
 רינה שוסטר נ' שופרסל בע"מ  61-70-16811ת"צ 
 פשרה דראישור הסהגשת בקשה להודעה בדבר  

 חוק"(ה)" 6771-וק תובענות ייצוגיות, התשס"ובהתאם להוראות ח

בית הוגשה ל 5181בנובמבר  2  ביום( לחוק, כי 3)א()52-)ג( ו81פים ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעי

רינה בין "( הסדר פשרההסדר פשרה )"בקשה לאישור  "(המשפט בית)" מרכזהמשפט המחוזי 

 ."(הנבעוהת") 38133-10-83 ת"צ מסגרתב, "(המשיבהבע"מ )"שופרסל ו"( תהמבקש)" שוסטר

גה בצמוד לכל מוצר הנמכר מציאינה משיבה כי ה ,מבקשתא בטענת הוה הבקשה לאישורעניינה של 

 .הדיןוזאת בניגוד להוראות את המחיר ליחידת מידה "( האפליקציה)" onlineבאפליקציית שופרסל 

לאחר שהתקיימו מספר דיוני קדם משפט ניהלו הצדדים הליך גישור בפני כבוד המגשרת השופטת 

משפטי ממושך, ומבלי שיודה בדימוס הילה גרסטל. בסיוע המגשרת, ובמטרה להימנע מניהול הליך 

כל צד בטענות משנהו, ומתוך מטרה להיטיב עם חברי הקבוצה והציבור בכלל, בחרו הצדדים להגיע 

 להסדר פשרה שעיקריו יפורטו להלן.

כלל לקוחותיה של המשיבה אשר רכשו מוצרים באמצעות  :הגדרת הקבוצה שעליה חל ההסדר

 "(.הקבוצהחברי )" ואילך ההחל מיום השקת היאפליקצה

החלטת בית המשפט הנכבד לאשר  יום מהיום בו 31בתוך  .תיקון האפליקציה :התחייבויות המשיבה

תערוך באמצעות מומחה  המשיבה (המועד הקובע""את הסדר הפשרה תהפוך לפסק דין חלוט )

מטעמה רשימה של מוצרים חייבים בסימון אשר נמכרים באפליקציה ואינם מסומנים במחיר ליחידת 

מוצר הנמכר באפליקציה והמחויב  לכלתסמן ותציג בצמוד  נתבעתימים נוספים, ה 31מידה. בתוך 

 .בסימון מחיר ליחידה מידה בהתאם להוראות הדין, את המחיר ליחידת מידה

כי קיים קושי ניכר לכמת את שיעור הנזק הנטען שנגרם לכאורה לכל חבר  ,הוסכם בין הצדדים: יצויפ

המתבסס על סכום משוער  פיצויבשיתוף המגשרת למתווה מוסכם למתן הגיעו הצדדים  .בקבוצה

כי על פי בדיקה  המשיבה,במסגרת הסדר הפשרה הצהירה  את תוחלת הנזק שנגרמה. המשקף

ועד ליום  81.88.5181-ואשר הציגה למגשרת, החל מיום השקת האפליקציה ב והערכה שערכה

, בו בוצע עדכון גרסה לאפליקציה במסגרתו התווסף סימון מחיר ליחידת מידה באפליקציה, 2.0.5180

לקוחות )בתי אב( רכישות באמצעות האפליקציה, כולם חברי מועדון הלקוחות של  18,111-ביצעו כ

, הכלולים ללקוחות הפיצוי יינתן, הקובע מהמועד יום 31 בתוךעל כן,  ."(פיצוילקוחות ה") שופרסל

כזיכוי בכרטיס חבר המועדון של שופרסל שברשותם, ללא ₪,  82פיצוי חד פעמי בסך של  ,בקבוצה

 כולל בסכום הנו לקבוצה הכספית ההטבה שווי, לכך בהתאם. ("הזיכוי") הגבלה ו/או מגבלה כלשהי

 85הזיכוי יועמד לרשותם של לקוחות הפיצוי למשך תקופה של  .("הפשרה סכום") ₪ 8,582,111 של

בדיקה כמה מתוך לקוחות הפיצוי מימשו את הזיכוי.  המשיבההחודשים, תבצע  85חודשים. בתום 

 יתרתתעלה כי סכום הזיכוי לא מומש במלואו ונותרה יתרה למימוש )" משיבהככל שבדיקת ה

"(, תחולק יתרת הזיכוי באותה צורה ובחלוקה שווה ליתר לקוחות הפיצוי )אותם לקוחות הזיכוי

ת בדבר קיומה של יתרת הזיכוי מבקשאת ה המשיבהשמימשו את הזיכוי(. במקרה כזה, תעדכן 

המשיבה מתחייבת למסור הודעה אישית לכל אחד מחברי  הפיצוי כאמור.וחלוקתה ליתר לקוחות 

( באמצעות מסרון )הודעת 8) -אמצעים הבאים כדלהלן:ה ות ההטבה באחדאוד מלקוחות הפיצוי

SMS( או בדחיפה )push notification( ;באפליקציה )דואר פיסי או 3( הודעת דואר אלקטרוני; )5 )

 .המשיבהבכל אמצעי אחר לפי החלטת ( 1)
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על חשבון או שלא ם, יצו הצדדים לבית המשפט לאשר תשלומלההסדר הפשרה ב: שכר טרחה וגמול

בגין שכר מע"מ  כוללש"ח  581,311סכום של , פי הסדר הפשרה-מתוך ההטבות לחברי הקבוצה על

 . תבגין גמול למבקשמע"מ  כולל ש"ח 12,111סכום של ו ;תהמבקש"כ טרחת עורך דין לב

וחברי  תידי בית המשפט, מוותרים המבקש-: כפוף לאישור הסדר הפשרה עלתביעות על ויתור

 הקשור בכל סעד או/ו זכות או/ו תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל עלהקבוצה, באופן סופי ומוחלט, 

 לחברי תעמוד ולא ,מטעמה מי או/ו אליה הקשור מי כל או/ו המשיבה כלפי לרבות התביעה לענייני

 לאישור. לבקשה בקשר כלשהו נוסף לפיצוי לרבות, שהוא וסוג מין מכל, זכות המאושרת הקבוצה

)ד( לחוק, כל אדם הנמנה עם 81בהתאם להוראות סעיף  :הגשת התנגדויות ופרישה מהסדר הפשרה

, או אחד מהגופים המנויים בסעיף, רשאי להגיש לבית המשפט )עם העתק לב"כ ההקבוצחברי 

בהתאם  ימים ממועד פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב להסדר הפשרה. 12הצדדים(, עד 

רשאי להודיע לבית המשפט )עם העתק  ההקבוצ)ו( לחוק, כל אדם הנמנה עם חברי 81להוראות סעיף 

לתקנות תובענות  0בתקנה  ימים ממועד פרסום הודעה זו, בטופס ערוך כאמור 12לב"כ הצדדים(, עד 

 , על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.ייצוגיות

וכן בתיאום מראש  במזכירות בית המשפט הקבוצהרי חבעומד לעיון המלא הפשרה דר הס :זכות עיון

 81עוה"ד אופיר ארגמן ונטע יראוני מרחוב עין הקורא  ,תמבקשב"כ ה הצדדים:ב"כ במשרדי 

-13פקס':  ;ofir@bar-law.co.il; netay@bar-law.co.ilדוא"ל: ; 13-0200000טל': ) לציון-בראשון

, תל 01רחוב יגאל אלון עורכי דין,  גולדפרב זליגמן ושות', אסף לוין, עו"ד המשיבהב"כ ; (0200001

 (.13-3110088; פקס': 13-3110150אביב )טל': 

בנובמבר  80ד השופט אבי פורג(, ביום תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט המחוזי בלוד )כבו

 והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו. 5181
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