הודעה על הגשה נקשה לאישון• הסוו פשרה
נת״צ)מהוזי ת״א( 15־02־ 14053עירו ליי צ׳ סלקום ישראל נע״ט
מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום  17.7.17הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו)להלן" :ניהמ״ש"( בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה
הייצוגית שבכותרת )להלן בהתאמה" :הנקשה" ו-״הסדו הפשרה"( .עניינה של התביעה ,שאושרה כייצוגית ,היא בטענה לפי סלקום גבתה מחברי
הקבוצה תשלומי יציאה שלא כדין ו/או שלא לפי המוסכם .הסדר הפשרה יחול על הקבוצה כהגדרתה בהחלטת ביהמ״ש מיום " :18.8.16כל מי
שהתקשר עם המשיבה ]במסגרת פיצול חשבון[ בהסכם התקשרות לקבלת שירותי רדיו טלפון נייד למאה קווי טלפון לכל היותר ושילם ו/או עתיד
לשלם למשיבה תשלום כלשהו)לרבות החזר הטבה ,קנס ,מניעת הטבה ,ריבית ,הצמדה ושכ״ט עו״ד( בגין ביטול הסכם ההתקשרות בתוך תקופת
התחייבותו ,וזאת שלא לפי המוסכם ו/או בניגוד לדין")להלן" :הקניצה" ,ו־ "תשלומי יציאה"(.
הסדר הפשרה כולל שני רכיבים:
 .1הפסקת הגבייה :החל ממועד הגשת הבקשה תחדל סלקום מגביית תשלומי יציאה מחברי הקבוצה;
 .2השנה לחברי הקבוצה :לכל חבו קבוצה יושב סכום המהווה  52.5%ממלוא תשלומי היציאה ששולמו ונפרעו בפועל ,בתקופה שראשיתה  7שנים
קודם להגשת התובענה) (6.2.08וסיומה במועד מתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה )להלן" :סכום ההשבה"(.
בחישוב סכום ההשבה לא יילקחו בחשבון עמלות גביה ו/או שכ״ט עו״ד שנגבו ממי מחברי הקבוצה שלא בגין תשלומי יציאה ,ובלבד שאלו היו נגבים
מחברי הקבוצה אף אלמלא תשלומי היציאה .ככל שלמי מחברי הקבוצה קיים חוב כספי לסלקום )בגין חובות שאינם קשורים לתשלומי יציאה( ,תהא
סלקום רשאית לקזז את החוב הכספי מסכום ההשבה והודעה על כך תימסר לחברי הקבוצה הרלוונטיים יחד עם ביצוע ההשבה .ההשבה תבוצע
באמצעות משלוח המחאות אשר תהיינה בנות פרעון למשך  90ימים ,לכתובתם הרשומה של חבוי הקבוצה במרשם האוכלוסין וזאת בתוך  60ימים
מהמועד שבו פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה יהפוך לסופי וחלוט .ככל שייווצר הפרש בין סכום ההשבה לבין הסכומים שיושבו בפועל לחברי
הקבוצה ,הוא יועבר ע״י סלקום לקרן שהוקמה בהתאם לסעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס״ו) 2006-להלן" :החוק"( ,ולחילופין יפנו הצדדים
לבית משפט למתן הוראות .בתוך  60ימים מסיום ביצוע ההשבה ,תגיש סלקום לבית המשפט דו״ח מסכם הנתמך בתצהיר ,המפרט את ביצוע ההשבה
בפועל.
בין הצדדים הוסכם ,כי ביהמ״ש ימנה בודק בהתאם לסעיף  (1)0)19לחוק לצורך אומדן סכום ההשבה .גמול ושכ״ט ייפסקו ע״י בית המשפט לאחר
מתו הזדמנות לצדדים להתייחס בכתב לעניין זה .עוד הוסכם שתשלום הגמול לתובע המייצג ותשלום שכה״ט לב״כ התובע המייצג ינתנו בנוסף ,מחוץ
ושלא על חשבון ההשבה לקבוצה .וכן שתשלום נדחה ישולם בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כדין מהמועד הקובע
אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה בקשה לאישור הסדר הפשרה ו/או כל גוף כהגדרתו בסעיף )18ד( לחוק תובענות ייצוגיות ,רשאי להגיש
התנגדות מנומקת להסדר הפשרה ,וזאת בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה וו ,או ממועד אחר שיקבע על ידי ביהמ״ש .חבר קבוצה אשר אינו מעוניין
כי יחול עליו הסדר הפשרה ,רשאי לבקש מבית המשפט )בבקשה שהעתקה יישלח בדואר רשום לב״כ סלקום( להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה
יחול ההסדר ,בתוך המועד שנקבע להגשת התנגדויות )להלן" :הודעת החרגה"( .מי שלא יגיש הודעת החרגה יראו אותו כמי שהסכים להיכלל בקבוצה
ולהתקשר בהסדר הפשרה .בכפוף לאישורו ע״י בית המשפט ,יחייב הסדר הפשרה את כל חברי הקבוצה שלא מסרו הודעת החרגה ,כאמור לעיל .הודעת
החרגה תכלול את כל הפרטים הבאים :שם ,תעודת זהות ,כתובת ,מספר טלפון ,מספר פקס)אם יש(.
עם אישורו של בית המשפט הנכבד את הסדר פשרה זה ,ובכפוף למילוי כל התחייבויות סלקום על פי הסכם זה ,יתגבש ויתור וסילוק של חבוי
הקבוצה לכל ענייני התובענה הייצוגית ,וייווצר מעשה בית-דין כלפיהם באשו לטענות ו/או עילות התובענה ובקשת האישור ולכל הסעדים שהתבקשו
במסגרתה.
הסדר הפשרה עומד לעיון חבוי הקבוצה במשרדי ב״ב התובע המייצג ,מוחי הבונים  16נתניה טלפון ;052-2948596:פקס8333960 :־) 09בתיאום
מראש(; וכן בפנקס התובענות הייצוגיותhttps://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/SearchCase/RepresentativeRegistry.aspx :
הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו ,יקבעו ההוראות בהסדר
הפשרה .תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו.
עופו לוי ,עו״ד
נ״נ התונע המייצג
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יגאל ארנון ושות׳
נ״ב סלקום

