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  בפני כבוד השופטת קרלינסקי     

  

   03920344-3ת.ז.   שחר בז'רנו    התובע

  ע"י ב"כ עו"ד נדב סלומון ואח'  

  44641סבא - כפר 7033, ת.ד. 25רח' התע"ש   

  09-7687761פקס:  09-7687760טל':   

    

  

  -נ  ג  ד      -

  

  

      51201798-9 ח.פ.  בע"מיינות ביתן    .1  הנתבעים

   51278115-4 ל.פ.   ע.ר. צים שיווק ישיק בע"מ .2

  ע"י ב"כ עוה"ד אשר אפריאל ואח'   

  פארק המדע נס ציונה  3רח' גולדה מאיר   

  08-9363938פקס:  08-9364441טל:   

    

  היועץ המשפטי לממשלהב"כ  -מדינת ישראל  .3  

  מרכז אזרחי  ע"י ב"כ מפרקליטות מחוז    

  תל אביב  154מדרך מנחם בגין   

   2-6468017-פקס:  073-3736222טל:   

    

  

  עמדה מטעם ב"כ היועץ המשפטי לממשלה 

או חוק תובענות  החוק - (להלן 2006-(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו18בהתאם לסעיף 

לבקשה ), מתכבדת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה להודיע כי לא מצאנו מקום להתנגד ייצוגיות

  לאישור הסדר פשרה, ואנו מותירים את ההכרעה במכלול לשיקול דעת בית המשפט הנכבד.

   - פתח דבר  .א

לחוק הגנת  2עניינה של התובענה  בטענת המבקשים בדבר ביצוע הטעית צרכנים בניגוד לסע'  .1

עוד נטען, בין היתר, בבקשה לאישור  . (להלן: חוק הגנת הצרכן) 1981-הצרכן,  התשמ"א

להציג על לחוק הגנת הצרכן הקובע שיש ב 17סעיף הנתבעת  הפרה את נה כייצוגית כי התובע

יה שחוק הפיקדון חל יגבי הטובין את מחירם הכולל. ככל שמדובר בטובין כגון בקבוק שת

עליהם, על הנתבעת להציג את המחיר הכולל אותו נדרש הצרכן לשלם ואין להציג את מחיר 

 הטובין בצורה מפוצלת. 



  

 

2

 דים הגישו לאישורו של בית המשפט הנכבד הסכם פשרה לפיו: הצד .2

"כל מי שרכש בסניפי המשיבה בבקבוק/ פחית/ ו/או מיכל הקבוצה המיוצגת תוגדר   .א

קדונו כאשר חברי הקבוצה הוטעו יאחר שניתן לקבל בעבורו לאחר השימוש בו את פ

   בפועל."לחשוב כי המחיר המוטבע על גבי המדבקה הינו המחיר שאמור להגבות 

המשיבה מתחייבת לפעול בהתאם לדין בעניין הצגת המחיר הכולל את גובה הפיקדון   .ב

על גבי המדבקה הצמודה על גבי כל בקבוק /פחית ו/או מיכל אחר שניתן לקבל בעבורו 

 לאחר השימוש, את הפיקדון.   

על ידי מתן הנחה לגבי ₪  230,000המשיבה תקיים כפיצוי מוסכם הנחה בגובה של   .ג

במקום בסך ₪  4.9שקלים כך שהמוצר יימכר בסך של  2.2כירת "פיוז תה" בסך של  מ

 ש"ח במגה בעיר, במהלך תקופה בת חודש ימים.   7.40ביינות ביתן וסך של ₪  7.10של 

לטובת הציבור באמצעות ארגון ₪  200,000בנוסף, המשיבה תעביר תשלום סך של    .ד

מהחיים. התרומה תוענק באמצעות תלושי פתחון לב  וגדולים   –צדקה ו/או עמותה 

 קניה לחנויות הרשת או באמצעות אספקת מוצרים בשווי הנ"ל.

 סכומי שכ"ט וגמול   .ה

   - עמדת ב"כ היועץ המשפטי לממשלהב. 

לעמדתנו, יש  - ₪)  230,000-לעניין הפיצוי בדמות "מבצע על משקאות" (שווי הפיצוי מוערך ב .3

שלא מדובר במבצע שהנתבעת היתה עורכת ללא קשר לשקול פיצוי זה לאור הקושי לוודא 

  לתובענה, שכן פיצוי מסוג זה עלול אף להיטיב עם הנתבעת שכן הוא מעודד קניה. 

הנתבעת שומרת לעצמה את האפשרות  –₪)  200,000-תרומה לעמותות (שווי הפיצוי מוערך ב .4

תרומה  ועדפת הינה לעמדתנו, הדרך המלבחור בין תרומת תלושי קניה לבין תרומת מוצרים. 

לטובת הנתבעת  תשל כסף ולא תרומת מוצרים (שעלותם נמוכה עבור הנתבעת וכן פועל

 . לצורך מימוש תכלית ההרתעה של החוק בפרסום מוצריה)

, שווים צריך להיות מחושב לפי ערך מכירה ו/או מבצעי הנחות יתרמו מוצריםייקבע כי ככל ש .5

 19.7.16פס"ד מיום   שרביט נ' הוט 55901-11-13"צ בתשל הנתבעת ולא לפי המחיר לצרכן (

, מה ). ככל שייתרמו תלושי קניה, יש לקבוע מה יהיה הסכום למימוש בכל תלושפורסם בנבו 

  ויש לציין על גבי התלוש כי הוא ניתן כפיצוי במסגרת הסדר פשרה. תוקף התלושים

לחוק, במקרה בו הורה בית ) 2(ג)(20לסעיף שבהתאם יובהר ככל שיוחלט על תרומה כספית,  .6

לקרן לניהול וחלוקת   המשפט על מתן סעד כספי לטובת הציבור, יורה על העברת הכספים

חוק, תוך ייעוד הכספים לתחום הקרוב לנושא התובענה לא 27כספים אשר הוקמה מכח סעיף 

  הייצוגית שהוגשה. 
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, נקבע סכום הפיצוי ועל סמך איזה פרמטרים כיצד  מעיון בהסדר הפשרה עולה שלא ברור  .7

 כאשר  אין מידע בדבר גובה הנזק. 

וזאת  להתנות את מתן שכה"ט עד לקיום ההסדר בפועל מוצע  -שכר הטרחה והגמול לתובע .8

לאחר הגשת דו"ח לבית המשפט. כן (ד) לחוק תובענות ייצוגיות, ו 23בהתאם לסמכותו לפי סע' 

השופט גרוניס על ידי כבוד קבע נכפי ש. ביצוע ההסדרלבית המשפט על  מוצע לחייב בדיווח 

על  פורסם בנבו )  23.5.12(שניתן ביום  עיזבון המנוח משה שמש נ. דן רייכרט 2046/10ע"א ב

סכומי הגמול לתובע ושכה"ט להיות מחושבים מסכום הפיצוי שיתקבל בפועל, לצורך יצירת 

 תמריץ עבור המבקש ועורך הדין המייצג לפקח על מילוי ההסדר. 

וסף, פיצוי בדמות "קופונים" לחברי הקבוצה יזכה בשכר טרחה נמוך יותר ממקרה בו בנ .9

פס"ד מיום  זות נ' סנוח 944-08-11ת.צ. הפיצוי הניתן לחברי הקבוצה הוא פיצוי כספי ישיר (

 ). פורסם בנבו  23.6.14

 

 
  ברנע, עו''ד אורלי  

  אזרחי -מחוז מרכז  סגן בכיר א'  וממונה לפרקליט  

  1270251 א.ב. 8600/16/תצ "מפמ

 


