הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה
בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו"( 6002-החוק")
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיפים (81ג) ו(52-א)( )3לחוק ,כי ביום  52בפברואר  5081הוגשה לבית המשפט המחוזי
בחיפה ("בית המשפט") בקשה לאישור הסדר פשרה ("הסדר פשרה") בין יהודה פלוטקין ("התובע") ושופרסל בע"מ
("הנתבעת") ,במסגרת ת"צ "( 28718-00-82התובענה") ,אשר ביום  81ביולי  5087אישר בית המשפט לנהלה כתובענה
ייצוגית ("החלטת האישור").
עניינה של התובענה בטענת התובע ,כי הנתבעת אינה מסמנת מהו המחיר של חפיסת סיגריות או פאקט סיגריות וזאת
בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א 8018-והוראות בתקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים
ושירותים) ,התשנ"א .8008-לטענת התובע ,אי סימון המחיר כקבוע בדין מנע ומונע ממנו ומכל לקוחות החברה לבצע
החלטה כלכלית מושכלת האם לרכוש מהחברה סיגריות ומה הכמות שכדאי לרכוש בכל קניה אם בכלל .עוד טוען
התובע כי ההפרה האמורה נעשתה בנסיבות בהן הנתבעת כבר התחייבה לסמן את מחיר הסיגריות באמצעות קטלוג
שיוצמד לארון הסיגריות וזאת במסגרת הסדר הסתלקות אשר קיבל תוקף של פסק דין (ת"צ  55153-08-83אפרתי נגד
שופרסל בע"מ) .להגנתה טענה הנתבעת ,בין היתר ,כי התביעה אושרה בשל תקלה אמיתית מקומית ביישום נהליה
הפנימיים שנקבעו ,כי היא נקטה בכל הנהלים הסבירים והמקובלים ,כי אין כל ראיה שההתנהלות נעשתה במתכוון ,כי
הנתבעת מקפידה על הסימון באמצעות תליית מחירונים; כי סיגריות הינו מוצר בעל תכונות ייחודיות .התנהגות הצרכן
ביחס אליו שונה לעומת התנהגות למוצר אחר ,ולכן הטענה כי חברי הקבוצה מעוניינים לבצע "סקר שוק" בין מותגי
סיגריות שונים ונקודות מכירה שונות חסרת יסוד; כי בית המשפט קבע שרק מי שרכש סיגריות שלא סומן לגביהם
מחיר ונגרם לו עקב כך נזק ממון עשוי להיות זכאי לפיצוי ,ולאור העובדה שחברי הקבוצה אינם זהים ,היקף הנזק
הנטען שיכול היה להיגרם לכל אחד מהם שונה .עוד טענה הנתבעת כי לא מתקיים קשר סיבתי בין אי הסימון או
ההטעיה הנטענים ,לבין הנזק הנטען.
הגדרת הקבוצה שעליה חל ההסדר :כל מי שרכש סיגריות בסניפי הנתבעת ,שלא סומן לגביהן מחיר כולל בהתאם
לחובה הקבועה בדין ,ונגרם לו עקב כך נזק ממוני ,וזאת בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה ועד למתן פסק דין
("חברי הקבוצה").
פיצוי לחברי הקבוצה :הפיצוי נטו לחברי הקבוצה יעמוד על סכום כולל של  .₪ 8,120,000במועד שיחול  12ימים
מהמועד הקובע (כהגדרתו בהסדר הפשרה) הנתבעת תעניק פיצוי ישיר בדמות הנחה ממחיר החשבון שתוענק באופן
בלתי מותנה ולרכישת כל מוצר כדלקמן :כל חבר מועדון הלקוחות שופרסל שרכש בין  8עד  2אריזות סיגריות בשנתיים
האחרונות יקבל הנחה בגובה  ₪ 1למימוש ברכישה בשופרסל; כל חבר מועדון שרכש בין  2עד  80אריזות סיגריות
בשנתיים האחרונות יקבל הנחה בגובה  ₪ 7למימוש ברכישה בשופרסל; כל חבר מועדון שרכש מעל  80אריזות סיגריות
בשנתיים האחרונות יקבל הטבה בגובה של  ₪ 80.18למימוש ברכישה בשופרסל; את ההטבה האמורה יקבלו חברי
המועדון האמורים באופן אוטומטי ישירות כזיכוי למימוש מרכישה בכרטיס חבר המועדון שלהם; ההודעה אודות
ההטבה תימסר באמצעות מסרון (הודעת  )SMSשישלח לחברי המועדון הרלוונטיים שהינם מותרי דיוור (הסכימו
לקבל הודעות); שופרסל תעניק ללקוחות האמורים את הפיצוי בסכום מצטבר של עד  8,200,200ש"ח המהווים 17%
מתמורת ההסדר כדלקמן ("ההטבה") .תרומה :סכום היתרה ₪ 510,200 ,נטו ,המשקף את הפיצוי המיועד עבור
לקוחות שאינם ניתנים לאיתור או זיהוי ,ייתרם באמצעות תרומה של מוצרים לעמותת "לשובע" (ע.ר,)210820230.
עמותה העוסקת בחלוקת מזון לנזקקים ("סכום התרומה") .יובהר כי תרומת המוצרים תתבצע באופן שמחיר העלות
של המוצרים לנתבעת יהיה  .₪ 510,200מובהר כי מחיר השוק של המוצרים האמורים הינו גבוה יותר באופן ניכר זאת
גם בהתחשב בעלויות נלוות הקשורות בתרומה כגון שינוע ,פיקוח ותיאום .הצדדים סבורים שבאופן זה ,לא רק שיתועל
הסכום האמור למטרה ראויה אלא אף שסכום התרומה ינוצל בצורה מיטבית בכך שיעניק לנזקקים מוצרי צריכה
ששווי השוק שלהם גבוה יותר.
שכר טרחה וגמול :בהסדר הפשרה המליצו הצדדים לבית המשפט לאשר תשלום שכר טרחת עורך-דין וגמול לתובע,
שלא על חשבון או מתוך ההטבות לחברי הקבוצה על-פי הסדר הפשרה ,כדלקמן 100,000 :ש"ח (ארבע מאות אלף
שקלים חדשים) ,בתוספת מע"מ כדין ,בגין שכר טרחת עורך-דין לב"כ התובע; ( ₪ 30,000שלושים אלף שקלים חדשים)
בגין גמול לתובע.

-5ויתור על תביעות :כפוף לאישור הסדר הפשרה על-ידי בית המשפט ,מוותרים התובע וחברי הקבוצה ,באופן סופי
ומוחלט ,על כל טענה ,דרישה ,זכות או עילה הנובעים או הכרוכים עם איזו מהטענות או הדרישות הכלולות בתובענה
ובבקשת האישור נגד הנתבעת .כן מצהירים התובע וחברי הקבוצה כי הסכם זה ממצה באופן סופי ומוחלט את מלוא
זכויותיהם וטענותיהם כלפי הנתבעת או מי מטעמה ,וכי לא תהיה להם בעתיד כל טענה ,דרישה ,או זכות כלפי הנתבעת
או מי מטעמה ,הקשורה בתביעה או בעובדות מושא התובענה ובקשת האישור.
הגשת התנגדויות ופרישה מהסדר הפשרה :בהתאם להוראות סעיף (81ד) לחוק ,כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה ,או
אחד מהגופים המנויים בסעיף ,רשאי להגיש לבית המשפט (עם העתק לב"כ הצדדים) ,עד  12ימים ממועד פרסום
הודעה זו ,התנגדות מנומקת בכתב להסדר הפשרה .בהתאם להוראות סעיף (81ו) לחוק ,כל אדם הנמנה עם חברי
הקבוצה רשאי להודיע לבית המשפט (עם העתק לב"כ הצדדים) ,עד  12ימים ממועד פרסום הודעה זו ,בטופס ערוך
כאמור בתקנה  7לתקנות תובענות ייצוגיות ,על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.
זכות עיון :הסדר הפשרה המלא עומד לעיון חברי הקבוצה במזכירות בית המשפט וכן בתיאום מראש במשרדי ב"כ
הצדדים :ב"כ התובע ,עוה"ד אורלי בן עמי מרחוב אליהו אורבך  ,2חיפה (טל' ;020-7777370 :פקס';)01-1803780 :
ב"כ הנתבעת ,עוה"ד אסף לוין ,גולדפרב זליגמן ושות' עורכי דין ,רחוב יגאל אלון  ,01תל אביב (טל';03-2010150 :
פקס'.)03-2010088 :

