הסדר פשרה תצ 60686-01-15
הודעה על בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית
)בהתאם לסעיף )25א() (3לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו(2006-

מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום  25.2.2018הוגשה לבית המשפט המחוזי ירושלים )להלן" :בית
המשפט"( בקשה לאישור הסדר פשרה )להלן" :הסדר הפשרה"( בת"צ  60686-01-15שולמית גרוס )להלן:
"המבקשת"( נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ וחברת פרטנר תקשורת בע"מ )להלן" :פרטנר"(.
 .1עניינה של הבקשה בגביית תשלום דמי קישור גומלין עבור הודעת  SMSאשר נשלחת ממנוי מפעילי
תקשורת לבזק.
 .2טענת המבקשת בבקשה נגד בזק היא ,בין היתר ,שהתעריף שבזק גובה בגין קישור גומלין להודעה
הנשלחת ממפעילי תקשורת אחרים ובכללן פרטנר ,הוא בלתי סביר ומפלה ,ונגד פרטנר היא ,בין
היתר ,שפרטנר לא חלקה על דרישת התשלום של בזק ולא פנתה בעניין זה לשר התקשורת ,וכן בטענה
כי פרטנר אינה זכאית לגבות תעריף זה ממנוייה )ובפרט – המנויים שבתכניות מסוג "ללא הגבלה"(
לנוכח הוראות ההסכם של פרטנר ואותם מנויים.
 .3פרטנר פירטה בפני המבקשת עובדות שהמבקשת לא הייתה מודעת להן בעת הגשת הבקשה כגון שרוב
רובם של החיובים המוזכרים בתובענה והבקשה לאישור ובתצהירים המצורפים תקינים לחלוטין; וכי
היא פנתה למשרד התקשורת בניסיון להפחית את דמי קישור הגומלין המשולמים לבזק אך משרד
התקשורת סירב להתערב בעניין.
 .4אשר על כל האמור לעיל הגיעו הצדדים להסכם פשרה שיחול על כלל מנויי פרטנר בעבר ובהווה אשר
שילמו בהיותם מנויי פרטנר עבור משלוח הודעת  SMSלבזק החל משבע שנים קודם להגשת בקשת
האישור.
 .5פרטנר תשיב לחברי הקבוצה מנויי התכניות המזכות בפיצוי ]קרי תכניות מסוג "ללא הגבלה" "בנק"
או "חבילה" כהגדרתן בהסכם הפשרה[ 40% ,מהתשלום שנגבה מהם בגין קישור גומלין בשל משלוח
הודעות  SMSלבזק ,על כל הודעה שנשלחה עד ליום ] 27.6.2016מועד הגשת הבקשה הקודמת לאישור
הסדר הפשרה[ ו 30%מסך התשלום בגין קישור גומלין שנגבה מהם בשל משלוח הודעות  SMSלבזק,
על כל הודעה שנשלחה החל מיום  28.6.2016ועד קיום התחייבויות פרטנר בנוגע לגילוי; הכל בתוספת
הפרשי ריבית והצמדה עד למועד ביצוע ההחזר בפועל.
 .6כל סכום לפי הסכם זה אשר מיועד למי מקבוצת מנויי פרטנר שהיו מנוייה בעבר אך אינם מנוייה
במועד ביצוע התשלום  -יועבר לקרן שהוקמה על פי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו.2006-
 .7פרטנר מתחייבת לפעול כדי להבהיר לכלל מנוייה המנויים על תכנית ללא הגבלה ,על תכנית בנק או
חבילה ,אשר עשויים להיות מחוייבים בתשלום בגין קישור גומלין בשליחת  SMSלבזק ,כי שליחת
הודעה כתובה לבזק כרוכה בעלות ,זאת באופן המפורט בהסכם הפשרה.
 .8לאחר שיבוצע ההחזר וכן לאחר שתבוצע העברת ההחזר שיתקבל מבזק ,ככל שיתקבל ,תגיש פרטנר
לב"כ המבקשת תצהיר של בעל תפקיד רלבנטי בפרטנר ,המפרט את פרטי ההחזר או את פרטי
העברת הסכומים שהתקבלו מבזק ,בהתאמה .הצדדים ביקשו להימנע ממינוי בודק.
 .9גמול ושכ"ט עו"ד :בית המשפט התבקש לאשר כי הגמול יעמוד על  6.6%והשכ"ט על  16.8%מהסכום
שפרטנר תשיב למנוייה על פי סעיף  5לעיל )בתוספת מע"מ וכנגד הצגת חשבונית מס כדין( .יודגש כי
הגמול והשכ"ט ישולמו ע"י פרטנר בנוסף לסעד לחברי הקבוצה ולא מתוך הסעד לחברי הקבוצה.
 .10עם אישור הסכם הפשרה ובכפוף למילוי התחייבויות פרטנר על פיו יתגבש מעשה בית דין כלפי
קבוצת מנויי פרטנר ,כך שלא תעמוד להם עוד כל טענה או זכות כלפי פרטנר בנוגע לעילות הנטענות
כלפיה בבקשה ,למעט עילות הקשורות בהתנהלות המשיבה אל מול בזק בעניין תעריפיה של בזק
עבור קישור גומלין בגין הודעות  SMSאשר נשלחו לבזק ,לגביהן יחול מעשה בית דין עם אישור
התובענה נגד בזק כייצוגית או כל החלטה לפיה אין מקום להתערבות במחיר שגבתה בזק עבור
קישור גומלין  SMSמפרטנר.
 .11חבר קבוצה ,רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת התובענה,
ארגון שאישר השר לעניין זה ,וכן היועץ המשפטי לממשלה ,רשאים להגיש לבית המשפט ,בכתב,
בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה זו ,התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת
בעניין גמול ושכר טרחה .חבר קבוצה שאינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה ,רשאי להגיש הודעת
פרישה לבית המשפט )עם העתק לב"כ הצדדים( ,בתוך  45יום ממועד פרסום מודעה זו )להלן" :תקופת
הביניים"( .מי שלא יגיש הודעת פרישה עד לתום תקופת הביניים ,יחשב כמי שהסכים להיכלל בקבוצת
התובעים ולהתקשר בהסדר הפשרה .הודעת פרישה תכלול את הפרטים הבאים :שם ,תעודת זהות,
כתובת ,מספר טלפון ופקס )אם יש( .אישור של הסדר הפשרה על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט,
יהווה תנאי מתלה לתוקף ההסדר .הסכם הפשרה עומד לעיון במזכירות בית המשפט המחוזי מרכז,
בין השעות  ,8:30-12:30וכן אצל ב"כ המבקשת ,משרד עו"ד מרקמן את טומשין ממרכז רורברג ,אגף
איינשטיין ,קומה ה' ,רח' פקריס ) 3פארק ת.מ.ר (.רחובות .טלפון  ,08-9393100פקס.08-9393101 :
 .12הנוסח המלא של הסדר הפשרה )על נספחיו( הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות
הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו ,יקבעו ההוראות בהסדר הפשרה .מודעה זו אושרה על ידי בית
המשפט הנכבד )כבוד השופטת אסתר שטמר( והיא מפורסמת בהתאם להחלטתה.
דוד שוורצבאום ,עו"ד
מרקמן את טומשין עורכי דין
ב"כ המבקשת

דרור סברנסקי ,עו"ד
אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' עורכי דין
ב"כ פרטנר

