
 ייצוגית מביעה לאישור בבסשה פשרה הסדר לאשר במשה בדבר הודעה
ייצוגיות") תובענות "חוק (להלן: 2006התשס״ו־ ייצוגיות, תובענות חוק לפי

צפת צילה השופטת כבוד -בפני בע«מ לתסשורת ישראלית חברה בזס נ. דסל רם 3254-11-15 ת«צ בענייו
 בתובענה להכיר הבקשה בעניין נחתם אשר הפשרה") פשרה("השדר הסדר לאישור בקשה אביב בתל המחוזי המשפט לבית הוגשה 27.1.2019 ביום כי הציבור לידיעת בזה מובא

"המשיבה"). :בע״מ(להלן לתקשורת ישראלית חברה בזק נגד ״המבקש״) :דקל(להלן רם שהגיש האישור״) ״בקשת :כייצוגית(להלן
כללי - הפשרה הסדר תמצית
 מאפשרות )TOP100 או MAX100 חבילת המשיבה(דוגמת של הגלישה חבילות כי המבקש הבין המשיבה של ומשיווק מפרסומים כי המבקש בטענת הוא לאישור הבקשה של עניינה
האמורה. במהירות לגלוש היה ניתן לא בפועל כאשר מ״ב, 100 של במהירות גלישה

 יצא לא מעולם המבקש ובפועל מהירות, בטווחי גלישה מאפשרות אלא אחידה אחת מהירות מבטיחות אינן הגלישה חבילות כי והסבירה המבקש טענות כל את הכחישה המשיבה
שרכש. בחבילה המוגדר האפשרי הגלישה מטווח

התובענה. ניהול בהמשך שכרוכים ובסיכונים בסיכויים בהתחשב וסבירה, הוגנת ראויה, פשרה מהווה הפשרה שהסדר סבורים הצדדים
 ישראלית חברה בזק המשיבה, ;ohad@dekel-law.co.il< אימייל: ,03-7549998 :,פקס ,03-7549999 טל: אביב, תל ,22 רוטשילד מרח׳ אנטמן אוהד עו״ד ידי על מיוצג המבקש

.03-7540011:פקס ,03-7540000:טלפון אביב, תל ,2 השלושה מרחוב ושות׳ פירון מ. ממשרד וקנין ונאור כביר דני עו״ד ידי על מיוצגות בע״מ לתקשורת
המייצגת הקבוצה הגדרת

 גלישה חבילת רכשו המשפט בית ידי על זה הסכם אישור מועד ועד האישור לבקשת שקדמו השנים שבשבע ולהלן, בהסכם כהגדרתם חדשים מצטרפים בגדר שהם המשיבה מנויי כל
בפועל. הגלישה קצב ושעניינן לאישור בבקשה המפורטות התביעה עילות עם בקשר - הכל מגה, 100 עד של מקסימאלית במהירות גלישה המאפשרת
 חיבור או קווי (טלפון אחר או כזה באמצעי המשיבה לתשתית מחוברים היו לא המשיבה של האינטרנט לשירותי להצטרף ביקשו בו במועד אשר מינויים :חדשים מצטרפים
אינטרנט).

ההטבה
 שבשבע בהסדר, כהגדרתם חדשים מצטרפים בגדר שהם המשיבה מנויי כל את לפצות עצמה על לוקחת המשיבה הפשרה, הסדר במסגרת הצדדים הגיעו אליהם להסכמות בהתאם
 4 תוך וביקשו - מגה 100 עד של מקסימאלית במהירות גלישה המאפשרת גלישה חבילת רכשו המשפט, בית ידי על זה הסכם אישור מועד ועד האישור לבקשת שקדמו השנים

 הזכאים מהמנויים אחד כל בו באופן מלכתחילה, הצטרפו אליה מהחבילה פחות מקסימאלי גלישה קצב המאפשרת לחבילה להחליף כאמור לחבילה שהצטרפו מיום חודשים
 לו ההחזר סכום יועבר שאז - לשירותיה מחובר ולא המשיבה של לקוח אינו כבר להחזר הזכאי מנוי הפיצוי במועד אם אלא ₪ 25 של בגובה החזר יקבל לעיל, כהגדרתם להחזר

 ייצוגיות. תובענות לחוק א׳27 לסעיף בהתאם ייצוגיות, לתובענות לקרן מנוי אותו זכאי
לעתיד הסדרה
 מאחר כי ההצטרפות שיחת במסגרת ולהודיע להקפיד מטעמה, והמכירות השירות לנציגי ההנחיות את תחדד המשיבה זה, הסדר במסגרת הצדדים הגיעו אליהם להסכמות בהתאם
 חיבורם עם מיד מהירות בדיקת לערוך חדשים למצטרפים המשיבה נציגי יציעו וכן משוערת; היתכנות לבדיקת בהתאם מוצעת לרכישה המומלצת החבילה חדש, במנוי ומדובר

זו. בדיקת לערוך ניתן שבאמצעותו האינטרנט אתר כתובת את ותפרט עת, בכל גלישה בדיקת לערוך ניתן כי המבהירה פסקה ההצטרפות למכתב תוסיף אף המשיבה לשירות.
דיו בית ומעשה יסילוס ויתיר

 וטענה עניין לכל ביחס כדין, פרישה הודעת נתנו שלא המיוצגת, הקבוצה חברי של וסילוק וויתור דין בית מעשה יתגבש הפשרה, הסדר את הנכבד המשפט בית של לאישורו בכפוף
 המשיבה כלפי המיוצגת הקבוצה חברי וכל המבקשים מוותרים הפשרה, הסדר את הנכבד המשפט בית אישור עם לעיל, האמור מכלליות לגרוע מבלי האישור. בבקשת המועלים

 העילות או הדרישות או מהטענות איזו עם בקשר ו/או לעיל, כאמור בה המבוקש ולגבי האישור בקשת עם בקשר עילה ו/או זכות ו/או דרישה ו/או טענה כל על ומוחלט, סופי באופן
האישור. לבקשת שהוגשה לתגובה בתשובה ו/או האישור בבקשת הכלולות,
מהלזבוצה והחרגה התנגדות

 להסדר מנומקת התנגדות זו, ההודעה פרסום מיום ימים 45 בתוך בכתב, המשפט, לבית להגיש רשאים ייצוגיות, תובענות לחוק (ד)18 בסעיף המנויים מהגופים גוף או קבוצה חבר
טרחה. ושכר גמול בענין המוסכמת להמלצה וכן הפשרה
 לכל זכאי יהיה לא והוא ההחרגה") עליו("הודעת יחול זה שהסדר מעוניין אינו הוא כי לחוק, (ו)18 בסעיף לאמור בהתאם הודיע, אשר קבוצה חבר כל על יחול לא הפשרה הסדר
 את לבטל זכאית תהא המשיבה זו. הודעה פרסום מיום ימים 45 בתוך המשפט בית למזכירות בכתב תשלח הפשרה הסדר פי על החרגה הודעת כל הפשרה. בהסדר כמפורט הטבה
הקבוצה. חברי ידי על החרגה הודעות 50 לפחות ימסרו אם הפשרה הסדר
שמות

 בין ה׳ אי- בימים לעיל, מפורטת שכתובתם הצדדים כוח באי במשרד לעיון עומד נספחיו) הפשרה(על הסדר של המלא הנוסח הפשרה. הסדר של בלבד תמצית מהווה לעיל האמור
 והיא המשפט בית ידי על אושר זו מודעה תוכן המחייב. הנוסח בלבד והוא המשפט, בית ידי על הפשרה הסדר אישור מיום חודשים שמונה לתום עד ,17:00 - 10:00 השעות

המשפט. בית באישור מותנה הפשרה הסדר תוקף להחלטתו. בהתאם מתפרסמת
עו״ד וקנין, נאור עו״ד כביר, דני עו״ד אנטמן, אוהד
המשיבה ב״כ המבקש ב״כ


