הודעה גדגר הגשת בקשה לאישוד הסכס פשדה גגקשה לאישור תוגעגה »צוג>מ
)בת״צ  28453-10-15עד> ל»בוב>ץ  0נזק החברה הישראלית לתקשורת 1ע״מ(
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף )25א() (3לחוק התביעות הייצוגיות ,התשס״ו) 2006-״החוק״( ,כי ביום  21.6.2017נכרת הסכם פשרה)"הסנם הפשרה"( במסגרת הבקשה
לאישור תובענה כייצוגית בת״צ ") 28453-10-15הבקשה לאישור"( שהוגשה על ידי מר עדי ליבוביץ)"המבקש"( נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע״מ)"נזק"( לבית
המשפט המחוזי מרכז בלוד.
כללי
 .1עניינה של בקשת האישור בטענת המבקש כי בזק חייבה את לקוחותיה בגין הצטרפות לשירות המאפשר לנטר את הגלישה ברשת האינטרנט הביתית ,לסנן את הגישה
לאתרי אינטרנט שונים ולקבל התראות הנוגעות לפעולות גלישה שונות גלישה בטוחה)"שירות גלישה בטוחה"( ,מבלי שידעו ו/או ביקשו ו/או הסכימו בצורה מפורשת
להזמנת שירות זה ,ו/או מבלי שבזק שלחה להם מכתב בו יידעה אותם אודות הצטרפותם לשירות ,ואודות האפשרות להתנתק משירות זה ,בניגוד לחובות הגילוי החלות
מכוח סעיפים 13ג)ב( ו14-ג)ב( לחוק הגנת הצרכן ,התשמ״א")1981-חוק הגנת הצרנו"( .בנוסף נטען כי בזק הייתה צריכה לספק את שירות גלישה בטוחה בחינם,
לאור הוראות סעיף 4ט)ד( לחוק התקשורת)בזק ושידורים( ,התשמ״ב") 1982-חוק התקשורת"(.
 .2טענות המבקש בבקשה לאישור נדחו על ידי בזק במלואן.
 .3בבדיקה שערכה בזק בעקבות הגשת הבקשה לאישור ,התברר כי לחלק מהלקוחות שנרשמו לשירות גלישה בטוחה )שלא כחלק מחבילה( ,לא נשלחה הודעה בכתב
המפרטת את תנאי ההתקשרות עם בזק בנוגע לשירות זה )״מנתב תנאים״( .לפיכך ,בחודש נובמבר  2016נשלחו מכתבי תנאים ללקוחות שירות גלישה בטוחה ,אשר לא
קיבלו מכתב בסמוך לאחר הצטרפותם לשירות.
 .4הסכם הפשרה נעשה תוך שהצדדים הצהירו כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום הודאה מצד מי מהם או מטעמם בטענה או חבות כלשהי מצד משנהו.
 .5המבקש מיוצג ע״י עו״ד דן שריזלי ו/או עו״ד ירון שריזליו/או בעצמו)״ב״נ המבקש״( מרח ,מנחם בגין  ,7רמת-גן ,טלפון !03-6126444 :פקס .03-6126555 :בוק מיוצגת
על ידי ארדינסט ,בן נתן ,טולידאנו ושות׳)״ב״נ בזק״( מרחוב ברקוביץ  4תל אביב ,טלפון !03-7770111 :פקס.03-7770101 :
תמצית הסנם הפשרה
 .6המנויים הרלוונטיים לצורך הפשרה ,הם לקוחות השירות שלא קיבלו מכתב המפרט את תנאי העסקה והתנתקו לפני משלוח מכתב בנובמבר  ,2016וכן המנויים
שהתנתקו תוך  30יום ממועד משלוח מכתב זה.
 .7לאחר אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד )״המועד הקובע״( ,תזכה בזק את לקוחות השירות שלא קיבלו מכתב ,לפי המתווה הבא )סעיף  5להסכם
הפשרה(:
 7.1לא יאוחר מ 45-יום לאחר המועד בו יאושר הסכם הפשרה על-ידי בית המשפט הנכבד ,אם וככל שיאושר)"מועד האישור"( ,יזוכה חשבון הטלפון של לקוחות
השירות שלא קיבלו מכתב ,אשר היו רשומים לשירות בעת שליחת מכתב התנאים בנובמבר  ,2016ואשר הודיעו על רצונם להתנתק מהשירות תוך  30יום משליחת
המכתב ,בסך של ) ₪ 200כולל מע״מ( .אם במועד התשלום ,חלק מאותם לקוחות כבר לא יהיו מנויים של בזק ,תשלח בזק שיק ע״ס  ₪ 200לכתובתם כפי
שמעודכנת במערכות בוק.
 7.2לא יאוחר מ 45-יום לאחו מועד האישור ,תעביר בזק תרומה כספית בסך  400,000ש״ח לקרן שהוקמה מכח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות )"התרומה"(.
התרומה תהיה בנוסף ומחוץ לתקציב התרומות של בזק לשנת  .2017הצדדים הסכימו להמליץ כי התרומה תועבר לפרויקט של עמותת ״ילדים בסיכוי  -המועצה
לילד החוסה )ע״ר  ,(580109254במסגרתו מפתחת העמותה מודל עבודה בנושא התמודדות עם אלימות ובריונות בושת ,עבור ילדים החיים בפנימיות השירות לילד
ונוער במשרד הרווחה.
 .8הצדדים הסכימו להמליץ לבית המשפט לקבוע כי סך של  30,000ש״ח בתוספת מע״מ ישולמו למבקש כגמול מיוחד; וכי סך כולל של  110,000ש״ח בתוספת מע״מ
ישולמו לב״כ המבקש כשכר טרחה.
 .9הסכם הפשרה יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה ,תביעה ,דרישה או טענה של מי מחברי קבוצת התובעים בגין או בקשר לעילות נשוא הבקשה לאישור.
 .10אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט ופסק הדין יהווה מעשה בית דין כלפי המבקש וכלפי כל חברי קבוצת התובעים.
פרישה מקבזצת התובעים והתנגדות להסנס הפשרה
 .11בהתאם לסעיף )18ד( לחוק ,אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור ,רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת הבקשה
לאישור ,ארגון ,שאישר השר לעניין זה ,הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור ,וכן היועץ המשפטי לממשלה ,רשאים להגיש לבית המשפט ,בכתב ,בתוך  45ימים מיום
פרסום ההודעה ,התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין הגמול ושכר הטרחה.
 .12הסכם הפשרה לא יחול על כל חבר בקבוצת התובעים אשר יודיע ,בהתאם לאמור בסעיפים )11א( או  0)18לחוק ,כי הוא אינו מעוניין שהסכם זה יחול עליו)"הודעת
הפרישה״( .כל הודעת פרישה תישלח בכתב למזכירות בית המשפט המחוזי מרכז ברחוב שדרות הציונות  ,3לוד ,עם העתק ,שישלח בדואר רשום ,לב״כ המבקשת
שפרטיו לעיל ,בתוך  45ימים ממועד פרסומה של מודעה זו)"תקופת הפרישה"( ,אחרת ,הוא ייחשב לעניין הסכם זה כמי שנתן את הסכמתו להכללתו בין חברי קבוצת
התובעים ולהתקשרותו בהסכם זה ובהסדר הפשרה על פיו ,ובכלל זה ייחשב כמי שהסכים לוויתור וסילוק.
 .13אם יתברר כי נמסרו הודעות פרישה על ידי ) 150מאה וחמישים( איש או יותר מחברי הקבוצה ,בוק תהיה זכאית להודיע בכתב ,בתוך עשרה ימי עסקים מן המועד שבו
נודע לה על שיעורן של הודעות הפרישה כאמור ,על פקיעת ההסכם.
שתות.
 .14האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה .הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור
במודעה זו ,יגברו הוראות הסכם הפשרה .הסכם הפשרה עומד לעיון במזכירות בית המשפט המחוזי מרכז ברחוב שדרות הציונות  ,3לוד ,ובמשרד ב״כ המבקשת ,שפרטיו
לעיל ,עד חלוף  45ימים ממועד פרסום מודעה זו.
 .15תוכן מודעה וו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.
עו״ד'רון שריזלי
ב״ב המבקש
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