
 פשרה הסכם לאישור בקשה הגשת בדבר הודעה
ייצוגיות") תובענות "חוק (להלן:2006התשס״ו- ייצוגיות, תובענות חוק לפי

ואח׳ בע״מ ישראל מוטורס יוניברסל נגד ואח׳ הורביץ בעניין
 המשפט לבית הוגשה 24.02.2020 ביום כי ,2006ו-״התשס ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 לסעיף בהתאם הודעה בזאת ניתנת

 לאישורה והבקשה התובענה בעניין נחתם אשר הפשרה"), "הסכם :פשרה(להלן הסכם לאישור בקשה אביב-יפו בתל המחוזי
 :(להלן בע״מ ישראל מוטורס יוניברסל נגד ״התובעים״) :(להלן הורביץ ונתן הורביץ יצחק ה״ה ידי על שהוגשה כייצוגית

;״התובענה״) :בת״א(להלן המחוזי המשפט בבית 24925־11־11 ת״צ במסגרת ״הנתבעת״)
 פרסומים במסגרת הצרכנים את שהטעתה בכך ,1981התשמ״א- הצרכן, הגנת חוק את הפרה הנתבעת כי נטען התובענה במסגרת

 בטענות כפרה הנתבעת ;ידיה על המשווקים 2012 או 2011 ייצור משנת ספארק״ ״שברולט מדגם הרכב בכלי הדלק צריכת לגבי
 צריכת כי והסבירה מעבדה, בדיקות פי על הדלק צריכת לגבי היצרן נתוני בפרסום אותה חייב המחוקק כי הבהירה התביעה,

 נהג כל של הנהיגה לפרופיל בהתאם למצב, וממצב לנהג מנהג ומשתנה קבועה בלתי אינדיבידואלית, היא הרכב כלי של הדלק
 לגבי הנתבעת נגד ייצוגית תובענה לנהל לתובעים בתל-אביב המחוזי המשפט בית התיר ,17.2.2019 ביום ;ברכב השימוש ולאופי

 זאת, כל כדלקמן, פשרה בדבר להסכמות הצדדים הגיעו ממושך מו״מ ולאחר המשפט בית בהמלצת בלבד. 2011 משנת רכב כלי
 משנהו. בטענות מודה הצדדים מן שמי בלא

הפשרה הסכם עיסוי
:כדלקמן לפעול הנתבעת הסכימה התובעים בטענת להודות בלא הפשרה, הסכם במסגרת

 "המועד :לחלוט(להלן הפשרה הסכם את המאשר הדין פסק יהפוך בו שבמועד מי - הפשרה הסדר חל שעליה הסבוצה הגדרה .1
הקבוצה"). "חברי :(להלן 2011 בשנת הנתבעת מאת נרכש שרכבו ״Chevrolet Spark״ מדגם רכב כלי בעל הינו הקובע״)

 של ממחירם 20% של בשיעור הנחה הקבוצה חברי לכל הנתבעת תעניק הקובע, המועד לאחר מיד - הסבוצה לחברי הטבה .2
 תקופתי טיפול במסגרת ,2011 בשנת הנתבעת מאת שנרכשו ספארק שברולט מדגם הרכב בכלי שיותקנו מקוריים חילוף חלקי
 תקלה/ליקוי מתיקון שוטף(להבדיל תקופתי תחזוקה טיפול במסגרת הנתבעת, של השירות במוסכי תינתן ההטבה אחד. שוטף

קבוצה. חבר כל של בחירתו לפי וזאת הקובע, מהמועד החל חודשים 24 שמניינה תקופה במהלך שייערך אחד תאונה) או
 "יידוע" הנתבעת תוסיף הקובע, מהמועד החל ־ "יידוע" הנתבעת תוסיף המבקשים לבקשת ובהתאם הדין משורת לפנים .3

 לפי הם הדלק צריכת "נתוני :הבא בנוסח ידיה על ונמכרים המשווקים ספארק״ ״שברולט מדגם הרכב כלי של בפרסומים
 לפער להגיע אף ויכולה הנהיגה וממאפייני הרכב מתחזוקת הדרן, מתנאי גם מושפעת בפועל הדלק צריכת מעבדה. בדיקות

המעבדה". לנתוני ביחס משמעותי
 נתוני נקי(גילוי אוויר תקנות לפי הדלק, וצריכת האוויר זיהום נתוני של המלא הנוסח יופיע שבהם בפרסומים יופיע היידוע
.2009התשס״ט- בפרסומת), מנועי מרכב אוויר זיהום

 כוחם לבאי טרחה ושכר המייצגים לתובעים גמול לעניין הצדדים המלצת - כוחס לבאי טרחה ושכר המייצגים לתובעים גמול .4
 של בסך המייצגים התובעים לב״ב טרחה שכר (ב) ; ₪ 30,000 של כולל בסך המייצגים לתובעים גמול (א) :כדלקמן הינה

כדין. מע״מ בתוספת ₪ 150,000
 אחד או שלעיל, הקבוצה חברי עם הנמנה אדם כל לחוק, (ד) 18 סעיף להוראות בהתאם - ההסכם מן ופרישה התנגדויות הגשת

 ימים 45 עד הצדדים), לב״כ העתק המשפט(עם לבית להגיש רשאי ייצוגיות, תובענות לחוק (ד)18 בסעיף המנויים מהגופים
 הקבוצה חברי עם הנמנה אדם כל לחוק, (ו)18 לסעיף ובהתאם הפשרה, להסכם בכתב מנומקת התנגדות וו, הודעה פרסום ממועד
 בתקנה כאמור ערוך בטופס זו, הודעה פרסום ממועד ימים 45 עד הצדדים), לב״כ העתק המשפט(עם לבית להודיע רשאי שלעיל

בקבוצה. להיכלל שלא רצונו על ,2010 התש״ע- ייצוגיות, תובענות לתקנות 7
 חברי כל כלפי דין בית מעשה וייווצר ויתור, מיידי ובאופן אוטומטית יתגבש הפשרה הסכם את הנכבד המשפט בית אישור עם

 אושרה הקבוצה מן ויציאתם לחוק), (ו׳)18 סעיף להוראת הקבוצה(בהתאם מן יציאה בדבר הודעות נתנו אשר אלו למעט הקבוצה
המשפט. בית ידי על

 באי אצל מראש בתיאום וכן הייצוגיות, התובענות בפנקס המיוצגת הקבוצה לעיון עומד הפשרה הסכם - הפשרה בהסכם עיון
 ! 03-7512066:טלי 52523 גן רמת ,153 ביאליק מרח׳ ושות׳ י.פוקס ממשרד קבץ וגדי פוקס יוסי עוה״ד המייצגים, התובעים כוח

.03-6130956 פקס׳:
 של מקרה ובכל המחייב הוא נספחיו) הפשרה(על הסכם של המלא הנוסח הפשרה. הסכם של בלבד תמצית מהווה לעיל האמור
 המשפט בית ידי על אושר המודעה תוכן הפשרה. הסכם הוראות יקבעו זו, במודעה האמור לבין הפשרה הסכם הוראות בין סתירה
 בית אישור בקבלת מותנה הפשרה הסכם תוקף להחלטתה. בהתאם מתפרסמת וזו צפת) צילה השופטת אביב(כב׳ בתל המחוזי

המשפט.
סיגלמיכאלי,עו״ד עו״ד מוסקונה, יעקב אוסלנדו,עו״ד שמואל גדיקבץ,עו״ד עו״ד פוקס, יוסי

דין עורכי - ושות׳ מוסקונה שלו אוסלנדר ושות׳ פוקס י.
הנתבעת כוח באי התובעים כוח באי

הערה



