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 1 סק דין לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגיתפ

 2לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת התובענה הייצוגית שבכותרת )להלן בהתאמה:  .1

 3"(. על יסוד הנימוקים שאפרט להלן מצאתי לנכון לאשר את "הסדר הפשרה -ו"הבקשה" 

 4 הבקשה, ולתת להסדר תוקף של פסק דין. 

 5 עוללות ההליכים

 6, בחיוב בתשלום עבור שירות פירוט 2015באפריל  30עניינה של בקשת האישור, שהוגשה ביום  .2

 7תשלום,  שיחות בדואר. לפי הנטען בבקשה לאישור הנתבעת העניקה שירות זה ללקוחותיה ללא

 8משך שנים רבות. במועדים שונים הנתבעת החלה לגבות תשלום עבור שירות זה. בהליך קודם 

 9ידי כב' השופטת שטמר בקשה לאישור תובענה כתובענה -אושרה על 2008שהתנהל משנת 

 10"(. תביעת פתאל)להלן: " פתאל נ' סלקום ישראל בע"מ 1018-03-08ת"צ  –ייצוגית בנוגע לכך 

 11ניתן פסק דין  2014בפברואר  2. ביום 2011בדצמבר  7ידה ביום -פתאל ניתן על פסק דין בתביעת

 12בערעור, שאישר פשרה לפיה הנתבעת השיבה לחברי הקבוצה בתביעת פתאל מחצית מהסכומים 

 13 שנגבו. פסק הדין בוצע.

 14. הנתבעת המשיכה לחייב את חברי 2009באוגוסט  18תביעת פתאל עסקה בתקופה שעד יום  .3
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 1 לום עבור שירות זה גם לאחר מועד זה.הקבוצה בתש

 2באוגוסט  18בקשת האישור בהליך דנן הוגשה בגין גבייה שבוצעה עבור פירוט שיחות לאחר יום  .4

 3. בבקשת האישור בהליך זה עלו טענות נוספות, בנוגע לסבירות המחיר שנגבה עבור שירות 2009

 4 פירוט שיחות. 

 5התקבלה הבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בהחלטת כב'  2016באוגוסט  4ביום  .5

 6השופטת בלטמן קדראי , בהתייחס לחלק מהעילות הנטענות )הטענות בנוגע לסבירות המחיר 

 7נדחו(. נקבע כי הקבוצה תכלול את כל לקוחות הנתבעת אשר חוייבו בגין מסמך פירוט שיחות 

 8ועד ליום אישור התובענה, אשר במועד ההתקשרות קיבלו את  2009באוגוסט  18החל מיום 

 9.א. להחלטת האישור(. כן נקבע 80השירות ללא תשלום, וזאת בהעדר הסכמה מפורשת )פסקה 

 10 .ד. להחלטת האישור(.  80כי עילת התביעה תהיה הפרת חוזה )פסקה 

 11 2017בינואר  11ם . ביו7602/16רע"א  –הנתבעת הגישה בקשת רשות ערעור על החלטת האישור  .6

 12בית המשפט העליון נתן פסק הדין בבקשת רשות הערעור. שם נקבע כי פסק הדין של בית 

 13המשפט המחוזי בתביעת פתאל לא בוטל. עם זאת, נקבע כי הואיל וההליך שבפנינו מתייחס 

 14לתקופה מאוחרת מזו של פתאל, הרי שהקביעות של בית המשפט בתביעת פתאל לא מקימות 

 15א ביחס לתקופה המאוחרת. התיק הוחזר לבית המשפט המחוזי, על מנת שידון השתק פלוגת

 16 בטענות של הנתבעת לגופן, בנוגע לתקופה המאוחרת.

 17ידי כב' השופטת בלטמן קדראי -ניתנה החלטה נוספת ומשלימה על 2017בדצמבר  31ביום  .7

 18 -קופה בבקשת האישור. הבקשה לאישור  התובענה כייצוגית התקבלה בהתייחס לחלק מהת

 19בלבד. נקבע כי בנוגע לתקופה שלאחר חודש מאי  2014עד חודש מאי  2009באוגוסט  18מיום 

 20, שתיקת חברי הקבוצה והימנעותם מפעולה אקטיבית כדי להבהיר שהם אינם מעוניינים 2014

 21לשלם עבור השירות, יצרה כלפי הנתבעת מצג על פיו הם מסכימים לשלם עבור השירות, ולכן 

 22להחלטה  51טענת מניעות כלפי חברי הקבוצה, בהתייחס לתקופה זו )פסקה  קמה לנתבעת

 23 המשלימה(.  

 24התקיים דיון בבית המשפט העליון.  2019בינואר  28שני הצדדים השיגו על החלטה זו. ביום  .8
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 1הנתבעת קיבלה את המלצת בית המשפט העליון, ובהתאם לכך בקשת רשות הערעור שהגישה 

 2ל התובע המייצג התקבל תוך שהוסכם שטענות הצדדים שמורות הנתבעת נדחתה, והערעור ש

 3להן. נקבע בהחלטת בית המשפט העליון כי הבקשה לאישור תובענה כייצוגית תתקבל ביחס 

 4 לכל התקופות, וכן בהתייחס לעתיד. 

 5 טענות הצדדים בתביעה המתוקנת בתמצית

 6בכתב הגנה שהגישה התובע המייצג הגיש תביעה מתוקנת בהתאם להחלטות בית המשפט.  .9

 7הנתבעת  כפרה בטענות התובע המייצג. הנתבעת טענה בין היתר כי חברי הקבוצה הסכימו 

 8לקבלת השירות בתשלום בהתנהגות וכי הם מושתקים מלטעון כי לא ידעו או לא הסכימו 

 9לתשלום בגין השירות; וכן נטען לחוסר תום לב, אשם תורם ואי עמידה בנטל הקטנת הנזק. 

 10מדה, בהקשר זה, על אמצעי היידוע הרבים בדבר החיוב עבור השירות, ובכלל זה שתי הנתבעת ע

 11הודעות אישיות שנשלחו לחברי הקבוצה בדבר התובענה הייצוגית; פרסומים בעיתונות; זיכוי 

 12בחשבון הסלולר בהתאם לפשרת פתאל; ותזכורת בדבר החיוב מידי חודש בחשבון החודשי. 

 13הקבוצה מושתקים אף עקב התנהלותם הדיונית בעניין תביעת  בנוסף טענה הנתבעת כי חברי

 14בה לא עתרו לסעד של צו מניעה או להגדרת הקבוצה כך שתכלול חיובים גם לאחר  –פתאל 

 15 מועד האישור. התובע המייצג דוחה טענות אלה מכל וכל.

 16 בהמשך לכך התנהל הדיון בתביעה הייצוגית בפני כב' השופטת בלטמן קדראי ומחודש מאי .10

 17לנוכח מינויה של כב' השופטת בלטמן קדראי למנהלת המרכז להשתלמות והכשרת  2018

 18שופטים התמשיך הדיון להתנהל בפני. התקיימו ישיבות קדם משפט. התובע המייצג הודיע 

 19שבהיעדר מחלוקת עובדתית, הוא איננו רואה מקום להגיש תצהירי עדות ראשית. הנתבעת 

 20 דעת מומחה של  פרופ' קמיל פוקס לביסוס טענותיה.   הגישה תצהירי עדות ראשית וחוות

 21של הצרכנים שיש  83% -חוות הדעת אשר הגישה הנתבעת התייחסה לסקר שנערך ולפיו כ .11

 22ברשותם קו סלולר נוהגים לעיין בחשבון הסלולר באופן קבוע, אחת לכמה חודשים או לכל 

 23קבלים פירוט שיחות )כפי הפחות אחת לחצי שנה. שיעור זה עולה כאשר מדובר בצרכנים המ

 24מהצרכנים היו  99.5% -שמקבלים חברי הקבוצה(. עוד עלה מהסקר, לדברי פרופ' פוקס, כי כ
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 1לחודש אשר הם ₪  12-15פונים לחברת הסלולר על מנת שיפסיקו לחייבם בשירות בתשלום של 

 2ידעו  לא מעוניינים בו. המסקנה מהסקר, לטענת הנתבעת, היא שחברי הקבוצה, רובם ככולם,

 3 והסכימו לשלם בגין השירות. התובע המייצג דוחה טענות אלה מכל וכל.

 4לאור המלצתי הצדדים ניהלו הליך גישור. הגישור התנהל בפני כבוד המגשרת, נשיאת בית 

 5-המשפט המחוזי מרכז בדימוס, הילה גרסטל. הליך הגישור הניב את הסדר הפשרה שמבוקש על

 6 ידי הצדדים לאשר .

 7הצדדים נדברו ביניהם והגיעו להסכם פשרה דדים מודה בטענות הצד השני מבלי שמי מהצ .12

 8 שמבוקש לאשר, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של הטענות בבקשת האישור.

 9 עיקרי הסדר הפשרה 

 10כל לקוחות הנתבעת אשר חויבו בגין שירות פירוט שיחות על פי ההסדר, הקבוצה כוללת את " .13

 11החל ממועד ההתקשרות קיבלו את השירות ללא תשלום, , ואשר 2009באוגוסט  18לאחר יום 

 12להסדר(. הגדרה זו תואמת את ההגדרה  2" )סעיף וחיובם החל בהעדר הסכמה מפורשת

 13 . 2016באוגוסט  4שנקבעה בהחלטת האישור מיום 

 14ההסדר כולל התחייבות לחדול מהגבייה בעתיד )אלא אם תינתן הסכמה מתועדת אחרת(, וכן  .14

 15 עבר. השבה בגין הגביה ב

 16על פי ההסדר, לא יאוחר מהמועד בו פסק דין המאשר את הסדר הפשרה יהפוך לחלוט )להלן:  .15

 17"(, הנתבעת תחדל מחיוב חברי הקבוצה בתשלום עבור פירוט שיחות, אלא אם המועד הקובע"

 18למען .א. להסדר(. בהקשר זה נקבע בהסדר כי "3היא תקבל מהם הסכמה מתועדת לכך )סעיף 

 19והגם שאין הדבר מהווה חלק מההסכמות בהסדר זה, הנתבעת מבהירה כי שלמות התמונה, 

 20בכוונתה להפסיק את השירות לחברי הקבוצה שלא יתנו את הסכמתם המתועדת לשירות, 

 21 .ב. להסדר(. 3" )סעיף בכפוף לכל דין, לאחר שתיתן על כך הודעה כדין

 22 68%הקבוצה שיעור של  בהתייחס להשבה בגין הגביה שבוצעה, הנתבעת תשיב לכל אחד מחברי .16

 23 2009באוגוסט  18מהסכום שנגבה ממנו כתשלום עבור שירות פירוט שיחות שניתן לאחר יום 
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 1.ג. 3לעיל, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין )סעיף  15ועד למועד החדילה כאמור בסעיף 

 2 להסדר(.  

 3, יבוצע התשלום לחברי הקבוצה שיהיו מנויים פעילים של הנתבעת בעת ביצוע התשלום .17

 4ימים  60באמצעות זיכוי החשבון החודשי אצל הנתבעת, במסגרת החשבונית לחודש שיחול 

 5. 1.ד.3לאחר המועד הקובע, בצירוף הודעה כי התשלום נעשה במסגרת תובענה ייצוגית זו )סעיף 

 6להסדר(. כן נקבע, בהתייחס לחברי קבוצה שחייבים כספים לנתבעת, כי הנתבעת תקזז מיתרת 

 7הסכום המגיע להם על פי ההסדר, ותינתן הודעת קיזוז בה יצויין כי הקיזוז מבוצע חובם את 

 8 . להסדר(.  2.ד.3כתשלום במסגרת הסדר זה )סעיף 

 9בהתייחס לחברי קבוצה שאינם מנויים פעילית של הנתבעת, נקבע כי הנתבעת תפנה אל רשות  .18

 10. להסדר(. לשם כך 4.ד.3 האוכלוסין וההגירה לצורך בירור מיכוני של מענם המעודכן )סעיף

 11הוסכם כי בית המשפט יתבקש, לאחר אישור ההסדר, לתת צו המופנה לרשות האוכלוסין 

 12)ב( לתקנות תובענות ייצוגיות. המחאה 13וההגירה למסור את המידע כאמור, בהתאם לתקנה 

 13עם סכום ההשבה תישלח בהתאם לכתובות שיתקבלו, ואם לא תתקבל כתובת, ההמחאה 

 14ימים ממועד קבלת הנתונים  60בת הרשומה אצל הנתבעת. ההמחאות יישלחו תוך תישלח לכתו

 15 . להסדר(.6.ד.3ימים )סעיף  90ממרשם האוכלוסין. ההמחאות יהיו בנות פירעון לתקופה של 

 16המחאות שלא ייפרעו בתקופה זו, הסכום בגינן יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים לפי סעיף  .19

 17עם בקשה שבית המשפט יורה לייעד את הכספים עבור צרכנים  א לחוק תובענות ייצוגיות,27

 18ימים לאחר חלוף המועד האחרון לפירעון  30מאוכלוסיות חלשות. העברת הכספים תיעשה תוך 

 19 . להסדר(.7.ד.3ההמחאות )סעיף 

 20על אף האמור לעיל, בהתייחס לחברי קבוצה שאינם לקוחות פעילים של הנתבעת, וזכאים  .20

 21ש"ח, הנתבעת לא תהיה חייבת לשלוח להם המחאות. לקוחות אלה  30לסכום שאינו עולה על 

 22כוח -ימים ממועד פרסום המודעה בדבר אישור ההסדר, להודיע לבאי 90יהיו זכאים, תוך 

 23בל את סכום הזכאות. ההשבה לחברי הקבוצה שיפנו בדרך זו הקבוצה כי הם מעוניינים לק

 24כוח הקבוצה ויועברו -תבוצע בדרך של העברה בנקאית, בהתאם לפרטים שהם ימסרו לבאי



 
 לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

  

 גרינברג נ' סלקום ישראל בע"מ 55006-04-15 ת"צ
 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 13מתוך  6

 1לנתבעת )בקובץ אקסל(. סכום הזכאות לחברי קבוצה אלה )שאינם לקוחות פעילים של 

 2לקבל את כספם, יועבר גם  ש"ח(, אשר לא יבקשו 30הנתבעת, וזכאים לסכום שאינו עולה על 

 3 . להסדר(.8.ד.3הוא לקרן לניהול וחלוקת כספים )סעיף 

 4 מינוי ממונה 

 5הנתבעת סבורה כי המחלוקות נשוא הליך זה הינן משפטיות בעיקרן ולפיכך שקילת הסיכון  .21

 6מסורה לבית המשפט הנכבד. בנוסף, אין צורך במינוי בודק שכן בחינת ההסדר אינה מצריכה 

 7ועית רלוונטית. בנסיבות העניין, בהן הצדדים שקדו להגיע להסדר פשרה ממצה מומחיות מקצ

 8ומקיף, סלקום סבורה כי מינוי בודק יעכב את ביצוע הסדר הפשרה ויהיה כרוך בעלויות 

 9נכבדות נוספות, בלא שצפויה מכך תועלת של ממש )הנתבעת הפנתה לעניין זה ל: ת.א. )מחוזי 

 10(; ת.א. )מחוזי ת"א( 15.5.2008) ( בע"מ1997ץ היווייז )שפירא נ' דרך אר 1757/06ת"א( 

 11 ((. 15.7.2007) שכטר נ' כרמל אגוד למשכנתאות והשקעות בע"מ 1953/04

 12טעם נוסף שבגינו סבורה הנתבעת שאין מקום למנות בודק הוא שהצדדים הסכימו בהסדר  .22

 13כממונה לביצוע הפשרה כי על ביצוע ההסדר יפקח רו"ח שלום פרץ כממונה. רו"ח פרץ מונה 

 14(. 7.12.2011לפסק הדין מיום  48פסק הדין על ידי בית המשפט המחוזי בתביעת פתאל )סעיף 

 15בשים לב לכך שרו"ח פרץ שימש כממונה על ביצוע פסק הדין בתביעת פתאל, הרי שיש לו 

 16היכרות עם מערכות סלקום ונראה שהוא יוכל לערוך את הבדיקות הנדרשות ביעילות. צוין 

 17נה ניתנו סמכויות מתאימות לפקח על ביצוע ההסדר. הממונה ימסור על כך דיווחים כי לממו

 18 להסדר(. 4לבית המשפט, בהתאם להוראות ההסדר )סעיף 

 19 

 20 לטענת הצדדים הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה 

 21דר פשרה אלא אם כן בית המשפט לא יאשר הס)א( לחוק תובענות ייצוגיות מורה כי "19סעיף  .23

 22לטענת הצדדים  ".מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה

 23 ההסדר שגובש בהובלת המגשרת  בוודאי עומד בתנאים אלה.  

 24הפסקת החיוב בתשלום עבור מסמך פירוט שיחות.  –הסדר הפשרה כולל הסדרה עתידית  .24
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 1וסביר. לשיטת  התובע המייצג זהו הישג בעל  הנתבעת סבורה כי מדובר בהסדר הוגן ראוי

 2 חשיבות מבחינת עניינם של חברי הקבוצה והוא בעל חשיבות ציבורית וצרכנית. 

 3, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. הצדדים 68%נוסף על כך, ההסדר כולל השבה בשיעור של  .25

 4 סבורים כי זהו שיעור השבה ראוי והוגן בנסיבות העניין.

 5ים הכרוכים בניהול ההליך עד תומו נלקחו בחשבון על ידי הצדדים בסיוע הסיכויים והסיכונ .26

 6המגשרת. במסגרת בחינת הסיכונים והסיכויים נלקחו בחשבון גם טענות הצדדים, האפשרות 

 7של התמשכות ההליכים ללא הסדר וכן, הראיות אשר הוגשו בתיק ובכלל זה אמצעי היידוע 

 8  הרבים כאמור וחוות דעת המומחה. 

 9גם המנגנון שנקבע להשבת הכספים ראוי והוגן. מדובר בהשבה פרטנית כמעט לחלוטין. כל  .27

 10חברי הקבוצה שהם לקוחות פעילים של הנתבעת יקבלו את כספם דרך אמצעי התשלום, גם 

 11אם מדובר בסכום נמוך. חברי קבוצה שאינם לקוחות פעילים של הנתבעת, וזכאים לסכום 

 12סכום בהמחאה שתישלח אליהם. אף חברי קבוצה הזכאים ש"ח, יקבלו את ה 30העולה על 

 13ש"ח יהיו זכאים לקבל את סכום הזכאות בהמחאה, אם הם יפנו  30לסכום שאינו עולה על 

 14כוח הקבוצה. מעבר לכך, כל סכום שלא ישולם לחברי קבוצה, בין בשל כך -לשם כך לבאי

 15ל הנתבעת, בין בשל כך ש"ח שמגיע למי שאינו לקוח ש 30שמדובר בסכום שאינו עולה על 

 16שהמחאה שנשלחה לא נפרעה, או מכל סיבה אחרת, יועבר לקרן לחלוקת כספים, ולא יוותר 

 17 בידי הנתבעת. 

 18נוסף על כך, הממונה, רואה חשבון בעל ניסיון בפיקוח על הסדרי פשרה, יוודא כי הסדר  .28

 19 הפשרה מבוצע. 

 20 

 21 כוחו  -גמול לתובע המייצג ושכר טרחת באי

 22כוח -יעו להסכמות בנוגע לשיעור הגמול לתובע המייצג ושכר טרחת באיהצדדים לא הג .29

 23הקבוצה. על כן, הוסכם כי הענין יוכרע, לאחר שכל צד יציג את טיעוניו בענין זה. הוסכם 
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 1 בנוסף כי בהחלטה ייקבעו גם מועדי תשלום הגמול ושכר הטרחה. 

 2ההשבה הכולל ושכר  מסכום 6%ב"כ התובע עותר לפסיקת גמול לתובע הייצוגי בשיעור  .30

 3בגין סכום השבה  ₪20%; מיליון  5בגין סכום ההשבה עד סך  25%טרחה לבאי הכוח בשיעור 

 4והכל בתוספת מע"מ, זאת ₪; בגין סכום השבה שמעל מיליון  15% -ו₪; מיליון  10-ל 5שבין 

 5 ( ובתוספת מע"מ.23.5.2012)עיזבון שמש נ' רייכרט  2046/10בהתבסס על פסק הדין בע"א 

 6לטענתו מדובר בהליך חריג שבחריגים מבחינת היקפו וחומרת התנהלות הנתבעת; באי כוח 

 7הקבוצה לא העלו על דעתם כי הנתבעת תמשיך את הגבייה הבלתי חוקית לאחר סיום ההליך 

 8בעניין פתאל, ולכן אין ממש בטענת הנתבעת כי היה עליהם לכלול בתביעת פתאל בקשה 

 9ת הקבוצה, כך שתכלול גם את חברי הקבוצה בהליך זה; לפסיקת צווי מניעה או להרחב

 10שיעורי הגמול ושכר הטרחה המבוקשים מקובלים ואף נמוכים בהשוואה לסכומים אותם 

 11פוסקים בהליכים ייצוגיים, וזאת בשים לב אף לתועלת לעתיד הגלומה בהסדר הפשרה, 

 12 .ולשיקולים הקבועים בחוק לפסיקת גמול ושכר טרחה באישור הסדר פשרה

 13הנתבעת עותרת לפסיקת גמול ושכר טרחה ברף הנמוך ביותר, ללא קשר לסכום הפיצוי ולא 

 14בתוספת מע"מ שכר טרחה לבאי הכוח; בהיותו ₪  200,000-גמול לתובע ו₪  50,000-יותר מ

 15הליך המשך מיותר לתביעה בעניין פתאל, בגדרה היה על באי כוח התובע לכלול גם עתירה 

 16להרחיב את הקבוצה כך שתכלול גם את חברי הקבוצה בהליך זה;  לפסיקת צו מניעה ולבקש

 17 מדובר בתביעת המשך צרכנית ופשוטה, נטולת סיכון ומאמץ מיוחד.

 18 התנהלות ההליך לאחר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה המתוקן

 19 היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי איננו מתנגד להסדר הפשרה. לא הוגשו התנגדויות. .31

 20 הפשרהאישור הסדר 

 21 לחוק תובענות ייצוגיות נקבע: 19בסעיף  .32
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 1")א( בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן 

 2וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה 

 3הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית גם כי קיימות, לכאורה, שאלות 

 4או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך מהותיות של עובדה 

 5 בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין".

... 6 

 7( החלטת בית המשפט אם לאשר הסדר פשרה או לדחותו תהיה מנומקת 1)ג()

 8 ותכלול, בין השאר, את כל אלה: 

 9 )א( הגדרת הקבוצה שעליה חל הסדר הפשרה; 

 10ילות התובענה, השאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל )ב( ע

 11חברי הקבוצה והסעדים הנתבעים כפי שפורטו בבקשה לאישור או כפי שהוגדרו 

 12 , לפי הענין; 14בהחלטת בית המשפט לפי סעיף 

 13 )ג( עיקרי הסדר הפשרה. 

 14 לה: ( יתייחס בית המשפט, בין השאר, לשיקולים א1( בהחלטתו לפי פסקה )2)

 15)א( הפער בין הסעד המוצע בהסדר הפשרה לבין הסעד שחברי הקבוצה היו 

 16עשויים לקבלו אילו היה בית המשפט מכריע בתובענה הייצוגית לטובת 

 17 הקבוצה; 

 18 )ד(, וההכרעה בהן; 18)ב( התנגדויות שהוגשו לפי סעיף 

 19 )ג( השלב שבו נמצא ההליך; 

 20 (; 5)ב() )ד( חוות דעת של הבודק שניתנה לפי סעיף קטן

 21)ה( הסיכונים והסיכויים שבהמשך ניהול התובענה הייצוגית אל מול יתרונותיו 

 22 וחסרונותיו של הסדר הפשרה; 
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 1)ו( העילות והסעדים שלגביהם מהווה ההחלטה לאשר את הסדר הפשרה מעשה 

 2 בית דין כלפי חברי הקבוצה שעליהם חל ההסדר."

 3  :הקבוצה עליה חל הסדר הפשרה

 4כל לקוחות הנתבעת אשר חויבו בגין שירות פירוט שיחות הקבוצה כוללת את "על פי ההסדר,  .33

 5, ואשר החל ממועד ההתקשרות קיבלו את השירות ללא תשלום, 2009באוגוסט  18לאחר יום 

 6להסדר(. הגדרה זו תואמת את ההגדרה  2" )סעיף וחיובם החל בהעדר הסכמה מפורשת

 7 . 2016באוגוסט  4שנקבעה בהחלטת האישור מיום 

 8 

 9 : עילות התובענה כפי שפורטו בבקשת האישור .34

 10הפרת הסכם ההתקשרות בין הנתבעת ובין חברי הקבוצה בכך שהנתבעת חייבה אותם באופן  .35

 11צדדי בתשלום עבור שירות פירוט השיחות, לאחר שהוסכם כי השירות יינתן ללא עלות; -חד

 12)א( לחוק 11;  הפרת סעיף הפרת הוראות רישיון הנתבעת בגביית דמי פירוט שיחות לא סבירים

 13 )א( לפקודת הנזיקין. 63פי סעיף -התקשורת המהווה גם הפרת חובה חקוקה על

 14 : השאלות המשותפת לחברי הקבוצה כפי שפורטו בבקשת האישור

 15האם הנתבעת הפרה את הסכם ההתקשרות כנטען, וכן את  הוראות רישיונה, ואת הוראות   .36

 16הסכימו לשינוי החוזה במפורש או מכללא, בשים לב חוק התקשורת; האם חברי הקבוצה 

 17לשירות שצרכו, לתשלומים ששילמו בגין השירות, ולתשלומים שקיבלו בגין התביעה בעניין 

 18פתאל, לפרסומים שפרסמה הנתבעת ולהודעותיה, והאם הם מנועים ו/או מושתקים מלהעלות 

 19 ידי  הנתבעת.-את טענותיהם כנגד חיובם בגין השירות על

 20 
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 1 :  דים הנתבעים כפי שפורטו בבקשת האישורהסע

 2ידי הנתבעת באופן חד צדדי בגין שירות פירוט השיחות  -השבה מלאה של התשלומים שנגבו על .37

 3 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק וכן צווי מניעה.  18.8.2009החל מיום 

 4כי הסדר  לאחר שבחנתי את הסדר הפשרה על יסוד הוראות אלה כמפורט לעיל ולהלן, מצאתי .38

 5 הפשרה משקף פתרון ראוי והוגן לתובענה. להלן נימוקי:

 6 סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין

 7, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. בשים לב לנסיבות העניין 68%ההסדר כולל השבה בשיעור של  .39

 8ועוללותיו, טענות הצדדים וראיות הנתבעת,  סבורתני כי זהו שיעור השבה ראוי והוגן. הסדר 

 9הפסקת החיוב בתשלום עבור מסמך פירוט שיחות. להסדר  –הפשרה כולל אף הסדרה עתידית 

 10ות ציבורית וצרכנית. הסיכויים והסיכונים הכרוכים בניהול ההליך עד תומו אף חשיבות  חשיב

 11נלקחו בחשבון באופן ראוי ופרגמטי על ידי הצדדים בסיוע המגשרת. במסגרת בחינת הסיכונים 

 12והסיכויים נלקחו בחשבון גם טענות הצדדים, האלטרנטיבה הכרוכה בהתמשכות ההליכים על 

 13אמצעי היידוע הרבים בהם נקטה הנתבעת  וחוות דעת  כל הנובע מכך, הראיות, ובכללן

 14גם המנגנון שנקבע להשבת הכספים ראוי והוגן. מדובר בהשבה פרטנית כמעט  המומחה. 

 15לחלוטין. כל חברי הקבוצה שהם לקוחות פעילים של הנתבעת יקבלו את כספם דרך אמצעי 

 16לים של הנתבעת, וזכאים התשלום, הגם שמדובר בסכום נמוך. חברי קבוצה שאינם לקוחות פעי

 17ש"ח, יקבלו את הסכום בהמחאה שתישלח אליהם. אף חברי קבוצה  30לסכום העולה על 

 18ש"ח יהיו זכאים לקבל את סכום הזכאות בהמחאה, אם הם  30הזכאים לסכום שאינו עולה על 

 19כוח הקבוצה. מעבר לכך, כל סכום שלא ישולם לחברי קבוצה, בין בשל כך -יפנו לשם כך לבאי

 20ש"ח שמגיע למי שאינו לקוח של הנתבעת, בין בשל כך  30מדובר בסכום שאינו עולה על ש

 21שהמחאה שנשלחה לא נפרעה, או מכל סיבה אחרת, יועבר לקרן לחלוקת כספים, ולא יוותר 

 22בידי הנתבעת. נוסף על כך, הממונה, רואה חשבון בעל ניסיון בפיקוח על הסדרי פשרה, יוודא 

 23  כי הסדר הפשרה מבוצע.
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 1 פטור ממינוי בודק

 2( 1)ב()19מצאתי כי בנסיבות העניין יש מקום להיעתר לבקשה ואין מקום למינוי בודק לפי סעיף  .40

 3מטרת מינוי הבודק היא לסייע לבית המשפט לבחון את הסדר הפשרה לחוק תובענות ייצוגיות. 

 4וכי סיום כדי לשמור על האינטרסים של הקבוצה ולהבטיח שההסדר הוא סביר והוגן מבחינתם 

 5ההליך בהסדר הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכריע במחלוקת. מצאתי כי בנסיבות העניין 

 6 הסדר הפשרה אמנם מבטיח תכליות אלה. 

 7 גמול ושכר טרחה

 8לאחר שעיינתי בסיכומי הצדדים בעניין גמול ושכר טרחה ראיתי לנכון להורות כי הנתבעת  .41

 9 10% -שבה הכולל בתוספת מע"מ ככל שחל, ומסכום הה 2.5%תשלם לתובע גמול בשיעור 

 10מסכום ההשבה הכולל בתוספת מע"מ כשכר טרחת באי כוח הקבוצה, זאת בהמשך ובהתאמה  

 11לשיעורי הגמול ושכר הטרחה שנקבעו בפסק הדין בעניין פתאל, שהליך זה הוא במידה רבה 

 12טרחה ברף הנמוך  ראוי לפסוק גמול ושכרהמשכו. לא ראיתי לנכון לקבל את טענת הנתבעת כי 

 13. למסקנה זו הגעתי תוך הסתכלות על ההליך ביותר, ללא קשר לסכום הפיצוי, כמוצע על ידה

 14בעניין פתאל וההליך שלפני רעיונית כמכלול אחד. להבנתי, ואף מטיעון שני הצדדים בעניין 

 15 הגמול ושכר הטרחה עולה שיש מקום לסבור כי מבחינה תוצאתית, לו היו שני הצדדים ובאי

 16כוחם יודעים בעת ניהול ההליך בעניין פתאל  את שהם יודעים היום ביחס לעוללות ההליך 

 17כמפורט לעיל, הרי ששני הצדדים היו פועלים אחרת בעת ניהול ההליך בעניין פתאל ולאחריו, 

 18כל אחד מהפוזיציה שלו. כך יכול והיה נחסך הצורך בניהול ההליך שלפני, ובקניית הסיכון לגבי 

 19בהסדר פשרה זה.  למסקנתי הגעתי מבלי לקבוע דבר בעניין האחריות ו/או חלוקת   תוצאותיו

 20האחריות בין הצדדים למצב הדברים שהצריך  את ניהול ההליך שלפני , ולשאלות  הנכבדות 

 21לחוק  23-ו 22שההליך מעורר.  למסקנתי הגעתי אף על יסוד השיקולים הקבועים בסעיפים 

 22, בשים לב לטרחה שנדרשה להגשת ולניהול התובענה; 2006 –תובענות ייצוגיות, התשס"ו 

 23לסיכון שלקח על עצמו התובע בהגשת תובענה זו; לתועלת שהביאה לחברי הקבוצה;  

 24לחשיבותה הציבורית והצרכנית; לאופן בו ניהלו באי כוח הקבוצה את ההליך;  טרחתם 



 
 לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

  

 גרינברג נ' סלקום ישראל בע"מ 55006-04-15 ת"צ
 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 13מתוך  13

 1צאה ההולמת שהשיגו ומורכבות ההליך; בשים לב לעוללות ההליכים כמפורט לעיל;  ולתו

 2 הצדדים בסיוע המגשרת. 

 3משכר טרחת באי כוח הקבוצה ישולמו  75%ימים מהיום.  30הגמול לתובע הייצוגי ישולם תוך  .42

 4ימים לאחר קבלת החלטה על השלמת ביצוע   30ימים מהיום ויתרת הסכום תשולם  30תוך 

 5 פסק הדין.

 6 סוף דבר

 7לייעד את הכספים שיועברו  אני מאשרת את הסדר הפשרה , נותנת לו תוקף של פסק דין, ומורה  .43

 8א לחוק תובענות ייצוגיות עבור צרכנים מאוכלוסיות 27לקרן  לניהול וחלוקת כספים לפי סעיף 

 9 חלשות.

 10 הצדדים ימציאו עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט לשם רישומו בפנקס תובענות ייצוגיות. .44
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 17 , בהעדר הצדדים.2021יוני  17, ז' תמוז תשפ"אהיום,  ןנית
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