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  עופר גרוסקופ�לפני כב' השופט 

 

 

  מיכאל לוי  התובע
  

  על ידי באי הכוח המייצגי� עו"ד אברה� רוקח
 "ד ד"ר שחר ולרועו

 
  נגד
  

   זאפ גרופ בע"מדפי זהב,  הנתבעת 
  

  על ידי באי כוחה עו"ד ישראל פפר, עו"ד יוסי כה� 
 ועו"ד דנה מרציאנו

  
  
 

 פסק די!

 
 (אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית)

 
 

 1בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה הייצוגית שבכותרת, בי� התובע המייצג, מר לוי מיכאל,   ילפני

 2"). עניינה של התובענה בתנאי הנתבעת(להל�: " זאפ גרופ בע"מדפי זהב, לבי� הנתבעת, חברת 

 3, אשר קובעי� תקופת www.d.co.ilההתקשרות שבי� הנתבעת ללקוחותיה המפרסמי� באתר 

 4התקשרות מינימאלית שבמהלכה הלקוח אינו יכול לבטל את ההתקשרות. מהטעמי� המפורטי� 

 5 לתת להסדר הפשרה שכרתו הצדדי� תוק# של פסק די�.להל� אני סבור כי יש לקבל את הבקשה ו

 6  טענות הצדדי& והשתלשלות ההליכי& –א. רקע 

 7(להל�: הנתבעת  דנגייצג תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית מהגיש התובע ה 26.12.2012ביו�  .1

 8'לתוספת לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו 1לפי פרט . בקשת האישור הוגשה ")בקשת האישור"

 9תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ!, בקשר לעני! שבינו לבי! לקוח, בי! א& : "2006

 10  ".התקשרו בעסקה ובי! א& לאו

 11בבקשת האישור נטע� כי תנאי ההתקשרות אשר מנהיגה הנתבעת בהסכמיה ע� לקוחות  .2

 12אשר קובעי� תקופת התקשרות  "),אתר החברה(להל�: " www.d.co.ilהמפרסמי� באתר 

 13"), תקופת ההתקשרותמינימאלית אשר במהלכה הלקוח אינו יכול לבטל את ההסכ� (להל�: "

 14"). בבקשת האישור נטענו נגד הסדר זה תנאי ההתקשרותה� בגדר הסדר בלתי חוקי (להל�: "

 15וק הגנת בניגוד להוראות ח ,צרכ�המגוו� טענות, ובכלל זאת: כי ההסדר האמור מהווה הטעית 

 16עומד בסתירה להוראות ביטול כי הוא "); חוק הגנת הצרכ!(להל�: " 1981'הצרכ�, התשמ"א

 17כי יש בו משו� עסקת רוכלות ולהוראות ביטול עסקה מתמשכת המעוגנות בחוק הגנת הצרכ�; 

http://www.d.co.il/
http://www.d.co.il/
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 1עשיית עושר שלא כדי�; ומהווה תנאי מקפח בחוזה שהוא מביא לפוגע באוטונומיה של הלקוח; 

 2חוק החוזי& (להל�: " 1982'� להוראותיו של חוק החוזי� האחידי�, התשמ"גאחיד, בהתא

 3  ").האחידי&

 4את כל טענות התובע דחתה הגישה הנתבעת תגובה לבקשת האישור, בגדרה  1.5.2013ביו�  .3

 5. בי� היתר, טענה כי חוק הגנת הצרכ� אינו חל בעניי�; כי תנאי ההתקשרות מוצגי� מייצגה

 6משוללת  ולא במשפט מודגש טר� ההתקשרות; כי טענת עשיית העושרללקוחותיה באופ� ברור ו

 7יסוד שכ� כל שגבתה מלקוחותיה מבוסס על זכות חוזית תקפה; וכי תקופת ההתקשרות שקבעה 

 8  מאחר שהיא משתנה מלקוח ללקוח ואינה מוכתבת מראש. ,אינה תנאי מקפח בחוזה אחיד

 9זאת ביחס . לה של תנאי מקפח בחוזה אחידשר ניהול התובענה כייצוגית בעיוא 11.5.2014ביו�  .4

 10לתנאי הקובע כי הלקוח אינו רשאי לבטל את החוזה במהל� תקופת ההתקשרות המינימאלית, 

 11שנה (להל�: לשל מעל לתקופה באות� חוזי� שבה� ההתקשרות המינימאלית שנקבעה היא 

 12  האישור."). יתר העילות נדחו, מהנימוקי� שפורטו בהרחבה בהחלטת החלטת האישור"

 13: התקיי� דנ� הלי� גישור אליו פנו הצדדי� לאחר החלטת האישור לא צלח, ומשכ� נמש� ההלי� .5

 14הלי� גילוי מסמכי�, הוגשו תצהירי� וחוות דעת מומחי� והתקיימו דיוני הוכחות. בתו� 

 15פשרה, הגישו הצדדי� התקיימו שני דיוני� במסגרת� נידונו עקרונות הסדר הההוכחות, ולאחר ש

 16, בקשה משותפת לאישור הסדר פשרה שנכרת ביניה� (להל�: 5.6.2017המשפט, ביו� לבית 

 17 ", בהתאמה). הסדר הפשרה"'" והבקשה"

 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות, 18הוריתי לפעול לגבי הבקשה בהתא� להוראת סעי#  13.6.2017ביו�  .6

 19ו, על פרסו� הסדר . דהיינ2010'(ד) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע12ותקנה  2006 'תשס"ו

 20ועל העברתו לעיו� היוע. המשפטי לממשלה  ,הפשרה והבקשה לאישורו להתייחסויות הציבור

 21  והממונה על הגנת הצרכ�.

 22חברי הקבוצה לא הגישו התנגדויות או בקשות לצאת מהקבוצה, ואיש מה� לא התייצב לדיו�  .7

 23"). עמדת היוע. שרהבהסדר הפדיו! ה(להל�: " 15.10.2017שהתקיי� ביו� בהסדר הפשרה 

 24, על ידי בא כוחו, עו"ד עמי עבר הדני מפרקליטות 20.12.2017המשפטי לממשלה הוגשה ביו� 

 25נמסר כי גורמי המקצוע הודעת היועמ"ש "). בהודעת היועמ"שמחוז מרכז (אזרחי) (להל�: "

 26במשרד המשפטי� לא מצאו לנכו� להתנגד להסדר הפשרה. לצד זאת הועלו מספר הערות, אשר 

 27 יידונו להל�.עיקר� 

  28 

 29 
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 1  ב. עיקרי הסדר הפשרה

 2י. מובהר כי האמור לעיל הוא תיאור ישלפנבתיק  להל� עיקרי הסדר הפשרה אליו הגיעו הצדדי� .8

 3 הסדר נוסח לבי� התיאור שיובא להל� בי� סתירה של מקרה לא ממצה של הסדר הפשרה, וכי בכל

 4  אחרת). כוונה עולה הדברי� מהקשר א� הפשרה (אלא הסדר נוסח הפשרה, יגבר

 5"לקוחות הנתבעת אשר  ) כ�:1חברי הקבוצה הוגדרו בהסדר הפשרה (סעי#  – הגדרת הקבוצה .9

 6התקשרו ע& הנתבעת בהסכ& התקשרות לפרסו& באתר החברה לתקופת התקשרות מינימאלית 

 7 ".11.5.2014ועד ליו&  11.12.2010חודשי&, החל מיו&  12  העולה על

 8), וזאת לצור� קביעת הפשרה להסדר 1וש קבוצות משנה (ראו סעי# חברי קבוצה אלה חולקו לשל

 9  שיעור הפיצוי בגי� העבר (אליו אתייחס בהמש�): 

 10לקוחות אשר מהווי& חלק מחברי הקבוצה ואשר פנו לנתבעת בבקשה לבטל ": הקבוצה הראשונה

 11י באופ! חד צדדי את הזמנת הפרסו& במהל( תקופת ההתקשרות המינימאלית, סורבו על יד

 12הנתבעת, לא קיבלו את שירותי הנתבעת במהל( תקופת ההתקשרות והמשיכו לשל& את 

 13התמורה נשוא הזמנת הפרסו& או שהפסיקו באופ! חד צדדי לשל& את התמורה והתנהלו ו/או 

 14  ".מתנהלי& נגד& הליכי גביה

 15לקוחות אשר מהווי& חלק מחברי הקבוצה ואשר פנו לנתבעת בבקשה לבטל ": הקבוצה השנייה

 16באופ! חד צדדי את הזמנת הפרסו& במהל( תקופת ההתקשרות המינימאלית, סורבו על ידי 

 17הנתבעת, המשיכו לקבל את שירותי הנתבעת במהל( תקופת ההתקשרות המינימאלית, ובתו& 

 18  ". התקופה כאמור חדלו מלהיות לקוחות הנתבעת

 19לנתבעת בבקשה לקוחות אשר מהווי& חלק מחברי הקבוצה ואשר פנו ": הקבוצה השלישית

 20לבטל באופ! חד צדדי את הזמנת הפרסו& במהל( תקופת ההתקשרות המינימאלית, סורבו על 

 21ידי הנתבעת, המשיכו לקבל את שירותי הנתבעת במהל( תקופת ההתקשרות המינימאלית, 

 22 ".ובתו& התקופה כאמור המשיכו מלהיות לקוחות הנתבעת

 23ביטול או שינוי " –התובענה כייצוגית היא  עילת התביעה בגינה אושר ניהול – עילות התביעה .10

 24ההסדר המונע באופ! קשיח מחברי הקבוצה מלבטל את ההתקשרות במהל( תקופת ההתקשרות 

 25" המינימאלית, והמחייב אות& בתשלו& התמורה במש( כל תקופת ההתקשרות המינימאלית

 26 (ד) להחלטת האישור).53(ראו פסקה 

 27כוללות פיצוי בגי� העבר והסדרה  הפשרה במסגרת הסדר התחייבויות זאפ  – הנתבעתהתחייבויות  .11

 28 עתידית של הסוגיה, כמפורט להל�.

 29 
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 1 פיצוי בגי! העבר:  )א(

  2 

 3  : הפיצוי היק� ) 1(א)(

 4 , הוסכ� בי� הצדדי� כ�:וחלוקתו בי� חברי הקבוצה השוני� לגבי היק# הפיצוי .12

 5ש"ח [...] בתוספת  3,400,000הנתבעת תפצה את חברי הקבוצה בפיצוי כספי כולל בס( של 

 6  מע"מ בהתא& לאמור להל!: 

 7הנתבעת תחדל מביצוע כל פעולת גבייה בקשר ע& חובות חברי : הקבוצה הראשונה  .א

 8ש"ח [...] ותמחל על חובות אלו.  1,308,068הקבוצה הראשונה אשר עומדי& על ס( של 

 9[...]. סכו& זה  ש"ח 370,997בעת תשיב לחברי הקבוצה הראשונה ס( של בנוס�, הנת

 10מהיק� הגביה במחלוקת. סכו& הפיצוי  100%מהווה, לפי בדיקה שערכה הנתבעת, 

 11שיינת! לכל לקוח הנמנה בקבוצה הראשונה יחושב בהתא& לסכו& שנגבה מכל לקוח 

 12  בקבוצה זו בהתא& לרישומי& המצויי& אצל הנתבעת.

 13ש"ח  1,451,759: הנתבעת תפצה את חברי הקבוצה השנייה בס( של נייההקבוצה הש  .ב

 14 מס( הגבייה שבמחלוקת.  80%[...]. לפי הבדיקה שערכה הנתבעת, סכו& זה מהווה 

 15סכו& הפיצוי שיינת! לכל לקוח הנמנה בקבוצה השנייה יחושב בהתא& לחלקו היחסי 

 16  בקבוצה וזאת בהתא& לנוסחה הבאה: 

 A  17 –וח פלוני בקבוצה מסוימת סכו& ההתקשרות של לק

 B  18 –הסכו& הכולל של מלוא ההתקשרויות של חברי הקבוצה 

 C 19 –סכו& הפיצוי הכולל אותו זכאית הקבוצה לקבל בהתא& לאמור להל! 

 A/B)*C(  20סכו& הפיצוי ללקוח = 

  21 

 22ש"ח  269,176: הנתבעת תפצה את חברי הקבוצה השלישית בס( של הקבוצה השלישית  .ג

 23  שיינת! לקבוצה השלישית יחולק באופ! שווה בי! כל חברי קבוצה זו. [...]. סכו& הפיצוי

  24 

 25 לא צוי� במסגרת הסדרהשלישית קבוצה ה: הנתו� בדבר ס� הגבייה מחברי הערה

 26, ובא כוח היועמ"ש העיר על כ� בעמדתו. בהתייחסות שהגיש התובע בעקבות הפשרה

 27ע"י הנתבעת, ה! במסגרת  בהתא& לנתוני& שהוצגועמדת היועמ"ש, צוי� בעניי� זה כ�: "

 28תצהירי עדות ראשית שהוגשו מטעמה [...], וה! במסגרת נתוני& שהוצגו לבית המשפט 

 29הנכבד במסגרת הדיוני& שהתקיימו לאחר הגשת הסדר הפשרה, היק� הפיצוי עומד על 

 30מס( הגביה שבמחלוקת. נזכיר כי מדובר בחברי קבוצה אשר לגביה& קיי& ספק  �10%כ
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 1על מת! פיצוי כלשהו, וזאת בשי& לב לכ( שמדובר בלקוחות שהמשיכו הא& יש להורות 

 2מתו( בחירה חופשית את ההתקשרות ג& לאחר תו& תקופת ההתקשרות הראשונית 

 3) נזכר ג� בהתייחסות הנתבעת לעמדת 10% ')". נתו� זהה (כ(הכוללת את תניית הכבילה

 4  ב"כ היועמ"ש.

 5להציע זיכוי לרכישת מוצרי� חל# הפיצוי הכספי בנוס#, הוסכ� בי� הצדדי� כי הנתבעת תוכל  .13

 6  ): הפשרה להסדר 12(סעי# 

 7הנתבעת תהא רשאית להציע לכל אחד מחברי הקבוצה לבחור, בכפו� לשיקול דעתו 

 8) לקבל זיכוי 2או (... ) לקבל את סכומי הפיצוי בכס� 1הבלעדי, בי! החלופות הבאות: (

 9מהסכו& אותו זכאי אותו חבר  �150%לרכישת מוצרי& באתר החברה, בסכו& השווה ל

 10  "זיכוי לרכישת מוצרי&"). –(להל! ... קבוצה לקבל 

 11  חודשי& ממועד שליחתו לחבר הקבוצה. 24הזיכוי לרכישת מוצרי& יהא תק� למש( 

 12המוצרי& שיירכשו מכוח הזיכוי לרכישת מוצרי& יתומחרו על ידי הנתבעת בהתא& 

 13למחיר מחירו! אפקטיבי הנהוג בעסקאות הנחתמות בפועל, קרי, מחיר המחירו! 

 14  בהפחתת ההנחות הנהוגות אצל הנתבעת באותה עת. 

 15  :) מנגנו! הפיצוי2(א)(

 16זכאות�, יכלול (מלבד פרסו� מודעות  הצדדי� הסכימו כי מנגנו� היידוע של הזכאי� לפיצוי בדבר .14

 17 בעיתונות אודות הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה, ואודות אישורה) ג� את הצעדי� הבאי�:

 18) הנתבעת מועד הפיכת פסק די� זה לחלוט� מהמועד הקובע (וי 90עד לא יאוחר מתו�   .א

 19תיצור קשר טלפוני ע� חברי הקבוצה, לפי מספרי הטלפו� המצויי� במערכותיה 

 20הממוחשבות, ותציג בפניה� את אפשרות� לקבל פיצוי כספי במזומ� או זיכוי לרכישת 

 21הלקוח למסור לנתבעת את תבקש במסגרת השיחה י מהפיצוי. 150%מוצרי� בשיעור של 

 22המע� העדכני ואת פרטי חשבו� הבנק העדכניי� שלו לש� תשלו� הפיצוי הכספי או 

 23שליחת השובר לרכישת מוצרי�. הנתבעת התחייבה לעשות לפחות שלושה ניסיונות ליצור 

 24 קשר ע� לקוח שלא ענה לשיחה. 

 25הפיצוי  הנתבעת תעביר לו את סכו� –לקוח אשר יבחר לקבל את הפיצוי הכספי 

 26באמצעות אמצעי התשלו� שבו שיל� לה את התמורה. ככל שלא יהיה קיי� במערכותיה 

 27אמצעי תשלו�, או שאמצעי כאמור לא יהיה בתוק# במועד הרלוונטי, תשלח הנתבעת 

 28למע� שנמסר על ידי הלקוח המחאה או לחילופי� תבצע העברה בנקאית לפרטי החשבו� 

 29 המועד שבו התקיימה השיחה עמו.ימי עסקי� מ 30שנמסרו לה, תו� עד 
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 1הנתבעת תשלח למע� שנמסר על ידו שובר  – לקוח אשר יבחר לקבל זיכוי לרכישת מוצרי�

 2זיכוי בו יצוי� סכו� הזיכוי ואופ� מימושו בהתא� להצעת הנתבעת ולסיכו� בי� הצדדי�. 

 3 כמו כ�, הנתבעת תעדכ� במערכותיה הממוחשבות כי נית� ללקוח זיכוי כאמור.

 4אשר לא יו� מהמועד הקבוע, הנתבעת תשלח לחברי הקבוצה  120א יאוחר מתו� עד ל  .ב

 5, הודעות בדואר אלקטרוני ו/או בדואר רשו� (להל�: ענו לאחר שלושה ניסיונות

 6"), לפי הכתובות המצויות במערכותיה הממוחשבות, בהתא� לנוסח הפניה המכתב"

 7ו לפיצוי או זיכוי ומזמינו להסכ�, אשר מיידע את הלקוח בדבר זכאות 4שצור# כנספח 

 8לקוח אשר לא ייצור קשר ע& הנתבעת עד לתו& ליצור קשר ע� הנתבעת לצור� קבלתו. 

 9 חודשי& מתארי( המכתב, ייאבד את זכותו לקבלת הפיצוי (או הזיכוי). 6

 10  להסדר):  24לגבי לקוחות אלה יחולו ההוראות הבאות  (סעי# 

 � 11חבר הקבוצה שיהיה מעוניי! בקבלת פיצוי כספי ו/או זיכוי לרכישת מוצרי& חל

 12פיצוי כספי ("המעוניי!") יהיה זכאי לפנות לנתבעת בפניה שתתקבל אצל הנתבעת 

 13יו& ממועד משלוח ההודעה הרביעית, בפנייה בדוא"ל ו/או  60בתו( פרק זמ! של עד 

 14  בשיחה טלפונית. 

 15 

 16) ש& מלא של בית העסק ושל 1מסמכי& הבאי&: (לפניית המעוניי! יצורפו ה

 17) הא& הינו 4) מע! (כתובת עדכנית); (3) מס' עוסק מורשה או ח.פ; (2הבעלי&; (

 18מעוניי! בקבלת פיצוי כספי או בקבלת זיכוי לרכישת מוצרי&. מעוניי! אשר יפנה 

 19לנתבעת בפנייה טלפונית יידרש במסגרתה למסור לנתבעת את הפרטי& האמורי& 

 20  רת השיחה הטלפונית. במסג

 21 

 22הנתבעת לא תהיה חייבת לבדוק פניות שאינ! כוללות את הפרטי& כמפורט בפסקה 

 23  זו לעיל.

 24 

 25תשלו& למעוניי! או לחילופי! שליחת הזיכוי לרכישת מוצרי& ייעשה בהתא& 

 26 בשינויי& המחויבי&. לעיל],(א) 14[פסקה להוראות 

  27 

 28על תשלו& הפיצוי  הנתבעת תהא רשאית, בהתא& לשיקול דעתה, להחליט

 29באמצעות המחאה או העברה בנקאית. במקרי& של פיצוי באמצעות המחאה, 

 30שליחת ההמחאה בדואר רשו& למע! שנמסר על ידי המעוניי! תהווה מילוי 

 31התחייבותה של הנתבעת לכל דבר ועניי!, והנתבעת לא תישא, בשו& מקרה, 

 32  באחריות במקרה של אי קבלת הצ'ק מכל סיבה שהיא.

  33 
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 1קבוצה אשר לא דרש את הפיצוי הכספי או הזיכוי לרכישת מוצרי& בתו( פרק חבר 

 2"המועד האחרו!  –חודשי& ממועד שליחת ההודעה הרביעית (להל!  6זמ! של עד 

 3לפיצוי"), יאבד את זכותו לקבלת הפיצוי כאמור בהסכ& זה ולא תהיינה לו שו& 

 4שב כמי שוויתר על טענה ו/או דרישה כנגד הנתבעת. מובהר כי לקוח כאמור ייח

 5  טענותיו בהתא& להוראות הסכ& זה.

  6 

 7  : הערות  

 8עלולות להיות  הנתבעתב"כ היועמ"ש העיר בעניי� זה כי מאחר והכתובות אצל  .1

 9לא מעודכנות, יש לפנות למרש� האוכלוסי� לצור� איתור הכתובות העדכניות, 

 10ועמ"ש (ב) לתקנות תובענות ייצוגיות. בהתייחסותה לעמדת הי13בהתא� לתקנה 

 11), ציינה הנתבעת כי לדעתה ההצעה אינה מתאימה 21.12.2017(שהוגשה ביו� 

 12בתי עסק ה� לרוב למקרה זה ממספר טעמי�, וביניה� העובדה כי לקוחותיה 

 13ולא אנשי� פרטיי�. יחד ע� זאת, הנתבעת הודיעה כי אינה פוסלת אפשרות 

 14תסבור שיש שבה� היא  ,לעשות שימוש במרש� האוכלוסי� בנסיבות מתאימות

 15בכ� כדי לסייע באיתור כתובתו של בעל העסק. עמדה דומה במהותה הובעה על 

 16ידי התובע המייצג (בהתייחסות לעמדת היועמ"ש שהוגשה על ידו ביו� 

 17). לאור האמור אני קובע כי הנתבעת תמסור לבית המשפט הודעת 24.12.2017

 18ר, בתו� שלושת עדכו� לאחר שתשלי� את הפנייה הטלפונית ללקוחותיה (כלומ

 19הניסיונות ליצירת קשר טלפוני). במסגרת הודעה זו תפרט הנתבעת מהו מספר 

 20הלקוחות אשר עמ� לא הצליחה ליצור קשר טלפוני, הא� לגבי לקוחות אלה יש 

 21ברשותה כתובת דואר אלקטרוני או כתובת פיזית (או שתיה�); והא� היא סבורה 

 22חלק� או כול� של לקוחות אלה.  כי קיי� טע� בפנייה למרש� האוכלוסי� לגבי

 23 לאחר מסירת הודעה כאמור יינתנו הוראות בדבר המש� ההתנהלות.

  24 

 25) 1לבקשה לאישור יוכנסו השינויי� הבאי�: ( 4בנוסח המכתב אשר צור# כנספח  .2

 26הנדו!: זכאות( לקבלת פיצוי כספי כותרת המכתב תשונה, ולשונה יהיה: "

 27". ייצוגית נ' זאפ גרופ בע"מ (דפי זהב)במסגרת הסדר פשרה שגובש בתובענה 

 28, במקו� 5) בסעי# 3"הינ�". ('למכתב, המילה "הינו" תוחל# ב 4) בסעי# 2(

 29 "טענות ו/או דרישות", יירש�: "טענותיו ו/או דרישותיו".

  30 

 31הצעה לחברי הקבוצה בהסדר נקבע כי הנתבעת תהא רשאית לצר# לכל אחת מההודעות   .ג

 32גיע לאותו חבר קבוצה בזיכוי לרכישת מוצריה. המהחזר הכספי מסחרית להמרת ה

 33במענה להצעה או בשיחה החזר ואול�, הודגש כי הנתבעת לא תתנה את הזכות לקבלת ה

 34 ע� נציג שיווק בנושא ההצעה.
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 1יו& מהמועד האחרו! לפיצוי  30"לא יאוחר מתו& ביחס לכספי� שלא יחולקו, נקבע כי:   .ד

 2ללקוחות בדר( של פיצוי כספי (להל!  תעביר הנתבעת את יתרת הכספי& שלא ישולמו

 3"יתרת הכספי&") לקר! לניהול וחלוקת כספי& שנפסקו כסעד וזאת בהתא& להוראות  –

 � 4  (א) לחוק".27סעי

  5 

 6על ידה הריני להורות כי אלו ייועדו לניהול וחלוקת כספי� לגבי הכספי� שיועברו לקר� 

 7  בעת בעת העברת הכספי� לקר�. ייעוד זה יצוי� על ידי הנת למטרת סיוע לעסקי� קטני�.

  8 

 9: בהסכ� נכללה ג� אפשרות של תרומה, במקרה שבו לא יהיה באפשרותה של הערה[

 10ואול�, מאחר שאי�  –הקר� לקבל כספי�. בעמדת היועמ"ש נכללה התייחסות לנקודה זו 

 11להעביר כספי� לטובת הקר�, ממילא אי� צור� להידרש להערת כיו� ספק כי נית� 

 12  ]. � זהבעניי היועמ"ש

  13 
  14 

 15   הסדרה עתידית  )ב(

 16 

 17  –היא  2015כי החל מחודש מר. בשנת הצהירה הנתבעת  .15

 18 12חדלה מלעודד החתמה של לקוחות על התקשרויות לתקופה מינימאלית העולה על 

 19מההזמנות לרכישת  95%, מעל 2016) עוד לתו& שנת 2015חודשי&, כי ממועד זה (מר5 

 20פרסו& באתר החברה עליה& חתמה ע& לקוחותיה היו לתקופה מינימאלית שאינה עולה על 

 21ה הנתבעת כליל מלהחתי& את לקוחותיה על חדל 2017חודשי&, וכ! כי מתחילת שנת  12

 22  חודשי&.  12הזמנות לרכישת פרסו& באתר החברה לתקופה מינימאלית העולה על 

 23 כי:של הסדר הפשרה  16בסעי# כמו כ� התחייבה הנתבעת 

 24כל הזמנה לרכישת פרסו& באתר החברה אשר תהא לתקופה  2020עד לחודש מר5 

 25  את מנגנו! ההתקשרות ומנגנו! הביטול הבא:חודשי& תכלול  12מינימאלית העולה על 

 26 12הלקוח לא יהא זכאי להודיע באופ! חד צדדי על סיו& ההתקשרות בטר& יחלפו   .א

 27חודשי& של התקשרות בתשלו& [אשר ייספרו החל מהתשלו& החודשי הראשו! של 

 28 הלקוח עבור ההתקשרות].

 29 

 30בפועל החל בגי! סיו& התקשרות, על פי הודעת לקוח שניתנה כאמור, שתתרחש   .ב

 31להתקשרות ישל& הלקוח דמי יציאה בס(  �24ועד לתו& החודש ה �13מהחודש ה

 32מיתרת התמורה שנותרה לתשלו& ממועד סיו& ההתקשרות בפועל ועד  16.6%של 

 33 לתו& התקופה המינימאלית שנקבעה בהזמנת הפרסו&.
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 1בגי! סיו& התקשרות, על פי הודעת לקוח שניתנה כאמור, שתתרחש בפועל החל   .ג

 2להתקשרות ישל& הלקוח דמי יציאה בס(  �36ועד לתו& החודש ה �25חודש המה

 3מהיתרה שנותרה לתשלו& עד לתו& התקופה המינימאלית שנקבעה  8.3%של 

 4 בהזמנת הפרסו&.

 5 

 6הנתבעת תציי! בהזמנות הפרסו& כאמור עמוד המפרט את התנאי& העסקיי& של   .ד

 7ג& את מחיר  ההתקשרות, את התשלומי& שיש לשל& על פיה ואת תקופתה

 8השירותי& בהתקשרויות שאינ! כרוכות בהתחייבות הלקוח לתקופת התקשרות 

 9 מינימאלית ככל שתהיינה התקשרויות כאלה באותה העת.

 10 

 11למע! הסר ספק יובהר כי הנתבעת לא תבצע בשו& מקרה התקשרות לתקופה העולה   .ה

 12 חודשי&. 36על 

 13 

 14לסיו& ההתקשרות מכוח סעדי& אי! בהגבלות האמורות כדי לגרוע מזכויות הצדדי&   .ו

 15 ותרופות הנתוני& למי מה& על פי כל די!.

 16 

 17מובהר כי חודשי& בה& ניתנו שירותי& ללא חיוב לא יבואו במניי! תקופות   .ז

 18 ההתקשרות הנקובות לעיל.

 19 

 20הנתבעת לא תארי( את מש( ההודעה המוקדמת שעל לקוח למסור לצור( סיו&   .ח

 21קוחות שאינ& בתקופת התקשרות ההתקשרות מעבר לנהוג בי! הנתבעת לבי! ל

 22 מינימאלית. 
  23 

 24כל עוד החקיקה ו/או "...מחויבת לפעול כאמור הנתבעת של הסדר הפשרה הובהר כי  17בסעי# 

 25ההלכה הפסוקה לא יקבעו התנהלות אחרת, מקלה או מכבידה, ביחס להתקשרות בהסכמי& 

 26בעת תהא רשאית חודשי&, וככל שייקבעו כללי& אחרי& כאמור הנת 12לתקופה העולה על 

 27לפעול על פיה& א� א& לא יהא בה& כדי לחייבה בהכרח לשנות את דר( פעולתה הקבועה על פי 

 28  ."הסכ& זה

  29 

  30 

  31 
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 1 קובעי� כ�:הפשרה להסדר  32'31סעיפי�  – ויתור ומעשה בית די! .16

 2. בכפו� לאישורו של הסכ& זה על ידי בית המשפט הנכבד, התובע הייצוגי וכל חברי 31

 3אחד מה&), למעט מי שבית המשפט התיר לו לפרוש מהקבוצה, מוותרי& הקבוצה (וכל 

 4בזאת באופ! בלתי חוזר, סופי ומוחלט כלפי הנתבעת ומי מטעמה על כל טענה, דרישה, זכות, 

 5  .תביעה או עילה בקשר ע& ענייני הבקשה

32 � 6לעיל, ע& אישור הסכ& הפשרה על ידי בית המשפט  31. מבלי לגרוע מהאמור בסעי

 7ט התיר לו פיתגבש מעשה בית די! כלפי כל חברי הקבוצה, למעט כל מי שבית המש הנכבד

 8לפרוש מהקבוצה, בכל ענייני הבקשה, כ( שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כלפי הנתבעת 

 9  כל עילה, סעד, טענה, זכות, דרישה או תביעה בענייני הבקשה.

 10בית די� שייווצר בעקבות הסדר  לאור כלליותו של נוסח זה, מובהר בזאת כי על פי הדי� מעשה

 11 לעיל). 10הפשרה מתייחס א� ורק לעילת התביעה כהגדרתה בבקשת האישור (ראה פסקה 

 12הסדר הפשרה כולל המלצה מוסכמת של הצדדי� בדבר שיעורי  –המלצה לעניי! גמול ושכר טרחה  .17

 13כמפורט להל�: להסדר),  18הגמול ושכר הטרחה שיש לפסוק לתובע ולבאי כוחו, בהתאמה (סעי# 

 14ש"ח  40,000; סכו� בס� מייצגש"ח, בתוספת מע"מ כדי�, ישול� לתובע ה 100,000סכו� בס� 

 15כתשלו� בגי� הוצאות, לרבות חוות דעת הכוח המייצגי� בתוספת מע"מ כדי�, ישול� לבאי 

 16 . המייצגי�כוח הש"ח, בתוספת מע"מ, ישול� לבאי  1,000,000מומחה; ס� של 

 17  ג. אישור הסדר הפשרה 

 18ראוי הוג! וסביר בהתחשב בעניינ& של חברי הסדר "הבנתי מהווה ל יהסדר הפשרה שלפני .18

 19 ". זאת, בהתבסס על השיקולי� הבאי�: הקבוצה

 20כאמור, בתיק זה ניתנה זה מכבר החלטה המאשרת את ניהול התובענה  –שיעור הפיצוי   )1(

 21לא וודאיי�, בוודאי ביחס  –יחד ע� זאת  כייצוגית. מדובר בתובענה שסיכוייה גבוהי�, א�

 22לחלק מקבוצות המשנה שהוגדרו בהסדר. שיעורי הפיצוי עליה� הסכימו הצדדי� ה� שיעורי 

 23פיצוי נכבדי� מאוד ביחס לשתי הקבוצות הראשונות (השבה מלאה לחברי הקבוצה 

 �24 לחברי הקבוצה השנייה). אמנ�, הקבוצה השלישית זוכה לפיצוי נמו 80%הראשונה; 

 25), א� מדובר בקבוצה שעילת התביעה שלה היא חלשה יותר באופ� 10%'משמעותית (כ

 26משמעותי, כפי שהובהר לעיל. שיעורי� אלה הולמי� לדעתי את סיכויי וסיכוני התובענה, כפי 

 27שנית� להעריכ� בנקודת הזמ� הנוכחית. לכ� יש להוסי# את העובדה כי הסדר הפשרה יאפשר 

 28 –פיצוי, ג� א� יינת�  –ימשכו ההליכי�  א�י באופ� מידי, בעוד שלניזוקי� לקבל את הפיצו

 29 עלול להתקבל בעוד זמ� רב.
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 1על סכו� גבוה בהרבה המייצג אמנ� סכו� התובענה הייצוגית הועמד על ידי התובע : ויוער

 2מיליו� ש"ח), א� סכו� זה היווה אומד�, אשר התבסס, כפי שהתברר, על הנחות  66'(כ

 3באי הכוח הנתבעת נתוני אמת (שגולו ל במסגרת ההלי� הוצגו על ידיעובדתיות שגויות. 

 4ש"ח  6,000,000 '), לפיה� סכו� הגבייה שבמחלוקת מחברי הקבוצה עומד כל כהמייצגי�

 5, שכ� הוא מהווה את מלוא להערכת הנתבעת (סכו� זה מייצג את מלוא החשיפה האפשרית

 6הראשונה, השנייה, והשלישית החל ממועד הסכו� שגבתה הנתבעת מכלל לקוחות הקבוצה 

 7ה�, וזאת יניחודשי�, המאוחר מב 12בקשת� לבטל את הסכ� ההתקשרות או החל מתו� 

 8  מבלי לקזז מסכו� זה כל סכו� שייתכ� שיש מקו� לקזזו).

  9 

 10: מנגנו� הפיצוי מקיי� התאמה מלאה בי� קבוצת הניזוקי� לקבוצת המפוצי�. מנגנו! הפיצוי )2(

 11באופ� אוטומטי, ללא צור� בביצוע לרוב� הגדול של הלקוחות בנוס#, הפיצוי עתיד להינת� 

 12נקבע , שלא יאותרו על ידי הנתבעת(לגבי לקוחות  פעולה יזומה כלשהיא על ידי המפוצי�

 13 .)ל המאמצי� שיושקעו בעניי� זהמנגנו� שיאפשר פיקוח בית משפט ע

 14 

 15התחייבויות הנתבעת ביחס לעתיד משמע� כי היא  – הנתבעתהסדרה עתידית של התנהלות  )3(

 16תתנה השתחררות זאת בדמי לא חודשי�, וכי  12תאפשר השתחררות מההתקשרות לאחר 

 17מהתשלו� ליתרת תקופת ההתקשרות בגי� הפסקת התקשרות בשנה  1/6על י� יציאה העול

 18מהתשלו� ליתרת תקופת ההתקשרות בגי� הפסקת ההתקשרות בשנה  1/12השנייה, ועל 

 19השלישית. בשי� לב לכ� שהסכמה להתקשרות ארוכת טווח נעשית, במקרה הרגיל, כנגד 

 20יש בהסדר שאמצו הצדדי� כדי , לכל חודש בתקופת ההתקשרות להוזלת המחירסכמה ה

 21ר לצדדי� חופש חוזי לעצב את תנאי ליצור איזו� מתקבל על הדעת בי� השאיפה לאפש

 22(ובכלל זה לתמר. לקוחות נאמני� באמצעות ההתקשרות באופ� המשרת את העדפותיה� 

 23באמצעות קביעת זכות לבי� החובה להג� על הצרכ� מת� הנחה בגי� התקשרות לטווח ארו�) 

 24ראו (הכרוכי� בהתקשרות בחוזי� לטווח ארו� כשלי� קוגניטיביי�  מפניהשתחררות סבירה 

 25ת"צ (מרכז) וכ� ההחלטה לאשר תובענה כייצוגית ב להחלטת האישור 49 – 37פסקאות 

 26 ). "קידו&עניי! ; להל�: ")27.1.2016 '(נית� ב בידרמ! נ' קבוצת קידו& בע"מ 12'01'17153

 27ויובהר, הדי� אינו מונע עריכת חוזי� לטווח ארו�, וא# אינו אוסר על קביעת קנס יציאה 

 28המוטלת על פי הדי� היא על יצירת חוזה . המגבלה לטווח ארו� השתחררות מחוזהבמקרה של 

 29להחלטת האישור,  46כפי שציינתי בפסקה לטווח ארו� ללא זכות השתחררות סבירה. 

 30השאלות מהו "חוזה לטווח ארו�" ומהי "זכות השתחררות סבירה" אינ� ניתנות למענה באופ� 

 31מש� ההתקשרות י חוזה יחשב כ"חוזה לטווח ארו�" א� באופ� כללי נית� לומר כגור#. אחיד ו

 32בגי� הנדרשת על מנת לפצות את העוסק הקשיחה הלגיטימית ההתקשרות  תקופתארו� מ

 33ובכלל זה הוצאות חד פעמיות, כגו�, הוצאות השיווק , מכלול הוצאות ההתקשרות ע� הלקוח

 34פת ההתקשרות תקו(להל�: " והוצאות ליצירת התשתית הנחוצה למת� השירות ללקוח
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 1לאחר "זכות השתחררות" תחשב לסבירה א� היא מאפשרת יציאה  .")הלגיטימית הקשיחה

 2ללא קנס יציאה, או ע� קנס יציאה שאינו עולה על הלגיטימית קשיחה תקופת ההתקשרות ה

 3טובת ההנאה שניתנה ללקוח בגי� ההתקשרות לתקופה ארוכה מזו בה התמיד (כ�, למשל, 

 4בגי� ההתקשרות לשנתיי�, לעומת התערי# של התקשרות  33%א� הלקוח קיבל הנחה של 

 5ו את ההנחה , יש הגיו� ליטול ממנאחת ר שנהלשנה, ובחר לממש את זכות היציאה לאח

 6). ודוק יישו� העקרונות האמורי� בה זכה לשירותבמש� השנה  שניתנה לו 33%בשיעור 

 7טיב העסקה בה מדובר, שיקולי�, כגו� רחב של מגוו� במקרה נתו� צרי� להיעשות בשי� לב ל

 8ההנחות שניתנו ללקוח כנגד הסכמתו ליטול התחייבות לטווח ארו�, השקעות העוסק במהל� 

 9, פסקה קידו&(השוו עניי�  ולת הצרכ� לחזות את צרכיו העתידיי� וכ� הלאהההתקשרות, יכ

56(.   10 

 11שהונח לפניי בית ראייתי מצע הבשי� לב לבמקרה שלפניי נקבע בהחלטת האישור כי, 

 12 שנהכאורה בעניינה של הנתבעת היא לקשיחה הלגיטימית המשפט,  תקופת ההתקשרות ה

 13מיועדת לאפשר לנתבעת לקבל החזר בגי�  להחלטת האישור. תקופה זו 46ראו פיסקה (

 14. בהסכ� הפשרה אימצו הצדדי� השקעות כגו� שיווק, בניית האתר עבור הלקוח וכיו"ב))

 15תתאפשר יציאה בכפו# לתשלו� , וקבעו כי לאחריה קשיחהתקופה זו כתקופת ההתקשרות ה

 16בסכומי� המשתני� בהתא� לעיתוי מימוש זכות היציאה ויתרת תקופת יציאה דמי 

 17הנחה ללקוחות הנתבעת נותנת היא שהללו היציאה דמי . ההצדקה לההתחייבות שלא מומשה

 18אחת מעבר לתקופה המינימאלית (קרי לתקופה העולה על שנה בגי� התחייבות בדמי השירות 

 19שתוענק לו מכוח  את זכות היציאהלקוח יממש , ולפיכ� ככל שואינה עולה על שלוש שני�)

 20בגי�  ו(באופ� מלא או חלקי) את ההנחה שניתנה ל מנוול משלל, יש הצדקה הסדר הפשרה

 21תמחור ויובהר, לכאורה . קשיחהתקופת ההתקשרות הה העולה על תקופל תוהתחייבו

 22צרי� היה להתבצע על סמ� ההפרש שבי� המחיר שנדרש בגי� התקופה האמורה ההטבה 

 23שנתו� זה אינו החוזית למחיר שהיה נדרש בגי� תקופת ההתקשרות בפועל. ואול� מאחר 

 24הצדדי� לא ניהלו משא ומת� ביחס לתקופת ההתקשרות בפועל) אי� לנו אלא שכ� בנמצא (

 25מתקבל על  להיעזר בתקריבי�. בנסיבות המקרה סברתי כי התקריב שאומ. על ידי הצדדי�

 26  הדעת. 

 27 2020: התחייבות הנתבעת ביחס להתנהלותה בעתיד מתייחסת רק לתקופה שעד מר. הערה

 28זאת לאור סירובה של הנתבעת ליטול על עצמה התחייבות לטווח ארו� יותר, בטענה (כולל), ו

 29יציב אותה בעמדת נחיתות לעומת מתחרותיה. לפיכ� חשוב להבהיר עלול להציב כי הדבר 

 30שאי� בהגבלת תקופת ההתחייבות כדי ללמד כי לאחר תו� תקופת ההתחייבות העתידית 

 31  קשיחה לתקופה העולה על שנה, או להגדיר קנס  רשאית הנתבעת לקבוע כי ההתקשרות תהיה

  32 

  33 

  34 



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

  לוי נ' זאפ גרופ בע"מ 53033�12�12 ת"צ
  

   

 17מתו�  13

 1 יציאה גבוה יותר. רחוק מכ�, ככל שהנתבעת תבחר להחמיר את התנאי� להפעלת זכות

 2ההשתחררות בעתיד, תהיה חשופה לאפשרות כי תוגש נגדה תביעה ייצוגית נוספת. כ� לגביה, 

 3לי לכלול בה� תניית וכ� ג� לגבי כל עוסק אחר שיערו� חוזי התקשרות לטווח ארו� מב

 4  חררות סבירה. תהש

 5לא רק ביחס לחברי הקבוצה  אימו. הסדר הפשרה משמעותו הסדרה מיידית של הסוגיה )4(

 6בכל הנוגע להתנהלות העתידית של הנתבעת. הזכאי� לפיצוי בגי� התנהלות העבר, אלא ג� 

 7בכ� טמונה תועלת רבה, ה� מבחינת לקוחות הנתבעת בהווה (חלק� חברי הקבוצה), וה� 

 8  בעתיד. הנתבעתמבחינת לקוחות פוטנציאליי�, העשויי� להתקשר ע� 

 9תתחייב במסגרתו  הנתבעת: ב"כ היוע. המשפטי לממשלה הציע לתק� את ההסדר כ� שהערה

 10כי במסגרת התקשרויותיה ע� לקוחותיה היא לא תכלול הוראה חוזית המאפשרת לה לשנות 

 11החוזה את תנאי החוזה באופ� חד צדדי במש� תקופת ההתחייבות. זאת, מ� הנימוק הבא: "

 12רשאית לעדכ! את מחירי הפרסו& מעת לעת. הותרת סעי�  [הנתבעת]האחיד כולל סעי� לפיו 

 13להסדר הפשרה הקובע תקופת התחייבות אשר לא מאפשרת  16, בשילוב ע& סעי� זה על כנו

 14ללקוח לסיי& את החוזה בכל עת מבלי לשל& על כ( פיצוי לחברה, עלולה להביא לכ( 

 � 15[...]  �1982לחוק החוזי& האחידי& תשמ"ג 3שסעיפי& אלה יעלו כדי קיפוח לפי סעי

 16". בהתייחסותה לעמדת ב"כ היועמ"ש )5(�4) ו4(4ויקימו את החזקות הקבועות בסעיפי& 

 17כי אינה מעדכנת את מחירי הפרסו& במהל( תקופת " –הבהירה התובעת באופ� מפורש 

 18ההוראה בהזמנת הפרסו& מיועדת לעדכו! המחירי& לאחר ", וכי "ההתקשרות המינימאלית

 19 הבהרה זו, שיש לראות בה התחייבות של הנתבעת,". תו& תקופת ההתקשרות המינימאלית

 20  החשש אותו העלה ב"כ היועמ"ש. מסירה את 

 21ההסדר שלפני צפוי להביא לשינוי פוטנציאל ההשפעה הרוחבית הטמו! באימו5 ההסדר:  )5(

 22מידי בהתנהלותה של הנתבעת, ע� אימו. ההתחייבויות המפורטות לעיל. בהתחשב בכ� 

 23יהיה  שהנתבעת פועלת בשוק תחרותי, אשר היא שחק� מרכזי בו, נית� לצפות ולקוות כי

 24בשינוי זה בהתנהלותה להשפיע על כלל השוק, באופ� שיעצי� וימנ# את ההישגי� הגלומי� 

 25  בהסדר הפשרה מבחינת הציבור.

 26התקשרות בחוזי� לטווח ארו� הוא נושא מורכב, ההנושא של הסדרת בהקשר זה כי וסי# א

 27אשר טר� התגבשה לגביו מדיניות משפטית סדורה, ואשר בית המשפט העליו� טר� נת� לגביה 

 28, וא# מבחינה לפיכ� בעלת היבטי� תקדימיי�את דעתו. התובענה בעניינה של הנתבעת היא 

 29  וי הדי� ע� הנתבעת. זו סבר בית המשפט כי יש תועלת בהגעה להסדר פשרה, על פני מיצ

  30 

  31 
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 1פסקה 'בשלב זה הוא המסר שצוי� בתת אותו חשוב שהעוסקי� יפנימוודוק, המסר המרכזי 

 2  אי� לקבוע חוזי� לטווח ארו� שאינ� כוללי� זכות השתחררות סבירה. דהיינו: , ) לעיל3(

 3של הכלל  יהיה מקו� ליתר הקפדה על אופ� יישומויתכ� כי  של התפתחות הדי� בשלב הבא

 4יוחמר הפיקוח על אור� תקופת ההתקשרות הקשיחה אפשר שובכלל זה  ,משפטי האמורה

 5הוג� וסביר בעת הזו, לא יחשב  ,הלגיטימית ועל גובה דמי היציאה הסבירי�, באופ� שהראוי

 6  עוד ראוי, הוג� וסביר בעתיד.  

 7מ"ש : חברי הקבוצה וב"כ היועמ"ש לא הביעו התנגדות להסדר (ב"כ היועהיעדר התנגדויות )6(

 8 ואתייחס להל�)., ציי� מספר הערות, אליה� התייחסתי לעיל

 9  לאור כל האמור, סבור אני כי יש מקו� לאשר את הסדר הפשרה כמבוקש ולתת לו תוק# של פסק די�.

 10 ד. מינוי בודק 

 11שכ� בחינת סבירותו , במקרה שלפני מצאתי כי נית� לאשר את הסכ� הפשרה ללא מינוי בודק .19

 12הפשרה בנסיבות העניי� שלפני היא שאלה משפטית, הנגזרת מהערכת סיכויי נותו של הסדר יוהג

 13כלכלית או אחרת. מבחינה זו, שיקול  –וסיכוני התביעה, ולא עניי� הכרו� במומחיות חשבונאית 

 14דעתו של בודק אינו עדי# על שיקול דעת בית המשפט הנכבד (ויוזכר ג� כי מדובר בתובענה ייצוגית 

 15החלטה על  ,, וכי ההסדר גובש בסיועו של בית המשפט). בנסיבות אלהשנוהלה כמעט במלואה

 16 מינוי בודק עתידה לגזול משאבי� ולדחות את מועד ביצוע ההסדר, מבלי שתועלת ממשית בצידה.

 17  ה. גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבאי כוחו

 18ר הטרחה הגמול ושכסכומי לל המלצה מוסכמת של הצדדי� לגבי וכהפשרה כאמור לעיל, הסדר  .20

 19ש"ח, בתוספת  100,000לפי ההמלצה : לבאי הכוח המייצגי�ותובעי� המייצגי� שיש לפסוק ל

 20כשכר ישול� , כדי� ש"ח, בתוספת מע"מ 1,000,000; מייצגכגמול לתובע הישול� מע"מ כדי�, 

 21ש"ח בתוספת מע"מ ישול� לבאי הכוח המייצגי� כהחזר  40,000המייצגי�; כוח הטרחה לבאי 

 22בהסכ& מוצע בא כוח היועמ"ש התייחס בעמדתו לסוגיית שכר הטרחה, בציינו כ�: ". הוצאות

 23אחוזי& מהפיצוי לקבוצה בס( של  �30שכר טרחה של מיליו! שקלי&, המגיע בקירוב ל

 24. ייתכ! שעל בית המשפט הנכבד לשקול את הפחתת הסכו&. ככל שבית המשפט 3,400,000

 25מומל5, ייתכ! שיש לשקול העברת הסכו& הנכבד יראה לנכו! להפחית את שכר הטרחה ה

 26 ". המופחת לטובת הגדל הפיצוי לקבוצה

  27 

 28 
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 1': שכר הטרחה שהומל. אכ� מהווה כאת הדברי� הבאי� �לעניי� גובה שכר הטרחה אבקש לציי .21

 2. יחד ע� זאת, יש לזכור כי התועלת , וזהו פיצוי בשיעור גבוה יחסיתמס� הפיצוי לקבוצה 30%

 3מצה רק בפיצוי הנית� בגי� העבר, אלא כוללת ג� את התועלת הגלומה שהושגה לקבוצה אינה מת

 4בהסדרה העתידית של התנהלות הנתבעת (שכאמור ייתכ� וא# תשפיע על גופי� נוספי� בשוק בו 

 5  היא פועלת). שכר הטרחה הנית� לבאי הכוח המייצגי� נגזר מ� התועלת הכוללת המושגת לקבוצה, 

 6הפ� העתידי. בנוס#, יש לקחת בחשבו� את העובדה שהסדר  ועל כ� צרי� לקחת בחשבו� ג� את

 7גובש בשלב מתקד� ביותר של ההלי� (לאחר החלטת האישור), ומשכ� ההשקעה  יהפשרה שלפני

 8שהייתה כרוכה בניהולו היא רבה ומשמעותית. ההלי� התנהל במש� למעלה מחמש שני�, 

 9. לאור זאת, מצאתי לנכו� לאשר החוזי�בא כוח מייצג נוס#, המתמחה בתחו� צור# ובמהלכו א# 

 10 שכר הטרחה והגמול שהומלצו על ידי הצדדי� (וכ� את רכיב ההוצאות, כמפורט לעיל).סכומי את 

 11 ו. סו� דבר

 12  לאור האמור, הריני מאשר את הסדר הפשרה, בהתא� למפורט בפסק די� זה. .22

 13באי הכוח המייצגי� יפקחו על ביצוע הסדר הפשרה. חבר קבוצה אשר יתקל בבעיה בקשר לביצוע  .23

 14הסדר הפשרה יהיה זכאי לפנות לאחד מבאי הכוח המייצגי� לפי בחירתו, והוא יטפל בפנייתו מול 

 15מבלי שחבר הקבוצה יידרש לשל� שכר טרחה או כל תשלו� אחר בגי� הטיפול. הודעה הנתבעת 

 16 זו של חבר קבוצה תימסר בכל הודעה על הסדר הפשרה לחברי הקבוצה. בדבר זכות 

 17הצדדי� יפרסמו, על חשבו� המשיבות, הודעות בדבר אישור הסדר הפשרה בהתא� לסעי#  .24

 18) לחוק תובענות ייצוגיות בשניי� מארבעת העיתוני� היומיי� הנפוצי� בישראל. גודל 4(א)(25

 19הגנת הצרכ� (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול  על הקבוע בתקנות 33%הפרסו� יעלה בלפחות 

 20לבקשה לאישור  3. נוסח ההודעה יהיה כמפורט בנספח 1995'במידע אחר המיועד לצרכ�), תשנ"ה

 21 הסדר הפשרה, בכפו# לשינויי� הבאי�:

 22" יתווס#: "מיכאל לוי נ' דפי זהב (זאפ גרופ 12'12'53033בכותרת, לאחר המילי� "בת"צ  )1(

 23 בע"מ)".

 24ותחת (המתחילה במילי� "מובא בזה לידיעת הציבור"), לאחר המילי� "אתר בפסקה הפ )2(

 25החברה" יירש� כ�: "לפיה� הלקוח אינו יכול לסיי� את ההתקשרות במהל� תקופת 

 26ההתקשרות המינימאלית, כאשר התקופה המינימאלית שנקבעה בהסכ� היא למעלה 

 27נאי מקפח" ועד תומה. משנה", ולאחר מכ� תמשי� הפסקה כסדרה החל מהמילי� "הינ� ת

 28 ". )דפי זהב(כמו כ�, בפסקה זו, לאחר המילי� "זאפ גרופ בע"מ", יתווס#: "
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 1הסכ� הפשרה מהווה ויתור מצד חברי הקבוצה על כל יוחל# בנוסח הבא: " 5נוסח סעי#  )3(

 2פסק הדי� המאשר את הסדר טענה, דרישה, זכות, תביעה או עילה בקשר ע� ענייני הבקשה, ו

 3 .מעשה בית די� כלפי כל חברי הקבוצה ביחס לעילות התביעה"יוצר הפשרה 

 4תפתח במילי�: "הסדר הפשרה, הבקשה לאישורו ופסק הדי� המאשר  7הפסקה הממוספרת  )4(

 5אותו, זמיני� לעיו� והורדה באתר הבית של הנתבעת, בכתובת [להשלי�], תחת הכותרת 

 6לפרסו� באתר דפי זהב'. 'הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניי� תנאי ההתקשרות בעסקה 

 7הפניה מקושרת למסמכי� אלה, תחת הכותרת האמורה, נית� למצוא ג� בעמוד הבית באתר 

 8הנתבעת". כמו כ� המסמכי� עומדי� לעיו�". לאחר מכ� תמשי� הפסקה כסדרה, החל מ� 

 9 המילי� "אצל ב"כ התובע" ועד תומה.

 10בלבד של הסכ� הפשרה כפי  יוחל# בנוסח הבא: "האמור לעיל מהווה תמצית 8נוסח פסקה  )5(

 11שאושר על ידי בית המשפט. הנוסח המלא של הסכ� הפשרה ופסק הדי� המאשר אותו ה� 

 12המחייבי�. בכל מקרה של סתירה בי� הוראות הסכ� הפשרה ופסק הדי� המאשר אותו, לבי� 

 13 האמור בהודעה זו, יגברו ההוראות שבהסדר הפשרה ובפסק הדי� המאשר אותו".

 14באי הכוח המייצגי� יפקחו על ביצוע . 9"תתווס# פסקה חדשה בזו הלשו�:  8לאחר פסקה  )6(

 15הסדר הפשרה. חבר קבוצה אשר יתקל בבעיה בקשר לביצוע הסדר הפשרה יהיה זכאי לפנות 

 16(פרטי הקשר של באי הכוח מהמייצגי� מופיעי�  לאחד מבאי הכוח המייצגי� לפי בחירתו

 17מבלי שחבר הקבוצה יידרש לשל� שכר הנתבעת נייתו מול והוא יטפל בפלעיל),  7בסעי# 

 18  "טרחה או כל תשלו� אחר בגי� הטיפול.

 19יוחל# בנוסח הבא: "מודעה זו מתפרסמת על פי הנחיות בית ) 10(שתמוספר  9נוסח פסקה  )7(

 20 המשפט". 

 21ו פסקה תדאג להצבת הפניה מקושרת באתר האינטרנט שלה, כאמור בנוסח המודעה (רא הנתבעת .25

 22 ל).לעי 23

 23הודעת עדכו� מגובה בתצהיר גור� מתאי� מטעמה, לאחר השלמת ניסיונות יצירת הנתבעת תגיש  .26

 24ימי�  14הודעה זו תימסר בתו� . לעיל 14כאמור בפסקה , הקשר הטלפוני ע� כלל הזכאי� לפיצוי

 25 מהמועד בו תשלח ההודעה הרביעית.

 26, הודעת עדכו� מגובה בתצהיר גור� מתאי� מטעמה, בדבר ביצוע 7.6.2018 תגיש עד ליו� הנתבעת .27

 27הנתבעת תמשי� ותמסור הודעות לבית המשפט בדבר ביצוע התחייבויותיה על פי הסדר הפשרה. 

 28בדבר מת� אישור בית המשפט הסדר הפשרה אחת לשלושה חודשי� מהמועד האמור, עד  ל

 29 השלמת ביצוע הסדר הפשרה. 
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 1ש"ח בתוספת מע"מ, מחצית משכר טרחת באי הכוח  100,000בס� יצג, הגמול לתובע המי .28

 2בתוספת מע"מ, וכ� החזר ההוצאות לבאי הכוח המייצגי� בס�  ש"ח 500,000המייצגי�, בס� 

 3 . מועד מת� פסק די� זהימי עסקי� מ 30ש"ח בתוספת מע"מ, ישולמו בתו�  40,000

 4בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד מת� פסק די� זה ועד לתשלו� בפועל,  ,יתרת שכר הטרחה

 5ימי� מהמועד בו יאשר בית המשפט  30לבאי הכוח המייצגי� בתו� תשול� ,  ובתוספת מע"מ כדי�

 6  כי הושל� ביצוע הסדר הפשרה. 

 7  כל התשלומי� יבוצעו כנגד חשבוניות מס כדי�.

 8 משפט לש& רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות. המזכירות תעביר פסק די! זה למנהל בתי ה .29

 9 .10.6.2018תז"פ: 

  10 

 11  , בהעדר הצדדי&.2018ינואר  07, כ' טבת תשע"חנית! היו&,  

    12 
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