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:אל אבי ויס מייל
:נושא Fwd: 19430-06-20גז איזנשטיין ' פנייה למנכ״״ל המועצה באמצעות בא כוחה בתביעות הייצוגיות  וכן בעניין הליך ליבל נ .pdf - Google Drive

  אבי שלום
   להבנתי נכון לבקש את תגובת המועצה לבקשת ליבל שבמחובר.

  
  

  התחל הודעה מועברת:

  >sinai libal >sinai_libal@hotmail.com מאת:
   GMT +3 12:13:08בשעה  2020ביוני  28 תאריך:

  >info@consumers.org.ilהמועצה הישראלית לצרכנות < אל:
  pdf - Google Drive.19430-06-20וכן בעניין הליך ליבל נ' גז איזנשטיין   פנייה למנכ״״ל המועצה באמצעות בא כוחה בתביעות הייצוגיות  הועבר: נושא:

   
   מזכירות המועצה הישראלית לצרכנות

  נא לוודא כי המייל במחובר מועבר ללשכה המשפטית שלכם ולמנכ״ל המועצה
  בכובד רב
  סיני ליבל

0547772777  
  

  התחל הודעה מועברת:

  >sinai libal >sinai_libal@hotmail.com מאת:
   GMT +3 12:11:13בשעה  2020ביוני  28 תאריך:

  >limor@bachlaw.co.ilמייל משרד עורך הדין בך < אל:
  pdf - Google Drive.19430-06-20 וכן בעניין הליך ליבל נ' גז איזנשטיין  פנייה למנכ״״ל המועצה באמצעות בא כוחה בתביעות הייצוגיות נושא:

  
  בא כוח המועצה בתביעות הייצוגיות בפרשת איקיוטק -עו״ד מיכאל בך 

   פנייה למרשתך המועצה הישראלית לצרכנות והעומד בראשה עו״ד עופר מרום
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   מנכ״ל המועצה.
   מכובדי

   גיתעידכון בסטאטוס התביעה הייצוכמתלונן במועצה בפרשת איקיוטק מבקש  א. 
   מבקש עידכון בסטאטוס התביעה הייצוגית כנגד פרטנר. - ונמצא שלא  -ב. כתובע כנגד פרטנר שהמועצה טענה כי עניינה נדון במסגרת בקשת יבלינוביץ 

   בפרשת גניזת התיקים כנגד עו״ד נועם קוריס.  ג. כן אודה לקבלת עמדת המועצה 
   ל אביב ( שם יש צורך לעידכון ההליך לא שינוי בנתונים).העמדה או העדר העמדה יוצגו בהליך שנפתח בשלום ת

   לפני התיקון המתבקש -ראה במחובר הלינק לכתב התביעה 
   מתלוננים התלוננו לפני המועצה 7000- לאור העובדה כי למעלה מ בשים לב שהעמדה של המועצה מתבקשת 

מבלי  - ד עופר מרום על מצג חסר בתצהיר שתמך בבקשת האישור כנגד פרטנר לעילת תביעה אישית גם כנגד עו״ -שלא זנח  - יודגש כי לח״מ טענה 
   שטרח לפרט את נסיבות החרגת התביעה כנגד הגביייה שנטען בעוולה שבוצעה על ידי חברות הסלולר ( ובכללן פרטנר) עבור חברות איקיוטק.

   בכבוד רב
  סיני ליבל

  
https://drive.google.com/file/d/1UuFqVRON99n4DjPoXTl-6X4VZuUuMNei/view 
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