הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה
מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום  1/1/1/הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה (להלן" :בית המשפט") בקשה
לאישור הסדר פשרה (להלן" :הסדר הפשרה") ב-ת"צ  9/89/-90-18בח'ית נ' טופולסקי ושות' בע"מ (להלן:
"התביעה") .עניינה של התביעה הינו טענת התובע כי רכש אריחי קרמיקה מהנתבעת ,ובמדידה בדיעבד שביצע
בעצמו ,גילה לטענתו כי האריחים שקיבל קטנים ממידתם המוצהרת ,לכן לטענתו חויב ביתר ,הואיל ובמסמכי
המכירה מבוצע החישוב על בסיס מ"ר וע"פ המידה המוצהרת .הנתבעת מנגד טענה כי בתחום הריצוף קיים תקן
ישראלי רשמי ,המתיר סטייה מוגדרת מהמידה המוצהרת ,משכך גם אם המדידות שביצע התובע ימצאו כנכונות
הרי שהתובעת עומדת בדרישות התקן ,ופועלת ע"פ כל דין .ברם הצדדים הגיעו למסקנה משותפת ,כי קיים צורך
בהגברת המודעות הצרכנית לנושא ,והנתבעת קבלה על עצמה לידע את לקוחותיה ,הן בשילוט מתאים באולמות
המכירה והן בהערה במסמכי המכירה בדבר הסטייה האפשרית והמותרת בחוק ,מהמידות המוצהרות .לאור כלל
האמור הגיעו הצדדים להסכמות בדבר פשרה כדלקמן -
 .1הסדר הפשרה יחול על כל לקוחות הנתבעת שרכשו את המוצר החל מיום  88.90.8911ועד מועד מתן תוקף של
פסק דין להסדר הפשרה (להלן" :קבוצת התובעים").
 .8הנתבעת מתחייבת ,בתוך  09ימים ממועד אישור הסדר הפשרה ,להוסיף ,לטפסי ההזמנות המונפקים
לצרכנים ,הערה ,במידת אותיות שאינה קטנה מהכיתוב האחר שבתנאי העסקה ,ואף מודגשת ממנו ,המודיעה
כי – "מידת האריח המסופקת בפועל ,יכול שתהיה קטנה או גדולה מהמידה המסחרית הנקובה במסמכי
העסקה ,והכל במסגרת החוק והתקן" ,וכן להוסיף באולם התצוגה ,בסביבת עמדות המכירה שלטים
המלמדים כי "תיתכן סטייה מסוימת מהמידה המסחרית בהתאם לתקן".
 .0הנתבעת מתחייבת ,בתוך  09ימים ממועד אישור הסדר הפשרה ,לתרום אריחי ריצוף ,למקלט לנשים מוכות
בחיפה (שכתובתו אינה מפורסמת לשם הגנה על הנשים החוסות בו) .המקלט מופעל ע"י עמותת נשים למען
נשים (עמותה רשומה –  .)98910008בעבר שימש המבנה בו ממוקם המקלט כבניין רשות ציבורית ומצבו של
הריצוף במקום ,בכי רע .הנתבעת נאותה לתרום לעמותה ,אריחי ריצוף בשטח כולל של כ –  199מ"ר לשם
החלפת הריצוף הקיים בחדרי הנשים החוסות ,שוויה של התרומה נאמד במעל  .₪ 19,999העמותה משתמשת
במבנה תחת הסכם חכירה ארוך טווח ,כך שהתועלת שתצמח לנשים המשתמשות במקלט היא ארוכת שנים
(יובהר כי התרומה כוללת הספקה והובלה של האריחים אך לא את התקנתם).
 .1בנוסף הוסכם להמליץ כי הנתבעת תשלם לתובע גמול בסך של  ₪ 19,999ואת את שכר טרחת ב"כ התובע בסך
של  ,₪ 89,999בתוספת מע"מ.
 .9במסגרת הסדר הפשרה מוותרים התובע וכל אחד מחברי קבוצת התובעים כלפי הנתבעת באופן סופי ,מלא
ומוחלט על כל העילות והטענות עליהן נסובה התובענה.
 .0הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור
במודעה זו ,יקבעו ההוראות בהסדר הפשרה .מודעה זו אושרה על ידי בית המשפט והיא מפורסמת בהתאם
להחלטתו.
 .7חבר קבוצת התובעים ,אדם הפועל לטובת עניינם של קבוצת התובעים ,רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה
ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת התביעה ,ארגון הפועל לקידום מטרה ציבורית ,וכן היועץ המשפטי
לממשלה ,רשאים להגיש לבית המשפט ,בכתב ,בתוך  19ימים מיום פרסום הודעה זו ,התנגדות מנומקת
להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה .חבר קבוצה שאינו מעוניין כי יחול עליו
הסדר הפשרה ,רשאי להגיש הודעת פרישה לבית המשפט (עם העתק לב"כ הצדדים) ,בתוך  19יום ממועד
פרסום מודעה זו (להלן" :תקופת הביניים").
 .8מי שלא יגיש הודעת הפרישה עד לתום תקופת הביניים ,יחשב כמי שהסכים להיכלל בקבוצת התובעים
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ולהתקשר בהסדר הפשרה .הודעת פרישה תכלול את הפרטים הבאים :שם ,תעודת זהות ,כתובת ,מספר טלפון
ופקס (אם יש) .אישור בלתי מותנה של הסדר הפשרה על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט ,יהווה תנאי מתלה
לתוקף ההסדר .הסכם הפשרה עומד לעיון קבוצת התובעים במזכירות בית המשפט המחוזי בחיפה ,בימים א-
ה' בין השעות  ,8:09-18:09וכן בתיאום מראש אצל ב"כ התובע המייצג עו"ד תומר וסרמן ,בדרך אלנבי ,18
חיפה ,טל' ,91-80//9/9 :או אצל ב"כ הנתבעת ,שלומי אביטן – משרד עו"ד ,מרח' הצפצפה ,בניין ישי סנטר ,8
רמת ישי ,טל'.91-8009988 :

______________
ת .וסרמן ,עו"ד
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ש .אביטן ,עו"ד
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