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-)ג( ו81בהתאם לסעיפים , הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה
  5002-לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו 52

הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב  1185188מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום  .1
( בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, "הסדר הפשרה"בקשה לאישור הסדר פשרה )להלן: 

חברת פרטנר תקשורת בע"מ  נגד"(, המבקש: "להלן) עמית כהן מראשר הוגשה על ידי 
 (. "ייצוגה בקשת")להלן:  11211-50-15"( במסגרת ת"צ פרטנר)להלן: "

החזר  ,סכומי כסף ביתר מהם נגבובבקשת הייצוג נטען כי פרטנר החזירה ללקוחותיה אשר  .2
 5813188ביום ובכך הפרה את הוראות הדין. בגובה הקרן בלבד ללא הפרשי הצמדה וריבית 

  .הגישה פרטנר את תגובתה לבקשת הייצוג ובמסגרתה דחתה את טענות המבקש

והקושי לצפות את תוצאות , ופרטנר המבקש יבפנ שניצבים והסיכונים הסיכויים בשל .3
 בהוצאותיהם לחסוך הצדדים הסכימוההליך והשלכותיו מבחינת הקבוצה המיוצגת, 

  .ההליך לסיום פשרה להסדר להגיע והחליטו השיפוטי ובזמן המשפטיות

הקבוצה נשוא הסדר הפשרה כוללת את כל  כילצורך הסדר זה בלבד, מסכימים הצדדים  .1
אשר בשבע השנים שקדמו להגשת בקשת הייצוג, פרטנר השיבה להם  לקוחות פרטנר

סכומים שנגבו בניגוד לדין ובניגוד למוסכם, ואשר קיבלו מפרטנר החזר בגובה הקרן בלבד 
 .ללא הפרשי הצמדה וריבית כדין

פרטנר תשיב ללקוחותיה מחצית מהריבית והפרשי ההצמדה בגין בהתאם להסדר הפשרה  .0
 םהינסך כל ההחזרים שיינתנו ללקוחות פרטנר, . וחותיה, על פי הדיןזיכויים שניתנו ללק

בנוסף, פרטנר מוותרת על כל טענותיה כלפי חברי הקבוצה ביחס ₪.  2,021,522בגובה של 
 . (₪ 11,200,201) י ריבית והצמדה שהלקוחות חבים להלגבייה בדיעבד של הפרש

 ההחזר ינתן באופן הבא, בחלוקה לשתי קבוצות:  21

כוללת את הלקוחות שקיבלו זיכויים גורפים שניתנו על ידי פרטנר  וצה הראשונההקב .2

ברי הקבוצה הראשונה יקבלו החזר כולל בגובה ח .2515ועד לחודש מאי  2553מחודש מאי 
מהסכום שהיה משולם להם, אם היו זכאים לכך, בגין הפרשי  ₪05% ) 1,999,002.0

עודם לקוחות פרטנר, במועד ביצוע הסכם חברי הקבוצה הראשונה, אשר  (.הצמדה וריבית
פשרה, יקבלו את ההחזר הכספי באמצעות הענקת דקות שיחה. הטבת דקות השיחה ה

תינתן בחודש שיחול שלושה חודשים לאחר המועד בו תהפוך החלטת בית המשפט הנכבד 
חלוטה שאינה ניתנת  המאשרת את הסכם הפשרה ונותנת לו תוקף של פסק דין להחלטה

ין כי מחירה הממוצע של יצו. לערעור או לביטול או להתנגדות אחרת כלשהי על פי כל דין
אגורות. כמות הדקות שתינתן לחברי קבוצה זו, תחושב  32-דקת שיחה בפרטנר עומד על כ

 על בסיס נתון זה.

, זה רהפש הסכם ביצוע במועד פרטנר לקוחות שאינםלחברי הקבוצה הראשונה,  אשר
  :הבאים העקרונות פי על תבוצע ההטבה

 טלפון קווי או טלפון קו לו יש אשר, משלם ללקוח משויך אך, מפרטנר שהתנתק מנוי .א
 הנוספים הטלפון מקווי אחד לטובת תזקף למנוי ההטבה אזי בפרטנר אחרים פעילים

  .פרטנר של דעתה שיקול לפי, לקוח אותו של
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 פעילים מנויים עוד לו שויך הוא אשר המשלם ללקוח אין ואשר מפרטנר שהתנתק מנוי .ב

 ערוכה המחאה באמצעות הכספי ההחזר את לקבל, זכאי יהיה, בפרטנר אחרים
 שלא סכום. הקובע מהמועד יום 10 תוך, פרטנר אל מצדו יזומה פנייה פי על, לפקודתו

 הציבור לתועלת כתרומה פרטנר ידי על יועבר, האמור המועד תוך, תשלומו נדרש
 .המשפט לבית הצדדים ימסרו שמה שאת לעמותה

כוללת את כלל הלקוחות שקיבלו זיכוי פרטני מפרטנר בשבע השנים  הקבוצה השניה .9
בגובה של חברי הקבוצה השנייה יקבלו החזר האחרונות שקדמו להגשת התביעה: 

 2,915,525 -)מחצית מהסכום שהיה משולם להם בגין ריבית והפרשי הצמדה  ₪ 1,350,530
, בין אם ניתן ההחזר ינתן לכל לקוח שקיבל זיכוי מפרטנר בשבע השנים האחרונות₪(.

 המתואר אופן ביצוע ההחזר, יהיה בהתאם למנגנון  .לפנים משורת הדין ובין אם ניתן כדין
 לעיל.

להסדר הפשרה, יתגבש אוטומטית מעשה בית דין וויתור עם אישור בית המשפט הנכבד  .0

וסילוק סופי ומוחלט של כל חברי הקבוצה )למעט חברי קבוצה שנתנו הודעות פרישה 
 בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות( ביחס לכל העילות והטענות המועלות בבקשת הייצוג.

 05,555ך של המלצתם המוסכמת של הצדדים היא כי בית המשפט יקבע גמול למבקש בס .15
 .)סכום כולל( ח"ש 159,555 של בסך כוחו לבא טרחה-ושכר ח"ש

אחד מהגופים  על הנמנה או/ולעיל  כהגדרתה התובעים קבוצת עם נמנה אשר אדם כל .11
 רשאי "(,החוק)להלן: " 2559-התשס"ו ייצוגיות תובענות לחוק( ד)19 בסעיף המנויים

מנומקת להסדר הפשרה ולהמלצה בתל אביב התנגדות  המחוזי המשפט לבית להגיש
יום מיום פרסום  10המוסכמת בעניין הגמול ושכר הטרחה למבקש ולבא כוחו, בתוך 

 מודעה זו.

)ו( לחוק, כל אדם אשר נמנה עם קבוצת התובעים כהגדרתה לעיל, רשאי 19בהתאם לסעיף  .12
יום ממועד פרסום מודעה זו, שלא להיכלל בקבוצת  10לבקש מבית המשפט, בתוך 

(. הודעת הפרישה תשלח בכתב למזכירות בית "הודעת הפרישה"ובעים )להלן: הת
המשפט, עם העתק לב"כ המבקש )בכתובת המפורטת מטה( ולב"כ פרטנר ותימסר 

 במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה.

בכפוף להוראות הסדר הפשרה יחייב הסדר הפשרה את כל הנמנים על קבוצת התובעים  .13
 עיל, אשר לא מסרו הודעת פרישה כדין.כהגדרתה ל

מחברי הקבוצה לבית המשפט על רצונם שלא יחול עליהם  20מובהר בזאת כי אם יודיעו  .11
מחברי  20הסדר הפשרה ובית המשפט יתיר להם לצאת מן הקבוצה, או אם יודיעו 

( 3ד())10(, 2)ד()10)ו(, 19הקבוצה על רצונם שלא להיכלל בקבוצה, הכל לפי הוראות סעיפים 
)קרי ימי  )א( לחוק, תהיה פרטנר זכאית לבטל הסדר זה תוך שלושים ימי עסקים11-ו

ראשון עד חמישי, שאינם כוללים ערבי חג, חג ו/או כל יום שבתון אחר( מתום המועד 
האחרון להגשת הודעת חברי הקבוצה, ויראו את הסדר הפשרה וכל ההסכמות, התוצאות 

 כאילו לא היו.  –והאישורים שנבעו ממנו 

הפשרה הוא האמור לעיל הינו תמצית בלבד של הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסדר  .10
המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו 

 ההוראות שבהסדר הפשרה.
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הסדר הפשרה עומד לעיון במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב וכן במשרדי ב"כ  .19
מדרך מאיר ויסגל, פארק עו"ד יוחי גבע,  -משרד ב"כ המבקשהמבקש בתיאום מראש: 

; פקס:  59.0152311טל': , (9מגדל אמות השקעות )קומה , 29329ע, רחובות, המד
59.0152391. 

 הודעה זו מתפרסמת בהתאם להחלטת בית המשפט. .12

 

______________    _____________ 
 ירון רייטר, עו"ד     יוחי גבע, עו"ד

  עמר רייטר ז'אן ושות'     ב"כ המבקש
 ב"כ פרטנר       


