
 ייצוגית בתובענה פשרה הסדר לאישור נטשה הגשת על הודעה
 בע״מ אשדוד נמל חנות נ׳ נע״מ ננייר סחר אמ.פי.איי 16197-05-15 נת״צ

שנע ננאר המחוזי המשפט ננית
 לאישור בקשה המשפט") ("ביתשבע בבאר המחוזי המשפט לבית הוגשה 10.11.19 ביום ני הציבור לידיעת בזאת מובא
 הייצוגית"). "התובענה ;16197-05־15 (ת״צ ייצוגית תובענה בגדרי ״ההסדר״) או הפשרה״ (״הסדרפשרה הסדר

 ("חברת בע״מ אשדוד נמל וחברת המייצגת") ("התובעת בע״מ בנייר סחר אמ.פי.איי הם הפשרה להסדר הצדדים
 המייצגת"). התובעת ףב״נ ושות׳ שטורם ספיר, שיפמן, עוה״ד הם והקבוצה המייצגת התובעת ב״נ הנמל").

 ניטול שירותי בעד ניטול דמי תוספת גובה הנמל חברת ני המייצגת התובעת בטענת הוא הייצוגית התובענה של עניינה
 אחרי ניתנים חלקם, או נולם הניטול, שירותי נאשר גם הניטול"), דמי "תוספת או ("התוספת"המנוחה ביום הניתנים

 ני וטענה הנ״ל, הטענות על חלקה הנמל חברת ).00:00(הלילה בחצות לחלופין או הנונבים, צאת עם קרי: המנוחה, יום
 בנמל הראשונה המשמרת של עבודתה לתחילת ועד המנוחה בימי הניתנים ניטול שירותי בגין התוספת, את נדין גובה היא

המנוחה. יום שלמחרת היום בבוקר
 המנוחה. ביום שניתן הניטול משירותי חלק אותו בעד אלא ניטול, דמי תוספת לגבות אין ני הייצוגית, התובעת טענה עוד

 המנוחה ביום להינתן החלו הניטול שירותי נאשר גם ניטול דמי תוספת לגבות זנאית היא ני מנגד, טענה הנמל חברת
מנן. לאחר ונמשנו

 והם פרי נשאו הצדדים בין המגעים ענבר. יצחק השופט(בדימוס) נבוד בפני לגישור פנו הצדדים המשפט בית בהמלצת
להלן. נמפורט האחר, הצד בטענות מודה מהצדדים שמי מבלי פשרה, להסדר ביניהם הגיעו

הפשרה: הסדר עיסוי
 תוספת מנס, עמילי באמצעות או במישרין הנמל, לחברת ששילמו הנמל חברת "לקוחות הקנוצה: הנוי - הגדרות .1

 תקופת התשלום". נמועד יחשב נאמור תוספת ננללה בה החשבונית תאריך זה, לעניין ההשבה. בתקופת ניטול דמי
 המועד הקובע". למועד ועד האישור) בקשת להגשת קודם שנים (שבע 10.5.2008 מיום שתחילתה "תקופה ההשבה:
לחלוט". יהיה זה פשרה הסדר המאשר הדין פסק בו "המועד הקובע:

 ולגבות לחייב תחדל הנמל חברת הקובע, מהמועד החל - הסובע מהמועד החל ניטול דמי תוספת מגביית חדילה .2
 לתחילת ועד המנוחה יום בצאת )00:00(הליל חצות שלאחר הזמן בפרק שיינתנו ניטול שירותי בגין ניטול דמי תוספת

 ניטול שירותי בגין ניטול דמי תוספת ולגבות לחייב להמשיך רשאית תהיה הנמל חברת מנן. שלאחר המנוחה יום
המנוחה. יום בצאת - (סלל) 00:00 - הליל חצות ועד מנוחה ביום שיינתנו

 ששילמו מהסנומים 84% הקבוצה לחברי תשיב הנמל חברת - הסובע למועד קודם שנגבתה ניטול דמי תוספת השבת .3
 יום בצאת )00:00(הליל חצות שלאחר הזמן בפרק שניתנו ניטול שירותי בגין ניטול, דמי נתוספת ההשבה בתקופת
 מעת שמתפרסם נפי לצרנן, המחירים למדד הצמדה הפרשי בתוספת מנן, שלאחר המנוחה יום תחילת ועד המנוחה

לסטטיסטיקה. המרנזית הלשנה ידי על לעת
 ינונו קבוצה, חבר לנל שיושב הפרטני ההשבה מסנום ני הצדדים, בין הוסנם המיסים, רשות להנחיות בהתאם .4

הייצוגית. לתובעת והגמול הייצוגית התובעת ב״נ שנ״ט על המע״ט רניב בגין סנומים
 הקבוצה מחברי חבר של הבנק חשבון ופרטי ש״ח) 50מ- פחות זניח(קרי, הוא הפרטני ההשבה סנום שבו במקרה .5

 את תעביר הנמל חברת אפשרית, איננה הקבוצה לחבר הפרטני ההשבה סנום העברת אם או הנמל; לחברת ידוע אינו
ייצוגיות"). תובענות ("קרןייצוגיות תובענות לקרן נתרומה ישירות הנ״ל הסנום

 המצטבר ההשבה מסנום 1.75% של בשיעור המייצגת לתובעת מיוחד גמול לקבוע המשפט לבית ממליצים הצדדים .6
 לחברי המצטבר ההשבה מסנום 11.25% של בשיעור המייצגת התובעת לב״נ ושנ״ט מע״ט; בתוספת הקבוצה, לחברי

מע״מ. בתוספת הקבוצה,
הווסזו: מו ופרישה התנגדויות הגשת

 שלעיל, הקבוצה חברי עם הנמנה אדם נל לחוק, (ד)18 סעיף להוראות בהתאם - ההסנם מן ופרישה התנגדויות הגשת .7
 פרסום ממועד ימים 45 עד הצדדים), לב"נ העתק המשפט(עם לבית להגיש רשאי בסעיף, המנויים מהגופים אחד או

 הקבוצה חברי עם הנמנה אדם נל לחוק, 0(18 לסעיף ובהתאם הפשרה, להסדר בנתב מנומקת התנגדות זו, הודעה
 ערוך בטופס זו, הודעה פרסום ממועד ימים 45 עד הצדדים), לב״נ העתק (עם המשפט לבית להודיע רשאי שלעיל
בקבוצה. להינלל שלא רצונו על ,2010 התש״ע- ייצוגיות, תובענות לתקנות 7 בתקנה נאמור

 ויחול לעיל, נאמור פרישה על שהודיעו אלו למעט הקבוצה, חברי נל נלפי בי-דין מעשה יתגבש הדין פסק מתן עם .8
 התובענה עילות נל עם בקשר מטעמה מי ו/או הנתבעת נלפי הקבוצה מחברי אחד נל של ומוחלט סופי מלא, ויתור

הפשרה). בהסנם נמפורט בגדרה(הנל שהוגשה האישור ובקשת הייצוגית
שונות

 השעות בין ),5 התקווה שבע(רח׳ בבאר המחוזי המשפט בית במזנירות התובעים קבוצת לעיון עומד הפשרה הסדר .9
 אביב תל ,2 השלושה רחוב ושות; שטורם ספיר, שיפמן, עוה״ד משרד המייצגת, התובעת ב״נ במשרד ונן ,08:30-13:00

).tal@3slaw.co.il אלקטרוני: לדואר פנייה (באמצעות
 במודעה האמור לבין הפשרה הסדר הוראות בין סתירה של מקרה ובנל המחייב הוא הפשרה הסדר של המלא הנוסח .10

הפשרה. הסדר הוראות יקבעו זו,
החלטתו. על-פי מתפרסמת והיא המשפט בית על-ידי אושר המודעה נוסח .11
המשפט. בית אישור בקבלת מותנה הפשרה הסדר תוקף .12

 עו״ד טפיו, טל
המייצגת התונעת ב״כ

 עו״ז אבוננאל, דניאל
הנמל חנות ב״כ

הערה



