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 הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

 (מ"בעגל שירותי חניה בצלאל נדב נ'  51968-11-19ת"א(  שלוםת"צ ))

 המ"ש"(, כי לביהחוק)" 2006-( לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו3)א()25מובא בזאת לידיעת הציבור, בהתאם לסעיף 
 "(.הבקשה"( בתובענה לעיל )"ההסדרהוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה )"

גל שירותי "(; ב"כ המבקש")ועו"ד יוני פולק יעקב שדה מיוצג ע"י עו"ד ה"(, המבקש)" בצלאל נדב הצדדים להסדר:
 .רפאל בייפוס"י עו"ד ע תמיוצגה ,(״המשיבהאו ״ "גל שירותי חניה)" מ"בעחניה 

 עיקרי הסדר הפשרה:

מציינת במפורש במחירון המצוי בשילוט בפתח החניונים שבבעלותה כי  גל שירותי חניהבבקשת האישור נטען כי ד .1

פועלת בניגוד למובטח  גל שירותי חניה, ואולם, בפועל, ₪ 25 -בבוקר" הינו  08:00עד  15:00"מחירון ערב מהשעה 

החונים בגין מחיר שעתי )או מחיר "מקסימום יומי/אובדן כרטיס"(, וזאת ולמוצג במחירון, והיא מחייבת את ציבור 
 אף בגין השעות הכלולות בתעריף "מחירון ערב";

הפשרה שעיקריו יפורטו להלן, נעשה תוך הצהרת הצדדים כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום  הסדר .2

הדין -משנהו, שנטענה בכתבי בי הודאה מצד מי מהם ו/או מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי האחד כלפי
 שהוחלפו במסגרת התובענה ובקשת האישור. 

לקוחות המשיבה אשר חנו או יחנו עד למועד מתן החלטה בבקשת יחול על כל הקבוצה הרלוונטית עליה חל ההסדר  .3
ף גבוה האישור בחניוני המשיבה בשעות הכלולות "במחירון ערב" אולם בפועל נדרשו לשלם בגין השעות הנ"ל תערי

למועד אישור השנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור ועד  7-יותר מהתעריף הקבוע ב"מחירון ערב", וזאת ב
 ."(חברי הקבוצהידי בית המשפט )"-הסכם הפשרה בפסק דין על

בו יאושר הסדר הפשרה ע"י בית ימים מהמועד  30המשיבה להעניק לציבור, בתוך התחייבה הסדר מסגרת הב .4

"(, אשר תינתן לציבור אשר יעשו שימוש בחניון/ני ההטבהש״ח )להלן: " 180,000הטבה בסך כולל של , המשפט
על כלל המחירים הנקובים במחירון החניה בחניון בפינת הרחובות  20%המשיבה באמצעות מתן הנחה של 

חודשים  9אמה(, ולמשך ״ בהתהחניון״-״ והמחירוןבן סרוק בתל אביב המופעל על ידי המשיבה )להלן ״-ז'בוטינסקי
 ״( או עד למיצוי סכום ההטבה, לפי המוקדם.תקופת ההטבהעוקבים ורציפים )להלן ״

הודעה לבית המשפט הנכבד, הנתמכת  המסור המשיבתימים לאחר תום המועד האחרון למימוש ההטבה,  30 בתוך .5

את ההטבה, תוך פירוט כמות , לגבי כמות הצרכנים שמימשו מנכ"ל המשיבה ובאישור רו"ח של המשיבה בתצהיר
 ם והיקף ההטבה שניתנה.המימושי

במידה ובתום תקופת ההטבה המשיבה לא תסיים את מלוא מתן ההטבה, אזי המשיבה מתחייבת בהתאם להוראות  .6
( לחוק תובענות ייצוגיות, כי היתרה עד לגובה סכום ההטבה הכולל כנ"ל תועבר ע"י המשיבה לקרן 2)ג()20סעיף 

 א לחוק תובענות ייצוגיות. 27וקת כספים הנפסקים כסעד, אשר הוקמה מכוח סעיף לניהול ולחל

אשר יהיה בהן כדי להבטיח שהתנהלותה העתידית של נוספות בנוסף, המשיבה מתחייבת לנקוט בפעולות  .7

 .המשיבה, בכל הקשור למצגים המופיעים בחניוניה לא יטעו את הציבור

בהסדר( ביחס לענייני התביעה ם ומטית ויתור וסילוק )כהגדרתעם אישור ביהמ"ש את ההסדר יתגבש אוט .8

הקבוצה בהסדר(, וייוצר מעשה בית דין ביחס לכל ן התביעה והבקשה )כהגדרת הייצוגית ולכל עילות
)ו( לחוק[, ויציאתם אושרה ע"י 18יציאה מהקבוצה ]בהתאם לסעיף  למעט אלו שנתנו הודעותהרלוונטית 

 ביהמ"ש.

אדם הפועל לטובת עניינם של  ,בקשההבשמה הוגשה  אדם הנמנה עם הקבוצה -)ד( לחוק 18בהתאם לסעיף  .9

רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין בו עוסקת הבקשה, ארגון הפועל  חברי הקבוצה,
, זהימים מפרסום  45לקידום מטרה ציבורית כאמור, והיועמ"ש, רשאים להגיש לביהמ"ש בכתב, תוך 

התנגדות מנומקת להסדר ולהמלצה בעניין גמול ושכ"ט )עם העתק לב"כ הצדדים(; לא תינתן ארכה; התנגדות 
 מספר טלפון. ראיה על הימנות בקבוצה, תכלול שם מלא, ת.ז., כתובת, 

)עם  מביהמ"שסדר, רשאי לבקש החבר קבוצה שאינו מעוניין כי יחול עליו ה -)ו( לחוק 18בהתאם לסעיף  .10
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הוא ייחשב לעניין הסדר זה  -ולא להתיר לו לצאת מהקבוצה, , זהימים מפרסום  45הצדדים(, תוך  העתק לב"כ

כמי שנתן הסכמתו להיכלל בקבוצה ולהתקשרותו בהסדר, ובכלל זה כמי שהתגבש כלפיו ובעניינו, אוטומטית, 
ראיה על ., כתובת, ויתור וסילוק )כהגדרת מונח זה בהסדר(; לא תינתן ארכה; הבקשה תכלול שם מלא, ת.ז

ייחשב לעניין הסדר גם כן אדם / גורם שביהמ"ש לא יאשר את בקשתו כאמור מספר טלפון. ו, הימנות בקבוצה
ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבש כלפיו ובעניינו,  זה כמי שנתן הסכמתו להיכלל בקבוצה ולהתקשרותו בהסדר

 .בהסדר( םויתור וסילוק )כהגדרת

 שונות:

ו/או כל הודעה / מודעה / פרסום  ההסדר ונספחיו, הוא המחייב; בכל סתירה בין מודעה זוהנוסח המלא של  .11

 לבין האמור בנוסח המלא של ההסדר, יחייב נוסח ההסדר.  אחר

, ימים מיום חתימתו 90ולתקופה של עד  , בתיאום מראשבקשהמיעמוד לעיון כל דורש במשרדי ב"כ  ההסדר .12

 . 03-5448244 בטל':

  מ"ש.המותנה בקבלת אישור ביתוקף ההסדר  .13



 שניהנוסח מודעה 
 גנספח 

 



 תובענה ייצוגית בבקשה לאישורפסק דין מתן הודעה בדבר   

 (מ"בעגל שירותי חניה בצלאל נדב נ'  51968-11-19ת"א(  שלוםת"צ ))

(, עדי הדרבתל אביב )כבוד השופט  השלוםאישר בית המשפט  ________מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 

מר בצלאל שהוגשה על ידי  51968-11-19ונתן תוקף של פסק דין, להסכם פשרה בעניין תובענה ייצוגית בת"צ 

 יפו. -בתל אביבהשלום ( לבית המשפט "המשיב"ה)להלן:  מ"בעגל שירותי חניה ( נגד "המבקש" להלן:) נדב

 כללי

וט בפתח החניונים שבבעלותה המשיבה מציינת במפורש במחירון המצוי בשילכי  נטעןבבקשת האישור  .1

, ואולם, בפועל, המשיבה פועלת בניגוד ₪ 25 -בבוקר" הינו  08:00עד  15:00כי "מחירון ערב מהשעה 
למובטח ולמוצג במחירון, והיא מחייבת את ציבור החונים בגין מחיר שעתי )או מחיר "מקסימום 

 חירון ערב";עות הכלולות בתעריף "מיומי/אובדן כרטיס"(, וזאת אף בגין הש

הסדר הפשרה שעיקריו יפורטו להלן, נעשה תוך הצהרת הצדדים כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה  .2

משום הודאה מצד מי מהם ו/או מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי האחד כלפי משנהו, שנטענה בכתבי 

 הדין שהוחלפו במסגרת התובענה ובקשת האישור. -בי

לקוחות המשיבה אשר חנו או יחנו עד למועד מתן החלטה בבקשת האישור כל יחול על הסכם הפשרה  .3

בחניוני המשיבה בשעות הכלולות "במחירון ערב" אולם בפועל נדרשו לשלם בגין השעות הנ"ל תעריף 
שנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור ועד ה 7-גבוה יותר מהתעריף הקבוע ב"מחירון ערב", וזאת ב

 .("חברי הקבוצה")ידי בית המשפט -רה בפסק דין עללמועד אישור הסכם הפש

, תל אביב, טלפון: 133המבקש מיוצג על ידי עו"ד יעקב שדה ממשרד יעקב שדה ושות', מרחוב אבן גבירול  .4

רפאל בייפוס, עו"ד (. המשיב מיוצג על ידי "ב"כ המבקש" להלן:) 077-4703234; פקס' 03-5448244

 .03-6040509: '; פקס03-6040409: פוןלט, אביב-תל, 55יגאל אלון  וברחמ

 תמצית הסכם הפשרה

, בו יאושר הסדר הפשרה ע"י בית המשפטימים מהמועד  30המשיבה מתחייבת להעניק לציבור, בתוך  .5

"(, אשר תינתן לציבור אשר יעשו שימוש בחניון/ני ההטבה)להלן: " ש״ח 180,000הטבה בסך כולל של 

על כלל המחירים הנקובים במחירון החניה בחניון בפינת הרחובות  20%המשיבה באמצעות מתן הנחה של 
(, ולמשך בהתאמה החניון״״-״ והמחירוןבן סרוק בתל אביב המופעל על ידי המשיבה )להלן ״-ז'בוטינסקי

 ״( או עד למיצוי סכום ההטבה, לפי המוקדם.תקופת ההטבהחודשים עוקבים ורציפים )להלן ״ 9

הודעה לבית המשפט הנכבד,  המסור המשיבתועד האחרון למימוש ההטבה, ימים לאחר תום המ 30 בתוך .6

, לגבי כמות הצרכנים שמימשו את ההטבה, מנכ"ל המשיבה ובאישור רו"ח של המשיבה הנתמכת בתצהיר
 ם והיקף ההטבה שניתנה.תוך פירוט כמות המימושי

משיבה מתחייבת בהתאם תקופת ההטבה המשיבה לא תסיים את מלוא מתן ההטבה, אזי הבתום במידה ו .7

ייצוגיות, כי היתרה עד לגובה סכום ההטבה הכולל כנ"ל תועבר  ( לחוק תובענות2)ג()20להוראות סעיף 
א לחוק תובענות 27ע"י המשיבה לקרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד, אשר הוקמה מכוח סעיף 

 ייצוגיות. 

הלן אשר יהיה בהן כדי להבטיח שהתנהלותה בנוסף, המשיבה מתחייבת לנקוט בפעולות המפורטות ל .8

 . העתידית של המשיבה, בכל הקשור למצגים המופיעים בחניוניה לא יטעו את הציבור

 שונות

הסכם הפשרה יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה, תביעה, או טענה של מי מחברי הקבוצה המיוצגת  .9
בגין ו/או בקשר עם טענות נשוא התובענה ו/או הבקשה לאישור. אישור בית המשפט ופסק הדין יהווה 
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 מעשה בית דין כלפי כל קבוצת התובעים. 

. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב. בכל האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה .10

מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יגברו הוראות הסכם הפשרה. הסכם 
 ובמשרד ב"כ המבקש, שפרטיו תל אביב ,בתל אביב השלוםהפשרה עומד לעיון במזכירות בית המשפט 

 ימים ממועד פרסום מודעה זו.  45לעיל, עד חלוף 

 תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.  .11

 

________________                                           _______________________________ 
 יוני פולק, עו"ד         יעקב שדה, עו"ד                                , עו"ד רפאל בייפוס   

 ב"כ המבקש    ב"כ המשיבה                                       



 נוסח מודעה ראשונה
 2נספח 

 



  

 הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

 (מ"בעגל שירותי חניה בצלאל נדב נ'  51968-11-19ת"א(  שלוםת"צ ))

 המ"ש"(, כי לביהחוק)" 2006-( לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו3)א()25מובא בזאת לידיעת הציבור, בהתאם לסעיף 
 "(.הבקשה"( בתובענה לעיל )"ההסדרהוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה )"

גל שירותי "(; ב"כ המבקש")ועו"ד יוני פולק יעקב שדה מיוצג ע"י עו"ד ה"(, המבקש)" בצלאל נדב הצדדים להסדר:
 .רפאל בייפוס"י עו"ד ע תמיוצגה ,(״המשיבהאו ״ "גל שירותי חניה)" מ"בעחניה 

 עיקרי הסדר הפשרה:

מציינת במפורש במחירון המצוי בשילוט בפתח החניונים שבבעלותה כי  גל שירותי חניהבבקשת האישור נטען כי ד .1

פועלת בניגוד למובטח  גל שירותי חניה, ואולם, בפועל, ₪ 25 -בבוקר" הינו  08:00עד  15:00"מחירון ערב מהשעה 

החונים בגין מחיר שעתי )או מחיר "מקסימום יומי/אובדן כרטיס"(, וזאת ולמוצג במחירון, והיא מחייבת את ציבור 
 אף בגין השעות הכלולות בתעריף "מחירון ערב";

הפשרה שעיקריו יפורטו להלן, נעשה תוך הצהרת הצדדים כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום  הסדר .2

הדין -משנהו, שנטענה בכתבי בי הודאה מצד מי מהם ו/או מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי האחד כלפי
 שהוחלפו במסגרת התובענה ובקשת האישור. 

לקוחות המשיבה אשר חנו או יחנו עד למועד מתן החלטה בבקשת יחול על כל הקבוצה הרלוונטית עליה חל ההסדר  .3
ף גבוה האישור בחניוני המשיבה בשעות הכלולות "במחירון ערב" אולם בפועל נדרשו לשלם בגין השעות הנ"ל תערי

למועד אישור השנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור ועד  7-יותר מהתעריף הקבוע ב"מחירון ערב", וזאת ב
 ."(חברי הקבוצהידי בית המשפט )"-הסכם הפשרה בפסק דין על

בו יאושר הסדר הפשרה ע"י בית ימים מהמועד  30המשיבה להעניק לציבור, בתוך התחייבה הסדר מסגרת הב .4

"(, אשר תינתן לציבור אשר יעשו שימוש בחניון/ני ההטבהש״ח )להלן: " 180,000הטבה בסך כולל של , המשפט
על כלל המחירים הנקובים במחירון החניה בחניון בפינת הרחובות  20%המשיבה באמצעות מתן הנחה של 

חודשים  9אמה(, ולמשך ״ בהתהחניון״-״ והמחירוןבן סרוק בתל אביב המופעל על ידי המשיבה )להלן ״-ז'בוטינסקי
 ״( או עד למיצוי סכום ההטבה, לפי המוקדם.תקופת ההטבהעוקבים ורציפים )להלן ״

הודעה לבית המשפט הנכבד, הנתמכת  המסור המשיבתימים לאחר תום המועד האחרון למימוש ההטבה,  30 בתוך .5

את ההטבה, תוך פירוט כמות , לגבי כמות הצרכנים שמימשו מנכ"ל המשיבה ובאישור רו"ח של המשיבה בתצהיר
 ם והיקף ההטבה שניתנה.המימושי

במידה ובתום תקופת ההטבה המשיבה לא תסיים את מלוא מתן ההטבה, אזי המשיבה מתחייבת בהתאם להוראות  .6
( לחוק תובענות ייצוגיות, כי היתרה עד לגובה סכום ההטבה הכולל כנ"ל תועבר ע"י המשיבה לקרן 2)ג()20סעיף 

 א לחוק תובענות ייצוגיות. 27וקת כספים הנפסקים כסעד, אשר הוקמה מכוח סעיף לניהול ולחל

אשר יהיה בהן כדי להבטיח שהתנהלותה העתידית של נוספות בנוסף, המשיבה מתחייבת לנקוט בפעולות  .7

 .המשיבה, בכל הקשור למצגים המופיעים בחניוניה לא יטעו את הציבור

בהסדר( ביחס לענייני התביעה ם ומטית ויתור וסילוק )כהגדרתעם אישור ביהמ"ש את ההסדר יתגבש אוט .8

הקבוצה בהסדר(, וייוצר מעשה בית דין ביחס לכל ן התביעה והבקשה )כהגדרת הייצוגית ולכל עילות
)ו( לחוק[, ויציאתם אושרה ע"י 18יציאה מהקבוצה ]בהתאם לסעיף  למעט אלו שנתנו הודעותהרלוונטית 

 ביהמ"ש.

אדם הפועל לטובת עניינם של  ,בקשההבשמה הוגשה  אדם הנמנה עם הקבוצה -)ד( לחוק 18בהתאם לסעיף  .9

רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין בו עוסקת הבקשה, ארגון הפועל  חברי הקבוצה,
, זהימים מפרסום  45לקידום מטרה ציבורית כאמור, והיועמ"ש, רשאים להגיש לביהמ"ש בכתב, תוך 

התנגדות מנומקת להסדר ולהמלצה בעניין גמול ושכ"ט )עם העתק לב"כ הצדדים(; לא תינתן ארכה; התנגדות 
 מספר טלפון. ראיה על הימנות בקבוצה, תכלול שם מלא, ת.ז., כתובת, 

)עם  מביהמ"שסדר, רשאי לבקש החבר קבוצה שאינו מעוניין כי יחול עליו ה -)ו( לחוק 18בהתאם לסעיף  .10
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הוא ייחשב לעניין הסדר זה  -ולא להתיר לו לצאת מהקבוצה, , זהימים מפרסום  45הצדדים(, תוך  העתק לב"כ

כמי שנתן הסכמתו להיכלל בקבוצה ולהתקשרותו בהסדר, ובכלל זה כמי שהתגבש כלפיו ובעניינו, אוטומטית, 
ראיה על ., כתובת, ויתור וסילוק )כהגדרת מונח זה בהסדר(; לא תינתן ארכה; הבקשה תכלול שם מלא, ת.ז

ייחשב לעניין הסדר גם כן אדם / גורם שביהמ"ש לא יאשר את בקשתו כאמור מספר טלפון. ו, הימנות בקבוצה
ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבש כלפיו ובעניינו,  זה כמי שנתן הסכמתו להיכלל בקבוצה ולהתקשרותו בהסדר

 .בהסדר( םויתור וסילוק )כהגדרת

 שונות:

ו/או כל הודעה / מודעה / פרסום  ההסדר ונספחיו, הוא המחייב; בכל סתירה בין מודעה זוהנוסח המלא של  .11

 לבין האמור בנוסח המלא של ההסדר, יחייב נוסח ההסדר.  אחר

, ימים מיום חתימתו 90ולתקופה של עד  , בתיאום מראשבקשהמיעמוד לעיון כל דורש במשרדי ב"כ  ההסדר .12

 . 03-5448244 בטל':

  מ"ש.המותנה בקבלת אישור ביתוקף ההסדר  .13



 שניהנוסח מודעה 
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 תובענה ייצוגית בבקשה לאישורפסק דין מתן הודעה בדבר   

 (מ"בעגל שירותי חניה בצלאל נדב נ'  51968-11-19ת"א(  שלוםת"צ ))

(, עדי הדרבתל אביב )כבוד השופט  השלוםאישר בית המשפט  ________מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 

מר בצלאל שהוגשה על ידי  51968-11-19ונתן תוקף של פסק דין, להסכם פשרה בעניין תובענה ייצוגית בת"צ 

 יפו. -בתל אביבהשלום ( לבית המשפט "המשיב"ה)להלן:  מ"בעגל שירותי חניה ( נגד "המבקש" להלן:) נדב

 כללי

וט בפתח החניונים שבבעלותה המשיבה מציינת במפורש במחירון המצוי בשילכי  נטעןבבקשת האישור  .1

, ואולם, בפועל, המשיבה פועלת בניגוד ₪ 25 -בבוקר" הינו  08:00עד  15:00כי "מחירון ערב מהשעה 
למובטח ולמוצג במחירון, והיא מחייבת את ציבור החונים בגין מחיר שעתי )או מחיר "מקסימום 

 חירון ערב";עות הכלולות בתעריף "מיומי/אובדן כרטיס"(, וזאת אף בגין הש

הסדר הפשרה שעיקריו יפורטו להלן, נעשה תוך הצהרת הצדדים כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה  .2

משום הודאה מצד מי מהם ו/או מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי האחד כלפי משנהו, שנטענה בכתבי 

 הדין שהוחלפו במסגרת התובענה ובקשת האישור. -בי

לקוחות המשיבה אשר חנו או יחנו עד למועד מתן החלטה בבקשת האישור כל יחול על הסכם הפשרה  .3

בחניוני המשיבה בשעות הכלולות "במחירון ערב" אולם בפועל נדרשו לשלם בגין השעות הנ"ל תעריף 
שנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור ועד ה 7-גבוה יותר מהתעריף הקבוע ב"מחירון ערב", וזאת ב

 .("חברי הקבוצה")ידי בית המשפט -רה בפסק דין עללמועד אישור הסכם הפש

, תל אביב, טלפון: 133המבקש מיוצג על ידי עו"ד יעקב שדה ממשרד יעקב שדה ושות', מרחוב אבן גבירול  .4

רפאל בייפוס, עו"ד (. המשיב מיוצג על ידי "ב"כ המבקש" להלן:) 077-4703234; פקס' 03-5448244

 .03-6040509: '; פקס03-6040409: פוןלט, אביב-תל, 55יגאל אלון  וברחמ

 תמצית הסכם הפשרה

, בו יאושר הסדר הפשרה ע"י בית המשפטימים מהמועד  30המשיבה מתחייבת להעניק לציבור, בתוך  .5

"(, אשר תינתן לציבור אשר יעשו שימוש בחניון/ני ההטבה)להלן: " ש״ח 180,000הטבה בסך כולל של 

על כלל המחירים הנקובים במחירון החניה בחניון בפינת הרחובות  20%המשיבה באמצעות מתן הנחה של 
(, ולמשך בהתאמה החניון״״-״ והמחירוןבן סרוק בתל אביב המופעל על ידי המשיבה )להלן ״-ז'בוטינסקי

 ״( או עד למיצוי סכום ההטבה, לפי המוקדם.תקופת ההטבהחודשים עוקבים ורציפים )להלן ״ 9

הודעה לבית המשפט הנכבד,  המסור המשיבתועד האחרון למימוש ההטבה, ימים לאחר תום המ 30 בתוך .6

, לגבי כמות הצרכנים שמימשו את ההטבה, מנכ"ל המשיבה ובאישור רו"ח של המשיבה הנתמכת בתצהיר
 ם והיקף ההטבה שניתנה.תוך פירוט כמות המימושי

משיבה מתחייבת בהתאם תקופת ההטבה המשיבה לא תסיים את מלוא מתן ההטבה, אזי הבתום במידה ו .7

ייצוגיות, כי היתרה עד לגובה סכום ההטבה הכולל כנ"ל תועבר  ( לחוק תובענות2)ג()20להוראות סעיף 
א לחוק תובענות 27ע"י המשיבה לקרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד, אשר הוקמה מכוח סעיף 

 ייצוגיות. 

הלן אשר יהיה בהן כדי להבטיח שהתנהלותה בנוסף, המשיבה מתחייבת לנקוט בפעולות המפורטות ל .8

 . העתידית של המשיבה, בכל הקשור למצגים המופיעים בחניוניה לא יטעו את הציבור

 שונות

הסכם הפשרה יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה, תביעה, או טענה של מי מחברי הקבוצה המיוצגת  .9
בגין ו/או בקשר עם טענות נשוא התובענה ו/או הבקשה לאישור. אישור בית המשפט ופסק הדין יהווה 
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 מעשה בית דין כלפי כל קבוצת התובעים. 

. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב. בכל האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה .10

מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יגברו הוראות הסכם הפשרה. הסכם 
 ובמשרד ב"כ המבקש, שפרטיו תל אביב ,בתל אביב השלוםהפשרה עומד לעיון במזכירות בית המשפט 

 ימים ממועד פרסום מודעה זו.  45לעיל, עד חלוף 

 תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.  .11

 

________________                                           _______________________________ 
 יוני פולק, עו"ד         יעקב שדה, עו"ד                                , עו"ד רפאל בייפוס   

 ב"כ המבקש    ב"כ המשיבה                                       
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