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הודעה בדבר הגשת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית
ת״צ 16־07־ 26853ארז עמרון נגד דואר ישראל בע״מ
מובא בזאת לידיעת הציבור ,כ׳ ביום  12.6.17הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה )להלן" :בית המשפט"( ,בקשה
לאישור הסדר פשרה )להלן" :הסכם הפשרה"( בת״צ )26853-07-16להלן" :התביעה"( ,אשר הוגשה על ידי מר
ארז עמחן)להלן" :המבקש /התובע"( ,נגד חברת דואר ישראל בע״מ )להלן" :המשיבה/הנתבעת"( ,יחד עם
בקשה לאשרה כתובענה "צוגית.

כללי
• עניינה של התביעה ,בין היתר ,בטענה כ׳ הנתבעת לא ציינה את מחיר׳ המוצרים הנמכרים בסניפיה ובכללם
המוצרים הנמכרים מאחורי ,בתוך ומעל דלפק המכירה.
• הצדדים הסכימו להגיע להסדר פשרה ,ובהתאם גובש הסכם הפשרה המובא לאישור בית המשפט.
• הסכם הפשרה כולל "כל מ׳ שרכש מוצרים הנמכרים בסניפי המשיבה מעבר ,בתוך ומעל דלפק המכירה ,ושלא
סומן לגביהם מחיר כולל בהתאם לחובה הקבועה בדין ,בשבע השנים עובר למועד הגשת בקשת האישור"
)להלן" :הקבוצה"(.

פרישה מקבוצת התובעים/הגשת התנגדות
• להווי ידוע שפסק הדין בתביעה ,בהתאם להסכם הפשרה ,מהווה מעשה בית דין לגבי כל הנמנים על הקבוצה
וסילוק וויתור מלא כלפי הנתבעת .הסכם הפשרה יחייב את כל הנמנים על הקבוצה ,למעט אלה אשר יגישו
הודעה בכתב)להלן" :הודעת הפרישה"( ,על רצונם שלא להיכלל בקבוצה)להלן" :התובעים הפורשים"( לבית
המשפט ,עם העתק לבאי כוח הצדדים ,בתוך  45ימים ממועד פרסום מודעה זו)להלן" :תקופת הביניים"( .הודעת
הפרישה תכלול את כל הפרטים הבאים :שם ,תעודת זהות ,כתובת ,מספר טלפון ,מספר פקס )אם ישנו( .לא
תינתנה ארכות לשם הגשת הודעת הפרישה.
• מ׳ שנמנה על הקבוצה ולא יגיש את הודעת הפרישה עד לתום תק1פת הביניים ,יראו אותו כמי שהסכים להיכלל
בקבוצה ולהתקשר בהסכם הפשרה ,ובכלל זה "חשב כמי שהתגבש כלפיו אוטומטית ויתור סופי מלא ומוחלט
כלפי הנתבעת ,על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או זכות מכל מין ו/או סוג שהוא הנוגעים במישרין או
בעקיפין לענייני התביעה ,בין שידועים כיום ובין ש״וודעו בעתיד ,בין אם מותלים ובין אם לאו ,וביחס לכל הליך
משפטי ו/או מעין משפטי ו/או תביעה שנובעת במישרין או בעקיפין מן המעשים והמחדלים הנטענים בתביעה ,בין
אם הם ידועים כיום ובין ש״וודעו בעתיד כתוצאה מהמעשים ו/או המחדלים שיוחסו לנתבעת במסגרת התובענה
)להלן" :קבוצת התובעים המאושרת"(.
• כל אדם הנמנה עם הקבוצה ו/או ג1ף כהגדרתו בסעיף )18ד( לחוק תובענות "צוגיות,התש0״ו ,2006-רשאי להגיש
לבית המשפט ,בכתב ,בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה זו ,התנגדות מנומקת להסדר הפשרה .הוגשה התנגדות
כאמור ,רשאים המבקש והמשיבה להגיש תגובה להתנגדות בתוך מועד שיקבע בית המשפט.

תיאור תמציתי של ההסכמות במסגרת הסכם הפשרה
•
•
•
•

הנתבעת תקפיד על ציון מחיר׳ המוצרים הנמכרים בסניפיה ובכלל זה המוצרים הנמכרים מעבר ,מעל דלפק
המכירה .הנתבעת תנקוט בפעולות להבטחת האמור ,כגון גיבוש נהלים לבקרת על "שומם ,כמפורט בהסכם.
בנוסף ,הנתבעת תישא בפיצוי בשווי לציבור בסך  ₪ 350,000במונחי מחיר לצרכן ,על דרך של מבצעי הנחות
על מוצרים לפי בחירתה.
בנוסף על הפיצוי כאמור ,ממליצים הצדדים לבית המשפט כ׳ המשיבה תשלם למבקש גמול בסך כולל של
 .₪ 4,000בנוסף תשלם המשיבה לב״ב המבקש ש״ד דוד מזרחי שכ״ט בסך של  ₪ 86,000בתוספת מע״מ.
היה ויבוטל הסכם הפשרה או לא יתקיימו התנאים המתלים האמורים בו ,כ׳ אז יתבטל ויפקע הסכם הפשרה
אוטומטית ומאליו גם פסק הדין הנותן לו תוקף ,תפקע ""צוגיות" התביעה ויראו את הסכם הפשרה וכל ההסכמות,
התוצאות והאישורים שנבעו ממנו  -כאילו לא היו)והכל כאמור בהסכם הפשרה(.

עיון בהסכם הפשרה
• הסכם הפשרה עומד לעיון חברי הקבוצה במזכירות בית המשפט המחוזי בחיפה ,בין השעות  12:30-8:30וכן
בתאום מראש אצל בא כוח התובע ,ש״ד דוד מזרחי מרחוב חורב  ,4חיפה וב״כ הנתבעת עו״ד א״ל בליזובסק׳
מדרך בן גוריון  ,2רמת גן.

שונות
• הנוסח המלא של הסכם הפשרה )על נספחיו( הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה
לבין האמור במודעה זו ,יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה.
• תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.
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