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)להלן:"  והגיש  יםוהתובע הואיל: אביב  בתל  המחוזי  המשפט  המשפטלבית  ובקשה  בית  תובענה   ,)"
)"   הלאשר ייצוגית  האישורכתובענה  טענ בקשת  במסגרתן  היתר  ,ו"(,  מדיה  כי    , בין  די.ג'י.אי 
שלחה מסרוני פרסומת ללא קבלת הסכמתם של התובעים  "(  1הנתבעת  ")להלן:    בע"מבע"מ  

להוראת סע'   ושירותים( התשמ"ב  30ובניגוד  )בזק  חוק  "  )להלן:  1982-א)ב( לחוק התקשורת 
 ."(התקשורת

נעשו בהתאם    םפעולותיהכי כל    וובין היתר טענ   ,התובעיםשל    םאת טענותיה  והנתבעים הכחישו והואיל:
לאחר שהנמענים אישרו קבלת הודעות פרסומת    משלוח המסרונים נעשהכי  כן  , ולהוראות הדין

 מהנתבעת. 

וזאת מבלי שצד    ,ולאחר דין ודברים בין ב"כ הצדדים, הצליחו הצדדים להגיע להסדר פשרה :והואיל
יודה בטענות משנהו ו/או יודה בחבות כלשהי, אשר בכפוף לאישורו על ידי בית המשפט יביא  

 הסכם זה להלן;  ייתנאל, והכול בהתאם  בבקשת האישורלידי גמר ההליכים 

 קמן:לדלפיכך הוסכם בין הצדדים כ 

 המבוא ונספחי ההסכם: .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 
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 רות הסעיפים נועדו לצורך הקלת ההתמצאות והן לא תשמשנה לצורך פרשנות ההסכם.כות

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

הסכם זה מגלם את מכלול המצגים וההסכמות בין הצדדים עובר לחתימתו, ולא ישמע צד בטענה  
 אשר אינם נזכרים בהסכם.  ,מצג או הסכמהבדבר 

 הצהרות הצדדים: .2

, אין כל מניעה חוקית ו/או  בית המשפטהצדדים מצהירים, כי בכפוף לאישורו של הסכם זה על ידי   .א
 חוזית ו/או אחרת להתקשרותם בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיהם על פיו. 

ו מי מטעמם  הצדדים מצהירים כי אין בהתקשרותם בהסכם זה משום הודאה מצד מי מהם ו/א  .ב
הדין שהוגשו במסגרת התובענה ובקשת    תשנטענה בכתבי בי   ,בטענה ו/או דרישה כלשהי של משנהו

 . ומבלי להודות באחריות כלשהי  האישור

עמדת   .ג פי  את  הצדדיםעל  לסיים  מנת  ועל  הצרכנים  ציבור  עם  להיטיב  כדי  נעשה  זה  הסכם   ,
 פטי ארוך סבוך ויקר. מבלי להמשיך ולנהל הליך מש ,ההתדיינות בתובענה בפשרה 

 אישור הסכם הפשרה:  .3

  הפשרהלהסכם  דין-ק של פס, מוסכם בזאת כי בית המשפט הנכבד ייתן תוקף לעל רקע האמור לעי .א
 . תידחה ללא צו להוצאות 2-3והתביעה כנגד הנתבעים  1כנגד הנתבעת 

 התובע הייצוגי.  וחכא יהיה ב א כוחםם הייצוגיים בתובענה הייצוגית וב יהתובעים יהיו התובע .ב

ללא הסכמתו,    1ת  מהנתבעשקיבל מסרונים  תכלול את כל מי    ,הקבוצה המיוצגת בתובענה הייצוגית .ג
   .01/12/2008מיום 

תוך   .ד אחרת,  יורה  לא  המשפט  שבית  הסכם    14ככל  לאישור  הבקשה  הגשת  ממועד  עסקים  ימי 
ב  ,הפשרה "  כנספח א'הצדדים את המודעה המצ"ב    אי כוחיפרסמו  )להלן:  המודעה  להסכם זה 

 "( בשני עיתונים יומיים.  הראשונה

אחרת,   .ה יורה  לא  המשפט  שבית  יבקשו    45בחלוף  ככל  הראשונה,  המודעה  פרסום  ממועד  ימים 
כהסכם פשרה בתביעה ייצוגית וליתן לו תוקף של    כאן  הצדדים מבית המשפט, לאשר את ההסכם

 פס"ד. 

  מי עסקים מעת מתן תוקף של פס"ד להסכם פשרה זהי  7תוך  ככל שבית המשפט לא יורה אחרת,   .ו
" האישור)להלן:  המצ"ב  "(מועד  המודעה,  את  הצדדים  ב"כ  יפרסמו  ב',  זה    כנספח  להסכם 

 "(, בשני עיתונים יומיים. המודעה השנייה )להלן:"

  בכל העלויות הנלוות ליישום וביצוע הסדר פשרה זה, לרבות הפרסומים הנדרשים.   ישאת  1ת  הנתבע .ז
 כפי שיקבעו על ידי בית המשפט.  1יערוב להתחייבויות הכספיות של הנתבעת   3הוסכם כי הנתבע 

 : סכום הפיצוי .4

בהמלצת בית המשפט הנכבד מוסכם על הצדדים כי סכום הפיצוי יקבע על ידי בית המשפט הנכבד  
 בהתאם לסיכומים המוגשים במקביל להסכם זה. 

 :א כוחםוב  יםהמייצגתובעים גמול ל .5

בהמלצת בית המשפט הנכבד מוסכם על הצדדים כי שכ"ט עו"ד וגמול מיוחד לתובעים יקבעו על  
 .15.06.2021שיוגשו על ידי הצדדים עד ליום  ידי בית המשפט הנכבד בהתאם לסיכומים 

 ביטול הסכם: .6

ככל שהסכם הפשרה כפי שהוא, לא יאושר על ידי ביהמ"ש, יהיה הסכם הפשרה בטל וחסר כל תוקף  
לא כראיה ולא בשום    - לא ישמשו את הצדדים    ,כמו גם האמור בו  ,ועצם קיומו  , משפטי מדיעקרא

ים ולא  בין בהליך משפטי ובין בכל הליך אחר, לא ייזקף לחובת או לטובת מי מהצדד  -  תרדרך אח
יהא על הצדדים לנקוט בהליך משפטי לביטולו. הצדדים יחזרו לנהל את ההליכים המשפטיים מבלי  

 שלהסכם זה תהיה נפקות ו/או השלכה כלשהי על ניהולם.
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 ויתור וסילוק:  .7

  הכלולההתובעים  של מי מחברי קבוצת    הסכם פשרה זה יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה 
 . כנגד הנתבעים בבקשת האישורתובענה ו/או ב

 מעשה בית דין:  .8

לפי התובעים  אישורו של ביהמ"ש את הסכם הפשרה ומתן תוקף של פס"ד יהווה מעשה בית דין כ 
 . וכלפי כל קבוצת התובעים

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

  __________    ______________ 

   הנתבעיםב"כ         ים  ב"כ התובע 

 

 

 

  


