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ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף ) 25א()  (3לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס״ו 2006 -כי ביום  15.5.2017הוגשו לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד
לאישורו)להלן  -הסגס הפשוה וגקשה אישוו תפשוה ,בהתאמה( ,וזאת במסגרת התביעה
)להלן  -גיה המשפט( הסכם פשרה מתוקן ובקשה
הייצוגית ב-ת.צ 8836-09-12 .יצחק כהן)להלן  -ההוגע( נ׳ תחנת שירות רמת-גן בע״מ)להלן  -הנהגעה( ,כמפורט להלן:
התביעה מבוססת על הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק( ,התשס״ב) 2002 -להלן  -הצו( הקובע מחיר
מהמשאבות הן
מרבי שניתן לגבות עבור תדלוק בשירות עצמי או מלא .על-פי הצו ,רק בתחנות שבהן לפחות שליש )או  ,2לפי הגבוה מביניהם(
עצמי)ובתחנה שבה  4משאבות או פחות  -לפחות ) ( 1להלן  -דוישות הצו( ,ניתן לגבות בגין תדלוק בשירות מלא תוספת על
משאבות בתדלוק
המחיר המרבי שנקבע לתדלוק בשירות עצמי .
לטענת התובע ,במהלך התקופה שמיום  3.4.2006ועד יום  4.9.2012אף שלא עמדה בדרישות הצו ,גבתה הנתבעת ממתדלקים שתדלקו בנזין
שבהפעלתה)להלן  -הגוי הקגוצה( ,תוספת בגין מתן שירותי תדלוק מלא ובגין תדלוק בשעות הלילה ובימי
אוקטן  95ו 96 -בשירות מלא בתחנה
מנוחה ולפיכך עליה להשיב את התוספת שגבתה כאמור.
השאלות המהותיות שעמדו ביסוד התביעה הן :מהי פרשנותו הנכונה של הצו; האם רשאית היתה הנתבעת לגבות תוספת ממתדלקים שתדלקו
התביעה)בניגוד לטענת הנתבעת(.
בשירות מלא בתחנתה בתקופה האמורה; ומהו הסעד לו זכאים חברי הקבוצה ,אם תתקבל
אף שהנתבעת סבורה כי אין בתביעה כדי להקים נגדה עילה כלשהי ,ניהלו הצדדים משא-ומתן ,ולאחר ששקלו את הסיכונים והסיכויים בתביעה,
הגיעו הצדדים להסכם פשרה ,שיפורט להלן.
תמצית הסכם הפשרה
הנתבעת תעניק הטבה לציבור ,כפי שיפורט להלן ,בשווי כולל של 1,372,350

 ,בערך ריאלי נכון ליום ) 31.1.2017ההטבה מהווה כ 50% -מסכום

הגביה ביתר הנטענת ע״י התובע(.
ההטבה תינתן בדרך של אספקת תדלוק בשירות מלא במחיר שירות עצמי לציבור המתדלקים בעמדת תדלוק אחת בתחנה המופעלת על-ידי
הנתבעת ,עד ששווי ההטבה בפועל יגיע לזה המוסכם ,כמפורט לעיל ולהלן)כפי שיוכח בתצהיר מאומת שנלווה לו דו״ח של רו״ח חיצוני(.
סכום ההטבה יחושב לפי מכפלה של כמות הליטרים שיתודלקו במסגרת ההטבה )כלומר בתדלוק בשירות מלא שניתן במחיר תדלוק בשירות
עצמי( בהפרש שבין מחיר שירות מלא למחיר שירות עצמי .סכום ההטבה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד לביצוע מלוא ההשבה.
בתוספת מע״מ כדין .כמו כן ,הנתבעת תפרסם בתחנתה הודעה
כחלק מהסכם הפשרה ,תשיב הנתבעת לתובע את הוצאות ההליך ,בסך 40,000
בדבר חלוקת ההטבה ,אשר תתואר כ״הטבה לצרכן המגיעה לו במסגרת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שאושרה על ידי בית משפט".
מעשה בית דין
עם אישור הסכם הפשרה ומתן תוקף של פסק דין ,ובכפוף למילוי התחייבויות הנתבעת על פי הסכם הפשרה ,יתגבש מעשה בית-דין בעניינים נשוא
התביעה כלפי כל חברי הקבוצה ,כך שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כל טענה או זכות כלפי הנתבעת בקשר עם איזו מהטענות ו/או הדרישות
הכלולות בכתב התביעה.
המלצה מוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה
במסגרת הסכם הפשרה ,המלצת הצדדים המוסכמת לעניין גמול לתובע הייצוגי ושכר-טרחה לבאי-כוחו היא כדלקמן :הגמול הראוי לתובע הייצוגי
היוו  2.5%מסכום ההטבה לקבוצה ,ואילו שכר הטרחה לבאי-כוח התובע ,הראוי בנסיבות העניין היוו ) 15%בצירוף מע״מ ,ככל שתהיה חבות
במע״ט(.
עיון בהסכם הפשרה והתנגדות לתוכנו
הסכם הפשרה עומד לעיון חברי הקבוצה במזכירות בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ,שד׳ הציונות  3לוד ,בין השעות  8:30-13:30וכן אצל ב״ב
התובע בשד׳ שאול המלך  ,35בית אמריקה ,קומה  ,13תל אביב ,בתיאום מראש .כמו-כן ,ניתן לעיין בהסדר הפשרה גם בפנקס התובענות
הייצוגיות ,באתר האינטרנט של הנהלת בתי-המשפט.
כל אדם אשר נמנה עם חברי הקבוצה ו/או גוף כהגדרתו בסעיף ) 18ד( לחוק התובענות הייצוגיות רשאי להגיש לבית המשפט התנגדות מנומקת
מהיום)להלן  -התנגדות(.
להסכם הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין הגמול ושכר הטרחה תוך  45ימים
אם הנך נמנה/ית על הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור הסדר פשרה הנך רשאי/ת להגיש בפרק הזמן האמור גם בקשה לצאת מן הקבוצה
ההסדר)להלן  -תודעת פרישת( ,אשר תוגש לבית המשפט ולב״ב הנתבעת ,עוה״ד יונתן קהת וגלעד יניב ממשרד עו״ד אגמון ושות׳
שעליה יחול
רוזנברג הכהן ושות׳ מרח׳ יגאל אלון ) 98מגדל אלקטרה( ,תל אביב  67891טל ,03-6078607 :פקס 03-6078666 :ותכלול שם ,תעודת זהות ,כתובת,
מספר טלפון ,ומספר פקס אם ישנו .אי הגשת הודעת פרישה בתקופה האמורה תיחשב כהסכמה להיכלל בין חברי הקבוצה.
שונות
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה .הנוסח המלא של הסכם
הסכם הפשרה לבין האמור בהודעה זו ,יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה.
המשפט)כב׳ השופטת מיכל נד״ב( והיא מתפרסמת על פי החלטתו.
תוכן הודעה זו אושר על ידי בית

הפשרה)על נספחיו( הוא המחייב .בכל מקרה של

סתירה בין

הוראות

