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הידעת גוני רגשו! מודדי נשיה נת 3:467-09-16.3 .ריווני) ׳ הלגד  8 ’ 8ה נעיינו
בהתאם להיראות סעיף ) 18נ( לחיק תובענות ייצוגיות ,תשס״ו 2006-מובא ביאת לידיעת הצינור כי ביום  4.2.17הוגשה לבית המשפט השלום בתל
אנינ-יפו נקשה לאישור הסכם פשרה בת.צ 32467-09-16 .רווגנרג נ׳ אלגי פיצה נע״מ)להל! התונענה(
נלל2
עניינה של התובענה .בטענת עמדי רוזנברג)להלן המבקש( לפיה אלגי פיצה בעי-ט)להל! המשינה( הפרה את ההוראות הקבועות בחוק התקשורת
.1
)נזק ושידורים( ,תשס״ח) 2003-להלן חוק התקשורת( .בכן ששלחה לו הודעות פרסומת .מבלי שקיבלה לכן את הסכמתו מראש ובנתב ,ומבלי
שניתנה לו האפשרות לשלוח הודעת סירוב בדרך שבה שונרו דברי הפרסומת.
עילות התובענה הן כדלקמן :הפרת חובה חקוקה ,פניעה בפרטיות ,ועשיית עושר שלא במשפט.
.2
המבקש מיוצג ע״י עו״ד אהוד נרי ,רח׳ מנחם בגין  132תל אביב  :6701101המשיבה מיוצגת ע״י עוה״ר יצחק יערי ממשרד חן ,יערי ,יוון-עוזר ישותי,
.3
רח׳ ויצמן  , 2תל אביב .6423902
הנרות הקנוצה שעליה חל ההסדר
הקבוצה שלגביה הל ההסדר)להלן הקבוצה המיוצגת( הינה :כלל הנמענים מקרב לקנהות המשיבה שנשלה אליהם דבר פרסומת באמצעות "הודעת
.4
מסר קצר" מטעם המשיבה ,ו/או מי מטעמה ,מינור להוראות חוק התקשורת.
פרישה מקבוצת התובעים
פסק דין ,ככל שיינתן ,בהתאם להסכם הפשרה יהווה מעשה בית דין לנבי כל הנמנים על חברי הקבוצה המיוצנת .הסכם הפשרה יחייב את כל חברי
.5
הקבוצה .למעט אלה אשר ינישו הודעה בנתב לבית המשפט השלום בתל אביב יפו ,לתיק ת.צ  32467-09-16עם העתק לנ״ב הצדדים בהליך דק,
נדבר וצינס שלא להיכלל בקבוצה המיוצגת)להלן הודעת הימנעות( תוך  45ימים ממועד פרסוס מודעה וו)להלן תקופת הביניים( הודעת הימנעות
כאמור תכלול את נל הפרטים הנאים :שם ,מסי זהות .כתונת ,מסי טלפון ומסי פקס )אם יש( .לא מתנו האונות לצורך הנשת הודעות הימנעות.
חבר קמצה אשר לא יניש הודעת הימנעות עד לתים תקופת הביניים ,יראו אותו כמי שהסכים להיכלל בקבוצה ולהתקשר בהסכם הפשרה ,ונכלל
.6
סופי ומוחלט על כל תכיעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או זכות מכל מין ו/אנ סוג שהוא הנוגעים במישרין ובעקיפין
וה יחשב כמי שויתר
משפטי)ונכלל זה הליך בוררות( י/או תניער שנובעת במישרין
לענייני התניעה ,נין אם תלויים ונין אם לאו ,וביחס לכל הליך משפטי ו/או מעין
או בעקיפין סן המעשים והמחדלים הנטענים בתביעה.
תיאור תמציתי של ההסכמות במסגרת הסבם הפשרה
דברי פרסומת ,בהגדרתם בחוק התקשורת .ישלחו רק ללקוחות המשיבה אשר נתנ 1את הסכמתם מראש ובנתב לקבלת אותם פרסומים ,וכן יתאפשר
7
לאותם נמענים לשלוח הורעת סירוב ברוך שנה שוגרו דברי הפרסומת.
המשיכה תעניק ל 10,000-אנשים מחברי הקמצה המיוצגת ,שיבחרו באופן אקראי ,ומת בלתי מותנית לקבלת פוצר בכל אחד מסניפי המשיבה
.8
בוחני הארץ שמחירו לצרכן אינו נופל מ. ₪ 20 -
 ,ולנ״נ המבקש שנר טוהה נגנבה  ₪ 22,000נציווף מע״מ כדין.
המשיבה ממליצה ני ישנלם למבקש נמול נסך 8,000
.9
 . 10לא אושר הסכם הפשרה ע״י בית המשפט ,יראו את ההסכם נבטל מעיקרא :התנה ניהמ״ש הנכבד את אישור הסכם הפשרה בתנאים שלא יהיו
מקובלים על ידי סי מהצדדים ,יהיה כל אחד מהצדדים ובאי לנטל את ההסכם על פי שיקול דעתו הבלעדי .לאחר מתן הודעה בנתב לצד השני.
עיוו בהסכם הפשרה
 . 11הסכם הפשרה עומד לעיון קבוצת התובעים ,בתקופת הביניים ,במזכירות בית משפט השלום נתל אביב ,רח׳ ויצמן  1נתל אביב .נין השעות 12:30-
 8:30ולן נאתר האינטרנט של המשיבה.
שונות
 . 12הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב .נפל מקרה של סתירה נין הוראות הסכם הפשרה לנין האמור במודעה זו ,יקבעו ההוראות שבהסכם
הפשרה.
 . 13תובן הודעה זו אושר על ירי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.
 . 14התיק נקבע לדיון בבקשה לאישור הסדר הפשרה ליום  24אפריל  2017בשעה  10:00בנית משפט השלום תל אביב יפו.
יצחק יערי ,עו״ד
אהוד גרי ,עו״ד
ב״ב המשיבה
ב״ב המבקש

