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 הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

 2006 -לפי חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו 

 

הוגשה לבית המשפט המחוזי  24.3.2022לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום  25ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 

אלירן "(, אשר נחתם בענין התובענה שהגיש מר הסדר הפשרהבקשה לאישור הסדר פשרה )להלן: " חיפהב

ת.צ. הליך "(, בהחברה)להלן: " בע"מ 1977ישראל  ותיירות מלונות פרימה"( נגד התובע)להלן: " סימנדוייב

 .חיפהבבית המשפט המחוזי ב 16989-09-20

 

ידורים(, תשמ"ב עניינה של התביעה והבקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענות להפרה של חוק התקשורת )בזק וש

בכך ששלחה הנתבעת, על פי הנטען, הודעות דיוור פרסומי בדואל לנמענים ללא הסכמתם המפורשת מראש  1982 -

ובכתב ו/או בכך שנעדה המילה "פרסומת" בכותרת הדיוור ו/או לא הובהרה זכות הנמענים לשלוח הודעת סירוב 

נמענים שהנתבעת שלחה "את קבוצת התובעים כך: ; במסגרת הבקשה לאישור הגדיר התובע מלקבל את הדיוור

השנים האחרונות לפני הגשת הבקשה לאישור, הודעת דיוור פרסומי בדואל ללא הסכמתם המפורשת  7 -אליהם ב

מראש ו/או כך שנעדרה המילה "פרסומת" מכותרת ההודעה או מנושא ההודעה, או לא הבהירה כי זכותם לשלוח 

 ."הודעת סירוב מלקבל הודעה

 

אישר בית המשפט הנכבד את הגשת התובענה הייצוגית. בעקבות זאת, ניהלו באי כח הצדדים  9.11.2021ביום 

משא ומתן בנסיון ליישב את התובענה בדרך של פשרה, המייתרת את הצורך להכריע בתובענה, ובמסגרת הליך 

 גבש הסדר פשרה שהוגש כאמור לאישור בית המשפט.גישור נת

 

תובענות ייצוגיות,  )ד( לחוק18בסעיף  כהגדרתו גוף או/לעיל ו התובעים, כהגדרתה קבוצת עם נמנה אשר אדם כל

 התנגדות יום. הוגשה 45 בתוך הפשרה להסדר מנומקת התנגדות חיפהב המחוזי המשפט לבית להגיש רשאי

 .להתנגדות המשפט תגובה בית שיקבע מועד בתוך להגיש והחברה התובע כאמור, רשאים

 

 לבית להגישעיל, ל כהגדרתה, התובעים קבוצת עם נמנה אשר אדם כל רשאי, לעיל האמור הזמן בפרק, כן כמו

הודעת ": להלן) הפשרה הסכם יחול עליה בקבוצה להיכלל שלא לו להתיר בקשה חיפהב המחוזי המשפט

 טה.מ ההרשומ כתובתול, ד עדו סולומונוב"עותובע, ה כ"לב ממנה העתק ישלח הפרישה הודעת מגיש"(. פרישה

 

בכפוף להוראות הסכם הפשרה, יחייב הסכם הפשרה את כל הנמנים עם קבוצת התובעים, אשר לא מסרו הודעת 

 פרישה כאמור לעיל.

 

 עיקרי הסדר הפשרה הם אלה:

ימים לאחר אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד, תאפשר הנתבעת לכל מי שהיה חבר  21בתוך  .1

, ויודיע על רצונו בכך, לקבל הטבה בסך שבין 2020ועד ספטמבר  2014בין השנים  במועדון הלקוחות שלה

ש"ח, בהתאם למספר השנים בהם היה הלקוח חבר במועדון הלקוחות של הנתבעת, כפי  110 -ש"ח ל 40

 .בהסדרשיפורט 
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שירותי  את ההטבה ניתן יהיה לממש בכל מגוון השירותים שמעניקה רשת המלונות ללקוחותיה ובכלל כך: .2

אירוח ולינה; שירותי מזון ומשקאות )ארוחת בוקר, ארוחת ערב, אירוח בלובי(; שימוש במתקני ספא; 

טיפולים ושירותי ספא. יוטעם, כי לצורך מימוש ההטבה אין הכרח בהזמנת לינה בבתי המלון, לפי שכל 

חברי הקבוצה כולם, שירותי בתי המלון יהיו זמינים למימוש ההטבה בהם. סך כל ההטבות שיוענקו ל

 .בהסדרש"ח, כפי שיפורט  2,993,320יסתכם בסך של 

 את ההטבה ניתן יהיה לנצל בכל אחד מבתי המלון שבבעלות הנתבעת, כדלקמן:

 מלון פרימה גליל טבריה .1

 מלון פרימה המלכים ירושלים .2

 מלון פרימה רויאל ירושלים .3

 מלון פרימה פאלאס ירושלים .4

 מלון פרימה פארק ירושלים .5

 מלון פרימה לינק פתח תקווה .6

 מלון פרימה מילניום רעננה .7

  מלון פרימה תל אביב .8

 מלון פרימה סיטי תל אביב .9

  מלון ג׳קוב סמואל תל אביב .10

 תל אביב 75הוטל  .11

 מלון פרימה מיוזיק אילת .12

 מלון דיוויד טאוור נתניה .13

 מלון אואזיס ספא קלאב ים המלח .14

חודשים מן המועד שבו יאשר בית המשפט הנכבד  36ללקוחות תהא הזדמנות לממש את ההטבה במהלך  .3

חודשים, ככל שלא מומשה מלוא ההטבה לקבוצה, תשוב הנתבעת  18את הסדר הפשרה. בתום תקופה של 

 18ותאפשר לכל חברי הקבוצה, גם אלה שניצלו את ההטבה, לשוב ולנצל אותה במהלך תקופה נוספת של 

קרן לניהול לוא ההטבה, כי אז תעביר הנתבעת לידי החודשים. ככל שבתום התקופה הנוספת לא תמומש מ

 ( את יתרת הסכום הלא מנוצל.חוק תובענות ייצוגיותא ל27כהגדרתה בסעיף ולחלוקת כספים )

הנתבעת תמסור הודעה ישירה לכל חברי מועדון הלקוחות שלה שפרטי הדואל שלהם ידועים ו/או  .4

למספר הטלפון הנייד שלהם, ותביא לידיעתם הן על דבר הסדר זה, הן על דבר ההטבה  SMSבאמצעות 

 המוענקת והן על אופן מימושה.

בכפוף לאישור הסדר הפשרה ולמילוי הוראותיו, מוותרים בזאת התובע וכל אחד מחברי קבוצת התובעים  .5

בוויתור סופי, מלא ומוחלט, כהגדרתה לעיל )זולת אם מסר הודעת פרישה( כלפי החברה וכל מי מטעמה, 

על כל טענה, דרישה או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, הנוגעים במישרין או בעקיפין לתובענה הייצוגית. עם 

מתן אישור בית המשפט הנכבד להסדר הפשרה ומתן תוקף של פסק דין, ובכפוף למילוי התחייבויות 

רי קבוצת התובעים כהגדרתה לעיל )זולת מי אשר החברה על פיו, יתגבש מעשה בית דין כלפי התובע וכל חב

 מסר הודעת פרישה(.
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המלצת הצדדים המוסכמת לענין תשלום הגמול לתובע ושכר טרחה לבא כחו היא כי בית המשפט הנכבד  .6

, מע"מ בצירוףש"ח  500,000ש"ח וכן שכר טרחה לבא כחו בסך של  122,500יפסוק לתובע גמול בסך של 

ימים ממועד  30ש"ח בצירוף מע"מ ישולם על ידי המשיבה בתוך  400,000: סך של אשר ישולם באופן הבא

בד בבד עם ש"ח בצירוף מע"מ תשולם  100,000מתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה; היתרה בסך של 

 .השלמת התחייבויות הנתבעת בהתאם להסדר פשרה זה

וכן  חיפההמחוזי בבפנקס התובענות הייצוגיות וכן במזכירות בית המשפט ניתן לעיין בהסדר הפשרה  .7

 .ido@sololaw.orgבכתובת דואל , עדו סולומונובעו"ד בתיאום עם בא כח התובע, 

 האמור לעיל מהווה תמצית של הסדר הפשרה והנוסח המלא הוא המחייב. .8

( במסגרת הליך ת.צ. מנחם רניאלט )כב' השופ חיפהתוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט המחוזי ב .9

 והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו. 16989-09-20

 

 

 

___________________    ____________________ 

 , עו"דאמנון מ. יצחקניא    , עו"דעדו סולומונוב  

 בא כח החברה      תובעהבא כח    

 


