
)2006תשס״ו- ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 לסעיף ייצוגית(בהתאם בתביעה פשרה הסדר לאישור בקשה הגשת בדבר הודעה
 מחוז המחוזי המשפט לבית הוגשה 23.1,2019 ביום כי הציבור לידיעת בזה מובא

 הסדר לאישור בקשה המשפט) בית - עובדיה)(להלן הדס השופטת מרכז-לוד(כב׳
 פרטנר חברת נ׳ מלאכי מרדכי 31695-01-17 בת״צ הפשרה) הסדר - פשרה(להא

תקשורתבל׳מ.
 שילה. אסף עוה״ד המבקש: כוח בא מלאכי מרדכי המבקש:

המשיבה). או פרטנר - בע״מ(להלן תקשורת פרטנר חברת המשיבה:
 "גרין המכונה לתכנית הצטרפותם התנתה המשיבה כי נטען אשר פרטנר מנויי הקבוצה: חברי

 את הפרה לכאורה בכך סלולארי. מכשיר ברכישת כשר) גרן תכנית או התכנית - כשר״(להלן
 הרשיון). - (להלן - התאית(רט״ן) בשיטה טלפון רדיו שירותי למתן בזק רשיון תנאי

 של הצטרפותם התנתה המשיבה כי היא המבקש טענת ההליך: של עניינו
 זו בהתניה המבקש, לטענת סלולארי. מכשיר ברכישת כשר גרין לתכנית מנויים
 נהליה פי על כי טענה מצידה המשיבה שלה. הרישיון תנאי את המשיבה הפרה

 התכנית, תנאי פי על סלולרי. מכשיר ברכישת מותנית אינה לתכנית ההצטרפות
 מכך, יתרה כלשהו. משומש סלולרי מכשיר להחזיר יש לתכנית ההצטרפות בעת

 גם לתכנית ההצטרפות את המשיבה אפשרה רבים במקרים כי טענה, המשיבה
כן. עשה לא בפועל אך מכשיר להחזיר התחייב המנוי כאשר

 השופטת(בדימוס) כבוד של בהובלתה הצדדים בין שהתנהל גישור הליך במסגרת
 יודה אן משנהו בטענות יודה שצד מבלי להסדר ביניהם הגיעו הצדדים גרסטל, הילה

 יביא הפועל אל ולהוצאתו המשפט בית ידי על לאישורו בכפוף אשר כלשהי, בחבות
הפשרה. הסדר תנאי פי על והכול ובתובענה, האישור בבקשת ההליכים את גמר לידי

 לבא שכ״ט ותשלום למבקש גמול הקבוצה, לחברי כספי פיצוי הנתבעים: הסעדים
כוחו.

 ההסדר, הגשת בטרם הצדדים בין שנוהל המו״מ במסגרת הפשרה: הסדר עיקרי
 כאשר משנה, קבוצות לארבע הקבוצה חברי את לחלק לנכון הצדדים ראו

כדלקמן: תהא קבוצה תת כל כלפי המשיבה התחייבויות
 עם בבד בד כשר סלולרי מכשיר רכשו אשר המשיבה לקוחות - א׳ קבוצה (א)

 כדין- עסקה שביטלו הלקוחות למעט כשר", "גחן לתוכנית הצטרפותם
 של באופן וזאת הטבה הקובע מהמועד ימים 90 בתוך תינתן אלה ללקוחות

 התחייבויותיה חידוש או התכנית) על מנוי אינו כשר(אם גחן לתכנית צירופו
 18 של לתקופה התכנית) על מנוי עדיין הוא התכנית(אם במסגרת המשיבה של

 ובעלות ההטבה), מתן מועד - ההצטרפות/החידוש(להלן ממועד החל חודשים
 ללא לחו״ל שיחות חבילת תצורף התכנית לתנאי מע״מ. כולל ₪ 20 של חודשית

 הודעה יקבלו אלה לקוחות ההטבה. מתן ממועד חודשים 18 למשך נוספת, עלות
 תחת תופיע אשר ההטבה, מתן לתחילת העוקבת בחשבונית ההטבה מתן על

ללקוח". "הודעות הכותרת
 הצטרפותם עם בבד בד כשר סלולרי מכשיר רכשו אשר המשיבה לקוחות - ב׳ קבוצה (ב)

 של לקוחותיה בין עוד נמנים אינם להלן כהגדרתו הקובע ושבמועד כשר", "גרן לתוכנית
 עם להתקשר האפשרות הקובע מהמועד ימים 90 בתוך תוצע אלה ללקוחות המשיבה.
 ייוותר זה מחיר כאשר מע״מ, כולל ₪ 20 של חודשית בעלות כשר, גחן בתכנית המשיבה

 המשיבה תפרסם כך לצורך ההתקשרות. ממועד חודשים 18 של לתקופה שינוי ללא
 אחת. כל אינץ׳ 8 בגודל שבוע. בסוף החרדי, במגזר יומיים בעיתונים מודעות שלוש

 ממועד יום 30 של לתקופה הקבוצה חברי לרשות תעמוד ההטבה את לממש האפשרות
.074-7075445 הוא להצטרפות הייעודי הטלפון מספר זה. בסעיף כאמור הפרסום

הרלבנטיות הכשרות לתוכניות שהצטרפו המשיבה לקוחות - ג׳ קבוצה (ג)

 במהלך כשר", "גרץ מתכנית יותר גבוהה החודשית שעלותן המשיבה, של
 ליום עד 20.4.14 מיום החל קח כשר, גרין תכנית שווקה שבה התקופה

 של לקוחותיה בין עדיין נמנים להלן כהגדרתו הקובע ושבמועד .18.1.16
 לפיה הטבה הקובע מהמועד ימים 90 בתוך תינתן אלה ללקוחות המשיבה.
 מתן במועד המנוי משתייך שאליה התכנית מחיר את "תקפיא" המשיבה
 למחיר בהתאם תעשה המחיר הקפאת כאשר שנתיים, למשך ההטבה
 ההטבה. מתן במועד המנוי משתייך שאליה התכנית תחילת במועד שנקבע

 במרבית שקורה כפי עלה, כבר משלם שהוא התכנית שמחיר מנוי גם קח:
 המחיר הקפאת לתכנית, מהצטרפותו חודשים 12 בחלוף הכשרות התכניות

 לקוחות תכנית. אותה של יותר] [הנמוך הראשוני המחיר פי על תהיה שלו
 מתן לתחילת העוקבת בחשבונית ההטבה מתן על הודעה יקבלו אלה

ללקוח". "הודעות הכותרת תחת תופיע אשר ההטבה,
 הרלבנטיות הכשרות לתוכניות שהצטרפו המשיבה לקוחות - ד׳ קבוצה (ד)

 במהלך כשר", "גחן מתכנית יותר גבוהה החודשית שעלותן המשיבה, של
 ,18.1.16 ליום עד 20.4.14 מיום החל קרי כשר, גרין תכנית שווקה שבה התקופה
 המשיבה. של לקוחותיה בין עוד נמנים אינם להלן כהגדרתו הקובע ושבמועד
 להתקשר האפשרות הקובע מהמועד ימים 90 בתוך תוצע אלה ללקוחות

 זה מחיר כאשר מע״מ, כולל ₪ 25 של חודשית בעלות בתכנית, המשיבה עם
 לקבוצה הודעה ההתקשרות. ממועד שנתיים של לתקופה שינוי ללא ייוותר

 לעיל, ב׳ בסעיף כאמור בעיתונות שיפורסמו ההודעות במסגרת תעשה זו
 30 של לתקופה הקבוצה חברי לרשות תעמוד ההטבה את לממש והאפשרות

 הוא להצטרפות הייעודי הטלפון מספר זה. בסעיף כאמור הפרסום ממועד יום
074-7075445.

 יזכו כוחו ובא המבקש כי לקבוע התבקש הנכבד המשפט בית עו״ד: ושכ״ט גמול
 בסך בתוספת וכן בהתאמה, ₪ 600,000 ו- ₪ 200,000 של בשיעור ושכ״ט לגמול

 את לממש יבחרו אשר ד׳ ו- ב׳ קבוצה חברי בגין יחדיו) כוחו ובא (למבקש ₪ 10
ההטבה.

 לעמידת ובכפוף פסק-דין, של תוקף ומתן הפשרה הסדר אישור עם ביתדץ: מעשה
 חברי כל כלפי ההליך נשוא בעניינים בית-דין מעשה יתגבש בהתחייבויותיה, המשיבה
 או עילה או זכות או תביעה או טענה כל עוד תעמוד לא הקבוצה שלחברי כך הקבוצה,

המשיבה. כלפי סעד
 המחוזי המשפט לבית להגיש רשאי הקבוצה, חברי עם נמנה אשר אדם כל

 הודעה מפרסום יום 45 בתוך וזאת בקבוצה להיכלל שלא רצונו על הודעה מרכז
 הפועלים ציבורית רשות או ארגון הקבוצה, חברי עם הנמנה אדם כל כן, כמו זו.

 התובענה או לאישור הבקשה עוסקת בו לעניין בקשר ציבורית מטרה לקידום
 בכתב, המשפט, לבית להגיש רשאים לממשלה המשפטי היועץ וכן הייצוגית,

הפשרה. להסדר מנומקת התנגדות זו הודעה מפרסום יום 45 בתוך
 השעות בין מרכז, המחוזי המשפט בית במזכירות לעיון עומד הפשרה הסדר

 אילון עמק מרח׳ שילה, אסף עו״ד משרד המבקשים, ב״כ אצל וכן ,8:30-12:30
דוא״ל: ;054-7372987 טלפון: מס׳ .4462704 כפר-סבא ב,2

assaf@assaf-sMoh.co.il.
 להחלטתו. בהתאם מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו מודעה תוכן

 של והחתום המלא הנוסח אזי הפשרה הסדר את יאשר המשפט ובית במידה
 הפשרה הסדר הוראות בין סתירה של מקרה ובכל שיחייב הוא הפשרה הסדר

הפשרה. שבהסדר ההוראות יקבעו זו, בהודעה האמור לבין

 שילה,עו״ד אסף
המבקש ב״כ

עו״ד ארבל, דניאלד ער סבונסקי, דרור
דין עורכי ושות' הכהן רוזנברג ושות' אגמון

בע״מ תקשורת פרטנר ב״כ


