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 16מספר בקשה: 

  הדס עובדיה  שופטתה כבוד בפני 
 

 
 מבקש

  
  דב אור מצגר

  ע"י עו"ד יצחק חש ועו"ד אריאל מירו

 

  
  נגד

 

  
 משיבי!

 

  שילוח
יגאל שחר.1
 מיה לויע"י עו"ד יניב רוטנשטיי ועו"ד 

  סודות המזרח בע"מ.2
  ד יצחק אביר� ועו"ד דנה שילוניע"י עו"

  פאר! (ישראל) בע"מ
סופר. 3

 ע"י עו"ד ער ז

  
  
  
  
 

 פסק די'

  1 

  2 

 3, ולאחר שהתקבלה בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש 29.11.2015בהמש
 להחלטתי מיו�  .1

 4(להל:  2006'ייצוגיות, התשס"ולחוק תובענות  16סעי%  לפימבקשתו לאישור תובענה ייצוגית 

 5תתווס% ההערה: "השימוש  2'ו 1"), לאחר שהוסכ� בי הצדדי� כי לפרסומי המשיבות החוק"

 6כתמיכה בתהלי
 הורדת משקל, בשילוב תזונה נכונה ואורח חיי� בריא", בתחתית העמוד 

 7חלטתי הראשו והאחרו של הפרסו� בגודל אות של הטקסט הפרסומי ובאופ מובלט, להל ה

 8 .בעניי גמול ושכ"ט

 9 דעת חוות הוצאות הכולל, + 30,000 בס
 הייצוגי לתובע גמול לפסיקת עותרי� כוחו ובא המבקש .2

 10 להוצאות לב בשי� זאת. מ"ומע + 80,000 בס
 המייצגי� כ"לב ט"ושכ, והעדויות המומחה

 11 .וחשיבותה הקבוצה עבור שהושגה והתועלת שנטלו הסיכו, שטרחו הטרחה, שהוצאו הממשיות

 12 לעודד שלא מנת עללפי הנטע  כוחו ולבאי לתובע ט"ושכ גמול לפסיקת מתנגדי� ככלל המשיבי� .3

 13' כב ידי על כוחו ולבאי לתובע הומל- 15.2.2015 מיו� בדיו שעוד, זו כתביעה סרק תביעות הגשת
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 1, קלישותה על מצביעי� ממנה וההסתלקות תוצאתה וא%, עליה לעמוד א� לשקול ב"נד השופטת

 2. + מליו עשרי� על העולה כספי פיצוי ולרבות בה שנתבעו הגורפי� הסעדי� לאור שאת וביתר

 3. מאליו הברור על חזרה אלא התנהגותי שינוי אי הצדדי� על כמוסכ� בפרסו� הכיתוב בהוספת

 4 אי לתובע. ועדותו קרניאל ר"ד דעת חוות ג� כ
. דבר תרמו ולא מוצדקות היו לא התובע הוצאות

 5 הסכ�, 2'ו 1 המשיבות לטענת. קלושי� היו להתקבל והתביעה הבקשה וסיכויי תביעה עילת כלל

 6 ומצביע תמוה, מ.ק בישיבת ממנו בו חזרו הצדדי� אשר, 3 למשיבה המבקש בי שנכרת הפשרה

 7 נכונה 2 המשיבה. לקבוצה תועלת כל וללא התביעה שמאחורי מוצדקת לא התעשרות כוונת על

 8. מ"מע הכוללי� + 1,000 ס
 על ביחד הטרחה ושכר הגמול את להעמיד הדי משורת לפני�

 9 בפרסומיה דופי נפל לא וממילא התנהגותי שינוי כל ביצעה לא עצמה היא כי מוסיפה 3 המשיבה

 10 היא שהוצע הפשרה להסכ� שהסכימה הסיבה. תשלו� בכל לחיובה מקו� אי ולפיכ
 מלכתחילה

 11 .גרידא כלכלית

 12 לחוק קובע:(א) 16סעי%  .4

 13"מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה 

 14ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכ' לא יקבל, במישרי' או בעקיפי', טובת הנאה 

 15  מהנתבע או מאד! אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט."

 16גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבא כוחו משאושרה הכלל הוא לפיכ
 כי בית המשפט לא יפסוק 

 17  בקשת ההסתלקות. לכלל חריגי�.

5.  , 18בהקשר זה בואר על ידי פרופ' אלו קלמנט שיש הצדקה לתגמל את התובע המייצג ועור
 הדי

 19שבהגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית הביאו את הנתבע לשינוי התנהגותו ופיצוי הנפגעי�. 

 20ושכר טרחת עור
 הדי במצבי� אלה יקבעו לפי הקריטריוני� המפורטי� הגמול לתובע המייצג 

 21לחוק ביחס לרשות המדינה (ראו:  9לחוק בהיקש מהסדר החדילה הקבוע בסעי%  23'ו 22בסעיפי� 

 22 )).2011( 88'87 5מא  משפטי! אלו קלמנט "פשרה והסתלקות בתובענות ייצוגיות"

 23 ע המייצג:לחוק קובע ביחס לפסיקת גמול לתוב 22סעי%  .6

 24(א)הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית, כולה או חלקה, לטובת הקבוצה, "

 25כולה או חלקה, לרבות בדר( של אישור הסדר פשרה, יורה על תשלו! גמול 

 26לתובע המייצג, בהתחשב בשיקולי! כאמור בסעי* קט' (ב), אלא א! כ' מצא, 

 27    עני'.מטעמי! מיוחדי! שיירשמו, שהדבר אינו מוצדק בנסיבות ה

 28  (ב) בקביעת שיעור הגמול יתחשב בית המשפט, בי' השאר, בשיקולי! אלה:

 29הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכו' שנטל על עצמו בהגשת התובענה   )1(

 30  הייצוגית ובניהולה, בפרט א! הסעד המבוקש בתובענה הוא סעד הצהרתי;
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 1  התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;  )2(

 2  חשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית.מידת ה  )3(

 3  – במקרי! מיוחדי! ומטעמי! מיוחדי! שיירשמובית המשפט רשאי,   (ג)

 4לפסוק גמול למבקש או לתובע המייצג א* א! לא אושרה התובענה   )1(

 5הייצוגית או שלא ניתנה הכרעה בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה, לפי 

 6  קט' (ב);העני', בהתחשב בשיקולי! כאמור בסעי* 

 7לפסוק גמול לארגו' שהשתת* בדיוני! בתובענה הייצוגית לפי הוראות   )2(

 8, א! מצא שהדבר מוצדק לאור הטרחה שטרח והתרומה שתר! 15סעי* 

 9  ה.ע) '(ההדגשה לא במקורבהשתתפותו בדיוני! כאמור." 

  10 

 11  קובע ביחס לקביעת שכר טרחת בא כוח המייצג: 23סעי% 

 12הטרחה של בא הכוח המייצג בעד הטיפול  "(א) בית המשפט יקבע את שכר

 13בתובענה הייצוגית, לרבות בבקשה לאישור; בא הכוח המייצג לא יקבל שכר 

 14  טרחה בסכו! העולה על הסכו! שקבע בית המשפט כאמור.

 15בקביעת שיעור שכר הטרחה של בא כוח מייצג לפי סעי* קט' (א), יתחשב   (ב)

 16  בית המשפט, בי' השאר, בשיקולי! אלה:

 17  תועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;ה  )1(

 18מורכבות ההלי(, הטרחה שטרח בא הכוח המייצג והסיכו' שנטל על עצמו   )2(

 19  הייצוגית ובניהולה, וכ' ההוצאות שהוציא לש! כ(; בהגשת התובענה

 20  מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית;  )3(

 21  לי(;האופ' שבו ניהל בא הכוח המייצג את הה  )4(

 22הפער שבי' הסעדי! הנתבעי! בבקשה לאישור לבי' הסעדי! שפסק בית   )5(

 23  המשפט בתובענה הייצוגית.

 24בית המשפט רשאי לקבוע לבא כוח מייצג שכר טרחה חלקי על חשבו' שכר   (ג)

 25הטרחה הכולל, א* בטר! הסתיי! הלי( הבירור של התובענה הייצוגית, א! 

 26ל הנית', בהתחשב בשיקולי! כאמור מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העני', וככ

 27  בסעי* קט' (ב)."

 28בשי� לב לסיכויי התובענה אילו התנהלה עד תו�, ולסכו� הנזק המופרז לכאורה שננקב בבקשת  .7

 29האישור, א
 בהתחשב ג� בשינוי ההתנהגותי הנוגע לפרסומי� ולתועלת שהושגה בהבהרת 

 30היא בת ער
, ותרמה תרומה התרומה הנטענת של השימוש במוצרי�, שהג� שאינה מכרעת 

 31ראיתי לנכו  יצוגיות והיא אכיפת הדי, להגשמתה של אחת ממטרות חוק תובענות ימסוימת 
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 1ש"ח ושכר טרחה לבא כוחו בס
  1,000להורות כי כל אחת מהמשיבות ישלמו למבקש גמול בס

 2 ש"ח כולל מע"מ.  3,500

            3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10  , בהעדר הצדדי�.2016ינואר  19, ט' שבט תשע"ונית היו�,  

                11 

 12 

  13 

  14 

  15 




