הודעה בדבי הגשת בסשה לאישור הסבם כשדה
לפ» חו? תובענות ייצוגיות ,התשס״ו ) 2006 -להלו" :חול; תובענות ייצוגיות"(
בעניין :ת.צ12 .־12־ 3142שני גולדנברג ,יורשת המבקש המנוח יצחק גולדנברג ז״ל)להלן":התובעת"( נ׳ דלק מנטה קמעונאות דרכים בע״מ)להלן" :הנתבעת"(.
ניתנה בזאת הודעה בהתאם לסעיף )25א() (3לחוק תובענות ייצוגיות ,כי ביום  19.1.2017הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה לאישור הסכם פשרה)להלן" :הסכם
הפשרה״ או ״ההסכם״( ,אשר נחתם בעניין התובענה שהוגשה במקור על ידי מר יצחק גולדנברג ז״ל נגד הנתבעת והבקשה לאישור התובענה כייצוגית)להלן" :התביעה"
ו" -הבקשה" או "הבקשה לאישור" בהתאמה(.
בתביעה ובבקשה לאישור נטען ,כי הנתבעת עיגלה ,שלא כדין ,את העודף שהתקבל אצל הלקוחות ברכישת מוצרים שנעשתה בכסף מזומן בחנויותיה ,ועקב כך התבצעה
גבייה שלא כדין של  10אג׳ לכל רכישה ששולמה בכסף מזומן המסתיימת ב 3-ו 4-אגורות .במעשיה ו/או במחדליה הנטענים הללו ,יש משום הטעיה ,אי הצגת המחיר
הכולל ,הפרת חובה חקוקה ,לרבות הפרת חוק הפיקוח על מחירי מוצרים ושירותים ,תשנ״ו ,1996-עשיית עושר ולא במשפט.
ביום  18.7.2016התקבלה בקשת האישור בעילות הבאות  :השבה על פי סעיף  1לחוק עשיית עושר ולא במשפט ,והפרת חובה חקוקה.
הקבוצה הוגדרה בהחלטת האישור ״כל מי שרכש במזומן מוצרים בחנויות המשיבה והסכום לתשלום עוגל כלפי מעלה במקום כלפי מטה ,בין התאריכים 1.1.2008
ל־ 3.12.2012״.
אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ,רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת הבקשה לאישור או
התובענה הייצוגית ,ארגון ,שאישר השר לעניין זה ,הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור ,וכן היועץ המשפטי לממשלה ,רשאים להגיש לבית המשפט ,בכתב ,בתוך 30
ימים מיום פרסום הודעה זו התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה)להלן" :ההתנגדות"(.
כמו כן ,חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה ,רשאי לבקש מבית המשפט ,בתוך המועד כאמור להגשת התנגדויות להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה
יחול ההסדר)להלן" :הודעת פרישה"( .הודעת הפרישה תוגש בכתב למזכירות בית המשפט ,עם העתק לב״כ הצדדים ,אשר יימסר במסירה אישית או שישלח בדואר
רשום עם אישור מסירה.
בכפוף להוראות הסכם הפשרה ,יחייב הסכם הפשרה את כל הנמנים עם קבוצת התובעים המיוצגים ,אשר לא מסרו הודעות פרישה כדין.
 .1תמצית הסכם הפשרה  -אף כי הנתבעת דוחה מכל וכל את כל טענות התובעת ,וטוענת כי התביעה נעדרת עילה משפטית וכי היא לא התעשרה על חשבון קבוצת
התובעים כתוצאה מעיגול אג׳ כלפי מעלה ,אלא הפסידה כספים כתוצאה מעיגול אג׳ כלפי מטה ומבלי להודות באיזו מהטענות שהועלו בכתבי הטענות מטעם התובעת,
העדיפו הצדדים לגבש ביניהם הסכם פשרה ,בהתחשב בכך שניהול ההליך המשפטי ,כולל הליך ערעור ,עלול להמשך זמן רב וכרוך בהוצאות כבדות לשני הצדדים וכן
מתוך רצון לחסוך בזמן שיפוטי יקר .לפיכך ,מסכימים הצדדים ,כי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההגונה להכרעה בנסיבות העניין.
 .2התחייבות הנתבעת  -בכפוף להתקיימות התנאים המתלים כהגדרתם בהסכם ,החל ממועד הביצוע ועד להשלמת סכום הפיצוי הכולל על סך של  ₪ 240,000בלבד -
בעסקאות רכישה שיבוצעו בתשלום בכסף מזומן של מוצרים הנמכרים בחנויות הנוחות אשר בבעלות ו/או בהפעלה ישירה של הנתבעת ו/או חברת בת שלה ,ינוכה
מסכום הרכישה סך של  10אגורות.
סכום הניכוי כאמור ,בסך  10אגורות ,יופיע בשורה נפרדת בחשבונית הקנייה.
ההנחה תתבצע באמצעות הנחיה שתעביר הנתבעת לכלל עובדיה ברשת המנטה ,וההנחה כאמור תינתן בפועל על ידי המוכרן ,מבצע העסקה ,באמצעות הקשת לחצן
פריט בקופה שיוגדר על ידי הנתבעת כך שלחיצה עליו תוסיף לחשבונית הרכישה שורה שבה יירשם ״החזר ייצוגית״ ובצידה יינקב סכום של  0.10-ש״ח)מינוס עשר אגורות(.
יודגש כי ההנחה כאמור תינתן על ידי הנתבעת עד להשלמת סכום הפיצוי לסך של  ,₪ 240,000אך מאחר וההנחה תינתן ידנית על ידי המוכרנים ברשת המנטה אזי
במידה ובשל טעות אנוש במקרה מסוים לא תינתן ההנחה אזי לא תהווה טעות האנוש עילה לכל טענת הפרה של הסכם זה.
 .3המלצה מוסכמת בענייו גמול ושכר טרחה  -המלצת הצדדים המוסכמת לעניין גמול לתובע הייצוגי ושכר טרחה לבא כוחו הינה כדלקמן :גמול לתובעת הייצוגית
)היורשת של התובע המייצג ז״ל( בסך של  ₪ 5,000כסכום כולל ומלא .שכר טרחה לבאת כוח התובע הייצוגי והקבוצה בסכום של  ₪ 55,000בתוספת מע״מ כדין,
כנגד חשבונית מס כדין.
 .4מ»ציי טענות ומעשה בית דיו כלפי חברי הלזבוצה  -בכפוף להתקיימות התנאים המתלים ,יהיה הפיצוי כהגדרתו לעיל פיצוי שלם ,מלא ,סופי ומוחלט ,הממצה את כל
טענות התובעת וכל חברי הקבוצה בכל העילות שבבקשה לאישור ובכתב התביעה כלפי הנתבעת וכי לא תהיינה להם טענות ו/או תביעות כנגד הנתבעת בקשר עם
הנושאים שעלו בתובענה דנן ,לרבות העילות והסעדים הנתבעים בה .אישור הסכם הפשרה יהווה מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה ,כאמור בסעיף  24לחוק ,בקשר
עם כל הטענות ,העילות והסעדים הנזכרים בכל כתבי הטענות מטעם התובעת ,לרבות בבקשת האישור והתביעה וכן כל עילה אחרת העולה מן העובדות אשר פורטו
בבקשה ו/או בתביעה וכל סעד הנובע מהעילות האמורות ,לרבות פיצוי כספי ונזק לא ממוני.
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה .הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור
במודעה זו ,יקבעו הוראות הסכם הפשרה.
הסכם הפשרה עומד לעיון במשרדי ב״כ התובעת וב״כ הנתבעת:
• משרד ב״כ התובעת  -עו״ד אורלי בן עמי ,מרח׳ אליהו אורבך  ,5חיפה.
טלפון ,050-7777370:פקסימיליה04-8103710:
• משרד ב״כ הנתבעת  -עו״ד ברוך שטיימן ושות׳ ,מרח׳ גיבורי ישראל  ,7נתניה.
טלפון,09-8853363 :פקסימיליה09-8853646 :
תוכן מודעה זו אושרה על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

