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הצדדים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד כי הם חתמו על הסדר פשרה ,והם מבקשים לאשרו.
העתק הסדר הפשרה אשר מבוקש לאשר מצורף לבקשה זו כנספח .1
בית המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן:
א.

להורות על משלוח בקשה זו ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט ,בהתאם לסעיף (18ג) לחוק תובענות
ייצוגיות ,תשס"ו( 2006-להלן :חוק תובענות ייצוגיות) ,וכן לממונה על הגנת הצרכן ,בהתאם לתקנה (12ד)()1
לתקנות תובענות ייצוגיות ,תש"ע( 2010-להלן :תקנות תובענות ייצוגיות);

ב.

להורות ,בהתאם לסעיף (25א)( )3לחוק תובענות ייצוגיות ובהתאם להסכמת הצדדים ,על פרסום הודעה בדבר
הגשת בקשה זו ,בנוסח המצורף לבקשה זו כנספח  ,2וכי המודעה תפורסם בשני עיתונים בשפה העברית ,וכן
בתרגום לשפה הערבית בעיתון בשפה הערבית;

ג.

להורות ,בהתאם לסעיף ( 18ד) לחוק תובענות ייצוגיות ,כי כל אדם שיש לו זכות להתנגד להסדר הפשרה ,יגיש
התנגדות מנומקת לבית המשפט הנכבד ,תוך  45ימים ממועד פרסום ההודעה;

ד.

להורות ,בהתאם לסעיף (18ו) לחוק תובענות ייצוגיות ,כי כל אדם אשר אינו מעוניין כי הסדר הפשרה יחול עליו,
יבקש מבית משפט הנכבד להתיר לו לצאת מן הקבוצה ,תוך  45ימים ממועד פרסום ההודעה; וכן

ה.

להורות על הגשת טיעונים בנוגע לגמול התובע המייצג ולשכר טרחת באי-כוח הקבוצה ,בהתאם לסעיף .6א להסדר
הפשרה.

ו.

לתת כל הוראה נוספת כפי שייראה בעיני בית המשפט הנכבד.

לאחר חלוף המועד להגשת התייחסויות להסדר הפשרה ,בית המשפט הנכבד יתבקש לאשר את הסדר הפשרה ,בהתאם
לסעיפים  18ו 19-לחוק תובענות ייצוגיות ,ולקבוע בפסק הדין המאשר את ההסדר גמול לתובע המייצג ושכר טרחה
לבאי-כוחו.

ואלה נימוקי הבקשה:
חלק ראשון  -תיאור ההליכים
.1

בקשת האישור ,שהוגשה ביום  30באפריל  ,2015עוסקת בחיוב בתשלום עבור שירות פירוט שיחות בדואר .לפי
הנטען בבקשה לאישור הנתבעת העניקה שירות זה ללקוחותיה ללא תשלום ,משך שנים רבות .במועדים שונים
הנתבעת החלה לגבות תשלום עבור שירות זה .בהליך קודם אושרה בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בנוגע
לכך – ת"צ  1018-03-08פתאל נ' סלקום ישראל בע"מ (להלן" :תביעת פתאל") .פסק דין בתביעת פתאל ניתן ביום
 7בדצמבר  .2011ביום  2בפברואר  2014ניתן פסק דין בערעור ,שאישר פשרה לפיה הנתבעת השיבה לחברי הקבוצה
בתביעת פתאל מחצית מהסכומים שנגבו .פסק הדין בוצע.

.2

תביעת פתאל עסקה בתקופה שעד יום  18באוגוסט  .2009הנתבעת המשיכה לחייב את חברי הקבוצה בתשלום
עבור שירות זה גם לאחר מועד זה.

.3

בקשת האישור בהליך שבפנינו הוגשה בגין גבייה שבוצעה עבור פירוט שיחות לאחר יום  18באוגוסט .2009

.4

בבקשת האישור בהליך זה עלו טענות נוספות ,בנוגע לסבירות המחיר שנגבה עבור שירות פירוט שיחות.

.5

ביום  4באוגוסט  2016התקבלה הבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית ,בהתייחס לחלק מהעילות הנטענות
(הטענות בנוגע לסבירות המחיר נדחו) .נקבע כי הקבוצה תכלול את כל לקוחות הנתבעת אשר חוייבו בגין מסמך
פירוט שיחות החל מיום  18באוגוסט  2009ועד ליום אישור התובענה ,אשר במועד ההתקשרות קיבלו את השירות
ללא תשלום ,וזאת בהעדר הסכמה מפורשת (פסקה .80א .להחלטת האישור) .כן נקבע כי עילת התביעה תהיה
הפרת חוזה (פסקה .80ד .להחלטת האישור).

.6

הנתבעת הגישה בקשת רשות ערעור על החלטת האישור – רע"א  .7602/16ביום  11בינואר  2017בית המשפט
העליון נתן פסק הדין בבקשת רשות הערעור .שם נקבע כי פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתביעת פתאל לא
בוטל .עם זאת ,נקבע כי הואיל וההליך שבפנינו מתייחס לתקופה מאוחרת מזו של פתאל ,הרי שהקביעות של בית
המשפט בתביעת פתאל לא מקימות השתק פלוגתא ביחס לתקופה המאוחרת .התיק הוחזר לבית המשפט המחוזי,
על מנת שידון בטענות של הנתבעת לגופן ,בנוגע לתקופה המאוחרת.

.7

ביום  31בדצמבר  2017ניתנה החלטה נוספת של בית המשפט המחוזי בבקשת האישור .הבקשה לאישור התובענה
כייצוגית התקבלה בהתייחס לחלק מהתקופה  -מיום  18באוגוסט  2009עד חודש מאי  2014בלבד .נקבע כי בנוגע
לתקופה שלאחר חודש מאי  ,2014שתיקת חברי הקבוצה והימנעותם מפעולה אקטיבית כדי להבהיר שהם אינם
מעוניינים לשלם עבור השירות ,יצרה כלפי הנתבעת מצג על פיו הם מסכימים לשלם עבור השירות ,ולכן קמה
לנתבעת טענת מניעות כלפי חברי הקבוצה ,בהתייחס לתקופה זו (פסקה  51להחלטה המשלימה).

.8

שני הצדדים השיגו על החלטה זו .ביום  28בינואר  2019התקיים דיון בבית המשפט העליון .הנתבעת קיבלה את
המלצת בית המשפט העליון ,ובהתאם לכך בקשת רשות הערעור שהגישה הנתבעת נדחתה ,והערעור של התובע
המייצג התקבל תוך שהוסכם שטענות הצדדים שמורות להן .נקבע בהחלטת בית המשפט העליון כי הבקשה
לאישור תובענה כייצוגית תתקבל ביחס לכל התקופות ,וכן בהתייחס לעתיד.
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.9

התובע המייצג הגיש תביעה מתוקנת בהתאם להחלטות בית המשפט .בכתב הגנה שהגישה הנתבעת היא כפרה
בטענות התובע המייצג  .הנתבעת טענה בין היתר כי חברי הקבוצה הסכימו לקבלת השירות בתשלום בהתנהגות
וכי הם מושתקים מלטעון כי לא ידעו או לא הסכימו לתשלום בגין השירות; וכן נטען לחוסר תום לב ,אשם תורם
ואי עמידה בנטל הקטנת הנזק .הנתבעת עמדה ,בהקשר זה ,על אמצעי היידוע הרבים בדבר החיוב עבור השירות,
ובכלל זה שתי הודעות אישיות שנשלחו לחברי הקבוצה בדבר התובענה הייצוגית; פרסומים בעיתונות; זיכוי
בחשבון הסלולר בהתאם לפשרת פתאל; ותזכורת בדבר החיוב מידי חודש בחשבון החודשי .בנוסף טענה הנתבעת
כי חברי הקבוצה מושתקים אף עקב התנהלותם הדיונית בעניין תביעת פתאל – בה לא עתרו לסעד של צו מניעה
או להגדרת הקבוצה כך שתכלול חיובים גם לאחר מועד האישור .התובע המייצג דוחה טענות אלה מכל וכל.

.10

בהמשך לכך התנהל הדיון בתביעה הייצוגית בפני בית המשפט הנכבד .התקיימו ישיבות קדם משפט .התובע
המייצג הודיע שבהיעדר מחלוקת עובדתית ,הוא איננו רואה מקום להגיש תצהירי עדות ראשית .הנתבעת הגישה
תצהירי עדות ראשית וחוות דעת מומחה של פרופ' קמיל פוקס לביסוס טענותיה.

.11

חוות הדעת אשר הגישה הנתבעת התייחסה לסקר שנערך ולפיו כ 83% -של הצרכנים שיש ברשותם קו סלולר
נוהגים לעיין בחשבון הסלולר באופן קבוע ,אחת לכמה חודשים או לכל הפחות אחת לחצי שנה .שיעור זה עולה
כאשר מדובר בצרכנים המקבלים פירוט שיחות (כפי שמקבלים חברי הקבוצה) .עוד עלה מהסקר ,לדברי פרופ'
פוקס ,כי כ 99.5% -מהצרכנים היו פונים לחברת הסלולר על מנת שיפסיקו לחייבם בשירות בתשלום של ₪ 12-15
לחודש אשר הם לא מעוניינים בו .המסקנה מהסקר ,לטענת הנתבעת ,היא שחברי הקבוצה ,רובם ככולם ,ידעו
והסכימו לשלם בגין השירות .התובע המייצג דוחה טענות אלה מכל וכל.

.12

לאור המלצת בית המשפט הנכבד הצדדים ניהלו הליך גישור ,בפני כבוד המגשרת ,נשיאת בית המשפט המחוזי
מרכז בדימוס ,הילה גרסטל .הצדדים מודים לכבוד המגשרת על הליך גישור יעיל ,רציני ומקצועי ,שהניב את
הסדר הפשרה המוגש לאישור בית המשפט הנכבד.

חלק שני  -עיקרי הסדר הפשרה
.13

על פי ההסדר ,הקבוצה כוללת את "כל לקוחות הנתבעת אשר חויבו בגין שירות פירוט שיחות לאחר יום 18
באוגוסט  , 2009ואשר החל ממועד ההתקשרות קיבלו את השירות ללא תשלום ,וחיובם החל בהעדר הסכמה
מפורשת" (סעיף  2להסדר) .הגדרה זו תואמת את ההגדרה שנקבעה בהחלטת האישור מיום  4באוגוסט .2016

.14

ההסדר כולל התחייבות לחדול מהגבייה בעתיד (אלא אם תינתן הסכמה מתועדת אחרת) ,וכן השבה בגין הגביה בעבר.

.15

על פי ההסדר ,לא יאוחר מהמועד בו פסק דין המאשר את הסדר הפשרה יהפוך לחלוט (להלן" :המועד הקובע"),
הנתבעת תחדל מחיוב חברי הקבוצה בתשלום עבור פירוט שיחות ,אלא אם היא תקבל מהם הסכמה מתועדת לכך
(סעיף .3א .להסדר) .בהקשר זה נקבע בהסדר כי "למען שלמות התמונה ,והגם שאין הדבר מהווה חלק מההסכמות
בהסדר זה ,הנתבעת מבהירה כי בכוונתה להפסיק את השירות לחברי הקבוצה שלא יתנו את הסכמתם המתועדת
לשירות ,בכפוף לכל דין ,לאחר שתיתן על כך הודעה כדין" (סעיף .3ב .להסדר).

.16

בהתייחס להשבה בגין הגביה שבוצעה ,הנתבעת תשיב לכל אחד מחברי הקבוצה שיעור של  68%מהסכום שנגבה
ממנו כתשלום עבור שירות פירוט שיחות שניתן לאחר יום  18באוגוסט  2009ועד למועד החדילה כאמור בסעיף
 15לעיל ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין (סעיף .3ג .להסדר).
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.17

התשלום ל חברי הקבוצה שיהיו מנויים פעילים של הנתבעת בעת ביצוע התשלום ,יבוצע באמצעות זיכוי החשבון
החודשי אצל הנתבעת ,במסגרת החשבונית לחודש שיחול  60ימים לאחר המועד הקובע ,בצירוף הודעה כי
התשלום נעשה במסגרת תובענה ייצוגית זו (סעיף .3ד .1.להסדר) .כן נקבע ,בהתייחס לחברי קבוצה שחייבים
כספים לנתבעת ,כי הנתבעת תקזז מיתרת חובם את הסכום המגיע להם על פי ההסדר ,ותינתן הודעת קיזוז בה
יצויין כי הקיזוז מבוצע כתשלום במסגרת הסדר זה (סעיף .3ד .2.להסדר).

.18

בהתייחס לחברי קבוצה שאינם מנויים פעילית של הנתבעת ,נקבע כי הנתבעת תפנה אל רשות האוכלוסין וההגירה
לצורך בירור מיכוני של מענם המעודכן (סעיף .3ד .4.להסדר) .לשם כך בית המשפט הנכבד יתבקש ,לאחר אישור
ההסדר ,לתת צו המופנה לרשות האוכלוסין וההגירה למסור את המידע כאמור ,בהתאם לתקנה (13ב) לתקנות
תובענות ייצוגיות .המחאה עם סכום ההשבה תישלח בהתאם לכתובות שיתקבלו ,ואם לא תתקבל כתובת,
ההמחאה תישלח לכתובת הרשומה אצל הנתבעת .ההמחאות יישלחו תוך  60ימים ממועד קבלת הנתונים ממרשם
האוכלוסין .ההמחאות יהיו בנות פירעון לתקופה של  90ימים (סעיף .3ד .6.להסדר).

.19

המחאות שלא ייפרעו בתקופה זו ,הסכום בגינן יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים לפי סעיף 27א לחוק תובענות
ייצוגיות ,עם בקשה שבית המשפט יורה לייעד את הכספים עבור צרכנים מאוכלוסיות חלשות .העברת הכספים
תיעשה תוך  30ימים לאחר חלוף המועד האחרון לפירעון ההמחאות (סעיף .3ד .7.להסדר).

.20

על אף האמור לעיל ,בהתייחס לחברי קבוצה שאינם לקוחות פעילים של הנתבעת ,וזכאים לסכום שאינו עולה על
 30ש"ח ,הנתבעת לא תהיה חייבת לשלוח להם המחאות .לקוחות אלה יהיו זכאים ,תוך  90ימים ממועד פרסום
המודעה בדבר אישור ההסדר ,להודיע לבאי-כוח הקבוצה כי הם מעוניינים לקבל את סכום הזכאות .ההשבה
לחברי הקבוצה שיפנו בדרך זו תבוצע בדרך של העברה בנקאית ,בהתאם לפרטים שהם ימסרו לבאי-כוח הקבוצה
ויועברו לנתבעת (בקובץ אקסל) .סכום הזכאות לחברי קבוצה אלה (שאינם לקוחות פעילים של הנתבעת ,וזכאים
לסכום שאינו עולה על  30ש"ח) ,אשר לא יבקשו לקבל את כספם ,יועבר גם הוא לקרן לניהול וחלוקת כספים
(סעיף .3ד .8.להסדר).

חלק שלישי – מינוי ממונה
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הנתבעת סבורה כי המחלוקות נשוא הליך זה הינן משפטיות בעיקרן ולפיכך שקילת הסיכון מסורה לבית המשפט
הנכבד .בנוסף ,אין צורך במינוי בודק שכן בחינת ההסדר אינה מצריכה מומחיות מקצועית רלוונטית .בנסיבות
העניין ,בהן הצדדים שקדו להגיע להסדר פשרה ממצה ומקיף ,סלקום סבורה כי מינוי בודק יעכב את ביצוע הסדר
הפשרה ויהיה כרוך בעלויות נכבדות נוספות ,בלא שצפויה מכך תועלת של ממש (ר' לעניין זה :ת.א( .מחוזי ת"א)
 1757/06שפירא נ' דרך ארץ היווייז ( )1997בע"מ (פורסם בנבו ;)15.5.2008 ,ת.א( .מחוזי ת"א)  1953/04שכטר נ'
כרמל אגוד למשכנתאות והשקעות בע"מ (פורסם בנבו.))15.7.2007 ,
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טעם נוסף שבגינו סבורה הנתבעת שאין מקום למנות בודק הוא שהצדדים הסכימו בהסדר הפשרה כי על ביצוע
ההסדר יפקח רו"ח שלום פרץ כממונה .רו"ח פרץ מונה כממונה לביצוע פסק הדין על ידי בית המשפט המחוזי
בתביעת פתאל (סעיף  48לפסק הדין מיום  .)7.12.2011בשים לב לכך שרו"ח פרץ שימש כממונה על ביצוע פסק
הדין בתביעת פתאל ,הרי שיש לו היכרות עם מערכות סלקום ונראה שהוא יוכל לערוך את הבדיקות הנדרשות
ביעילות .יצוין כי לממונה ניתנו סמכויות מתאימות לפקח על ביצוע ההסדר .הממונה ימסור על כך דיווחים לבית
המשפט ,בהתאם להוראות ההסדר (סעיף  4להסדר).
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רשימת נספחים
הסדר הפשרה

עמוד 11

נוסח מודעה

עמוד 18

נספח 1
הסדר הפשרה
עמוד 11

הסדר פשרה
בת"צ (מחוזי מרכז)  55006-04-15גרינברג נ' סלקום ישראל בע"מ
שנערך ונחתם בתל אביב ביום  25בפברואר 2021
בין:

בן-ציון גרינברג
על ידי על ידי ב"כ גיל רון ,קינן ושות' ,עורכי דין
וכן על ידי אביעד ,סרן ושות' ,עורכי דין
(להלן :התובע הייצוגי)

לבין:

סלקום ישראל בע"מ
על ידי באי כוחה ממשרד יגאל ארנון ושות',
עורכי דין (להלן :הנתבעת)

מצד אחד;

מצד שני;

הואיל :וביום  30באפריל  2015התובע הייצוגי הגיש לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בקשה לאישור
תובענה ייצוגית ,לפי חוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו( 2006-להלן :חוק תובענות ייצוגיות) ,בקשר
עם חיוב בתשלום עבור שירות פירוט שיחות שנשלח בדואר (להלן " -פירוט שיחות" או
"השירות");
והואיל :וביום  31בדצמבר  2017בית המשפט המחוזי אישר את התובענה כייצוגית והחלטה זו תוקנה על-
ידי בית המשפט העליון ביום  28בינואר ;2019
והואיל :ובהמלצת בית המשפט הנכבד הצדדים פנו להליך של גישור לפני כב' המגשרת נשיאת בית
המשפט המחוזי מרכז (בדימ') הילה גרסטל;
והואיל :ובמסגרת הגישור הצדדים הגיעו להסדר פשרה ,מבלי שצד יודה בטענות הצד האחר ו/או יודה
בחבות כלשהי ,אשר כפוף לאישור בית המשפט הנכבד ,והם מעוניינים להעלות את התנאים
שהוסכמו ביניהם על הכתב ולהביאם לאישור בית המשפט;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם כדלקמן:
.1

.2

כללי
א.

הסכם זה נעשה כהסכם פשרה בהתאם לסעיפים  18ו 19-לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו-
( 2006להלן" :החוק").

ב.

על פי עמדת שני הצדדים ,הסכם זה נעשה כמחווה של רצון טוב ולפנים משורת הדין ,ועל מנת
לסיים את ההתדיינות בתובענה בפשרה ,מבלי להודות באחריות כלשהי ו/או בטענה כלשהי
שנטענה בתובענה ו/או בבקשת האישור.

ג.

הסכם זה מגלם את מכלול המצגים וההסכמות בין הצדדים עובר לחתימתו ,ולא ישמע צד
בטענה בדבר מצג או הסכמה אשר אינם נזכרים בהסכם.

חברי הקבוצה
חברי הקבוצה שהסדר הפשרה יחול עליהם הם כל לקוחות הנתבעת אשר חויבו בגין שירות פירוט
שיחות לאחר יום  18באוגוסט  ,2009ואשר החל ממועד ההתקשרות קיבלו את השירות ללא תשלום,
וחיובם החל בהעדר הסכמה מפורשת (להלן" :חברי הקבוצה").
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עיקרי הסדר הפשרה  -הסדרה לעתיד ותשלום בגין העבר
א.

הנתבעת מתחייבת כי לא יאוחר מהמועד בו פסק דין המאשר את הסדר הפשרה יהפוך לחלוט
(להלן" :המועד הקובע") היא תחדל מחיוב חברי הקבוצה בתשלום עבור פירוט שיחות ,אלא
אם כן היא תקבל מהם הסכמה מתועדת לכך.

ב.

למען שלמות התמונה ,והגם שאין הדבר מהווה חלק מההסכמות בהסדר זה ,הנתבעת
מבהירה כי בכוונתה להפסיק את השירות לחברי הקבוצה שלא יתנו את הסכמתם המתועדת
לשירות ,בכפוף לכל דין ,לאחר שתיתן על כך הודעה כדין.

ג.

לכל אחד מחברי הקבוצה ישולם שיעור של  68%מהסכום שנגבה ממנו כתשלום עבור שירות
פירוט שיחות שניתן לאחר יום  18.8.2009ועד למועד החדילה כאמור בס"ק .3א לעיל ,וזאת
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועדי החיוב ועד התשלום בפועל .זאת זולת חברי
קבוצה אשר ימסרו הודעה בהתאם לסעיף (18ו) לחוק או לפי תנאים שייקבעו לפי סעיף (19ד)
לחוק (ככל שייקבעו) כי הם מבקשים שלא להיכלל בקבוצה.

ד.

התשלום יבוצע כדלקמן:
)1

לגבי חברי הקבוצה שיהיו מנויים פעילים של הנתבעת בעת ביצוע התשלום ,התשלום
יבוצע באמצעות זיכוי החשבון החודשי אצל הנתבעת .התשלום לחברי הקבוצה
הפעילים ייעשה במסגרת החשבונית לחודש שיחול  60ימים לאחר המועד הקובע,
בצירוף הודעה כי התשלום נעשה במסגרת תובענה ייצוגית גרינברג נ' סלקום.

)2

לגבי חברי הקבוצה שנכון למועד התשלום חבים לסלקום כספים ,סלקום תקזז מיתרת
חובם את המגיע להם על פי הסכם זה (ובכפוף לכל דין) ,ותיתן הודעת קיזוז בה יצוין
כי הקיזוז נעשה כתשלום במסגרת התובענה הייצוגית ,ויצוין סכום הקיזוז.

)3

התשלום הכספי לחברי קבוצה שאינם מנויים פעילים של סלקום יתבצע כדלקמן:

)4

תוך  30ימים מהמועד הקובע סלקום תפנה אל רשות האוכלוסין וההגירה לצורך בירור
(מיכוני) של מענם העדכני של חברי הקבוצה שאינם מנויים פעילים על פי צו בית
המשפט ובהתאם לתקנה (13ב) לתקנות תובענות ייצוגיות ,התש"ע ,2010-כאמור -
להלן .לשם כך ,סלקום תעביר לרשות האוכלוסין וההגירה משרד הפנים קובץ עם -
פרטי תעודות הזהות של המנויים הרלוונטיים ,וזאת לצורך הוספת המען ממרשם
האוכלוסין.

)5

לצורך עדכון הכתובות באופן מיכוני ,כאמור ,בית המשפט יתבקש על ידי הצדדים -
ליתן עם מתן פסק הדין המאשר את הפשרה צו המופנה לרשות האוכלוסין וההגירה
משרד הפנים המורה לרשות למסור את  -המידע ,כאמור.
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)6

סלקום תשלח לחברי הקבוצה הלא פעילים המחאות לפי הכתובת שתתקבל ממרשם
האוכלוסין אם תתקבל; ואם לא תתקבל לפי הכתובת הקיימת אצלה .ההמחאות
יישלחו תוך  60ימים – מהמועד שבו יועבר המידע ממשרד הפנים או בתוך  60ימים
מהמועד שבו יתברר שלא ניתן לקבל את המידע כאמור ממשרד הפנים ,לפי העניין.
ההמחאות תהיינה בנות פירעון למשך תקופה של  90ימים.

)7

לגבי חברי קבוצה שלא יפרעו את ההמחאות שיישלחו אליהם כאמור בתוך מועד תוקף
ההמחאות ,יבוטלו ההמחאות וסלקום תעביר את יתרת סכום ההמחאות שבוטלו לקרן
לניהול וחלוקת כספים לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות ,עם בקשה שבית המשפט
יורה לייעד את הכספים עבור צרכנים מאוכלוסיות חלשות .תשלום זה יבוצע בתוך 30
ימים לאחר חלוף המועד האחרון לפירעון ההמחאות.

)8

על אף האמור בסעיף  3לעיל ,לגבי חברי קבוצה שאינם מנויים פעילים של סלקום אשר
סכום ההמחאה המגיע להם נמוך מ ,₪ 30-סלקום לא תהיה חייבת לשלוח להם
המחאה כאמור .לקוחות אלה יהיו זכאים ,תוך  90ימים ממועד פרסום המודעה בדבר
אישור ההסדר ,להודיע לבאי-כוח הקבוצה כי הם מעוניינים לקבל את סכום הזכאות.
ההשבה לחברי הקבוצה שיפנו בדרך זו תבוצע בדרך של העברה בנקאית ,בהתאם
לפרטים שהם ימסרו לבאי כוח הקבוצה ויועברו לנתבעת (בקובץ אקסל) .סכום
הזכאות של לקוחות אשר לא יודיעו לבאי-כוח הקבוצה כאמור ,יועבר לקרן לניהול
ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד ,בהתאם לסעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות ,עם
בקשה כאמור בסעיף קטן  7לעיל.

הממונה ותפקידיו
א.

רו"ח שלום פרץ ימונה כממונה על ביצוע הסדר הפשרה.

ב.

הממונה יפקח על ביצוע הסדר זה על כל חלקיו ,בתיאום עם הצדדים ,וימסור על כך דיווח
לבית המשפט ,עם העתק לבאי כוח הצדדים ,תוך  15ימים לאחר השלמת ביצוע ההסדר.

ג.

סלקום תמסור לממונה כל מידע שיידרש על ידיו לצורך ביצוע הסדר הפשרה.

ד.

הממונה יהיה רשאי לפנות לבית המשפט לקבל הוראות בכל ענין.

ה.

שכר הממונה והוצאותיו ישולמו על ידי הנתבעת.

ו.

אם ייגרם עיכוב בביצוע ההסדר כתוצאה מהעבודה מול הממונה ,ניתן יהיה לפנות לבית
המשפט בבקשה מתאימה בקשר עם המועדים ליישום ההסכם.

אי מינוי בודק
סלקום תעתור לבית המשפט הנכבד בבקשה שלא ימונה בודק במסגרת הבקשה לאישור הסדר
הפשרה מהטעמים המפורטים בבקשה לאישור הסדר הפשרה שהוגשה .התובע הייצוגי לא יתנגד
לכך.
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גמול ושכר טרחה
א.

הצדדים לא הגיעו להסכמה לגבי גמול ושכר טרחה מומלצים .מוסכם כי הצדדים יגישו טיעון
בנוגע לשיעור הגמול ושכר הטרחה ,ובית המשפט יכריע בכך .טיעון בן שני עמודים לעניין
הגמול ושכר הטרחה יוגש במקביל בתוך  20ימים לאחר שתוגש עמדת היועץ המשפטי
לממשלה (או המועד בו יחלוף המועד ולא תוגש עמדה) ,וכל צד יהיה רשאי להשיב לטיעון של
הצד האחר תוך  10ימים מקבלתו .התשובה תכלול עמוד  1בלבד.

ב.

הגמול לתובע ושכר הטרחה לבאי כוחו ישולמו בהתאם למועדים שייקבעו בהחלטת בית
המשפט.

שונות
א.

הסכמות הצדדים לפי הסדר זה אינן מהוות הודאה בטענה כלשהי ,אלא הושגו על בסיס רצון
הדדי לסיים את העניין בפשרה הוגנת.

ב.

מוסכם על הצדדים ,כי עם הפיכת פסק הדין לחלוט ,יתגבש אוטומטית ויתור סופי ,מלא
ומוחלט של כל אחד מחברי הקבוצה (שלא הגיש הודעת פרישה) ומעשה בית דין כלפי חברי
הקבוצה כהגדרתם לעיל כלפי הנתבעת ,על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או זכות ,מכל
מין ו/או סוג כלשהו מכוח העילות נושא התובענה ,בין אם מותלים ובין אם לאו ,וביחס לכל
הליך משפטי ו/או מעין משפטי (ובכלל זה הליך בוררות) ו/או תביעה שננקטו מכוח עילות
אלה.

ג.

הוויתור ומעשה בית דין כאמור לעיל כפופים לסעיף (18ז)( )1לחוק תובענות ייצוגיות ,לפיו
"הסדר פשרה לא יכלול ( )1עילות תביעה ,בעלי דין או חברי קבוצה ,אשר לא נכללו בבקשה
לאישור או בהחלטה על אישור התובענה הייצוגית".

ד.

הנתבעת תישא בעלויות ביצוע הסדר זה ,לרבות פרסום בעיתונים (שיכללו מודעות בשלושה
עיתונים ,שניים בשפה העברית ,ומודעה בשפה הערבית בעיתון בשפה הערבית) ,בהתאם
להחלטת בית המשפט ,שכר הממונה ובשכר הבודק (אם ימונה).

ה.

במקרה שבו יוגש על-ידי צד שלישי כלשהו ערעור על פסק-הדין ו/או בקשה לביטול פסק-הדין,
ויתקבל הערעור ו/או הבקשה לביטול כאמור לעיל ,באופן המשנה הוראה מהותית בהסכם,
יהיה רשאי כל אחד מן הצדדים ,בתוך  14ימי עסקים מיום שנמסר לו עותק של פסק-הדין
בערעור ו/או החלטה בבקשה לביטול כאמור לעיל ,להודיע לצד השני על ביטול ההסכם ,וזאת
לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהי.

ו.

במקרה בו יימסרו הודעות פרישה על ידי חברים בקבוצת התובעים בתביעה ,שסכום התשלום
שהם זכאים לו בהתאם להוראות הסכם זה עולה על  15%מסכום הפיצוי הכולל ,הנתבעת
תהיה זכאית לבטל הסכם זה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהי,
וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לצד השני ,ומבלי שהדבר יטיל עליה חבות כספית או אחרת.
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ז.

הסכם הפשרה החתום על ידי הצדדים או באי כוחם מגבש ,מבטא וממצה באופן סופי ומוחלט
את כל הסכמות הצדדים בקשר עם האמור בהסכם הפשרה .עם חתימתו של הסכם פשרה זה
בטלים ומבוטלים כל הסכם ,טיוטת הסכם ,זיכרון דברים ,הצהרה ,הבטחות והתחייבויות
שנערכו בין הצדדים ו/או בין מי מטעמם קודם לחתימתו של הסכם זה ,אם וככל שנערכו
(וזאת בין שנערכו בכתב ובין שנערכו בעל פה) .כל טיוטות ההסכם והתכתובות שהוחלפו בין
הצדדים בקשר להסכם פשרה זה אינן מחייבות ,לא ישמשו לפרשנות ,לא יוצגו בפני ערכאות
שיפוטיות ואף לא יהיו קבילות כראיה בהליכים שיפוטיים ובכלל.

ח.

כל ויתור של צד מהצדדים להסכם על זכות מזכויותיו או שינוי של זכויות כאמור ,לא יהיו
תקפים אלא אם יעשו בכתב ,ייחתמו על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים או יוסכמו
בהודעת ב"כ הצדדים.

ט.

נמנע צד להסכם מלע שות שימוש בזכות מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין ,או לא
השתמש בזכות כאמור במועד  -לא ייחשב הדבר כוויתור מצידו על הזכות האמורה.

י.

הצדדים מתחייבים לעשות ככל שביכולתם על מנת להסיר כל התנגדות ו/או הסתייגות
להסכם על כל מרכיביו ,כך שההסכם יאושר בידי בית המשפט.

יא.

הצדדים מתחייבים לפעול בתום לב לקיומו של ההסכם ולבצע את כל הפעולות ולחתום על כל
המסמכים ,האישורים ,הטפסים וההודעות ,ככל שיידרש לצורך ביצוען של הוראות ההסכם.

אישור בית-המשפט
א.

הסדר זה כפוף לאישור בית-המשפט המחוזי מרכז בלוד ,בפניו מתנהלת התובענה.

ב.

היה ובית המשפט לא יאשר את הסכם הפשרה ו/או במקרה בו יבוטל ההסכם כדין ,תהפוכנה
הסכמות כל אחד מן הצדדים בו לבטלות ומבוטלות וצווים ,אישורים ופסקי דין שיינתנו על
פיו יהיו בטלים מעיקרא וחסרי תוקף משפטי כאילו לא ניתנו מעולם ,כאשר כל צד שומר על
מלוא טענותיו ,וכאשר מי מן הצדדים או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו לא יוכל לעשות
בתוכן הסכם הפשרה ,בנתונים ובמצגים שהועברו במהלך גיבושו ו/או בצווים ,אישורים
ופסקי דין שניתנו לפיו ,כל שימוש מכל מין וסוג שהוא ,והוא והם לא ישמשו כראיה בכל הליך
משפטי או אחר.

ג.

במידה ובית המשפט יאשר הסכם פשרה זה באופן מותנה ו/או חלקי ,יהיה כל אחד מהצדדים
זכאי לבטל הסכם זה בתוך  14ימי עסקים מיום שנמסרה לו החלטת בית המשפט ,על פי
שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהי ,וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לצד
השני ,ומבלי שהדבר יטיל עליו חבות כספית או אחרת.
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הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה
לפי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו( 2006-להלן" :חוק תובענות ייצוגיות")
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באי כוח הקבוצה :משרד גיל רון ,קינן ושות' ,עורכי דין ,מבית לסין ,רחוב ויצמן  32,תל אביב
 ;6209105מספר טלפון ;03-6967676 :כתובת דואר אלקטרוני.office@ronlaw.co.il :
הנתבעת מיוצגת על ידי משרד עורכי הדין יגאל ארנון ושות'.
התביעה הייצוגית עוסקת בחיוב בתשלום עבור שירות פירוט שיחות בדואר ,לאחר ששירות זה ניתן
על ידי הנתבעת בחינם ,וזאת בגין חיובים לאחר  18באוגוסט ( 2009לגבי חיובים קודמים ניתן פסק
דין בת"צ  1018-03-08פתאל נ' סלקום ישראל בע"מ () ..לפי הנטען חיוב זה היה שלא כדין .הבקשה
לאישור התביעה כייצוגית התקבלה.
הסדר הפשרה:
עד למועד בו פסק הדין המאשר את ההסדר יהפוך לחלוט (להלן" :המועד הקובע") הנתבעת תחדל
מחיוב חברי הקבוצה בתשלום עבור פירוט שיחות ,אלא אם היא תקבל מהם הסכמה מתועדת לכך.
הנתבעת תשיב לכל אחד מחברי הקבוצה שיעור של  68%מהסכום שנגבה ממנו כתשלום עבור שירות
פירוט שיחות שניתן לאחר יום  18באוגוסט  2009ועד למועד החדילה כאמור לעיל ,בתוספת הפרשי
הצמדה וריבית כדין .התשלום לחברי הקבוצה שיהיו מנויים פעילים של הנתבעת בעת ביצוע התשלום,
יבוצע באמצעות זיכוי החשבון החודשי אצל הנתבעת ,במסגרת החשבונית לחודש שיחול  60ימים
לאחר המועד הקובע .הנתבעת תשלח המחאות עם סכום ההשבה לחברי קבוצה שאינם מנויים פעילים
שלה ,בהתאם לכתובות שיתקבלו ממרשם האוכלוסין .בהתייחס לחברי קבוצה שאינם מנויים פעילים
של הנתבעת ,וזכאים לסכום שאינו עולה על  30ש"ח ,הנתבעת לא תהיה חייבת לשלוח להם המחאות.
לקוחות אלה יהיו זכאים להודיע לבאי-כוח הקבוצה כי הם מעוניינים לקבל את סכום הזכאות,
ולמסור פרטי חשבון לצורך ביצוע העברה בנקאית.
המחאות שלא ייפרעו ,וכן ח ברי קבוצה שאינם מנויים פעילים ,וסכום ההשבה בגינם לא עולה על 30
ש"ח (והם לא הודיעו לבאי-כוח הקבוצה על רצונם לקבל את סכום ההשבה)  -הסכום בגינם יועבר
לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות ,לטובת צרכנים
מאוכלוסיות חלשות.
על ביצוע ההשבה יפקח רואה חשבון ממונה מטעם בית המשפט.
הסדר הפשרה לא כולל המלצה מוסכמת בנוגע לגמול ולשכר טרחה.
הוסכם כי עם הפיכת פסק הדין לחלוט ,יתגבש אוטומטית ויתור סופי ,מלא ומוחלט של כל אחד
מחברי הקבוצה (שלא הגיש הודעת פרישה) ומעשה בית דין כמפורט בהסדר.
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