
 2006-1התשס״ ייצוגיות, התובענית חיק לפי פשרה הסדר לאישור בקשה הגשת על הודעה
בע״ט חיפה העירוני התיאטרון נ׳ ואח׳ גלסברג 17390-04-18 ת״צ

חיפה עירוני תיאטרון ידי על פרסומת דברי למשלוח בטענה שעניינה בענייננו, האישור בקשת הוגשה 11.04.2018 ביום
"חוק (להלן: 1982 - התשמ״ב ושידורים), (בזק התקשורת לחוק א30 סעיף להוראות בניגוד ״המשיבה״), (להלן: בע״מ

פשרה הסכם לאישור בקשה הגישו הצדדים 24.01.19 ביום זה. לחוק א(ה)30 סעיף להוראות בניגוד ובפרט התקשורת״),
האישור. בקשת במסגרת

המיוצגים: התובעים קבוצת הגדרת א.
 כל וכן חוזר מסרון הודעת באמצעות הסרה אפשרות ללא המשיבה ידי על שוגר אשר פרסומת דבר קיבל אשר אדם כל

 ובמהלך התקשורת, לחוק א30 סעיף להוראות בניגוד וזאת הסכמתו, ללא פרסומת דבר קיבל תקלה, בשל אשר, אדם,
נזק. כך עקב וספג ניהולה, ובמהלך זו בקשה נושא התובענה להגשת שקדמה התקופה

הפשרה: הסדר עיקרי ב.
 להמשיך תקפיד המשיבה בפרט, התקשורת. לחוק א30 סעיף להוראות בהתאם לפעול להמשיך מתחייבת המשיבה .1

 מסרון שיגור באמצעות סירוב הודעת למסור מסרונים באמצעות המשוגרים פרסומת דברי של לנמענים ולאפשר
 בגוף כאמור חוזר מסרון שיגור באמצעות סירוב הודעת למסור הנמען של זכותו את לציין תקפיד המשיבה חוזר.

שתשגר. המסרון
הבא: באופן הקבוצה לטובת יועבר הכולל הפיצוי . ₪ 78,000 של בשווי פיצוי המיוצגים לתובעים תעניק המשיבה .2

 ללא מטעמה, הפרסומת דברי את קיבלו אשר מהנמענים אחד לכל תעניק המשיבה - הנמענים לכל פיצוי .2.1
ממנוי) (להבדיל בודד כרטיס קניית במסגרת כהנחה , ₪ 5 בסך פיצוי חוזרת, בהודעה הסרה אפשרות
 ברת תהיה ההטבה ספק, הסר למען חיפה. בתיאטרון המתקיימות המשיבה, בהפקת תיאטרון להצגות
 אחרת הנחה לכל תתווסף והיא לנמען), אחד התיאטרון(כרטיס להצגות כרטיסים של רכישה בכל מימוש

הנחות). כפל יתאפשר (קרי, בודדים כרטיסים רכישת על לנמענים, שניתנת
 60(כביכול לרצונם בניגוד הודעות קיבלו אשר התקלה, לנמעני תעניק המשיבה - התקלה לנפגעי הפיצוי .2.2

 (להבדיל בודדים כרטיסים ברכישת הנחה באמצעות אחד לכל ₪ 50 של בסך הטבה כאמור) נמענים
המשיבה. בהפקת תיאטרון להצגות ממנויים)

 ניתן יהיה הנמענים), לכלל הפיצוי (כולל ₪ 55 של סך על יעמוד אשר אלה, נמענים של הכולל הפיצוי סכום
 המקסימלי הפיצוי סכום כאשר המשיבה, מן כרטיסים שני לרכישת ביחס התקלה נפגעי ידי על למימוש
 כרטיסים של רכישה בכל מימוש ברת תהיה ההטבה . ₪ 30 של סך על יעמוד כרטיס לכל ביחס למימוש
 אחרת הנחה לכל תתווסף והיא חיפה, בתיאטרון המתקיימות המשיבה, בהפקת תיאטרון להצגות בודדים
הנחות). כפל תינתנה (קרי, בודדים כרטיסים רכישת על לנמענים שניתנת

 אישור ממועד שנה בתוך ההטבה מלוא את יממשו לא המיוצגים שהתובעים ככל - הציבור לטובת סעד .2.3
 באמצעות לציבור"), התרומה תחילת "מועד לציבור(להלן: לתרומה הפיצוי יתרת תעבור הפשרה, הסכם

 בית ידי על תאושר אשר לעמותה המשיבה, אצל והמועלות המשיבה, בהפקת להצגות כרטיסים העברת
המשפט.

 3,900 של סך על יעמוד ולחוד, ביחד המבקשים, לשני הגמול סכום ,26.02.19 מיום המשפט בית להחלטת בהתאם .3
 הראשונה מחציתו כאשר , ₪ 12,000 של סך על יעמוד המבקשים ושכ״ט הפשרה, הסדר אישור עם ישולם וזה ₪

לציבור. ההטבה מתן סיום עם תשולם השנייה ומחציתו הפשרה הסדר אישור עם תשולם
 כן אם אלא בשמו, ייצוגית כתובענה להגשתה שהסכים כמי יראה לעיל, המוגדרת הקבוצה על הנמנה אדם כל

זו. הודעה של פרסומה מיום ימים 45 בתוך בקבוצה, להיכלל שלא רצונו על המשפט לבית הודיע
זו. הודעה פרסום לאחר יום 45 חינו הפשרה להסדר התנגדויות להגשת האחרון המועד

 המייצגים הניח ינאי המייצג התיגע זהות ג.
 לב ויובל גלסבוג זיו העם המייצגים התובעים

המיוצגת: והקבוצה המייצג התובע כוח בא
 רה׳ ,21 קומה ש.א.פ., מבית ופטנטים, דין עורכי ושות׳, אפלבאום גלסברג, G&A ממשרד אפלבאום, נדב עו״ד

.03-77774770 פקס׳: ;03-7774777 טלי: גן, רמת ,3 היצירה
עיין ד.

 התובענות בפנקס לעיון עומדים המלא ההסכם ונוסח הפשרה הסכם אישור בקשת כייצוגית, התובענה אישור בקשת
בכתובת: המשפט בית של האינטרנט באתר וכן המייצגים הכוח באי במשרדי הייצוגיות,

.https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/HomePage.aspx
2לל3 ה.

 האמור ייגבר בהסכם, האמור ובין זו הודעה תוכן בין סתירה של מקרה ובכל המחייב הוא ההסכם של המלא הנוסח
בהסכם.

 החלטתו. פי על מתפרסמת והיא המשפט, בית ידי על אושר זו הודעה נוסח
המשפט. בית אישור בקבלת מותנה הפשרה הסכם תוקף

הערה



