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 פיו -למתן הוראות עלבקשה הודעה על הסכם פשרה ו

  , בזאת  יםמתכבד  ,("חוק תובענות ייצוגיות" להלן:  )  2006-תשס"וה לחוק תובענות ייצוגיות,    18בהתאם לסעיף  

מנדלוביץ'  מר  ,המבקש והמ "מבקש ה"להלן:  )  מעיין  בע"מ ,  הבשי(  אונליין  או המשיבה"  :להלן)  סיפקו   "  

""החברה" וביחד:  כי  להוד  ,("הצדדים;  הנכבד  לבית המשפט  פשרהל  הגיעויע  נספחיו   ,הסכם  על    שהעתקו, 

 ; והכל כמפורט להלן. ("ההסכםאו "  "הסכם הפשרה"להלן: ) 1כנספח זו  בקשההודעה ומצורף ל

 .   1כנספח ו ז  קשהבהודעה והפשרה מצורף ל כםהעתק הס" 1"

  לסיום ההליך  מתווה מוסכםבקשה לאישור  כבד  לבית המשפט הנהצדדים  הגישו    י מספר חודשיםלפנ,  כזכור

נית  חסביר  שאו  ,הסתלקותהסדר  דרך של  על    תשבכותר בית המשפט הננה  אליו  וכן  התייחסות  הערות  כבד 

 .  ועץ המשפטי לממשלההי

ש ו  ,על רקע האמור לה    לדידה שלעל אף  גם  אשר חלקן  )  טענות הגנה משמעותיותהמשיבה עומדות  יפורטו 

זו ובקשה  בידי הצדדים להגיעאשר בסופו  ,  נוסף  משא ומתן ממושך  קיימו הצדדים,  (במסגרת הודעה  ,  עלה 

הדין רשומ  לפנים משנהו  ת  בטענות  אחד  להודות  של,  מתוקן  מוסכם  מתווהל  , ומבלי  דרך    ה שרפ  הסכם  על 

כדי לשקף הן את התייחסות בית    ו יש ב  ,ת דעתםלעניו  ,רשא  ,כבד(המשפט הנת  בי ישורו של  עתה לא)המוגש  

   היועץ המשפטי לממשלה. הערותוהן את  המשפט הנכבד 

  הגישהבטרם  עוד    הנכבד, וזאת  המשפט  ומתן מחוץ לכותלי ביתא  משדדים  לאורך הדרך קיימו הצ  יודגש, כי

לאישור  לבקשה  תשובתה  את  יי  המשיבה  כתביעה  שבכותרת  )התביעה  ",  התביעה":  בהתאמה  להלןצוגית 

  . ובזמן שיפוטי יקר  על מנת לחסוך במשאבים  בין היתר  ,("התשובה לבקשה לאישור"-ו  " הבקשה לאישור"

המהוות רקע רלוונטי לדיון    נסיבות ייחודיותיינה  נכי מתקיימות בעסבורה    הבהמשיומשעה ש  ,אלהנסיבות  ב

זוב ובבקשה  צירוטענותיה,  עיקר  את  תפרט המשיבה    הבמסגרתש  הרי  -  הודעה  ואסמכתאות   ףתוך    נתונים 

הוגן    ,ראוי  -אליו הגיעו    סכם הפשרה ההמבקש( כי  אף לדידו של  )ו  לדידה של המשיבה  המראים, כך,  תומכים

  .ושר דין לאמין ה אשר, וסביר

 .  2כנספח ו ז  קשהבהודעה ומצורף ל  שיבהטענות המהעתק " 2"
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הטענות  עיקרי    הן  בקשה זוהודעה ול  2נספח  שר יפורטו במסגרת  המשיבה אטענות  כי    ,יובהרלמען הסר ספק  

  אילול   בישלה  משיבהה  של  כותה למצות את זכדי  ואין בכך    , דנן  שרההפכם  הס  אישור  בדברדיון  לרלוונטיות  ה

במסגרת תשובה לבקשה לאישור,  השאר  בין    ,שורבקשה לאיתביעה ו/או בהמועלות ב  ו/או העילות  טענותהמ

ו תאם  שזו  בהמשךככל  שמההליך  ידרש  כמי  במשיבה  לראות  ואין  מ/ו יצתה  ,  אילו  על  ויתרה    טענותיהאו 

 .  בעניין זה

על   כי המבקש חולק  יובהר,  כן  ול  2ח  ספבנהמפורטים    טענות המשיבה כלל  כמו  זובהודעה  על  קשה  ועומד   ,

 ה.במלוא , וסבור כי ככל שתתברר בקשת האישור היא תתקבל רטענותיו בבקשת האישו

 :דלקמן, להורות כובאמור ועל יסוד ה  הפשרסכם הלאשר את המתבקש ד בבית המשפט הנכ

הודעה  להורות .א פרסום  הגשת    על  ו בדבר  נפוצים,עיתונים  שני  ב  ,וזשה  קבהודעה  י  פל   תזאו  יומיים 

סעיף   לחוק3)א()25הוראות  ייצוגיו  (  הפשרה  'בנספח  כ  המצורף סח  בנוו  ,תתובענות  להלן: )  להסכם 

של   ףצירוב,  וראמ כ  שונההרא  ההודעה   חמשלו על  להורות  וכן    ;"(הראשונה   דעהההו" ה  דעהו  העתק 

ל  כ הו  ,ןרכ גנת הצולממונה על השלה  ממל  שפטימ עץ הליו  -ושל הבקשה לאישור    ,על נספחיה  ,בקשה זוו

תובענות ייצוגיות,    לתקנות  16-)ד( ו12)ג( לחוק תובענות ייצוגיות ותקנות  18בהתאם להוראות סעיפים  

   ."(גיותת ייצוקנות תובענות" ן:הל )ל 2010-תש"עה

יישום מתן    ת פקחכמ,  חמוטל כהןרו"ח    י נומי   על   להורות .ב בל  תאםבה  לקבוצה   ההטבהעל  הסכם  קבוע 

"להלן)  הפשרה העניין ,  עבו לקו;  "(תהמפקח :  בנסיבות  המפקח  כי  הדרישה    מתמקייאף  ת  מינוי  את 

 .  יותייצוג  ( לחוק תובענות1)ב()19מינוי בודק בהתאם לסעיף  ל

על    -לבד  זה בהפשרה ולצורך    הסכם   לצורך   -  נהוש הראה  ההודעפרסום    ם ממועדימי  45בחלוף  להורות,   .ג

דין  ל  שתוקף    הפשרה  סכםהל   ליתן  ,כןו;  צוגיתיי יעה  ב תכ  העיב תהאישור     ; ייצוגית  בתובענהפסק 

פרסום  להורות    ,בילבמקו שניי על  ניומיים  עיתונ שני  ב   ,לציבור  ההודעה  הוראותוזאת    ,פוצים ים    לפי 

לחוק4())א25סעיף   ההודעה  "להלן:  )הפשרה  כם  להס  'ג  נספחכ  המצורףסח  ו נבו  ת,ייצוגיו  ענותתוב  ( 

 . ("שנייהה

 . וכוח  ושכר טרחה לבא  מתן גמול למבקשע להנוג  כלב  ט להלן,, כמפורםצדדיצת הלהמת  קבל אל .ד

תקנה   .ה מכוח  בסמכותו  שימוש  )אגרל  (3))א(א7לעשות  המשפט  בתי  ת תקנות  )להלן:   2007-שס"זות(, 

האגרותנותק" חלקהשתמ  פטור  לצדדיםיתן  לו,  ("ת  שיפורטו  גר הא  שלי  השנ  לום  מהטעמים  והכל  ה, 

 . להלן

והודע נתמשקבה  זו  בתצהיה  הצדדיכת  של  בריהם  ושל  כנםכוח-אים  בסע ,  תובענות  18יף  דרש  לחוק  )ב( 

,  החברה  יסדי ובעלייוסי כראדי, ממישל מר    בתצהירו   ן כו  ;תובענות ייצוגיות  )ב( לתקנות 12נה  ייצוגיות ובתק 

   .ה זוובקש הודעהל  2נספח ב הב טענות המשית תמיכל

כי   ובל  2נספח  שב   מאחריוער,  לפע  נתונים  ים יעפומ   זו  שהקהודעה  ההנוגעים  המשיבה,  מסחריתילותה    של 

טיבם  ,מהוויםאשר   עסקי  , מעצם  של    ,מידע  וכלכלי  ש,  החברהמסחרי  ובקשה  הרי  לבית  תוגש  זו  הודעה 

 . "נט המשפט "ש במערכת וגתק אשר י רו בעוחשיו םי החסוי  במעטפה חתומה, כאשר הנתוניםהנכבד המשפט 

  הסכם הפשרה.גדרתם בנם מוגדרים, הינם כהאי ו  ,וז שהבקו  הודעהיעים ב ם המופ המונחי

פו,  פשרה גו הסכם ה  הוראותו ללי בלבד,  הינו תמציתי וכזו  בקשה  הודעה והפשרה בגדרי    כםאות הספירוט הור

   אחרת.צוין ם אלא א ,קורמ באינן  שותההדג ת.יבומחיה  הןבכללותן, 
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 :נימוקי הבקשה  הלאו

 עובדתי  רקע .א

איש   הנכבד  משפט  לבית  שהמבקש  גיה  27.1.2021ביום   .1 לאשרה  המשיבה    נגדית  תביעה  בקשה  וכן 

 . ("הבקשה לאישור" -ו "התביעה הלן בהתאמה: "עיל ולל)ייצוגית כתובענה 

לאישור  הו  התביעה  מסגרתב .2 לצדבקשה  כי  היתר,  בין  באתר המוצגי  "ים זל מו"   יםמחיר  נטען,    ם 

)להלןנטרנהאי המשיבה  של  "גם  ט  מציגה  ("האתר:  "קודמים"ירמח ע  בקדרך    ונההאחר,  שהם  ים   ,

קודם    המוצרים באתר   הוצעו מהמחירים האמיתיים בהם  כביכול  פיקטיביים, הגבוהים    חיריםאורה מלכ

 . לדיןוד יגבנ  הורלכא ות, ות ארוכ משיבה נמשכים לתקופשעורכת ההמבצעים   ,בהתאםכי ; ולכן

המבקששל .3 התנהלותיטת  של,  המתוארת  העולה    המשיבה  ה  שלכדי  הג וחת  או הור  פרה  הק  צרכן,  נת 

התשמ"ג  תנותק   ;1981-שמ"דהת ברוכלות(,  ועסקה  מיוחדת  מכירה  באשראי,  )מכירה  הצרכן  -הגנת 

לפ;  1983 שונים  )כללים  הצרכן  הגנת  ושירותים(תקנות  נכסים  מחירי  התשנ רסום  ת  חיונה  ;1991-"א, 

על  מהמ הצרכן ונה  מחירים    הגנת  והצגת  פרסום  במ ות והכ  ;30.4.2013מיום  מבצעים  בעניין  ר  אמב 

המועצ מטעם  הי לציבור  לצראלשרה  מהווה,  כנותית  וכן  המבקש,  ;  שלהפרלטענת  הלב    ה  תום  חובת 

תשל"ג כללי(,  )חלק  החוזים  בחוק  חהפר;  1973-הקבועה  חקוקהת  פקוד-על  ובה  ]פי  הנזיקין  ח  נוסת 

 . 1979-התשל"ט פי חוק עשיית עושר ולא במשפט,  -על טר ולא במשפעוש ייתועש; דש[ח

לבתבתשואת  הגישה    טרםבה  שיהמכי    ער,וי .4 דוחה  לאישורקשה  ה  היא  אך  טענות  ,  כל  את  וכל  מכל 

  כי  המשיבה ורה  כך, סבבתוך  .  הן לגופן, והן באשר למידת התאמתן למסגרת של תביעה ייצוגית  ,המבקש

כיותמשמעות  הגנ ה  נותעט  להדות  עומ וכי  פעולו,  בתביעהל  המועלות  לטענות  הקשור  בכל  או  /ו  תיה 

, ולא  פיצוי  הו למאן דהוא, לא כל שכן נזק ברגרמו נזק כלש  ילא לאפי דין, וממ-שו עלנע  רולאיש   קשהבב

 .  שרות המשיבההביאו להתע

של הסכמה .5 בדרך  ליישב את המחלוקת  האפשרות  לבחון את  בטרם   ,במטרה  את    בה ימשה  גישהה   עוד 

יעו  גה ו  הנכבד   טהמשפ  תי ביכותלמשא ומתן מחוץ לים  הצדד ניהלו    כאמור,  לאישור,  תה לבקשהשובת

לאישורו של    12.7.2021  ביוםהצדדים  הגישו  לסיום ההליך; ובתוך כך,    וה מוסכםמתו  בדברת  להסכמו

 .  "(לקותסתהסדר ההבית המשפט הנכבד בקשה מוסכמת להסתלקות מהבקשה לאישור )"להלן: " 

בית המשפט הנכה  התקבל   13.7.2021ביום   .6 ביחס להסדר ההסת התייחסות    19.10.2021  םובי;  לקות בד 

 .  המשפטי לממשלה ביחס להסדר ההסתלקותעץ היו  תיו שלהוגשו הערו אף

, ביקשו הצדדים לבחון  כאמור  על רקע התייחסות בית המשפט הנכבד והערות היועץ המשפטי לממשלה  .7

 . דר מתוקןסה ית המשפט הנכבד ולהגיש, בהתאם, לב הם,ות ביני פוסנ  כמותהסאפשרות להגיע ל

של .8 את קשים  צדדהאחר  והסיכ הסיכ  לו  הוונים  משפטיבניהול    םכרוכייים  אף  ו  זה,יק  בת  הליך  על 

של ש לה    לדידה  עומדות  משמעותיותנוטעהמשיבה  הגנה  יפורטו   ת  חלקן  הודעה    )אשר  במסגרת  גם 

זו(   כם להס  ומבלי להודות אחד בטענות משנהו,  ת הדיןמשורים  לפנ,  יעהגל  עלה בידי הצדדים,  ובקשה 

;  ורו של בית משפט נכבד זהשיף לא ו כפותוקפ  רש, אזו  בקשההודעה ול  1  נספחכ  מורכא  ףהמצוררה  פשה

הוצאות    וזאת והסבת  משפטיים  הליכים  ניהול  המשך  נ משמעותיותחלף  משאבי  הסטת  גם  כמו  יהול  , 

 . שיפוטין מ בזוך סלחדי  וכן כ ,ומשאבים אחרים

עיקרי  בטרם   .9 בכם  סההיפורטו  המשיבה  םידדהצ  יןשגובש  תבקש  טי עאת    לפרט,  אשר    ,יהענות קר 

   .ת הדיןודרישוהולם את , הוגן וסביר ,ראויהפשרה  סכםה מעידים כיהמבקש(  טתשי אף ל)ו לשיטתה
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 הפשרה  הסכם יקרי ע .ב

 לליכ .1.ב

כי לטענ .10 ב  בה שית המאף  היה  ו/או בבקשה לאי התנהלות הלא  לה בתביעה    די להפר אתשור כמיוחסת 

עה  בי לת תט עיפרה כלשהי ובעתבי ת  ה עילי להקים נגדו כדבעים המיוצגים; אכלפי התו  תיהותחייבוי ה

תה  או בבקשה לאישור, ניאוו/   עה זו מהטענות שהועלו מטעם המבקש בתביבאי ית; ומבלי להודות  ג ייצו

ל ומהסמען  המשיבה  הטוב,  רצון  דר  לעמדתה תוך  וזאת  עצמה,  על  ליטול  הדין  טוב,  משורת  ,  לפנים 

כמפורט  ויובהתחיי והכהפשרהבהסכם  ת  בכ,  שההל  לכך  יפוף  עלבשר  אוסכם    שפט המ  בית   די י-מלואו 

 הנכבד. 

 הפשרה  הסכםיה יחול קבוצת התובעים שעל .2.ב

'במכירה  ,  רונמכאו  הוצגו  ר  אש  ,יםמוצרנט שלה  באתר האינטר כשו  אשר ר  יבהמשהכלל לקוחותיה של   .11

למועד  במהלך שבע השנ   ,דת'מיוח ל  שורלאיה  הגשת הבקשים שקדמו  ה  הפשראישור הסכם  מועד  ועד 

 .("בוצהקה "ן: לה עיל ולל)  בדנכה  טהמשפידי בית  -על

 יםדהסכמות הצדצהרות המשיבה וה .3.ב

ה  ביסוד התביע  ת העומדותונבטע   רההכה  שהדבר יהוו  לי מב צדדים,  במסגרת הסכם הפשרה הסכימו ה .12

לאישורו/ הבקשה  ו,  או  הדין  משורת  בלבד,לפנים  פשרה  של  י  פיצועל    לצרכי    לעיל)  הטבה  תןמבדרך 

המועדלא  נתן ית אשר    ,("הטבה ה":  להלןו ובהקובע  חר  המתהתקיימ ל  וףכפ,  התנאי  )כהגדרתו  לות  ה 

   .ורטו להלןיפ  ריויקע רשאפשרה ה  להסכם  4עיף ראות סהו פי-עלהכל  ו  ;(פשרהבהסכם ה

ק .13 כי  מצהירה  קושי  המשיבה  לקוחות    ,המיוצגיםהתובעים  את  לאתר  ממשי  יים    אשר   ה יבהמששהם 

שלא    ביכול,, כנמכרו  ואו  וצגשה  ,םיים ספציפצרימו  רת הבקשה לאישולהגששקדמו  שבע השנים  ו ברכש

בפועל,   מוכחש()ו עןט נ קזנ  רםנג  המיוצגיםתובעים מהלמי  לאתר קושי  א כל שכןול באתר המשיבה; כדין

 .  יםגתובעים המיוצכל אחד מהל , כביכול,נגרםהפרטני הנטען ש ק לאמוד את הנז ו/או  

אל ב .14 הצדדים  הוסכם  ה,נסיבות  המשיבה  ללקנק  עו ת  הטבה ה  כי,  בין  אם  בהתזאת  ו,  דייםתי העוחות 

המשיבהלהצה ניכר  לפיה  רת  חוזריםממילא  הם    הילקוחות מ   אחוז  ב תתקיומשכך    ,לקוחות    רח הכים 

   . ההטבהמ שייהנו  לקוחות המשיבהלבין   התובעים המיוצגיםבין  מעותיתה משפחפי

כ שדגיו .15 הי  ,  ההטב  ים צדד הסכמת  מתן  ללבדבר  הה  המשיבה  ת  טילששאחר  מ  נהי הידיים  עתקוחות 

,  גיםים המיוצע את התובבמועד זה  ולאתר    לנסות  י עד כדי בלתי אפשרבלתי סביר  זה    הי יה  ,ההמשיב

שונות אינהרנטית    ת קיימית, בין היתר מן הטעמים הבאים:  השבה פרטנ הם  אחד מ  כל בור  ו/או לבצע ע

  תויימסך קנ   ופן פרטניאב  גצובע מיותעבור כל    א נגזר ן הוח, שכ לכל לקו  ,רהכאול  ,המגיע  יצויהפבשווי  

או    ,שרכש  הספציפייםמהמוצרים  ו הוצגו  להואשר  בניגוד  לכאורה  מבלי    אותרנמכרו  אף  )וזאת  הדין 

נזק    עבור כל אחד מהם, שהואעל  בפו   ל, כביכו  ם,גר, אם שנשנגרם  הוכחת הנזקת בדבר  טענול  חסהתייל

הו טבעו  ת  ואישי   יביסובייקט א  שמעצם  כל  נתו   ל בש  וכןג(;  מיוצע  ובעבור  של    ותיהרכבמע  ניםהיעדר 

  אף.  ודוקחרונות;  א ר באתר שלה בשבע השנים הכל מוצר ומוצ  יחס למחיר ולמועד שבו נמכרב המשיבה  

ך בבדיקה  ה צורהיכאמור  נית  בה פרט שוהברשות המשיבה נתונים כאמור, הרי שלצורך בדיקה  היו  ם  א

כבדות  יות  בעלוה  כרוכיה  אשר תה יקה  בד  -  שונים  עדים במו  מוצרים ולקוחות,  לפיס למאות אידנית ביח

ידי המברהמקסימלי בתיק, אשר הוע   , בפרט לנוכח סך החשיפהפרופורציונליות  אלו ל  ש  סךקש בך על 

 מיליון ש"ח לכל היותר.  2.5
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תעניק   .16 המשיבה  כי  הצדדים  הסכימו  אלה,  של  העתידיים    ללקוחותיה בנסיבות  בסך  כספית  הטבה 

 ן: , בהתאם לאמור להל "( בה ההט )לעיל ולהלן: "   ₪   268,000

החודשים    6המועד הקובע, ובמהלך  לאחר    עסקים  ימי  14בתוך  מתן ההטבה תיעשה  לת  תחי .16.1

 .  "(ת מתן ההטבהופתקן: ")להל  שלאחר מכן

המשיבה  נתן  תי   ההטבה .16.2 של    באמצעותללקוחות  בקופה,    ח"ש  20הפחתה  הסופי  מהמחיר 

סכו הגבלת  ללא  לקוח,  שרוכש  מוצרים  סל  כל  עבור  " וזאת  )להלן:  מינימום  תת  הפחם 

 "(.  ירהמח

המחיר .16.3 המשיבה    הפחתת  ללקוחות  תוצג  והיא  חשבון  עריכת  בעת  אוטומטי  באופן  תיערך 

 לבד.  ב פיהסו  בחשבון

ללקוחותיה  .16.4 המשיבה  שמעניקה  כהטבה  או  כמבצע  תוצג  לא  המחיר  ככזו    הפחתת  אלא 

 . המלואה במוצת שההטבהברציפות ועד , והיא תינתן הניתנת במסגרת הסכם הפשרה

ההתקופת  שבחלוף  ככל   .16.5 התלא    לעיל(  )כהגדרתה  טבהמתן  תוארך  ,  הבמלוא  הטבה מוצה 

בת   נוספת  בתקופה  ההטבה  מתן  "חודש  3תקופת  )להלן:  הנוספתים  כאשר התקופה   ,)"

במלואה,   ככל שלא תמוצה ההטבה  ולחלוקת  בתומה,  לניהול  לקרן  כתרומה  היתרה  תועבר 

 . חוק תובענות ייצוגיות וחאשר הוקמה מכ ים שנפסקו כסעדכספ

 . צריה לאור ההטבה המוענקת של מו   המשיבה מצהירה ומתחייבת שלא להעלות מחירים  .16.6

לציבור   סכום של  זה  בהקשר   .17 ה   כי יוטעם,    הפיצוי  את  לאמוד  קושי  הקבוצה,  נז ישנו  לחברי  ק 

לציבור  הפיצוי  גם  מכיר   פן או ב   ר ז נג לא    ומשכך,  מנתוני  אל ישיר  בהתחשב ם  סכו א  ות,    מוערך 

המשיב טי ב  של  הפעילות  ובהיקף  ההפרה  למשיבות  ב  ביחס  וכאחרות ה,  עסיקנן  אמור,  בענייננו   ,

אשר לקוחותיה    ,(זולבקשה    2תונים שצורפו כנספח  ונ  מפורט  ראה הסבר )  'קטנה' עם רווח נמוךבמשיבה  

 יעה. הנמוכים שהצ מחיריםלא נפגעו כלל(, בשל ה פחות נפגעו מלקוחות אחרים )לשיטת המשיבה

צ  " ת ב   מיכל נד"ב כבוד השופטת  מפי    מחוזי מרכז ה בית משפט נכבד    קביעת את    ראה זה  קשר  ה ב  .18

א מגה קמעונאו   13664-05-18)מרכז(   נ'  בע"מ  ממן ת  הדומה    (, 25.8.21  ם מיו )   ודליה  לעילה  בקשר 

זו   מושא לעילה   אישור  אישר בקשת  שם  נכב ה בית    ,  א ד  משפט  על  הפשרה,  הסכם  שהפי את  צוי  ף 

 : נזק המדויק לחברי הקבוצה לאמוד את ה , מפני שקשה  ם מספריים ס על נתוני ס בו לא    במסגרתו 

אורך  קיים  " בשל  הנזק,  את  לאמוד  ה קושי  לכ תקופת  אורה  הפרה 
כן קיי משיבה שינתה את דרכיה והעובדה שה  את  . כמו  ם קושי לאמוד 

שלא  דת'  מיוח   מוצר ב'מכירה הנזק הכספי לכל צרכן שהתפתה לרכוש  
ימונה בודק לא יהיה זה פשוט לאמוד את גובה    אם ה. גם  לו כל פרטי גו 

משפטי,   עניין  היא  הפשרה  הסדר  של  סבירותו  בחינת  הנתון  הנזק; 
ש  הסדר    ל לבחינתו  בבסיס  כלכליים  נתונים  בהעדר  המשפט.  בית 

ל  אין  הנכבד הבק הפשרה,  בית המשפט  על  יתרון  כל  בעובדות בודק    יא 
  " הייצוגיות התובענות  בתחום  על ניסיון רב  התיק וב 

 [ ... ] 

נסיבות העניין שלפניי, בחינת השאלה האם הסדר פשרה  ב ענייננו.  ול " 
והו  ראוי  מבו הוא  אינה  נתונים  ת  סס גן  על  או  מספריים  נתונים  על 

בעניין  ב  ההכרעה  המשפט.  בית  פני  על  לבודק  יתרון  אין  כן  על  כלל. 
הסדר   בעי אישור  היא  נו פשרה  והסי קר  הסיכויים  של  ים  כונ כח 

http://www.nevo.co.il/law/74020
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עני  בודק  התובענה שהם  כן, איננו ממנה  על  בו.  לענות  ן לבית המשפט 
 . " לבחינת הסדר הפשרה 

ב  .19 המוענקת  ההטבה  כי  יצוין,  בסך  עוד  זה,  הסכם  ממשית  ש"ח   268,000מסגרת  הטבה  היא   ,

"צ )מחוזי  ת   ה: אחרים בעילה זו ]ר' בהקשר ז   פסקי דין מיטיבה ומשמעותית ביחס למספר רב של  

ש   39524-02-21ת"א(   ש.ר.  נ'  אלי  בע"מ  בן  שיווק  מיום    -ילר  דין  של  27.6.21פסק  פיצוי   ,

)ת"א(  "ת;  לציבור   ש"ח   150,000 בע"מ  24889-10-21צ  ערד תעשיות טקסטיל  נ'  דין    שלזינגר  פסק 

) " ת   ; ש"ח   150,000פיצוי של    ,25.10.2021מיום   נ' טופ   62141-04-21ת"א(  מחוזי  צ  י  ן אביזר ט   לוי 

קידר נ'  ; ת"צ )מחוזי ת"א(  לציבור   ש"ח   50,000פיצוי של  ,  8.7.21ן מיום  די   פסק   -  ה בע"מ אופנ 

 [. לציבור   ש"ח   135,000י של  יצו פ   -( בע"מ  1993מעדני יחיעם ) 

 בויות המשיבה ביחס לעתידחייהת .4.ב

  שהועלו ת  לו מהטענוומבלי להודות באי ,  שרה להסכם הפ   4נוסף להסכמות הצדדים כמפורט בסעיף  ב  .20

ו/או   רצון טוב   ,למען הסדר הטוב  תה המשיבהאוינ  לאישור,בבקשה  בתביעה  על עצמ,  ומתוך  ,  הליטול 

לעמדת משור  ה וזאת  הדיןלפנים  המחירים    ת  להצגת  באשר  נוספת  )ו  באתרהתחייבות  בעת  כן  שלה 

נוספות( פלטפורמות  באמצעות  תחדול  ,פרסומם  כך  בתוך  ובתוך  הקובע,ימים    60,  ת  צגמה  מהמועד 

"מכירה מיוחדת" כהגדרתה    באתר  כמו כן, ככל שהמשיבה תערוך ה באתר.  עד כ ה  שתרים כפי שנעיהמח

 הרי שהיא תיערך בהתאם למפורט להלן:   ,1981-, התשמ"ד בחוק הגנת הצרכן

תחושב    שלה כי ההנחה שתינתן ביחס למוצריה הנמכרים באתר האינטרנט  יד  תקפ   המשיבה .20.1

 .  חהתן ההנ ימים לפני מ 7לפחות  ף בהתאם למחירם הרגיל, שהיה בתוק

ימים רצופים ולאחר תקופה זו מחירו לא עלה    35שניתנה לגביו הנחה במשך תקופה של    מוצר .20.2

  35המוצר לפני ההנחה, יחושב מחירו הרגיל של המוצר בהתאם למחיר שנהג במשך  למחיר  

הקודמי במהלהימים  השתנו  המוצר  שמחירי  ככל  זו,  בתקופה  המחירים  אחד  )או    35ך  ם 

 .  ני ההנחה(המחיר לפ  יצוין הימים, ובלבד שלא 

 על יישום מתן ההטבה פיקוח וןנמנג .5.ב

  ,עתידיים(ה  המשיבה  ת)על דרך של הטבה ללקוחו  צהי הקבורבחל   ההטבהנת המוצעת למתן  וכח המתכונ .21

רו"ח    נויל מים עממליצי  יםהצדד  ,13.7.2021מיום    בהחלטתוכבד  התייחסות בית המשפט הנל  אםתהבו

 : בהתאם למפורט להלן"(, תהמפקח: "ן ללה לעיל ו) ההטבה ישום מתןעל י תכמפקח ןחמוטל כה

 .הסכם הפשרהקבוע בה בהתאם ליבידי המש -לע  יבחן את יישום מתן ההטבהת  תהמפקח .21.1

ה  .21.2 לרשות  תעמיד  מידע    תמפקחהמשיבה  שיידרשוכל  מסמך  ביצוע  ך  לצור   היד -על  וכל 

תיידוכן  ,התפקיד א,  או  מע  ,ה ותע  לעת  לגהדרישת לפי  ת  ההתקדמו ,  ביישוםבי  מתן    ת 

 ההטבה. 

בדיקת .21.3 סיום  סופי    ת המפקח  גישת  ה עם  הנכבדדוח  המשפט  תוצאופרט  תובו    לבית  ת  את 

  4.5.1בסעיף    )כהגדרתה  " ההטבה  מתן  תקופת"ימים ממועד סיום    14וזאת תוך    ,הבדיקותי

הפל ו(שרההסכם  ה,  בת ך  ורצבמידת  סיו  14וך  גם  ממועד  הנוספת"ם  ימים    "התקופה 

 ( להסכם הפשרה 4.5.5בסעיף  )כהגדרתה

רשאית   תהמפקח .21.4 דוחות  להג   תהא  ל ביניייש  ולפנות  המשפט  בם  למתן  בבקשבד  הנכית  ות 

 .ך צורךא בכת, ככל שיהראווה
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 .  תהמפקחשל  ה תישא בעלות שכר המשיבה .21.5

עבודת    פי שתוארה לעיל, היא, הלכה למעשה,כ  ת דת המפקחלהלן, סבורים הצדדים כי עבו  כפי שיפורט .22

כהגדרת בסעיף  'בודק'  ייצוגיות 19ו  תובענות  לחוק  אלה, ולפיכך  -  )ב(  בנסיבות  כי   ,  מינוי    סבורים 

 . הסעיף האמור מינוי בודק לפיה לם את הדרישאף מקיי  תהמפקח

 לחוק תובענות ייצוגיות 19בהתאם לסעיף  קהעדר צורך במינוי בוד .6.ב

הצדדים,   .23 העניין  ב לשיטת  בנסיבות  הצורך  למתייתר  בהתאם  בודק  ת 19סעיף  מינוי  לחוק  ובענות  )ב( 

 ים להלן: רטהטעמים המפו בין היתר מן , וזאת, ייצוגיות

איים מורכבים הדורשים מומחיות  על עניינים חשבונ  אינו מתבסס  הסכם הפשרה עובדה כי  ה .23.1

שיקול  מיוחד על  עדיף  אינו  בודק  של  דעתו  שיקול  אלו,  בנסיבות  המשפט  ת.  בית  של  דעתו 

הפשרה  הנכבד.   הסכם  של  סבירותו  הוג בחינת  הכרוך  והיותו  משפטי,  עניין  הינה  ומאוזן  ן 

 של התביעה.  והסיכויים בחינת הסיכוניםב

  ת רו"ח חיצוניכמו גם העובדה כי    ולמעקב,  ליישום  טתן ההטבה הינו פשומנגנון מ י  כהעובדה   .23.2

החברה   כמפקח תשל  ההטבה  תשמש  מתן  יישום  ל  ,על  בהתאם  המפורטות  והכל  הוראות 

 בה. שפט הנכבד דוח מפורט בתום תקופת ההטיש לבית המגתכן ו  ,הסכם הפשרהל  6בסעיף 

חשי .23.3 מיוחדתקיימת  המנגנ  בות  יעילות  לאישור  להבטחת  בי ון  בידי  פשרה  המשפט. הסדר  ת 

נ לא  בו  במקום  בודק,  עמינוי  בבקשות  דרש,  הדיון  את  לצורך  שלא  ולהאריך  לסרבל  שוי 

 לאישור הסדרי פשרה ראויים. 

 יעות ור על תבוית .7.ב

,  שיבהמה י לפ כ מיוצגיםההתובעים  וותרים  מומוותר המבקש , הפשרה הסכם  ל ביצועו שוו  ר אישוכפוף ל ב .24

כל  על  ומוחלט,  סופי  דרישה    באופן  ו/או  ו/או  טענה  זכות  הו/או  ו/או  הנובעים  איעילה  עם  זו  כרוכים 

ו/או   סכת העובדתית  ים מן המו/או הנובע ,  ו בתביעהו/א   לאישורבבקשה  כלולות  הדרישות המהטענות 

 .ההתביע ו/או  ורהבקשה לאיש  שאוהנסיבות מ ן  מאו 

 מעשה בית דין .8.ב

כל חבר  הרפשה  כםהסישור  א .25 כלפי  דין  בית  מעשה  כליוצר  וכנגד  מחברי הקבו  י הקבוצה  כך  אחד  צה, 

ו/א  וד כל תביעה ו/אוה לא תעמוד עשלחברי הקבוצ ג שהוא  ין ו/או סוכל מרישה מו זכות ו/או דטענה 

ל  המשיבהי  כלפ הקשור  לבקשת/ו  הביעתבכל  וזאת    או  היתר,  האישור,    א בריש  ותות המפורט לבעי בין 

תיר להם  ה  ט, ובית המשפטשביקשו מבית המשפ  התובעים המיוצגיםזאת, למעט מי מ  .רהפשה  להסכם

 סכם הפשרה.ה חל הוצה שעל חברי לצאת מן הקב

 התנאי מתל .9.ב

ספ  .26 הסר  לחלוט  למען  הדין  פסק  יהפוך  לא  אם  כי  בזאת,  מובהר  התנאים  י ק  וההסכמות  פקעו 

 .  הפשרה   הסדר קבועים ב ה 
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 מועדים .10.ב

אי   הבמקר .27 המתלה  התקיימות    של  הפשכהגהתנאי  בהסכם  הצדדיםי  ,רהדרתו  ההליך    בניהול  משיכו 

   פסיק.ודה בה ה גית מן הנקובענה ייצוה כתשה לאישורה של התביע תייחס לבקהמ

 המחלוקת ום הראוי וההוגן לסיהפתרון היעיל, הינו ו ;הוגןו סבירראוי,  הסכם הפשרה .ג

ו,  ותול ההליך בשלמ ניה   כירי  טענותיו, בעל  עומד  דקתו ובצ  דדים להליך זה מאמיןשכל אחד מהצם  הג .28

ר  מספ  רךלהיעול  על  ,(ערעורהליכי    בותרל)  וך המשפטי לגופ ל ההלית וניהוגיאישור התובענה כייצולרבות  

  ודאות כי   יןא  -  רתאוש  זו  םאגם  , וייצוגיתנה  ה תאושר כתובע נבע ן ודאות שהתואיברור כי  . עוד  שנים

 .  תתקבל

ת  לסיום המחלוק  וגןהראוי והההיעיל,  פתרון  ה  הינו שרה  הפ  םכהסכי    ,צדדיםה  סבורים ר,  לנוכח האמו .29

ת תביעה  לחברי הקבוצה עילם  פן המקיבאו לה  לא פע כי    המשיבהמדת  לאור ע  ,רתיה   ןי ב  ,תזא  .יניהםב

עילת כל ובפרט  ייצוגיתבת  שהי    באתר   צגת המחיריםהל  יחס ב   שבקמת הו טענ  לו יתקב  וכי גם אם  ;יעה 

  של   המשמעותי  השווי   לנוכחוכן  ;  םמי מהתובעים המיוצגילזק  נגרמה כל    אל   מילאמ  זוהרי ש  ,המשיבה

לנוכח  , בפרח ש"  000682,סך  ב  ,םכההס  גרתבמסהמוענקת    בהטהה הייחוט    מתוארים הדיות  הנסיבות 

ידי המבקש בסך  -שר הוערך עלא סימליהמקה התביע םסכו, ולנוכח זולהודעה ובקשה  2נספח  ב בה בהרח

     .לערוך המשיבהעצמה שקיבלה על   עתידל  ההסדרה  נוכחל  וכן; ים לכל היותרקל מיליון ש 2.5ל ש

את  דדים,  ת הצישקף, לגא מש, והודדיםד מהצל אחכ   יידל  יכונים ע, קניית סאפוא ,כולל  הפשרה   םכהס .30

הסיכו  והסיכויים  מערך  לנים  הטביחס  התובסשב נות  עקבלת  הייצוגיתבע יס  הבפרט  ,  נה  שלב  לאור 

ת  הציגה המשיבה אובטרם    ,אישורל  השבקההתשובה    שתגה  טרםעוד בשרה,  פהושגה הבו  ם  המוקד

יך  הל של  ומו  א קיהידנן  שרה  הפ  כםלהסהחלופה    ר,וכאמ   .לה  כלל טענות ההגנה שהיא סבורה כי עומדות

  דדים. צהלמי מ ידועה  נהאי, שתוצאתו ויקר וךמשפטי אר 

המב  כך על    עמד .31 העליוןית  אי  7817/99רע"א  עניין  ב  שפט  נפגעי  אבנר  לביטוח  קופרכגוד  נ'  בע"מ  ת ב 

 :(24.3.2003כהן )נבו -לפסק דינה של השופטת שטרסברג 7, פס' חולים מכבי

הוג"הפשר בפסיקה  ביתדרה  ליי   פט מש-ת  כ'הסכם  שני  זה  בין  סכסוך  שוב 
י  ת לאמתוך מודעועשה  אשר נ  וגנים,הכ   צדדים רואיםבתנאים אותם ה  צדדים

עובדתיוודאו יואשת,  ת או משפטית  ה  בו  שר   מן  יים של כל אחדדדויתורים 
עלה מ  צדדים  הפ  ....'טענותיהםחלק  רבה  שרהלמוסד  חשיבות  הן    נודעת 

 ...".לותוהן לציבור בכל ת,ת המשפטיהן למערכ  כסוך,לצדדים לס

המתו .32 ה  ,לעילאר  לנוכח  סיו  צדדיםסבורים  זב  ךההלי  םכי  לעיהמת  ה הפשרהתוובמ  התיק  הינו    ,לואר 

 . והדין לאשר  מין, וכי ביניהם תומחלוקהרון פתל  ונהנכה וההראויהדרך 

 מת לעניין שיעור גמול ושכר טרחה ה מוסכהמלצ .ד

לב .33 לענייןת  המלצ  ,ייצוגיות  ת תובענו  לחוק   (2ז())18סעיף  הוראות  התאם  המוסכמת  גמול    הצדדים 

   :ןה כדלקמהינחו ו כ  כר טרחה לבאקש ושלמב

 ;רבעת אלפים שקלים()א ש"ח  4,000סך כולל של   קש יעמוד עלמול למבהג .33.1

כ   שכר .33.1 בא  יעמוד טרחת  כולל על    וחו  שקלים(,    ש"ח  63,000של    סך  אלף  ושלושה  )שישים 

 בתוספת מע"מ. 

 ישולמו באופן הבא:  ו  הטרחה לבא כוח כרכי הגמול למבקש ושמוצע  .34
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 קובע;ים מהמועד הימ  30ך תו  ולבא כוחו,למבקש   והטרחה ישולמ   משכר 50%-מול והג .34.1

הגשת  ם לאחר  ימי  30מחלוף    בקש, לא יאוחר המ( תשולם לבא כוח  50%חה ) יתרת שכר הטר .34.2

ם  יו( בדבר סלהסכם  6.1.3בסעיף  לבית המשפט הנכבד )כאמור    תדוח הסופי מטעם המפקח ה

 פשרה. לקבוע בהסכם ה  ידי המשיבה בהתאם-ה עלתן ההטביישום מ

בין    ,ולים הבאיםן השיקא כוחו נלקחו בחשבו כר הטרחה לב מבקש ושל לגמולעניין  המלצה  ה   במסגרת .35

 : ייצוגיות תובענות לחוק  23-22פים סעי ב יםקבוע טריונים הר על רקע הקרייתה

 ובה; המבקש הציף סוגיה צרכנית חש .35.1

  דירה, וזאת עוצורה יעילה ומההמחלוקות לכדי סיום ב  הביא אתבא כוחו ל ו  נכונות המבקש .35.2

 ן שיפוטי יקר;ת ובזמותוך חיסכון בהוצאושה לאישור,  יבה לבקהמשבת גשת תשובטרם ה

הטרחהף  היק .35.3 וה  ההשקעה,  שהוצהוצאשטרחו  המות  התובעים  יאו  בעבור  כוחו  ובא  בקש 

ן ממושך במסגרתו  משא ומת ר; ניהול  שוה והבקשה לאיהתביע הגשת    -המיוצגים, ובתוך כך  

תחילה    הגיעו הסתלקוהצדדים  לאהגשת    ;תלהסדר  הישובקשה  ההס ר  ומענהסדר    תלקות 

בית המש והיועץ המשפטי  פט הנכלהתייחסות  ניהול מלמבד  נוסף    מושךשא ומתן ממשלה; 

הל ג צורך  לממשלה;  המשפטי  והיועץ  הנכבד  המשפט  בית  התייחסות  הסכם  יבוש  טמעת 

 שורו;  קשה לאיוהגשת הב  נןהפשרה ד

שהוג .35.4 הבקהאינטרסים  ידי  על  השמו  לאישור,  מיוצהמ   הקבוצה  מבחינת  ןשה  הן  בחינת  גת 

היהציבו ובין  בכללותו,  התחר  בי תר  המשיבה  כמפור  חסייבויות    כםלהס  5בסעיף  ט  לעתיד, 

 ה; הפשר

ה  יבויות המשיבלהתחי   בנוסףבדה כי הגמול למבקש ושכר הטרחה לבא כוחו משולמים  העו .35.5

 ה;  כם הפשרבמסגרת הס

נשא ה .35.6 בהגשת התב הסיכון אותו  לב,  ור, בששייעה ובקשת הא מבקש  יפת  תר, לחשהי  ביןים 

 בקשתו.  ו הייתה נדחיתב במקרה ניכריםצאות  ומי הוכך שייפסקו נגדו סכהמבקש ל

  העומדת על סך   ההטבמשווי ה  25%, שהם  ש"ח  67,000של  כולל  סך  גמול ושכר טרחה ב  -  ה לעילהמלצה .36

  , ןדנ  ט הנכבדת המשפי, לרבות במשפטו על ידי בתי הבהתאם לפסקי דין שניתנגובשה    -ש"ח    268,000

נשואובבכלל  יצוגיות  היבתחום התובענות   ב  ,טלאישור בפר  הבקשה  טענות  אמות המידה  והיא עומדת 

עזבון   2046/10בעניין ע"א    אז(, השופט גרוניס,ט העליון )דית המשפל כבוד נשיא בדינו שק  שנקבעו בפס 

   :הלןל  וההחלטות יןדפסקי ה  , ראולשלמ כך,. רטוח משה שמש נ' רייכהמנ

נ'    51968-11-19  א(ת"ום  )שלת"צ   .36.1 בע"מנדב  חניה  שירותי    וגרתמסב ,  (27.6.2021  נבו)  גל 

הנ  ביתאישר   ה  דנן  כבדהמשפט  תינתן  לפיו  פשרה  סך  הסכם  על  וכן  ש"ח  180,000טבה   ,

 . ההטבה סךמ 36%-כ יחד המהוויםש"ח   0,0050  סךבושכר טרחה  15,000ך  בס גמולשולם י

  , במסגרתו(15.6.2021  נבו)  ם בע"מבו חצי חינ -כל  נ'  רייכמן  63510-10-20  א( ום ת"ל)ש"צ  ת .36.2

ה אישר   המשפט  דנןכנבית  פ  בד  יהסכם  לפיו  וש"ח  120,000של    סך  תרםישרה  את ,    קבע 

שכר רכיב  לנוספים    20%לא כולל  )  ך ההטבהמס  %53  בשיעור של  יחדשכר הטרחה  ו  הגמול

 (.  ח המבקשכו מיוחד מצד באי מאמץ תוספתכ ,הטרחה
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)נבו    ובשמים בע"מסלע נ' אפריל רשת חנויות קוסמטיקה    37456-06-13א(  חוזי ת"ת"צ )מ .36.3

תינתן  לפיו    במסגרת הסכם פשרה  -  אושר ושם  ,  לענייננו  זהות בטענות    הגששהו  ,(11.2016.8

גמול,  כש"ח    70,000  סך של  -  (שם יחדבות  )באמצעות שתי המשי  "חש  625,000  בסך  הטבה

ש סך  טכ  ש"ח  000320,ל  וכן  סכרחהשכר  יחדומי,  המהווים  של  ם  מסך    %62-כ  שיעור 

 .ההטבה

36.4. ( ת"א(  ת"צ  נ  18-11-26748מחוזי  נ'  בע"משלום  )נ.ו.(  גרופ    ה שהוגש,  (.2021315.)נבו    עמן 

  ,000350בסך    טבההתינתן  לפיו    מסגרת הסכם פשרהב  -  אושרושם  ,  לענייננו  זהותבטענות  

, סכומים המהווים  טרחהכר  שכש"ח    59,000  ול, וכן סך שלכגמש"ח    28,250  סך של  -  "חש

 . הטבההמסך   25%-כ שיעור של יחד

)מחוזי .36.5 בע"מ  15-05-42785"א(  ת   ת"צ  הלפרין  אופטיקה  נ'    ,(11.20177.)נבו    דוידוביץ' 

בסך    הטבהתינתן  לפיו    רהבמסגרת הסכם פש  -  אושר ושם  ,  ולענייננ  זהותבטענות    השהוגש

, סכומים  שכר טרחהכש"ח    320,000  של   וכן סך  כגמול,  ש"ח  50,000  שלסך    -  "חש  1,500,000

 .  טבהההמסך  25%-כ עור שלשי המהווים יחד

)מח .36.6 מר'(  ת"צ  נ'    18-05-13664וזי  בע"מ  קמעונאות  שהוגשה  ,  (.2021825.  נבו)  ממןמגה 

כולל של    בסך   ההטב   לפיו תינתן הסכם פשרה    גרת מסב   -, ושם אושר  לענייננומות  דו בטענות  

בסך  ש"ח    0010,0סך  ב  גמול  -  ש"ח  0,00040 טרחה    יחד  המהווים,  ש"ח  28089,של  ושכר 

 . הההטב סךמ   %25-למעלה מ שיעור של

,  (8.1.2020  נבו)  Reckitt Benckister LTDרוחובסקי נ'  גו  17375-12-17  "צ )מחוזי ת"א(ת .36.7

נש פשרה  ,פסקם  הסכם  על  ,במסגרת  של  סך  גמול    בקשיםהמשלושת  ל)  ש"ח  15,000  כולל 

  225,000  לבסך הכו  ;(יחד  באות הכוח שלוש  )לש"ח    210,000  שללל  וסך כ ב  ר טרחה כוש  (יחד

 .  ש"ח 702,600 העומד על הפיצוי  סךמ 32%-כים וו המה  ש"ח

  ,ניתן שם  ,(20.9.2018  נבו) אל( בע"מישר פארם ) -עדן נ' סופר 19048-07-14(  את"  מחוזי)ת"צ  .36.8

  4,000ול בסך  גמ ה.  ש"ח  300,000  של  עד לגובה  םבדמות שובריוי  פיצ,  במסגרת הסכם פשרה

 .  ותההטב סךמ  %26-כ מהווים ,פי שנפסקוכ  ,ש"ח 76,000בסך  ושכר הטרחה ש"ח

-24889צ )ת"א(  "תב   חאלד כבוב עוד בהקשר זה יוטעם, שבפסק דין שניתן לא מכבר על ידי כב' השופט   .37

ו סכומים  , אושר("ד עניין ער"  להלן:)  (25.10.2021  נבו)   נ' ערד תעשיות טקסטיל בע"מ שלזינגר    10-21

( וגמול  של שכר טרחה  יותר  ערבעניי   ש"ח  75,000גבוהים  הפיצוי    ש"ח  67,000לעומת  ד  ן  וכאשר  כאן(, 

ב  לציבור שאושר  מההליך  יותר  הרבה  משמעותי  זה  ערבהליך  לעומת    ש"ח  268,000)לעיל    דעניין  כאן 

 . (בעניין ערד ש"ח 150,000

שיעור    יחד   וים, המהולעיל  שפורטום  המומלצי  והגמול   סכומי שכר הטרחה י  כ   ם,סבורי  םהצדדיאמור,  כ .38

 . ננויני בעם  והמקובלי םהראויי רחההט  רכשאת הגמול ו קפיםמש , שבה הכוללמסך ה %52 של
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 גרה ר מחלקה השני של האבקשת פטו .ה

וכה  הכר   האגרהה הראשון של  לקח   תשלוםם בקים שווייחלקו בחלצדדים  ההצדדים,    הסכמותהתאם לב .39

  .ום כאמור(ת המבקש במחצית התשל ה תשפה אשיב)המ  בקשת האישורגשת בה

אגרות,  הלתקנות  (  3()אא)7קנה  תתו מכוח  בסמכו  לעשות שימוששפט הנכבד  בית המ קש  מתב,  הין ז ני בע .40

את  ו ה  שלוםמת  המשיבהלפטור  שלחלקה  חלקהכו,  רההאג  שני  או  עה  דהוב פורט  המח  נוכ   ,זאת  .לה 

זוו לבו,  בקשה  היתר,בי   ,בשים  יבמעותי  המשלחיסכון    ן  שיפוטי  נוכ שהתאפש  ,קרזמן  העובדה  ר  ח 

פ אר  במשךעלו  שהצדדים  ה  הוכתקופה  בית  לכותלי  הנכבדמחוץ  להביא  וה  ,משפט  של  יא לצליחו  שורו 

המש  הנבית  שמוסכם  הסדר    ,תחילה  ,כבדפט  דרך  בסדרילהדומה    אופןב  , לקותהסת ל  על  תיקים  ם 

בט ששהוג דומות;  עו  ב  ,ובהמשךנות  התייחסות  רקע  הית  על  היועץנהמשפט  והערות  טי  המשפ  כבד 

כל  הו - ות מחודשות הגיעו להסכמפו ממושך ויסודי, אשר בסו ,נוסף תן א וממש  המשיכו וניהלו,  משלהלמ

ין  שוני בהמו גם  כ  ים בין הצדדיםהפער בין הערכת הסיכונאף    ועל  ,הנכבדבית המשפט  מחוץ לכותלי  

ת  תשוב  שדרשתי  מבלי  ,שיפוטי יקר  מןוך בזחסה למטרבו  ,אליו הגיעו  דר הנוכחיסדר המקורי להסהה

לאישורל  יבההמש ראשון  ובטרם    בקשה  מקדמי  דיון  כך  .בתיקהתקיים  הצדובתוך  בידי  עלה  דים  , 

לאישור המש  להביא  בית  הנכבדשל  שהואכהס  פט  פשרה  דעלע   ,ם  המסב  ,  סבירו  הוגןראוי    ,םתניות 

 . ורכמו גם לציבחברי הקבוצה ל  עלתתו

,  זו  שהלבק  ותרם שיירשמו" הצדיקים היעתעמים מיוחדיט"לות כדי  ו ות הער בטענ במדודדים,  לגישת הצ .41

יש  א אף  שר  צדדים  מתל י  כדבה  ולהידלרץ  אקטיביבאופ  ולפע בר  ממושך  ן    להסכמותגעה  לה  די, ויסו, 

 .  לעיל לאמור בהתאם

כי  שרד עוריובל לפינר, מ  50737-01-19  ת"צ )מחוזי מרכז(ן  ירי בית המשפט בעני ן זה את דבלענייראו   .42

 : (5.4.2021 נבו ) ' השופטת עובדיה כב פסק דינה שלל  44-43 פסקאות ,הפועלים בע"מנ' בנק  דין

ני של האגרה   שלום חלקה הש מתקשה למתן פטור  קולים לבחינת ב בגדר השי "
את השיקולים    וי לשקול בין היתרענה הייצוגית ראעם סיום המחלוקת בתוב

ההליךאופכדלקמן:   סיום  התו היינו    -  ן  או  האם  בכללותה  התקבלה  בענה 
בהסדר    ;הבחלק הסתיים  ההליך  בהסתלקותהאם  או  בו    ;פשרה  השלב 
ומהותםהדיונים שהתקי  מספר;  ים ההליךהסתי נות  כתבי הטע;  ימו בהליך 

 "...שהוגשו

לום כל חלקה  שמת  המשיבהאת  פטור  מצאתי לנכון לי  לפנבנסיבות העניין ש"
אותו ראיתי    בהסכם פשרה  הסתיים  שההליךבשים לב לכך    רההאגהשני של  

שר  הסדר הפשרה שאו;  ן במסגרת ההליךמבלי שהתקיים כל דיו  ן לאשר לנכו
לבקה  בטרםהוגש   תשובה  ותגובהוגשו  האישור  הצדדים  ;  לתשובה  שת 

לס המחלוקת  את  להביא  ורא יומהשכילו  טובה  בדרך  מבחינת  ה  ויה 
הקבוצה  סהאינטר  של  צריכת  ים  המינימאלתוך  השפיטה  יים  משאבי 

לצור,  החוקפי  על  שריים  האפ בוזאת  הפשרה  הסדר  אישור  בחינת  ;   לבדך 
 " .ולם למדינהשון של האגרה ש ובשים לב לכך כי חלקה הרא 

   יננו. הדברים יפים לעניו .43

,  של האגרה  יחלקה השנ  ם מתשלוםהמשיביט את  המשפבתי    טרופגם הליכים הבאים במסגרתם    ראו

ב לרב לענ   תיקיםות  נע  26748-11-18ת"א(  )מחוזי  ת"צ    :ייננודומים  נ'  בע"מ שלום  )נ.ו.(  גרופ  )נבו    מן 

  ,לישראל בע"מ  יי אשראסנ' כרטי  ברקוביץ  ()סמי  סמואל  18424-02-19ת"צ )מחוזי ת"א(    ;(15.3.2021

של   58פס'   דינה  השופטת    לפסק  ת"א()ת"צ  ;  (7.1.2020  ונב )  אניסמן -עמיתכב'    59492-11-18  מחוזי 

  נבו מן )אניס-השופטת עמית נה של כב'  ק דילפס  74, פס'  המפעל בע"מ  חנות-קתוהודו ברפלדמן נ' עוף  

נו של השופט יגאל  ' נ"ו לפסק די , פסכלמוביל בע"מוולסקי נ'    11873-09-18  חי'(   מחוזיצ )"ת  ;(14.2.2021
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  15  , פס'בע"מ  מלונות  יהולידאה ננ' אורכ  מנדייבסי  12646-05-19חי'(  ם  ושלצ ) "ת  ;(20.8.2019  נבו)   גריל

נ' ביו  אלו  4212-01-19חי'(  י  זמחוצ )"ת;  (8.7.2020  נבו )   סלאמה  הנשיא אינאסק דינו של  לפס גאיה    -ן 

תי נ' דמ  55830-09-19  חי'(שלום  צ )"ת  ;(5.8.2019  נבוגריל )   גאלינו של השופט  ק די כ"ח לפס  'ס, פבע"מ

   .(9.10.2020 ונב )ינאס סלאמה אשיא הננו של  לפסק די  15 , פס'מיר בע"ספ-פרסו

ל האגרה, במקרים בהם הושגו הסדרים  כך גם מותב נכבד זה, פטר צדדים שונים מהמחצית השנייה ש .44

 1. בטרם נוהל הליך הוכחותבשלב מוקדם של ההליך 

 סוף דבר . ו

  , ןייבנסיבות הענ   ,הוא  ופי   עלוכי סיום ההליך    וסביר  הוגן  ראוי,ינו  סכם הפשרה הה  ם סבורים כיצדדיה .45

היעי וההוגהדרך  ל נלה  בהכרעת  הנכבשפהמבית  בקש  מת  ,האמור  לנוכח.  יניהםב  מחלוקתה  לאשר  ד  ט 

 . זו בקשההודעה ושא ל ברי אמורות כולהור הפשרה םכהס את

 

 

    ________ _________ 
 ד ה אביטבול, עו"מש

      _________ _________ 
   מלכא, עו"ד אורית      

     _____________ __ ___ 
 ד , עו"ן עקלכה  נופר           

 ( .FBC & Coישר ) פ                                     בקש וח המבא כ

 ת כוח המשיבה ובא                                    
 

 

אין  ון שלא נשמעו ראיות, מכיו : "( .021.2525)נבו  נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ זרבי  20-12-15302ת"צ )שלום ת"א(  1
:  ( 27.6.2021)נבו   ותי חניה בע"מנדב נ' גל שיר   51968-11-19"צ )שלום ת"א(  ת";  גרהלחייב במחצית השנייה של הא

פוטר מתשלו " ביהמ"ש  זה,  לא נשמעו חקירות בהליך  יום  של  ובסופו  כן, מאחר  או כמו  של האגרה,  ם חלקה השני 
מכיוון שלא ":  ( 7.6.2021  )נבו שק שיווק בע"מ-גולן נ' טכנו    78965-12-20יפו(  -אביב  שלום תלת"צ )";  אגרת פסק דין 

לחייב במחצית השנייה של האגרהנשמעו רא )שלום ת"א(    ;"יות, אין  נ' החברה הכלכלית  3949-08-20ת"צ  שחתות 

 ". יה של האגרהבמחצית השני  לחייבמכיוון שלא נשמעו ראיות אין : "( 20.12.2020)נבו  גן בע"מלפיתוח רמת 





 הסכם פשרה 

 2022 ינוארבחודש  18ביום שנערך ונחתם 

 

 038078721מעיין מנדלוביץ', ת.ז.  בין: 

 ידי ב"כ עו"ד משה אביטבול -על
 , תל אביב 8מרחוב שדרות שאול המלך  

 077-3182117; פקסימיליה: 058-4013717טלפון: 

 (  "בא כוח המבקש"-ו  "המבקש: " בהתאמה )להלן

 

 ; מצד אחד      
 

 

   לבין: 
 

 515064129סיפקו אונליין בע"מ, ח.פ. 

 פישר ושות'עוה"ד ידי ב"כ  -על
 6492103, תל אביב  146מרחוב דרך מנחם בגין  

   03-6091116; פקסימיליה:  03-6944111טלפון: 

 "(החברה" או " המשיבה)להלן: "
 

 

 ; מצד שני  
 

 

 נגדתביעה אישית    יפו-בתל אביב  השלוםמשפט    לביתהגיש המבקש    27.1.2021וביום   הואיל:

ייצוגית  המשיבה   כתובענה  לאשרה  בקשה  להלן  )  51096-01-21ת"צ  שסימונה  וכן 

 (;"הבקשה לאישור"-ו  "התביעהבהתאמה: "

והתביעה והואיל: לאישור  הבקשה  מחירים    ובמסגרת  לצד  כי  היתר,  בין    "מוזלים "נטען, 

)להלן  המוצגים באתר של המשיבה  "גם  האינטרנט  האחרונה דרך , מציגה  "(האתר: 

"קודמים"קבע   מחיריםמחירים  לכאורה  שהם  הגבוהים    ,  כביכול פיקטיביים, 

המבצעים כי בהתאם,  ; וקודם לכן  המוצרים באתר הוצעומהמחירים האמיתיים בהם 

 ;  בניגוד לדיןלכאורה ה נמשכים לתקופות ארוכות, שעורכת המשיב

 :והואיל

 

עולה כדי הפרה של הוראות חוק המשיבה המתוארת של  ה ולשיטת המבקש, התנהלות

תקנות הגנת הצרכן )מכירה באשראי, מכירה מיוחדת   ;1981-הגנת הצרכן, התשמ"ד

תקנות הגנת הצרכן )כללים שונים לפרסום מחירי  ;  1983- ועסקה ברוכלות(, התשמ"ג

התשנ"א  ושירותים(,  פרסום ;  1991-נכסים  בעניין  הצרכן  הגנת  על  הממונה  הנחיות 

מיום   מבצעים  מחירים  המועצה  ;30.4.2013והצגת  מטעם  לציבור  במאמר   והכתוב 

הקבועה חובת תום הלב    ה שלהפרלטענת המבקש,  ; וכן מהווה,  הישראלית לצרכנות

)חלק כללי(, תשל"ג פי פקודת הנזיקין  -על   הפרת חובה חקוקה ;  1973-בחוק החוזים 

-פי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט- על  ועשיית עושר ולא במשפט]נוסח חדש[;  

1979 ; 

ה לבקשה לאישור, אך היא דוחה מכל וכל את כל תתשובאת  הגישה    טרםהמשיבה  ו :והואיל

המבקש ייצוגית   ,טענות  תביעה  של  למסגרת  התאמתן  למידת  באשר  והן  לגופן,   ; הן 

, וכי כל פעולותיה טענות הגנה משמעותיותובתוך כך, סבורה המשיבה כי עומדות לה  

וממילא   פי דין,-בבקשה לאישור נעשו על או  / בכל הקשור לטענות המועלות בתביעה ו
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פיצוי בר  נזק  שכן  כל  לא  דהוא,  כלשהו למאן  נזק  גרמו  הביאו להתעשרות לא  ולא   ,

 ; המשיבה

הסכמהו והואיל: של  בדרך  המחלוקת  את  ליישב  האפשרות  את  לבחון  בטרם   ,במטרה  עוד 

הצדדים משא ומתן מחוץ  ניהלו    כאמור,  הגישה המשיבה את תשובתה לבקשה לאישור,

המשפט בית  להסכמות  ו  הנכבד   לכותלי  ההליך; הגיעו  לסיום  מוסכם  מתווה  בדבר 

כך,   בקשה   12.7.2021ביום  הצדדים  הגישו  ובתוך  הנכבד  המשפט  בית  של  לאישורו 

 ;"(הסדר ההסתלקותמוסכמת להסתלקות מהבקשה לאישור )"להלן: "

; התקבלה התייחסות בית המשפט הנכבד ביחס להסדר ההסתלקות  13.7.2021ביום  ו והואיל:

להסדר   19.10.2021ביום  ו ביחס  לממשלה  המשפטי  היועץ  של  הערותיו  הוגשו  אף 

 ; ההסתלקות

לממשלהו והואיל: המשפטי  היועץ  והערות  הנכבד  המשפט  בית  התייחסות  רקע  , כאמור  על 

בהתאם,  ולהגיש,  ביניהם,  נוספות  להסכמות  להגיע  אפשרות  לבחון  הצדדים  ביקשו 

  ;הסדר מתוקןלבית המשפט הנכבד 

 וודאות  אין,  כאמור  תאושר  אם  וגם  ,ייצוגית  כתובענה  תאושרתביעה  שה  וודאות  ואין ואיל:וה

  המבקש( באשר   קטענת המשיבה )עליה חול  לאור  בפרט,  בסופו של יום  תתקבל   זו   כי

 המיוחסת , כתוצאה מההתנהלות  לכאורהקושי בהוכחת קיומו של נזק כלשהו שנגרם,  ל

  ;לאישורבבקשה או /בתביעה ו משיבהל

העדיפו לגבש ביניהם הסכם זה, חלף המשך ניהול הליכים משפטיים והסבת הצדדים  ו והואיל:

וכן כדי לחסוך   ,, כמו גם הסטת משאבי ניהול ומשאבים אחריםמשמעותיותהוצאות  

 בזמן שיפוטי; 

בקשה כ  לאישור  ולצורך הסכם זה ולצורך זה בלבד, מסכימים הצדדים לראות בבקשה והואיל:

חברי  ה לכלל  המשותפות  משפט  או  עובדה  של  מהותיות  שאלות  לכאורה,  מעלה, 

פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה  כםוכי סיום ההליך בהסהנטענת,  ההקבוצ

 . בנסיבות העניין

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא, נספחים ופרשנות .1

או    "הסכם הפשרהההסכם )להלן: "נפרד מן  לק בלתי  המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים ח .1.1

 (."ההסכם"

. כל  הסכםה לשם הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש בפרשנות    משמשותכותרות הסעיפים   .1.2

האמור בלשון יחיד בהסכם, תהא לו גם משמעות בלשון רבים. כל האמור בלשון זכר, תהא לו  

 . הדברים או תוכנם מחייב פרשנות אחרת , למעט אם הקשר  משמעות גם בלשון נקבה

 תהא המשמעות כדלקמן:   זה בהסכםלכל המונחים המפורטים להלן  .1.3

את   - "המועד הקובע" לאשר  הנכבד  המשפט  בית  החלטת  בו  המועד 

לקבוע   בהתאם  לעיל,  כהגדרתו  הפשרה,  הסכם 

ייצוגיות,    19-ו  18בסעיפים   תובענות  לחוק 
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"  2006- התשס"ו ייצוגיות)להלן:  תובענות  "( חוק 

התש"ע לתקנות    12תקנה  בו ייצוגיות,  -תובענות 

2010  " ייצוגיות)להלן:  תובענות    הפכה   "(,תקנות 

 לחלוטה;

הפשרהאישור   - "ההסכם  "אישור המשפט-על  הסכם  בית    הנכבד   ידי 

של  ו תוקף  דיןמתן  לקבוע  להסכם  פסק  בהתאם   ,

לחוק תובענות ייצוגיות ובהתאם    19-ו  18בסעיפים  

 ; לקבוע בתקנות תובענות ייצוגיות

או  "תובע מיוצג"

 "התובעים המיוצגים"

 "הקבוצה" או

של   - לקוחותיה  רכשו  כלל  אשר  באתר המשיבה 

שלה   הוצגו    , מוצריםהאינטרנט  נמכרו אשר    או 

שקדמו    ,מיוחדת  במכירה השנים  שבע  במהלך 

לאישורלמועד   הבקשה  אישור    הגשת  למועד  ועד 

 . הנכבד ידי בית המשפט- הסכם הפשרה על

 :  הם כדלקמן הסכם הפשרהנספחיו של   .1.4

פשרה  הבקשה  נוסח    -  'אנספח  הסכם  לבית  לאישור  שתוגש 
 ;  המשפט

(  3)א()25נוסח ההודעה הראשונה לציבור לפי סעיף      -נספח ב' 
 לחוק תובענות ייצוגיות; 

סעיף    -נספח ג'  לפי  לציבור  השנייה  ההודעה  (  4)א()25נוסח 
 לחוק תובענות ייצוגיות; 

)ב(  18תצהירים מטעם באי כוח הצדדים, מכוח סעיף      -נספח ד' 
תקנה   ומכוח  ייצוגיות  תובענות  (  2)ב()12לחוק 

 לתקנות תובענות ייצוגיות;

תקנה      -נספח ה'  מכוח  הדין,  בעלי  מטעם  (  1)ב()12תצהירים 
   לתקנות תובענות ייצוגיות;

 

 כללי  .2

את    להפרכדי  קשה לאישור  בבו/או  בתביעה  ות המיוחסת לה  ל בהתנה  היהלא    המשיבהלטענת    כי  אף

כלשהי ובפרט עילת תביעה  עילת תביעה  הלהקים נגדכדי או  ;התחייבויותיה כלפי התובעים המיוצגים

תה  אוינ   ,בקשה לאישורתביעה ו/או בב  מטעם המבקשומבלי להודות באיזו מהטענות שהועלו    ;ייצוגית

ים משורת  לפנ  ה, וזאת לעמדת הליטול על עצמ,  ומתוך רצון טוב  ,למען הסדר הטוב  , לשיטתה המשיבה

  ידי בית המשפט -על   במלואו  הסכם יאושרה, והכל בכפוף לכך שזה  בהסכםכמפורט  הדין, התחייבויות  

 . הנכבד

 הסכם הפשרהפרסום בדבר  .3

בקשה    הנכבד  לבית המשפט  ו הצדדיםיגיש   הסכם הפשרהימי עסקים מיום חתימת    5בתוך   .3.1

  הנכבד   מודיעים הצדדים לבית המשפטעל פיה  ,  ההסכםאליה יצורף  ,  'א  נספחכמצורף  בנוסח ה

 אודות כריתתו של הסכם הפשרה, ומבקשים כדלהלן:   על
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יורה  .3.1.1 הנכבד  המשפט  בית  בדבר    כי  הודעה  פרסום  הסכם  הגשת  על  לאישור  הבקשה 

( לחוק תובענות 3)א()25ף  , בשני עיתונים יומיים נפוצים, וזאת לפי הוראות סעיהפשרה

"(; ההודעה הראשונהלהסכם הפשרה )להלן: "  'נספח בייצוגיות, ובנוסח המצורף כ 

הב היתר,הודעהמסגרת  בין  בתוך    ,  להודיע  מיום    45יוזמנו התובעים המיוצגים  יום 

ובדרך שתצוין בהודעה, אם אין ברצונם להיכלל בקבוצת התובעים הפרסום ה ודעה 

 "(. הודעת פרישה"המיוצגים )להלן: 

, בצירוף העתק של כאמור  ראשונהה  משלוח ההודעהכי בית המשפט הנכבד יורה על   .3.1.2

ליועץ המשפטי    – , על נספחיה, ושל הבקשה לאישור  הבקשה לאישור הסכם הפשרה

סעיפים   להוראות  בהתאם  והכל  הצרכן,  הגנת  על  ולממונה  לחוק 18לממשלה  )ג( 

 לתקנות תובענות ייצוגיות.    16-)ד( ו12תובענות ייצוגיות ותקנות 

 ההטבהמתן  על יישום    תכמפקח,  חמוטל כהןעל מינוי רו"ח    יורה   הנכבד  כי בית המשפט  .3.1.3

 ; ויקבע, כי בנסיבות העניין"(תקח המפ)להלן: "  בהסכם זהלקבוצה בהתאם לקבוע  

( לחוק 1)ב()19בהתאם לסעיף  מינוי בודק  את הדרישה למקיימת  אף    תמינוי המפקח

   .תובענות ייצוגיות

 יורה בית ימים ממועד פרסום ההודעה הראשונה,    45בחלוף  ו   בכפוף לאמור לעילכי   .3.1.4

כתביעה   התביעה על אישור  – ולצורך זה בלבד  הסכם הפשרה לצורך  –הנכבד המשפט  

פסק להלן: ")  ייצוגית  ל פסק דין בתובענהלהסכם הפשרה תוקף ש  ן; וכן ייתייצוגית

לציבור, בשני    על פרסום הודעה שנייהיורה    בית המשפט הנכבדכי  במקביל,  ו  ;"(הדין

סעיף   הוראות  לפי  וזאת  נפוצים,  יומיים  ייצוגיות, 4)א()25עיתונים  תובענות  לחוק   )

 "(.ההודעה השנייה להסכם הפשרה )להלן: " נספח ג'כהמצורף ובנוסח 

לקבל את המלצת הצדדים, כמפורט להלן, בכל הנוגע למתן גמול למבקש ושכר טרחה  .3.1.5

 לבא כוחו. 

בשני עיתונים    ,המשיבהבאמצעות ועל חשבון  יבוצע  השנייה  ההודעה  ה הראשונה ו פרסום ההודע .3.2

ימי עסקים ממתן החלטה המאשרת את הפרסום, אלא    14, בתוך  בשפה העברית  יומיים נפוצים

   .על ידי בית המשפט הנכבד אחרתאם ייקבע 

או    11, בהתאם לאמור בסעיפים  הודעת פרישההסכם פשרה זה לא יחול על חבר קבוצה שמסר   .3.3

 )ו( לחוק תובענות ייצוגיות. 18

 הסכמות הצדדיםהצהרות המשיבה ו .4

יהווה   .4.1 שהדבר  בטענומבלי  התביעהכרה  ביסוד  העומדות  לאישורו/ה  ת  הבקשה  לפנים  ,  או 

ו  על    לצרכי פשרה בלבד,משורת הדין  לעיל  )  הטבה  מתןפיצוי בדרך של  הוסכם בין הצדדים 

"להלןו ובכפוף    תינתןאשר    ,"(ההטבה:  הקובע,  המועד  המתלה  ללאחר  התנאי  התקיימות 

 הוראות סעיף זה.  פי - עלהכל  ו  ;)כהגדרתו להלן(

המשיבה  שהם לקוחות    ,התובעים המיוצגיםאת  לאתר  ממשי  קיים קושי  המשיבה מצהירה כי   .4.2

,  או נמכרושהוצגו    ,מוצרים ספציפייםלהגשת הבקשה לאישור    שקדמושבע השנים  רכשו באשר  

נגרם    תובעים המיוצגיםמהלמי  לאתר  קושי    ולא כל שכן  שלא כדין באתר המשיבה;  כביכול,
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הנזק  ו/או  בפועל,    )ומוכחש(  נטעןנזק   את  שלאמוד  הנטען  כביכול,  נגרםהפרטני  אחד  ל,  כל 

 .  תובעים המיוצגיםמה

הצדדים  הוסכם  בנסיבות אלה, .4.3 זאת ו,  ללקוחות המשיבה העתידייםוענק  ת   הטבההכי  ,  בין 

  , ומשכך לקוחות חוזרים ממילא  הם    יה לקוחותמ  אחוז ניכר  לפיה   בהתאם להצהרת המשיבה

בהכרח   משמעותיתתתקיים  המיוצגיםבין    חפיפה  המשיבהלבין    התובעים  שייהנו    לקוחות 

   .מההטבה

כי  יודגש .4.4 העתידיים  ,  המשיבה  ללקוחות  ההטבה  מתן  בדבר  שהינה  ההסכמה  לשיטת  מאחר 

זה  ,המשיבה סביר    יהיה  אפשריבלתי  בלתי  כדי  ולאתר    עד  זה  לנסות  התובעים  במועד  את 

  קיימת ו/או לבצע עבור כל אחד מהם השבה פרטנית, בין היתר מן הטעמים הבאים:  ,  המיוצגים

  עבור כל תובע מיוצג   לכל לקוח, שכן הוא נגזר   ,לכאורה  , שונות אינהרנטית בשווי הפיצוי המגיע

אשר הוצגו או נמכרו לכאורה בניגוד    ,שרכש  הספציפיים מהמוצרים  ומסך קנייתו  באופן פרטני  

)וזא הדין  בדבר  להוראות  לטענות  להתייחס  מבלי  אף  הנזק ת  שנגרם, שנגרם  הוכחת  אם   ,  

עבור כל    סובייקטיבי ואישיעבור כל אחד מהם, שהוא נזק שמעצם טבעו הוא  בפועל  כביכול,  

היעדר נתונים במערכותיה של המשיבה ביחס למחיר ולמועד שבו נמכר  וכן בשל  תובע מיוצג(;  

אף אם היו ברשות המשיבה נתונים    ודוק.  השנים האחרונות;כל מוצר ומוצר באתר שלה בשבע  

היה צורך בבדיקה ידנית ביחס למאות אלפי  כאמור  כאמור, הרי שלצורך בדיקה והשבה פרטנית  

שונים במועדים  ולקוחות,  בעלויות    –  מוצרים  כרוכה  תהיה  אשר  ולאבדיקה   כבדות 

אשר הוערך על ידי המבקש בסך , בפרט לנוכח סך החשיפה המקסימלי בתיק,  פרופורציונליות

 לכל היותר.  ₪מיליון  2.5של 

הטבה כספית בסך  העתידיים    ללקוחותיה בנסיבות אלה, הסכימו הצדדים כי המשיבה תעניק   .4.5

 , בהתאם לאמור להלן: "( ההטבה )לעיל ולהלן: "   ₪   268,000של  

  6המועד הקובע, ובמהלך  לאחר    עסקים   ימי   14בתוך  תחילת מתן ההטבה תיעשה   .4.5.1

 .  "( תקופת מתן ההטבה )להלן: "   החודשים שלאחר מכן 

המשיבה  נתן  תי   ההטבה  .4.5.2 של    באמצעותללקוחות  הסופי    ח "ש  20הפחתה  מהמחיר 

בקופה, וזאת עבור כל סל מוצרים שרוכש לקוח, ללא הגבלת סכום מינימום )להלן:  

 "(.  הפחתת המחיר"

המחיר  .4.5.3 תוצג  הפחתת  והיא  חשבון  עריכת  בעת  אוטומטי  באופן  ללקוחות    תיערך 

 המשיבה בחשבון הסופי בלבד. 

אלא ככזו    הפחתת המחיר לא תוצג כמבצע או כהטבה שמעניקה המשיבה ללקוחותיה .4.5.4

 . המוצה במלואת  שההטבהברציפות ועד  , והיא תינתן  הניתנת במסגרת הסכם הפשרה

ההטבהשבחלוף  ככל   .4.5.5 מתן  לעיל(  תקופת  התלא    )כהגדרתה  , הבמלוא  הטבהמוצה 

תקופת   בת  תוארך  נוספת  בתקופה  ההטבה  "  3מתן  )להלן:  התקופה  חודשים 

תועבר היתרה כתרומה  "(, כאשר בתומה, ככל שלא תמוצה ההטבה במלואה,   הנוספת

כסעד  שנפסקו  כספים  ולחלוקת  לניהול  מכוח  לקרן  הוקמה  תובענות  אשר  חוק 

 . ייצוגיות

מצהירה  .4.5.6 ההטבה    המשיבה  לאור  מוצריה  של  מחירים  להעלות  שלא  ומתחייבת 

 . המוענקת 

http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/law/74020
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 ביחס לעתיד  התחייבויות המשיבה .5

לו מהטענות שהועלו  ומבלי להודות באי ,  לעיל   4ף  בנוסף להסכמות הצדדים כמפורט בסעי  .5.1

ליטול על  ,  ומתוך רצון טוב  ,למען הסדר הטוב  תה המשיבהאוינ  בתביעה ו/או בבקשה לאישור,

נוספת באשר להצגת המחירים    לפנים משורת הדין  הוזאת לעמדת,  העצמ   באתרהתחייבות 

)ו נוספות( כן  שלה  פלטפורמות  באמצעות  פרסומם  תחדול  ,בעת  כך  בתוך  ובתוך  ימים    60, 

  מהצגת המחירים כפי שנעשתה עד כה באתר. כמו כן, ככל שהמשיבה תערוך   מהמועד הקובע,

הג  באתר בחוק  כהגדרתה  מיוחדת"  הצרכן "מכירה  התשמ"דנת  תיערך  1981-,  שהיא  הרי   ,

 בהתאם למפורט להלן: 

 שלהיד כי ההנחה שתינתן ביחס למוצריה הנמכרים באתר האינטרנט  תקפ   המשיבה  .5.1.1

 .  ימים לפני מתן ההנחה 7תחושב בהתאם למחירם הרגיל, שהיה בתוקף לפחות  

של    מוצר  .5.1.2 תקופה  הנחה במשך  לגביו  זו    35שניתנה  ולאחר תקופה  רצופים  ימים 

המוצר   של  הרגיל  מחירו  יחושב  ההנחה,  לפני  המוצר  למחיר  עלה  לא  מחירו 

הימים הקודמים )או אחד המחירים בתקופה זו,    35בהתאם למחיר שנהג במשך  

במהלך   השתנו  המוצר  שמחירי  לפ   35ככל  המחיר  יצוין  שלא  ובלבד  ני  הימים, 

 .  ההנחה( 

 על יישום מתן ההטבה מנגנון פיקוח .6

  המשיבה   )על דרך של הטבה ללקוחות  לחברי הקבוצה  ההטבהנוכח המתכונת המוצעת למתן   .6.1

בהחלטתו  ל  בהתאםו,  עתידיים(ה הנכבד  המשפט  בית  הצדדים    ,13.7.2021מיום  התייחסות 

 : בהתאם למפורט להלן, על יישום מתן ההטבה תכמפקח חמוטל כהןממליצים על מינוי רו"ח 

עליבחן  ת  תהמפקח .6.1.1 ההטבה  מתן  יישום  ל- את  בהתאם  המשיבה  בידי  הסכם  קבוע 

 . הפשרה

לצורך ביצוע   היד- כל מידע וכל מסמך שיידרשו על  תהמשיבה תעמיד לרשות המפקח .6.1.2

, לגבי ההתקדמות ביישום מתן הדרישת, מעת לעת או לפי  האותוכן, תיידע    , התפקיד

 טבה. הה

את תוצאות פרט  ת ובו    לבית המשפט הנכבדדוח סופי    תהמפקח  גישת  העם סיום בדיקת  .6.1.3

בסעיף    )כהגדרתה  "ההטבה   מתן   תקופת "ימים ממועד סיום    14וזאת תוך    ,הבדיקותי

בתוך  יל(לע   4.5.1 גם  הצורך  ובמידת  הנוספת"   14,  "התקופה  סיום  ממועד  ימים 

 .לעיל( 4.5.5בסעיף )כהגדרתה 

רשאית   תהמפקח .6.1.4 המשפט    תהא  לבית  ולפנות  ביניים  דוחות  בבקשות הנכבד  להגיש 

 למתן הוראות, ככל שיהא בכך צורך.

 .  תשל המפקח ה המשיבה תישא בעלות שכר .6.1.5

  כפי שתוארה לעיל, היא, הלכה למעשה,   תעבודת המפקחכפי שיפורט להלן, סבורים הצדדים כי   .6.2

סבורים  ולפיכך, בנסיבות אלה,    -  )ב( לחוק תובענות ייצוגיות19עבודת 'בודק' כהגדרתו בסעיף  

 . מינוי בודק לפי הסעיף האמוראף מקיים את הדרישה ל תכי מינוי המפקח
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 לחוק תובענות ייצוגיות  19העדר צורך במינוי בודק בהתאם לסעיף  .7

ל .7.1 בהתאם  בודק  במינוי  הצורך  מתייתר  העניין  בנסיבות  הצדדים,  לחוק  19סעיף  לשיטת  )ב( 

 , וזאת, בין היתר מן הטעמים המפורטים להלן: תובענות ייצוגיות

הפשרה .7.1.1 הסכם  כי  מורכבים    העובדה  חשבונאיים  עניינים  על  מתבסס  הדורשים אינו 

מומחיות מיוחדת. בנסיבות אלו, שיקול דעתו של בודק אינו עדיף על שיקול דעתו של 

בחינת סבירותו של הסכם הפשרה והיותו הוגן ומאוזן הינה עניין  בית המשפט הנכבד. 

 משפטי, הכרוך בבחינת הסיכונים והסיכויים של התביעה.

קב, כמו גם העובדה כי רו"ח העובדה כי מנגנון מתן ההטבה הינו פשוט ליישום ולמע  .7.1.2

על יישום מתן ההטבה, והכל בהתאם להוראות   תשמש כמפקחת של החברה    תחיצוני

וכן  לעיל  6בסעיף  המפורטות   דוח מפורט בתום תקופת ת,  גיש לבית המשפט הנכבד 

 ההטבה.  

בית  .7.1.3 בידי  פשרה  הסדר  לאישור  המנגנון  יעילות  להבטחת  מיוחדת  חשיבות  קיימת 

המשפט. מינוי בודק, במקום בו לא נדרש, עשוי לסרבל ולהאריך שלא לצורך את הדיון 

 בבקשות לאישור הסדרי פשרה ראויים.  

 ויתור על תביעות .8

ל הסכםבכפוף  של  וביצועו  המבקש  ,  הפשרה  אישורו  המיוצגיםהתובעומוותרים  מוותר  כלפי    ים 

, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה הנובעים ו/או הכרוכים  המשיבה

, ו/או הנובעים מן המסכת  בבקשה לאישור ו/או בתביעהעם איזו מהטענות ו/או הדרישות הכלולות  

 . התביעהו/או  הבקשה לאישור העובדתית או מן הנסיבות מושא

 ין מעשה בית ד .9

יוצר מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה וכנגד כל אחד מחברי הקבוצה, כך    הסכם הפשרהאישור  

שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כל תביעה ו/או טענה ו/או זכות ו/או דרישה מכל מין ו/או סוג שהוא  

  ברישא   ותבעילות המפורטביעה ו/או לבקשת האישור, וזאת בין היתר,  תבכל הקשור ל   המשיבהכלפי  

התיר להם    שביקשו מבית המשפט, ובית המשפטהתובעים המיוצגים  זאת, למעט מי מ.  להסכם הפשרה

 סכם הפשרה.לצאת מן הקבוצה שעל חבריה חל ה

 תשלום גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו   .10

  כוחו הינה כדלקמן: לעניין גמול למבקש ושכר טרחה לבאהמלצת הצדדים המוסכמת   .10.1

 ;שקלים( ארבעת אלפים) ש"ח  4,000  על סך כולל שללמבקש יעמוד    הגמול .10.1.1

אלף שקלים(,   שישים ושלושה)   ש"ח  63,000יעמוד על סך כולל של    ושכר טרחת בא כוח .10.1.2

 בתוספת מע"מ. 

 הגמול למבקש ושכר הטרחה לבא כוחו ישולמו באופן הבא: .10.2

 ימים מהמועד הקובע;  30משכר הטרחה ישולמו למבקש ולבא כוחו, תוך    50%-הגמול ו .10.2.1

ימים לאחר   30( תשולם לבא כוח המבקש, לא יאוחר מחלוף  50%יתרת שכר הטרחה ) .10.2.2

להסכם(    6.1.3בסעיף  )כאמור    הנכבד   לבית המשפט  תהדוח הסופי מטעם המפקחהגשת  

 הסכם הפשרה. ב  לקבועבהתאם    ידי המשיבה- יישום מתן ההטבה עלבדבר סיום  
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 רחה או גמול למבקש או לבא כוחו. לא תישא בשום סכום נוסף בגין שכר ט  המשיבהמוסכם כי   .10.3

השיקולים   .10.4 בחשבון  נלקחו  כוחו  לבא  הטרחה  ושכר  למבקש  גמול  לעניין  ההמלצה  במסגרת 

 הבאים: 

 המבקש הציף סוגיה צרכנית חשובה;  .10.4.1

ומהירה,  .10.4.2 יעילה  בצורה  סיום  לכדי  המחלוקות  את  להביא  כוחו  ובא  המבקש  נכונות 

, ותוך חיסכון בהוצאות ובזמן לאישור  בקשה תשובת המשיבה ל  הגשת  בטרם  עוד   וזאת

 ; שיפוטי יקר

בעבור  .10.4.3 כוחו  ובא  המבקש  שהוציאו  וההוצאות  שטרחו  הטרחה  ההשקעה,  היקף 

משא ומתן  ניהול    ;הגשת התביעה והבקשה לאישור  -ובתוך כך  התובעים המיוצגים,  

להסדר   תחילה  הצדדים  הגיעו  במסגרתו  לאישור   הגשת   ;הסתלקותממושך    בקשה 

 ומענה להתייחסות בית המשפט הנכבד והיועץ המשפטי לממשלה;  הסתלקותההסדר  

לצורך הטמעת התייחסות בית המשפט הנכבד והיועץ   נוסף  משא ומתן ממושך  ניהול

 ;  והגשת הבקשה לאישורו  דנן פשרההגיבוש הסכם  ;המשפטי לממשלה

ידי   .10.4.4 על  שהוגשמו  הן  איל  ה בקשההאינטרסים  המיוצגת  הקבוצה  מבחינת  הן  שור, 

בכללותו הציבור  המשיבה  מבחינת  התחייבויות  היתר  ובין  לעתיד,  כמפורט  ביחס   ,

 ; להסכם הפשרה  5בסעיף 

כי   .10.4.5 להעובדה  הטרחה  מבקש  הגמול  משולמים  ושכר  כוחו  התחייבויות ל  בנוסףלבא 

 ; הפשרהבמסגרת הסכם   המשיבה

היתר,  .10.4.6 בין  לב,  בשים  האישור,  ובקשת  התביעה  בהגשת  המבקש  נשא  אותו  הסיכון 

במקרה בו הייתה נדחית    ניכריםלחשיפת המבקש לכך שייפסקו נגדו סכומי הוצאות  

 בקשתו.

התובענות   .10.5 בתחום  המשפט  בתי  ידי  על  שניתנו  דין  לפסקי  בהתאם  גובשה  לעיל  ההמלצה 

ובטענות    הייצוגיות והיא עומדת באמות המידה שנקבעו    , שור בפרטנשוא הבקשה לאיבכלל 

עזבון    2046/10בפסק דינו של כבוד נשיא בית המשפט העליון )דאז(, השופט גרוניס, בעניין ע"א 

 . המנוח משה שמש נ' רייכרט

תשלום הגמול למבקש ושכר הטרחה לבא כוחו יעשה בכפוף להמצאת אישורים מאת בא כוח   .10.6

 י מס במקור. המבקש על ניהול ספרים ועל ניכו 

 תנאי מתלה  .11

לחלוט   הדין  פסק  יהפוך  לא  אם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  וההסכמות  י למען  התנאים  פקעו 

 הפשרה.   הסדר הקבועים ב 

 מועדים .12

אי של  האמור    במקרה  המתלה  התנאי  בניהול  ,לעיל  11  בסעיףהתקיימות  הצדדים  ההליך    ימשיכו 

 . ההמתייחס לבקשה לאישורה של התביעה כתובענה ייצוגית מן הנקודה בה הפסיק 
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 שונות .13

עם הגשת בקשת האישור,  המבקש  ששילם    האגרהמחצית    בגין תשפה את המבקש  המשיבה   .13.1

של   לאישור  .  ש"ח  1,512בסך  הבקשה  במסגרת  יבקשו  את    הסכםהצדדים  לפטור  הפשרה 

 השנייה של האגרה.   המתשלום מחצית  הצדדים

המשיבה   .13.2 תפרט  הפשרה  הסכם  לאישור  הבקשה  שבמסגרת  משום  כי  הנוגעים  יוער,  נתונים 

מסחרי וכלכלי של    ,מידע עסקי  ,מעצם טיבם  ,מהוויםאשר    של המשיבה,  לפעילותה המסחרית

במעטפה חתומה,    הנכבד  לבית המשפטתוגש  הבקשה לאישור הסכם הפשרה  הרי ש  -  החברה

 . "נט המשפט"כאשר הנתונים החסויים יושחרו בעותק אשר יוגש במערכת 

עם  המש   ההליך  ךנמש .13.3 בקשר  לאישור  הפטי  הבקשה  ו/או  התנאי    בגין תביעה  התקיימות  אי 

ולא    רה ייחשב לכל דבר ועניין כאילו לא נערך מעולם,הפש  הסכם  ,11  בסעיףהמתלה האמור  

שימוש כלשהו בין במסגרת הליך  או בתוכנו  ניתן יהא להגישו ו/או להסתמך עליו ו/או לעשות בו  

שיפוטי כלשהו בין במסגרת הליך מעין שיפוטי בין במסגרת הליך מנהלי ובין בכל הליך אחר,  

ככל   הפשרה  הסכם  בטיוטות  ו/או  במצגים  ו/או  בנתונים  להשתמש  יהא  ניתן  לא  זה  ובכלל 

דיעתו של מי מהצדדים ו/או באי כוחם במהלך המשא ומתן לקראת הסכם הפשרה  שהגיעו לי

 ו/או בקשר אליו. 

יהווה פסק  ,  לכך שהסכם הפשרה לא בוטלוף  בכפו  11בסעיף  האמור    המתלה  התנאי  בהתקיים .13.4

 עיל. שלא נתנו הודעת פרישה כדין כאמור ל בית דין כלפי כל התובעים המיוצגים ההדין מעש

הפשרה,    באיזה מטענות הצד האחר להסכםמי מהצדדים  הודאה של  כל    הפשרה  אין בהסכם .13.5

 .  בקשה לאישורתביעה ו/או ב לרבות הטענות הנזכרות ב

והוא מגבש וממצה באופן בלעדי וסופי את  הצדדים  כולל את כל ההסכמות שבין  הפשרה  הסכם   .13.6

 כל ההסכמות בקשר עם האמור בו.  

ידי  -, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו עלהפשרה  לא יהיה כל תוקף לכל שינוי או תוספת להסכם .13.7

בעל פה. כמו כן, לא  הפשרה  . לא תישמע טענה של שינוי הסכם  הפשרה   כל הצדדים להסכם 

 . הפשרה  כל שנוהל בין הצדדים, קודם לחתימת הסכם, כמשא ומתןיהיה תוקף לכל מצג ו/או 

הסכם   .13.8 הוראות  בין  סתירה  של  מנספחיולבין  הפשרה  במקרה  איזה  הוראות  הוראות  יגברו   ,

 .  הפשרה הסכם

ולבצע את כל הפעולות ולחתום  הפשרה  הצדדים מתחייבים לפעול בתום לב לקיומו של הסכם   .13.9

לצורך ביצוען    מועילל שיידרש, ושיהיה  על כל המסמכים, האישורים, הטפסים וההודעות, ככ

 .  הפשרה  של הוראות הסכם

להסכם   .13.10 דין  פסק  של  תוקף  ליתן  מתבקש  הנכבד  המשפט  הצדדים    הפשרה בית  חיוב  ללא 

 . הפשרה בהסכם לאמור פרטבתשלום הוצאות ו/או תשלום אחר ו/או נוסף כלשהו, 

הרגילותהפשרה  הסכם   .13.11 העבודה  שעות  במהלך  דורש  לכל  לעיון  כוח  במשרדי    יעמוד  באי 

   הצדדים.

,  הפשרה  כתובות הצדדים בכל הקשור למסירת הודעות ובכל הקשור בביצועו וקיומו של הסכם .13.12

,  אמורה. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי הכתובת ה הפשרה  הן כמפורט במבוא להסכם

שעות מעת מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל. אם נשלחה    72תחשב כמי שנתקבלה תוך  
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    הסכם פשרה  אישורהודעה בדבר                             
 )להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"(   2006-לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו

אישר בית    ______, כי ביום  תובענות ייצוגיות  ( לחוק4)א()25לסעיף  בהתאם    ניתנת בזאת הודעה
  להלן)   ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה  "( המשפטבית  )להלן: "  יפו- בתל אביב  השלום המשפט  

הדין"  -ו  "הפשרה   הסכם":  בהתאמה נחתם"פסק  אשר  מנדלוביץ'בין    (,  מעיין  )להלן:    מר 
והמבקש" בע"מ  "(  אונליין  סיפקו  "בין  אונליין)להלן:  "  "סיפקו  התביעה  ("המשיבה או  בעניין   ,

כייצוגית התביעה  לאישור  המבקש  ,והבקשה  ידי  על  אונליין    שהוגשה  סיפקו  ת"צ נגד    במסגרת 
 "(. לאישור ההבקש"  :)להלן 51096-01-21

  המוצגים באתר   "מוזלים"כי לצד מחירים    הוא בטענת המבקש,  לאישור  שההבק  של  העיקרי  העניינ
, שהם  מחירים "קודמים"האחרונה דרך קבע  , מציגה  "(האתרהאינטרנט של המשיבה )להלן גם: "

המוצרים באתר    הוצעומהמחירים האמיתיים בהם  כביכול  פיקטיביים, הגבוהים    לכאורה מחירים
וכי בהתאם,   בניגוד  לכאורה  המבצעים שעורכת המשיבה נמשכים לתקופות ארוכות,  קודם לכן; 

התנהלותה המתוארת של המשיבה עולה כדי הפרה של הוראות חוק הגנת  המבקש,    . לשיטת לדין
ת הצרכן )מכירה באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות(,  ; תקנות הגנ 1981-הצרכן, התשמ"ד

ושירותים(, התשנ"א1983-התשמ"ג נכסים  )כללים שונים לפרסום מחירי  - ; תקנות הגנת הצרכן 
על הגנת הצרכן בעניין פרסום והצגת מחירים מבצעים מיום  1991 ; 30.4.2013; הנחיות הממונה 

לצרכנות; וכן מהווה, לטענת המבקש, הפרה של  והכתוב במאמר לציבור מטעם המועצה הישראלית  
פי פקודת  -; הפרת חובה חקוקה על1973-חובת תום הלב הקבועה בחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג

]נוסח חדש[; ועשיית עושר ולא במשפט על - פי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט- הנזיקין 
1979 ; 

לקוחותיה של המשיבה אשר רכשו באתר  קבוצת התובעים שעליה יחול הסכם הפשרה היא כלל  
, במהלך שבע השנים שקדמו למועד  במכירה מיוחדת  האינטרנט שלה מוצרים, אשר הוצגו או נמכרו 

על הפשרה  הסכם  אישור  למועד  ועד  לאישור  הבקשה  הנכבד- הגשת  המשפט  בית  )להלן:    ידי 
 "(.הקבוצה"

 תמצית הסכם הפשרה 

העומדות ביסוד התביעה ו/או הבקשה לאישור, לפנים משורת  מבלי שהדבר יהווה הכרה בטענות  
"(,  ההטבההדין ולצרכי פשרה בלבד, הוסכם בין הצדדים על פיצוי בדרך של מתן הטבה )להלן: "

 . בהסכם הפשרה ו כהגדרת ,אשר תינתן לאחר המועד הקובע, ובכפוף להתקיימות התנאי המתלה

תעניק   כספית העתידיים    ללקוחותיה המשיבה  של    הטבה  ולהלן:    ש"ח   268,000בסך  )לעיל 
להלן: ההטבה "  לאמור  בהתאם  תיעשה    "(,  ההטבה  מתן  לאחר    14בתוך  תחילת  עסקים  ימי 

. ההטבה תינתן  "( תקופת מתן ההטבה החודשים שלאחר מכן )להלן: "   6המועד הקובע, ובמהלך  
סל מוצרים    מהמחיר הסופי בקופה, וזאת עבור כל   ש"ח  20הפחתה של  ללקוחות המשיבה באמצעות  

"(. הפחתת המחיר תיערך באופן  הפחתת המחירשרוכש לקוח, ללא הגבלת סכום מינימום )להלן: "
אוטומטי בעת עריכת חשבון והיא תוצג ללקוחות המשיבה בחשבון הסופי בלבד. הפחתת המחיר  
הסכם   במסגרת  הניתנת  ככזו  אלא  ללקוחותיה  המשיבה  שמעניקה  כהטבה  או  כמבצע  תוצג  לא 

והיא תינתן ברציפות ועד שההטבה תמוצה במלואה. ככל שבחלוף תקופת מתן ההטבה  הפשרה,  
  3)כהגדרתה לעיל( לא תמוצה ההטבה במלואה, תוארך תקופת מתן ההטבה בתקופה נוספת בת  

"(, כאשר בתומה, ככל שלא תמוצה ההטבה במלואה,  תועבר  התקופה הנוספתחודשים )להלן: "
ולח  לניהול  לקרן  כתרומה  מכוח היתרה  הוקמה  אשר  כסעד  שנפסקו  כספים  תובענות   לוקת  חוק 

ההטבה    .ייצוגיות לאור  מוצריה  של  מחירים  להעלות  שלא  ומתחייבת  מצהירה  המשיבה 
 . המוענקת 

ומבלי להודות באילו מהטענות שהועלו בתביעה ו/או  ,  לעיל בנוסף להסכמות הצדדים כמפורט  
לאישור,   המשיבהאוינבבקשה  הטוב  תה  הסדר  טוב  , למען  רצון  עצמ,  ומתוך  על  וזאת  הליטול   ,

הדין  הלעמדת משורת  באתר    לפנים  המחירים  להצגת  באשר  נוספת  בעת  התחייבות  )וכן  שלה 
ימים מהמועד הקובע, מהצגת    60  ובתוך כך תחדול, בתוך  פרסומם באמצעות פלטפורמות נוספות(,

מיוחדת"   "מכירה  באתר  תערוך  שהמשיבה  ככל  כן,  כמו  באתר.  כה  עד  שנעשתה  כפי  המחירים 
  , הרי שהיא תיערך בהתאם למפורט להלן: המשיבה1981- , התשמ"דכהגדרתה בחוק הגנת הצרכן 

ם למחירם  תחושב בהתא  שלהיד כי ההנחה שתינתן ביחס למוצריה הנמכרים באתר האינטרנט  תקפ
שניתנה לגביו הנחה במשך תקופה    מוצר .  ימים לפני מתן ההנחה  7הרגיל, שהיה בתוקף לפחות  



2 
 

ימים רצופים ולאחר תקופה זו מחירו לא עלה למחיר המוצר לפני ההנחה, יחושב מחירו    35של  
הימים הקודמים )או אחד המחירים בתקופה    35הרגיל של המוצר בהתאם למחיר שנהג במשך  

 .  הימים, ובלבד שלא יצוין המחיר לפני ההנחה(   35ככל שמחירי המוצר השתנו במהלך  זו,  

למתן   המוצעת  המתכונת  הקבוצה   ההטבהנוכח  המשיבה    לחברי  ללקוחות  הטבה  של  דרך  )על 
  חמוטל כהן הצדדים ממליצים על מינוי רו"ח  ובהתאם להתייחסות בית המשפט הנכבד  ,  העתידיים(

את  יבחן  ת  תבהתאם למפורט להלן: המפקח"(,  ת המפקח)להלן: "  על יישום מתן ההטבה  תכמפקח
על ההטבה  מתן  ל- יישום  בהתאם  המשיבה  ב ידי  הפשרהקבוע  בדיקת.  הסכם  סיום  גיש  ת  העם 

ובו    ת המפקח הנכבד  לבית המשפט  סופי  בדיקותי ת דוח  תוצאות  תוך  הפרט את  וזאת  ימים    14, 
(, ובמידת הצורך גם  להסכם הפשרה  4.5.1ממועד סיום "תקופת מתן ההטבה" )כהגדרתה בסעיף  

המשיבה   (.להסכם הפשרה 4.5.5ימים ממועד סיום "התקופה הנוספת" )כהגדרתה בסעיף  14בתוך 
 .  תשל המפקח התישא בעלות שכר

הפשרה, מוותר המבקש ומוותרים התובעים    בכפוף לאישורו וביצועו של הסכם  :ויתור על תביעות
עילה   ו/או  זכות  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  ומוחלט,  סופי  באופן  המשיבה,  כלפי  המיוצגים 
הנובעים ו/או הכרוכים עם איזו מהטענות ו/או הדרישות הכלולות בבקשה לאישור ו/או בתביעה,  

 קשה לאישור ו/או התביעה. ו/או הנובעים מן המסכת העובדתית או מן הנסיבות מושא הב

אישור הסכם הפשרה יוצר מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה וכנגד כל אחד  :  מעשה בית דין
מחברי הקבוצה, כך שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כל תביעה ו/או טענה ו/או זכות ו/או דרישה  

האישור, וזאת בין היתר,  מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי המשיבה בכל הקשור לתביעה ו/או לבקשת 
בעילות המפורטות ברישא להסכם הפשרה. זאת, למעט מי מהתובעים המיוצגים שביקשו מבית  

 המשפט, ובית המשפט התיר להם לצאת מן הקבוצה שעל חבריה חל הסכם הפשרה. 

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של עיקרי הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא 
ל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור בהודעה זו, יקבעו הוראות המחייב. בכ

 הסכם הפשרה.

 תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו. 
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