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 יפו–אביב־בית המשפט המחוזי בתל

 יוחנה נ' כרטיסי-בן 13-04-28863ת"צ 
 אשראי לישראל בע"מ ואח'

 2017בפברואר  22
 כ"ו בשבט תשע"ז

 

 (39)בקשה מס'  לפני כבוד השופטת שושנה אלמגור

 
 בן־יוחנה אורי (התובע) המבקש

ו     כ"ב י"ע  ל ד"ע א כ י ך מ ו ב ע ן ד"ו ו ן ר מ ר ד  ל

 ד  ג  נ

 מ"בע לישראל אשראי כרטיסי .1 (הנתבעות) תהמשיבו

ו כ"ב י"ע  ד ד"ע ו ם ד ש  ל

 מ"בע" מודל קסטרו" .2 

ו כ"ב י"ע  ר ד"ע פ א ע ר י פ ו ש ע ד ד"ו ו ר ד ד  ה

 
 

 חקיקה שאוזכרה: 

 לתוספת השנייה 1, (1)ג()20, 19, 18, .א8, 4, 3: סע'  2006-חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

 לתוספת 7ב , (2)2, 2: סע'  2010-תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א

 ז14, 6, 4, 2: סע'  1981-חוק הגנת הצרכן, תשמ"א

 63, 62, 35: סע'  ן ]נוסח חדש[פקודת הנזיקי

 39, 12: סע'  1973-, תשל"גחוק החוזים )חלק כללי(

 1982-חוק החוזים האחידים, תשמ"ג

 1979-חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט

 

 רציו:-מיני

 בכרטיס מתנה שהנפיקו המשיבות. השימוש פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה הגבלת תנאי אושר הסדר* 

 אישור הסדר פשרה –תובענה ייצוגית  –* דיון אזרחי 

 הסדר פשרה –תובענה ייצוגית  –* הגנת הצרכן 

. 

 השימוש תנאי את בענה ייצוגית שעניינה בטענה כי המשיבות הגבילופשרה בתו הסדר לאשר, בקשה
 ולפעול המבקש לה שייחס המחדלים את לתקן מתחייבת 2 משיבה .כדין שלא בכרטיס מתנה שהנפיקו, בו

 .ח"ש מיליון על עולה ששוויו פיצוי הציבור את לפצות וכן, הצרכן הגנת חוקל ז14 סעיף הוראת פי-על

. 

 אישר את ההסדר ופסק: בית המשפט המחוזי

 חלות שעליו, מתנה שובר הוא הכרטיס כי נקבע היה ההליך של שבסופו מסבירה יותר אף אפשרות קיימת
 פחות על הכרטיס תוקף כשנקבע החוק הוראות לכאורה הופרו ולפיכך, לחוק ז14 שבסעיף ההוראות
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 לחברים שתצמחנה התועלות כלל בין ''.הסכום יתרת לגבי עודף יינתן לא כי גבו-על נרשם ואף, משנתיים
 התקנון .עסקים ימי שני יום, במקום 14 בתוך הכרטיסים של ביטולם יותר, מההסדר ולציבור בקבוצה

 ובתוך בתוקף המתנה שובר זמן לכמה לדעת ללקוחות יסייע, הכרטיס יפנה שאליו, 2 משיבה שתפרסם
 חברי איתור .מזומן בעודף לַזכותם עשוי חלקי מימוש כי לידיעתם ויביא, לבטלו ביכולתם זמן כמה

 מיליון 1.3. החוק תהורא עם אחד בקנה עולה בהסדר שהוצעה קלה והתרומה משימה אינו הקבוצה
 .הדין הפרת מפני להרתיע כדי גם בהם המגשר ויש בהמלצת יסודם התרומה כסכום שנקבעו השקלים

יש מקום לאמץ את  ,דין-פסק של תוקף לו וליתן הפשרה הסדר את לאשר יש השונים, לשיקולים לב בשים
 ₪. אלף 275סך המייצגים ב הכוח-לבאי טרחה ושכר₪  אלף 75 בסך למבקש גמול על הצדדים

 

 ד י ן -פ ס ק 
 10.08.16 מיוםבקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית  בעקבות

 
 תובענות חוק: להלן) 2006–ו"התשס, ייצוגיות תובענות חוקל 18 סעיף לפי, בקשה פנייל

 .הצדדים שגיבשו הפשרה הסדר את לאשר(, ייצוגיות
 

, שיווק רשתות וכמה לכמה 1 משיבה ניפקה אישורה שנתבקש לתובענה הנוגעים בזמנים .1

(. הכרטיס: להלן) WishUcard הכרטיס את, 2 משיבה שמפעילה' קסטרו, הבגדים חנויות רשת ובהן

 כספי ערך באיזה לבחור יכול היה והלקוח, בתמורתו כותוזו ללקוחותיהן אותו מוכרות היו הרשתות

 שובר,, היה הכרטיס כי המבקש טען התובענה לאישור בבקשה. אפשרויות כמה מתוך אותו יטען

 ביקורים סמך על היתר בין, לדבריו. כדין שלא בו השימוש תנאי את הגבילו המשיבות וכי'' מתנה

 ובכך, כספי החזר ולקבל הכרטיס רכישת את טללב ללקוחות לאפשר סירבה 2 משיבה, בסניפים

 כן-כמו(. עסקה ביטול תקנות: להלן) 2010–א"התשע, (עסקה ביטול) הצרכן הגנת תקנות את הפרה

, זה סעיף(. הצרכן הגנת חוק: להלן) 1981–א"התשמ, הצרכן הגנת חוקל ז14 סעיף על הסתמך

 שובר,, על גם חלות והוראותיו 01.05.12 ביום לתוקף נכנס, עסקה ביטול בשל זיכוי שובר שעניינו

 שניתנה החשבונית בהצגת הכרטיס מימוש את להתנות אין כי קובעות הן((. ד) קטן סעיף) ''מתנה

 נפל שמחירו מוצר ברכישת הכרטיס את לממש הצרכן ביקש אם. השירות או הטובין כשנקנו

 בתנאי וזאת, במזומן העודף את לקבל זכותו הייתה, בבקשה עוד נטען, המתנה שובר של ממחירו

 םואול(. השניים מבין הנמוך) ח"ש ממאה או השובר מסכום אחוזים חמישה על עלה לא שההפרש

 ובתקנון הכרטיס על שנרשמו והתנאים ביקר שבהם קסטרו של הסניפים ברוב שקיבל התשובות

 – לו 13 סעיף כלשון, ''Cal לבין מתנה כרטיס רוכש בין מחייב הסכם ]...[,, – במרשתת שפורסם

 תוקפו מתי או נרכש מתי צוין לא הכרטיס גבי-על כי הוסיף המבקש. דמבקש אליבא, זאת סתרו

 אף. הצרכן הגנת חוקל ז14 סעיף הוראות לפי, לפחות שנתיים למשך בתוקף עמד לא הוא כיו, פוקע

 משיבה כי יוער אך) המבקש לדעת, מספקים אינם לתביעה הנוגעת התקופה במהלך שנעשו השינויים

 (.הנדון לכרטיס קשור אינו הציג אשר העדכני שהכרטיס טענה 1

 
 תובתקנו הצרכן הגנת חוקל ז14-ו 6, 4, 2 שבסעיפים החובות הפרת היו בתובענה התביעה עילות

 פקודתל 62-ו 35, 63 סעיפים לפי חוזה הפרת וגרם רשלנות, חקוקה חובה הפרת; עסקה ביטול

 סעיפים) לב ובתום מקובלת בדרך לנהוג החובה והפרת חוזה הפרת; בהתאמה[, חדש נוסח] הנזיקין
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 החוזים חוק לפי אחיד בחוזה מקפח תנאי(; 1973–ג"התשל[, כללי חלק] החוזים חוקל 39-ו 12

–ט"התשל, במשפט אול עושר עשיית חוק לפי במשפט ולא עושר עשיית; 1982–ג"התשמ, האחידים

 הוריתי, הסף על האישור בקשת את לסלק 1 משיבה של בבקשתה בהחלטתי, 21.12.15 ביום. 1979

 עתר המבקש. נגדה בתביעה הצרכן הגנת חוק הפרת ושל חקוקה חובה הפרת של העילות את לדחות

 את לתקן ולחייבן, אסורים תנאים ומתנות מטעים מצגים מציגות המשיבות כי השאר בין להצהיר

 שאינו נזק בעד גם לפצותם ותבע בכיסם נפגעו הקבוצה חברי כי טען הוא. הכרטיס גבי-על הכתוב

 .שליליים רגשות שהסבו, ובאוטונומיה הבחירה בחופש פגיעה – ממוני

 
 הקבוצות על טענות והעלו, יותפרטנ שאלות של שורה מעוררת הבקשה כי השיבו המשיבות שתי

 כי לקבל ביקשה, 1 משיבה כמו, 2 משיבה. בהן החברים מי לזהות היכולת ועל המבקש שהגדיר

 בחיקוקים מוגדר שאינו מונח) מתנה שובר על אלא, מתנה כרטיס על חלות אינן עסקה ביטול תקנות

 לקראת ללכת, ובהדרכות בנהלים העובדים את הנחתה היא הֵכי בלאו אך(, המבקש נשען שעליהם

 למבקש נמסר גם וכך – כרטיס של רכישתו שבוטלה אימת כל בכסף החזר להם ולהעניק הלקוחות

 הוא הרכישה את לבטל ניתן שבו הזמן פרק, בדין לנדרש מעבר. שלה הלקוחות שירות במוקד

 סףבכ עודף מחזירה היא במידה בה. התקנות לפי עסקה לביטול המרּבית התקופה, שבועיים

 הסכימו המבקש שבדק הסניפים במרבית. תוקפם שפקע כרטיסים גם ומכבדת זאת למבקשים

 הן ואין גדולה ברשת המציאות כורח הריהן טעויות ושם פה נפלו ואם, כספי החזר לתת העובדים

 שזפו לא, המשיבות להשקפת, הלקוחות רוב של עיניהם מקום מכל. הכללית המדיניות את משקפות

 להימנע אותם הוביל שם שהכתוב הוכח ולא, במרשתת המפורסם התקנון את או סהכרטי גב את

 הוגשה כאשר חדשה הייתה שנתיים של תוקף יקבלו מתנה שכרטיסי הדרישה. החזר מבקשת

, המשיבות טענו, בכלל. בתוקף הכרטיסים כל היו עת ובאותה, משנה פחות אז חלה היא; הבקשה

 זאת להסיק יש ולכן, מתנה שובר של רכישתו את לבטל ניתן זמן כמה בתוך קובעות אינן התקנות

 ז14 סעיף אמנם כי גרסה אף 2 משיבה. יומיים, בענייננו – למכירה מציע שהעסק המוצרים מסוג

, ככזה שנקנה מתנה שובר על ולא זיכוי לשובר תחליף המשמש מתנה שובר על לח הצרכן הגנת חוקל

 הכיר לא והעסק העסק בבית שנקנה מתנה שובר על מתפרסת שתחולתו דווקא מכך להקיש אין אך

 .כתחליף בו

 
 רק, בדיקותיה את תואמים שלטענתה, ממצאיו לפי. בשירותה שנערך סקר על הצביעה גם 2 משיבה

 את לבטל בחר שהיא רשת איזו של מתנה כרטיס בידיהם שהיה הנסקרים 504 מתוך אחד אדם

 של מאוד עד קטן מספר מונה היא קבוצה יש זאת-בכל שאם לקבל ביקשה וכך הואיל. רכישתו

 לרוב כי הוסיפו המשיבות. מקרה בכל תביעה עילת אין הכרטיס ממימוש שנמנע ולמי, צרכנים

 שהיו הכרטיסים את מימשו שכבר מפני נזק אונה לא שורלאי בבקשה כהגדרתה בקבוצה החברים

. מוצרים בו לרכוש יכול היה נדחתה הכרטיס רכישת את לבטל שבקשתו מי גם וכי, תום עד ברשותם

 ובכללם – הצרכן הגנת דיני ולא הבנקאות דיני כן-ועל בנקאי תאגיד היא 1 שמשיבה נטען סף כטענת

 הכרטיסים את לנפק שחדלה גם מה, עליה שחלים הם – מכוחו שהותקנו והתקנות הצרכן הגנת חוק

 כרטיס על חלים אינם הצרכן נתהג חוקל ז14 וסעיף עסקה ביטול תקנות שפירשה כפי. 2012 במהלך

 את לא אף, הכרטיסים תמורת את קיבלה היא לא לזה פרט. לחוד בתקנות הנזכר מונח, נטען מגנטי

 .הרשתות אלא, נוצלה שלא היתרה
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 הבשיל לא הגישור. גישור להליך 2 ומשיבה המבקש הופנו בתיק הראשון הדיון בסוף .2

 בחודש. הסף על האישור בקשת את למחוק בקשתה את 1 משיבה הגישה השני הדיון ואחרי, להסדר

 את ליישב לצדדים והמלצתי שבתי הזדמנות באותה. הראיות שמיעת החלה 2016 פברואר

 הסכמות להסכים בידיהם עלה כי הצדדים הודיעו השני ההוכחות דיון ערב. שלום בדרכי המחלוקות

 פשרה הסכם נכרת אם בשאלה 2 משיבה ןובי המבקש בין דעות חילוקי התגלעו אז ואולם, עקרוניות

 דיון אותו בעקבות. 2 משיבה ל"מנכ את לפניי לזמן והוריתי נוספת פעם הצדדים את שמעתי. מחייב

 היועץ של עמדתו לקבלת ונשלח ברבים פורסם ההסדר. ההסכם הוגש ובסופו ומתן-המשא התחדש

, לממשלה המשפטי היועץ כוח-אתב וכן, לפניי הצדדים התייצבו האחרונה בפעם. לממשלה המשפטי

 הפשרה סכום חושב כיצד 2 ומשיבה המבקש הבהירו, בהוראתי, 04.01.17 ביום. בהסדר לדיון

 .שיפורט כפי הכול – לחלקו שונה דרך והציעו

 
 :ההסכם עיקרי אלה .3

 
 חבר יהיה בקבוצה (א

 
 וםבי עסקה ביטול תקנות של לתוקף כניסתן לאחר כלשהו במועד שהיה מי כל][

 מסוג קסטרו של מתנה כרטיס של המחזיק או/ו הבעלים ][14.12.2010

,,WishuCard ''כאל ידי על עבורה שהונפק.][ 

 
 (להסכם 3 סעיף)

 
 היה לא הכרטיסים להנפקת כי נוספת פעם הצהירה 1 משיבה( דנן לבקשה 1 נספח) בהסכם (ב

 כי הצהירה 2 משיבה. יקהת שנפתח לפני עוד להנפיקם חדלה ומשכך מבחינתה כלכלי צידוק

 נקטה האישור בקשת של הגשתה טרם כי הוסיפה היא. אצלה נמכרים אינם שוב הכרטיסים

: עסקה ביטול ובתקנות הצרכן הגנת חוקשב ההוראות אחר למלא כדי רבים אמצעים

 ולעובדי החנויות למנהלי וכינוסים והדרכות הנהלים לספר התקנות שעניינן הוראות הוספת

 כספי החזר ולקבל רכישתו את לבטל בכרטיס למחזיקים מאפשרת היא לגרסתה. הקופה

 .עיניה בראות, דין פי-על המתחייבת התקופה – עסקים ימי 48 ולא יום 14 בתוך

 
 :התחייבה 2 משיבה (ג

 
 ][קסטרו ברשת מתנה סיכרטי לבטל יהיה ניתן שבמהלכו הזמן פרק כי ]...[ .16.1

 והמגבלות התנאים יתר מכל לגרוע מבלי) הרכישה מיום יום 14 יהיה

 בקסטרו המתנה כרטיסי על יחולו וכן(, עסקה ביטול בתקנות הקבועים

 תקנות ישונו לא עוד כל וזאת, הצרכן הגנת חוקל ][ז14 סעיף הוראות

 עוד כל או/ו ]...[ הצרכן הגנת לחוק ][ז14 סעיף הוראת או/ו עסקה ולביט

 כגון) מנהלית רשות ידי על או/ו המשפט בית ידי על אחרת יקבע לא

 (.הוגן ולסחר הצרכן להגנת הרשת

 
''( התקנון: ,,להלן) מתנה לכרטיסי תקנון תנסח קסטרו, כך על נוסף][ .16.2

 :כדלקמן הוראות כלולי אשר, שלה האינטרנט באתר שיפורסם

http://www.nevo.co.il/law/70305
http://www.nevo.co.il/law/70305


 אורי בן־יוחנה נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ  28863-04-13תצ )ת"א( 

5 

 

 
 בתוך קסטרו של המתנה כרטיסי את לבטל הצרכנים אפשרות .16.2.1

 של כספי החזר קבלת כנגד רכישתו מיום יום 14 של תקופה

 .עסקה ביטול לתקנות בהתאם הכרטיס תמורת ששולם הסכום

 
 בהתאם ימים שנתיים של לתקופה המתנה כרטיס של תוקפו משך .16.2.2

 .הצרכן הגנת חוקל ][ז14 לסעיף

 
 של חלקי מימוש בעת במזומן עודף לקבל הצרכנים אפשרות .16.2.3

 נמוך בכרטיס למימוש הנותר הסכום שבעקבותיו המתנה כרטיס

 וכל, מביניהם הנמוך לפי, ₪ 100 או המקורי ההטענה מסכום 5%

 .הצרכן הגנת חוקל ][ז14 לסעיף בהתאם זאת

 
 ניתן בו האינטרנט אתר ואל לתקנון [יה]הפנ תהא הכרטיס בגב .16.2.4

 .בו לעיין

 
 על החתימה לפני ששווקו קסטרו של הנוכחיים המתנה כרטיסי גבי על .17

 בוצעו ...[]2016 מאי מחודש בתוקף העדכני נוסחם ואשר, זה פשרה הסכם

, ובין היתר, השינויים הבאים, WishuCard-ה לכרטיסי ביחס שינויים מספר

אשר משקפים גם הם הסדרה של חלק מטענות בקשת האישור, ומוסכם כי 

הם משקפים הצגה ראויה ונאותה של זכויות הלקוחות בקשר עם כרטיסי 

 המתנה )וזאת מבלי לגרוע מטענות הנתבעות לגבי הנוסח הקודם(.

 
 כרטיסי גבי על הופיעו אשר הבאים המצגים הוסרו, ראשית .17.1

 המתנה כרטיסי בתקנון או/ו קסטרו עבור כאל שהנפיקה המתנה

 מטעים או/ו אסורים הם כי נטען האישור בבקשת ואשר, כאל של

 כל אלו במצגים אין ולטענתה זו בטענה כופרת קסטרו כי אף)

 (:דין כל מהוראות חריגה או הטעיה

 
 או למזומנים להמרה ניתן אינו המתנה רטיסכ,,

 .להחזרה

... 

 .''הסכום יתרת לגבי עודף יינתן לא

 
 תאריך מוטבע קסטרו של הנוכחיים המתנה כרטיסי גב על, שנית .17.2

 פרק משקף זה כשמועד הכרטיס את לממש ניתן אליו שעד מדויק

 עם כשביחד, הכרטיס רכישת מיום חודשים 24-מ למעלה של זמן

 תאריך מצוין שבו קופה סרט הכרטיס רוכש מקבל רטיסהכ

 .הכרטיס של הרכישה

 
 מספר מוטבע קסטרו של הנוכחיים המתנה כרטיסי גב על, שלישית .17.3

 פרטים לברר ניתן בו קסטרו של הלקוחות שירות מוקד של טלפון

 כרטיס נרכש בו המועד את, היתר ובין, הכרטיס לגבי שונים
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 בהתאם לביטול הימים 14 תקופת תא אליו וביחס, המתנה

 למימוש לפחות שנתיים בת התקופה ואת עסקה ביטול לתקנות

 .הצרכן הגנת חוקל ][ז14 לסעיף בהתאם

 
 16.2.3–16.2.1' בסע המפורטים התנאים כל כי מוסכם, ספק הסר למען

 קודם קסטרו ידי על שווקו שכבר ל"הנ הכרטיסים על גם יחולו ][לעיל

 בכתב קסטרו הנהלת ידי על יונחו החנויות מנהלי ]...[זה הסכם על לחתימה

 כרטיסי לגבי רק יחול 16.2.4 סעיף ואילו, אליהם ביחס גם כך לפעול

 חתימת במועד בחנויות הקיים הכרטיסים מלאי גמר לאחר שישווקו מתנה

 .זה פשרה הסכם

 
 שבבקשת המצגים את שיכללו מתנה כרטיסי לשווק שלא תמתחייב קסטרו .18

 יהיה שתוקפם מתנה כרטיסי תשווק לא וכי, מטעים הם כי נטען האישור

 למען. הצרכן הגנת חוקל ][ז14 סעיף להוראת בהתאם והכל, משנתיים קצר

 ולכמות קסטרו ברשת החנויות למספר לב בשים כי ][יובהר ספק הסר

 שעדיין אפשרות מכלל להוציא אין, שהונפקו WishuCard מסוג הכרטיסים

 לפעול מתחייבת וקסטרו, זה מסוג כרטיסים של קטן מספר בחנויות נמצאים

 מבלי וזאת, קיימים שאלו ככל, הרשת מחנויות אותם לאסוף מנת על

 גם לפעול החנויות הלימנ יונחו ולפיו, לעיל 17' בסע האמור מן לגרוע

 16.2.3–16.2.1' בסע המפורטות להוראות בהתאם כרטיסים לאותם ביחס

 מסוג כרטיסים של לב בתום מכירה כי, מובהר האמור למרות. לעיל

WishuCard .לא תיחשב להפרה של הסכם פשרה זה 

 
 (במקור ההדגשה)

 
 הרשת של מתנה טיסיכר באמצעות הקבוצה חברי את לפצות 2 משיבה התחייבה כן-כמו (ד

 נכון לי נראה זה טווח. ח"ש מיליון 1.3 הכולל וששוויים ₪ 200–150 מהם אחד כל ששווי

 וביום, ההסדר לאישור בבקשה הצדדים הסכימו שעליו לכרטיס ח"ש מאה מסך יותר

 שווי כי קובעת אני לכך-ֵאי. עליהם מקובלת לתיקון ההמלצה כי הצדדים הודיעו 25.01.17

 :הזה באופן יחולק הפיצוי. ₪ 150 יהיה כרטיס כל

 
 .'החייל למען,יחד  לאגודה – ח"ש אלף 760 ששוויים כרטיסים *

 הלוחמים לרווחת הפועלת', העטלף, לעמותת – ח"ש אלף מאה ששוויים כרטיסים *

 .ל"צה של הימי הקומנדו יחידת, 13 בשייטת

 לרווחתם ועלתהפ', הירוק הצריח, לעמותת – ח"ש אלף ארבעים ששוויים כרטיסים *

 .ל"הנח חטיבת של וההנדסה החבלה פלוגת חיילי של

 לסייע שמטרתה', משווה קו, לעמותת – ח"ש אלף 195 ששוויים כרטיסים *

 יחולקו הכרטיסים. בישראל התעסוקה בשוק להשתלב הערבי מהמגזר לאקדמאים

 .לסטודנטים

 להעצמת לתהפוע', טורונטו ידידות, לעמותת – ח"ש אלף 195 ששוויים כרטיסים *

 .בישראל החברתית מהפריפריה אוכלוסיות
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 נוער בני המלמדת', שלי הגל, לעמותת – ח"ש אלפים עשרת ששוויים כרטיסים *

 .בהם ותמיכה להם סיוע, קידומם לשם גלים גלישת בסיכון

 
 זו שתקופה ובלבד ]...[,, מהיום שנה בתוך תושלם הכרטיסים חלוקת כי נקבע בהסכם

 2 משיבה. ח"התשע הפסח חג לאחר שתסתיים כך, ''הפסח חג של מחזורים שני כוללת

 ושעד, ל"צה לחיילי התרומה את לתרום אחרת התחייבות לה הייתה לא כי הצהירה

 .אותה לתרום כוונה לה הייתה לא הפשרה בהסכם להתקשרות

 
 את להאריך התחייבה 2 משיבה, חלקית שמומשו או מומשו ושלא תוקפם שפג כרטיסים (ה

, הפשרה הסדר אישור בדבר הראשונה ההודעה של פרסומה ממועד שנה למשך םתוקפ

 אותם לממש זכאים יהיו בכרטיסים המחזיקים. נקנו מאז מפעם יותר הוטענו שלא ובלבד

 כרטיסי של הרגילים המימוש תנֵאי בכל, בהם המוטען הסכום למלוא עד הארּכה במהלך

 במקום תפורסמנה כן-כמו. זה דין-פסק על בהודעה תצוין התוקף הארכת. ברשת מתנה

 :לישנא כהאי מודעות הרשת בסניפי בולט

 
 או תוקפם ופג כלל מומשו שלא WishUcard מסוג מתנה כרטיס מחזיקי][

 מועד מאז אחת מפעם יותר הוטענו ושלא, תוקפם ופג חלקית שמומשו

 כאן] ליום עד קסטרו ברשת רכישה לצורך לממשם רשאים יהיו, רכישתם

 הסכם אישור בדבר המודעה פרסום מיום חודשים 12 שמשקף מועד איבו

 ][[הפשרה

 
  (להסכם 12.2 סעיף)

 
 2 משיבה של המרשתת אתר של הבית בעמוד אף זה בנוסח הודעה לפרסם הסכימו הצדדים

(. תחילה שהוסכם כפי בתוכו יעוד בעמוד ולא) פייסבוק החברתית ברשת שלה ובעמוד

 .והרוסית הערבית בשפות גם יופיעו אלו פרסומים

 
 :הערות כמה העיר הוא ברם, דנן לבקשה מתנגד אינו לממשלה המשפטי היועץ .4

 
 לחלוקת סביר-לא זמן פרק הם הפשרה הסדר אישור של פרסומו מיום חודשים תריסר (א

 של מלאה תמונה המשפט בית לפני להציג הצדדים על. לקצרו ויש לעמותות המתנה כרטיסי

 ניתנת היא כי להבהיר ראוי התרומה בעת. התרומה את תקבלנה אשר ותהעמות פעילות

. 2 משיבה של פילנתרופי מעשה תיחשב שלא כדי, ייצוגית בתובענה פשרה הסדר מכוח

 הקבוצה לטובת ניתנת שהיא התרומה מתן בזמן להבהיר מתנגדת אינה כי השיבה 2 משיבה

 התחשבות מתוך נקבע, בירהמס היא, התקופה משך. ייצוגית בתובענה פשרה בהסדר

 כיאות להיערך ועליה, לחג כמתנות יחולקו שהכרטיסים מעוניינת היא. תפעול בשיקולי

, עסקינן שבפשרה מאחר כי סבורה אני. זמנית-בו לשוק מתנה כרטיסי אלפי של לכניסתם

 ולא נקוב המתנה וסכום הואיל, זה עם. הצדדים הסכמת את לאמץ העניין בנסיבות ניתן

 השנה ראש לקראת יחולק הכרטיסים של השני שהמחזור הראוי מן, שנה בעוד גם הישתנ

 כי תבהיר 2 משיבה. הבא הפסח לחג עד ויותר שנה להמתין הצורך וייחסך ח"התשע



 אורי בן־יוחנה נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ  28863-04-13תצ )ת"א( 

8 

 

 כרטיסי גבי-על גם זאת ותציין, אותה תיתן כאשר ייצוגית בתובענה כפיצוי ניתנת התרומה

 נוהגת המשיבה שאם אדגיש פנים כל על םמקו מכל. אותם המלווה במכתב או המתנה

 ההסדר מכוח התרומה תיתוסף, לה לתרום התחייבה או שגרה דרך העמותות לאחת לתרום

 .מהיום יום שלושים בתוך יוגשו מתאימים תצהירים. הרגילה התרומה על

 
 תוקפם שפג הכרטיסים מכלל אחת מפעם יותר שהוטענו הכרטיסים להוצאת הצדקה אין (ב

 לשיטתה. זו בנקודה היועץ של עמדתו את לדחות ביקשה 2 משיבה. ההסדר מכוח ושיוארך

 מימשו או כלל אותו מימשו ולא המתנה כרטיס את שקיבלו לקוחות בין בהבחנה ממש יש

 מה-דבר לקנות כדי, שוב להטעינו ובחרו אותו מימשו שכבר לקוחות לבין חלקית אותו

 הארכת; במתנה הכרטיס את קיבלו, טענה היא, בקבוצה החברים רוב. לאחרים ולא לעצמם

 המשיבה. זאת לעשות בידם סיפק היה לא אם לנצלו נוסף זמן להם לאפשר נועדה התוקף

 יתברר שאם הסכימה היא. נוספות שנתיים למטעין הקנתה החוזרת ההטענה כי הוסיפה

 ואשר, אחת מפעם יותר והוטענו לאחר במתנה שניתנו מתנה כרטיסי ישנם כי ]...[,,

, הדין משורת לפנים, אז כי, האחרונה ההטענה ממועד משנתיים קצר היה תוקפם

 לתקופה תוקפם את להאריך נכונה תהיה קסטרו, הפשרה הסדר לאישור ובכפוף

 כי עליי מקובל(. לתשובתה 25 סעיף) ''החוזרת ההטענה מיום שנתיים של מקסימלית

 .להסכם תיתוסף זו הוראה

 
 הפרה אינה לב בתום כרטיסים מכירת כי הצדדים הסכימו, לעיל שצוטט, להסכם 18 בסעיף (ג

. היועץ לגישת, לבאר שיש מונח – לב תום אותו מהו פירשו ולא סתמו אך, ההסכם של

 והיא, מכבר זה הכרטיסים את מוכרת אינה כי הובהר שבהסכם ענו והמבקש 2 משיבה

. בסניפים שנותרו כרטיסיםה את לאסוף גם אלא, בעתיד מכך להימנע רק לא התחייבה

 ויימכר אחרת או זו בחנות תועה כרטיס יימצא זאת-בכל שמא נוספה 18 שבסעיף ההסכמה

  .לצרכן

 
 1 משיבה שהנפיקה בכרטיסים הכרוכות התביעה עילות תימחקנה כי הצדדים בין הוסכם (ד

 2 למשיבה נופקו שלא כרטיסים בעניין האישית תביעתו וכי, 2 משיבה של זו זולת לרשתות

 בכרטיסים אמורים שהדברים ככל נגדה מהתובענה הסתלקות זו למעשה הלכה. תידחה

 בעייתיים כאלה והסדרים, בצדה ששכרה הסתלקות אף אולי, אחרות לרשתות שניפקה

 הגמול בתשלום להשתתף הסכימה המשיבה כי הבהירו 1 ומשיבה המבקש. היועץ בעיני

 יחול ושעליו בפשרה שהסתיים ההסדר של לקוח בגלל כוחו-לבאי הטרחה ושכר למבקש

 תשלום שלפיו, 25 ובסעיף הפשרה להסכם 27.2 בסעיף מעוגנת זו הסכמה. דין בית מעשה

 זו מהערה. מחיקתן על שהוסכם מהטענות ולא לפתרון שזכו מהטענות נובע אלה סכומים

 .האחרון בדיון המשפטי היועץ כוח-באת בה חזרה

 
 חברי של בענינם בהתחשב וסביר הוגן, ראוי ]...[,, הפשרה הסדר אם לבחון בבואי .5

 :האלה השיקולים את שקלתי, ייצוגיות תובענות חוקל 19 סעיף כמצוות, '']...[הקבוצה

 

http://www.nevo.co.il/law/74020/19
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 שלא ובין ממנו חלק שמימשו בין, בשנה תוקפו מהארכת ייהנו רטיסבכ המחזיקים הקבוצה חברי

 סכום(, 09.08.16) תצהירו מתן ליום נכון כי( להסכם ב נספח) הצהיר 2 משיבה של החשב. מימשו

 713,450-בכ מסתכם כלל נוצלו ושלא עסקה ביטול תקנות חלות שעליהם בכרטיסים המוטען הכסף

 נעלמה לא זו והנחה, להניח סביר בהחלט. לערך ₪ 316,433-ב – חלקית שנוצלו ובכרטיסים, ₪

, עוד בו מחזיקים אינם בו הצבורה היתרה את מימשו שלא בקבוצה מסוימים חברים כי, מעיניי

 זכותם את להוכיח יוכלו לא אותו יציגו לא אם. ערך כל לו אין כבר כי בסברם אותו שהשמידו משום

 את מממשים היו ולא מימשו לא שונים שמטעמים אלהכ גם היו בוודאי מנגד. ממנה וליהנות

-לא בסכום פיצוי גם כולל ההסכם לכך נוסף. שנתיים של לתקופה מלכתחילה ניתן אפילו הכרטיס

 .שצוינו הסכומים על עולה ששוויו, מתנה בדמות מבוטל

 
 :לאמור קובע הצרכן הגנת חוקל ז14 סעיף

 
 כספי להחזר זכאי היה ולא שירותים או טובין לרכישת הסכם צרכן ביטל (א)

 שובר – זה בסעיף) הביטול בשל זיכוי שובר לו נתן והעוסק, דין כל הוראות לפי

 :אלה הוראות יחולו(, זיכוי

 
; בו הכתוב מחיקת את שימנע באופן תבייכ או יודפס הזיכוי שובר (1)

 שר וכיום, לחוק 1 סעיף כלשון, ''והתיירות המסחר, התעשייה שר,,] השר

 ;זה לעניין הוראות לקבוע רשאי '[א' ש – והתעשייה הכלכלה

 
 ביצוע בעת ששולם הסכום יהיה הזיכוי בשובר הנקוב הסכום (2)

 ;העסקה

 
 ;מסירתו מיום לפחות לשנתיים תקף יהיה הזיכוי שובר (3)

 
 לצרכן שניתנה החשבונית בהצגת יותנה לא הזיכוי שובר מימוש (4)

 ;העסקה ביצוע בעת

 
 שובר את לממש האפשרות את המגביל לתנאי תוקף יהיה לא (5)

 ועדת באישור, השר; מיוחדת במכירה מימושו לעניין לרבות, הזיכוי

 .זו להוראה סייגים לקבוע רשאי, הכנסת של הכלכלה

 
 תנאים בלא בו להשתמש האפשרות וציון הזיכוי שובר תוקף תקופת (ב)

, השובר גבי על יופיעו(, 5()א) קטן סעיף לפי השר שקבע בסייגים או, מגבילים

 תנאי לעניין, א4 סעיף לפי להוראות בהתאם, מיוחדת ובהבלטה ברורות באותיות

 .לצרכן המיועד אחר במידע הכלול

 
 מהסכום נמוך שמחירם שירותים או טובין רכישתב זיכוי שובר צרכן מימש (ג)

 שקלים 100 או בשובר הנקוב מהסכום 5% על עלה לא וההפרש, בשובר הנקוב

 .במזומן העודף את לקבל זכאי הצרכן יהיה, מביניהם הנמוך לפי, חדשים

 
 .מתנה שובר על גם יחולו זה סעיף הוראות (ד)

 

http://www.nevo.co.il/law/70305/14g
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 (במקור אינה ההדגשה)

 
 פורסם)[ בנבו פורסם] מ"בע ריטייל' מאצ' נ גיחון 14-09-590( א"ת מחוזי) צ"תב ציינתי כבר כאשר

, הומ'' מתנה שובר,, מגדיר אינו הצרכן הגנת חוק אמנם(, גיחון פרשת: להלן( )19.09.2016, ש"באר

 כי נקבע היה ההליך של שבסופו מסבירה יותר אף אפשרות קיימת. היקש באמצעות לסווגו ניתן אך

 לכאורה הופרו ולפיכך, לחוק ז14 שבסעיף ההוראות חלות שעליו, מתנה שובר אלא אינו הכרטיס

 עודף יינתן לא,, כי גבו-על נרשם ואף, משנתיים פחות על הכרטיס תוקף כשנקבע החוק הוראות

29864-'( מר מחוזי) צ"תב באחרונה שניתן הדין-לפסק להפנות המקום כאן. ''הסכום יתרת לגבי

, ש"באר סםפור)[ בנבו פורסם] מ"בע ופירסום לשיווק פתרונות – תפוזנט' נ גולן 14-09

 הוגן ולסחר הצרכן להגנת לרשות המשפטית היועצת של עמדתה נזכרה פרשה באותה(. 09.01.2017

 השופטת. שונים מסוגים שוברים על הצרכן הגנת חוק תחולת את להבהיר שתכליתה, 06.09.15 מיום

, בהגדרות השוררת העמימות נוכח ראוי משקל המאסדר תלעמד לתת יש כי סברה ב"נד מיכל

 צ"ת ראו) הרשות בעמדת. שמנתה הקשיים אף על הדעת שבחוות הבחנים את לאמץ והחליטה

, ש"רבא פורסם][ בנבו פורסם] מ"בע תאטראות קולנוע בתי' נ קוטלר 15-05-55247[ א"ת מחוזי]

 הכספי הערך שהוא נקוב כספי ערך בעל מסמך ]...[,, הוא מתנה שובר כי נכתב[( 14.02.2017

 על שמוצעים, מגבלות ללא, שירות או מוצר כל באמצעותו לרכוש יכול הצרכן. בגינו ששולם

 ניתן ולא משנתיים פחות לא של לתקופה תוקפו. השובר או הזיכוי את שמכבד העוסק ידי

 החוק של יחסו, טירי-וינשטוק חנה הדין-עורכת, היועצת לדברי(. 13 סעיף) ''מושומי את להגביל

 :זיכוי שובר כאל הוא המתנה שובר אל

 
 לגבי זהות הוראות משהוחלו אך, מתנה שובר מהו מגדיר אינו לחוק ז14 סעיף ]...[

 שובר. הזיכוי של ממהותו מתנה שובר מהו להסיק ניתן, מתנה שובר ולגבי זיכוי

 עסקה ביטול ניות[י]מד פי על אלא דין פי על שלא עסקה ביטול בגין ניתן כויזי

 המקורית העסקה של לערך הזהה נקוב ערך בעל מסמך הוא[ו], העוסק של

 את להגביל ניתן לא זיכוי שובר לעניין כי המחוקק קבע, כן על אשר. שבוטלה

 על גם הוחלו ][ויזיכ שובר בעניין ההוראות ]...[ .מבצע בתקופת למשל, מימושו

 שהיא, שהתמורה בכך השוברים סוגי בין זהות קיימת כי הנחה מתוך, מתנה שובר

 טרם השירות או המוצר אך במלואה מראש שולמה ],[גביהם על הנקוב הערך

 כספי בסכום נרכש אשר][ נקוב כספי ערך בעל מסמך הוא גם מתנה שובר. סופק

 .המתנה שובר גבי על הנקוב

 
 (7 סעיף, שם)

 
 ,סוכם, ''השונים השוברים בין בחנות[ה]ל בנוגע החוק של הבהירות חוסר מפאת,,

 
 [פים]סעי הוראות של אכיפה תבצע לא הוגן ולסחר הצרכן להגנת הרשות ]...[

 האינטרנט באתר זו דעת חוות פרסום מיום חודשים שלושה בתוך, לחוק ח14–ז14

 .הרשות של

 
 (17 סעיף, שם)
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 שנים, בענייננו הכרטיסים שווקו כאשר דיין ברורות היו לא הצרכן הגנת חוקשב השונות ההגדרות

 המבקש לה שייחס המחדלים את לתקן מתחייבת 2 משיבה כעת. פורסמה הרשות שעמדת לפני

 על עולה ששוויו פיצוי הציבור את לפצות וכן, הצרכן הגנת חוקל ז14 סעיף הוראת פי-על ולפעול

 .ח"ש מיליון

 
 (1()ג)20 סעיף פי-על לפעול ניתן כזה ובמקרה, קלה משימה אינו הקבוצה חברי של איתורם אכן

 כפי בהסדר. הסעיף הוראת עם אחד בקנה עולה בהסדר שהוצעה התרומה. ייצוגיות תובענות חוקל

 הביטחון בכוחות למשרתים, עמותות שלוש באמצעות, התרומה מתן על הוסכם לאישורי שהוגש

. הזוכים מעגל הורחב הערותיי ועקב, לאלו מצומצם אינו 2 משיבה של יהלקוחות קהל ואולם. בלבד

 חברים דוגמת, לסיוע הזקוקים אחרים ובין מיעוטים בני בין, בסיכון נוער בין גם הפיצוי יחולק עתה

 התרומה כסכום שנקבעו השקלים מיליון 1.3. אקדמית השכלה לרכוש המעוניינים החרדי בציבור

 .הדין הפרת מפני להרתיע כדי גם בהם שיש לי ונראה ,המגשר בהמלצת יסודם

 
 שיעור עמד 2015–2014 בשנים, להציג שחפצה הסקר לפי – זניח הקבוצה גודל כי טענה 2 משיבה

 מכך נובע, אעיר, הנמוך הביטולים ששיעור ייתכן. אחוזים 0.2-מ פחות על הכרטיס של הביטולים

 אחוזים 0.1-כ של שיעור מבוטל שלה ברשת כי 2 משיבה טענה כן. הביטול על הקשתה 2 שמשיבה

 מטעם שנערך 2011 מדצמבר לסקר ניתוח הציג מצדו המבקש. מוצרים נרכשו שבהן העסקאות מכלל

 לבקשה 2 נספח) 2012 מארס בחודש והתעסוקה המסחר, התעשייה במשרד וכלכלה מחקר ִמנהל

 מהפדיון 2.5%-כ של שיעור על עמד שנה באותה העסקה ביטולי של ערכם מסמך אותו לפי(. לאישור

 שהיה הגם הכרטיס את שניצל מי 2 משיבה לדעת. הבית משקי של והשירותים המוצרים של הכולל

-על שהכיתוב מכיוון ובין נדחתה לבטל שבקשתו מכיוון בין – נרכש שבה העסקה את לבטל מעוניין

 .ממוני שאינו נזק היותר לכל לספוג יכול היה – כן לעשות יוכל שלא לחשוב אותו הוביל הכרטיס גבי

 
 מתנה שוברי על עסקה ביטול תקנות מכוח הביטול זכות את להחיל גם התחייבה 2 משיבה כאמור

 הזמן פרק את מצומצמת לתקופה מגבילות עסקה ביטול תקנות. שבועיים בתוך מתנה כרטיסי או

 את קונה אדם כלל דרךב. העסקה במהות תלוי, היותר לכל שבועיים – עסקה לבטל מותר שבו

. כך לשם – הנחה כגון יתרון לו מקנה שאינו – מתנה לכרטיס נזקק ואינו בו מעוניין שהוא המוצר

 להשיבו וביקשו האישי לשימושם הכרטיס את שקנו הצרכנים רבים לא כי ללמד עשוי מקצועי סקר

 את לבטל נופ מסוימים שלקוחות בהחלט אפשר. בדעתם משנמלכו בתקנות הקבוע הזמן בתוך

 על שיעיד אחר מסמך או החלפה פתק ברשותם שהיה בלי, האחרון המועד אחרי רק העסקה

 פרשת ראו) ביטול בדמי כרוך להיות יכול, בתקנות כמפורט, עסקה ביטול. נערכה שבו התאריך

 או טובין לרכישת עסקה לבטל הצרכן של זכותו את תקובע עסקה ביטול לתקנות 2 תקנה(. גיחון

 לתוספת 7 בפרט המפורטים טובין סוגי או טובין, (2)2 תקנה ולפי, מסוימים בתנאים שירותים

 שלאחריו ימים שני תום ועד הרכישה מיום ]...[,, להחזיר מותר( ''הוהנעל ביגוד,,) לתקנות

 מצביעה 2 משיבה. ''הוסרה לא, ישנה אם, הטובין על המחיר שתווית ובלבד מנוחה ימי שאינם

 ביטול את לאפשר הסכמתה כי סוברת היא. שבתוספת ברשימה מופיע אינו מתנה ששובר כך על

 זה הסדר ולפיכך, בדין ַלקבוע שמעבר הטבה בבחינת היא םשבועיי בתוך הכרטיס נקנה שבה העסקה

 .בכללותו הציבור עם מיטיב

 

http://www.nevo.co.il/law/70305
http://www.nevo.co.il/law/70305/14g
http://www.nevo.co.il/law/70305
http://www.nevo.co.il/law/74020/20.c.1
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/law/84257/2
http://www.nevo.co.il/law/84257/2.2
http://www.nevo.co.il/law/84257/1T7


 אורי בן־יוחנה נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ  28863-04-13תצ )ת"א( 

12 

 

 לכמה לדעת ללקוחות יסייע, הכרטיס יפנה שאליו, 2 משיבה שתפרסם התקנון כי להוסיף יש לכך

 עשוי חלקי מימוש כי לידיעתם ויביא, לבטלו ביכולתם זמן כמה ובתוך בתוקף המתנה שובר זמן

 בכרטיס נערכו להסכם 17 בסעיף שפורטו הנחוצים השינויים, לעיל כמצוטט. מזומן ףבעוד לַזכותם

 תובענה לאישור בתנאים לכאורה עומדת שהתובענה אציין לבסוף. האחרון מאי בחודש עוד המתנה

 לתוספת 1 פרט לפי בתביעה מדובר. ייצוגיות תובענות חוקל (א)8-ו 4, 3 סעיפים פי-על ייצוגית

 המשותפות שאלות ומתעוררות 2 משיבה נגד בתביעה עילה למבקש יש לכאורה, לחוק השנייה

 .בקבוצה לחברים

 
, דין-פסק של תוקף לו וליתן הפשרה הסדר את לאשר יש כי סבורה אני שציינתי לשיקולים לב בשים

 חברים למעט) בקבוצה החברים כלל של מבחינתם דין בית מעשה ייחשב הדין-פסק. מורה אני וכך

 תביעה עילות שדחיתי לאחר. לעיל כמפורט ובסעדים בעילות( כאלו היו אם, פרישה הודעות שמסרו

 שעניינן התביעה בעילות נגדה האישור בקשת את למחוק מורה אני, הסף על 1 משיבה נגד מסוימות

 המבקש של האישית תביעתו את ולדחות, מנהלת אינה 2 שמשיבה לרשתות שניפקה כרטיסים

 הנוגע בכל 1 משיבה נגד אישית תביעה עילת למבקש אין כי ציינו הצדדים. כרטיסים אותם בנושא

 הוצגו לא זה ובהליך, הכרטיס בעבור ששולמו בתשלומים תהזכ לא 1 משיבה, כרטיסים לאותם

 .אחרים עסק בתי של להתנהגותם ראיות

 
 מענה נותן הפשרה וסכום לפניי הונחו הרלוונטיים הנתונים: בודק במינוי צורך אין דנן במקרה

 ימינו על הוצאות להכביר צורך רואה איני כן-על-אשר. זה דין-בפסק שפורטו כפי, נתונים לאותם

 .נוספת בדיקה יצדיק טרחתו שכר אם מסופקתני אשר, כזה תפקיד בעל

 
 גמול, כדין חשבונית כנגד מוסף ערך מס בתוספת, ח"ש אלף 75 פסיקת על המליצו הצדדים .6

 כך לחלק הסכימו הסכומים את. המייצגים הכוח-לבאי טרחה שכר ח"ש אלף 275-ו למבקש

 תשלומם ואת, מ"ומע ח"ש אלף מאתיים תשלם 1 הומשיב מ"ומע ח"ש אלף 150 תשלם 2 שמשיבה

 תרומת על שידווחו לאחר יום 15 בתוך – והיתר מהיום יום שלושים בתוך ישולמו אחוז ששמונים כך

, ישולם הטרחה שכר של רובו שרוב כך על לממשלה המשפטי היועץ הצביע זו בנקודה. הכרטיסים

 משקף דווקא לאו לציבור ההטבה שווי כי סיףהו הוא. לפועל ֵיצא הדין-שפסק קודם, ההסכמה לפי

 שיעורם דמבקש אליבא. תמומש שבו לקצב יוכפף השכר שתשלום והציע, 2 למשיבה עלותה את

-ב המסתכם, ההסדר פי-על מהפיצוי אחוז 15 הוא נקב שבהם הטרחה שכר ושל הגמול של המצטבר

, ₪ 1,029,833 סך גם בסכום יםכלול ההטבה ששווה השקלים מיליון 1.3-ל נוסף. ח"ש מיליון 2.3

 בכך להתחשב ביקש כן. מומשו שלא או חלקית שמומשו הכרטיסים של תוקפם הארכת שווי

 .עתיד פני צופה שההסדר

 
 ובכללן, מההסדר ולציבור בקבוצה לחברים שתצמחנה התועלות בכלל להתחשב יש, הדבר נכון אמת

 שני במקום) יום 14 בתוך הכרטיסים של ביטולם את להתיר 2 משיבה של והסכמתה המחדל תיקון

 תוקפם שפג הכרטיסים כל לא כי לשלול אין זאת עם(. לדין מעניקה שהיא הפירוש לפי, עסקים ימי

 המלצת את מאמצת אני. פג התוקף כי המחזיק משנוכח הושלכו חלקם כי סביר באשר, לעדנה יזכו

 בענייני חשובה סוגיה היום על העלה שהמבקש העובדה את בחשבון שהבאתי לפני לא, הצדדים

 הגיע שאליו בשלב במיוחד, שהושקעו הזמן ואת הטרחה את; עצמו על שקיבל הסיכון את; צרכנות

http://www.nevo.co.il/law/74020/3;4;8.a
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/law/74020/2T1
http://www.nevo.co.il/law/74020/2T1
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 ישולם היתר. מהיום יום שלושים בתוך ישולמו הטרחה משכר אחוז וחמישים הגמול מלוא. התיק

 הן כדין מאומתים תצהירים יתמכו שבו, הדין-פסק ביצוע על סופי דיווח שאאשר מיום יום 15 בתוך

 .לתרומה שתזכינה בעמותות מתאימים גורמים של הן המשיבה של החיצוני החשבון-רואה מאת

 
 ידיעות,ו' הארץ, ביומונים אור תראה, עמוד מחצית שגודלה, הדין-פסק מתן על הודעה .7

 החשיבות לבש. מהיום יום שלושים בתוך לאישור מודעה נוסח לעיוני יגישו הצדדים'. אחרונות

 מורה אני, הקבוצה חברי של לידיעתם הכרטיסים תוקף את להאריך האפשרות בהבאת הרבה

 הנפוץ ובעיתון הרוסית בשפה בישראל ביותר הנפוץ בעיתון גם אחד פרסום ההסדר את לפרסם

: נוספים מועדים בשני' אחרונות ידיעות, בעיתון פרסום על מורה אני כך על נוסף. בערבית ביותר

. הראשון מהפרסום חודשיים בתוך והאחר זה דין-פסק לפי הראשון מהפרסום חודש בתוך דהאח

 אליהם לפנות יוכלו שחברים כדי המייצגים הכוח-באי של פרטיהם יצוינו השונים בפרסומים

 התאריך בפירוש יצוין( שבחנויות אלו כגון) האחרים ובפרסומים במודעות. הצורך במידת בשאלות

 .הוארך שתוקפו בכרטיס להשתמש ניתן אליו שעד

 
, בתצהיר שייתמך, לעיל ג4 בסעיף כאמור 2 משיבה של הרשת מסניפי הכרטיסים איסוף על דיווח

 ואישור תצהיר בלוויית, הדין-פסק של הוראותיו ביצוע על דיווח. מהיום יום שלושים בתוך יוגש

 .הביצוע מסוף יום שלושים בתוך יוגש, התרומה את קיבלו כי העמותות מאת

 
 .15.10.17 וביום 22.03.17 ביום פנימית לתזכורת נקבע
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