הודעה על אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית -ת"צ  31998-04-18קונובסקי נ' כ.נ .מחסני השוק
בע"מ
בהתאם לסעיף )25א() (4לחוק תובענות ייצוגיות )להלן" :החוק"( מובא בזאת לידיעת הציבור ,כי ביום
 16/5/19אושר ע"י בית המשפט המחוזי בחיפה )להלן" :בית המשפט"( ,הסדר פשרה )להלן" :הסכם
הפשרה"( בת"צ ) 31998-04-18להלן" :התביעה"( ,אשר הוגשה על ידי מר מיכאל קונובסקי )להלן:
"המבקש"( ,נגד כ.נ מחסני השוק בע"מ )להלן" :משיבה"( ,יחד עם בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית .ואלה
עיקרי הסכם הפשרה:
הקבוצה הנכללת בהסדר הפשרה הינה כל מי שרכש סיגריות בסניפי החברה ,שלא סומן לגביהם מחיר כולל
.1
בהתאם לחובה הקבועה בדין ,ונגרם לו עקב כך נזק ממוני .עילות התובענה הן הפרת חובה חקוקה לפי הוראות
חוק הגנת הצרכן והוראות תקנות הגנת הצרכן ,הטעיה והפרת חובת גילוי ,הפרת חובת תום הלב ,רשלנות
ועשיית עושר ולא במשפט .השאלות המשותפות :האם מסמנת המשיבה את מחיר הסיגריות הנמכרות בכל
חנויותיה כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות; אם המשיבה אינה מסמנת כנדרש את מחיר הסיגריות ,האם
נגרם נזק לחברי הקבוצה הנטענים עקב כך ,והאם התעשרה המשיבה כתוצאה מחסכון עלויות הסימון; האם קמות
לחברי הקבוצה עילות התביעה שפורטו כלפי המשיבה .הסעד הנתבע :הוא פיצוי נזק ממוני בגין העוולות
כאמור.
להסכם הפשרה לא הוגשו התנגדויות לפי סעיף )18ד( לחוק או הודעות פרישה לפי סעיף )18ו( לחוק.
עיקרי הפשרה :הצדדים הציגו את טיעוניהם ,וכל צד שקל את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בהמשך ניהול
.2
ההליך ,ובעיקר :חוסר הוודאות בשאלת ההפרש בין מחירי המשיבה למחירים והיקף הלקוחות ,מתוך לקוחות
המשיבה ,שמחיר חפיסה הוא השיקול המדריך אותם בהחלטה לקנות סיגריות אצל המשיבה .לפיכך הגיעו
הצדדים למספר הסכמות כדלקמן :פיצוי לטובת הציבור -סכום הפיצוי נטו לקבוצה הינו  204,000ש"ח
)"הפיצוי"(.הסכום מהווה  58%מסכום הפיצוי שהיה מתקבל אילו בית המשפט היה מקבל את הטענה כי מחירי
המשיבה היו יקרים ב ₪ 0.25-לחפיסה ,ולאור טענת המשיבה כי לא כל מי שקנה לא ידע את המחיר ו/או נגרם
לו נזק .לפיכך המשיבה תעניק לכל לקוח ,חבר מועדון או לקוח מזדמן ,אשר ירכוש סיגריות עד למועד הקובע,
הנחה בסך  ₪ 1עבור כל חפיסת סיגריות ,ועד לשווי כולל של ) ₪ 204,000בכפוף למגבלת קנייה סיטונאית,
דהיינו ,בקניה אחת כמות החפיסות שתינתנה בהנחה הנ"ל תוגבל לעד ל 3-חפיסות( .בחלוף  12חודשים מהמועד
הקובע כהגדרתו בהסדר הפשרה ,תוגש הודעה מטעם המשיבה ,הנתמכת בתצהיר גורם מוסמך ,בדבר השלמת
מתן ההטבה .במידה שיוותר במועד זה פער בין סכום הפיצוי הישיר המוצע לבין סכום הפיצוי הישיר שמומש
בפועל על ידי הלקוחות ,המשיבה תתרום מוצרים כגון פירות וירקות ,מאפים ,פסטות ומוצרי חלב במחיר מכירה
בשווי הפער לעמותת "לשובע" )ע.ר ,(580169530.עמותה העוסקת בחלוקת מזון לנזקקים.
שכר טרחה וגמול :בית המשפט אישר תשלום שכר טרחת עורך דין וגמול לתובע הייצוגי – שלא על חשבון או
.3
מתוך ההטבות לחברי הקבוצה על-פי הסדר הפשרה – סכום של  40,000ש"ח )ארבעים אלף שקלים חדשים(,
בתוספת מע"מ כדין ,בגין שכר טרחת עורך דין לב"כ המבקש וסכום של  10,000ש"ח )עשרת אלפים שקלים
חדשים( ,בגין גמול למבקש והחזר הוצאות ובכלל זה הוצאות ששולמו לצורך תיעוד בסניפי המשיבה.
ויתור על פניות ומעשה בית דין :בכפוף לביצוע האמור בהסכם הפשרה ,המבקש וכל חברי הקבוצה שלא מסרו
.4
הודעת פרישה מוותרים בזאת יחדיו וכל אחד לחוד כלפי המשיבה על כל טענה או דרישה או זכות או עילה בקשר
עם העובדות נשוא התביעה.
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה ופסק הדין המאשר אותו .הנוסח המלא של הסכם הפשרה
.5
ופסק הדין המאשר אותו הוא המחייב .במקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה ופסק הדין המאשר אותו
לבין האמור הודעה זו ,יגברו הוראות הסכם הפשרה ופסק הדין המאשר אותו.
הסכם הפשרה ופסק הדין המאשר אותו יעמדו לעיון לכל דורש במזכירות בית המשפט וכן בתיאום מראש
.6
ובמהלך שעות העבודה הרגילות במשרדי באי-כוח הצדדים :ב"כ המבקש עו"ד דוד מזרחי ,חורב  4חיפה ,טל:
 ;04-8113711ב"כ המשיבה עו"ד איתי בסיס ,יגאל אלון 94א ,מגדל אלון  ,1ק ,21 .תל אביב-יפו ,טל:
.03-6868800
הודעה זו מתפרסמת בהתאם להחלטת בית המשפט מיום .16/5/19
.7

