פשוה
הסנם
הויעה ניני הגשת בקשה לאישור
התשס״ו2006 -ולהלן :״חוק תובענותייצוגיות״)
לפי חוק תובענותייצוגיות,

הוגשה לבית

4102.3.91
לחוק תובענות ייצוגיות ,כי ביום
בהתאם לסעיף 25
ניתנת בזאת הודעה
(א)(
21-21-99162
במסגרת ת״צ
ובבקשה לאשרה כתביעה כייצוגית,
פשוה
״הסכםהפשרה״) בתביעה
(להלן:
ו-״הבקשה
(להלן :״התביעה״
לאישור״).

המשפט המחוזי בחיפה
מסיקה
מרים נורי

בקשה לאישור
ספרינט

מוטורס

הסכם

בע״מ

שתמורתן שולמה

) ,נוהגת
המשיבה(הידועות בשם
ובבקשה לאישור נטען ,כי בחנויות הנוחות של
עסקאות
המשיבהלעגל כלפי מעלה
בתביעה
Sogood
במקרים בהם יש לעגלם כלפי מטה; וכי בהתנהלותה זו הפרה
מזומן״) ,וזאת גם
באמצעות מעות או שטרי כסף
(להלן :״עסקת
על ידי הצרכן
(להלן :״הוראות חוק בנק ישראל
(ד) לחוק בנק ישראל ,התש״ע2010 -
התשי״ד 1954 -ואת הוראות סעיף 45
את הוראות סעיף (32ד) לחוק בנק ישראל,
לקוחותיה.
אגורות״) ,עשתה עושו שלא במשפט ,וכן פגעה באוטונומיה של הרצון של
בנוגע
לעיגול
המשיבה

תמצית

שרה;

הסנם

הסכם הפשרה ולצורך זה בלבד,
לצורך
מסכימים הצדדים ,כי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרךהיעילה וההוגנת להכרעה בנסיבותהעניין.
6002.1.1
התקופה שתחילתה ביום
קבוצת התובעים המיוצגים כוללת את כל מי שרכש מוצרים הנמכרים בחנויות הנוחות של המשיבה ,במהלך
6002.1.1
בתקופה שבין
3102.6.03
וסופה ביום
בעסקת מזומן שעל פי הוראות חוק בנק ישראל בנוגעלעיגול אגורות ,יש לעגלה כלפי מטה(קרי:
ואילך
8002.1.1
ובתקופה שהחל מיום
אגורות
אגורות או
אגורות,
עסקת מזומן
7002.21.13
עסקת מזומן
שהסתיימה ב -אגורה,
ועד
אגורה,
שהסתיימה ב-
אגורות,
אגורות או אגורות).
המפורטותלהלן.
המשפט את הסכם הפשרה ,ובלבד
בכפוף לאישור בית
בהתאם לקבוע בו ,תבצע המשיבה את הפעולות
הפשרה לאיבוטל
שהסכם
הקניה
עסקת מזומן שתבוצע בחנויות הנוחות שלה,יעוגל סכום
מתחייבת להקפיד ,כי בכל
המשיבה
בהתאם להוראות בנק ישראל בנוגעלעיגול
בהתאם להוראות כל דין אחר.
אשר יהיה בתוקף
אותה העת ,ו/או
אגורות ,כנוסחן
העיגול ,ואת סך
המשיבה תציג בחשבוניותיה שיוצאו בגין עסקאות במזומן ,את האופן בועוגל סכום הקניה ,את הסכום הסופי לתשלום לאחר
עיגול האגורות.
העודף המוחזר לצרכן לאחר
סכום
ש״ח בלבד
000,041
המשיבה תפצה את קבוצת התובעים המיוצגים בסכום כולל של
המשקף את מלוא הנזק בפועל
(להלן :״סנוםהפיצוי״)
לקבוצת התובעים המיוצגים.

הפיצוי יבוצע באופן הבא:
עיגול של סכום הקניה
בכל עסקת מזומן של מוצרים הנמכרים בחנויות הנוחות של המשיבה יבוצע תחילה
המשיבה מסכום התשלום סך של  10אגורות .במידה וסכום הקניהעגול ואין צורךלעגלו לפי
לעיגול אגורות .ולאחר מכן ,תפחית
מסכום התשלום סך של  10אגורות.
המשיבה
לעיגול אגורות ,תפחית
ישראל בנוגע
כל זאת עד להשלמת סכום הפיצוי.
ש״ח בלבד,
000,04
המשיבה את קבוצת התובעים המיוצגים ,בגין הטענה בדבר ״פגיעה באוטונומיה של הרצון״ ,בסכום כולל של
תפצה
בנוסףלכך,
וזאת באמצעות תרומה שתועבר לעמותת מ.ש.י .מחלותניוון שרירים ישראל.
ש״ח בלבד ,וכי
000,01
המשפט כי הגמול למבקשת יהיה בסך של
(ז)( לחוק תובענות ייצוגיות ,המליצו הצדדים לבית
בהתאם לאמור בסעיף 18
000,95
המבקשת יהיה בסכום של
הטרחה לבאת כוח
שכר
ש״ח בלבד (הסכום כולל םע״מ).
מוותרת
הפשרה,
הסכם
מובא בזאתלידיעה ,כי בכפוף לאישורו וביצועו של
10
המבקשת והתובעים המיוצגים שלא מסרו הודעת פרישה (כהגדרתה
הדרישות
מהטענות ו/או
המשיבה ,באופן סופיומוחלט ,על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה הנובעים ו/או הכרוכים עם איזו
להלן) .כלפי
המשפט ,ו/או הנובעים מן
כבקשהלאישור,לרבות כפי שפורשו בידי בית
הכלולות בתביעה ו/או
המסכת העובדתית או מן הנסיבות מושא התביעה
ו/או הבקשה לאישור.
בקשר
11
כמו כן מובאלידיעה ,כי אישור הסכם פשרה זה יהווה מעשה בית דין כלפי התובעים המיוצגים שלא מסרו הודעת פרישה (כהגדרתה
להלן),
הוראת חוק בנק
בבקשה לאישור ,וזאת ,ביו היתר ,כנוגעלעילות ולסעדים הבאים :הפרת
עם כל הטענות העילות והסעדים הנזכרים בתביעה ו/או
הפות חובה
לעיל) ,הפרת הוראות חוק הפיקוח על מוצרים ושירותים ,תשניו1996 -
לעיגול אגורות (כהגדרת מונח זה
חקוקה לפי סעיף
ישראל בנוגע
חדש]; עילות מכח חוק הגנת הצרכן,
התשמ״א 1981 -עשיית עושו ולא במשפט; פגיעה באוטונומיה שלהוצון; פיצויים
 63לפקודת הנזיקין[נוסח
או
השבה בגין אילו מהעילות כאמות מתן צווים למסיות נתוני מכיוות של המשיבה; מתן צווי עשה אחוים.

בהתאם להוראות חוק בנק ישראל בנוגע
הוראות

הגשת

התנגדויות

ופרישה

מהסנם

חוק בנק

הפשרה:

כל אדם אשר נמנה עם קבוצת התובעים המיוצגים ,כהגדרתםלעיל ו/או גוף כהגדרתו בסעיף (18ד) לחוק תובענות ייצוגיות ,רשאי להגיש לבית
הצדדים
4102.5.22
טרחה וזאת עד ליום
המוסכמת בעניין גמול ושכר
המחוזי במחוז חיפה התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצת
בפרק הזמן
התובעים המיוצגים,
האמורלעיל ,רשאי כל אדם אשר נמנה עם קבוצת
״התנגדות״) .כמו כן,
כהגדרתםלעיל,להודיע,
הפשרה יחולעליו(להלן :״הודעת פרישה״) .הודעת הפרישה תישלח
שהסכם
לחוק תובענות ייצוגיות ,כי הוא אינו מעוניין
בסעיפים  11ו/או 18
המשפט המחוזי בחיפה ,עם העתק לבאי כוח המשיבה ,אשר יימסר במסירה אישית או שישלח בדואר רשום עם אישור מסירה.
בכתבלמזכירות בית
קבוצת התובעים המיוצגים ,אשר לא מסרו הודעות פרישה כדין.
הסכם הפשרה ,יחייב
בכפוף להוראות
הסכם הפשרה את כל הנמנים עם
המשפט

(להלן:
בהתאם לאמור

עיון

נהסנט

הפשרה:

הסכם
האמורלעיל מהווה תמצית בלבד של
הסכם
לבין האמור במודעה זו ,יקבעו הוראות
לעיון בפנקס התובענות הייצוגיות,
הסכם
הפשרה עומד

הפשרה.

הנוסח

המלא של

הסכם

הפשרה

הוא

המחייב .בכל

מקרה של

סתירה בין

הוראות

הסכם

הפשרה

הפשרה.

במזכירות

בית

המשפט

המחוזי

בחיפה וכן

במשרדי באי כוח

הצדדים ,לפי

הכתובות

להלן:
משרד ב״כ
משרד ב״כ

התובעת המייצגת
עו״ד אורלי בן-עמי
המשיבה
עוה״ד ישראל מרקוביץ׳ ורועי

6111906-30
פקסימיליה:
1114496-30
סלי:
תוכן מודעה זו אושר על ידי בית

דרך

העצמאות

שטינמץ,

המשפט המחוזי בחיפה (כבוד

0909668-40
חיפה 3303303 ,טלי:

ממשרד פישר בכר תןוול
השופט

קיסרי)

והיא

אוריון

1909668-40
פקסימיליה:
ושות

מתפרסמת

רחוב דניאל פריש תל-אביב6473104 ,

בהתאם להחלטתו.

המפורטות

