
 ייצוגית בתביעה פשרה הסדר לאישור בקשה הגשת בדבר הודעה
 2006 חתשס״ו־ ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 לטעיף בהתאם

פורג) אבי השופט כב׳ בלוד(בפני מרכז המחוזי המשפט בבית 57758־05־16 בת״צ
 לבית כי החוק) (להלן: 2006התשט״ו־ ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 לטעיף בהתאם הציבור, לידיעת בזאת מובא

 על שהוגשה לעיל, שפרטיה בתובענה פשרה הסדר לאישור בקשה הוגשה המשפט), בית מרכז(להלן: המחוזי המשפט
המשיבה). בע״מ(להלן: לוטוקארד חברת נגד בלמס חגי עו״ד המבקש ידי

 חבילות שווי בעניין היתר בין לקוחותיה, את הטעתה המשיבה לפיה המבקש, בטענת הוא התובענה של עניינה .1
 ממלכתיות הגרלות טפסי לרכוש ולאחרים לו הציעה המשיבה כי טען המבקש מוכרת. היא אותן ההגרלה כרטיסי

 שקלים. עשרות הוא ההגרלות טפסי שווי שבפועל בעוד ₪, 169.9 של בסך חודשי תשלום תמורת ₪ 4,000כ־ של בשווי
 תמורת כי בכתב, והן פה בעל הן למבקש, זה ובכלל לקוחותיה לכל ומבהירה הבהירה היא כי מנגד, טענה המשיבה
 טפסי באמצעות אחרים, עם ביחד בהגרלות, ישתתפו הם שבמסגרתה שירותים חבילת יקבלו הם האמור הסכום
שקלים. אלפי הוא הכולל ששויים הגרלה

 להגשת קדמו אשר השנים משלוש החל המשיבה, לקוחות "כל הינה: בהסדר שהוגדרה כפי הייצוגית הקבוצה .2
הממלכתיות". ההגרלות בתחום המשיבה של שירותיה לקבלת מנוי מהמשיבה שרכשו התביעה,

:כדלקמן המשיבה התחייבה הפשרה הסכם במסגרת .3
ייצוגית. כתובענה התביעה לאישור הבקשה נשוא השיווק משיטת לחדול א.
 טפסים רכישת בגין הוא למשיבה התשלום כי ומדויקת מפורשת בצורה הלקוח עם ההתקשרות במסגרת להבהיר ב.

הכוללים, המשיבה, שירותי בגין ובנוסף הסכום), ציון נקוב(תוך בסכום הפיס מפעל של רשמי בדוכן עלותם פי על
 הטפסים ובדיקת הטפסים, שליחת המשיבה, לשיטות בהתאם וקבוצתי אישי באופן הטפסים מילוי את היתר, בין

במשיבה. החברים מועדון בהגרלות והשתתפות
 וקבוצתי, אישי באופן בהגרלות ישתתף הלקוח בהם הטפסים עלות את לקוח כל עם ההתקשרות במסגרת לפרט ג.

 מילוי הטפסים, רכישת את היתר, בין הכוללים, המשיבה, שירותי עבור הינה החבילה עלות יתרת כי ולהבהיר
 הגרלות ועריכת הטפסים ובדיקת הטפסים, שליחת המשיבה, לשיטות בהתאם וקבוצתי אישי באופן הטפסים
 כהנחה החבילה מחיר מהצגת להימנע המשיבה מתחייבת בנוסף, המשיבה. ללקוחות מתנות וחלוקת פנימיות

החדשה). השיווק שיטת לוטו(להלן: הגרלת בכרטיסי
₪. 500,000 של כולל בסכום הקבוצה חברי את תפצה המשיבה ד.
 לבקשת עובר השנים בשלוש לקוחותיה שהיו למי הפיצוי הסכום את תעביר החברה הפשרה, הסדר אישור לאחר ה.

אחד. בתשלום לו המגיע הפיצוי סכום מלוא את יקבל צרכן כל ושווים. חודשיים תשלומים בחמישה האישור,
 בתקופה החברה שירותי על מנוי היה בהם החודשים למספר בהתאם ישולם לקוח לכל הפרטני הפיצוי סכום

הכולל. הפיצוי סכום מתוך ושווה יחסית ובחלוקה הרלוונטית
 פרטי את לקבל בבקשה אצלה, המעודכנת הדוא״ל כתובת באמצעות הקבוצה, חברי כל עם קשר תיצור החברה ו.

 המחאה רגיל בדואר תישלח חודשים 6 כעבור בנקאית. בהעברה הפיצוי העברת לצורך הלקוח של הבנק ח־ן
כאלו). ויהיו הדוא״ל(ככל להודעת השיב לא אשר לקוח כל של המעודכנת לכתובתו אישית

 של בסך המבקש ב״כ טרחת בשכר תישא המשיבה כי ממליצים הצדדים לחוק, )2(ז)(18 סעיף להוראות בהתאם .4
₪. 25,000 של בסך לתובע ובגמול מע״מ, בתוספת ₪ 120,000

 של טענה או עילה על של ומוחלט סופי סילוק יהווה הפשרה הסדר המשפט, בית ידי על הפשרה הסדר לאישור בכפוף .5
 הפשרה הסדר אישור האישור. בקשת ו/או התובענה נשוא הטענות עם בקשר ו/או בגין המיוצגת הקבוצה מחברי מי

 יציאה בדבר הודעה שנתנו אלו ולמעט התובעים, קבוצת ולכל המייצג לתובע ביחס דין בית מעשה יהוו הדין ופסק
המשפט. בית ידי על אושרה מהקבוצה ויציאתם לחוק, (ו)18 סעיף לפי מהקבוצה

 הפשרה, להסדר מנומקת התנגדות זו הודעה פרסום מיום ימים 45 בתוך המשפט לבית להגיש רשאי הקבוצה חבר .6
לחוק. (ד)18 סעיף להוראת בהתאם טרחה, ושכר גמול בעניין המוסכמת להמלצה וכן בכתב,

 מודיע הוא בה זו, הודעה פרסום מיום ימים 45 בתוך המשפט לבית בקשה להגיש רשאי הקבוצה על שנמנה אדם כל .7
עליו. יחול הפשרה שהסדר מעוניין אינו הוא כי

 למזכירות זו הודעה פרסום מיום ימים 45 בתוך להגיש ניתן הקבוצה מן יציאה והודעת הפשרה להסדר התנגדות .8
 עפולה; ,2 הכנסת ברחוב המבקש ב״ב למשרד או ,57758־05־16 ת״צ במסגרת מרכז־לוד המחוזי המשפט בית

.ilmiron@gmail.com דוא״ל: ;04־6407200 טלפון: ;04־6407300 פקס:
 סתירה בכל המחייב. הוא נספחיו, על ההסדר של המלא הנוסח הפשרה. הסדר של בלבד תמצית מהווה לעיל האמור .9

המחייב. ההסדר של המלא הנוסח יהא ההסדר, נוסח לבין זו מודעה בין
 בכתובת המבקש ב״כ במשרדי הרגילות העבודה ובשעות מראש בתאום דורש לכל לעיון יעמוד המלא בנוסחו ההסדר .10

 ממועד ימים 45 חלוף עד זאת /https: //5caae73c07c4£site123jne\:בכתובת האינטרנט ובאתר לעיל, המצוינת
 ישיר בקישור שלה, האינטרנט באתר גם לעיון המלא הפשרה הסדר את תעמיד המשיבה בנוסף, זו. הודעה פרסום

המודעה. פרסום מיום יום 60 למשך יוותר הפרסום הבית, מדף
המשפט. בית באישור מותנה ההסדר של תוקפו .11
ידו. על אושר ותוכנה המשפט, בית של להחלטתו בהתאם מתפרסמת המודעה .12

עו״ד מירון, אילן עו״ד הקר, שמואל
המבקש ב״כ המשיבה ב״כ
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