
 

 

 אישור הסכם פשרה ומתן תוקף של פסק דיןהודעה בדבר 

 "(חוק תובענות ייצוגיות: "להלן) 6002-ו"התשס, תובענות ייצוגיותלפי חוק 

 מ"בע.( צ.ר)אלבר ציי רכב ' ביטון נ 11181-00-11 .צ.עניין תב

 

אישר בית המשפט , 620259.6כי ביום , לחוק תובענות ייצוגיות( 4()א)52בהתאם לסעיף  ניתנת בזאת הודעה

הבקשה אשר נחתם בעניין , "(הפשרה הסכם" :להלן) ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרהמרכז -המחוזי

או /ו התובע" :להלן)מר אביתר ביטון מר  שהגיש"( בקשת האישור: "להלן)כייצוגית  תובענהלהכיר ב

 2("או המשיבה/ו הנתבעת: "להלן)מ "בע 2(צ2ר)אלבר ציי רכב נגד "( המבקש

ללא , כי המשיבה שלחה למבקש וליתר חברי הקבוצה דברי פרסומת, בין היתר, נטען בבקשת האישור

חוק ": להלן) 095. –ב "התשמ( בזק ושירותים)א לחוק התקשורת 09הסכמתם ובניגוד לסעיף 

כי נוכח מאמציה לבניית , בין היתר, משיבה בתגובתה הכחישה את טענות המבקש וטענהה 2("התקשורת

ללקוחותיה ואשר מטרתו העיקרית היתה לחזק את הקשר בינם , הקימה מועדון לקוחות, מותג בישראל

חלקן יקרות , מתנות שונות, ללא כל דרישה לתמורה כספית, ובמסגרת זו הציעה ללקוחותיה, לבין המשיבה

עוד טענה המשיבה 2 בין בדרך של חלוקה ובין בדרך של הגרלה, אשר אף מומשו על ידי חברי המועדון, ערך

כי בסקר טלפוני שביצעה לאחר הגשת התביעה הסתבר כי רק חלק קטן מלקוחותיה הביע התנגדות לקבלת 

 2ההצעות לקבלת מתנות

 2 ות ייצוגיותלחוק תובענ( ד)9.התנגדויות לפי סעיף  הוגשו לאהפשרה להסכם 

 תמצית הסכם הפשרה

כהגדרתם , חברי הקבוצה הינם חברי הקבוצה הזכאים וחברי קבוצת הרכבים - הגדרת הקבוצה 2.

קוחות הינם ל הזכאים הקבוצה חברי 2"(קבוצת התובעים: "שתי הקבוצות ביחד להלן) להלן

שניתנו  או המתנות/שלא לממש את ההטבות ו שבחרוו, רכשו ממנה אופנועיםאשר המשיבה 

לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל )או לא עשו כל פעולה למימושן /ו לחברי הקבוצה

או הביעו הסכמתם בדיעבד להמשך /ו או השתתפות בהגרלה/קוחות אלבר והצטרפות למועדון ל

, חברי הקבוצה אשר רכשו מהמשיבה רכביםחברי קבוצת הרכבים הינם 2 (קבלת ההודעות

כללה  אשר, אותם להצטרף למועדון הלקוחות של המשיבה המזמינה אחת ודעהה נשלחהולגביהם 

 2אפשרות הסרה

 בגין ₪ 59של  סךפיצוי ב משיבהיקבלו מה הזכאים הקבוצה חברי - מנגנון ושיעור הפיצוי לקבוצה 52

הפיצוי וזאת  קבלתחברי הקבוצה יהיו זכאים לפנות למשיבה לצורך 2 אליהם שנשלחה הודעה כל

כי הם מחזיקים  להוכחה בכפוף"( המימושתקופת : "להלן) ימים 69שלא תעלה על  במשך תקופה

 שליחת, מזוהה בצורה מהקו התקשרות באמצעות - פשוטהבצורה ) הודעותבקו אליו נשלחו 

 ידי על אליהם יועבר הפיצוי(2 הקו מספר מופיע בו שמם על טלפון חשבון המצאת או מסרון

בתוך , הפונה ידי על לה שימסרו לפרטים בהתאם, בנקאית העברה או המחאה באמצעות המשיבה

 כי הטלפוניתלפנייתה  שהשיבוחברי הקבוצה  מספרכי  מצהירה המשיבה2 ימים ממועד הפניה 4.

ימים  09  בתוך 4992-כבקבלת הודעות ממועדון הלקוחות עומד על  להמשיך מעוניינים אינם הם

הפועלת לקידום  ,"ירוקאור " לעמותתח "ש 49,999המימוש ייתרם סך של  תקופתסיום  מועדמ

, להלן האמורה לתרומה שיצטרף ,מניעת תאונות דרכים ולשינוי תרבות הנהיגה במדינת ישראל
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 התרומה סך2 ומימשו זכותם המשיבה אל שפנו הזכאים צהבניכוי הפיצוי שהועבר לחברי הקבו

מוכפל ( כנדרש בבקשה)שלחה מוכפל בחמש הודעות בממוצע ח להודעה שנ"ש 59סך של  לפי חושב

ההפרה כאשר מדובר והיקף  מאחר, חברי קבוצת הרכביםבגין 2 במספר חברי הקבוצה הזכאים

הינו ברף , שגם לגביה קיימת מחלוקת בין הצדדים אם הינה הודעה פרסומית, בהודעה אחת

 "2אור ירוק"עמותת  לטובת ₪ 99,999.המשיבה תתרום סך של  כיהוסכם , הנמוך

, מלא ומוחלט של כל עילה, הסכם פשרה זה יהווה סילוק סופי – דין וויתור על תביעות-מעשה בית 02

או /בגין ו, או טענה כלשהי של המבקש ושל כל אחד מחברי קבוצת התובעים כלפי המשיבה, תביעה

דין יהווה מעשה בי אישור בית המשפט ומתן פסק  2או בקשת האישור/בקשר עם טענות התובענה ו

 2דין כלפי המבקש וכלפי כל אחד מחברי קבוצת התובעים

הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא 2 האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה 42

יקבעו הוראות , בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו2 המחייב

 2הסכם הפשרה

 

 2והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו המחוזי מחוז מרכז זו אושר על ידי בית המשפט תוכן מודעה           

 

 ד"עו, ישי זילברברג

 מבקשהכ "ב   

 ד"עו, רונן ברק         

 משרד עורכי דין', רונן ברק ושות

 המשיבהכ "ב         

 


