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 יחזקאל קינר שופטה כבוד פני ב

 
 

 מבקש
 

 עידן אשכנזי
 על ידי ב"כ עו"ד נדב אפלבאום

 
 נגד

 
 שחק א.ב. מוסכים בע"מ משיבה

 ע"י ב"כ עו"ד רונן מנור
 

 
 פסק דין

 )אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית(
 

 1 

 2 רקע והבקשה לאישור הסדר פשרה

 3 

 4 12ופרט  1"( הוגשה לפי פרט בקשת האישורהבקשה לאישור התביעה כייצוגית )להלן: " .1

 5( ועניינה בטענה כי "החוק")להלן:  2006-לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

 6תצוגה למכירת רכבי "קיה" המשיבה, המפעילה מוסך מורשה לרכבי "קיה" וכן אולם 

 7חדשים, שלחה מסרונים המכילים דברי פרסומת שנועדו לעודד רכישה של רכבי "קיה" 

 8מאולם התצוגה של המשיבה, ללא קבלת הסכמה מראש של הנמענים, וכן ללא מתן הזדמנות 

 9לנמען להודיע לה כי הוא מסרב לקבלת דברי הפרסומת. נטען כי בכך הפרה המשיבה את 

 10חוק )להלן: " 1982-)בזק ושידורים(, התשמ"ב א לחוק התקשורת30עיף הוראות ס

 11 "(.התקשורת

 12 

 13לבקשת האישור פורטו עילות התובענה, שהן: הפרת הוראות שונות של סעיף  94-37בסעיפים  .2

 14 א לחוק התקשורת ורשלנות.30

 15 

 16"כל אדם אשר קיבל דבר פרסומת אשר שוגר על ידי -הקבוצה בבקשת האישור הוגדרה כ .3

 17, וזאת 1982-א לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב30בה בניגוד להוראות סעיף המשי

 18 בתקופה שקדמה להגשת התובענה נושא בקשה זו ובמהלך ניהולה, וספג עקב כך נזק".

 19 

 20הסעדים המרכזיים שהתבקשו על ידי המבקש היו כדלקמן: צו מניעה המורה למשיבה  .4

 21נתנו את הסכמתם לכך במפורש; צו עשה המורה  להימנע משיגור דברי פרסומת לנמענים שלא
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 1למשיבה לכלול בכל דבר פרסומת שישוגר בעתיד על ידה באמצעות מסרון אפשרות למסור 

 2הודעת סירוב באמצעות מסרון ולכלול הודעה לעניין זה במסרון עצמו; פיצוי כספי בגין 

 3וטונומיה, עוגמת הנזקים הלא ממוניים שנגרמו לחברי הקבוצה, בכללם: הטרדה, פגיעה בא

 4 נפש והשחתת זמן.

 5 

 6 בקשה לאישור הסדר פשרה. 29.7.20לאחר שלושה דיונים הגישו הצדדים ביום  .5

 7 

 8התקיים דיון בבקשה לאשר את הסדר הפשרה, ובעקבות הערות בית המשפט,  10.8.20ביום  .6

 9 בקשה מתוקנת לאישור הסדר פשרה מתוקן. 17.9.20והוגשה ביום 

 10, הוגש 9.11.20-ו 16.10.20, 23.9.20בית המשפט בהחלטות מיום בעקבות הערות נוספות של 

 11הסדר פשרה מתוקן בשנית, ובאותו יום ניתנו לגביו הוראות לפרסומו  16.11.20ביום 

 12 ."הסכם הפשרה"להתייחסויות. הסכם פשרה זה ייקרא להלן 

 13 

 14 

 15ה לא הוגשו התנגדויות להסדר הפשרה או בקשות פרישה ממנו, והיועץ המשפטי לממשל .7

 16 הודיע, כי אין בכוונתו להביע עמדה ביחס לבקשה לאישור הסדר הפשרה, לחיוב או לשלילה.

 17 

 18 עיקרי הסדר הפשרה

 19 

 20הצהירו כי אין בהתקשרותם בהסדר הפשרה משום הודאה מצד מי מהם ו/או מי  הצדדים .8

 21הדין שהוגשו -מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי של הצד האחר, שנטענה בכתבי בית

 22 במסגרת התביעה ו/או בקשת האישור.

 23 

 24כל אדם אשר קיבל דבר פרסומת שעניינו מכירת  - הגדרת הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה .9

 25א לחוק התקשורת 30במסרון אשר שוגר על ידי המשיבה בניגוד להוראות סעיף כלי רכב 

 26שנים שקדמו להגשת התובענה נשוא בקשת האישור ובמהלך ניהולה,  7וזאת בתקופה של 

 27 .וספג עקב כך נזק

 28 

 29 התחייבויות המשיבה

 30 

 31 הטבה בגין העבר

 32 

 33בהטבה בשווי  "( תזכה את הנמעןהפרה מהותיתמשלוח דבר פרסומת ללא הסכמה )להלן: " .10

 34בעוד שמשלוח הודעה ללא שצוינו פרטי המפרסם ו/או מבלי שהתאפשרה מסירת  ₪ 40של 



 
 לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

  

 אשכנזי נ' שחק א.ב. מוסכים בע"מ 13849-05-18 ת"צ
 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 11מתוך  3

 1"( תזכה את הנמען בהטבה ההפרה הצורניתהודעת סירוב באמצעות מסרון חוזר )להלן: "

 2ההטבה בגין ההפרה " -" וההטבה בגין ההפרה המהותית)להלן: "₪  10בשווי של 

 3 "(. הצורנית

 4 90,000 -להערכת המשיבה, כאמור בתצהירה ובחוות הדעת נשלחו מטעמה כ -היקף ההפרה  .11

 5תווים או פחות(. עם זאת, לאור העובדה שמדובר  70הודעות )הודעה אחת נחשבת כהודעה בת 

 6בהערכה, ומטעמי זהירות, מועמדת כמות ההודעות שנשלחו לצרכי הסדר פשרה זה ולצורך 

 7 עות.הוד 100,000מתן ההטבה לציבור על סך של 

  8 

 9לטענת המבקש כלל ההודעות לוקות בהפרה צורנית, ומהבדיקה  -שווי ההטבה המלא  .12

 10מן הטפסים אינם כוללים הסכמה חתומה. לפיכך ולאור המצגים  2% -המדגמית שנערכה כ

 11עומד על סך  כי שווי הפיצוי בגין ההפרה הצורניתהאמורים ולצרכי הסכם זה בלבד, מוערך 

 12 10( בפיצוי המוסכם לעניין ההפרה הצורנית )100,000)מכפלת ההודעות )₪  1,000,000של 

 13)מכפלת מס'  ₪  80,000עומד על סך של  שווי הפיצוי בגין ההפרה המהותיתבעוד ₪((, 

 14( ובפיצוי 2%(, באחוז נמענים המוערך שלא נמסרה בעניינו הסכמה )100,000ההודעות הכולל )

 15 ₪((. 40לעניין ההפרה המהותית )המוסכם 

 16עם זאת, לאור נסיבות ענייננו, לרבות מצב המשק בעת מגפת הקורונה המשפיע גם על  

 17 ₪)תשע מאות אלף(  900,000המשיבה, הוסכם כי שיעור ההטבה המלא עומד על סך של 

 18 "(."שווי ההטבה המלא )להלן:

 19 

 20השונות, תוענק ההטבה בשלב  לאור הקושי בזיהוי חברי הקבוצה השייכים לתתי הקבוצות .13

 21הראשון לכלל נמעני הודעות המשיבה בתקופה הרלוונטית, לרבות חברי הקבוצה )להלן: 

 22"(, בשלב השני לעמותות מתאימות, ולבסוף, בשלב השלישי, ככל נמעני הודעות המשיבה"

 23 שתיוותר הטבה לחלוקה, תחולק ההטבה לכלל הציבור, כמפורט להלן:

 24 

 25 לנמעני הודעות המשיבה בתקופה הרלוונטיתתעניק את ההטבה המשיבה  בשלב הראשון .14

 26חודשים מהמועד הקובע )המועד בו יינתן פסק  12כאשר האחרונים יהיו זכאים לממשה תוך 

 27תקופת "( )להלן: "המועד הקובעדין במסגרתו יאשר בית המשפט את ההסכם, להלן: "

 28 המפורט להלן:"(, באופן ההטבה לנמעני הודעות המשיבה בתקופה הרלוונטית

 29המשיבה תעניק לכל חבר קבוצה שפרטיו מופיעים ברשימות התפוצה הנזכרות בחוות דעתו  .א

 30"( הטבה של בדיקת חורף/ קיץ להודעה, המוערכת רשימות התפוצהשל המומחה )להלן: "

 31בגין העברת מבחן רישוי שנתי ₪  141ו/או הנחה בסך ₪  50על ידי המשיבה בשווי של 

 32בתוספת מע"מ, ₪  50לרכב )כך שעלותו של שירות זה לחברי הקבוצה תעמוד על סך של 

 33הטבת ", "הטבת בדיקת חורף קיץ)כולל מע"מ(( )להלן: "₪  200חלף מחיר מלא של 

 34 ימים ממועד פניית הזכאי. 7"(. שירות העברת מבחן יוענק בתוך העברת מבחן רישוי
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 1החודשים של ההטבה כלל חברי  הקבוצה  12לעיל, במהלך תקופת  12אמור בסעיף על אף ה .ב

 2יהיו זכאים למימוש ההטבה האמורה אף אם סכום ההטבה שמומש יעבור את שווי 

 3 ההטבה המלא. 

 4ימי עסקים מהמועד הקובע הודעה במסגרתה תודיע  7לשם כך תפרסם המשיבה בתוך  .ג

 5ור הסכם הפשרה דנא. המשיבה תפרסם את לחברי הקבוצה על ההטבה לה הם זכאים לא

 6 לבחירתה, בנוסח הבא: בשני עיתונים בעלי תפוצה רחבהההודעה 

 7"בהתאם להסדר הפשרה שאושר במסגרת תובענה 

 8אשכנזי נ' שחק א.ב. מוסכים  13849-05-18ייצוגית ת"צ 

 9בע"מ, עומדת לחברי הקבוצה כמוגדר בהסכם הפשרה  

 10ף/קיץ בשווי של זכאות להטבה חינמית של בדיקת חור

 11בגין העברת מבחן רישוי ₪  141ו/או הנחה בסך ₪  50

 12בלבד. ההטבה ₪  58.5שנתי לרכב )טסט(, כך שזה יעלה 

 13תהיה בתוקף עד ליום ****.**.** ובמהלך תקופה זו כל 

 14אחד מחברי הקבוצה זכאי לממשה. לפרטים ולאופן 

 15מימוש ההטבה, ניתן לפנות לחברת שחק א.ב. מוסכים 

 16 פון ****, בפקס **** ובדוא"ל ****".בע"מ בטל

 17כמו כן תשלח המשיבה לכל הנמענים אשר פרטיהם מצויים ברשימות התפוצה, בתוך  .ד

 18 בנוסח שלהלן: הודעת מסר קצרימי עסקים מהמועד הקובע,  7

 19"בהתאם להסדר הפשרה שאושר במסגרת תובענה 

 20אשכנזי נ' שחק א.ב. מוסכים  13849-05-18ייצוגית ת"צ 

 21ה זכאי עומדת להטבה של בדיקת חורף/קיץ בע"מ, את/

 22בגין העברת ₪   141ו/או הנחה בסך ₪  50בשווי של 

 23בלבד. ₪  58.5מבחן רישוי שנתי לרכב )טסט( כך שיעלה 

 24ההטבה בתוקף עד ליום ****.**.**. לפרטים ולאופן 

 25מימוש ההטבה, ניתן לפנות לחברת שחק א.ב. מוסכים 

 26 א"ל ****".בע"מ בטלפון ****, בפקס **** ובדו

 27 

 28בחלוף תקופת ההטבה לחברי הקבוצה וביחס ליתרת ההטבה שלא מומשה, ככל  ,בשלב השני .15

 29שלא תמומש על ידי הציבור, המשיבה תעניק את יתרת שווי ההטבה, באמצעות שירות של 

 30ממחירון שרות העברת מבחן רישוי ₪  141בדיקות חורף/קיץ חינם ו/או באמצעות הנחה של 

 31מע"מ ₪+ 50)למעט רכב ציבורי או רכב כבד(  כך שעלותו תעמוד על שנתי לרכב "טסט" 

 32)ובלבד שלעמותה יהיה אישור ניהול תקין(, אשר יהיו  לבחירת המבקש לטובת עמותות

 33 חודשים ממועד סיום השלב הראשון.  12זכאיות לממשה תוך 

 34 
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 1, וביחס ליתרת ההטבה שלא מומשה, ככל שלא תמומש, תינתן ההטבה בשלב השלישי .16

 2 -חודשים מתום השלב השני, באמצעות הנחה בשיעור שלא יפחת מ 12למשך  לציבור הרחב

 3, בשירותי מוסך המשיבה למיניהם, וזאת בתוספת להנחות הקבועות/ הרגילות 5%

 4לעיל.  12המוענקות ללקוחות וזאת עד למיצוי מלא של שווי ההטבה המלא, כאמור בסעיף 

 5דשים יפנו הצדדים לבית המשפט בבקשה להארכת חו 12ככל ששווי ההטבה לא ימוצה בתוך 

 6המועד. לא יינתן כפל הנחות וכל הנחה ממחירי השעתון ו/או מחיר השוק תיחשב במלואה 

 7 כהטבה לפי החלטת המשיבה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 8 

 9 

 10בסיום כל שלב המשיבה תדווח לבא כוח המבקש ותעביר  - דיווח אודות שלבי יישום ההסדר .17

 11ימים מיום סיומו, הכוללים את מספרי  30אישורים ממוסמכים בעניין ביצוע ההסדר, תוך 

 12הרישוי של הרכבים אשר ביחס אליהם מומשה ההטבה. כמו כן תעביר המשיבה, לפי דרישת 

 13 משו את ההטבה.  בא כוח המבקש, נתונים מדגמיים של  פרטי הלקוחות אשר מי

 14 

 15בא כוח המבקש, על פי דרישתו ובכל שלב, יהיה זכאי לקבל מסמכים ודיווחים אודות מתן  .18

 16ההטבה ומימושה, לרבות אישורים בעניין שווי השירותים והמוצרים שניתנו על ידי המשיבה 

 17בהתאם להסכם זה כאשר הם מתועדים בכתב. אישורים בעניין שווי השירותים והמוצרים  

 18 י הנהלת חשבונות יאומתו על ידי רואה חשבון. ונתונ

 19 

 20המשיבה תישא בכל העלויות הכרוכות בביצוע הסכם הפשרה, לרבות פרסום המודעות  .19

 21 ותשלום העלויות הכרוכות בכך.

 22 

 23 הסדרה עתידית

 24 

 25א לחוק התקשורת, 30המשיבה מתחייבת לפעול, מעתה ואילך, בהתאם להוראות סעיף  .20

 26בר פרסומת אלא לנמענים אשר בעניינם היא אוחזת ובכלל זאת: המשיבה לא תשלח ד

 27בהסכמה מפורשת בכתב אשר תוצג בתוך זמן סביר מקבלת דרישה; המשיבה תציין את 

 28פרטיה בכל דבר פרסומת שנשלח מטעמה לשם מסירת הודעת סירוב; המשיבה תאפשר 

 29 הסרה באמצעי בו נשלח דבר הפרסומת, ובפרט אם דבר הפרסומת נשלח באמצעות מסרון

(SMS .המשיבה תאפשר הסרה באמצעות שליחת מסרון חוזר ,) 30 

  31 
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 1 שונות

 2 

 3עם אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד יתגבש מעשה  - מעשה בית דין וסילוק .21

 4דין כלפי כל חברי הקבוצה ויהווה משום סילוק מלא של כל עילות התביעה הקשורות -בית

 5 בפיצוי חברי הקבוצה בגין הנזק הנטען שנגרם להם.

 6 

 7ם הצדדים סבורים, כי בנסיבות העניין לא נדרש מינוי בודק בהתא – פטור ממינוי בודק .22

 8 )ב( לחוק.19לסעיף 

 9 

 10 20,000הצדדים המליצו על גמול למבקש בסך של  – גמול למבקש ושכר טרחה לב"כ המבקש .23

 11בתוספת ₪  60,000בתוספת מע"מ )ככל שחל( ועל שכר טרחה לב"כ המבקש בסך של ₪ 

 12 מע"מ.

 13 

 14 דיון והכרעה

 15 

 16 בחינת הסדר הפשרה ואישורו

 17 

 18 לחוק נקבע כך: 19בסעיף  .24

 19 

 20יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן ")א( בית המשפט לא 

 21וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה 

 22גם כי התובענה שהוגשה עומדת,  -הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית 

 23)א( וכי סיום 8-ו 4, 3לכאורה, בתנאים לאישור תובענה ייצוגית הקבועים בסעיפים 

 24יך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות ההל

 25 הענין.

... 26 

 27( החלטת בית המשפט אם לאשר הסדר פשרה או לדחותו תהיה מנומקת 1)ג()

 28 ותכלול, בין השאר, את כל אלה: 

 29 )א( הגדרת הקבוצה שעליה חל הסדר הפשרה; 

 30)ב( עילות התובענה, השאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל 

 31חברי הקבוצה והסעדים הנתבעים כפי שפורטו בבקשה לאישור או כפי שהוגדרו 

 32 , לפי הענין; 14בהחלטת בית המשפט לפי סעיף 

 33 )ג( עיקרי הסדר הפשרה. 

 34 לים אלה: ( יתייחס בית המשפט, בין השאר, לשיקו1( בהחלטתו לפי פסקה )2)
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 11מתוך  7

 1)א( הפער בין הסעד המוצע בהסדר הפשרה לבין הסעד שחברי הקבוצה היו עשויים 

 2 לקבלו אילו היה בית המשפט מכריע בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה; 

 3 )ד(, וההכרעה בהן; 18)ב( התנגדויות שהוגשו לפי סעיף 

 4 )ג( השלב שבו נמצא ההליך; 

 5 (; 5ף קטן )ב())ד( חוות דעת של הבודק שניתנה לפי סעי

 6)ה( הסיכונים והסיכויים שבהמשך ניהול התובענה הייצוגית אל מול יתרונותיו 

 7 וחסרונותיו של הסדר הפשרה; 

 8)ו( העילות והסעדים שלגביהם מהווה ההחלטה לאשר את הסדר הפשרה מעשה 

 9 בית דין כלפי חברי הקבוצה שעליהם חל ההסדר."

 10 

 11ת לכאורה בתנאים לאישור תובענה ייצוגית הקבועים בענייננו, ניתן לקבוע כי התובענה עומד .25

 12 )א( לחוק. 8-ו 4, 3בסעיפים 

 13 

 14"כי )א( לחוק, על בית המשפט המתבקש לאשר הסדר פשרה להשתכנע 19כאמור בסעיף  .26

 15ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה... וכי סיום ההליך בהסדר 

 16 .להכרעה במחלוקות בנסיבות העניין"פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת 

 17 

 18לחוק מגדיר את מטרות החוק כמימוש זכות הגישה לבית המשפט, אכיפת הדין  1סעיף  .27

 19והרתעה מפני הפרתו, מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין, וניהול יעיל, הוגן וממצה של 

 20 תביעות.

 21 

 22 וניתן לאשרו.לאחר שעיינתי בבקשה ובהסדר הפשרה, נחה דעתי כי הסדר הפשרה ראוי  .28

 23 

 24א לחוק התקשורת, וכן 30הסדר הפשרה כולל התחייבות עתידית לפעול לפי הוראות סעיף  .29

 25המהווה פיצוי הולם וראוי, בהתחשב בהיקף הודעות הפרסומת ₪,  900,000פיצוי בסכום של 

 26שנשלחו, בטענות המבקש ובטענות הנגד של המשיבה לגביהן. אף ההטבות ראויות, וניתנת 

 27ירה בין שתי הטבות. כמו כן, המנגנון שנקבע למתן ההטבות סביר מאד, ואף אפשרות לבח

 28תוקן, בהתאם להמלצות והערות בית המשפט, על מנת לאפשר ניצול מהיר ומלא ככל האפשר 

 29של ההטבות, ובראש ובראשונה לחברי הקבוצה, הזוכים גם ליידוע, הן במודעות שיפורסמו, 

 30, בתקופה המיועדת למימוש ההטבות על ידי חברי והן במסרונים שיישלחו אליהם. בנוסף

 31הקבוצה, סכום ההטבה אינו מוגבל, ומתן ההטבות לא ייפסק בתקופה זו, אפילו יעלו סכומי 

 32המימוש על סכום ההטבה. כמו כן, בשל הקושי להבחין בין מי שקיבל מסרון לגבי זימון 

 33יישלח מסרון לגבי ההטבות לטיפול במוסך לבין מי שקיבל מסרון פרסומת לגבי רכישת רכב, 

 34לפי הסדר הפשרה לא רק למי שקיבלו מסרון פרסומת לגבי רכישת רכב, אלא גם למי שקיבלו 
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 11מתוך  8

 1מסרון פרסומת לגבי זימון לטיפול במוסך וכל אלה יהיו זכאים לקבלת ההטבות )ר' גם 

 2ה אינה (. זאת ועוד, הזכאות של חברי הקבוצ22-24ש'  10, עמ' 10.8.20פרוטוקול הדיון מיום 

 3ש'  10מוגבלת להטבה אחת, והם יהיו רשאים לבחור לקבל גם את שתי ההטבות )ר' גם עמ' 

25-26.) 4 

 5 

 6במאמר מוסגר יצוין כי ברי שעל המשיבה להיערך היערכות מוקדמת למתן ההטבות. בשלב  .30

 7זה לא ניתן אמנם לדעת את מידת ההיענות של חברי הקבוצה לקבלת ההטבות, אך ככל 

 8רבה, ברור כי המשיבה חייבת להיות ערוכה לכך, על מנת שמתן ההטבות  שההיענות תהיה

 9 ייושם באופן יעיל ולשביעות רצונם של חברי הקבוצה.

 10 

 11עוד נתתי דעתי לכך שלא הוגשו התנגדויות להסדר הפשרה, וכי אף היועץ המשפטי לממשלה  .31

 12 לא מצא לנכון להתנגד להסדר הפשרה.

 13 

 14 וליתן לו תוקף של פסק דין. אשר על כן, יש לאשר את הסדר הפשרה .32

 15 

 16 אי מינוי בודק

 17 

 18הצדדים ביקשו שלא למנות בודק, ואכן, איני סבור כי בנסיבות העניין יש צורך במינוי בודק.  .33

 19מטרת מינוי בודק היא לסייע לבית המשפט לבחון את הסדר הפשרה, כדי שהאינטרסים של 

 20והוגן מבחינת חבריה, וכי סיום הקבוצה יישמרו ולא ייפגעו, ולהבטיח שההסדר הוא סביר 

 21ההליך בהסדר הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. בענייננו, הסדר 

 22 הפשרה מבטיח תכליות אלה.

 23כמו כן, עסקינן בנזק שאינו נזק ממוני אלא נזק של טרדה ואי נוחות, אשר סכומו מהווה 

 24מיות שעניינן מכירת רכבים הודעות פרסו 90,000-הערכה. בנוסף, הנתון לפיו נשלחו כ

 25בנוסחים הנזכרים בבקשת האישור או בנוסחים דומים נתמך בתצהיר ארנון זאבי, מנהל 

 26( )שצורפו 14( וכן בחוות דעת המומחה הורוביץ )סעיף 12)סעיף  28.7.20המשיבה, מיום 

 27 לבקשה לאישור הסדר הפשרה(.

 28 

 29 גמול לתובע המייצג  ושכר טרחה לב"כ המבקש

 30 

 31תוענק במלואה, ובהתייחס לסכום זה, ₪  900,000קובע כי ההטבה בשווי  הסדר הפשרה .34

 32לעיל( נמצאו על ידי  23הסכומים שהומלצו על ידי הצדדים כגמול ושכר טרחה )ר' סעיף 

 33הולמים ומתאימים הן בהתחשב בתועלת שהביאה התובענה לחברי הקבוצה, בקבלת פיצוי 
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 1צמם המבקש ובאי הכוח. לכן אני מאשר נאות, והן מבחינת הטרחה והסיכון שנטלו על ע

 2 תשלום גמול ושכר טרחה אלה.

 3 יום. 30מסכומי הגמול ושכר הטרחה ישולמו תוך  60%

 4יום מיום אישור התצהיר שיוגש בתום  14מסכומי הגמול ושכר הטרחה ישולמו תוך  20%

 5 השלב הראשון.

 6יר שיוגש בתום יום מיום אישור התצה 14מסכומי הגמול ושכר הטרחה ישולמו תוך  10%

 7 השלב השני. 

 8יום מיום אישור התצהיר שיוגש בתום  14מסכומי הגמול ושכר הטרחה ישולמו תוך  10%

 9 השלב השלישי. 

 10 

 11 סיכום

 12 

 13 אני מאשר את הסדר הפשרה בהתאם למפורט בפסק דין זה. .35

 14 

 15 לעיל.  4לעיל, והסעדים שהתבקשו פורטו בסעיף  2עילות התובענה פורטו בסעיף  .36

 16 

 17 לעיל. 9הקבוצה היא כנזכר בסעיף הגדרת  .37

 18 

 19השאלות המהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה הן האם המשיבה  .38

 20שלחה לחברי הקבוצה הודעות המכילות דברי פרסומת מבלי לקבל את הסכמתם, האם 

 21אפשרות לנמען להודיע לה כי הוא מסרב לקבלת דברי הפרסומת בהתאם המשיבה נתנה 

 22, והאם אלו מקנים לחברי הקבוצה זכות לקבלת ( לחוק התקשורת1)א)ד()30ף להוראות סעי

 23 סעד כספי או אחר כלשהו.

 24 

 25לעיל, והם ישולמו באופן המצוין  23סכומי הגמול ושכר הטרחה המאושרים הם כנזכר בסעיף  .39

 26 לעיל. 34בסעיף 

 27 

 28נוסח של הודעה בדבר אישור הסדר  15.2.21עד ליום הצדדים יגישו לאישור בית המשפט  .40

 29( לחוק )עליהם לתקן את הנוסח שצורף לבקשה המקורית 4)א()25הפשרה בהתאם לסעיף 

 30לאישור הסדר פשרה(. לאחר שיאושר נוסח ההודעה, תפורסם היא על ידי המשיבים ועל 

 31ימים מהאישור באחד מארבעת העיתונים היומיים הנפוצים ביותר בישראל  7תוך חשבונם 

 32 כח הדיוור הישיר שייעשה, איני מוצא צורך בפרסום בשני עיתונים(.)נו
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 1על הקבוע בתקנות הגנת הצרכן )האותיות בחוזה אחיד  20%גודל הפרסום יעלה בלפחות 

 2 .1995-ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן(, תשנ"ה

 3 ם.ימים מיום הפרסו 7המשיבה תעביר לבית המשפט העתקי הפרסומים של ההודעה תוך 

 4 

 5להסדר  3.5.1.3)ג( לעיל )סעיף 14באשר להודעה שעל המשיבה לפרסם בהתאם לסעיף  .41

 6, מקומון נפוץ בעיר פתח תקווההפשרה(, אחד משני העיתונים הנפוצים בהם תפורסם, יהיה 

 7על מנת שהזכאים יידעו מהו הבסיס  יש לתקנה כמפורט בנוסח המובא להלן,וכמו כן 

 8 לזכאותם.

 9 

 10שאושר במסגרת תובענה  "בהתאם להסדר הפשרה

 11אשכנזי נ' שחק א.ב. מוסכים  13849-05-18ייצוגית ת"צ 

 12 2011בע"מ, חברי הקבוצה אשר קיבלו מחודש מאי 

 13מסרים פרסומיים שלפי הנטען היו שלא כדין )הגדרה 

 14מדויקת מצויה בהסכם הפשרה( זכאים להטבה חינמית 

 15ו/או הנחה בסך ₪  50של בדיקת חורף/קיץ בשווי של 

 16בגין העברת מבחן רישוי שנתי לרכב )טסט(, כך  ₪ 141

 17בלבד. ההטבה תהיה בתוקף עד ליום ₪  58.5שזה יעלה 

 18****.**.** ובמהלך תקופה זו כל אחד מחברי הקבוצה 

 19זכאי לממשה. לפרטים ולאופן מימוש ההטבה, ניתן 

 20לפנות לחברת שחק א.ב. מוסכים בע"מ בטלפון ****, 

 21 בפקס **** ובדוא"ל ****".

 22 

 23יש למחוק את המילה "עומדת" )ד( לעיל(, 14ר למסרון שיישלח לחברי הקבוצה )סעיף באש

 24 .בשורה השלישית למסרון

 25 

 26העתק מהמודעות שפורסמו,  15.2.21עד יום המשיבה תמציא לבית המשפט ולב"כ המבקש 

 27 וכן תצהיר בדבר משלוח המסרונים לחברי הקבוצה.

 28 

 29יום לאחר  30יישום הסדר הפשרה, וזאת תוך המשיבה תגיש לבית המשפט דיווחים על אודות  .42

 30 לעיל 14-16סיום כל אחד מהשלבים, המפורטים בסעיפים 

 31 

 32כל אחד מהדיווחים יכלול את מספר המימושים של כל אחת מההטבות באותו השלב ואת 

 33לדיווח יצורף תצהיר של מנהל המשיבה, וכן אישור שווי המימוש הכולל של אותו השלב. 

 34 .ביקורת ויאשר את תקינות הדיווחרואה חשבון שערך 
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 1 

 2כן תפעל המשיבה בהתאם למחויבותה בהסכם הפשרה להעברת דיווחים לב"כ המבקש )ר' 

 3 לעיל(. 18-ו 17סעיפים 

 4 

 5יום לפני תחילת השלב את רשימת  14ככל שיידרש מעבר לשלב השני, יעביר המבקש לפחות 

 6 העמותות הזכאיות להטבה, בצירוף אישורי ניהול תקין.

 7 

 8 לעיל. 41-ו 40לבדיקת קבלת הנדרש לפי סעיפים  17.2.21תז"פ ליום  .43

 9 לעיל(. 42לבדיקת קבלת רשימת עמותות מהמבקש )סעיף  1.2.22תז"פ ליום 

 10 לבדיקת קבלת הדיווח בסיום השלב הראשון. 20.3.22תז"פ ליום 

 11 לבדיקת קבלת הדיווח בסיום השלב השני. 20.3.23תז"פ ליום 

 12 דיקת קבלת הדיווח בסיום השלב השלישי.לב 20.3.24תז"פ ליום 

 13 

 14 

 15 , בהעדר הצדדים.2021פברואר  05, כ"ג שבט תשפ"אהיום,  ןנית

      16 

             17 
 18 


