הודעה נדבר הגשת נסשה לאישור הסדר פשרה נתונענה גייצוגית
לפי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס״ו ) 2006 -להלן" :חוק תובענות ייצוגיות"(
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף  25לחוק תובענות ייצוגיות כי ביום  06/07/2017הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה ,בקשה
לאישור הסכם פשרה)להלן" :הפנס הפשרה"( ,בעניין התובענה שהוגשה בידי מר סאבר נסאר)להלן" :התובע"( ,אלקטרו קובי בע״מ
)להלן :״אלקטרו קוני״( ו -פילטר טק בע״מ ,בת.צ.3103-11-11 .
ביסוד התובענה עומדת הטענה כי בחודש ספטמבר  2011יצאה אלקטרו קובי במסע פרסום בשפה הערבית במספר יישובים ערביים
באזור הצפון לקידום מוצריה אשר נמכרים בסניפיה בצפון .התובע טען כי הוא נחשף לאותו מסע פרסום וקיבל למשרדו ולביתו
״מסר קולי מוקלט״ אשר בוצע באמצעות ״מערכת חיוג אוטומטי״ ,וזאת בניגוד להוראות סעיף  30א׳ לחוק התקשורת .התובע טען
בתובענה כי נגרם לו ולחברי הקבוצה נזק בלתי ממוני)שהוערך בגובה של  ₪ 500לכל חבר קבוצה( בדמות פגיעה באוטונומיה אשר
גרמה לתחושות שליליות כגון :כעס ,אכזבה ,תחושת ניצול ,תסכול עוגמת נפש ואי נוחות .התובע העריך את הנזק המצרפי של חברי
הקבוצה בסכום של כ 3-מיליון ש״ח .כמו כן התבקש במסגרת התובענה סעד הצהרתי לפיו התבקש בית המשפט הנכבד להורות
לאלקטרו קובי שלא לערוך פרסום המפר את חוק התקשורת .בתובענה נטען כי :אלקטרו קובי הפרה את הוראות סעיף  30לחוק
התקשורת ,סעיף  2לחוק הגנת הפרטיות  -התשט״א  ,1981הפרה חובה חקוקה לפי סעיף  63לפקודת הנזיקין ]נוסת חדש[ ,התרשלה
לפי סעיפים  35ו 36-לפקודת הנזיקין; הפרה את סעיף  39לחוק החוזים)חלק כללי( ,התשי״ג 1973-והתעשרה שלא כדין בניגוד לחוק
עשיית עושר ולא במשפט ,התשל״ט.1979-
כל אדם אשר נמנה על הקבוצה המיוצגת כהגדרתה להלן ו/או גוף כהגדרתו בס )18ד( לחוק תובענות ייצוגיות ,רשאי להגיש לבית
המשפט המחוזי בחיפה התנגדות מנומקת להסדר הפשרה עד ליום ) 21.8.17להלן" :התנגדות"( .הוגשה התנגדות כאמור ,יהיו רשאים
התובע ואלקטרו קובי להגיש תגובה להתנגדות.
כמו כן ,בפרק הזמן האמור לעיל ,רשאי כל אדם אשר נמנה עם הקבוצה המיוצגת כהגדרתו להלן ,להגיש לבית המשפט המחוזי בחיפה
בקשה להתיר לו לצאת מן הקבוצה עליה יחול הסכם הפשרה)להלן" :הודעת הפרישה"(.
בכפוף להוראות הסכם הפשרה ,יחייב הסכם הפשרה את כל הנמנים עם הקבוצה המיוצגת ,אשר לא מסרו הודעת פרישה כדין.

תמצית הסנט הפשרה היגה גדלקמן:
 .1הקבוצה המיוצגת תכלול את כלל משקי הבית ביישובים עראבה וסכנין)"הקבוצה המיוצגת"(.
 .2תרומה לנתי ספר נערים עראנה וסה׳גין
 .2.1אלקטרו קובי מתחייבת לתרום ,מוצרים נדרשים מתוך מלאי המוצרים של החברה ,למספר בתי הספר המצויים בשני הערים
סכנין ו -עראבה בשווי כולל של  150,000ש״ח  -מחיר לצרכן כולל מע״מ .מנכ״ל אלקטרו קובי ,מר שלמה טולדנו ,יהיה
אחראי ויפקח באופן ישיר על ביצוע התרומה .מר טולדנו ימסור תצהיר ביצוע לבית המשפט הנכבד ולבא כוח התובע מיד
עם השלטת התרומה) .להלן" :התרומה"(.
 .2.2אלקטרו קובי תיידע את בתי הספר כי הענקת המוצרים מהווה חלק מהתחייבויותיה בהתאם להסדר הפשרה בתיק שבנדון
ואין מדובר בתרומה שאלקטרו קובי תכננה מראש או התחייבה אליה.
 .2.3אלקטרו קובי תעניק את התרומה בתוך  60יום מיום מתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה .אלקטרו קובי תישא באחריות
ובעלויות הובלת המוצרים לבתי הספר.
 .2.4בתוך  30ימים לאחר שאלקטרו קובי תשלים את התרומה ,היא תמסור לב״כ התובע ולבית-המשפט הנכבד דו״ח מסכם
שיכלול פירוט של כל המוצרים שתרמה אלקטרו קובי .הנתונים שבדו״ח המסכם ילוו בתצהיר מטעם אלקטרו קובי.

 .3מתו הסנה לצינור -תרומה לנתי ספר
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 .3.1אלקטרו קובי תעניק תלושי הנחה לכלל משקי הבית ,המצויים במגזר הערבי בסך של  ,₪ 50למימוש בכל קניה מ 500 -י
ומעלה)וכפולותיה( .דהיינו ,על קנייה בסך  ₪ 1000ומעלה הלקוח יהיה זכאי לממש  2שוברי הטבה ,על קנייה בסך ₪ 1500
ומעלה הלקוח יהיה זכאי לממש  3שוברי הטבה וכר .השווי המצטבר של תלושי ההנחה יעמוד על סך של  ₪ 350,000והלקוחות
יוכלו לממש בתוך תקופה של  18חודשים מיום אישור הסדר הפשרה .אלקטרו קובי תישא בעלויות שיגור תלושי ההטבה
בדואר ישראל.
 .3.2כל יתרת סכום שלא תמומש על ידי חברי הקבוצה לאחר  18חודשים ,בהתאם לאמור לעיל ,תועבר לקרן לניהול וחלוקת
כספים שנפסקו כסעד עפ״י הוראות סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות.
 .3.3אלקטרו קובי תגיש תצהיר ביצוע טדי  6חודשים בדבר מימוש ההטבה .בנוסף ,מפעם לפעם ובהתאם לדרישות בית המשפט,
תגיש הנתבעת הצהרה מדויקת בדבר מימוש ההטבות על ידי חברי הקבוצה.
בכפוף לאישורו של הסכם הפשרה וביצועו ,מוותרים בזאת התובע וחברי הקבוצות המיוצגות כלפי אלקטרו קובי בע״ט ו/או טי
מטעמה ,באופן סופי ומוחלט ,על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה בקשר עם איזו מהטענות ו/או הדרישות הכלולות
בתביעה ו/או בבקשה לאשרה כייצוגית.
המלצת הצדדים המוסכמת בהסכם הפשרה לעניין גמול מיוחד ושכ״ט לתובע הינה סך של  0 20,000שישולמו לתובע כגמול
מיוחד ,בתוספת שכ״ט ערד בסך של  ₪ 70,000בתוספת מע״מ.

עיוו נהסנם הפשרה
הסכם הפשרה עומד לעיון חברי הקבוצות המיוצגות במזכירות בית המשפט המחוזי בחיפה ברחוב פלי״ם  12בחיפה ,בין השעות
 ,13:30 - 08:30וכן בתיאום מראש אצל ב״כ הקבוצה -עוה״ד שפיק רפול מדרך יפו  ,51ת.ד ,9402 .חיפה  ,3109401טלפון077-4408928 :
פקס.077-4408927 :
למען הסר ספק מובהר כי אין בהודעה זו כדי להוסיף מחוייבות ו/או התחייבות כלשהי לא מעבר לאלו שנטלה על עצמה במסגרת
הסכם הפשרה ,ובמקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או השמטה בין נוסח הודעה זו להסכם הפשרה ,יגברו הוראות הסכם הפשרה.
תוכן מודעה זו אושר בידי בית המשפט המחוזי בחיפה)כב׳ השופט ב׳ טאובר( בת.צ ,3103-11-11 .והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.
אחז אגם ,ערד
שפיק רפול ,ערד
______________________ב״כ התובע _________________________________________ב״כ אלקטרו קובי _____________

