הודעה בדני הגשת בקשה לאישוד מסדי פשלה בתביעה
בתתאם לסעיף ) 25א() ( 3לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס״ו2006 -
בת״צ  57758-05-16בבית תמשפס תמחוזי מרכז בלוד
)בפני כב׳ תשופסת רפנת בלסמן־קרראי(
מובא בזאת ליריעת חציבור ,בחתאס לסעיף ) 25א() ( 3לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס״ו) 2006-לתלן:

"תחוק"( כי לבית

חמשפס חמחוזי מרכז)לחלן" :בית המשפט"( ,חוגשח בקשת לאישור חסרו פשרת בתובענח שפרסיח לעיל ,שחוגשח על
ירי חמבקש עו״ר חגי בלמס נגר חברת לוסוקארר בע״מ)לחלן" :חמשיבח"(.
 .1עניינה של התובענה הוא בטענת המבקש ,לפיה המשיבה הטעתה את לקוחותיה ,בין היתר בעניין שווי חבילות כרטיסי

ההגרלה אותן היא מוכרת .המבקש טען כי המשיבה הציעה לו ולאחרים לרכוש טפסי הגרלות ממלכתיות בשווי של כ4,000-
 ₪תמורת תשלום חודשי בסך של  ,₪ 169.9בעוד שבפועל שווי טפסי ההגרלות הוא עשרות שקלים .המשיבה טענה מנגד,
כי היא הבהירה ומבהירה לכל לקוחותיה ובכלל זה למבקש ,הן בעל פה והן בכתב ,כי תמורת הסכום האמור הם יקבלו
חבילת שירותים שבמסגרתה הם ישתתפו בהגרלות ,ביחד עם אחרים ,באמצעות טפסי הגרלה ששויים הכולל הוא אלפי
שקלים.
 .2הקבוצה הייצוגית כפי שהוגדרה בהסדר הינה"" :כל לקוחות חמשיבח ,בעבר או בחוות ,שרכשו מחמשיבח מנוי לקבלת
שירותיח של חמשיבח בתחום חחגרלות חממלכתיות".
 .3במסגרת הסכם הפשרה התחייבה המשיבה כדלקמן:
א .לחדול משיטת השיווק נשוא הבקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית.
ב .להבהיר במסגרת שיחות המכירה כי התשלום הוא בגין מילוי הטפסים על ידי המשיבה בהתאם לשיטות שלה ,ולהימנע
מלהציגו כמשקף את שווי כרטיסי ההגרלה.
ג .להעניק לכל אחד מחברי הקבוצה הנמנים עם לקוחותיה הנוכחיים ואשר היו מנויים למסלול אליו היה מנוי המבקש,
מילוי ושליחה של ארבע טבלאות על חשבונח ,בארבעת החודשים שמיום אישור הסדר הפשרה  -אחת לכל חודש.
ד .להרים תרומה לציבור כמפורט להלן:
המשיבה תתרום מכשירי חשמל בשווי של  ₪ 70,000לעמותת אור שלום ,העוסקת בטיפול בילדים בסיכון המצויים
במסגרות חוץ ביתיות.
המשיבה תתרום סך של  ₪ 15,000לטובת הקרן לטיפול במשפחות חללי הצנחנים.
התרומות יועברו לעמותות הנ״ל בתוך  45ימים מיום אישור הסדר הפשרה.
 .4בהתאם להוראות סעיף ) 18ז() (2לחוק ,הצדדים ממליצים כי המשיבה תישא בשכר טרחת ב״כ המבקש בסך של 100,000
 ₪בתוספת מע״מ ,ובגמול לתובע בסך של .₪ 20,000
 .5בכפוף לאישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט ,הסדר הפשרה יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה או טענה של מי
מחברי הקבוצה המיוצגת בגין ו/או בקשר עם הטענות נשוא התובענה ו/או בקשת האישור .אישור הסדר הפשרה ופסק
הדין יהוו מעשה בית דין ביחס לתובע המייצג ולכל קבוצת התובעים ,ולמעט אלו שנתנו הודעה בדבר יציאה מהקבוצה לפי
סעיף )18ו( לחוק ,ויציאתם מהקבוצה אושרה על ידי בית המשפט.
 .6חבר הקבוצה רשאי להגיש לבית המשפט עד ליום  7.6.17התנגדות מנומקת להסדר הפשרה ,בכתב ,וכן להמלצה המוסכמת
בעניין גמול ושכר טרחה ,בהתאם להוראת סעיף )18ד( לחוק.
 .7כל אדם שנמנה על הקבוצה רשאי להגיש בקשה לבית המשפט עד ליום  7.6.17בה הוא מודיע כי הוא אינו מעוניין שהסדר
הפשרה יחול עליו.
 . 8תתנגרות לתסרר תפשרת ותורעת יציאת מן תקבוצת ניתן להגיש ער ליום  7.6.17למזכירות בית המשפט המחוזי
מרכז-לור במסגרת ת״צ  57758-05-16או למשרה ב״ב תמבקש ברחוב תכנסת  , 2עפולת; פקס ; 04-6407300 :טלפון:
.04-6407200
 .9האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה .הנוסח המלא של ההסדר על נספחיו ,הוא המחייב .בכל סתירה בין
מודעה זו לבין נוסח ההסדר ,יהא הנוסח המלא של ההסדר המחייב.
 . 10ההסדר בנוסחו המלא יעמוד לעיון לכל דורש בתאום מראש ובשעות העבודה הרגילות במשרדי ב״כ המבקש בכתובת
 ,/ http://307647.sitel23.meזאת עד ליום .7.6.17
המצויינת לעיל ,ובאתר האינטרנט בכתובת:
 . 11תוקפו של ההסדר מותנה באישור בית המשפט.
 . 12המודעה מתפרסמת בהתאם להחלטתו של בית המשפט ,ותוכנה אושר על ידו.
 .13תתיק קבוע לריון פומבי בבקשת לאישור תסרר פשרת ליום  16.7.17בשעת  , 13:30בבית תמשפט תמחוזי מרכז-לור,
לפני כב׳ תשופטת רפנת בלטמן קרראי.
שמואל הקר ,עו״ד
ב״כ המשיבה

אילן מירון ,עו״ד
ב״כ המבקש

