נוסח הודעה לפרסום בהתאם להוראת סעיף (25א)( )3לחוק תובענות ייצוגיות
הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה -
ת.צ( .ראשל"צ)  45615-04-18צביאל מוסקוביץ נ' החברה העירונית ראשון לציון – לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ
מובא בזאת לידיעת הציבור ,כי ביום  6.1.2020הוגשה לבימ"ש השלום בראשל"צ בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור
תובענה ייצוגית ,בתיק ת.צ 45615-04-18 .צביאל מוסקוביץ' (להלן" :המבקש") נגד החברה העירונית ראשון לציון – לתרבות,
ספורט ונופש בע"מ ,להלן" :המשיבה").
כללי
 .1עניינה של הבקשה בטענת המבקש ,לפיה ,המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,תשמ"ב-
( 1982להלן" :חוק התקשורת") ,בקשר למסרונים ששלחה .המשיבה דחתה טענה זו וטענה ,בין היתר ,כי מעשיה ופעולתה
עמדו בהלימה מוחלטת להוראות חוק התקשורת.
 .2הסדר הפשרה שעיקריו יפורטו להלן נעשה תוך הצהרת הצדדים כי אין בו משום הודאה של צד בטענות משנהו.
 .3הסדר הפשרה יחול על כל מי שקיבלו דבר פרסומת מהמשיבה בלי שניתנה הסכמתם לכך בהתאם לסעיף 30א לחוק
התקשורת או בלי שנשמר תיעוד מתאים בדבר הסכמתם כנדרש בסעיף 30א לחוק התקשורת או בלי שהתאפשר משלוח
הודעת סירוב במסרון ( )SMSאו בדוא"ל כאשר דבר הפרסומת נשלח במסרון ו/או בדוא"ל" (גם אם ניתנה הסכמה לקבלת
דבר פרסומת) ,וזאת מיום  24.4.11ועד ליום ( 24.4.18להלן" :חברי הקבוצה").
תמצית הסדר הפשרה
 .4הסדר הפשרה כולל בתוכו אימוץ של "רשימת המענים" שבידי המשיבה על ידי שליחת מסרון לחברי הרשימה שלא ביקשו
להסירם ממנה בו תינתן אפשרות הסרה ,כאשר מי שלא יבחר בה ייחשב כמי שהסכים להיכלל ברשימה כהגדרתה בהסכם
הפשרה ושיפורים טכנולוגיים אותם ערכה המשיבה באתר האינטרנט המופעל על ידה.
 .5כמו-כן ,כולל הסדר הפשרה את הסכמות הצדדים לפיהן ,המשיבה תפצה כל אחד מחברי הקבוצה באופן של מתן הטבה
חד-פעמית – שובר הנחה בסך של  ₪ 100לרכישת כרטיסים להצגות ולאירועי תרבות אשר ירכשו ע"י המשיבה לטובת
מנויי היכל התרבות ועל בסיס מקום פנוי (לא כולל מופעים ואירועים אשר הינם של אמרגנים חיצונים ושכירת אולם בלבד)
(להלן" :ההטבה"); הטבה זו תינתן ביחס למחירי המחירון של המופעים והאירועים שבבעלות המשיבה כפי שיהיו במועד
ביצוע העסקה (לא כולל אירועים של אמרגנות חיצונית – שכירת אולם בלבד) ו/או ביחס למחיר הנחה המגיע למי מחברי
הקבוצה (למען הסר ספק -לא יינתנו זיכויים לחברי הקבוצה על הנחה החורגת מדמי הכרטיס); וזאת ,עד לגבול עליון של
( ₪ 150,000מאה וחמישים אלף  ,)₪בהתאם לאמור בהסדר הפשרה .ניתן להזמין כרטיס החל מ 30 -יום לפני המופע.
 .6הסדר הפשרה קובע את אופן מימוש ההטבה (אשר מותנית בהצגה פרונטלית של המסרון שבגינו הוגשה בקשת האישור),
כאשר לאחר אישור ההסדר ע"י ביהמ"ש ,תפרסם המשיבה הודעה בדבר ההטבה באתר האינטרנט שלה; כן ,קובע הסדר
הפשרה חובת פרסום על המשיבה עם מיצוי ההטבה.
 .7הצדדים הגיעו להמלצה מוסכמת בדבר הגמול למבקש ושכר טרחת ב"כ מבקש ,שלפיה ישולם לב"כ המבקש שכר טרחה
בסך של  ₪ 25,000בתוספת מע"מ ,ולמבקש ישולם גמול בסך של  ₪ 5,000הכולל מע"מ.
שונות
 .8כל אדם הנמנה עם הקבוצה כהגדרתה לעיל ו/או נמנה על אחד מהגופים המנויים בסעיף (18ד) לחוק תובענות ייצוגיות
תשס"ו( 2006-להלן" :החוק") ,רשאי להגיש לבית משפט השלום בראשון לציון ,בכתב ,התנגדות מנומקת להסדר הפשרה
ותנאיו וכן לבקש בהתאם לסעיף (18ו) לחוק ,מבית המשפט ,להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר.
 .9התנגדויות להסדר הפשרה ובקשות לצאת מן הקבוצה ניתן להגיש עד ליום  11.10.2020באמצעות מזכירות בית המשפט
השלום ראשון לציון לת.צ .45615-04-18
 .10האמור לעיל הנו תמצית בלבד של הסדר הפשרה .הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין
הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו ,יקבעו ההוראות שבהסדר הפשרה.
 .11הסדר הפשרה עומד לעיון הציבור ,בתאום מראש ,במשרדי ב"כ המבקשים ,עו"ד ליאור חאיק ובמשרדי ב"כ המשיבה עו"ד
אלי אליאס וכן בפנקס תובענות ייצוגיות ובאתר האינטרנט של המשיבה.
 .12נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט וההודעה מתפרסמת על פי החלטתו.

ליאור חאיק ,עו"ד
ב"כ המבקש

אלי אליאס ,עו"ד
אליאס בן-אריה משרד עורכי דין
ב"כ המשיבה

