הוזעה גזבר בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית
לפי סעיף  25לחוק תובענות יצוגיות .התשס״ו2006-
ביום  19.6.2017הוגשה לבית משפט השלום בהרצליה ,בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת
בקשה לאישור תובענה ייצוגית ,שהוגשה ע״י המבקשת ,ורשיצקי ענבר כנגד המשיבה
אביב שיווק דברים יפים לבית בע״מ)ת״צ  (45870-09-16ויצוין כדלקמן:
 .1עניינה של התובענה בטענות המתייחסות להנפקת שוברי זיכוי בניגוד להוראות חוק
הגנת הצרכן ,תשמ״א ,1981-על-ידי המשיבה .לפי הנטען בבקשת האישור ,המשיבה
הנפיקה שוברים לתקופה קצרה מהקבוע בחוק.
 .2אף שהמשיבה דוחה מכל וכל את טענות המבקשת ,סוכמו בין הצדדים עקרונות
הפשרה אשר הוגשו לאישור בית המשפט)להלן" :הסדר הפשרה"(.
 .3לפי הסדר הפשרה חברי הקבוצה הנכללים בו יהיו כל מי שאוחז בשובר זיכוי שהונפק
על ידי המשיבה מיום  01.05.2012ועד מועד הגשת בקשת האישור ).(19.9.2016
 .4הבקשה לאישור התובענה הייצוגית תתקבל והתביעה תאושר כתביעה ייצוגית לפי
סעיף )8א( לחוק תובענות ייצוגיות .עילת התביעה שתתקבל :פגיעה באוטונומיה,
בניגוד לחוק הגנת הצרכן.
 .5במסגרת הסדר הפשרה ,כל לקוח שמחזיק בשובר זיכוי כאמור ,זכאי לגשת לאחד
מסניפי המשיבה ,ושם יונפק לו זיכוי חדש שתקפו יהיה שנתיים ימים מיום ההנפקה
החדש ,ואין הדבר משנה אם הזיכוי המקורי שהונפק ללקוח ,פג תוקף אם לאו.
 .6בנוסף ,במשך שנתיים תציב המשיבה בפני לקוחותיה אפשרות לקבל שובר זיכוי גם
במקום בו לכאורה מכח הדין אין מגיע להם כזה ,אלא לכל היותר החזר כספי מופחת.
 .7כמו כן ,מעתה ואילך שוברי הזיכוי שמנפיקה המשיבה ,תוקפם לשנתיים ימים בהתאם לדין.
 .8בנוסף  -בהתאם להסדר הפשרה תשלם המשיבה למבקשת גמול בסכום של  10,000ש״ח,
ולבא-כח המבקשת שכר טרחה בסכום של  25,000ש״ח כולל מע״מ.
 .9פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה יהווה מעשה בי-דין כלפי חברי הקבוצה ,אם
וככל שקיימת להם עילת תביעה נגד המשיבה בכל עניין הקשור ו/או בעל זיקה ו/או
הנובע מטענות ו/או עילות ו/או הנזקים המופיעים בתובענה ו/או בבקשה ,והם יהיו
מנועים מהגשת תביעה אישית ו/או ייצוגית כנגד המשיבה ו/או מי מטעמה ,בעילות
התביעה הנטענות.
 .10אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ,אדם הפועל
לטובת עניינם של חברי הקבוצה ,רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית
בקשר לענין שבו עוסקת הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית ,ארגון הפועל לקידום
מטרה ציבורית כאמור ,וכן היועץ המשפטי לממשלה ,רשאים להגיש לבית המשפט
השלום בהרצליה ,לתיק ת.צ ,45870-09-16 .בכתב ,עד ליום  ,15.10.2017התנגדות
מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה שהוגשה,
כאמור בסעיף  8להודעה זו ,לפי סעיף קטן)ז().(2
 .11חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה ,רשאי לבקש מבית המשפט,
בתוך המועד שנקבע להגשת התנגדויות לפי סעיף  11לעיל ,להתיר לו לצאת מן הקבוצה
שעליה יחול ההסדר .הסדר הפשרה יחייב את הצדדים רק לאחר שיאושר על ידי בית המשפט.
 .12הסכם הפשרה עומד לעיון קבוצת התובעים ,בתקופת הביניים ,במזכירות בית המשפט
השלום בהרצליה ,רח׳ בן גוריון  ,31הרצליה ,בהתאם לשעות הפעילות .וכן לקבל את
נוסח ההסכם במייל כאשר ניתן לפנות לקבלת ההסכם במייל.Itays.law@gamil.com :
התיק נקבע לדיון בבקשה לאישור הסדר תפשוה ליום  12בנובמבר  .2017בשעה 10:30
בבית משפט השלום הוצליה.
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