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 פסק דין
 

 1 19 -ו 18בקשה לאישור הסדר פשרה )מתוקן( במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי סעיפים 

 2 . 2006 -לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

 3 

 4"( ללקוחותיה  המשיבה" ו/או "שופרסלנושא הבקשה הוא הטבה שמעניקה המשיבה )להלן: " .1

 5נקודות )ביצעו רכישות   4,000החברים  במועדון הלקוחות של שופרסל  אשר נצברו לזכותם 

 6 "(. ההטבהלרכישה עתידית בשופרסל ) להלן: "₪  30מקבלים ₪(,  8,000בסך כולל של 

 7כאשר מדובר בלקוח הרוכש מאתר האינטרנט שופרסל אונליין, ההחזר הכספי משולם ישירות  .2

 8לחשבון האינטרנטי והסכום מופחת אוטומטית מהעסקה הבאה. כאשר מדובר בלקוחות 

 ₪9  30סניפי הרשת, מבוצע החזר עד דרך של שליחת שובר, מעין "המחאה" בגובה הרוכשים ב

 10לכתובת הלקוח וזאת למרות שביכולתה של המשיבה לגרום לזיכוי הלקוח באופן אוטומטי 

 11 בעת עריכת קניה בקופה, שכן הלקוח מעביר את כרטיס המועדון שלו בעת הקנייה. 

 12)להלן:  1981-ו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"אלטענת המבקש ההטבה מהווה "תו קניה" כמשמע .3

 13שנים  5-"(, ומשום כך הגבלת תוקף מימוש ההטבה לתקופה הקצרה מחוק הגנת הצרכן"

 14ח לחוק הגנת הצרכן. המבקש טען עוד כי חלק מהתנאים 14עומדת בניגוד להוראות סעיף 

 15פת זמן שקבעה שופרסל למימוש ההטבה, לרבות התנאי המגביל את מימושו של השובר לתקו

 16קצובה, שאז נמחקות הנקודות ללא יכולת לממשן, הינם תנאים מקפחים, וכי שופרסל 

 17התעשרה שלא כדין על חשבון לקוחותיה. המבקש עתר להורות לשופרסל לשנות את 

 18 התנהלותה ולפצות את חברי הקבוצה.
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 1"(, טענה שופרסל כי יש לדחות את בקשת התשובהבתשובתה לבקשת האישור )להלן: " .4

 2: כך עולה, בין היתר, ההטבה איננה "תו קניה" )א(ור, בין היתר, מהטעמים הבאים: האיש

 3ח לחוק הגנת הצרכן, מכך שתו קניה נרכש "בכסף או בשווה כסף" 14מניתוח לשוני של סעיף 

 4ואילו ההטבה אינה נרכשת אלא היא תוצר לוואי של רכישות מוצרים בשופרסל, מההיסטוריה 

 5, מעמדת הפסיקה ומשלל 6.9.15דת הרשות להגנת הצרכן מיום החקיקתית של הסעיף, מעמ

 6התנאים שקבעה שופרסל לקבלת  )ב(טעמים נוספים עליהם שופרסל עמדה בתשובתה.  

 7למבקש היו הזדמנויות רבות  – למבקש אין עילת תביעה אישית )ג( הטבה אינם מקפחים

 8לתנאים שקבעה שופרסל לממש את ההטבה והוא בחר שלא לעשות כן מטעמיו הוא, וללא קשר 

 9, בין השאר משום לקוחותיה )ד( שופרסל לא התעשרה שלא כדין על חשבוןלמימושה. 

 10אי התקיימות תנאי הקשר  )ה(שההטבה אינה עולה ללקוח דבר. זו הטבה צרכנית גרידא. 

 11 .בקשת האישור לא עומדת בתנאים הייצוגיים )ו(. הסיבתי והנזק

 12"(, במסגרתה הוא דחה את התגובה לתשובה)להלן: " המבקש הגיש  תגובה לתשובת שופרסל .5

 13 כל טענותיה של שופרסל בתשובה.

 14התקיים דיון קדם משפט בפני כב' השופטת הדס עובדיה, שבסופו המליץ בית  16.10.18ביום  .6

 15התקיים קדם  19.2.19המשפט לצדדים לנסות ולסיים את המחלוקת בהידברות ביניהם. ביום 

 16 .בית המשפט לצדדים לפנות להליך של גישור משפט נוסף, שבסיומו המליץ

 17 . סלע-עו"ד אלי לוינזוןלגישור בפני כב' המגשר  בהמלצת בית המשפט, פנו הצדדים .7

 18בעקבות ובמסגרת הליך הגישור הגיעו הצדדים להסכמה לפתור את המחלוקות נשוא בקשת  .8

 19לי שיש בכך האישור בדרך של פשרה, וזאת מבלי שמי מן הצדדים מכיר בטענות משנהו, ומב

 20 .משום הודאה כלשהי מצד מי מהצדדים

 21 עיקרי הסכם הפשרה

 22  קבוצת התובעים שעליה יחול ההסכם

 23נקודות מועדון או יותר )בעבור רכישות בסך  4,000לקוחות שופרסל שצברו הקבוצה הוגדרה " .9

 24או יותר( במהלך ₪  30יותר( ולא מימשו את הזכאות להחזרים כספיים )בסך  וא₪  8,000

 25השנים הקודמות למועד הגשת התובענה ועד ליום מתן פסק הדין המאשר את  7 תקופת

 26 ". הסכם הפשרה 

 27 חברי המועדון הוגדרו לצורך ההסכם כדלקמן:  .10
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 1הם חברי מועדון שמתקיימים בהם כל  -" ללא קשר דואר חברי מועדון פעילים" .א

 2אלה: )א( ביצעו לפחות רכישה אחת בשופרסל בחמשת החודשים שלפני חתימת  

 3הסכם הפשרה )ב( במועד החתימה על הסכם הפשרה כתובתם הפיזית אינה 

 4מעודכנת בשופרסל )ג( במועד החתימה על הסכם הפשרה צבורות לזכותם לפחות 

 5 בהטבה.  נקודות מועדון המזכות 4,000

 6הם חברי  -" "חברי מועדון פעילים ללא קשר דואר, שהם בעלי שוברים שפקעו .ב

 7ועד למועד  2017מועדון שמתקיימים בהם כל אלה: )א( צברו החל מינואר 

 8נקודות מועדון המזכות בהטבה )או כפולות של  4,000החתימה על הסכם הפשרה 

 9ת החודשים שלפני מספר זה(; )ב( ביצעו לפחות רכישה אחת בשופרסל בחמש

 10החתימה על הסכם הפשרה )ג( כתובתם הפיזית לא הייתה מעודכנת בשופרסל 

 11במועד החתימה על הסכם הפשרה )ד( הנקודות המצוינות בס"ק )א( לעיל פקעו 

 12לאחר שלא ניצלו את ההטבה בפרק הזמן שנקבע לכך ולא מימשו הטבה נוספת 

 13 לאחר מכן.  

 14 התחייבויות המשיבה

 15יום מהמועד בו פסק הדין המאשר את הסכם  60במסגרת ההסכם כי בתוך  המשיבה התחייבה .11

 16(, שופרסל תשלח לחברי המועדון הפעילים ללא "המועד הקובע"הפשרה יהפוך לחלוט )להלן: 

 17מסרון או הודעת דוא"ל   קשר דואר, אשר לשופרסל כתובת דוא"ל או מספר טלפון נייד שלהם,

 18נקודות  4,000על כל ₪  30רף ההטבה לה הם זכאים ))ככל שיש בידיה אחד מהם(, שאליו תצו

 19שנצברו(. במסרון או בהודעת הדוא"ל תיידע שופרסל את הלקוחות כי ניתן לממש את ההטבה 

 20 בתוך שלושה חודשים מקבלתה. 

 21אשר לחברי המועדון הפעילים ללא קשר דואר, שלשופרסל אין מספר טלפון נייד או דוא"ל 

 22למרשם האוכלוסין על מנת לברר את  יום מהמועד הקובע 30שלהם, שופרסל תפנה, בתוך 

 23יום לאחר קבלת כתובתם ממרשם האוכלוסין, תשלח שופרסל  60כתובותיהם. בתוך 

 24 בדואר לכתובת כפי שנמסרה ממרשם האוכלוסין את ההטבה לה הם זכאים.

 25אשר ₪  6,611,190-בהתאם להסכם הפשרה )המתוקן( מדובר על שוברים בשווי כולל של כ

 26 . 2021וטענו באזור האישי של הלקוחות במהלך נובמבר ה

 27כמו כן התחייבה המשיבה להנפיק לחברי מועדון ללא קשר דואר שהם בעלי שוברים שפקעו,  .12

 28נקודות שנצברו ופקעו מבלי שמומשה הטבה  4,000בגין כל ₪  6שובר הטבה חדש בסך של 

 29 על הסכם הפשרה. ועד למועד החתימה 2017נוספת לאחר מכן, וזאת החל מינואר 
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 1ככל שלשופרסל כתובת דוא"ל או מספר טלפון נייד של לקוחות אלה, שופרסל תשלח, 

 2יום מהמועד הקובע, מסרון או הודעת דוא"ל, שאליו תצורף ההטבה לה הם  60בתוך 

 3זכאים. במסרון או בהודעת הדוא"ל תיידע שופרסל את הלקוחות כי ניתן לממש את 

 4 קבלתה. ההטבה בתוך שלושה חודשים מ

 5ככל שלשופרסל אין כתובת דוא"ל או מספר טלפון נייד של לקוחות אלה, שופרסל תפנה, 

 6 60יום מהמועד הקובע, למרשם האוכלוסין על מנת לברר את כתובותיהם. בתוך  30בתוך 

 7יום לאחר קבלת הכתובות ממרשם האוכלוסין, תשלח שופרסל בדואר לכתובת כפי 

 8 טבה לה הם זכאים.   שנמסרה ממרשם האוכלוסין את הה

 9 ₪.  236,060-כלקוחות להם יישלחו שוברים בהיקף של  21,600 -מדובר על כ 

 10המשיבה התחייבה לפעול לשיפור יידוע הלקוחות והוספת תזכורות באשר למועד שבו צפויות  .13

 11  ההטבות לפקוע כדלקמן:

 12שופרסל תחדד ותבהיר את נוסח ההודעה המפורסמת בפתקית המופקת בקופה בעת  .א

 13"(, וזאת בסמוך למועד משלוח השוברים בדואר, כי נשלח פתקית קופההקנייה )להלן: "

 14 להם  שובר ההטבה בדואר, וכי ניתן לטעון את השובר גם באפליקציה ובאזור האישי. 

 15יום לפני מועד פקיעת ההטבה יקבל הלקוח מסרון ובו הודעה על כך שההטבה עתידה  30 .ב

 16 לפקוע, בציון התאריך שבו תפקע, ובלבד שמספר הטלפון הנייד שלו מעודכן בשופרסל. 

 17בנוסף במהלך פרק הזמן של חודש טרם פקיעת ההטבה, תפרסם שופרסל פעם אחת  .ג

 18 נה ללקוח עתידה לפקוע. בפתקית הקופה, הודעה  על כך שההטבה שנית

 19ולאחר שתוקן הסכם הפשרה ביחס לחלוף  10.11.21בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 

 20תוכנית מועדון הלקוחות הסתיימה וביום מועד סיום תוכנית מועדון הלקוחות, הובהר כי 

 21החלה שופרסל להפעיל תוכנית מועדון לקוחות חדשה. סיום תוכנית המועדון   19.10.21

 22בשוברים שינתנו מכוח הסכם פשרה זה. שופרסל מתחייבת ליידע את הלקוחות  לא ייפגע

 23חברי המועדון הפעילים באשר למועד שבו צפויות ההטבות לפקוע גם במסגרת תוכנית 

 24מועדון הלקוחות החדשה, וזאת בדרך שתותאם לתוכנית החדשה. בין היתר במסגרת 

 25בעות משוקף באזור האישי התוכנית החדשה הלקוחות צוברים מטבעות . תוקף המט

 26)באתר ובאפליקציה(. הלקוחות יקבלו גם חיווי בפתקית הקופה לכך שלמטבעות ישנו 

 27ימים טרם  פקיעת  30תוקף אותו יש לבדוק באזור האישי )באתר ובאפליקציה(. בנוסף, 

 28על   SMSהמטבעות שופרסל  תשלח ללקוחות שיש לה טלפון נייד מעודכן אצלה, הודעת 

 29ת עתידים לפקוע. לקוחות אשר ימירו את המטבעות לקופון יקבלו מידע כך שהמטבעו
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 1אודות תוקף הקופון באזור האישי )באתר ובאפליקציה(. לקוח אשר המיר את המטבעות 

 2לקופון, הקופון ימומש אוטומטית  ברכישתו הבאה בשופרסל )באונליין או בחנות( ובלבד 

 3עד ההמרה, שהלקוח יזדהה באותה שאותה רכישה תהיה בטווח של שלושה חודשים ממו

 4 30רכישה כחבר מועדון ושסכום הרכישה יהיה שווה או גבוה מסכום הקופון. בנוסף, 

 5ימים טרם פקיעת הקופון, שופרסל תשלח ללקוחות שיש לה טלפון נייד מעודכן אצלה, 

 6 על כך שהקופון עתיד לפקוע.  SMSהודעת 

 7 ויתור על תביעות

 8ידי בית המשפט, מוותר המבקש  והתובעים המיוצגים כלפי  בכפוף לאישור הסדר הפשרה על .14

 9המשיבה, באופן סופי ומוחלט  על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה  הנובעים ו/או 

 10הכרוכים  עם איזו מהטענות / דרישות הכלולות בכתבי הטענות מטעם מי מהצדדים בהליך 

 11 בעניין הבקשה לאישור ו/או בתביעה.

 12 ןמעשה בית די

 13אישור ההסכם יוצר מעשה בית דין  כלפי כל חברי הקבוצה וכנגד כל אחד מחברי הקבוצה, כך  .15

 14שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כל תביעה ו/או טענה ו/או זכות ו/או דרישה מכל סוג שהוא  

 15הנוגעים לתובענה ו/או לבקשת האישור כלפי המשיבה, בעילות ובסעדים שצויינו בבקשתה 

 16 כייצוגית.לאישור התובענה 

 17 גמול ושכר טרחה שמבוקש לאשר על פי הסדר הפשרה

 18( לחוק תובענות ייצוגיות הצדדים ממליצים על תשלום  שכר 2)ז()18בהתאם להוראת סעיף   .16

 19טרחת עורך דין וגמול למבקשת שלא על חשבון או מתוך הפיצוי לחברי הקבוצה הזכאים 

 20 לפיצוי על פי הסדר הפשרה , כדלקמן:

 21בתוספת ₪   700,000ושכר טרחה ב"כ המבקש בסכום של ₪  50,000כולל של  גמול למבקש בסך

 22 מע"מ.

 23 ימים מיום אישור הסכם הפשרה. 30הגמול ושכ"ט ישולמו למבקש ולבא כוחו, תוך 

 24הצדדים מציינים כי במסגרת המלצתם לסכומי הגמול ושכ"ט עו"ד שלעיל, נלקחו בחשבון הן 

 25רים והן התרומה לשינוי התנהלותה של שופרסל, הפיצוי לחברי הקבוצה בדמות משלוח שוב

 26בדמות משלוח המסרון וחידוד נוסח ההודעה בקופה. בהתאם לפסיקה בבחינת גובה שכר הטרחה 

 27והגמול, יש להתחשב במספר שיקולים וביניהם התועלת שהניבה התובענה לקבוצה המיוצגת 

 28והטרחה והמשאבים שהשקיעו כאשר בענייננו מבטיח ההסדר הן תועלת עתידית והן פיצוי כספי 

 29 המבקש וב"כ המבקש בגיבוש והגשה של הבקשה לאישור ובניהול ההליך והגישור. 
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 1 פטור ממינוי בודק

 2( לחוק תובענות ייצוגיות. 1)ב() 19הצדדים עותרים למתן הוראה שלא למנות בודק לפי סעיף  .17

 3בית המשפט, הצדדים סבורים כי המומחיות הנדרשת לבדיקת ההסכם  היא מומחיותו של 

 4בבחינת הסיכויים והסיכונים הכרוכים בניהול ההליך, ובהוגנות וסבירות הסכם הפשרה על 

 5רקע סיכויים וסיכונים אלו. בנסיבות אלה סבורים הצדדים, כי אין לבודק יתרון יחסי כלשהו 

 6על פני שיקול דעתו של בית המשפט וכי מעורבות המגשר מהווה שיקול משמעותי לטובת 

 7ורך במינוי בודק חיצוני.  המשיבה ערכה בדיקות במסגרת הפשרה בנוגע לחברי שלילת הצ

 8מועדון פעילים שכתובתם אינה מעודכנת , אשר שימשו את הבסיס לפיצוי במסגרת פשרה זו   

 9, הוגש תצהיר מטעם מנהל מועדון הלקוחות 10.11.21ובהתאם להחלטת בית המשפט מיום 

 10ו בבסיס הפשרה. מדובר בשליפה פשוטה ממערכות סחר ושיווק המאמת את הנתונים שעמד

 11שופרסל שאינה מצריכה מומחיות מיוחדת. מינוי בודק עלול לגרום לסרבול הדיון בבקשה 

 12ולעיכובו ואף להשית עלויות מיותרות. בהסכמי פשרה בתיקים דומים בתי המשפט קבעו שאין 

 13 למנות בודק.

 14 לאישור ההסדר התנהלות ההליך  לאחר פרסום הודעה על הגשת הבקשה

 15בעקבות פרסום הסדר הפשרה הודיע  היועץ המשפטי לממשלה  כי הגורמים במדינה לא מצאו  .18

 16 לנכון להביע עמדה ביחס לבקשה לאישור הסדר הפשרה , לחיוב או לשלילה. 

 17יחד עם זאת מצאו הגורמים המקצועיים במדינה להעיר הערה ביחס להסדר הפשרה בנוגע  .19

 18 לגמול ושכר טרחה : 

 19ימים   30ם להסכם הפשרה , מלוא שכר הטרחה ישולם לב"כ התובע המייצג בתוך בהתא .א

 20מ"המועד הקובע"  וזאת על אף שבמועד זה  המשיבה אינה צפויה להשלים את ביצוען 

 21בפועל של מחוייבויותיה לפי ההסדר וכן תקופת מימוש ההטבות ע"י חברי הקבוצה  טרם 

 22חברי הקבוצה כלל לא יממשו את  תושלם. בנוסף, בהתאם להסכם הפשרה, גם אם

 23ההטבות המוצעות במסגרת ההסדר, ב"כ התובע המייצג עדיין יקבל את מלוא שכר 

 24קביעה זו בנוגע לשכר לטענת הגורמים המקצועיים  הטרחה עליו הסכימו הצדדים.

 25הטרחה אינן מתמרצות את ב"כ התובע המייצג להשיא את התועלת  לחברי הקבוצה 

 26 אחר ביצוע הוראותיו. מהסדר הפשרה  ולפקח 

 27הנמקת הצדדים לקביעת שיעור שכר הטרחה המוצע מתייחסת גם להסדרה עתידית   .ב

 28לפיה המשיבה תפעל לשיפור ידוע הלקוחות והוספת תזכורות ביחס למועד בו צפויות 

 29ההטבות לפקוע , בין היתר באמצעות מתן מסרון  או במתן פתקית בקופה. אולם "שיפור 

 30ו רוחבי אלא מתייחס להטבות ספציפיות שניתנו מכוח הסכם יידוע הלקוחות" אינ

 31הפשרה  ולפיכך אין מדובר במקרה בו ההסדרה העתידית משמעותית באופן  שעשוי 



 
 לוד-המחוזי מרכזבית המשפט 

  

  גבל נ' שופרסל בע"מ 48307-10-17 ת"צ
 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 11מתוך  7

 1להצדיק העלאת אחוזי שכר טרחה ועל כן ראוי  לחשב את שכר הטרחה כשיעור מסויים 

 2 מתוך סכום הפיצוי שיגיע בפועל לחברי הקבוצה.

 3רמים המקצועיים, כי  שכר הטרחה ייקבע כשיעור מסויים מתוך לפיכך הוצע ע"י הגו .ג

 4סכום השוברים  שמומש בפועל  ע"י הקבוצה המיוצגת ותשלומו יפוצל לשני חלקים.  חלק 

 5ראשון אשר ישולם במועד הקבוע בהסדר, ייקבע בסכום מסויים מתון ומידתי על פי 

 6יקבע בהמשך כאחוזים שיקול דעת בית המשפט ויהיה על חשבון שכר הטרחה המלא שי

 7סבירים מהמימוש בפועל, ואילו יתרת שכר הטרחה , בהתאם למימוש השוברים על ידי 

 8חברי הקבוצה, תחושב ותשולם  רק לאחר דיווח שיגישו הצדדים  בנוגע להשלמת ביצוע 

 9הסדר הפשרה , לרבות דיווח בדבר מספר הלקוחות שקיבלו את השוברים והיקף המימוש 

 10 של השוברים. 

 11 ובת הצדדים להערת היועמ"שתש

 12לעמדת היועמ"ש וציין כי  עצם העובדה כי היועמ"ש לא התנגד להסכם הפשרה  המבקש השיב .20

 13גופו, מעידה שהסכם הפשרה הינו הסכם פשרה טוב המשרת את הקבוצה וכי שכר הטרחה  

 14 המשולם ע"י המשיבה אינו בא על חשבון ההטבות שניתנו לקבוצה. 

 15גה בהבנת מנגנון ההסדרה העתידית. ההסדרה העתידית אינה לטענת המבקש היועמ"ש ש .21

 16מתייחסת רק להטבות שניתנו מכח ההסדר והיא אינה מוגבלת לתאריך סיומה של תכנית 

 17המועדון הקיימת. המנגנון הקבוע בהסכם ולפיו מועד פקיעת השובר יצויין בפני הלקוח 

 18מונפקים ויונפקו לכלל באמצעות מסרון ופתקיות בקופה, מתייחס לכלל השוברים אשר 

 19 הלקוחות ולא רק לשוברים שיונפקו כפיצוי לחברי המועדון הפעילים ללא קשר דואר. 

 20עוד ציין המבקש כי בניגוד לעמדת היועמ"ש לפיה "שיפור היידוע מוגבל בתאריך סיומה של  .22

 21תכנית ההטבות הקיימת", אינה נכונה. ההסדרה העתידית מכח הסדר הפשרה תמשיך לחול 

 22חס לתוכנית מועדון הלקוחות החדשה. לטענת המבקש מדובר בהסדרה עתידית, גם בי

 23 המגדילה את מימוש ההטבות  בידי חברי מועדון  ויש לכך ערך כלכלי רב.

 24כן נטען כי שכר הטרחה שנקבע הינו סביר בנסיבות העניין. מדובר ב"המחאות" המיועדים  .23

 25ם במזומן . עצם משלוח השוברים  הינו לרכישת מוצרים בסניפי המשיבה  והינן קרובות לתשלו

 26פיצוי הולם לחברי הקבוצה שלא קיבלו ההמחאות מלכתחילה ונקבע כי גם על שוברים אלה 

 27תחול הסדרה עתידית, במטרה להגדיל את שיעור המימוש. לפיכך, נטען כי אין כל הצדקה 

 28ות דיווח להתנות את שכר הטרחה המומלץ , כולו או חלקו במימוש השוברים ובהטלת חוב

 29 שאין להם תכלית  ואף היועמ"ש לא הציע לשפרו באיזה שהוא אופן לרבות בנושא המימוש. 
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 1משווי השוברים )בסך  12.3%עוד צויין כי שכר הטרחה והגמול עומדים יחד על פחות מ  .24

 2וזאת אף בהתעלם מההסדרה העתידית. במקרים דומים בפסיקה בהם נשלחו ( ₪ 6,103,430

 3 עורים גבוהים יותר של שכר טרחה וגמול וזאת גם בהיעדר הסדרה עתידית. שוברים , נפסקו שי

 4המשיבה הגישה גם היא תגובתה לעמדת היועמ"ש. לטענתה הערת היועמ"ש והגורמים  .25

 5המקצועיים מבוססת על שגגה בהבנת הסכם הפשרה  ועל כן אין מקום להפחתת הגמול ושכר 

 6להסכם הפשרה כי  10ד שכן נקבע בסעיף הטרחה.  ההסדרים שבהסכם הפשרה צופים פני עתי

 7"שופרסל מתחייבת  ליידע את הלקוחות חברי המועדון הפעילים באשר למועד שבו צפויות 

 8ההטבות לפקוע גם במסגרת תוכנית מועדון הלקוחות החדשה, וזאת בדרך שתותאם לתכנית 

 9 החדשה". 

 10 אישור הסדר הפשרה

 11אם לאשר הסדר פשרה, מעוגנים בסעיפים השיקולים שעל בית המשפט לבחון בבואו להכריע  .26

 12)ג( לחוק התובענות הייצוגיות. עיקרם הוא כי בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה 19 -)א( ו19

 13אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, כי 

 14יום ההליך בהסדר התובענה שהוגשה עומדת, לכאורה, בתנאים לאישור תובענה ייצוגית, וכי ס

 15 פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין.

 16 השיקולים אותם יש להביא בחשבון הם: .27

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

 18 אילו היה בית המשפט מכריע בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה;

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

 20 )ג( השלב שבו נמצא ההליך;

 21 (;5)ד( חוות דעת של הבודק שניתנה לפי סעיף קטן )ב()

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

 23 וחסרונותיו של הסדר הפשרה;

 24סדר הפשרה מעשה בית דין )ו( העילות והסעדים שלגביהם מהווה ההחלטה לאשר את ה

 25 כלפי חברי הקבוצה שעליהם חל ההסדר.

 26 

 27 הכרעה

 28לאחר ששקלתי את הדברים, נחה דעתי כי בענייננו מתקיימים התנאים לאישור התובענה  .28

 29כייצוגית, כי הסדר הפשרה הינו ראוי, מאוזן ומיטיב עם קבוצת התובעים, וכי הסדר הפשרה 

 30 קת.הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלו
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 1 עיקר הטעמים לאישור הסדר הפשרה 

 2 

 3בבחינת הסדר פשרה, נדרש בית המשפט לבחון האם הוא משקף כראוי את הסיכויים  .29

 4 והסיכונים בפניהם היו עומדים הצדדים לו היה מנוהל ההליך המשפטי עד תום.

 5על פני הדברים, בקשת האישור מגלה עילת תביעה לכאורה, ומעוררת שאלות מהותיות של  .30

 6הפרה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה ובהן, בבחינת השאלה האם המשיבה  עובדה

 7 את הוראות הדין השונות.

 8לאחר בחינת הדברים, נחה דעתי כי הסדר הפשרה משקף נכונה את הסיכונים והסיכויים  .31

 9בהמשך ניהול התובענה. על פני הדברים, בקשת האישור נחזית להיות בעלת סיכויים טובים, 

 10ורה, הונחה תשתית ראייתית המצביעה על הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן עם באשר לכא

 11זאת, לא ניתן לקבוע כי התביעה תתקבל במלואה. הדברים מקבלים משנה תוקף בשים לב לכך 

 12 שהחלופה להסדר הפשרה היא ניהול הליך משפטי ארוך ויקר.

 13ם יתרונות הסכם הפשרה אל מול הסיכונים הכרוכים בהמשך ניהול ההליך לשני הצדדים ניצבי .32

 14לפיו הסדר הפשרה כולל הטבה מפצה לקבוצה ותועלת עתידית  בדמות שיפור  מנגנון היידוע 

 15בדבר משלוח ההטבות ופקיעתן, בין השאר במסרון ובפתקיות הקופה. כמו כן בתוכנית 

 16החדשה, הלקוחות הם שקובעים מהי ההטבה אותה יקבלו ומעבר למנגנוני היידוע השונים, 

 17אשר בחר בהטבת קופון, מימוש ההטבה יעשה באופן אוטומטי בקנייתו הבאה ובכך  לקוח

 18 קטנים הסיכויים שההטבה תפקע מבלי שתמומש. 

 19חוק תובענות לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים שעל בית המשפט לשקול בהתאם ל .33

 20חברי , הריני סבורה כי הסדר הפשרה מהווה מענה ראוי, הוגן וסביר לעניינם של ייצוגיות

 21הקבוצה, וכי סיום ההליך בהסדר הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת 

 22 בנסיבות העניין. 

 23 גמול ושכר טרחה

 24בהתחשב בשיעור ההטבה הכולל ובהיקף ההליכים בתיק, בהתחייבות המשיבה לשפר את  .34

 25ולגמול ושכר מנגנון היידוע בדבר משלוח ההטבות ופקיעתן,  ובשים לב להוצאות ניהול ההליך, 

 26הטרחה  שנפסקו במקרים דומים,  מצאתי  כי הגמול ושכר הטרחה המומלצים סבירים ולכן 

 27 . ת אותםאני מאשר

 28אשר לאופן תשלום שכר הטרחה, בנסיבות העניין ועל מנת לוודא שהסדר הפשרה יוצא מהכוח  .35

 29ה ישולם מסכום שכר הטרח 30% -אל הפועל, סבורתני כי יש להורות על פיצול התשלום כך ש
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 1לב"כ המבקש בכפוף להגשת תצהיר מטעם מנהל מועדון הלקוחות כי המשיבה ביצעה 

 2  .להסכם הפשרה 11 – 9התחייבויותיה בהתאם לסעיפים 

 3 מינוי בודק

 4( בית המשפט לא יאשר הסדר 1)ב()נקבע כדלקמן:" חוק תובענות ייצוגיות( ל1)ב()19בסעיף  .36

 5לשם כך, שהוא בעל מומחיות בתחום שבו  פשרה אלא לאחר שקיבל חוות דעת מאדם שמינה

 6בודק(, אלא אם כן סבר בית  -עוסקת הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית )בסעיף זה 

 7המשפט שחוות הדעת אינה נדרשת, מטעמים מיוחדים שיירשמו; שכרו והוצאותיו של 

 8  ".בודק, וכן אופן תשלומם, ייקבעו בידי השר

 9ודק להתייחס ליתרונות ולחסרונות של הסדר הפשרה על ( לחוק קובע כי על הב4()ב()19ס'  .37

 10יסוד הנתונים שהוצגו לפניו. מטרתו: לבחון סבירות והוגנות הסכם הפשרה. מינויו לא נועד 

 11 לבחינת אימות הנתונים שבבסיס הסדר הפשרה.

 12לאחר ששקלתי את הדברים, הגעתי למסקנה כי שאלת בחינת הוגנות וסבירות הסכם הפשרה  .38

 13 כלכלית או כללית.-מומחיות מקצועיתלא מצריכה 

 14מינוי בודק הינו הליך יקר והעסקתו תהא מסורבלת ומכבידה ובנסיבות מקרה זה, אין בו כדי  .39

 15 לסייע לבית המשפט.

 16לאור האמור, ועל מנת שלא לסרבל את הדיון באישור הסדר הפשרה ולא להכביד על הצדדים  .40

 17 א למנות בודק.בעלויות מיותרות, מצאתי לנכון להיעתר לבקשתם של

 18 סוף דבר

 19 ניתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה. .41

 20 חברי הקבוצה המיוצגת הם לפי הגדרתם בהסכם הפשרה המתוקן שהוצגה לעיל. .42

 21, הריני מורה על פרסום אישור הסדר הפשרה חוק תובענות ייצוגיות( ל4)א()25בהתאם לסעיף  .43

 22חוק ( ל2) -( ו1)ג()19המנויים בסעיף בשני עיתונים יומיים נפוצים. בהודעה יפורטו הפרטים 

 23, תוך הפניה לפנקס תובענות ייצוגיות, שם ניתן יהיה לעיין בפסק הדין תובענות ייצוגיות

 24 )ד( לחוק.25ובהסדר הפשרה כאמור בסעיף 

 25 המשיבה תישא בעלויות הפרסום. 

 26 ימים מהיום. 10נוסח הודעת הפרסום יובא לאישור בית המשפט בתוך 
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