
  הודעה בדבר מתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בתביעה ייצוגית 

 יגור פרי טיים בע"מנ'  אוחיון ואח' 11547-09-15 צת"

 

"( תוקף של פסק דין ביהמ"שנתן כב' בית המשפט המחוזי בחיפה )להלן :" 29.11.2017מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 

 "(, הכל כמפורט להלן : הסכם הפשרה)להלן: "להסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים לתביעה 

, אשר לא קיבל את השירותים אותם 2014-2015כל מנוי של הנתבעת, במהלך שנת הקבוצה שעליה חל הסכם הפשרה: 

 התחייבה הנתבעת לספק למנוייה. 

( קיום 1) –, במובן של 1973-הפרת חוזה כמשמעותו בחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג )א( עילות התובענה הייצוגית:

עילת ( אי תקינות החמאם )להלן: "2"(. )עילת אירועי הקיץ)להלן: " 2014הקיץ בשנת פעילויות לאורחים שאינם מנויים בחודשי 

הפרת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים  ב()"( ; עילת המים החמים( בעיות לחץ מים ומים חמים )להלן: "3"(. )החמאם

 "(. עילת הסירוב לחידוש מנוי)להלן: " 2001-ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א

 לחבר קבוצה. ₪  1,150: פיצוי כספי בגין נזק ממוני ונזק לא ממוני בסכום מצטבר של הסעד הנתבע

  :הפשרה הסכםעיקרי 

 בנוסף, .וכן מהטענות שהועלו על ידם כנגד הנהלת הנתבעת מעילת הסירוב לחידוש מנוי התובעים חוזרים בהם .א

 מצהירים התובעים ומאשרים, כי כל הליקויים שנטענו על ידם בהליך המשפטי, טופלו ע"י הנתבעת לשביעות רצונם. 

 ום.הפיצוי לחברי הקבוצה, בגין יתר העילות, יינתן בדרך של מתן כניסה לקאנטרי ללא תשל .ב

לעילת  ביחס ימים(; 91בסה"כ ) 31.8.2014ועד  1.6.2014 היא מיוםפה הרלבנטית ו, התקלעילת אירועי הקיץ ביחס .ג

 214בסה"כ ) 31.1.2015ועד ליום  1.7.2014לעילה זו יחושב בגין התקופה שמיום  ביחס, הפיצוי שיינתן החמאם

, לעילת המים החמים ביחס;  בגין עילה זו אינם זכאים לפיצוי 21מתחת לגיל  בתקופה זו , כאשר מנויים שהיוימים(

 ימים(. 256)בסה"כ  31.1.2015ועד ליום  20.5.2014לעילה זו יחושב בגין התקופה שמיום  ביחסהפיצוי שיינתן 

קבלת כרטיס נטען  (1)במועד פסק הדין, יהיה זכאי לבחור באחת משתי האפשרויות שלהלן:  שהנו מנויחבר קבוצה  .ד

 1.1.2018בעל מס' כניסות, ללא תשלום, בהתאם לחישוב שבסעיף ו' להלן. מימוש הכניסות יוגבל לתקופה שהחל מיום 

. הכרטיס הנטען יקנה לחבר הקבוצה את ההטבות והזכויות המוקנות לרוכש כניסות חד פעמיות 31.3.2018ועד ליום 

יס הנטען כאמור מותנית בפניית חבר הקבוצה לנתבעת, בבקשה לקבלת לקאנטרי באמצעות כרטיס נטען. קבלת הכרט

הארכת תקופת המנוי במס' ימים, ללא תשלום, בהתאם לחישוב שבסעיף ז'  (2. )31.12.2017הכרטיס הנטען, עד ליום 

 להלן. ההארכה כאמור תתבצע בסיום תקופת המנוי הנוכחית של אותו מנוי. 

יוארך  – 31.12.2017חבר קבוצה כמפורט בסעיף זה, שלא יפנה לנתבעת בבקשה לקבלת כרטיס נטען עד ליום 

. בנוסף, הכרטיס הנטען הניתן במסגרת הסכם זה לחבר בהתאם לחלופה השנייה לעילאוטומטית תוקף המנוי שלו, 

 קבוצה שהנו מנוי בקאנטרי, יהיה ניתן להסבה ללא הגבלה.

מנוי בקאנטרי במועד פסק הדין, יקבל את הפיצוי בדרך של קבלת כרטיס נטען בעל מס' כניסות,  נואינחבר קבוצה ש .ה

ללא תשלום, בהתאם לחישוב שבסעיף ו' להלן. זאת, בכפוף לכך שאותו חבר קבוצה יפנה לנתבעת לשם קבלת כרטיס 

נתן לפי סעיף זה יוגבל יהנטען שי . תוקפו של הכרטיסמתן פסה"דחודשים ממועד הפרסום בעיתונות בדבר  4נטען תוך 

חודשים. הכרטיס הנטען יקנה לחבר הקבוצה את ההטבות והזכויות המוקנות לרוכש כניסות חד  3לפרק זמן של 

, הכרטיס הנטען הניתן במסגרת הסכם זה לחבר קבוצה שאיננו עוד בנוסףפעמיות לקאנטרי באמצעות כרטיס נטען. 

 ינתן לאותו חבר קבוצה בלבד. כרטיס זה אינו ניתן להסבה בשום דרך. מנוי בקאנטרי, הינו אישי, והוא י

במועד  ( לעיל, וכן לחבר קבוצה שאיננו מנוי1ובחר בחלופה שבסעיף ד)במועד פסה"ד הפיצוי לחבר קבוצה שהנו מנוי  .ו

ועד  .6.20141: חבר הקבוצה שהיה מנוי במהלך התקופה שמיום בהתייחס לעילת אירועי הקיץ, יחושב כדלקמן: פסה"ד

יהא זכאי לימי כניסה, ללא תשלום, בהתאם לנוסחה הבאה: )מס' הימים בהם היה חבר הקבוצה מנוי  31.8.2014

: חבר קבוצה שהיה מנוי במהלך התקופה שמיום בהתייחס לעילת המים החמים. X 2ימים(  91 -בתקופה הנ"ל לחלק ל

עלות, בהתאם לנוסחה הבאה: )מס' הימים בהם היה חבר , יהא זכאי לימי כניסה, ללא 31.1.2015ועד  20.5.2014

: חבר קבוצה שהיה מנוי במהלך בהתייחס לעילת החמאם. X 4  (ימים 256 -לחלק ל הקבוצה מנוי בתקופה הנ"ל

ומעלה בתקופה זו, יהא זכאי לימי כניסה, ללא עלות,  21, וכן היה בן 31.1.2015ועד ליום  1.7.2014התקופה שמיום 

 .X 4  (214 -לנוסחה הבאה: )מס' הימים בהם היה חבר הקבוצה היה מנוי בתקופה הנ"ל לחלק לבהתאם 

בהתייחס לעילת ( לעיל, יחושב כדלקמן: 2ובחר בחלופה שבסעיף ד) במועד פסה"ד הפיצוי לחבר קבוצה שהנו מנוי .ז

יהא זכאי לימי כניסה, ללא  31.8.2014ועד  1.6.2014: חבר הקבוצה שהיה מנוי במהלך התקופה שמיום אירועי הקיץ



;  X 2  ימים( 91 -תשלום, בהתאם לנוסחה הבאה: )מס' הימים בהם היה חבר הקבוצה מנוי בתקופה הנ"ל לחלק ל

, יהא זכאי 31.1.2015ועד  20.5.2014: חבר קבוצה שהיה מנוי במהלך התקופה שמיום בהתייחס לעילת המים החמים

 256 -בתקופה הנ"ל לחלק ל הבאה: )מס' הימים בהם היה חבר הקבוצה מנוי לימי כניסה, ללא עלות, בהתאם לנוסחה

ועד ליום  1.7.2014: חבר קבוצה שהיה מנוי במהלך התקופה שמיום בהתייחס לעילת החמאם;  X 6  ימים(

מים מס' הי) ומעלה בתקופה זו, יהא זכאי לימי כניסה, ללא עלות, בהתאם לנוסחה הבאה: 21, וכן היה בן 31.1.2015

 .X 7  (ימים 214 -לחלק ל בהם היה חבר הקבוצה מנוי בתקופה הנ"ל

הפשרה הינו מצטבר. כמו כן, כל תוצאה עשרונית בהתאם לחישובים  הסכםהפיצוי הניתן ביחס לשלוש העילות מושא  .ח

' לעיל, לא יובאו בחשבון ימי מנוי ז-' וותעוגל מעלה. בנוסף, בחישוב הפיצוי כמפורט בסעיפים  – ז' לעיל-ו' ושבסעיפים 

 .מוקפאים, קרי ימים שאמורים להיכלל בחישוב בהתאם לאמור לעיל, ושבהם הוקפא מנויו של חבר הקבוצה

  .מע"מ+  ₪ 100,000בסך ישולם שכר טרחה  התובעיםלב"כ ₪.  50,000ישולם גמול בסך  לתובעים בנוסף לאמור לעיל,

 .לא הוגשו התנגדויות להסכם הפשרה

, ובטרם הדיון 29.11.2016ביום ת האישור שהגישו התובעים נתקבלה בחלקה הסכם הפשרה אושר ע"י ביהמ"ש לאחר שבקש

משפרות ומיטיבות באופן משמעותי את זכויות חברי הצדדים, ההסכמות נשוא הסכם הפשרה לדידם של בתובענה גופה. 

הקבוצה, והכל תוך חיסכון בזמן שיפוטי יקר, כאשר החלופה להסכם היא ניהול הליך משפטי ארוך ויקר, שתוצאתו אינה ידועה 

  לאיזה מהצדדים. 

ע בתביעה לטובת הקבוצה, הפער בין הסעד מושא הסכם הפשרה לסכום שחברי הקבוצה היו עשויים לקבלו לו ביהמ"ש היה מכרי

 לבין שווי ההטבה הניתנת לכל חבר קבוצה, כמפורט לעיל. ₪(  1,150הוא ההפרש בין הסכום שנתבע עבור כל חבר קבוצה )

 בהחלטת ביהמ"ש, לא מונה בודק לבחינת הסכם הפשרה. 

  . ים המפורטים לעיל, ביחס לעילות התביעה והסעדמהווים מעשה בי דין לגבי חברי הקבוצה ופסה"דהסכם הפשרה 

הנתבעת, בשד' במזכירות בית המשפט המחוזי בחיפה וכן במשרד בא כוח חברי הקבוצה והסכם הפשרה עומדים לעיון  פסה"ד

 , חיפה. 2פל ים 

 כמו כן, ניתן לעיין בהסכם הפשרה ובפסק הדין בפנקס התובענות הייצוגיות. 

 ופסה"ד הוא המחייב. בכל סתירה בין הוראות הסכם הפשרה בפסה"ד,, כפי שאושר הנוסח המלא של הסכם הפשרה על נספחיו

 בהסכם הפשרה.בפסה"ד ולבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות ש

 

 

 אבי גולדהמר , עו"ד              , עו"ד יאיר שפרן      
  הנתבעתב"כ           התובעיםב"כ         

 

 


