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 פסק דין

 אישור בקשה להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית()

 

 1 פתיח ורקע
 2 

 3הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, בהתאם לסעיף  .1

 4בקשת ", "בקשת ההסתלקות)להלן בהתאמה: " 2006-לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו 16

 5ה בה גם בקשה לאשר הסדר אליו הגיעו "(, כשכלולחוק תובענות ייצוגיות", "האישור

 6 בתביעתה האישית של המבקשת.

 7 

 8עניינה העיקרי של בקשת האישור היה בטענת המבקשת כי לרכבים החונים בחניון מלון  .2

 9(, נגרמים נזקים על ידי יעלים נובים "המלון""בראשית" שבבעלות המשיבה )להלן: 

 10המטפסים ומהלכים על רכבים החונים בחניון המלון. המבקשת טענה בבקשתה כי המשיבה 

 11עוולה כלפי חברי קבוצת הנפגעים כאשר לא פעלה למניעת הנזקים או למצער לא גילתה 

 12 ללקוחותיה את קיומו של הסיכון כאמור והסתירה אותו מהם. 

 13 

 14האישור חלקה המשיבה, עובדתית ומשפטית, על הטענות שהועלו בבקשה  בתשובתה לבקשת .3

 15וטענה, כי העובדות הנטענות אינן מקימות ולא יכולות להקים חבות ו/או אחריות כלשהי 

 16מצדה, וכי התובענה אינה מתאימה להתברר כתובענה ייצוגית, בין היתר בשל העדר קבוצה 

 17ות והן במישור הנזק כלפי כל אחד מחברי ובשל הצורך בבירור פרטני הן במישור האחרי

 18 הקבוצה הנטענת.

 19 

 20מובהר כי האמור לעיל אינו בא למצות את טענות הצדדים בכתבי טענותיהם, לרבות בתגובה  .4

 21 לתשובה שהוגשה על ידי המבקשת.
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 1 

 2 בקשת ההסתלקות

 3 

 4גישור , הוצע לצדדים לקיים הליך גישור, והליך 25.3.18בישיבת קדם משפט ראשונה מיום  .5

 5ישיבות גישור בהן לובנו ונשקלו  2כזה התקיים בפני כב' השופט בדימוס יצחק ענבר. לאחר 

 6בעזרת המגשר טענות הצדדים וכן הסיכויים והסיכונים העומדים בפניהם, כשהצדדים 

 7מביאים בחשבון גם את הערות בית המשפט בישיבת קדם המשפט הראשונה, מצאו הצדדים 

 8הליך הינה במסגרת של הסתלקות המבוססת על הסכמות כי כי הדרך הנכונה לסיום ה

 9המשיבה תפעל למניעת היתכנות נזקי התובענה בעתיד, וכן בדבר מתן פיצוי בגין נזקי העבר, 

 10 וזאת בתנאים המפורטים בבקשה שהגישו לאישור הסתלקות.

 11והצדדים  , נדונו ולובנו הערות שהועלו על ידי בית המשפט,29.5.19בדיון שנערך בבקשה ביום 

 12 (."בקשת ההסתלקות"הגישו בקשת הסתלקות מתוקנת  )להלן: 

 13 

 14מבלי להודות במסגרת  בקשת ההסתלקות, התחייבה המשיבה בשתי התחייבויות מרכזיות,  .6

 15 בטענה או בחבות כלשהי, ואף שהיא סבורה כי היא פועלת בהתאם להוראות הדין.

 16 

 17, ובמסגרת זו התחייבה בשטח להסדרת המצב העובדתיההתחייבות האחת מתייחסת  .7

 18המשיבה ליצור גידור מתאים על חומת האבן מסביב לחניון המלון, במקומות שסומנו על גבי 

 19" לבקשת ההסתלקות, וכן להעתיק את העצים שבשטח חניון המלון 1תרשים שצורף כנספח "

 20"(. המשיבה עולות המניעהפבמטרה למנוע את התופעה הנטענת בבקשת האישור )להלן: "

 21ימים ממועד אישור ההסתלקות, וגידור חומת  30התחייבה כי העתקת העצים תתבצע בתוך 

 22 יום מהמועד הנ"ל. 45האבן יבוצע תוך 

 23 

 24אשר תיקנו את רכביהם בגין נזקים מהסוג אשר ההתחייבות השנייה היא לשיפוי לקוחות  .8

 25 ניון המלון.נטען כי נגרם בגין עליית היעלים על רכבים בח

 26 להלן פרטי התחייבות זו: 

 27 

 28הלקוח יצהיר אודות המועד שבו היה אורח בית המלון, יצהיר כי הנזק נגרם בעת חניית  .א

 29רכבו בחניון מלון "בראשית" וכי לא קיבל פיצוי ו/או שיפוי מכל גורם אחר עבור הנזק 

 30 הנטען;

 31 במלון;יום ממועד סיום ביקורו  90הלקוח החל לתקן את הרכב תוך  .ב

 32הנזקים מושא השיפוי מוגבלים לנזקים אשר עלולים להיגרם בגין פגיעת יעלים לגג  .ג

 33ו/או למכסה המנוע ו/או למכסה תא המטען, וזאת בהתאם לאסמכתא מתאימה 
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 1שתוצג על ידי הלקוח בגין תיקון נזקים אלה. במידה ויהיו נזקים מאותו סוג לכנפי 

 2כרים לעיל, גם הם יכללו בנזק המזכה הרכב, בנוסף לאיזה מהחלקים האחרים המוז

 3 בפיצוי; 

 4לכל ₪  4,000השיפוי יהיה כפוף להוצאות הלקוח בפועל ויהיה מוגבל לסך עליון של  .ד

 5 לקוח;

 6 יום ממועד הפרסום; 45פנייה במסגרת ההסדר האמור תתאפשר לתקופה של  .ה

 www.yaelim.co.il ,7הפנייה אל המשיבה תעשה באופן מקוון באתר המשיבה, בכתובת  .ו

 8" לבקשת ההסתלקות. הלקוח 2באמצעות טופס פנייה מקוון אשר נוסחו צורף כנספח "

 9יוכל להעביר אל המשיבה את טופס הפנייה גם באמצעות הדואר האלקטרוני, לכתובת 

Yaelim@isrotel.co.il 10, אשר תפורסם גם באתר המשיבה. לקוחות אשר ישלחו את 

 11פנייתם באמצעות אתר המשיבה, יקבלו מהמשיבה באופן מיידי בחוזר הודעת דואר 

 12 אלקטרוני המאשרת את קבלת טופס הפנייה. 

 13ההחלטה בדבר מתן השיפוי או הודעת הסירוב או דרישה לקבלת מסמכים נוספים  .ז

 14בלת הפנייה אצל המשיבה, נוסח החלטת המשיבה יום מרגע ק 30יימסרו ללקוח בתוך 

 15" לבקשת ההסתלקות; במקרה של דרישה לקבלת 3בנוגע לפנייה צורף כנספח "

 16 30מסמכים נוספים, ההחלטה בדבר מתן שיפוי או הודעת הסירוב ימסרו ללקוח בתוך 

 17ובלבד שהמסמכים הנוספים  -יום מרגע קבלת המסמכים הנוספים אצל המשיבה

 18 יום מיום משלוח הדרישה להמצאתם. 30ה בתוך יימסרו למשיב

 19קבלת הפיצוי בהתאם להסדר האמור תהווה סילוק סופי ומוחלט לכל דרישה ו/או  .ח

 20תביעה של הלקוח הפונה והפיצוי יינתן רק בכפוף לאישור האמור לכך בכתב על ידי 

 21 " לבקשת ההסתלקות. 4הלקוח וחתימתו על נוסח כתב הוויתור שצורף כנספח "

 22 שר קיבל פיצוי ו/או שיפוי בעבר בגין הנזק הנטען, לא יקבל פיצוי נוסף. לקוח א .ט

 23 

 24במסגרת ההתחייבות קיימות גם הוראות להכרעה במחלוקות, העלולות להתעורר לגבי  .9

 25התנאי כי הנזקים מושא השיפוי מוגבלים לנזקים אשר עלולים להיגרם בגין פגיעת יעלים 

 26 ברכב.

 27מחלוקת כאמור לעיל, יהיה רשאי הלקוח לפנות בתוך במקרה של  בהתאם להוראות אלה,

 28ימים ממועד קבלת הודעת הסירוב של המשיבה אל השמאי מר רפי דגן מרח'  14

 29"(. הודעה על כך תימסר במסגרת הודעת הסירוב השמאיחיפה )להלן: " 37טשרניחובסקי 

 30כי ככל שתשלח המשיבה. בהודעת הסירוב תציין המשיבה כי החלטת השמאי תהיה מכרעת ו

 31שלא יפנה הלקוח אל השמאי לקבלת הכרעתו, לא יהיה הלקוח מנוע מלהגיש תביעה אישית 

 32נגד המשיבה ואם יפנה הלקוח אל השמאי לקבלת הכרעתו, הוא יהיה מנוע מלהגיש תביעה 

 33אישית נגד המשיבה. באם פנה הלקוח אל השמאי, הכרעתו תהא מחייבת והיא תימסר בתוך 

 34נייה לשמאי. השמאי יקבע מהו הסכום שיש לשלם ללקוח, בגבולות ימים ממועד קבלת הפ 30

http://www.yaelim.co.il/
mailto:Yaelim@isrotel.co.il
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 1)ד( לעיל, ואם בכלל, וככל שקבע השמאי כי יש לשלם, התשלום יבוצע על ידי 8האמור בס"ק 

 2יום מקבלת הכרעת השמאי אצל המשיבה, בכפוף לקבלת כתב ויתור חתום  30המשיבה בתוך 

 3 .על ידי הלקוח

 4זמנים אשר ננקבו בהסכם, ככל שלא פנה הלקוח אל השמאי הובהר, כי מבלי לפגוע בלוחות ה

 5לקבלת הכרעתו, לא יהיה הלקוח מנוע מלהגיש תביעה אישית נגד המשיבה, וככל שפנה 

 6 הלקוח אל השמאי לקבלת הכרעתו, הוא יהיה מנוע מלהגיש תביעה אישית נגד המשיבה. 

 7 כן הובהר כי המשיבה היא זו שתישא בשכרו של השמאי.     

 8 

 9הצדדים הסכימו כי הודעה על הסדר ההסתלקות האמור תפורסם בשני עיתונים יומיים  .10

 10בנוסח ההודעה ימים ממועד אישור ההסדר.  14בשפה העברית הנפוצים בישראל בתוך 

 11שתפורסם מצוין כי ניתן לעיין בנוסח המלא של הסדר ההסתלקות באתר ב"כ התובעת 

 12 .המייצגת

 13 

 14בתוספת מע"מ למבקשת, ושכר טרחה ₪  16,500גמול בסך  הצדדים המליצו לאשר תשלום .11

 15 בתוספת מע"מ לב"כ המבקשת.₪  93,500בסך 

 16 

 17 הוגשו תצהירי הסתלקות על ידי המבקשת ובא כוחה. .12

 18 

 19 הכרעה בבקשת ההסתלקות

 20 

 21 16עיינתי בבקשת האישור ובבקשת ההסתלקות, ומצאתי אותה סבירה ועומדת בתנאי סעיף  .13

 22 ייצוגיות, ואסביר.לחוק תובענות 

 23 

 24עוד בישיבת קדם המשפט הראשונה הצבעתי על הקושי הלכאורי לכלול את הפיצוי בגין  

 25הנזקים שנגרמו לכלי הרכב במסגרת תובענה ייצוגית, במיוחד מאחר ומתחייבת בדיקה 

 26פרטנית לגבי הנזק שנגרם, ככל שנגרם, ללקוחות המשיבה. בצד זאת הצבעתי גם על כך 

 27כי מתחייבת הסדרה של השטח המועד לנזקים, אשר תכליתה למנוע נזקים שנראה לכאורה 

 28עתידיים, דוגמת אלה הנטענים. המלצתי על קיום גישור בין הצדדים שבו תיבחן הן שאלת 

 29ההסדרה והן שאלת הפיצוי בגין הנזקים, שכן למרות הקושי האמור לעיל, ניתן למצוא 

 30מבלי שתהיה הודאה בטענות הצד שכנגד,  פתרונות של פיצוי, במקרים מתאימים והולמים,

 31 ואף אם הדבר ייעשה, לשיטת המשיבה, לפנים משורת הדין.

 32 

 33ואכן הצדדים שבו מהגישור עם הסכמות, הן לגבי הסדרה עתידית הכוללת את פעולות  

 34המניעה, והנראית הולמת את נסיבות המקרה, והן לגבי פיצוי. הפיצוי מוגבל מצד אחד,  
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 1לכל היותר, אך מנגד, אינו מהווה מעשה בית דין לגבי מי שלא יחפוץ  ₪ 4,000לסכום של 

 2בפיצוי זה, כאשר הזכות להסכים או לא להסכים לפיצוי קיימת ללקוחות המשיבה עד מועד 

 3קבלת ההחלטה אם לפנות להכרעת השמאי, במקרה בו המשיבה דחתה באופן מלא או חלקי 

 4י מי שלא יפנה אל המשיבה או יפנה ולא את פניית הלקוח לקבלת פיצוי. המשמעות היא כ

 5יהיה שבע רצון מתשובתה, לא יהיה מנוע מלהגיש תביעה נגדה, ואם יחליט לקבל את הפיצוי 

 6 שהמשיבה תשלם לו או לפנות לשמאי, יהא מנוע מלתבוע את המשיבה בגין נזק כאמור.

 7אחר עם המשיבה יש לציין גם כי לבקשתי, הוגש תצהיר השמאי, לפיו אין לו קשר עסקי או  

 8 ו/או עם הראל חברה לביטוח בע"מ, המבטחת את המשיבה.

 9במצב דברים זה, הפתרון שגובש על ידי הצדדים בסיוע המגשר, והובא במסגרת בקשת 

 10 ההסתלקות, נראה פתרון הולם, וגם מסגרת ההסתלקות הולמת אותו.

 11 

 12)נוסח החלטת המשיבה  לבקשת ההסתלקות 3עניין טכני אחד יש לתקן בטופס שצורף כנספח  .14

 13בעניין הפנייה לקבלת פיצוי(, והוא התייחסות לאפשרות שפניית הלקוח למשיבה תתקבל על 

 14ידה באופן חלקי. לפיכך, לאחר האפשרות האחרונה המצוינת בטופס הנ"ל תוסיף המשיבה 

 15 אפשרות רביעית כדלקמן:

 16 

 17לחלק מהפיצוי המבוקש דהיינו ₪, ____ -"פנייתך נבדקה על ידינו ונמצא כי אתה זכאי ל

 18על ידך בהתאם לתנאי ההסדר. הנך רשאי להעביר אלינו את כתב הויתור שצורף כנספח 

 19יום, ויחולו ההוראות שבפיסקה הראשונה  30, כשהוא חתום על ידך לגבי הסך הנ"ל תוך 1

 20ימים ממועד קבלת תשובה זו אל השמאי מר  14לעיל. לחלופין, הנך רשאי לפנות בתוך 

 21חיפה )להלן: "השמאי"(. הכרעת השמאי תהא מחייבת  37רח' טשרניחובסקי רפי דגן מ

 22ימים ממועד קבלת פנייתך לשמאי. השמאי יקבע מהו הסכום שיש  30והיא תימסר בתוך 

 23אם בכלל. ככל שלא תפנה אל השמאי לקבלת הכרעתו, ₪,  4,000לשלם לך עד לסכום של 

 24( בע"מ. ככל 1981יהול מלונות )לא תהיה מנוע מלהגיש תביעה אישית נגד ישרוטל נ

 25שתפנה אל השמאי לקבלת הכרעתו, תהיה מנוע מלהגיש תביעה אישית נגד ישרוטל 

 26( בע"מ תישא בשכרו של 1981( בע"מ. ישרוטל ניהול מלונות )1981ניהול מלונות )

 27 השמאי".     

  28 

 29 .לפיכך, אני מקבל ומאשר את בקשת ההסתלקות, ומוחק את בקשת האישור .15

 30 

 31( לחוק תובענות 1)ד()16בנסיבות אשר פורטו לעיל, אין מקום ליתן הוראות לפרסום לפי סעיף  .16

 32 .2010-)ב( לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע11ייצוגיות, ולתקנה 

  33 
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 1 

 2 גמול ושכר טרחה

 3 

 4 16באשר לגמול ושכר הטרחה, בענייננו מתקיימים השיקולים הנקובים לעניין זה בסעיף  .17

 5ייצוגיות )עילת תביעה לכאורה ותועלת לחברי הקבוצה(, ואף העקרונות לחוק תובענות 

 6(, שם נדונה 22.8.18) מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ 8114/14ע"א שנקבעו ב

 7 בהרחבה סוגיית ההסתלקות המתוגמלת.

 8 

 9 סכום הגמול המומלץ הולם את הנסיבות, ואני מאשרו. .18

 10איננו יודעים כמה תביעות יוגשו למשיבה, כמה יאושרו, ומהו באשר לשכר הטרחה, עדיין 

 11הסכום הכולל שישולם על ידה בגין תביעות אלה. נראה לי שהגם שבקשת ההסתלקות הביאה 

 12בכנפיה הסדרה עתידית חשובה ביותר, יש ליתן משקל בקביעת סכום שכר הטרחה גם 

 13 אות המוסכמות.לסכומים שישולמו על ידי המשיבה בפועל כשיפוי בהתאם להור

 14בתוספת מע"מ )הנמוך ₪  75,000לפיכך, אני מאשר תשלום שכר טרחה לב"כ המבקשת בסך 

 15בתוספת מע"מ מכלל הסכומים שישולמו על ידי המשיבה  20%מעט מהסכום המומלץ(, וכן 

 16ללקוחות כשיפוי בהתאם להוראות ההסדר, בכפוף לכך שהסכום הכולל של שכר הטרחה לא 

 17 בתוספת מע"מ )סכום הגבוה מעט מהסכום המומלץ( . ₪ 110,000יעלה על 

 18 

 19 על פי המבוקש, ישולמו סכומי הגמול ושכר הטרחה שאינם תלויים בתוצאות כדלקמן: .19

 20 

 21ימים מהמועד בו יינתן פסק הדין המאשר את בקשת ההסתלקות;  30ישולמו בתוך  75%

 22בה לשלם לפונים או יום לאחר המועד האחרון בו על המשי 15נוספים ישולמו בתוך  25%

 23יום ממועד מתן  135להודיע להם על סרוב, לרבות אלו שידרשו להציג מסמכים נוספים )היינו 

 24החלטה בדבר אישור ההסתלקות(, ואם יהיו פניות של לקוחות שסורבו לשמאי המכריע, אזי 

 25 194יום ממועד התשלום האחרון שעל המשיבה לבצע בהתאם להכרעת השמאי )היינו  15תוך 

 26יום ממועד בו תבצע  15ום ממועד מתן ההחלטה בדבר אישור הסדר ההסתלקות(, או תוך י

 27 המשיבה את ההעתקה של העצים בחניון המלון ותגדר את החומה, לפי המאוחר.

 28 

 29יום מיום שאאשר את התצהיר שעל  15לגבי שכר הטרחה התלוי בתוצאות, ישולם הוא תוך 

 30 להלן. 28המשיבה להגישו כאמור בסעיף 

  31 
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 1 

 2 הסדר בתביעתה האישית של המבקשת

 3 

 4הצדדים דנו גם בתביעתה האישית של המבקשת, והגיעו, בעזרת המגשר, להסכמה לפיה  .20

 5לפנים משורת הדין ומבלי להודות בכל טענה ו/או עילה שהועלו בתביעה, תשלם המשיבה 

 6הסכומים כמפורט להלן: בגין ₪,  17,600למבקשת בגין תביעתה האישית סכום כולל של 

 7בהתאם לחשבונית שצורפה נספח ₪  4,000 -ששילמה המבקשת לתיקון נזקי פחחות ברכב 

 8". פיצוי  7בהתאם לחשבונית שצורפה כנספח "₪  3,500סך  -", עבור חוות דעת שמאי 6"

 9  -( 8חלקי )ביחס לפיצוי שנדרש( בגין ירידת ערך נטענת בחוות דעת שמאי המבקשת )נספח 

 10 ₪.  10,100סך 

 11 

 12הצדדים הדגישו כי אין בהסדר לעניין תביעתה האישית של המבקשת, כדי להפלותה  לטובה  .21

 13לעומת יתר חברי הקבוצה, שכן ההסדר המוצע לחברי הקבוצה במסגרת בקשת ההסתלקות 

 14אינו מהווה מעשה בית דין כנגד חברי הקבוצה ואלו רשאים לפנות אל המשיבה על פיו ובכך 

 15אלת עצם החבות ודרך הוכחת החבות, הקשר הסיבתי והנזק, או לחסוך התדיינות לעניין ש

 16לבחור ולפנות אל המשיבה באופן נפרד ולבקש פיצוי בגין נזקים שונים או בסכומים גבוהים 

 17יותר אשר נגרמו להם לשיטתם, ולהציג לשם כך את הראיות הנדרשות לרבות חוות דעת 

 18 צורך.שמאית, כפי שעשתה המבקשת, ולפנות לערכאות במידת ה

 19 

 20כנגד התשלום האמור לידי המבקשת, יהווה הדבר יישוב סופי ומוסכם של תביעתה האישית  .22

 21של המבקשת, והיא מוותרת, ויתור מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר, על תביעתה האישית ולא 

 22תהיה זכאית עוד להעלות כלפי המשיבה או מי מטעמה, כל טענה, תביעה או דרישה, הקשורה 

 23 , במישרין או בעקיפין, לתביעתה האישית.או הנוגעת

 24 

 25הוסכם גם כי אין בהסדר הפשרה בתביעתה האישית של המבקשת, כדי להוות הודאה כלשהי  .23

 26מצד המשיבה בכל טענה ו/או עילה שהועלו בה ו/או ויתור כלשהו על איזו מטענות ההגנה של 

 27 ור. המשיבה ביחס לעילות והטענות בתביעה האישית ו/או בבקשת האיש

 28 

 29 אישור ההסדר לגבי תביעתה האישית של המבקשת

 30 

 31לא ראיתי מניעה לאישור ההסדר בתביעתה האישית של המבקשת. תביעה זו נתמכה  .24

 32באסמכתאות ברורות, דהיינו חשבוניות תיקון, חשבונית שמאי וחוות דעת שמאי, ולפיכך, 

 33רי הקבוצה. להבדיל אין בהסדר כדי להעניק טובת הנאה עודפת למבקשת על פני יתר חב



 
 לוד-המשפט המחוזי מרכזבית 

  

 ( בע"מ1981בשן נ' ישרוטל ניהול מלונות ) 44042-07-17 ת"צ
 

  
   תיק חיצוני: 

  

 9מתוך  8

 1מחברי קבוצה אחרים שלא הגישו תביעות נגד המשיבה, המבקשת הגישה את תביעתה, כולל 

 2אסמכתאות. כך יכולים לנהוג גם חברי קבוצה אחרים אשר טוענים לנזקים עקב התופעה 

 3בגינה הוגשה התובענה, ולהגיש תביעה בגין נזקיהם לבית המשפט המוסמך, אשר תידון 

 4או לצעוד במתווה ההסדר שהוצע במסגרת בקשת ההסתלקות, ואשר סכומו באופן רגיל, 

 5 לפיכך, אישור ההסדר אינו מהווה העדפה של המבקשת על פני אחרים.₪.  4,000-מוגבל ל

 6 

 7 סיכום

 8 

 9 בקשת ההסתלקות מאושרת, ובקשת האישור נמחקת. .25

 10 

 11לו תוקף של פסק ההסדר בין הצדדים לגבי תביעתה האישית של המבקשת מאושר, וניתן  .26

 12 דין.

 13 

 14 לעיל. 17-19לעניין גמול ושכר טרחה, ר' סעיפים  .27

 15 

 16תגיש המשיבה תצהיר של בעל תפקיד בכיר במשיבה, אשר יאשר כי המשיבה  1.4.20עד  .28

 17 , וכן יפרט:ת ההסתלקותמילאה אחר כל התחייבויותיה שבמסגרת בקש

 18 ההסתלקות. א. מספר התביעות שהוגשו למשיבה במתווה שנקבע בבקשת 

 19 ב. סכומן הכולל של התביעות. 

 20 ג. הסכום הכולל ששולם על ידי המשיבה בתביעות הנ"ל. 

 21 ד. מספר וסכום התביעות שהתקבלו ושולמו באופן מלא על ידי המשיבה. 

 22ה. מספר התביעות וסכום התביעות ששולמו על ידי המשיבה באופן חלקי )ללא מעורבות 

 23 הסכום שנתבע בתביעות אלה.השמאי( ומהו האחוז ששולם מתוך 

 24ו. מספר וסכום התביעות שטופלו על ידי השמאי, ומהו האחוז של הסכומים שאושרו 

 25 ושולמו מתוך סך כל הסכומים שנתבעו בתביעות אלה.

 26 

 27 .3.4.20תז"פ ליום  .29

 28 

 29 , בהעדר הצדדים.2019ספטמבר  04, ד' אלול תשע"טניתן היום,  

          30 

 31 
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