הודעה בדבר בקשה לאשר הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית
לפי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו)  2006-להלן" :חוק תובענות ייצוגיות("
בעניין ת"צ  16612-01-21אמרגי ואח 'נ 'טרקלין חשמל בע"מ -בפני כבוד השופטת נועה
גרוסמן
מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום  15.7.2021הוגשה לבית המשפט המחוזי תל אביב בקשה
לאישור הסדר פשרה") הסדר הפשרה ("אשר נחתם בעניין הבקשה
להכיר בתובענה כייצוגית) להלן" :בקשת האישור ("שהגישו אייל אמרגי ואח) 'להלן" :התובעים ("נגד
טרקלין חשמל בע"מ) להלן" :הנתבעת("
תמצית הסדר הפשרה
כללי
עניינה של התביעה הוא בבקשת התובעים לפיצוי חברי הקבוצה אשר רכשו מוצרים ב"מכירה
מיוחדת "שקיימה הנתבעת בסניפיה ובאתר האינטרנט שלה כאשר הנתבעת האריכה את תקופת
המכירה המיוחדת מעבר ל  35-ימים ,בניגוד לקבוע בחוק הגנת הצרכן ,מבלי שציינה את שיעור
ההוזלה ,את מועד תחילת המבצע וסיומו ואת כמות המלאי הנמכרת בהוזלה .הנתבעת מכחישה את
עיקר טענות התובעים ,וטוענת כי לא נגרם כל נזק לקבוצה משום שלא הוכח ע"י התובעים ,ולו
בראשית ראיה ,כי מוצר דומה שמכרה הנתבעת במכירה המיוחדת נרכש בסכום זול יותר מן הסכום
שמכרה הנתבעת אצל עוסק אחר .הצדדים סבורים שהסדר הפשרה הוגן וראוי בנסיבות העניין ,שכן
הוא הושג לאחר שיקלול כל הסיכונים והסיכויים של הצדדים ,ויש תועלת רבה לחברי הקבוצה בסיום
המחלוקת כעת ללא התדיינויות משפטיות נוספות .התובעים מיוצגים על ידי עו"ד יוסף-חי אביעזיז
ו/או נפתלי גולן מרח 'סגל  5,חדרה ,טל : 052-8883696 ,פקס077-3182951 ,
אימייל ; : aviazizlaw@gmail.comהנתבעת ,טרקלין חשמל בע"מ ,מיוצגת על ידי עו"ד דוד מושביץ
ו/או עו"ד אור פוקס נידורף ממשרד יוסי אברהם ושות 'מרח' דניאל פריש  3תל אביב ,טל03-
 6086888 :פקס03-6963801 :
הגדרת הקבוצה המיוצגת
כלל הלקוחות שרכשו מוצרים בסניפיה הפיזיים של המשיבה ובאתר האינטרנט שלה ואשר הוצג
בפניהם מצג שווא ביחס למחירם של המוצרים שרכשו ב"מכירה מיוחדת ",במהלך שבע השנים
שקדמו להגשת בקשת האישור ועד למועד שיקבע בית המשפט הנכבד למען הסר כל ספק מובהר כי
כל מי שיחתום עם הנתבעות שבהסדר על הסכם לאחר אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט ,
אינו חבר בקבוצה המיוצגת והסדר הפשרה לא יחול עליו) להלן" :חברי הקבוצה"(.
ההטבה
המשיבה תעניק פיצוי לציבור בסכום כולל של  )"₪ 1,100,000סכום הפיצוי הכולל (" עפ"י המנגנון
שלהלן :כיוון שהצדדים הסכימו שקיים קושי ממשי לזהות את חברי הקבוצה הנטענת ,הפיצוי יוענק
לכלל הציבור ולא באופן מובחן לחברי הקבוצה .הפיצוי יינתן ,לכל מי שירכוש טובין בסניפי המשיבה

ובאתר האינטרנט שלה ,בדרך של הפחתת סכום כסף ממחירו הסופי של המוצר) לאחר כל
ההנחות  (,בהתאם לפירוט להלן .לקוח שירכוש מוצר שמחירו לצרכן לאחר כל ההנחות
הוא בין  )₪ 1,000- ₪ 500מחיר לצרכן בפועל של המוצר ,ולא" מחיר מחירון "או" מחיר קטלוגי ("
יהיה זכאי להפחתה בגובה  ₪ 20לקוח שירכוש מוצר שמחירו לצרכן לאחר כל ההנחות יעלה על
 )₪1,000מחיר לצרכן בפועל של המוצר ,ולא" מחיר מחירון "או" מחיר קטלוגי ("יהיה זכאי
להפחתה בגובה  )₪ 40בסעיף זה הפחתה בסך של  ₪ 20או , ₪ 40בהתאמה" – הפיצוי "(.הפיצוי
ינתן מהמחיר הסופי לצרכן בפועל לאחר כל ההנחות") כפל מבצעים "(.כלומר ,להמחשה ,במידה
שיהיה מוצר שמחיר המחירון שלו או מחירו הקטלוגי הינו , ₪ 600ויוסכם עם הצרכן על הנחה או
שתהיה הנחה כללית בחנות בגובה  )₪ 50כך שהמחיר לצרכן בפועל הוא (, ₪ 550המחיר הסופי
שיצטרך לשלם הלקוח ,לאחר מתן הפיצוי הוא  .₪ 530באותו האופן ,במידה ויהיה מוצר שמחיר
המחירון שלו או מחירו הקטלוגי , ₪ 1,200ויוסכם עם הצרכן על הנחה או שתהיה הנחה כללית
בחנות בגובה  )₪ 150כך שהמחיר לצרכן בפועל הוא (, ₪ 1,050המחיר הסופי שיצטרך
לשלם הלקוח ,לאחר מתן הפיצוי ,הוא  )₪ 1,010כלומר ,הצרכן יהיה זכאי להפחתה נוספת מהמחיר
הסופי לאחר כל ההנחות (.מובהר ,כי אם קיימת הנחה כך שהצרכן יידרש לשלם בפועל פחות מ
 ₪500למוצר ,הצרכן לא יהיה זכאי לפיצוי ,ומובהר עוד ,כי אם מחיר המוצר לפני ההנחה הינו ₪1,000ולאחר ההנחה יהא מחירו נמוך מ  - ₪ 1000-גובה הפיצוי יהיה . ₪ 20הפיצוי הוא עבור
כל מוצר בנפרד ,ניתן לקבל" כפל הפחתות ",כלומר במידה ולקוח קונה  3מוצרים ,שמחירו
הסופי של כל אחד מהמוצרים לאחר ההנחות הוא למעלה מ , ₪ 1,000-הרי שהוא יהיה זכאי
להפחתה של  ₪, 40 ₪ 120עבור כל מוצר .הפיצוי יינתן ללקוחות על כלל המוצרים הנמכרים על ידי
המשיבה.
הפיצוי יינתן על ידי המשיבה ,לזמן בלתי מוגבל ,עד אשר סכום ההפחתה המצרפי יגיע לסך
. ₪1,100,000המשיבה מעריכה כי הפיצוי לציבור ינתן במלואו בתוך כ  9-חודשים ממועד האישור .
מועד תחילת מתן הפיצוי יהא בתוך  45יום ממועד האישור .הצדדים הסכימו שבמטרה להעניק את
כלל ההטבה לציבור בפרק זמן שאינו עולה על שנה ,הרי שאילו המשיבה לא תעניק את סכום
ההטבה במלואו בתוך כ  9-חודשים ממועד האישור ,תבצע ,החל מהחודש העשירי ואילך ,הגדלה של
סכום ההפחתה הניתנת עבור כל טובין בודד ב  ₪ 10-נוספים ,ע"פ הפירוט הבא :לקוח שירכוש מוצר
שמחירו לצרכן בפועל לאחר כל ההנחות בין )₪ 1,000 -₪ 500מחיר לצרכן בפועל של המוצר ,ולא
"מחיר מחירון "או" מחיר קטלוגי ("יהיה זכאי להפחתה בגובה  )₪ 30במקום  ₪ 20כאמור בסעיף
9.2.3לעיל ;(לקוח שירכוש מוצר שסכומו יעלה על  )₪ 1000מחיר לצרכן בפועל של המוצר ,ולא
"מחיר מחירון "או" מחיר קטלוגי ("יהיה זכאי להפחתה בגובה  )₪ 50במקום  ₪ 40כאמור
בסעיף  9.2.3לעיל (.בכל מקרה ,ההטבות יינתנו עד לאחר מתן מלוא הסכום ,יהא הזמן שייקח לכך
אשר יהא .ויתור וסילוק ומעשה בית דין בכפוף לאישורו על ידי בית המשפט הנכבד ,הסדר הפשרה
יסיים את ההתדיינות שבכותרת ויהווה סילוק סופי ,מלא ומוחלט של כל תביעה ,טענה או דרישה ,של

מי מחברי הקבוצה כלפי הנתבעות שבהסדר  ,ועם אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט ייחשבו
חברי הקבוצה כמי שוויתרו באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או סעד מכל מין ו/או סוג שהוא ,הנובעים
מעילות התובענה ו/או מהאירועים המפורטים בבקשת האישור של התובענה כייצוגית ו/או התובענה.
לאחר אישור הסדר הפשרה ומתן תוקף של פסק דין ,יתגבש מעשה בית-דין בעניינים נשוא ההליך
כלפי כל חברי הקבוצה ,כך שלא תעמוד להם עוד כל טענה או זכות כלפי והתובענה הנתבעות
שבהסדר ,למעט זכותם לקיום התחייבויות הנתבעות שבהסדר על פי הסדר הפשרה .למען הסר
ספק ,ההסדר לא יחול על כל חבר קבוצה שמסר הודעת פרישה כאמור להלן ,והוא לא יהיה זכאי לכל
הטבה כמפורט בהסדר הפשרה.
התנגדות והחרגה מהקבוצה
חבר קבוצה או גוף מהגופים המנויים בסעיף)  18ד (לחוק תובענות ייצוגיות ,רשאי להגיש לבית
המשפט ,בכתב ,בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה זו ,התנגדות
מנומקת בכתב להסדר הפשרה .הסדר הפשרה לא יחול על כל חבר קבוצה אשר הודיע ,בהתאם
לאמור בסעיף)  18ו (לחוק ,כי הוא אינו מעוניין שהסדר זה יחול עליו
")הודעת ההחרגה (" והוא לא יהיה זכאי לכל הטבה כמפורט בהסדר הפשרה .כל הודעת החרגה על
פי הסדר הפשרה תשלח בכתב למזכירות בית המשפט בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה
זו.הנתבעת תהא זכאית לבטל את הסדר הפשרה אם ימסרו לפחות  30הודעות החרגה על ידי חברי
הקבוצה.
המלצה מוסכמת לעניין שכר טרחה
שכר טרחת עורכי דין מייצגים בסך של  ₪ 170,000בתוספת מע"מ .כמו כן ,ישולם סכום נוסף של
 ₪12,206בצירוף מע"מ לטובת גמול לכל אחד מהמבקשים וכן ,החזר החלק הראשון של אגרת בית
המשפט.
שונות
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה .הנוסח המלא של הסדר הפשרה) על נספחיו (,
והוא בלבד ,הוא נוסח המחייב .הנוסח המלא של הסדר הפשרה עומד לעיון במשרד באי כוח הצדדים
שכתובתם מפורטת לעיל ,בימים א '-ה 'בין השעות  10:00 – 17:00 ,וכן זמין להורדה מאתר
האינטרנט של המשיבה )  (www.traklin.co.ilעד לתום שמונה חודשים מיום אישור הסדר הפשרה
על ידי בית המשפט .תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת
בהתאם להחלטתו .תוקף הסדר הפשרה מותנה באישור בית המשפט .בכל מקרה של סתירה בין
הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו ,יקבעו הוראות
הסדר הפשרה.
עו"ד יוסף -חי אביעזיז
עו"ד ,נפתלי גולן,
ב"כ התובעים
עו"ד דוד מושביץ ,

עו"ד אור פוקס נידור ,
עו"ד יוסי אברהם ושות ',עורכי דין
ב"כ המשיבה

