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 רחמים כהן  שופטה כבוד פני ל
 
 דפנה אברמובסקי .1 מבקשים

 דב פרידמן .2
 מיכאל בך ורון לדרמן "דהע"י ב"כ עו

 
 נגד

 
 יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ .1 משיבות 

 וגל פייגל יעקב מוסקונה ,שמואל אוסלנדר "דהע"י ב"כ עו

2. GM – General Motors  Overseas Distribution LLC 
 וטל פרג'ון ברק גולן ,ע"י ב"כ עוה"ד עופר שפירא
 

 פסק דין
 

חוק תובענות  –)להלן  2006-בקשה לאישור הסדר פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

 (.ייצוגיות

  

בעלי תיבת  Chevrolet Sparkעוסקת בכלי רכב מדגם , שהגישו המבקשים, אישורהבקשת 

כי דוושת המצמד בכלי , (. נושא התובענה הוא טענת המבקשיםכלי הרכב - הילוכים ידנית )להלן

רכב אלה עלולה להישבר, וזאת בשל "פגם בתכנון ו/או בייצור". לטענת המבקשים, הפגם המדובר 

יצרן ) 2שיבות, הן לאור תלונות שהתקבלו בישראל וכן מאחר שמשיבה בדוושת המצמד היה ידוע למ

( בנוגע לכלי רכב מדגם "שברלוט ספארק", באוסטרליה, Recallהרכב(, הכריזה על קריאה חוזרת )

-בהודו ובאנגליה, ולא ביצעה קריאה חוזרת כזו גם בישראל. המבקשים צרפו לבקשת האישור חוות

שלמה נצר. המהנדס נצר סקר בחוות דעתו את קריאות התיקון  דעת מומחה של מהנדס רכב, מר

 כי היה על המשיבות להורות על קריאה חוזרת כזו גם בישראל.  ,באוסטרליה, בהודו ובאנגליה וטען

 

ים דבכל הצעתנקוטנה כי המשיבות  ,דרישתם המרכזית של המבקשים בבקשת האישור היא

כי  ,הרכב ומניעת האפשרות של שבר בדוושה וכןלהבטיח את תקינות כלי הדרושים על מנת 

המשיבות תפצנה את בעלי כלי הרכב שנשברה דוושת המצמד ברכבם. עילות התביעה והטענות 

בבקשות האישור הן: "רשלנות" ו"הפרת חובה חקוקה" לפי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[; הפרת 

ת תום הלב  במו"מ ובקיום חוזה; והפרת חובו ; הפרת חוזה1968 –חובות מכוח חוק המכר, תשכ"ח 

; "עשיית 1981 –"הפרת חובת הגילוי", "הטעיה" ו"תיאור כוזב" לפי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 

 ;1979 –עושר ולא במשפט" לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט 
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 בין היתר, כי הבדיקה שערכו המבקשים, במסגרתה ,וטענותשובה לבקשת האישור הגישו  המשיבות

( בשל Recallכי באוסטרליה, הודו ואנגליה, הכריז יצרן הרכב על קריאה חוזרת בטיחותית ) ,מצאו

 תקלה דומה, לשיטתם, אינה רלוונטית כלל לכלי הרכב ששווקו בישראל. 

 

שבכולן הנהיגה היא בצד שמאל של  –לטענת המשיבות, דגם הרכב ששווק במדינות הנזכרות לעיל 

אינו זהה לדגם הרכב ששווק בישראל, שלגביו לא הכריז יצרן  –של הרכב הכביש וההגה בצד ימין 

הרכב על קריאה חוזרת בטיחותית, ובקשת האישור מבוססת על "הנחה" חסרת יסוד ושגויה של 

)הגה  RHD ימהם ההבדלים בין רכב הסבירוהמשיבות המבקשים כאילו מדובר באותו דגם רכב. 

)הגה שמאלי(, ומדוע לגישתן הנחת המבקשים שגויה וחסרת בסיס ועל כן, מדוע  LHDימני( ורכבי 

 –על פי קביעת היצרן, שהוא המוסמך על פי הדין הישראלי להורות על קריאה חוזרת בטיחותית  –

אין צורך בביצוע קריאה חוזרת בטיחותית בישראל, ומדוע הקריאה החוזרת הבטיחותית רלוונטית 

לטענת המשיבות, הקריאה החוזרת הבטיחותית הנזכרת ם הגה בצד ימין. אך ורק לכלי רכב ע

בבקשת האישור רלוונטית אך ורק לכלי רכב עם הגה בצד ימין, וזאת בין היתר, נוכח שוני מבני 

רכב עם הגה ימני לבין דוושות המצמד המותקנות בכלי הרכב בעלי  יתקנות בכלודוושות המצמד המ

ו בישראל ובכל המדינות בהן הנהיגה היא בצד ימין של הכביש. הגה שמאלי, כמו אלה ששווק

על מנת  RHDת לרכבי כי ניסיון המבקשים להסתמך על קריאות חוזרות בטיחותיו ,המשיבות טענו

ניסיון הוא בישראל  LHDכי היה מקום להכריז על קריאה חוזרת בטיחותית לרכבי  ,לבסס טענה

 חסר יסוד שדינו להידחות. 

 

כי היצרן ביצע בדיקה מקצועית, יסודית ומעמיקה  ,טענו המשיבות בישראל הרכב ששווקלגבי דגם 

כי לא נפלה בדגם רכב זה כל תקלת בטיחות סדרתית, בתכנון או בייצור, הקשורה בדוושת  ,ומצא

על כן, לא קיימת כל הצדקה לביצוע קריאה חוזרת בטיחותית לגבי דגם רכב זה, הן בישראל . המצמד

"קריאה חוזרת לקבוע של המבקשים ות נוספות בעולם בהן שווק דגם רכב זה. דרישתם והן במדינ

אשר בידיו הידע ולו מוקנית הסמכות על פי דין  –בטיחותית" בכלי הרכב, בניגוד לדעת יצרן הרכב 

כי כפי שמוסבר בתצהיר ובחוות דעת  ,היא דרישה חסרת בסיס. המשיבות טענו –לעשות זאת 

שצורפה לתשובה, גובהה של דוושת המצמד נתון לשינוי ולכיוון. כיוון גובה  GMהמהנדס מטעם 

וצעים במהלך חיי הרכב. ככל בדוושת המצמד נעשה הן בעת הייצור והן בשירות ו/או תחזוקה המ

 end) ה הדוושה שלא לפגוש במעצור ייעודישדוושת המצמד אינה מכוונת לגובה הנכון, עלול

stopperושה ואשר נועד לספוג עומס עודף המופעל על הדוושה, והדבר עלול ( המותקן מתחת לדו

לגרום, בנסיבות מסוימות, לשבר בדוושה. כיוון נכון של גובה הדוושה מבטיח, שהדוושה תפגוש 

 במעצור הייעודי. 

 



 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 אברמובסקי ואח' נ' יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ואח' 19108-11-17 ת"צ

 

 12מתוך  3

כי ו "LSכי בקשת האישור עוסקת בכלי רכב מדגם "שברולט ספארק , בנוסף, הצהירו המשיבות

. לפני 2013והסתיים ברבעון הראשון של שנת  2011דגם זה בישראל החל בשנת שיווק כלי רכב מ

לא שווקו בישראל דגמי שברולט ספארק. התקלה שאליה התייחסו המבקשים בבקשה,  2011שנת 

, נכון למועד הגשת 1(, ועל פי נתוני משיבה 2011-2012אירעה רק בכלי הרכב מדגם זה )מהשנים 

אירעה התקלה )או תקלה דומה( רק  –ים מאז שנמכרו כלי רכב אלה שנ 6-7 -בחלוף כ –התשובה 

הוחלף דגם הרכב  2013(, עשרות בודדות של מקרים. בשנת 1%-בשיעור קטן מאוד מכלי הרכב )כ

הנ"ל בדגם חדש של "שברולט ספארק" )בעל מראה חיצוני דומה למדי(, בו עודכנה מערכת הדוושות. 

ראולית )ולא מכנית, כפי שהיה בדגם הקודם(, ולגבי אף אחד דוושת המצמד מדגמים אלה היא היד

כי אירעה בו התקלה הנטענת בבקשת  ,ואילך, לא ידוע למשיבות 2013מכלי רכב אלה, מדגמי 

 האישור או תקלה דומה כלשהי. 

 

שנתמכה אף היא בחוות דעתו של המומחה שלמה נצר.  ,תגובה לתשובת המשיבות הגישו המבקשים

רכיב בטיחותי, שאסור שיישבר תוך כדי נהיגה.  אכי דוושת המצמד הי ,בתגובתם טענו המבקשים

 ,לטענת המבקשים, דוושת המצמד אינה רכיב שמתבלה או מוחלף במהלך חיי הרכב והעובדה

 – 2011שנת בדגמי של שבר דוושה  שהמשיבות עצמן מצהירות כי הגיעו לידיעתן עשרות מקרים

של "שברולט ספארק" )לעומת אפס מקרים בדגמים אחרים(, מעידה בצורה הברורה ביותר  2012

טענו . עוד על הליקוי הבטיחותי ברכבים אלה, כאשר מצב בו נשברת הדוושה יוצר סכנה בטיחותית

לכן, . לשבר בדוושה אין משמעות למיקום ההגה )בצד ימין או בצד שמאל( ביחסשהמבקשים, 

 הנסיבות שאירעו באוסטרליה רלוונטיות ותקפות גם בישראל. 

 
 : )מספרי הסעיפים הם בהתאם למספרים בבקשה(  להלן עיקרי ההסכמות, שהושגו בין הצדדים

 
 התחייבויות המשיבות על פי ההסדר  . 14

 

 תבצע "קריאת שירות"  1. משיבה ביצוע קריאת שירות מקומית בישראל 114. 

( לכלי הרכב, כהגדרתם בהסדר קריאת השירות - מקומית בישראל )לעיל ולהלן  

"קריאה חוזרת בטיחותית", אלא  איננהזה. מובהר ומוסכם כי קריאת השירות   

קריאת השירות, בהתאם למוסכם  "קמפיין" מקומי יזום. להלן יפורטו שלבי ביצוע  

 בין הצדדים:  

   

יום מהמועד הקובע )כהגדרת מונח זה( תפנה משיבה  21בתוך . דיוור ישיר א.

למשרד התחבורה לצורך איתור כתובות בעלי כלי הרכב, על פי מרשם  1

למשרד התחבורה  1הנתונים של משרד הרישוי. לצורך זה, תמסור משיבה 

תבצע דיוור  1את כל מספרי השלדות של כלי הרכב מושא ההסדר. משיבה 

לי הרכב, באמצעות משרד התחבורה וקבלן המשנה ישיר של מכתבים לבע
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של משרד התחבורה )חברת "אנייה"( במסגרתם יתבקשו להגיע למרכזי 

"(. במכתבים המכתב/יםהשירות לצורך ביצוע קריאת השירות )להלן: "

חודשים ממועד  12יימסר לבעלי כלי הרכב כי הם רשאים להגיע בתוך 

הגדרתה בהסדר זה לעיל( אל ", כתקופת ביצוע ההסדרמשלוח המכתב )"

)לפי בחירת בעלי כלי הרכב(, לשם  1אחד ממרכזי השירות של משיבה 

בדיקת דוושת המצמד ברכביהם, וכיוונה במידת הצורך. במכתבים יימסר 

לבעלי כלי הרכב כי הבדיקה והכיוון יבוצעו ללא עלות. נוסף על כך, במהלך 

ם לביצוע בדיקה נוספת תקופת ביצוע ההסדר יהיו בעלי כלי הרכב זכאי

 וכיוון דוושת המצמד ללא עלות.

  

כמו כן, במסגרת המכתבים ידווחו המשיבות לבעלי כלי הרכב כי יש לבצע  

בדיקה של גובה הדוושה במסגרת הטיפול התקופתי ברכב ולאחר כל 

טיפול במצמד, או אם דוושת המצמד יוצאת מכיוון מכל סיבה שהיא 

 (, וכי הדבר נדרש לשם מניעת שבר בדוושה.)כמו, למשל, אירוע תאונתי

 

בנוסף לכך, תצוין במכתב זכאותו של בעל הרכב לקבלת החזר כספי וכן  

פיצוי נוסף, אם נשא בעבר בעלות החלפת סט דוושות בכל הרכב, בעקבות 

 שבר שאירע בדוושת המצמד, כמפורט בהמשך הסדר זה. 

 

כלי הרכב שייכנסו למרכזי ב. בדיקה וכיוון של דוושת המצמד בכלי הרכב ב.

השירות לצורך ביצוע קריאת השירות, תבוצע בדיקה של דוושת המצמד 

כלי הרכב עלי וכיוונה במידת הצורך עפ"י הנחיות היצרן ללא עלות לב

 (.הבדיקה - )להלן

 

מכל סיבה  –בנוסף לכך, בכל אחד מכלי הרכב שייכנס למרכז שירות  

ופת ביצוע במהלך תק –שהיא )לרבות טיפולים שוטפים, תיקונים וכיו"ב( 

ההסדר, תבוצע בדיקה יזומה של מרכז השירות וכיוון של גובה דוושת 

המצמד עפ"י הנחיות היצרן ללא עלות לבעלי כלי הרכב. לצורך זה, תעדכן 

ום. למען בנהליה את כל מרכזי השירות לבצע בדיקה זו באופן יז 1משיבה 

כי כל כלי רכב יהיה זכאי לבדיקה וכיוון ללא תשלום  ,הסר ספק מובהר

 ההסדר. וע יצתקופת בפעמיים במהלך 

 

לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב,  139יצוין, כי כמפורט בס'  

(, אופן ביצוע פעולות ברכב יהיה חוק רישוי רכבים - )להלן 2016 –תשע"ו 

 הרכב.  בהתאם להוראות יצרן
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לאור האמור לעיל, ולאור זאת שיצרן הרכב הוא שתכנן וייצר את כלי  

הרכב, הוא שמכיר אותו על בוריו, הוא הגורם המקצועי שיש בידיו את 

מלוא מידע לגבי כלי הרכב מהדגם שיוצר על ידיו ויש בידיו ידע, כלים 

ורט ויכולת לתכנן פתרון מתאים לבעלי כלי הרכב, הוסכם כי הפתרון המפ

בהסדר הפשרה, אשר נקבע על פי הנחיית יצרן הרכב, הוא זה שייושם 

 במסגרת הסדר הפשרה. 

 

. במסגרת הבדיקה יבדוק מרכז השירות החלפת דוושה במידת הצורך ג.

האם ישנו סדק בדוושת המצמד או ממצא אחר שיעיד על חשש מפני שבר 

השירות את בדוושת המצמד. ככל שיימצא ממצא כאמור, יחליף מרכז 

כוון את גובה יסט הדוושות )מצמד, בלם ותאוצה( לסט דוושות חדש, ו

 דוושת המצמד בהתאם להנחיות היצרן, ללא חיוב בעל הרכב. 

  

יובהר כי בכל מקרה של ספק, יפעל מרכז השירות על פי כלל הזהירות  

כאמור לעיל.  ,המונעת ויבצע החלפה של סט הדוושות לסט דוושות חדש

ככל שיתעוררו מחלוקות בין בעל כלי הרכב לבין המנהל המקצועי של 

מרכז השירות, בדבר הצורך בהחלפת סט הדוושות, יכריע בעניין הממונה 

 הטכני כהגדרתו לעיל. 

 

: לכל אחד מבעלי כלי הרכב שיוחלף בו סט הדוושות כאמור לעיל, אחריות 

חודשים או  6ך תקופה של תוענק אחריות לסט הדוושות החדש למש

 ק"מ ממועד ההחלפה )לפי המוקדם(. 10,000

 

 הרכב, . חברי הקבוצה שנשאו בעבר בעלות החלפת סט דוושות בכליהשבה כספית .214.

ששולם  בעקבות שבר שאירע בדוושת המצמד, יהיו זכאים להחזר כספי של הסכום

רק לחברי ו יבוצע אךזה על ידם, כמפורט להלן. למען הסר ספק מובהר כי תשלום 

המצמד ולא  הקבוצה שנשאו בעלות החלפת דוושת המצמד בעקבות שבר בדוושת

כתוצאה מסיבה אחרת כלשהי )כמו, למשל, אירוע תאונתי, פגיעה חיצונית כלשהי 

 וכיו"ב(.

 

 בעל כלי רכב שהחליף את דוושת המצמד במרכז שירות כמופיע ברישומי א.  

, לכל בעל רכב 1יום מהמועד הקובע, תשלח משיבה  60בתוך  – 1משיבה 

שעל פי רישומיה )כפי שיאותרו וירוכזו על ידה בתוך  –בהווה או בעבר  –

פרק הזמן הנ"ל( נשא בעבר בעלות החלפת סט דוושות ברכבו במרכז 

שירות בעקבות שבר שאירע בדוושת המצמד, מכתב בדואר רשום בדבר 
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להלן.  14.3ההחלפה וכן פיצוי כמפורט סעיף  זכאותו לקבלת החזר עלות

במכתב ייוודעו בעלי כלי הרכב כי עליהם למלא טופס בקשה להחזר כספי 

)נספח ד' להסדר זה(. הטופס יצורף למכתב שיישלח לבעלי כלי הרכב. 

יום ממועד קבלת הטופס החתום והמסמכים הנלווים לו, תמסור  60בתוך 

באפשרותו להגיע לאסוף מאת המשיבה לבעל הרכב טלפונית כי  1משיבה 

יהיה לאסוף את  שיק בגובה ההשבה והפיצוי להם הם זכאים. ניתן 1

המשיבה בלוד או באולמות תצוגה מסוימים של  1השיק במשרדי משיבה 

בחיפה, נצרת, תל אביב, ירושלים, ראשון לציון, פתח תקווה, לוד ובאר  1

 ופיעו במכתב. בתיאום טלפוני מראש, לפי הפרטים שי –שבע 

 

ככל שמכתב כלשהו הוחזר על ידי הדואר בשל כך שלא הגיע למענו, תבצע 

המשיבה בדיקה במשרד הפנים כדי לברר את הכתובת העדכנית של בעל 

 הרכב, ותשלח את המכתב בשנית אל הכתובת העדכנית. 

 

תשלח מכתב נוסף בדואר רשום אל בעלי כלי הרכב שלא פנו  1משיבה 

יום ממועד משלוח המכתב הראשון.  60והפיצוי בתוך לקבלת ההשבה 

אודות ביצוע הסדר הפשרה, יימסר  1בתצהיר שיימסר על ידי משיבה 

כי אם מסיבה  ,זו. מובהרהשבה פירוט אודות מספר הלקוחות שקיבלו 

כלשהי חלק מן הלקוחות אליהם נשלחו המכתבים הנ"ל לא יפנו לשם 

יקבלו הסכומים הנ"ל, תישמר קבלת ההשבה והפיצוי ולאור זאת, לא 

שנים  7ת גם בעתיד לקבלת הסכומים בכל עת במהלך ולהם הזכות לפנ

 מהמועד הקובע. 

 

בעל כלי רכב שהחליף את דוושת המצמד במוסך מורשה שאינו מרכז  ב.

שירות או שהחליף אותה במרכז שירות אך מסיבה כלשהי לא קיבל 

כל בעל כלי רכב כאמור  – כאמור בס"ק א' לעיל 1מכתב מאת המשיבה 

)לפי הפרטים  1שהיה בעל הרכב במועד ההחלפה יוכל לפנות אל משיבה 

יום מפרסום  60ומספר הטלפון שיופיעו בנספח ד' להסכם הפשרה( בתוך 

פת סט דוושות להמודעה השנייה לצורך קבלת החזר כספי בעבור הח

 14.3בסעיף ברכבו במוסך מורשה וכן לצורך קבלת הפיצוי אודותיו מפורט 

להלן, וזאת בכפוף למסירת הפרטים והמסמכים כלהלן )המסמכים 

' להסכם הפשרה( עד לתום תקופת ביצוע דהדרושים יצוינו גם בנספח 

 ההסדר:
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הצגת חשבונית מס )מקור או העתק נאמן למקור( של מוסך מורשה  -

פת סט הדוושות בכלי הרכב )בין אם היה זה מרכז לשביצע את הח

אם לאו(. חשבונית המס תהיה ערוכה כדין ויצוינו בה  שירות ובין

דות ומספר ובמפורש החלפת סט הדוושות, עלות החלפים והעב

 הרישוי של כלי הרכב. 

 

ד' להסכם חתימה על טופס בקשה ייעודי )בנוסח המצ"ב כנספח  -

הפשרה( שיימסר לכל חבר קבוצה שיפנה למחלקת השירות של 

ס(, וכן חתימה על תצהיר באימות )בטלפון, דוא"ל או פק 1משיבה 

עו"ד בו יצוין כי הוא היה בעל הרכב בעת אירוע השבר בדוושה והוא 

הגורם שנשא בעלות התיקון, כי דוושת המצמד בכלי הרכב הוחלפה 

כלשהי. במידת  אחרת כתוצאה משבר בדוושת המצמד ולא מסיבה

הצורך, יתבקש חבר הקבוצה להשלים פרטים ומסמכים בהתאם 

שה שתופנה אליו מאת המשיבה. כמו כן, תינתן הצהרה לגבי לדרי

מרכיב המע"מ )בעל רכב שלא נשא בעלות המע"מ לא יהיה זכאי 

 להחזר מרכיב זה(.

 
ההחזר הכספי יהיה בכפוף להוראות הדין, ובכלל זה  צו הפיקוח על  -

 –מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(, תשמ"ג 

על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי , צו הפיקוח 1982

, וחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, 1970 –רכב(, תש"ל 

 והתקנות על פיו.  2016 –תשע"ו 

 
תפנה טלפונית לכל בעל רכב הזכאי להחזר כפי כמפורט לעיל. התשלום  1משיבה 

יום מהמועד בו  45לבעל כלי רכב כאמור, יבוצע באמצעות שיק לפקודתו בתוך 

. בעל רכב העומד בתנאים המפורטים לעיל 1מסר המסמכים הנ"ל לידי משיבה 

בלוד, או באולמות תצוגה מסוימים של  1יוכל לאסוף את השיק ממשרדי משיבה 

בחיפה, נצרת, תל אביב, ירושלים, ראשון לציון, פתח תקווה, לוד ובאר  1המשיבה 

 ש.שבע, לפי בחירתו, בתיאום טלפוני מרא

 

תימסר לבעל הרכב הודעת הדחייה בכתב  –במקרה של דחיית בקשה להחזר כספי 

יום מהמועד בו מסר את המסמכים הנ"ל, באותו אמצעי שבו נשלחה  45בתוך 

 פנייתו )דואר, דוא"ל או פקס(.

 

 



 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 אברמובסקי ואח' נ' יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ואח' 19108-11-17 ת"צ

 

 12מתוך  8

 . כל חבר קבוצה שאירע ברכבו שבר בדוושת המצמד, ויש בידיו תיעוד פיצוי כספי .314. 

מובהר כי הפיצוי הכספי ₪.  2,000זכאי לפיצוי כספי בסך כולל של לכך, יהיה 

ושות אודותיה מפורט בסעיף פת סט הדולישולם לו בנוסף על ההשבה בגין עלות הח

 לעיל. הפיצוי הכספי ישולם על פי המפורט להלן: 14.2

 

ככל שהדבר נוגע לחברי קבוצה שביצעו את החלפת הדוושה במרכזי  א.

 –)א( לעיל(  14.2)כמפורט בסעיף  1יע ברישומי משיבה שירות והדבר מופ

תשלום הפיצוי יבוצע באופן יזום כאשר זכאות חברי הקבוצה לפיצוי זה 

 14.2תפורט במכתב )נספח ג'( והתשלום יבוצע במועדים הנקובים בסעיף 

 )א( לעיל. 

 

במוסך  ככל שהדבר נוגע לחברי קבוצה שביצעו את החלפת הדוושה ב.

או שהחליפו אותה במרכז שירות אך מסיבה  מרכז שירותמורשה שאינו 

 –( לעיל( ב) 14.2)כמפורט בסעיף  1בה כלשהי לא קיבלו מכתב מאת משי

יום מפרסום המודעה השנייה יהיו רשאים חברי קבוצה אלה  60בתוך 

בקשה לפיצוי כספי. הבקשה תוגש  1להגיש למחלקת השירות של משיבה 

טופס הבקשה )נספח ד( שיימסר כאמור לכל חבר קבוצה שיפנה על גבי 

)בטלפון, בדוא"ל או בפקס(. תשלום  1למחלקת השירות של משיבה 

 45הפיצוי לחברי קבוצה אלה יעשה באמצעות שיק משוך לפקודתו בתוך 

 )ב( לעיל.  14.2יום ממסירת המסמכים כמפורט בסעיף 

 

לדחות את אילו מבין הבקשות להשבה ו/או  1 ככל שתחליט משיבה -  זכות ערעור .414.

לפיצוי של מי מבין חברי הקבוצה, יהא הוא רשאי לפנות בעניין אל ב"כ המבקשים, 

 על מנת שיוכל לבוא בדברים עם ב"כ המשיבים בעניין. 

 

 14.3לעיל( והפיצויים )הנזכרים בסעיף  14.2יובהר כי ההשבה )הנזכרת בסעיף  .14.5

לעיל( ישולמו למי ששילם בגין התיקון ו/או ההחלפה של סט הדוושות בעקבות 

 שבר כאמור לעיל, גם אם מכר רכבו בינתיים. 

 

הוסכם עוד כי לבעלי כלי הרכב תינתן הנחה  – הנחה בהחלפת מצמד שחוק .14.6

ממחיר המחירון  40%להחלפת מצמד שחוק )פלטה + דיסק + מיסב(, בשיעור של 

)כאשר לפי מחיר המחירון, מחיר  1של חלפים אלה במוסך המרכזי של משיבה 

בעלי כלי הרכב ₪(.  1,088 -ועל כן, ההנחה הינה שוות ערך ל₪,  2,720ההחלפה הינו 

ודות זכאותם להחלפת המצמד במסגרת המכתבים שיישלחו אליהם ייודעו א
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לממש הטבה זו במהלך תקופת  ם)כהגדרתם בהסדר זה לעיל(, והם יהיו זכאי

 ע ההסדר, בכל אחד ממרכזי השירות.וביצ

 

יובהר כי החלפת מצמד שחוק אינה קשורה לתקלה הנטענת בבקשת האישור  

עלי שחוק ניתנת במסגרת הסדר זה לבפת מצמד ואינה נובעת ממנה, וההנחה בהחל

למרות שאינה בעניין שהוא מנושאי התיק או מנושאי  ,כלי הרכב כהטבה נוספת

 בקשת האישור. 

 
 הממונה הטכני .15
 

הצדדים ימנו את מהנדס הרכב מר דוד נמרי לתפקיד הממונה הטכני לצורך הסדר זה )לעיל  

(. המינוי יעמוד בתוקפו החל מהמועד הקובע ולאורך כל תקופת הממונה הטכני - ולהלן 

 ביצוע ההסדר. המשיבות יישאו בעלות שכר הטרחה של הממונה הטכני.  

 

תפקידו של הממונה הטכני יהיה להכריע בכל מחלוקת מקצועית שתתעורר בין חברי  

סט   הקבוצה לבין המנהל המקצועי של מרכז השירות, בקשר עם הצורך להחליף את

שמו של הממונה הטכני להסדר זה לעיל.  14.1ל פי המפורט בס' עהדוושות ברכב מסוים, 

יצוין במכתבים שיישלחו אל בעלי כלי הרכב. במקרה של מחלוקת כאמור יימסרו פרטי 

 ההתקשרות של הממונה הטכני לבעל הרכב על ידי המוסך או ב"כ חברי הקבוצה. 

 

יות מתאים לפני שיחל בתפקידו. מצ"ב כנספח ה' הממונה הטכני יחתום על כתב סוד 

דר סלהסכם הפשרה אישורו של הממונה הטכני כי אין לו מניעה מלשמש כממונה הטכני בה

 זה. 

 

המשיבות תישאנה במלוא עלויות ביצוע ההסדר, ובכלל זה: בשכר  – וצאות ביצוע ההסדרה .16

עלות שתידרש ללקוחות ובכל  רהממונה הטכני, בעלות הפרסומים בעיתונות, בעלות הדיוו

 )ככל שתידרש( לצורך ביצעו ההסדר.

 

 הודעה על סיום ביצוע הסדר הפשרה .18

 

יום מהמועד בו יסתיימו כל הפעולות שעל המשיבות לבצע על פי המפורט בסעיף  60בתוך  

לעיל, יגישו המשיבות הודעה משותפת על סיום ביצוע הסדר הפשרה, שתיתמך בתצהיר  14

 , בו יופיעו הפרטים להלן: 1ג משיבה של נצי

 

מספר המכתבים שנשלחו לבעלי כלי רכב, על פי הנתונים שהתקבלו ממשרד  - 

 התחבורה לגבי כמות כלי הרכב הפעילים.  
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 כמות כלי הרכב בהם בוצע קריאת השירות במהלך תקופת ביצוע ההסדר.  -

 

מספר חברי הקבוצה שקיבלו השבה כספית ופיצוי כספי על פי המפורט בסעיפים  -

לעיל, וסכום ההשבה הכספית והפיצוי הכוללים ששולמו על ידי  14.3 -ו 14.2

פנתה באופן יזום לכל חברי  1בתוך כך, תימסר הצהרה כי משיבה המשיבות. 

האמור בסעיף  ת המצמד על פיהקבוצה שעל פי רישומיה ביצעו החלפה של דווש

כמה מתוכם הצהירו כי נשברה דוושת המצמד ברכבם,  –להסדר הפשרה .א 2.14

וכמה מתוך אלו שהצהירו על שבר הדוושה ברכבם קיבלו את ההשבה ו/או הפיצוי; 

על הקטגוריה  וטענו כי הם נמנים 1וכן תפרט כמה חברי קבוצה פנו למשיבה 

 כם קיבלו את ההשבה ו/או הפיצוי. להסדר הפשרה, וכמה מתו.ב 2.14המצוינת בס' 

 
 מעשה בית דין

 
עם מתן אישור בית המשפט להסדר הפשרה ומתן תוקף של פסק דין, ובכפוף למילוי  .21

התחייבות המשיבות על פי הסדר הפשרה, יתגבש מעשה בית דין בעניין נשוא ההליך כלפי 

כלל חברי הקבוצה המאושרת, בקשר עם כל הטענות, העילות והסעדים הנזכרים בתובענה 

ך שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כל טענה, זכות, ובבקשת האישור ו/או הנובעים מהם, כ

 דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי המשיבות בעניין נשוא ההליך. 

 

 החרגה מהגדרת מעשה בית הדין

 

בלא לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוסכם בין הצדדים על החרגת חברי קבוצה מסויימים  

ק על חבר קבוצה שיארע ברכבו )ככל מהגדרת "מעשה בית דין". ההחרגה תחול אך ור

שיארע( שבר בדוושת המצמד לאחר תקופת ביצוע ההסדר על אף שביצע את קריאת 

יום.  45בכתב ופנייתו לא נענתה בחיוב בתוך  1השירות ברכבו ובכפוף לכך שפנה אל משיבה 

מובהר, כי ההחרגה מהגדרת "מעשה בית דין" תחול לגבי הגשת תביעות פרטניות בלבד 

 להבדיל מייצוגיות, עליהן יוסיף לחול "מעשה בית דין"(.)

 
 המלצה מוסכמת בדבר גמול לתובעים המייצגים ושכ"ט באי כוחם 

 
( לחוק, ממליצים הצדדים לבית המשפט הנכבד לקבוע כי 2)ז()18בהתאם להוראות סעיף  .25

 לתובעים המייצגים ולבאי כוחם ישולמו ע"י המשיבות הסכומים הבאים:

 

פוף להצגת בצירוף מע"מ בכ₪  200,000גמול לתובעים המייצגים בסך כולל של  א.

 חשבונית מס כדין. 
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החזר ההוצאות שהוציאו התובעים המייצגים בגין חוות דעת המומחה בסך של  ב.

 )כולל מע"מ(, בכפוף להצגת חשבונית מס כדין. ₪  10,647

 

בתוספת מע"מ )ב"כ ₪  1,000,000שכ"ט ב"כ התובעים המייצגים יעמוד על  ג.

 התובעים המייצגים ימסרו לבאי כוח המשיבה חשבונית מס כדין(.

 

 הסכם הפשרה נשלח ליועץ המשפטי לממשלה אשר לא התנגד לו ולא הוגשו התנגדויות אחרות.

 

 לאחר שעיינתי בהסכם הפשרה וביתר כתבי הטענות סבורני, שיש לאשרו.

 

פשרה  דרבעניינם של חברי הקבוצה. סיום ההליך בהסהסכם הפשרה ראוי, הוגן וסביר בהתחשב 

הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה בתובענה לעומת הסיכונים האפשריים בהמשך בירור 

הסדר הפשרה משיג עבור הקבוצה את מטרות התובענה: במסגרת ההסדר תבוצע התובענה. 

תוענק לחברי הקבוצה  קריאת שירות ללא עלות במטרה למנוע הישנות של שבירת דוושות מצמד,

תבוצע השבה כספית לחברי קבוצה שנשאו זכאות לבדיקה וכיוון של דוושות המצמד ללא עלות, 

למי שהחליף את דוושת המצמד ₪  2,000בסך של  כספי בעבר בעלות החלפת דוושות, יינתן פיצוי

 40%עקב שבר שאירע בה ותינתן לחברי הקבוצה אפשרות לקבל הנחה משמעותית בשיעור של 

  בהחלפת מצמד שחוק. 

 

ההליך ועם התועלת הגמול ושכר הטרחה המומלצים עולים בקנה אחד עם מידת ההשקעה בניהול 

 בור והם מאושרים. הנובעת מהסדר הפשרה לחברי הקבוצה ולצי

 

 :לאור כל האמור, אני מורה כדלהלן

 

 הפשרה תוקף של פסק דין. דרניתן בזאת להס .א

"בעלי כלי הרכב במועד הקובע כהגדרתו להלן, ומי שהיה בעל כלי רכב  –היא  הגדרת הקבוצה .ב

"היום בו פסק הדין המאשר  –בעבר ואירע ברכבו שבר בדוושת המצמד". המועד הקובע הוא 

 יהפוך לחלוט".    -הסדר פשרה זה על כל מרכיביו ונותן לו תוקף של פסק דין 

 חודשים מהיום.  14תוך  הצדדים יגישו הודעה על ביצוע הסדר הפשרה .ג

ימים  30תוך בישולמו  המומלצים מהגמול ומשכר הטרחה 80%החזר ההוצאות במלואו וכן  .ד

ימים מיום הגשת הודעת המשיבות על  30מהיום. יתרת הגמול ושכר הטרחה ישולמו בתוך 

 סיום ביצוע כל הפעולות על פי הסדר פשרה זה. 

 בנסיבות העניין, אין צורך בבודק. .ה
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()א( לחוק תובענות ייצוגיות, 4)25המשיבות תפרסמנה הודעה לציבור בהתאם להוראות סעיף  .ו

. ההודעה תפורסם על ידי המשיבה ימים מהיום 7אישור בית המשפט תוך בנוסח שיוגש ל

 ימים מיום אישור נוסח ההודעה. 7בעיתונים "גלובס" ו"הארץ", תוך 

פסק הדין יוצר מעשה בית דין ביחס לקבוצת התובעים וביחס לעילות התובענה )כמוסכם  .ז

 לעיל(. 21בסעיף 

 

 

 בהעדר הצדדים., 2020יוני,  11, "ט סיון, תש"פי ניתן היום,

          

 

 

 

 


