
פשרה הסדר לאישור בקשה הגשת על הודעה
בלוז מרכז המחוזי המשפט בבית 12366-05-18 בת״צ

לבית הוגשה 29.12.2019 ביום כי הציבור לידיעת בזה מובא ״החוק״), (להלן: 2006תשס״ו- ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 לסעיף בהתאם
12366-05-18 ת״צ במסגרת הפשרה״) ״הסכם (להלן: פשרה הסדר לאישור בקשה המשפט״) ״בית בלוד(להלן: מרכז המחוזי המשפט

"התביעה"). (להלן:
הצד מן "המשיבה") בע״מ(להלן: ישראל וסלקום אחד, הצד מן המייצגת") "התובעת מעקה(להלן: חווה גב׳ הם הפשרה להסכם הצדדים

המייצגת"). התובעת "ב״ב :מוסקוביץ(להלן וצביאל שוורץ אליעזר עוה״ד הם והקבוצה המייצג התובע ב״כ השני.
נטען בתביעה לרשיונה. בניגוד התעריף עליית בדבר קולית הודעה כשרות" ב״תכניות ללקוחותיה שלחה לא שסלקום הוא התביעה של עניינה

מבלי וזאת כדלקמן, פשרה בדבר להסכמות הצדדים הגיעו מו״מ, של בסופו סלקום. נגד שונות תביעה עילות הקבוצה לחברי מקים הדבר כי
הודאה. להוות כדי בכך שיהא
:הפשרה חסזר עיקרי

 ועד 11.7.2017 שמיום בתקופה אשר ״כשרות״) מסרונים(תכניות לקבלת החסומות בתכניות סלקום לקוחות כל על יחול הפשרה הסדר .1
תכניתם. של החודשי המחיר שינוי בדבר קולית הודעה לקבל אמורים היו 24.10.2018 ליום

 התשלום סלקום של פעילים מנויים שהם קבוצה לחברי ש״ח. 20 בסך לתשלום זכאי יהיה הקבוצה מחברי אחד כל הפשרה הסדר על-פי .2
 העברת באמצעות יבוצע התשלום סלקום, של פעילים מנויים שאינם קבוצה לחברי סלקום. אצל החודשי החשבון זיכוי באמצעות יבוצע

ייצוגיות. תובענות לחוק א27 סעיף לפי כספים וחלוקת לניהול לקרן במצטבר, להם המגיע הסכום
 פרישה על יודיעו (שלא הקבוצה חברי כלפי דין בית מעשה ייצור הפשרה הסדר המשפט, בית על-ידי הפשרה הסדר לאישור בכפוף .3

 העילות, כל על ומוחלט מלא סופי, באופן המשיבה כלפי מוותרים הקבוצה מחברי אחד וכל המייצג והתובע להלן) כאמור מההסדר
הפשרה. והסדר הייצוגיות התובענה עם בקשר והטענות הפלוגתאות

:ההסדר מן ופרישה התנגדויות הגשת
 מטרה לקידום הפועל ארגון או לאישור הבקשה עוסקת בו לענין בקשר ציבורית מטרה לקידום הפועלת ציבורית רשות קבוצה, חבר .4

הביניים"). ("תקופתזו מודעה פרסום ממועד ימים 45 בתוך הפשרה להסדר מנומקת התנגדות להגיש רשאים כאמור, ציבורית,
 הביניים תקופת בתוך הצדדים), לב״כ העתק המשפט(עם לבית להודיע רשאי הפשרה, הסדר עליו יחול כי מעוניין אינו אשר קבוצה חבר .5

 יראו הביניים, תקופת לתום עד הפרישה הודעת את יגיש שלא מי הפרישה"). ("הודעתעליו יחול הפשרה שהסדר מעוניין אינו הוא כי
 תעודת שם, :הבאים הפרטים כל את תכלול פרישה הודעת הפשרה. בהסדר ולהתקשר התובעים בקבוצת להיכלל שהסכים כמי אותו
יש). פקס(אם מספר טלפון, מספר כתובת, זהות,

:הפשרה בהסכם עיון
 וכן 12:30-8:30 השעות בין ,3 הציונות שדרות בלוד, מרכז המחוזי המשפט בית במזכירות התובעים קבוצת לעיון עומד הפשרה הסדר .6

 :טל׳ לציון, בראשון היובל) (מגדל 10 הקורא עין ברח׳ המצוי ושות׳, מוסוקוביץ שוורץ עוה״ד משרד המייצגת, התובעת ב״ב במשרדי
03-9458888.

שונות
 זו, במודעה האמור לבין הפשרה הסדר הוראות בין סתירה של מקרה ובכל המחייב הוא נספחיו) הפשרה(על הסדר של המלא הנוסח .7

הפשרה. בהסדר ההוראות יקבעו
החלטתו. פי על מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו הודעה נוסח .8
המשפט. בית אישור בקבלת מותנה הפשרה הסדר תוקף .9

עו״ד בלינסון־נבון, חניטל עו״ד שוורץ, אליעזר
עו״ד גלברד, ליאור עו״ז מוטקוביץ, צביאל

ושות׳ ארנון יגאל המייצגת התובעת ב״ב
סלקום ב״ב

הערה



