תחלי" את ספק המסרוני מטעמה ,באופ שלאחר השינוי האמור יופיע בהודעת המסר
הקצר מספר טלפו אשר יכול לקבל הודעות הסרה במסרו חוזר .הלי זה יביא לתועלת לכלל חברי
הקבוצה ולציבור וימנע את הישנות התופעה.
 .11עוד הוסכ כי כנגד ההסתלקות תישא המשיבה בגמול למבקש בס של  , 3,000ובשכר טרחת בא
כוחו בס של  , 10,000בצירו" מע"מ ,אשר ישולמו בשלושה תשלומי שווי .

דיו ,והכרעה
 .12בסעי" )16א( לחוק ,קבע המחוקק תנאי לאישור הסתלקות צדדי מתובענה ייצוגית או מבקשה
לאישורה:
"מבקש ,תובע מייצג או בא כוח מייצג ,לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית ,אלא
באישור בית המשפט ,וכ ,לא יקבל ,במישרי ,או בעקיפי ,,טובת הנאה מהנתבע או מאד %אחר
בקשר להסתלקותו כאמור ,אלא באישור בית המשפט; בהחלטתו א %לאשר טובת הנאה כאמור,
ישקול בית המשפט את אלה:
.1

א %הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – הא%
התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה;

 2מתו 4

בית משפט השלו בראשו לציו
ת"צ  38461 10 17ינקובי נ' חבוש בע"מ
תיק חיצוני :קיימי מסמכי

.2

התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה".

 .13מקו בו מבוקשת הסתלקות "מתוגמלת" מבקשה לאישור תובענה ייצוגית יבח בית המשפט הא
התובענה מעלה עילה של ממש וכאשר התביעה אינה ראויה או שסיכוייה קלושי  ,לא יאשר בית
המשפט את הגמול למבקש או שכר טרחה לבא כוחו) .ר' לעניי זה ע"א  4714/13מרו ,דיאב נ' חברת
איי דיגיטל סטור בע"מ )  ;(2013אלו ,קלמנט "פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית" משפטי %מא
) 89 87 ,5תשע"א(; בקבלת בקשת הסתלקות יש לבחו את מידת התועלת בעת קביעת הגמול ושכר
הטרחה" .כאשר הבקשה הביאה לשינוי בהתנהגות הנפגע ולפיצוי הנפגעי  ,התובע ועור הדי זכאי
לגמול ושכר טרחה עבור זמנ  ,הוצאותיה והיוזמה לפעולה כנגד הנתבע" )קלמנט ,ש (.
 .14בענייננו ,סבורני כי בשלב זה של ההלי עומדת כנגד המשיבה עילה לכאורה להפרת הוראות סעי"
30א לחוק הספא .
 .15ע החלפת אופ משלוח הודעת המסר הקצר בדר המאפשרת שליחת הודעה חוזרת לש הסרה,
הרי שקמה בזאת תועלת לקבוצה ולציבור בכללותו ,הג שאי בדברי אלו משו פיצוי לחברי
הקבוצה שקיבלו את ההודעות בעבר .מוב כי אי בכ כדי לגרוע מחובתה של המשיבה לעמוד ביתר
הוראות סעי" 30א הנ"ל.
 .16אשר על כ  ,אני מאשר את בקשת ההסתלקות .בהתא לכ  ,הבקשה לאישור התובענה כייצוגית
תימחק; כמו כ נדחית בזאת תביעתו האישית של המבקש כלפי המשיבה.
 .17בנוס" ,אני מאשר את הסכמת הצדדי לעניי הגמול למבקש ושכר טרחת בא כוחו .בשי לב לתועלת
הגלומה בשינוי באופ שליחת המסר הפרסומי על ידי המשיבה מכא ואיל .
 .18הגמול למבקש על ס  , 3,000ישול בתו  30יו מהיו  .שכר טרחת ב"כ המבקש על ס , 10,000
בצירו" מע"מ ,ישול באופ בו שליש ישול בתו  30יו מהיו  .יתרת שכר הטרחה תשול בכפו"
לאישור בית המשפט ,לאחר קבלת הודעה נתמכת בתצהיר מאת בא כוח המבקש המאשרת כי
התחייבות המשיבה לשינוי בשליחת מסרוני באופ המאפשר הסרה מרשימת התפוצה בהודעה
חוזרת קוימה במלואה.
 .19בנסיבות העניי לא מצאתי מקו לאיתור מייצגי חלופיי כאמור בסע' )16ד() (1לחוק .כמו כ ,
משאי בהסתלקות המבקש משו מעשה בית די  ,בהיעדר נסיבות המצדיקות זאת ,משהושגה
התועלת כמופרט לעיל ,ומשנתתי דעתי לכל השיקולי הצריכי לעניי לא מצאתי כי יש צור
בפרסו הודעת ההסתלקות.
 .20בא כוח המבקש ימסור למנהל בתי המשפט הודעה מתאימה בדבר מחיקת בקשה האישור ודחיית
תביעתו האישית של המבקש נגד המשיבה וזאת לצור רישו בפנקס התובענות הייצוגיות.
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ניתנה היו  ,ו' אב תשע"ח 18 ,יולי  ,2018בהעדר הצדדי .
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