הודעה נדבר הגשת נמשח לאישור הסדר פשרה בת״צ  6730-04-12מרים שוורץ נ׳ינסוו ג׳ חברת פרטנר מקשירת בע״מ
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף )25א() (3לחוק תובענות ייצוגיות ,כי ביום  9.7.2017הוגשה לבית המשפט המחוזי מחוז המרכז ,בקשה
לאישור הסדר פשרה ולמתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה בתובענה הנ״ל אשר התקבלה בהחלטה מיום .3.9.2014
בהתאם להחלטת בית המשפט יובא המידע הרלבנטי ,כדלקמן:
חברי חקבוצח :כל לקוחות המשיבה שרכשו מצד ג׳ מכשיר ,שאינו משווק על ידי המשיבה ,ואשר התקשרו עם המשיבה בהסכם למתן שירותי
טלפוניה לאחר התיקון ועד להגשת התובענה ,ולא זכו לקבל הטבה זהה להטבה לה זכו לקוחות המשיבה שרכשו ממנה מכשיר במחיר זהה.
באי כוח המבקשת :ד" ר שחר ולר
המבקשת :מרים שוורץ ג׳ונסון
ענייני של חחליד :בטענות בקשר עם מה שכונה "חוק ניתוק זיקה" שהוא למעשה תיקון בהוראות רישיונה של המשיבה )וחברות האחרות
שלהן רישיון לאספקת שירותי רט״ן( שבבסיסו נועד להביא לכך שבעל הרישיון לא ייצור זיקה בין הטבה כלשהי שהוא מעניק בגין שירותי
רט״ן לבין העובדה כי המכשיר שבידי המנוי המקבל את ההטבה נרכש מבעל הרישיון)להלן  -התיקון בהוראות הרישיון( .בית המשפט אישר
את התובענה הייצוגית בשתי שאלות והן :א .האם טבלת ההחזרים המסווגת את דגמי המכשירים שהמשיבה אינה משווקת ,לפי עלות
רכישתם נוגדת את התיקון לרישיון; ב .האם המשיבה הגבילה את הזיכוי לפי טבלת ההחזרים למחיר רכישת המכשיר.
עיקרי חטדר חפשרח:
 .1מטעמי יעילות ומתוך אמונה והבנה שהדרך הטובה ביותר להביא הליך זה לסיומו היא באמצעות בדיקות פשוטות חלף ניהול דיוני
הוכחות ארוכים ומורכבים הסכימו הצדדים כי רו״ח מנחם פרלמן ימונה כמומחה מקצועי לבדיקת הנושאים לגביהם אושרה התובענה
כייצוגית.
 .2הצדדים הסכימו כי הבדיקות יבוצעו על ידי רו״ח פרלמן שהוא כלכלן מוערך הבקיא בתחום התובענות הייצוגיות .רו״ח פרלמן ,נתן חוות
דעת וערך בדיקות בקשר עם תיקים ייצוגיים שונים ומגוונים .ניסיונו של רו״ח פרלמן בתיקים ייצוגיים הוא רחב וכולל מינוי כבודק על
ידי בית המשפט.
 . 3רו״ח פרלמן יערוך בדיקה בשני הנושאים לגביהם אושרה התובענה הייצוגית:
א .האם טבלת ההחזרים המסווגת את דגמי המכשירים שהמשיבה אינה משווקת נותנת החזרים התואמים את ההחזרים שקיבלו
לקוחות שרכשו מכשירים אצל המשיבה.
ב .האם המשיבה הגבילה את ההחזרים ללקוחות שרכשו מכשיר שאינו משווק לגובה עלות המכשיר.
 .4ככל שהמומחה יקבע שההטבות והזיכויים שנתנה הנתבעת לחברי הקבוצה הן הטבות חסר יחולו ההוראות הבאות:
א .הנתבעת תחזיר לחברי הקבוצה את הטבת החסר כאשר שיעור הטבות החסר שנקבע על ידי המומחה יוכפל ב׳מקדם פשרה׳ של 0.75
)"ההשבה"(.
ב .ההחזר לחברי הקבוצה אשר עודם מנויים של פרטנר יעשה ישירות לחבר הקבוצה .לגבי חברי קבוצה שבמועד מתן ההחזרים לא יהיו
מנויים של המשיבה ,סכום ההשבה המצרפי ייתרם על פי הסכמת הצדדים שתובא לאישור בית המשפט.
ג .אם הנתבעת תבקש לבצע את ההשבה באמצעות מתן הטבות ו/או שירותים מוזלים ו/או מוצרים שהיא נוהגת לספק ללקוחותיה היא
תוכל לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה לאישור מתן ההשבה בדרכים המוצעות על ידה ,כאשר לתובעת המייצגת תהא זכות
תשובה לבקשה זו ולנתבעת זכות תגובה לתשובה.
נמול ישכר טרחה :במסגרת הסדר הפשרה המלצת הצדדים לעניין גמול למבקשת ולבא כוחה כי בסיומו של הליך הבדיקה של המומחה
לתובעת המייצגת ישולם גמול בשיעור של  20,000ש״ח ולבא כוח הקבוצה ישולמו ע״י המשיבה שכר טרחה בסכום כולל שיעמוד על סך
 ₪ 120,000בתוספת מע״מ ולחילופין  20%משיעור ההשבה שייקבע על ידי המומחה )ככל שימצא(  -הגבוה מבין השניים.
כמו כן ,הצדדים ממליצים כי המשיבה תשיב לתובעת המייצגת את ההוצאות שנפסקו לחובתה ולטובת המשיבה בהליך זה ובע״א 7739/16
מרים שוורץ ג׳ונטון נ׳ חברת פרטנר תקשורת בע״ט )פורסם בנבו.(28.12.2016 ,
כל אדם אשר נמנה עם קבוצת התובעים המיוצגים כהגדרתם לעיל ,רשאי להגיש לבית המשפט מחוז מרכז הודעה על רצונו שלא להיכלל
בקבוצה ,והכול בתוך  45ימים מיום פרסום מודעה זו .כמו כן ,כל אדם הנמנה עם קבוצת התובעים המיוצגים ,רשות ציבורית הפועלת לקידום
מטרה ציבורית בקשר לעניין בו עוסקת הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית ,ארגון וכן היועץ המשפטי לממשלה רשאים להגיש לבית
המשפט ,בכתב ,בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה זו התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין הגמול ושכר הטרחה.
תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט וההודעה מתפרסמת בהתאם להחלטתו.
הנוסח המלא והמחייב של הסדר הפשרה עומד לעיון המעוניינים בכך בבית המשפט המחוזי מרכז ת״צ  6730-04-12בפנקס התובענות
הייצוגיות וכן במשרד ב״כ התובעת.
הנוסח המלא והחתום של הסדר הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור בהודעה זו ,יקבעו
ההוראות שבהסדר הפשרה.
תוקף הסכם הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט.
שחר ולר ,עו״ד

גילי ברוקס ורון ,עו״ד
דרור סברנסקי ,עו״ד
אגמון ושות׳ רוזנברג הכהן ושות׳ עורכי דין
ב״כ חברת פרטנר תקשורת בע״מ

