תייצ 3182-06-20

בבית המשפט המחוזי מרכז

בפני כבוד השופט אבי פורג

שפיר ולדימיר ת.ז014844898,

על-ידי

ב'יכ עוייד דוד מזרחי

ועוייד רוןסולן

מרחוב מוריה  117חיפה3461710,
 04-8113711,פקס04-8103710 :
טלי:

המבקש;

-נגד-

נ.דלק

מוטורס בע'ימ ,ח510947153.9.

על-ידי בייכ משרד אגמון ושותי ,עורכי דין
מדרך אגודת ספורטהפועל 1,מלחה ,ירושלים 92149
הגןהטכנולוגי ,בנין  1,כניסה גי
 02-5607607,פקס02-5629948:
טלי:

2.

צא4פזנס 6תסדסזא מתסע

על-ידי

בייכ עוייד דפנה צרפתי או

ממשרד עוייד
גולדפרב-זליגמן

עוייד אוריבלש

מרחוב יגאלאלון 98,תל אביב6789141
 03-6089803,פקס03-6089911 :
טלי:

המשיבות;

בקשה לאישור הסדר פשרה
הצדדיםלהליך,

(ייהמבקשיי)ודלק מוטורס בעיימ(יידלק מוטורסיי) ו -ס1011סזסת
שפירולדימיר ,מצד אחד

עמומוחס(ייפורדי),

מצד

שני (ייהמשיבותי)(המבקשים

והמשיבות יחד

-

יהצדדים") מתכבדים להגיש

לבית המשפט הנכבד בקשה וו לאישור הסדר פשרה אליו הגיעו (ייהסדר הפשרה"י או ייההסדריי) במסגרת
בקשת האישור והתובענה בת'יצ ( 3182-06-20ביחד  -ייבקשת האישור והתובענהי) ,שהגיש המבקש נגד

המשיבות.
העתק ההסדר

שנחתם בין הצדדים על נספחיו ,מצורף כנספח 1לבקשה

הצדדים רואים בהסדר

שיובאלהלן,

זו.

הסדרה ראויה ,הוגנת וסבירה שלהמחלוקות בהתחשב בעניינם של

חברי הקבוצהולכן מבקשים ,כי בית המשפט הנכבד יאשרו.

בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את הסדר הפשרה בהתאם להוראות סעיף  19לחוק תובענות ייצוגיות,
התשסייו(6002-ייחוק תובענות ייצוגיותי),וליתן לו תוקף של פסק דין אשר יהווה מעשה בית-דין כלפי כלל

חברי הקבוצה ,כהגדרתסלהלן

לשם כך ,יתבקש בית המשפט

ביחס לעילות והסעדים הנתבעים בבקשה האישור והתובענה.

הנכבד להורותכדלקמו:

1

2

-

-

בהתאם להוראותסעיף(81ג) ו-סעיף(?5א)()3לחוק תובענות ייצוגיות להורות על
הגשת בקשה זו ,בשני עיתונים יומיים ,בנוסח המצורף כנספח 2לבקשה (ייהמודעהי) .המודעה
פרסום מודעה בדבר

א.

תפורסם על-ידי המשיבות או מי מהן ועל חשבונן;

ב \ .בהתאם להוראות סעיפים )(18לחוק תובענות ייצוגיות ותקנות(21ד) ו61-לתקנות תובענות ייצוגיות,
התשייע(0102-ייהתקנותי) להורות על משלוח המודעה ,בצירוף העתק בקשת האישור והתובענה וכן

לממשלה ,למנהל בתי המשפט ולממונה על הגנת הצרכן.
העתק בקשה זו,ליועץ המשפטי
ג | .להורות ,כיבחלוף  45ימים ממועד פרסום המודעה (ייתום המועד להגשת התנגדויות להסדריי)
הצדדים יעדכנו את בית המשפט הנכבד אודות תום המועד להגשת

התנגדויות (ייהודעתהצדדיםי"י)

כי בית המשפט הנכבד יאשר את ההסדר נשוא בקשה וו כהסדר פשרה בבקשת האישור
ויבקשו,
והתובענה ויתן לו תוקף של פסק דין ,וכן כי יורה ,בד בבד ,על פרסום הודעה שנייה ,בנוסח שיצורף

להודעת

הצדדים וואת,

בהתאס

להוראות סעיף (52א)( )4לחוק

ייצוגיות ("יהמודעה

תובענות

השנייהי).
ד .להורות ,כי בנסיבות העניין ,קיימים טעמים מיוחדים ,כמוסברלהלן ,לאורם אין צורך במינוי בודק,

כאמורבסעיף(91ב)()1לחוק

ה.

ליתן פטורמחלקה

תובענות

ייצוגיות.

השני של האגרה ,בהתאם

התשסייז  2007,לאור השלב המוקדם
-

להוראות תקנה(7א)()3לתקנות

שבו הוגשה בקשה זו.

לקבלת המלצת הצדדים ,כמפורטלהלן ,בכל הנוגעלמתן גמוללמבקש

ו.

בתי

המשפט(אגרות),

ושכר טרחה לבאי כוחו.

ואלו נימוקי הבקשה:
א.

הרקע

1.

להסדר הפשרה

(המבקשיי) בקשה לאישור תובענה ייצוגית על
ביום  1ביוני  2070הגיש המבקש ,מר שפיר ולדימיר
חוק תובענות ייצוגיות ,התשסייו( 6002-ייחוק תובענות ייצוגיותי) נגד דלק מוטורס בעיימ(יידלק
פי

עהגקחוסס) זסו01א
מוטורס"י) ו-

0ס(ייפורדי),

שבה טען המבקש ,כי ברכבים

מסוימים

מתוצרת

פורד קיים פגם בטיחותי-סדרתי במנגנון נעילת הדלתות המותקן בהם (מסוג )(014יימנגנון נעילת
הדלתי) ,הגורםלכך שדלתות הרכב אינן נסגרות ו/אוננעלות כראוי ו/אובכלל ,והן עלולות להיפתח
באופן פתאומי בעת הנסיעה.

\ 2.

המבקש טען ,כי מדוברבתקלהבחלק זההלחלק הקיים ברכבי פורד המשווקים בארהייב ,בקנדה,
במקסיקו ,באוסטרליה ובהודו ,ואשר ביחס אליהם בוצעה שם קריאה מסוגייריקול בטיחותייי.

=\3.

מתיימרלייצג ,עילות שמקורן בהפרת הוראות

לטענת המבקש ,בשל כך קמות לוולקבוצה

אותו הוא

הפרת הוראות תקנות רישוי שירותים

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב ,תשעייו 2016,
ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווקו ,תיווך בייבוא אישי ואגרות) ,תשעייו ; 2016הפרת
הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותיםלרכב) ,תשלייט ; 1978,הפרת
הוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט ,תשלייט  1979,הפרת הוראות חוק החוזים(חלקכללי),
-

-

-

-

תשלייג ; 1973,הפרת הוראות חוק המכר ,תשכייח  1968,הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן,
תשמייא  1981,הפרת חובה חקוקה כהגדרתה בפקודת הנזיקין של ההוראות המפורטותלעיל; וכן
רשלנות כהגדרתה בפקודת הנזיקין.
-

-

-

2

-

3

-

\ 4.

לטענת המבקש ,על המשיבות לבצע בישראלריקול בטיחותי ,שבמסגרתויוחלף מנגנון נעילת הדלת
הפגום ברכבי חברי הקבוצה,לספק רכב חלופי לחברי הקבוצה עת רכבם יימצא בתיקון; וכן ליתן

5.

המבקש טען ,כי התנהלות המשיבות גרמה לו ולחברי הקבוצהלנזק ממוני שמקורו בעלויות תיקונים
וירידת ערך הרכב בסך כולל של 193מיליון שייח ,וכן טען ,כי שוויה הכספי של הארכת האחריות

הארכת אחריותלמנגנון נעילת הדלתות.

המבוקשת היא בסך כולל של 32מיליון

>\

שייח.

המבקש טען ,כי הקבוצה הנטענת הינה :ייכל מישרכש/שכר/חכר/השתמש/נסע/החזיקבישראל ,כלי
רכב מתוצרת פורד ,בו מותקן מנגנון נעילת דלתות המאופייןבתקלות המפורטות בבקשת האישור,

ו/או מנגנון דומה אחר ,לרבות אך לא רק :פורד פיאסטה שנות ייצור  2016-2011ופורד פוקוס שנות
ייצור 2015-2012,מאו תחילת שיווקו ו/או מכירתו של כלי הרכב בישראל ועד למתן פסק דין

בתובענה הייצוגית ,לרבות כלי רכב אשר

מקבילים

אחרים או

שיובאו

ביבוא אישי

יובאו לישראל על-ידי דלק

או רכב שנרכש בשוק

יד

מוטורס

ועל-ידי

יבואנים

שנייה בישראליי (ייהקבוצה

הנטענתיי).

7

|

ביום  3באוגוסט  2021הגישו המשיבות תשובות מטעמןלבקשת האישור שבמסגרתן
המשיבות את מצב פני הדברים העובדתי והמשפטי שרלוונטילשיטתןלהליךולנטען בו .בכלל זה
תיארו

העלו המשיבות את הטענות הבאות:

1.

כי המבקש מעולם לא טעןלקיומו של פגם ברכבו;

2.

כי המבקש לא הוכיח קיומו של פגם ברכבו או ברכבי מי מחברי הקבוצה

3.

הנטענת ;

כי המבקש אמנם צירףלבקשת האישור מסמך המכונה ייחוות דעת'י ,אולם
לעמדת פורד כדי להוות הוכחת פגם במנגנוןנעילת הדלת שכן היא אינה כוללת בדיקה של
כי

אין

בה

מנגנון נעילת הדלת הנטען להיות פגום ואינה כוללת כל ממצא ברכבו של המבקש
ברכבו של מאן דהוא אחר בדבר היותו פגום ,ולאור העובדה ,כי טענתו של המומחה לפגם
או

במנגנון נעילת הדלת

מתיימרת להתבסס על טענה לפגם במנגנוןנעילת דלת אחר ,ברכבים

אחרים ,במדינות אחרות ,ועל טענה

המנגנון

לזהות בין מנגנוני נעילת הדלת באותן במדינות לבין

הקיים ברכבי הקבוצה בישראל על סמך מראה עיניים בלבד וללא בדיקה טכנית

עניינית.

4.

כי אירועים שאירעו

שונהבתכלית,

במדינות אחרות

נוגעים לרכבים אחריםולמנגנון נעילת

הדלת שהינו

וכי מנגנון נעילת הדלת הקיים באותן מדינות הינו מתוצרת 400ח6%61%

!6וסזקט67וח( 81050 85ייברוזי)
(ייקיקרטי) שיוצר במפעלה במקסיקו ,או מתוצרת
במפעלה במקסיקו ,ואילו מנגנון נעילת הדלת הקיים ברכבי חברי הקבוצה בישראל הינו
מתוצרת קיקרט או ברוז ,אךממפעלן בציכיה ,שבו לא נמצאה כל אינדיקציה לפגם
שיוצר

שיצדיק ביצועייריקול

בטיתותייי.

3

-

5.

4

-

כיייריקול בטיחותייי שנעשה במדינות מסוימות ,וכאמור ביחסלמנגנון נעילת דלת אחר,
היה כתוצאה מהוראת רגולטור באותן מדינות וללא כל ממצא מצדה של פורד של פגם

בטיחותי-סדרתי .פורד ביצעה את ה'יריקול הבטיחותייי משום חיובה על-פי דין באותן
מדינות להיענות לדרישות הרגולטורים המקומיים ,והוראת רגולטור דומה לא ניתנה

בישראל.
6.

כי קיומו שלייריקול בטיחותייי במדינות אחרות אינו מהווה ראיהלתקלה בישראל (ראה
תיצ (מחוזי חיפה)  13477-12-18אבידן נ' דלק מוטורס בע"מ ,בפסקה ( 37נבו
9.

7.

כי גם לו היו תקלות באיזה ממנגנוני נעילת הדלת ברכבי פורדבישראל ,הרישתקלות
יכולותלהתרחש ,במיוחד במערכות טכנולוגיות מורכבות ומרובותחלקים דוגמת מנגנון
נעילתהדלת ,וכי כל תלונה שהופנתה אלדלק מוטורס טופלה על-ידה במוסכיה המורשים,

8.

כי אין מדוברבתקלה שהינה בטיחותית
לכשעצמה,
אורות שניתנות לנהג ברכבו עת מתרחשת תקלה בפתיחה או בסגירתהדלת,
בהופעתן יודע הנהג כי עליו להגיע למוסכידלק מוטורס לשם ביצוע התיקון.

על פי תנאי האחריות ופעמים

9.

רבות אף מעברלכך.

וזאת בין היתר משום שקיימות מספר
ואשר

כי פורד לא איתרה כל דיווח לגבי פגיעת גוף או מוות שאירעה לאיש מנפילה מרכבבמהלך
נסיעה,ולפיכך אין בסיס לטענת המבקש בעלמא לקיומו של סיכון בטיחותי בשלהתקלה
הנטענת.

0.

כיהליקוי שהיה קיים במנגנון נעילת הדלת במדינות אחרות,
בפרק ד .לתשובת פורדלבקשת האישור ,מקורו בשבר בעמוד הציפורן שלא נמצא כקיים
במנגנון נעילת הדלת הקיים ברכבי חברי הקבוצה ,וכאמור
כשלעצמו ,על פי-עמדת פורד,
ואודותיו אף פורט

אינו מהווה בעיה

-1.כ

בטיחותית.

כילמבקש לא נגרם כל נזק ולו מחמת העובדה שלא קיים כל פגם במנגנון נעילת הדלת
ברכבו ,וכי גםלקבוצה אותה הוא מתיימר לייצג(ככל שקיימת קבוצהכלל) לא נגרם כל
נזק ,בין אם בהיעדר ליקוי במנגנון נעילת הדלת ברכבם ובין אם משום שמי

בתקלה,
72.

חוקה עליו כי תיקן אותה עת הופיעה.

מהםשנתקל

כי המבקש לא הוכיח ירידת ערך בשלהליקוי במנגנון נעילת הדלת אשרכשלעצמו לא
הוכח ,ובעניין זה אף לא קיימת בבקשת האישור כל חוות דעת מומחהלעיגון טענת נזק

בעלמא
3.

באריכות

זו.

כי בהעדר פגם ,בהעדר הפרה של הוראות הדין ובהעדר

נוק ,לא קמות העילות שטוען להן

המבקש ,ובדומה גם לא קמות העילות ביחס לחברי הקבוצה הנטענת.

4

-

-4.כ

5.

כיהתובענה אינה

5

-

מתאימה להתברר כייצוגית ,משהתנאים הנדרשיםלכך על-פי דין

התביעהלהתקבל

נמוכים ,בהיעדר הוכחת

מתקיימים .זאת ,בהינתן
כלשכן בטיחותי,ולפיכך גס בהיעדר קבוצה ובהיעדר נזק לאיש.
שסיכויי

כי

אינם

פגםכלשהו,

הסו10ה151185
"נסותס15ט)6:
(ומגיופסיות
בכוונתה של פורד לצאת בתוכנית שביעות רצון

לכלל רכבי פורד

המצויים בין היתרבישראל,

שבהם מותקן מנגנון נעילת דלת מסוג 0014

שלגביו מלין המבקש שתאפשר לבעלי הרכבים האמוריםלהחליף את מנגנון נעילת הדלת
ברכבם החלפה חד-פעמית עד יום  31בינואר  7075בהחלפה חינמית וללא צורך בהוכחת

קיומה שלתקלה במנגנון נעילת הדלתות.

6.

כי תובענה ייצוגית אינה הדרך היעילה לדוןבמחלוקת ,בשל כל
המשיבות ,ובשים לב במיוחדלכךשתקלות ,ככל שהתעוררו ,תוקנו דרך קבע על-ידידלק
מוטורס במוסכיה ,ובהינתן שממילא בכוונת פורד לצאת בתוכנית שביעות רצון ,אשר
שהוסבר

נותנת מענה שלם לכל חששמליקוי במנגנון נעילתהדלת,

בתשובות

ככל שהיה או עודנו קיים ,וואת

לכלל חברי הקבוצה הנטענת.

\8

ביום  18באוקטובר  7021הגיש המבקש תגובה לתשובות פורד ודלק מוטורסלבקשת האישור,
במסגרתה טען בין היתר ,כי ההחלטה לצאת בתוכנית שביעות רצוןלהחלפת הסגרים בכלי הרכב של

חברי הקבוצה,התקבלה
התוכנית בארה"יב,

וכי

כ 5-חודשים לאחר שהוגשה בקשת האישור דנן ,וכחמש שנים לאחר ביצוע

במסגרת תשובת פורד לא נמצאת שום ראיה המלמדת כי תוכנית שביעות

הרצון ,תבוצעבישראל ,ללא קשרלבקשת

האישור.

עמדת פורד בעניין זה הינה ,כי תוכניות בארה"יב היו למוצר אחר וכן כי תוכניות בארהייב נעשו החל
משנת  2015אולם וּאת ביחסלחלק מן הרכבים כאשרלאורך השנים ועד לשנת ( 20270ראה פרק
ג 2.1.1.לתשובת פורדלבקשתהאישור) ,הוספו דגמים בהדרגה .עמדת פורד הינה גם כי ראיהלתכנון
התוכנית לישראל עובר להגשת בקשת האישור מצויה בתשובה מטעמה (ראה פרק ה לתשובת פורד,
בתצהיר התומך בה ,ובנספח  10לתשובתה (עמוד 359לקובל הנספחים החסויים)).

= 9.

ביום  15בדצמבר  2071הגיש המבקשייבקשהלמתן צו לגילוי מסמכים ולמענה עלשאלוןיי
עתר למתן צו שיורהלדלק מוטורס ולפורד לענות עלהשאלוןשנשלח אל כל אחת מהן ולהמציא

במסגרתה

עותק מהמסמכים המבוקשים.

=0.

התקבלה) לאישור הסדר דיוני לפיו המועד להגשת
ביום  17בינואר  2022הגישו הצדדים בקשה(אשר

תגובת דלק

מוטורס

בפברואר 2022.
1.

ופורדלייבקשהלמתן לגילוי מסמכים ולמענה עלשאלון!י

יוארך עד ליום 15

ביום  1בפברואר  2022הגישו הצדדים ייהודעה ובקשה בהסכמה לעיכוב ההליכים בתיקיי
הודיעו לבית המשפט הנכבד כי עלה בידיהם להגיע להסכמות עקרוניות בקשרלתיק זה ,אשר יביאו
במסגרתה

אתההליך לסיומו ללא צורך לדון
התשובהלבקשה לגילוי מסמכים.

בו .וכי

עד אשר יעשו כן ,לא יהיה על

5

המשיבות להגיש את

-

| 7.

לאחר משא ומתן ארוך
שביניהם שכן

6

-

הצדדים

ואינטנסיבי ביניהם,

ההסדר המוצע בבקשה זו ,משרת את

סבורים כי

אין צורך להכריעבמחלוקות

האינטרסים של המבקש והינו לטובת כל חברי

הקבוצה.

הסדר הפשרה

ב.

ב .1.הגדרת הקבוצה
הקבוצה לגביה יחול הסדר הפשרה ואישורו של בית המשפט

3.

הנכבדעל-פיו ,הינה,כדלקמן:

שרכש/שכר/הכר/השתמש/7נסע/החזיקבישראל ,כלי רכב מתוצרת פורד ,בו מותקן מנגנון
ייכל מי
נעילת דלתות  11מתוצרת 40חסאסוא(ייקיקרטי) או מנגנוןנעילת דלתות  014מתוצרת 65סז

יו(ייברוזיי) מאז תחילת שיווקו ו/או מכירתו של כלי הרכב בישראל ועדלמתן פסק דין
0
בתובענה הייצוגית ,לרבות כלי רכב אשר יובאו לישראל על-ידי דלק מוטורס ועל-ידי יבואנים
מקבילים אחרים או שיובאו ביבוא אישי או רכב שנרכש בשוק יד שנייה בישראל בהתאם לנתונים
הנמצאים בידי משרד

התחבורהיי
(ייהקבוצהיי).

ייצור;2011-2016

המוצרהמוחלף ,כהגדרתו להלן ,נמצא ככלל
פיאסטה שנות ייצור; 2009-2016פורד קוגה שנות ייצור; 2013-2016פורד טרנזיט שנות ייצור -2013
; 2014-2015פורד סי-מקס שנות ייצור; 2011-2012פורד טרנויט
 6,פורד פיוזן שנות ייצור
ברכבי פורד פוקוס שנות

4.

פורד

קונקט שנת ייצור; 7016פורד טרנויט קסטום שנות ייצור ( 2013-2016יירכבי ההסדריי).

יישום תוכנית שביעות הרצון

.

=5.

אף כי לטענת המשיבות לא היה בהתנהגות המיוחסת להן בבקשת האישור והתובענה כדי להפר
התחייבויותיהן כלפי חברי הקבוצה או כדילהקים נגדן תביעה כלשהי ובפרט עילת תביעה ייצוגית,
ומבלי להודות באיזו מהטענותשהועלו בכתבי הטענות מטעם המבקש ,הרי שפורד בעזרתה שלדלק
את

מוטורס תקיים בישראל תוכנית

1.ב

במסגרתה של תוכנית שביעות הרצון יהיו זכאיסם חברי הקבוצה
החלפה חד פעמית של המוצרהמוחלף כהגדרתו בהסכם (ייהמוצרהמוחלףי) ,במוצרהמחליף
כי ברכבי

כהגדרתו

.ב

שביעות רצוןשעיקריהכדלהלן:

ההסדר תעשה

בהסכם(ייהמוצר
המחליףיי).

במסגרתה של תוכנית שביעות הרצון יהיו חברי הקבוצה זכאים להגיע
שביעות הרצון ,כהגדרתהלהלן לאיזה ממוסכידלק מוטורס ,בתיאום מראש ,לשם החלפה
חד פעמית בכל אחד מרכבי ההסדר של המוצרהמוחלף במוצרהמחליף ,זאת ללא עלות וללא
עד מועד סיום תוכנית

צורך בהוכחתתקלה.
3.

ב-במסגרתה של תוכנית שביעות הרצון ,יהיה זכאי

חבר קבוצה שברכבוהוחלף המוצרהמוחלף

עובר ליישומה של תוכנית שביעות הרצון ,להחזר כספי בגובה עלות ההחלפה ששילסבכפוף
להצגתקבלה על תשלום באחד ממרכזי השירות המורשים שלדלק מוטורס בקשרלתיקון

6

-

שבוצע במוסכים

המורשים של דלק

7

-

מוטורס ו/או במוסך אחר שהוא מורשה מטעם משרד

התתבורה .זכאות זו תהיה בתוקף עד ליום  31בינואר 2025.
4.

תוכנית שביעות הרצון תהיה תקפה עד ליום  31בינואר ( 2025יימועד סיום תוכנית שביעות

הרצוןיי).
5.

ו

דלק

מוטורס תיידע את הבעלים של רכבי ההסדר אודות תוכנית שביעות הרצון באמצעות

במשרד התחבורה ובתאום הנוסח עם המבקש ,בהתאםלמנגנון

הודעה בנוסחהמקובל
המקובל במשרד התחבורהשעיקריוכדלקמן:

היידוע

לק מוטורס תעביר למשרד התחבורה גיליון נתונים (בפורמטאקסלו) הכולל
רשימת מספרי שלדות ומספרי רישוי של כלי הרכב מושא ההסדר המוצע (7/8

1.

ספרות ללאמקפים) ,תוך  30יום מאישור בית המשפט הנכבד את הסדר הפשרה,
וכן נוסח מכתב פניה לבעלי רכבי ההסדר בהתאם להסדר.
2.

מ

3.

ב

4.

-

משרד

התחבורה יאתר את פרטי בעלי הרכבים

שמם המלא שלהבעלים

ויפיק גיליון

נתונים הכולל את

ואת כתובתם ביחס לכל כלי רכב.

במקביל ,תתקשר דלק מוטורס עם חברת יאניהיי ,המשמשת ספק הדיוור של
משרד התחבורה (זכיין על פי מכרז אתו יש למשרד הסדרי פיקות ,בקרה ואבטחת

מידע)לצורך
בגין

ביצוע הדיוורלבעלי רכבי ההסדר.

איתור פרטי בעלי כלי הרכב והעברת

הקוב לידי יאניה" ,תשלם דלק

מוטורס למשרד התחבורה אתתעריף ביצוע איתור המידע ,אשר עומד נכון להיום
על סך ₪ 3,683לכל שאילתת מידע.
]ההוצאות ההתקשרות חברת "יאניה"י בגין ביצוע הדיוור ומשלוח המכתבים לבעלי
הרכבים ,תחולנהבמלואן עלדלק מוטורס.

5.

6.

-

7.

ח

8.

לאחרשדלק

מוטורס תשלם אתתעריף האיתור ותתקשר עם חברת ייאניהיי יעביר

משרד התחבורה את גיליון הנתונים (הכולל את מספרי הרישוי ופרטי בעלי כלי
הרכב) ישירות לחברת ייאניה".

מ

חברת "יאניהיי תבצע אתמשלוח המכתבים הרשומים לבעלי רכבי ההסדר.

משלוח המכתבים כאמור יבוצע תוך  30יום על
הסדרת התשלומים לחברת יאניהי ,תשלום תעריף

ידי חברת "יאניה!י וזאת ממועד

והעברתגיליון

האיתור למשרד

התחבורה

נתונים עם מספרי השלדות והרישוי של רכבי ההסדר לידי משרד

התחבורה(לפי המאוחר מביןהשלושה).

7
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9.

מ

מובהר,

כי

-

האחריות למסירת נתוני רכבי ההסדר (מספרי שלדה ורישוי) הכלולים

בהסדר ולנוסח המכתב לבעלי רכבי

ההסדר תחול על המשיבות בלבד ומשרד

התחבורה פטור מכל חובה למשלוח מכתב כאמור ,לכלבעל רכב שמספרו לא יופיע

ברשימה שתועבר לידיו.

 0.למען הסר ספק ,משרד התחבורה אינו נושא בכל אחריות כלפי חברי הקבוצה
ואינו

צדלהליך

הפשרה.

בכל פתיחת כרטיס עבודה לרכבי הקבוצה במערכות המחשב של מרכזי השירות

6.

מורשידלק

מוטורס ,יבדוק יוע* השירות האם הרכב זכאי לתוכנית שביעות הרצון ,קרי לביצוע החלפה
המחליף .בד בבד ,מרכז השירות יעדכן את בעל הרכב
המוחלף במוצר
חד פעמית של המוצר
כי הוא זכאי לבצע את תוכנית שביעות הרצון ללא תשלום .לאחר מתן פסק הדין ,דלק

מוטורס תוציא לכלל מרכזי השירות הנחייה מעודכנת וספציפית לתוכנית שביעות הרצון.

7.

בנוסף ,לא יאוחר מ 41-ימים ממועד פסק הדין ,ועד מועד סיום תוכנית שביעות הרצון,
כהגדרתולעיל ,יפורסם נוסח ההודעה הראשונה (נספח ? להסדר) עם כל תיקון שיורה בית

ב

המשפט) גם באתר

האינטרנט

של דלק מוטורסבישראל ,בכתובת:
.%6160-אואואי8://קוות

1דך.ך.ךד

-8.

לאיאוחר מתום  21ימים ממועד סיום תוכנית שביעות

הרצון ,פורדודלק

מוטורס יעדכנו את

בית המשפט בדבר הגעת מועד סיום תוכנית שביעות הרצון (ייההודעה בדבר השלמת
ההסדרי).

6.ת

תוכנית שביעות הרצון תצא לדרכה בין אם יאושר הסדר הפשרה ובין אםלאו ,לכן במקרהשבקשה
זו לא תאושר על ידי בית המשפט,פעולותיהן המוקדמות של פורד ו/אודלק מוטורס כאמור לא
תפורשנה כהתחייבות מצדןלקיים את תוכנית שביעות הרצון בישראל במלואה אובחלקה אולקיים

אותה בהתאם להוראות ההסדר אך ממילא לא תמנע מהן הזכות לבצע
בקשר לרכבי ההסדר ,ויחול פרק ב.4.להלן.

את

תוכנית שביעות הרצון

ב .3.המלצה מוסכמת בדבר תשלום גמוללמבקשים ושכר טרחה לבא כוח המבקשים

\ 7.

ההמלצה

המוסכמת של הצדדים ביחס לגמוללמבקש ולשכר

הטרחה לבאי כוחו היא

בהתאם

למפורטלהלן:
1.

 0שייח (עשרים ואחתאלף
למבקש.

7,479,487 72.

שייח

ושבעהשקלים

(שבעה מיליון,

שמונה מאותשקלים חדשים) ישולמו כגמול מלא וסופי

ארבע מאות שבעים

ותשעהאלף,

ארבע מאות שמונים

חדשים) בתוספת מעיימ ישולמו לבאי כוח המבקש כשכר טרחה

הוצאות כנגד מסירת חשבונית מס כדיןוקבלה מראש של אישור על
מניכוי מס במקור.

8

והחזר

ניהול ספרים ופטור

9-
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9.

הצדדים מסכימים ,כי מלוא הגמוללמבקש ישולם לו על ידידלק מוטורס בתוך  45יום ממועד פסק
הדין.

הצדדים מסכימים כי שכר הטרחה של באי כוח המבקש ישולם בשני תשלומים:

( ₪ 5,609,615חמישהמיליון,
(5שבעים וחמישה) אחוזים משכר הטרחה ,בסך
ותשעהאלף ,שש מאות וחמשה עשרשקליםחדשים) ,בתוספת מעיימ ,ישולמו על
מוטורס לבאי כוח המבקש בתוך  45יום ממועד פסקהדין1.

שש מאות

1.

יתרת ( 75עשרים וחמישה) האחוזים משכר הטרחה ,בסך(₪ 1,869,871מיליון,
מאות שישים ותשעהאלף ,שמונה מאות שבעים ואחתשקליםחדשים) ,בתוספתמעי'ימ,
ישולמו על ידידלק מוטורס לבאי כוח המבקש בתוך  30יום ממועד ההודעה בדבר השלמת
ההסדר ,כהגדרתהבסעיף 15.8לעיל ,וכפוף לאישור בית המשפט הנכבד לביצוע התשלום
האמור.

=1.
\.

?

התשלוםלמבקש ושכר הטרחה לבאי
לפרטים שיועברו על ידי באי כוח המבקש.

כוחו

יבוצעו באמצעות העברה בנקאית (מסייב)

מוטורס ופורד לא יישאו בכל סכום נוסף בגין גמול או שכר

דלק

ההמלצה בדבר הגמוללמבקש

להלן

ידידלק
שמונה

2.

0.

-

ושכר הטרחה לבאי כוחו

טרחהלמבקש

בהתאס

או לבאי כוחו.

הביאה בחשבון אתהשיקולים

האמורים

:

1.

הניתנת במסגרת תוכנית שביעות הרצון עומד לכל הפחות על עשרות

שווי ההטבהלקבוצה
רבות של מיליונישקלים חדשים,

2.

שווי ההטבהלקבוצה הניתנת במסגרת תוכנית שביעות הרצון מצדיקה את שיעור הגמול
והשכר טרחה ,בשים לב כי הגמול ושכה"יט המוסכם הינו נמוך משמעותית מהקבוע

וזאת בהינתן שההסדר נוגע לכ 40,000-רכבים ,ושעלות
החלפת מנגנוןנעילת הדלת מוערכת במאות דולרים עבור כל רכב;

בפסיקה,
3.

שכהייט והגמול

אינו

בא על חשבון חברי הקבוצה ומשולם עייי המשיבות בנוסף להטבה

שנתנה לחברי הקבוצה;
4.

5.

הטרחה הרבהשהשקיעו המבקש ובאי כוחו,למען
ובקשת האישור ,ניהולההליך והמשא ומתן וגיבוש הסכם זה,

התובעים

נכונותו של המבקש

ובאי כוחו

הייצוגיים בהגשת התביעה

להביא לסיום המחלוקות באופן יעיל

להתקיימות קדם משפט בתיק,
1
1

כנגד הוצאת חשבונית מס כדיןוקבלה מראש של אישורעל ניכוי מס במקור ואישורעל ניהולספרים.
כנגד הוצאת חשבונית מס כדיןוקבלה מראש של אישורעל ניכוי מס במקור ואישור על ניהולספרים.

9

ומהיר עוד עובר

-

6.

ההמלצה

גובשה

10

-

בהתאםלפסקי-דין שאושרו על-ידי

בתי המשפט

בתחום

התובענות

הייצוגיות;

7.ב

בהקשר זה יודגש ,כי בחינת היקף הגמול ושכר הטרחה בהסדר הפשרה אל מול מלוא
התועלת המושגת בהסדר הפשרה לחברי הקבוצה ,מלמדת כי מדובר בשיעורי שכר טרחה
וגמולמקובלים לגמרי ,התואמים את הקבוע בפסיקה ובדין ואף את ההלכה שנקבעה
בעניין זה בעייא  2046/10עזבון המנוח משה שמש נ' דן רייכרט (פורסם בנבו23/5/2012).
כן מופנה בית המשפט הנכבדלפסק דינו של כבוד השופט (בדימוס) יצחק ענבר בתייצ
(מחוזי תייא) 42526-03-12

אינטרייד

 4,בו נקבע ,בין היתר,

בע'ימ נ'יפלאפון תקשורת בע'"מ (פורסם בנבו,

כי:

רייכרט אינה סבה אלא על פסיקת שכר טרחה בתביעות כספיות ,להבדיל

"הלכת

מתביעות שנתנו בהן
פסק דין בתביעה

סעדים שאינם

כספיים (וראו שם ,בפסקה 7).להשקפתי,

ייצוגית ,לדין אולפשרה ,כולל סעדיםאקוויטביליים

התנהלות הנתבע בעתיד ,אין מניעה

המסדירים את

להביאם בחשבון בהקשרלפסיקת

והגמול ,שאם לא כן לא יהיה כל תמריץ לתובע

או

כאשר

שכר

הטרחה

לבא כוחו לפעול להסדרת תקופת

העתיד".
ודוק :שכר טרחהשהומל* בענייננו הינו סבירומקובל ,והדוגמאותלכך רבות .ראו למשל
את פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי כבוד השופט פרופי גרוסקופף בתייצ (מרכז) -14144

 9הראל פיא קרנות נאמנות בע'ימ נ'לנדמארק גרופ בע'ימ(בפירוק) (פורסם בנבו,
 7,שם נקבע

כי

שכר הטרחה והגמול יחושבו בהתאם להלכת

שמש-רייכרט אף

במקרים שבהם לא התקיימו חקירות והוגשו סיכומים.

3.ה

תרומתו של המבקש לחברי הקבוצהמשתקפת בדבריס

הבאים:

1.כ

בזירוזו התהליכים לגיבוש והחלת תוכנית שביעות הרצון;

₪2.

מעבר לפעולות יידוע הנעשות ביחס לתוכניות שביעות רצון שאינן
שהוסכם ליישם מנגנוןלמתן הודעה פרטנית לחברי הקבוצה באמצעות משרד התחבורה,
תחת

בהתאםלמנגנון המתואר בסעיף 15.5לבקשה זו.למהלך

הסדר,

זה קיימת חשיבות

הרי

בהבאה

לידיעת חברי הקבוצה את דבר קיומה של תוכנית שביעת הרצון ופרטיה ,ובכלל
האפשרותלהחליף ,ללאעלות ,את מנגנון נעילת הדלת גם ללא כל תלונה או קיומה של

תקלה באיזה מהם;

10
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מתכונת הסדר זה מבטיחה ,כי לא יחיה מי מחברי הקבוצה שאם קיים חשש בליבו הנוגע
למנגנון נעילת הדלת ,לא יוכל לדעת שביכולתו להחליפו בהתאם לתנאי תוכנית שביעות

3.

הרצון.
ב .4.ביטול ההסדר
4.

=אם בקשר ל 500 -או יותר מרכבי ההסדר תינתן הודעה לבית המשפט הנכבד מצד המחזיקים בהם,
ברצונסם להיכלל בקבוצת התובעים הייצוגיים ובית המשפט יתיר להםלפרוש מהקבוצה ,פורד
כי אין
תהא

זכאית ליתן

הודעה בדבר ביטול הסדר הפשרה ,בהודעה בכתב שתימסר לבית המשפט הנכבד

ולבאי כוח המבקש בתוך  15ימים מהמועד שבו בית המשפט יאשר את פרישתו של האדם האחרון,
מבלי שתידרש ליתן נימוקים ,ומבלי שהיא ודלק מוטורס תישאנה בשל כך בכל חבות כספית ו/או
אחרת ,וההליכים בבקשת האישור ימשיכו כסדרם על

5.

=אם בית המשפט הנכבד לא יאשר את הסדר הפשרה ,או יקבע תנאים לאישור הסדר הפשרה על
סעיף(91ד)לחוק תובענות ייצוגיות ,כל אחד מהצדדים יהא זכאי לבטל את הסדר הפשרה בהודעה
בכתבלמשנהו ,על פישיקול דעתו ,ללא צורך במתן נימוקים ,ומבלי שיישא בשל כך בכל חבות
פי

כספית

\6.

פי הוראות בית המשפט הנכבד.

ו/או אחרת ,וההליכים בבקשת האישור ימשיכו כסדרם על

פי הוראות בית המשפט הנכבד.

במקרה שבהליכי אישור הסדר הפשרה פורד ו/או דלק מוטורס יידרשו ,לרבות על
הנכבד ,לגלות מידע שאינו נכלל בדוחותיהן הציבוריים ושלא גולה בהתדיינות משפטית כלשהי
שאינה בדלתיים סגורות ,פורדודלק מוטורס תהיינה זכאיותליתן הודעה בדבר ביטול הסדר הפשרה
ידי בית המשפט

נימוקים ,ומבלי שתישאנה

בתוך  15ימים מהמועד שבו נדרשו לגלות מידע כאמור ,ללא צורך במתן
בשל כך בכל חבות כספית ו/או אחרת; וההליכים בבקשת האישור ימשיכו כסדרם על פי הוראות
בית המשפט הנכבד.

7.

אם יוגש ערעור על פסק הדין ,כל אחד מהצדדים יהא זכאי לבטל
לצדדים האחרים בתוך  15ימים ממועד הגשת הערעור ,על פי שיקול דעתו וללא צורך במתן
נימוקים ,ומבלי שיישא בשל כך בכל חבות כספית ו/או אחרת ,וההליכים בבקשת האישור ימשיכו
את הסדר הפשרה בהודעה בכתב

כסדרם על פי הוראות בית המשפט הנכבד.

=8.

במקרהשיתקבל

9.

אם מי מבין הצדדים יממש את וכותו לבטל את ההסדר כאמור בסעיפים 23-77לעיל ,הבקשה
שהוחלף בין הצדדים ו/או
לאישור ההסדר(עלנספחיה) ,הסדר הפשרה(על נספחיו) וכל מסמך אחר

ערעור שהוגש ,כל אחד מהצדדים יהא זכאי לבטל את הסדר הפשרה בהודעה בכתב

לצדדים האחרים בתוך  15ימים ממועדקבלת הערעור כאמור ,על פישיקול דעתו וללא צורך במתן
נימוקיס ,ומבלי שיישא בשל כך בכל חבות כספית ו/או אחרת ,וההליכים בבקשת האישור ימשיכו
כסדרם על פי הוראות בית המשפט הנכבד.

גובש על ידם ו/או הוגש בקשר עם הסדר הפשרה ,כמו גם כל ההסכמות ,התוצאות והאישורים שנבעו
מהסכם הפשרה ,יהיו בטלים ומבוטלים מעיקרם ,חסרי כל תוקף משפטי ,כאילו לא היו ,ולא יהא

ניתןלעשות כל שימוש בהם ו/או בתוכנם ו/או בכל מידע

שנמסרלצורך גיבושם ,בכלהליך

שיפוטי

או מעין-שיפוטי ,הם לא ישמשו את הצדדים כראיה בכל אופן שהוא ,ולא ייוקף מכוחס דבר לחובת

1
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או לטובת מי מהצדדים ,ואף צד לא יידרשלנקוט כלהליך משפטי לביטול הסדרהפשרה ,והכל מבלי
שלמי מהצדדים תהא כל טענה ו/או דרישה מכל סוג בקשר עם כך.

ב.5.

הוצאות

דלק

.0

ופטור מןהחלק

השני של האגרה

מוטורס תישא בכל העלויות של ביצוע הסדר הפשרה ,לרבות עלויות פרסום ,משלוח הודעות

ועלויות ביצוע תוכנית שביעות הרצון .המבקש ובאי כוחו יהיו וכאיס אך ורק לגמול ולשכר הטרחה

כמפורט בפרק ב3.לעיל,

\1.

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד.

הצדדים מתכבדיםלבקש מבית המשפט הנכבד פטורמחלקה השני של האגרה ,בהתאם להוראות
תקנה 7א)()3לתקנות בתי המשפט(אגרות) ,התשסייז  2007וראה למשל תייצ (חי)18713-08-18
-

עמיאל נ' מוצצים ראשון לציון)(2003

(נבו 28.1.2019).זאת בשים לב במיוחד לשלב המוקדם שבו

הוגשה בקשה זו ,קרי בטרס קיומו של דיון קדם משפט והחיסכון של זמן שיפוטי שהושג בשל כך.
ככל שבית המשפט הנכבד לא יאשר פטורמחלקה השני של האגרה ,היא תשולם בידידלק מוטורס.
בכל מקרה ,המשיבות לא תשפינה את המבקש בגיןחלקה הראשון של האגרה.

ב ..פטור ממינוי בודק
הצדדים מסכימים ,כי הסדר הפשרה הוא ראוי ,הוגן וסביר ,ומביא בחשבון את אינטרס התובעים

.2

הייצוגייםבשקלול

\3.התהתקשרות

סיכוייקבלת בקשת האישור.

בהסדר הפשרה וביצועו של

הסדר הפשרה הם

הדרך היעילה

וההוגנת להכרעה

במחלוקות שבין הצדדים.

4.

בנסיבות אלה,לצורך
מומחה ,היות שהדבר

אישור הסדר הפשרה ,הצדדים

מסכימים כי

אין צורך במינויו של בודק

או

יכביד עלההליך ויגדיל את עלויותיו שלאלצורך.

=

נ

זאת ועוד ,מטרת המבקש בהגישו את בקשת האישור הייתה בראש ובראשונה לחייב את המשיבות
5.
להחליף את מנגנון נעילת הדלתות ברכבי חברי הקבוצה .במסגרת תוכנית שביעות הרצון,יוחלף

מנגנון נעילת הדלתות ברכבי חברי הקבוצה ,ככל שירצו בכך ,וללא כל עלות .בנסיבות אלה שבהן
הסדר הפשרה מעניק את מלוא הסעד המבוקש ,הרי ששאלת סבירות הסדר הפשרה אינה
מתעוררת ואין כל טעם במינויו של בודק (וראהלעניין זה תייצ (מחוזי ת'יא)  16234-12-14אמנון
סומך

נ'

ברטיסי

אשראי לישראל בע'"מ ,בעמוד ( 4נבו
20.11.2016),

תייצ (מחוזי מרכז) 30547-11-10

31.07.2012)).
רוני מירקין נ' מועדון  365בע'ימ,בסעיף ( 39נבו

=6.

עלכן ,מתכבדים הצדדים,לבקש
בודקבהליך בהתאם לסמכותו הקבועהבסעיף(91ב)()1לחוק

מבית המשפט הנכבד כי בית המשפט הנכבד יפטור אותם ממינוי

תובענות

ייצוגיות.

ב .7.סילוק ,ויתור ומעשה בית דין
7.

בכפוףלפסק

הדין ולביצוע הסדר הפשרה ,כל התובעים

הייצוגיים ו/או אחרים מטעמם (לרבות

קונים עתידיים של רכבי ההסדר) מוותרים באופן מלא ,סופיומוחלט,

כלפי פורד ודלק

מוטורס

ואחרים מטעמן ,על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה הנובעת מפגמים במנגנוןנעילת הדלת

12
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רכבי ההסדר ו/או כרוכה ו/אושעניינה בפגמים כאמור בין שידועים להם ובין
המותקן באיזה מב
שאינם ידועיםלהם במועד שבו הוגשחבקשת האישור ובמועדפסק הדין-

|

-

.

;/

לפסק הדין ,מהווה מעשה בית דין כלפי כל התובעים
 .למען הסר כלספק ,הסדרהפשרה,בכפוף
\
והסעדים המפורטיםבבקשת האישור ו/או הנובעיס מהטענה
הייצוגייםבקשר עם כלעילות התביעה
לפגמיםולנזקכביכול ברכבי ההסדר,

%

סוףדבר

ג.
|

/
1

9.

ותצהירי הצדדיס מצורפיס כנטפח 3לבקשה בהתאס להוראות סעיף
תצהירי באי כוח הצדדים
לתקנות תובענות ייצוגיות.
(8ב)לחוק תובענות ייצוגיותותקנה(21ב)
על עמדותיו ,ברי כי
ובטענותיו ונכוןלהגן

!

0,ה הגסשכל אחד מהצדדיםלהליכים אלה מאמוןבצדקתו
וניהולההליכיםהמשפטייםלגופם ,כוללהליכל
ניהולההליכים ,לרבות אישור התובענהכייצוגית,
תאושר כתובענה ייצוגית וגם אם תאושר
ערעור ,עלוללארוך מספר שנים ,ואין ודאות שהתובענה

ו

*

כתובענה ייצוגית ,אין ודאות כי
תתקבל.

וסביר וכי הוא מבטא את הסיכונים והסיכויים
 =1.הצדדים סבורים ,כי ההסדר הינו ראוי ,הוגן
ניהולהבקשהלאישורוהתובענות,והכל כפישעולה מטענות הצדדים.
שבהמשך

<2.

כאמזב
נוכח כל האמורלעיל,מתבקש בית המשפט הנכבד להורות

}>
.

:

ק
לעסו:

1
ו

,

:

ת.

ברישאלבקשה

זו.

?132

דפנהצרפתי ,עוייד

יואבהירש ,עוייד

דוד מזרחי ,עוייד

בייכ המשיבה 2

בייכ המשיבה 1

בייכהמבקש

1ו
ו
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י
1

י

ַ
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תוכן עניינלם

-

נוסח

המודעה בדבר הגשת בקשה לאישור

תצהירי באי כוח

הצדדים

ותצהירי

הצדדיסם

4
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הסדר פשרה

נספח 1

העתק

הסכם

עמי 16

הפשרה

הסכם
אשר נחתם ביום  19במאי2022 ,

בין
שפיר ולדימיר ת.ז014844898.

על-ידי

ב'יכ עוייד דוד

מזרחי ועוייד רוןסולן

מרחוב מוריה  117חיפה3461710 ,
; 04-8113711פקס04-8103710 :
טלי:

המבקש ,מצד אחד,

לבין
נ.דלק
על-ידי

מוטורס בע'ימ ,ח.פ510947153.
בייכ

משרד אגמון ושות' ,עורכי דין

מדרך אגודת ספורטהפועל 1,מלחה ,ירושלים 92149

הגןהטכנולוגי ,בנין 1,

כניסה גי

טלי:
;07-5607607פקס07-5639988,:
.

2.צא

4אסס אמסדסזא פתסע

על-ידי בייכ עוייד דפנה צרפתי או עוייד אורי בלש
ממשרד עוייד
גולדפרב-זליגמן

מרחוב יגאלאלון 98,תל אביב6789141
 03-6089803,פקס03-6089911 :
טלי:

המשיבות ,מצד שני;

6
16

-2-

הואיל

(המבקשיי) תובענה ובקשה לאישור
וביום  1ביוני  7020הגיש המבקש ,מר שפיר ולדימיר

תובענה ייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות ,התשסייו(6002-ייחוק

דלק

עהמקומסס)זסוס1אן תסם(ייפורדי) (תייצ -3182-06
(יידלק מוטורסיי) ונגד
מוטורס בע'ימ

 0,ייבקשת האישורי) ,שבה טען,

כי

ברכבים מתוצרת פורד קיים

במנגנון נעילת הדלתות המותקן בהם(יימנגנון נעילתהדלתי),
אינן

תובענות ייצוגיות') נגד

נסגרות

ו/או ננעלות

כראוי

ו/אובכלל ,והן עלולות

פגם

בטיחותי-סדרתי

הגורםלכך שדלתות הרכב

להיפתח באופן פתאומי בעת

הנסיעה;
והואיל

ובשל כך המבקש ביקש לייצג את ייכל מי
שרכש/שכר/חכר/השתמש/נסע/החזיקבישראל,
כלי רכב

מתוצרת פורד ,בו

מותקן מנגנון נעילת דלתות המאופייןבתקלות

בבקשת האישור ,ושאו מנגנון דומה אחר ,לרבות אך לא רק :פורד

1

המפורטות

פיאסטה שנות ייצור

 2015-2017,מאז תחילת שיווקו ו/או מכירתו של כלי
ו>פורד פוקוס שנות ייצור

הרכב בישראל ועדלמתן פסק דין בתובענה הייצוגית ,לרבות כלי רכב אשר יובאו לישראל

על-ידי דלק מוטורס ועל-ידי יבואניםמקבילים

אחרים או שיובאו ביבוא אישי או רכב

שנרכש בשוק יד שנייהבישראליי(ייהקבוצה הנטענת'י).

והואיל

ומטרת המבקש בהגשת בקשת האישור היתה בראש

ובראשונה לחייב אתדלק

מוטורס ואת

פורד
להחליף את מנגנון נעילת הדלתות ברכבי חברי הקבוצה.

והואיל

ופורדודלק

מוטורס

הגישו תשובותיהןלבקשת

ובמסגרת תשובות אלו הן דוחות

האישור

כלפיהןבבקשת האישור וטוענות:
את כל הטענותשהועלו

כי המבקש מעולם לאהתלונן לגבי קיומו של פגם במנגנוןנעילת

הדלת ברכבו; ולא הוכית

גם בבקשת האישורשהגיש ,כי קיים במנגנון נעילת הדלת ברכבו כל פגם ולכן כי לא קמה

לו עילה אישית; כי המבקש לא הוכיח קיומו של

פגם

הניסיון לבסס קיומו של פגם במנגנון נעילת הדלת

באיוה

מרכבי הקבוצה הנטענת;

ברכבי הקבוצה הנטענת

כי

מתיימר

להתבסס עלתקלה שנתגלתה במדינות אחרות ,ברכבים אחרים ובמנגנון נעילת דלתות
בישראל,ולפיכך לאו ראיה היאלקיומה שלתקלה ברכבי הקבוצה הנטענת ,כל
שאינו קיים

שכן שמדוברבתקלה בטיחותית ,כי לא

ברכבי הקבוצההנטענת ,כלשכן

פגם

הוצגה חוות דעת מומחה להוכחת קיומו של פגם

בטיחותי,

כי

בתשובתהלבקשת האישור פורד סיפקה

מידע למכביר המעיד על כך שלא קיימת תקלה במנגנון נעילת הדלת ברכבי הקבוצה
הנטענת; כי ממילא גם בעלי רכביםשנתקלובתקלה במנגנון נעילת הדלת (כפי שעשויה

17
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כבענייננו),קיבלו טיפול שלם במרכזי חשירות
להתרחש מעת לעת במוצר טכנולוגי מורכב

שלדלק
והואיל

מוטורס ,וכי לא נגרם נזק למי מחברי הקבוצה הנטענת.

ובמסגרת תשובתהלבקשת האישור ,פורדעדכנה,

כי

בכוונתה לצאת בתוכנית שביעות רצון

מסו"104781125זסחו )):0%8בין היתר בישראל לרכבי
(ההוגיזקסיו71

ההסדר

כהגדרתס להלן

הנמכרים עלידי פורדלשיווקבישראל שבהם מנגנוןהנעילה מסוג  014לגביומלין המבקש.

זאת ,בתוכנית שתאפשר לבעלי

הרכבים

האמוריםלהחליף

את מנגנון נעילת הדלת )18:

ברכבם בהחלפה חד-פעמית עד מועד סיום תוכנית שביעות הרצון ,כהגדרתולהלן,בהחלפה
חינמית וללא צורך בהוכחת קיומה שלתקלה במנגנוןנעילת הדלתות.
והואיל

והמבקש הגיש תגובה לתשובות פורד ודלק מוטורסלבקשת האישור ,במסגרתה טען בין
היתר,

כי

ההחלטה לצאת

הקבוצה,התקבלה

כ 5-חודשים לאחר שהוגשה בקשת האישור דנן,

ביצוע התוכנית בארהייב,
תוכנית

והואיל

בתוכנית שביעות רצון להחלפת הסגרים בכלי הרכב של חברי

וכי

במסגרת תשובת פורד לא נמצאת שום ראיה המלמדת כי

שביעות הרצון ,תבוצעבישראל ,ללא קשרלבקשת

ועמדת פורד בעניין

וכחמש שנים

לאחר

האישור.

זה הינה כי תוכניות בארהייב היו למוצר אחר וכן כי תוכניות בארהייב

נעשו החל משנת  2015אולם זאת ביחסלחלק מן הרכביס כאשרלאורך השנים ועד לשנת

( 0ראהפרק ג 7.1.1.לתשובת פורדלבקשתהאישור),
הינה גם כי

ראיהלתכנון

הוספו דגמים בהדרגה .עמדת פורד

התוכנית לישראל עובר להגשת בקשת האישור מצויה בתשובה

מטעמה (ראה פרק ה לתשובת פורד ,בתצהיר התומך בה; ובנספח  10לתשובתה (עמוד 259

לקובל הנספחים החסויים)).
והואיל

והמבקש הגיש

ביום  15/12/2071ייבקשה למתן

צו

לגילוי מסמכים ולמענה עלשאלוויי

במסגרתה עתרלמתן צו שיורהלדלק מוטורס ולפורד לענות עלהשאלוןשנשלח אל כל

אחת

מהן ולהמציא עותק מהמסמכים המבוקשים.
והואיל

וביום 12/01/7027

התקבלה) לאישור הסדר דיוני לפיו המועד
הצדדים הגישו בקשה (אשר

להגשת תגובתדלק

לייבקשהלמתן לגילוי מסמכיםולמענה על
ופורד
שאלון"י יוארך

מוטורס

עד ליום 15.2.2022.

והואיל

וביום  01/07/2027הצדדים הגישו יהודעה ובקשה

בהסכמה לעיכוב ההליכים בתיקיי

במסגרתה הודיעו לבית המשפט הנכבד כי עלה בידיהם להגיע להסכמות עקרוניות בקשר
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לתיק
על

אתההליך לסיומו ללא צורךלדון

זה ,אשר יביאו

בו .וכי עד אשר יעשו כן ,לא יהיה

לבקשה לגילוי מסמכים.
המשיבות להגיש את התשובה

ועל רקע טענות הצדדים ,הצדדים ניהלו מגעים על מנת להביא לסיומו של התיק בדרך של

והואיל

פשרהחלף מיצוי ההליכים המשפטיים;

ולאחר משא ומתן ארוך

והואיל

ואינטנסיבי הגיעו הצדדים להסכם זה למתווה מוסכם לסיום

ההליך בדרך שלפשרה ,הכפופה לאישור בית המשפט הנכבד,
והצדדים סבורים ,כי יישוב כל טענות הצדדים יהיה כרוךבהליך משפטי ארוך ומורכב,

והואיל

שבסופו אין כל וודאות כי בקשת האישור תאושר כתובענה ייצוגית ,ואף
אין כל וודאות כי

התובענהתתקבל,

ולאור האמורלעיל,

והואיל

הצדדים מבכרים להגיע להסדר פשרה זה ,מבלי שמי מהצדדים מודה

בטענות משנהו ,במקום ניהול הליכים
משאבים

והואיל

משפטיים ונשיאה בהוצאות ניכרות ,כמו גם הפניית

ניהוליים ואחרים ,וכן על מנתלחסוך בזמן שיפוטי;

והצדדים סבורים,
וסביר,

אם תאושר ככזו

-

בהתחשב

כי

הסדר הפשרה שאליו הגיעו ,כמפורטלהלן ,הוא הסדר ראוי ,הוגן

באינטרס של הקבוצה (כהגדרתהלהלן),

וכי ראוי שלהסדר הפשרה יינתן

תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט ,בהתאםלחוק תובענות ייצוגיות ,על מנת ליישב

באופן מלא כלמחלוקת בין הקבוצהלבין

פורד

ו/אודלק

מוטורס ביחס לכל טענה הנטענת

בבקשת האישור הקשורהלמנגנון נעילת הדלתות (כהגדרתולהלן);
אשר על כן,
1.

מבוא,

הוסכם ,הותנה

והוצהרכדלקמן:

נספחים ופרשנות

1.ה

המבואלהסכם

2.ככ

כותרות הסעיפים הן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשולצורך פרשנות ההסכט .בהסכם וה,

זה

כל האמורבלשון

והנספחים לו מהוויםחלק בלתי

יחיד משמע

נפרד הימנו.

גםלשון רביםולהיפך .כל האמורבלשון

זכר משמע

נקבה ,אלא אם ההקשר מחייב אחרת.

<3.

לכלהמונחים

המפורטים בהסכם

זה לעילולהלן,

19
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ייהקבוצה'י או ייהתובעים
הייצגגילסיי

יכל \\

שרכש/שכר/חכר/השתמש/7נסע/החזיק
מי =

בישראל ,כלי רכב מתוצרת פורד ,מרכבי ההסדר,

בו

מותקן מנגנוןנעילת דלתות  014מתוצרת |)6פאסוא

(ייקיקרטי?) ,או מנגנון נעילת דלתות

014

מתוצרת(3056 826090116ייברוזי) ,מאו תחילת

שיווקו

ו/או

מכירתו של כלי הרכבבישראל ועדלמתן

פסק דין בתובענה הייצוגית ,לרבות כלי רכב אשר

יובאו לישראל על-ידידלק מוטורס ועל-ידי

מקבילים

אחרים או

שנרכש בשוק

יד

שיובאו

שנייה

בישראל

אישי או רכב

בהתאם לנתונים

התחבורה"'.

הנמצאים בידי משרד

'יהמוצרהמוחלף"י

ביבוא

יבואנים

מנגנוןנעילת דלת מסוג  014מתוצרת קיקרט או ברוז,
המצוי בארבע דלתות צד ברכבי ההסדר,

להלן,

כהגדרתם

ובטרנזיט בשתי דלתות צד ,דלת הזוה ודלת

אחורית.

ממוצרהמהכיףי

מנגנוןנעילת דלת מסוג  014מתוצרת קיקרט
בעיצוב משופר.

פורד פוקוס2011-2016,

פורד

פיאסטה
 72009-7016,פורד קוגה2013-2016,

פורד

כ40,000-
"רכבי ההסדר"י

או ברוז

רכבי פורד:

טרנזיט  7013-7016שמצוי בהם המוצרהמוחלף וכן
ככל שקיימים רכבי

2014-2015,
פורד פיוזץ

פורד סי-

מקס 2011-2017,פורד טרנזיט קונקט ;2016
טרנויט קסטום 2013-7016.
"בית המשפטיי

בית המשפט המחוזי

20

מרכז(לוד).

פורד
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המועד שבו בית המשפט יחליט לאשר הסדר פשרה זה

'יפסק הדיןי ו -יימועד

בהתאס לסעיפים 18

פסק הדיןיי

ולתקנה 17לתקנות

ו 91-לחוק

תובענות

ייצוגיות

תובענות ייצוגיות ,התשייע0102-

('יתקנות תובענותייצוגיות'י) ,והחלטתו הפכה להיות

סופית וחלוטה(ייפסק הדיןי).
'ימשרד התחבורהיי

-

ייבעל רכב'"י

-

\\

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הישראלי.

\ על פי הרשום במרשם משרד התחבורה ביחס לרכבי
ההסדר.

< 4.

להסדרזה מצורפים הנספחים הבאים:

נספח א'

-

נספח ב'

-

נוסח הבקשה לאישור הסדר פשרה זה אשר תוגש לבית

המשפט(ייהבקשה לאישור ההסדרי);
נוסח ההודעה הראשונה לתובעים

לסעיף (52א)( )3לחוק

תובענות

הייצוגיים

בהתאם

ייצוגיות ("יההודעה

הראשונהיי),
נספת ג'

--

תצהירים מטעם באי כוח

תובענות

ייצוגיות

הצדדים על פיסעיף(81ב)לחוק

וסעיף (21ב)( )2לתקנות

תובענות

ליצוגיות,
נספת

ד'-

תצהירים מטעם
תובענות

2.

הצדדים ,על פי סעיף(21ב)()1לתקנות

ייצוגיות.

כללי

על אף שפורדודלק מוטורס טוענות,

כי לא קיים פגם

בטיחותי וסדרתי

במוצרהמוחלףולכן

כי

הן

אינן מפירות את התחייבויותיהן כלפי התובעים הייצוגיים ,ולא קמה כל עילת תביעה כנגד מי מהן,

ובפרט בסיס לתובענה ייצוגית ,ומבלי להודות באיוו מהטענות שהועלו בבקשת האישור ,ואילו

41
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המבקשחולק על פורדודלק

את כל טענותיהן,כחלק

מוטורס ודוחה

מהסדר פשרה

זה ,פורדודלק

מוטורס מצד אחד והמבקש מצד שני ,הסכימו,למען הסדר הטוב ומתוך רצון טוב ,לתנאי
3.

הסדר זה.

יישום תוכנית שביעות הרצון
 1.ביחס לרכבי ההסדר תיושם

2.

תוכנית שביעות הרצון.

במסגרתה של תוכנית שביעות הרצון יהיו זכאים חברי הקבוצה,
חד

כי

ברכבי ההסדר תעשה החלפה

המחליף ,כהגדרתםלעיל.
המוחלף במוצר
פעמית של המוצר

 3.במסגרתה של תוכנית שביעות הרצון

חברי הקבוצה וכאיס להגיע

יהיו

עד מועד סיום

תוכנית

שביעות הרצון (כהגדרתהלהלן) לאיזה ממרכזי השירות המורשים של דלק מוטורס,

מראש ,לשם החלפה

חד פעמית בכל אחד מרכבי

בתיאוס

ההסדר של המוצרהמוחלף במוצרהמחליף,

זאת

ללא עלות וללא צורך בהוכחתתקלה.
4.

במסגרתה של תוכנית שביעות הרצון ,יהיה זכאי

ליישומה של תוכנית שביעות הרצון ,להחזר
על

תשלום באחד

ממרכזי

השירות

כספי

חבר קבוצה שברכבוהוחלף המוצרהמוחלף

בגובהעלות ההחלפהששילםבכפוף להצגתקבלה

המורשים שלדלק מוטורס בקשרלתיקון

המורשים שלדלק מוטורס ו/או במוסך

עובר

שבוצע

במוסכים

אחר שהוא מורשה מטעם משרד התחבורה .וכאות זו תהיה

בתוקף עד ליום  31בינואר 2025.
5.

תוכנית שביעות הרצון תהיה תקפה עד ליום  31בינואר (2025יימועד סיום תוכנית

 6.דלק

שביעות הרצון').

הבעליסם של רכבי ההסדר אודות תוכנית שביעות הרצון באמצעות הודעה
מוטורס תיידע את

בנוסתהמקובל במשרד התחבורה ובתאום הנוסת עם המבקש .אופןמשלוח

למנגנון היידועהמקובל

במשרד

ההודעה יהיה בהתאם

התחבורה שעיקריוכדלקמן:

 1.רדלק מוטורס תעביר למשרד התחבורה גיליון נתונים (בפורמטאקסל) הכולל

רשימת

מספרי שלדות ומספרי רישוי של רכבי ההסדר  (7/8ספרות ללאמקפים) ,תוך

 30יום

ו

מאישור בית המשפט הנכבד את

הסדר הפשרה ,וכן

בהתאם להסכם הפשרה המאושר.

22

נוסח מכתב

פניהלבעלי

רכבי ההסדר
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2.מ

משרד התחבורה יאתר את פרטי בעלי הרכבים ויפיקגיליון נתונים הכולל את שמם המלא
שלהבעלים ואת כתובתם ביחס לכל כלי רכב.

3.

ב

במקביל,

תתקשר דלק מוטורס עם חברת "יאניהי ,המשמשת ספק

התחבורה(זכיין על פי מכרז

איתו יש למשרד הסדרי פיקוח ,בקרה ואבטחתמידע)(להלן:

ייאניהיי)לצורך ביצוע הדיוורלבעלי

4.ב

הדיוור של משרד

רכבי ההסדר.

בגין איתור פרטיבעלי כלי הרכב והעברת הקוב* לידיייאניהיי,תשלסדלק מוטורסלמשרד
התחבורה את תעריף ביצוע איתור המידע ,אשר עומד נכון להיום על סך ₪ 3,683לכל
שאילתת מידע.

5.

ףהוצאות ההתקשרות מול

חברת

הרכבים ,תחולנהבמלואן עלדלק
6.

"יאניהי בגין ביצוע הדיוור ומשלוח

המכתבים לבעלי

מוטורס.

לאחרשדלק מוטורס תשלס אתתעריף

האיתור ותתקשר עם חברת יאניהיי יעביר משרד

התחבורה אתגיליון הנתונים(הכולל את מספרי הרישוי ופרטי בעלי כלי הרכב)
לחברת
7.

-

ייאניה"".

חברת "יאניהי

8.מ מלשלוח

ישירות

תבצע את משלוח המכתבים הרשומיםלבעלי

רכבי ההסדר.

המכתבים כאמור יבוצע תוך  30יום על ידי חברת יאניה?י וזאת ממועד הסדרת

התשלומים לחברת "יאניה" ,תשלום תעריף האיתור למשרד

התחבורה

והעברת גיליון

נתונים עם מספרי השלדות והרישוי של רכבי ההסדר לידי משרד התחבורה(לפי

המאותר

מביןהשלושה).

9.מ

מובהר,

כי האחריות למסירת נתוני רכבי ההסדר (מספרי שלדה ורישוי) הכלולים בהסדר

המוצע ולנוסח המכתב לבעלי רכבי ההסדר תחול על המשיבות בלבד ומשרד

התחבורה

פטור מכל חובהלמשלוח מכתב כאמור ,לכלבעל רכב שמספרו לא יופיע ברשימה שתועבר

לידיו.

 0.למען הסר ספק ,משרד התחבורה אינו נושא בכל אחריות כלפי חברי הקבוצה

להליך

הפשרה.

3
23

ואינו צד

-9-

 7.בכל פתיחת

מורשי דלק

כרטיס עבודה לרכבי הקבוצה במערכות המחשב של מרכזי השירות

מוטורס ,יבדוק יועל השירות האם הרכב וכאי לתוכנית שביעות הרצון ברכב ,קרי לביצוע החלפה

המחליף .בד בבד ,מרכז השירות יעדכן אתבעל
המוחלף במוצר
חד פעמית של המוצר

הרכב כי הוא

וכאילבצע את תוכנית שביעות הרצון ללא תשלום .לאחר מתן פסק דיןדלק מוטורס תוציא לכלל

מרכזי השירות הנחייה מעודכנת וספציפית לתוכנית שביעות הרצון
 8.לא

נשוא הסדר זה.

אוחר מ 41-ימים ממועד פסק הדין ,ועד מועד סיום תוכנית שביעות

הרצון ,כהגדרתולעיל,

יפורסם נוסח ההודעה הראשונה(נספח בי עם כל תיקון שיורה ביתהמשפט) גם באתר

האינטרנט

בישראל ,בכתובת:
שלדלק מוטורס
אארטי5://קסת.
[1.00.510101ח%6100-
 9.לא יאוחר מתום  71ימים ממועד סיום תוכנית

שביעות הרצון ,פורדודלק

מוטורס יעדכנו את בית

המשפט בדבר הגעת מועד סיום תוכנית שביעות הרצון (ייההודעה בדבר השלמת ההסדרי).

 0.תוכנית שביעות הרצון
פשרה זה לא יאושר על
לא תפורשנה

תצא לדרכה בין אם יאושר הסדר

הפשרה ובין אםלאו,לכן

במקרה שהסדר

ו/אודלק

מוטורס כאמור

פעולותיהן המוקדמות של פורד
ידי ביתהמשפט,

כהתחייבות מצדןלקיים

את תוכנית

שביעות הרצון בישראל במלואה אובחלקה

לקיים אותה בהתאם להוראות הסדר פשרה זה אך ממילא לא תמנע מהן הזכות לבצע

או

את תוכנית

שביעות הרצון בקשר לרכבי ההסדר ,ויחולסעיף 7.6להלן.
4.

פטור

1.ה

ממינויו של בודק
הצדדים מסכימים ,כי הסדר פשרה זה הוא ראוי ,הוגן וסביר ,ומביא בחשבון את אינטרס

התובעים
.2

הייצוגייםבשקלול

התתקשרות

סיכוייקבלת בקשת האישור.

בהסדר הפשרה וביצועו של הסדר

הפשרה הם הדרך היעילה וההוגנתלהכרעה

במחלוקות שבין הצדדים.

3.ב

.בנסיבותאלה,לצורך אישור הסדר הפשרה,
בודק או מומחה ,היות שהדבר

הצדדים

יכביד עלההליך

מסכימים כי אין צורך במינויו של

ויגדיל את עלויותיו שלאלצורך וממילא

שההסדר המוצע נותן מענה לכלל חברי הקבוצה שיהיו זכאים להחלפתמנגנון נעילת הדלת

ברכבם כמוסבר לעיל .על כן ,הצדדים יבקשו ,בבקשה לאישור
המשפט יפטור אותם

ממינוי בודקבהליך.

4
24

ההסדר שיגישו כי בית
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5.

סילוק ,ויתור ומעשה בית דין

1.כ

הדין ולביצוע הסדר הפשרה ,כל התובעים

בכפוףלפסק

הייצוגיים ו/או אחרים מטעמם

(לרבות קונים עתידיים של רכבי ההסדר) מוותרים באופןמלא,
ודלק

מוטורס

סופיומוחלט ,כלפי פורד

ואחרים מטעמן ,על כל טענה ו/או דרישה ו/או וכות

מטענות לפגמים במוצרהמוחלף המותקן
שעניינה בפגמים כאמור

-

ואו עילה הנובעת

ההסדר ו/או כרוכה ו/או

באיזה מבין רכבי

בין שידועים להם ובין שאינם ידועים להס במועד שבו הוגשה

בקשת האישור ובמועד פסק הדין.
 .2לימען הסר כל ספק ,הסדר הפשרה ,בכפוףלפסק הדין ,מהווה מעשה בית דין כלפי כל
הייצוגיים בקשר עם כל עילות התביעה והסעדים

התובעים

ו/או הנובעים

6.

המלצה מוסכמת

1.

מהטענה לפגמיםולנזק

המפורטים בבקשת האישור

כביכול ברכבי ההסדר.

ביחס לתשלום גמוללמבקשים

ושכר טרחה לבא כוחם

המוסכמת של הצדדים ביחס לגמוללמבקש ולשכר

ההמלצה

הטרחה לבאי כוחו היא

בהתאם למפורטלהלן:
( ₪ 0עשרים ואחתאלף שמונה מאותשקלים חדשים) ישולמו כגמול מלא

1.

וסופילמבקש.

( ₪ 7שבעה מיליון,

2.

ארבע מאות שבעים

ותשעהאלף,

שמונים ושבעהשקלים חדשים) בתוספת מעיימ ישולמו לבאי
טרחה והחזר הוצאות כנגד מסירת חשבונית

ארבע מאות

כוח המבקש כשכר

מס כדיןוקבלה מראש של אישור על

ניהולספרים ופטור מניכוי מס במקור.

2.ה

הצדדים מסכימים ,כי מלוא הגמוללמבקש ישולם לו על ידידלק מוטורס בתוך

 45יום

ממועד פסק הדין ,כהגדרתולעיל.

63.

הצדדים מסכימים כי שכר הטרחה של באי כוחהמבקש ישולם בשני תשלומים:
*

( 75שבעים וחמישה) אחוזים משכר הטרחה ,בסך5,609,615

מיליון,

שש מאות

ותשעהאלף,

5
25

שש מאות וחמשה

₪

(חמישה

עשרשקלים חדשים),
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בתוספת מעיימ ,ישולמו על ידידלק מוטורס לבאי כוח המבקש

בתוך  45יום

ממועדפסק הדין ,כהגדרתולעיל!;
*

יתרת ( 25עשרים וחמישה)

(מיליון,

שמונה מאות שישים

האחוזים משכר

ותשעהאלף,

הטרחה ,בסך1,869,871

שמונה מאות שבעים

₪

ואחתשקלים

חדשים) ,בתוספת מע'ימ ,ישולמו על ידידלק מוטורס לבאי כוח המבקש בתוך
 0לום ממועד ההודעה

בדבר השלמת ההסדר ,כהגדרתהבסעיף 3.9לעילג,

וכפוף לאישור בית המשפט הנכבד לביצוע התשלום האמור.

= 4.

התשלוםלמבקש ושכר הטרחה לבאי כוחו יבוצעו באמצעות העברה בנקאית (מסייב)

בהתאם לפרטים

 <5.דלק

שימסרו בידי באי

כוחהמבקש.

מוטורס ופורד לא יישאו בכל סכום נוסף בגין גמול או שכר טרחהלמבקש או לבאי

כוחו.

6.

|

ההמלצה בדבר הגמוללמבקש ושכר הטרחה לבאי כוחו הביאה בחשבון
1.

שווי

ההטבהלקבוצה

את העובדה כי:

הניתנת במסגרת תוכנית שביעות הרצון עומד לכל הפחות

על עשרות רבות של מיליונישקלים חדשים ,וזאת בהינתן שההסדר נוגע לכ-
 0רכבים,ושעלות החלפת מנגנוןנעילת הדלת מוערכת במאות דולרים עבור

כל רכב,
72.

שוויההטבהלקבוצה

הניתנת במסגרת תוכנית שביעות הרצון מצדיקה את שיעור

הגמול והשכר טרחה ,בשים לב כי הגמול ושכהייט המוסכם הינו נמוך משמעותית

מהקבוע בפסיקה,
3.₪

שכה"יט והגמול אינו

בא על חשבון חברי הקבוצה ומשולם עייי המשיבות בנוסף

להטבה שנתנה לחברי הקבוצה;

1
2

כנגד הוצאת חשבונית מסכדלןוקבלה מראש של אישור על ניכוי מס במקור
כנגד הוצאת חשבונית מס כדיןוקבלה מראש של אישור על ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים.
ואישור על ניהול ספרים.

6
26

-12..

4.

הטרחה הרבהשהשקיעו המבקש ובאי

כוחו,למען

התובעים

הייצוגיים בהגשת

התביעה ובקשת האישור ,ניחולההליך והמשא ומתן וגיבוש הסכם זה;
5.

נכונותו של המבקש ובאי כוחו להביא לסיוםהמחלוקות באופן יעיל ומהיר עוד

עוברלהתקיימות קדם משפט בתיס;
6.

ההמלצה גובשה

התובענות

7.

בהתאםלפסקי-דין שאושרו על-ידי

בתי

בתחום

המשפט

הייצוגיות ;

בהקשר זה יודגש ,כי בחינת היקף הגמול ושכר הטרחה בהסדר הפשרה אל מול
מלוא התועלת המושגת בהסדר הפשרה לחברי הקבוצה ,מלמדת

כי

מדובר

בשיעורי שכר טרחה וגמולמקובליםלגמרי ,התואמים את הקבוע בפסיקה ובדין

ואף את ההלכהשנקבעה בעניין זה בעייא  2046/10עזבון המנוח משה שמש נ' דן
רייכרט (פורסם בנבו 23/5/2012).כן מופנה בית המשפט הנכבדלפסק דינו של
כבוד השופט (בדימוס) יצחק ענבר בתייצ (מחוזי תייא)  42526-02-17אינטרייד

 14.6.7014),בו נקבע ,בין
בע'ימ נ'פלאפון תקשורת בע"ימ (פורסם בנבו,
ייהלבת

היתר ,כי

רייכרט אינה סבה אלא על פסיקת שכר טרחה בתביעות כספיות,

להבדיל מתביעות שנתנו בהן

להשקפתי,

סעדים שאינם

כאשר פסק דין בתביעה

אקוויטביליים

כספיים (וראו שם ,בפסקה 7).

ייצוגית ,לדין אולפשרה,

כולל סעדים

המסדירים את התנהלות הנתבע בעתיד ,אין מניעה להביאם

בחשבון בהקשרלפסיקת שכר הטרחהוהגמול ,שאם לא כן לא יהיה כלתמריץ*
לתובע או לבא כוחולפעול להסדרת תקופת העתיד".
ודוק :שכר

טרחהשהומלך

בענייננו הינו

למשל את פסק הדין שניתן לאחרונה על

סבירומקובל ,והדוגמאותלכך
ידי

רבות .ראו

כבוד השופט פרופיגרוסקופף

(מרכז)  14144-05-09הראל פיא קרנות נאמנות בע'"מ

(בפירוק) (פורסם בנבו 5.9.2017),,שם נקבע

כי

נ'לנדמארק

בתייצ

גרופ בע'ימ

שכר הטרחה והגמול

יחושבו

בהתאם להלכת שמש-רייכרט אף במקרים שבהם לא התקיימו חקירות והוגשו
סיכומים.
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7.

ביטול ההסכם

\1.

אסבקשרל 500 -או יותר מרכבי ההסדר תינתן הודעה לבית
כי

אין ברצונם

להיכלל בקבוצת התובעים

המשפט מצד

המחזיקים בהם,

הייצוגיים ובית המשפט יתיר להם לפרוש

מהקבוצה ,פורד תהא זכאית ליתן הודעה בדבר ביטול הסדר הפשרה,

בהודעה בכתב

שתימסר לבית המשפט ולבאי כוחהמבקש בתוך  15ימים מהמועד שבו בית המשפט יאשר
את

פרישתו של האדם האחרון ,מבלי שתידרש ליתן נימוקים ,ומבלי שהיאודלק

מוטורס

תישאנה בשל כך בכל חבות כספית ו/או אחרת ,וההליכים בבקשת האישור ימשיכו כסדרם

על

=2.

פי הוראות בית המשפט.

הסדרהפשרה ,או יקבע תנאים לאישור הסדר הפשרה על

אמבית המשפט לא יאשר את

סעיף(91ד)לחוק

תובענות ייצוגיות ,כל אחד

פי

מהצדדים יהא זכאי לבטל הסדר פשרה זה

בהודעה בכתבלמשנהו ,על פישיקול דעתו ,ללא צורך במתן נימוקים ,ומבלי שיישא בשל

כך בכל חבות כספית ו/או אחרת ,וההליכיםבבקשת

האישור ימשיכו

כסדרם עלפי

הוראות

בית המשפט.

- 3.

במקרה שבהליכי אישור הסדר

הפשרה פורד ושאודלק מוטורס יידרשו ,לרבות על

המשפט ,לגלות מידע שאינו נכלל בדוחותיהן
כלשהי שאינה

בדלתיים סגורות ,פורדודלק

הציבוריים ושלא גולה
מוטורס תהיינה

ידי בית

בהתדיינות משפטית

זכאיות ליתן

הודעה בדבר

ביטול הסדר הפשרה בתוך  15ימים מהמועד שבו נדרשו לגלות מידע כאמור ,ללא צורך
במתן נימוקיס ,ומבלי שתישאנה בשל כך בכל חבות כספית ו/או אחרת  ,וההליכיס בבקשת
האישור

4.

ימשיכו כסדרם על

פי הוראות בית המשפט.

אם יוגש ערעור על פסק הדין,

כל אחד מהצדדים יהא זכאי לבטל הסדר זה בהודעה בכתב

לצדדים האחריס בתוך  15ימים ממועד הגשת הערעור ,על פישיקול דעתו וללא צורך במתן
נימוקים ,ומבלי שיישא בשל כך בכל חבות כספית ו/או אחרת ; וההליכים בבקשת האישור
ימשיכו

5.

כסדרם על

במקרהשיתקבל
לצדדים

פי הוראות בית המשפט.

ערעורשהוגש ,כל אחד מהצדדים יהא זכאי לבטל הסדר זה בהודעה בכתב

האחרים בתוך  15ימים

ממועדקבלת הערעור כאמור ,עלפישיקולדעתו וללא צורך

8
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במתן נימוקים ,ומבלי שיישא בשל כך בכל חבות כספית ו/או אחרת; וההליכים בבקשת
האישור ימשיכו

= 6.

כסדרם על

פי הוראות בית המשפט.

אסמי מבין הצדדים יממש את זכותו לבטל את ההסדר כאמור

5לעיל ,הבקשה לאישור ההסדר(עלנספחיה),

שהוחלף

בסעיפים7.4,7.3,7.2,7.1,

הסדר הפשרה(עלנספחיו) וכל מסמך אחר

בין הצדדים ו/או גובש על ידם ו/או הוגש בקשר עם הסדר הפשרה ,כמו גם כל

ההסכמות ,התוצאות והאישורים שנבעו מהסכם הפשרה ,יהיו בטלים ומבוטלים מעיקרם,
חסרי כל תוקףמשפטי ,כאילו לא היו ,ולא יהא ניתןלעשות כל שימוש בהם ו/או בתוכנם

ו/או בכל מידע

שנמסרלצורך גיבושם ,בכלהליך

שיפוטי

או מעין-שיפוטי,

הם לא ישמשו

את הצדדים כראיה בכלאופן שהוא ,ולא ייוקף מכוחם דבר לחובת או לטובת מי מהצדדים,
ואף צד לא יידרשלנקוט כלהליך משפטי לביטול הסדרהפשרה ,והכל מבלי שלמי

מהצדדים

תהא כל טענה ו/או דרישה מכל סוג בקשר עם כך.
8

הוצאות

 1.ו

דלק מוטורס תישא בכל העלויות של ביצוע הסדר הפשרה ,לרבות עלויות פרסום ,משלות
הודעות ועלויות ביצוע תוכנית שביעות הרצון .המבקש ובאי כוחו יהיו זכאים אך ורק לגמול
ולטכר הטרחה

2.כ

כמפורטבסעיף 6לעיל,

בהתאם להחלטת בית המשפט.

הצדדים יבקשו פטורמחלקה השני של האגרה,

בבקשה לאישור הסדר זה,

להוראות תקנה(7א)()3לתקנות בתי המשפט(אגרות),

בהתאם

התשסייז  2007.ככל שבית המשפט
--

לא יאשר פטורמחלקה השני של האגרה ,היא תשולם בידי דלק מוטורס .בכל מקרה,
המשיבות לא תשפינה אתהמבקש בגיןחלקה הראשון של האגרה.

9.

אישור ההסדר והודעה בדבר חתימתו

1.ה

הסדרזהכפוף לאישור
1.

בית

המשפט בפסקהדלן.

בבקשה לאישור ההסדר שתוגש לבית המשפט בתוך  3ימים ממועד חתימת הסכם

זה ,יבקשו

הצדדים כי בית המשפט יאשר את

הראשונה ,כהגדרתהלעיל(נספח בי).

29

ההסדר ויורה על

פרסום ההודעה

:1 5-

פרסוםההודעה הראשונה ייעשהבתוך שבעה) (7ימים מהמועד בו יאושךפרסומת

2

בהחלטת ביתהמשפט ,בשני עיתונים יומיים בעברית.

לסעיף(81ד)לחוק תובענות ייצוגיות,
לאחר 45הימיםלהגשת התנגדויות בהתאם

3.

חלוף מועדכאמור,ויבקשו מביתהמשפטלאשר
הצדדים יודיעולבית המשפטעל

את ההסדרוליתן לותוקף שלפסק דין ,ולהורותעל

הגשת נוסח הודעה שנית

(52א)()4לחוק
לאישורו של בית המשפט הנכבד(בנוסח נדרשבטעיף

י

תובענות

ייצוגיות)(ייההודעתהשניהיי) .ההודעה השניה תפורסם בתוך שבעה)(7

|

ימוס

או במועד אחר כפישיקבע ביתהמשפט.
ממועד מתןהחלטת ביתהמשפטהנכבד,

ולראיה באו הצלֶזִיסעל החתוס:
- 222%
(35ם`

דפנה צרפתי ,עוייד
בשם פורד

סו= .
יואב הירש ,עוייד

בשםדלק

מוטורס

ז

ו

ז

י

1

»,»:

זסחח805חח):8

חו 0סחח805

00
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דוד מיחי ,עוייד

בשםהמבקש

נספח 2

נוסח

המודעה בדבר הגשת בקשה
לאישור הסדר פשרה

עמי 32

נספח 2
הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה
לפי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס""ו(6002-להלן' :יחוק תובענות ייצוגיותי)

ניתנת בזאת הודעה בהתאםלסעיף(52א)()3לחוק תובענות ייצוגיות ,כי ביום  22במאי  2022הוגשה לבית
המשפט המחוזי מרכז (ייבית המשפטי) בקשה לאישור הסדר פשרה (ייהסדר הפשרהיי או ייההסכם'),

אשר נחתם בעניין התובענה שהוגשה על-ידי ולדימיר שפיר (תייצ)(3182-06-20ייהמבקשיי או ייהתובעי),
וכן ייבקשת האישור'י אוייהתובענהי) ,נגד דלק מוטורס בעיימ(יידלק מוטורסי) ונגד 0 1010יוסע
לההתוס(ייפורדי) (ביחד :ייהמשיבות").
בטיחותי-סדרתי

בבקשת האישור ובתובענה נטען ,בין היתר ,כי ברכבים מסוימים מתוצרת פורד קיים
במנגנוןנעילת הדלתות המותקן בהם (מסוג )(014יימנגנון נעילתהדלתי) ,הגורםלכך שדלתות הרכב אינן
פגם

נסגרות ו/או ננעלות כראוי

קבוצת התובעים

ו/אובכלל,

והןעלולות להיפתח באופן פתאומי בעת הנסיעה.

המיוצגים(ייהקבוצהי) :ייכל מי
שרכש/שכר/חכר/השתמש/נסע/החזיקבישראל,

כלי רכב

מתוצרת פורד ,מרכבי ההסדר ,בו מותקן מנגנון נעילת דלתות  014מתוצרת 616666 400
(ייקיקרטיש,
6ו669ט62זוהי] ספסו(ייברוז'י) ,מאז תחילת שיווקו ו/או מכירתו של כלי
מנגנוןנעילת דלתות  014מתוצרת
הרכב בישראל ועדלמתן פסק דין בתובענה הייצוגית ,לרבות כלי רכב אשר יובאו לישראל על-ידי דלק
או

מוטורס ועל-ידי יבואניםמקבילים

אחרים או שיובאו ביבוא אישי או

רכב שנרכש בשוק יד שנייה בישראל

בהתאם לנתונים הנמצאים בידי משרד התחבורהי".

כל אדם אשר נמנה עם קבוצת התובעים המיוצגים ו/או גורם אחר המנוי בסעיף(81ד) לחוק
ייצוגיות ,רשאי להגיש לבית המשפט התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול
 [45ימים ממועד פרסום ההודעה] (ייהתנגדותי) .בפרק הזמן האמורלעיל ,רשאי
ושכר טרחה עד ליום
תובענות

כל אדם אשר נמנה עם קבוצת התובעיס

המיוצגים,להודיע,

בהתאם לאמור בסעיפים 11

יחול עליו

תובענות ייצוגיות ,כי הוא אינו מעוניין
תישלח בכתב למזכירות ביתהמשפט ,עם העתקלבייכ המשיבות.
שהסדר הפשרה

ו/או(81ו)לחוק

(ייהודעת פרישה"י) .הודעת הפרישה

בכפוף להוראות הסדר הפשרה ,יחייב הסדר הפשרה את כל הנמנים עם קבוצת התובעים המיוצגים,
לא מסרו הודעות פרישה כדין.

אשר

תמצית הסדר הפשרה

הסכמת המשיבות להתחייב כאמור בהסדר הפשרה נעשית לפנים משורת הדין ,מבלי להודות באף טענה,
ואף כילטענתן לא היה בהתנהגות המיוחסת להן בבקשת האישור ובתובענה כדי להפר את התחייבויותיהן
כלפילקוחותיהן או כדילהקים נגדן עילת תביעה כלשהי ובפרט עילת תביעה ייצוגית .הכולבכפוף לכך
שהסדר הפשרה יאושר על-ידי בית המשפט .במסגרת ההסדרובכפוף ולאחר המועד בו תהפוך החלטת
המשפט לאשרולפסק דין חלוט(יימועד פסקהדין'י) ,יחולו ההוראות הבאות:

בית

תוכנית שביעות רצון
1

במסגרתה של תוכנית שביעות הרצון יהיו זכאים חברי הקבוצה כי ברכבי ההסדר,
בהסכס ,תעשה החלפה חד פעמית של מנגנון נעילת דלת מסוג 014

2
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כהגדרתם

מתוצרת קיקרט או ברוז,

2

-

המצוי בארבע דלתות

(ייהמוצרהמוחלףי),
(ייהמוצר
המחליחףיי).

צד

-

ובטרנזיט בשתי דלתות צד ,דלת הזזה ודלת אחורית

ברכבי ההסדר,

במנגנון נעילת דלת מסוג 014

מתוצרת קיקרט או ברוז בעיצוב משופר

2

חברי הקבוצה יהיו זכאים להגיע עד מועד סיום תוכנית שביעות הרצון לאיזה ממרכזי השירות
המורשים שלדלק מוטורס ,בתיאום מראש ,לשם החלפה חד פעמית בכל אחד מרכבי ההסדר של

3

חבר קבוצה שברכבוהוחלף המוצרהמוחלף עובר ליישומה של תוכנית שביעות הרצון ,להחור
כספי בגובה עלות ההחלפה ששילם ובכפוף להצגת קבלה על תשלום באחד ממרכזי השירות
המורשים שלדלק מוטורס בקשרלתיקון שבוצע במוסכים המורשים שלדלק מוטורס ו/או במוסך

4.

מוטורס תיידע את הבעלים של רכבי ההסדר אודות תוכנית שביעות הרצון באמצעות הודעה

המוצרהמוחלף במוצרהמחליף ,זאת ללא עלות וללא צורך בהוכחתתקלה.

אחר שהוא מורשה מטעם משרד התחבורה .זכאות זו תהיה בתוקף עד ליום  21בינואר 2075.

דלק

בנוסחהמקובל

במשרד

התחבורה ובאמצעות חברת יאניהי ,המשמשת ספק

הדיוור של משרד

התחבורה.

5.

תוכנית שביעות הרצון תהיה תקפה עד ליום  31בינואר 2025.

סילוק ויתור ומעשה בית דין
6.

הדין ולביצוע הסדר הפשרה ,כל התובעים

בכפוףלפסק

הייצוגיים ו/או

אחרים

מטעמם (לרבות

קונים עתידיים של רכבי ההסדר) מוותרים באופן מלא ,סופיומוחלט ,כלפי פורדודלק

מוטורס

ואחרים מטעמן ,על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה הנובעת מטענות לפגמים

במוצר

המוחלף המותקן באיזה מבין
שידועים להם ובין שאינם ידועים להם במועד שבו הוגשה בקשת האישור ובמועד פסק הדלן.
רכבי

7

ההסדר ו/או כרוכה ו/או שעניינה

בפגמים

כאמור

-

בין

הסדרהפשרה,בכפוףלמתן פסק הדין ,מהווה מעשה בית דין כלפי כל התובעים הייצוגיים בקשר
עם כל עילות התביעה והסעדים המפורטים בבקשת האישור ו/או הנובעים מהטענה לפגמיםולנזק
כביכול ברכבי ההסדר.

טרחת
למבקשיםושכר
תשלוםגמול
בדבר
מוסכמת
המלצה
8.

ההמלצה המוסכמת של הצדדים ביחס לגמוללמבקש ולשכר הטרחה לבאי כוחו היא לתשלום
( ₪ 0עשרים ואחתאלף שמונה מאותשקלים חדשים) ישולמו כגמול מלא וסופילמבקש;

ותשעה אלף,

ו( ₪ 784,974,7-שבעה מיליון,
שקלים חדשים) בתוספת מעיימ לבאי כוח המבקש כשכר טרחה והחזר הוצאות בהתאם לתנאים
ארבע מאות שבעים

ארבע מאות שמונים ושבעה

הקבועים בהסכם.

הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין
הוראות הסדר הפשרה.

האמור במודעה זו ,יקבעו
הסדר הפשרה

עומדלעיון

משרד ב'יכ המבקש

-

הוראות הסדר

הפשרה לבין

במשרדי באי

כוח המבקש

ובאי כוח

המשיבות:

עוה'יד דוד מזרחי ורוןסולן ואחי ,מרחוב מוריה 117

חיפה
3461710,טלפון:

-04

 1,פקס04-8103710,:

משרד ב'יכדלק מוטורס עוה'יד יואב הירש וגיאאריאלי ,משרד אגמון ושותי ,עורכי דין ,דרך
ספורטהפועל 1,מלחה ,ירושלים92149,טלפון 02-5607607;:פקס02-5639948. :
-

3
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אגודת

-

משרד ב'יכ פורד

-

עוהייד דפנה צרפתי

3

-

ואוריבלש ,גולדפרבזליגמן ושותי ,עורכי-דין ,רחוב יגאלאלון98,

 03-6089803,פקס03-6089911. :
6789141,טלפון :
תל אביב
תוכן מודעה זו

אושר על-ידי

בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו מיום

4
34

.

נספת ג

תצהירי באי כוח

הצדדים

הצדדים

עמי 36

ותצהירי

תצהיר
אניהחיימ ,עוייד דוד מזרחי ,נושא ת .1.מסי
025708249,לאחר שהווהרתי כיעלילהצהיר את האמת וכי אהיה צפוי
,

,

כדלקמן:
לעונשיםהקבועים בחוק אם לאאעשה כן ,מצהיר בזאתבכתב,
.

לבקשהלאישור הסדר
ייהמבקשיי) ,ועושה תצהירי וה בתמיכה
אני משמש בא כוחו של שפירולדימיר(להלן:

הפשרה בתייצ 3187-06-20:שפיר ג'דלק מוטורס בע'ימ ואחיהמתנהלת בביתהמשפט המחוזי מרכז(לוד).

;

2

אשר ההסכמות שהושגו במהלכו פורטו בהסדר הפשרה שמוגש
בין הצדדיםלהליך התנהל משא ומתן
לאישורו של בית המשפט הנכבד
(להלן :ייהסדר
הפשרהיי).

3.

התשס"יו ,6002-ועל פי הוראות
אני מצהיר בזאת כי בהתאםלהוראותסעיף(81ב)לחוק תובענות ייצוגיות,

התש'יע ,0102-הפרטים המהותיים הנוגעיס להסדר הפשרה בין
תקנה
(21ב)()2לתקנות תובענות ייצוגיות,
הצדדים מפורטים בהסדר הפשרהובבקשהלאשרו.

=4.

כל הסדר או הסכמה אחרים ביןהמבקש ובין המשיבותמלבד הסדר הפשרה
עוד אני מצהיר כי אין ולאהיו
המובאלאישורו של בית המשפט הנכבד ,וכי מעבר לאמור בהסדר הפשרה

המשיבות לא נתנו ולאאקבל

בקשר להסדר הפשרה כלתשלוס או טובת הנאה,במישרין אובעקיפין,למעטהתשלומים שיאושרועל-ידי
בית המשפט הנכבד.
זהושמי ,וו חתימתי ,ותוכן תצהירי אמת.

2

מזרהי

,עו"ד

2

דוז מזרחי ,עוייד

אישור

 19/05/2022הופיע לפניי מר דוד מזרחל,עוייד ,המוכר לו
 74691),מאשר כי ביום
אניהתיימ ,רוןסולן עוייד (מ.ר
ולאחר שהוהרתיו כיעליולהצהיר אמת ושאס לא יעשה כן יהיה צפוילעונשיםהקבועים בחוק ,אישרלפניי
אישית,

?\ צ*
ות

את אמיתות הצהרתודלעיל וחתםעליהלפניי.

ר%

ס/

וֹוּ"

5
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2
א"

ןן'־'גף

-

ל

+

ם

ו

\

|

,

אניהחיימ ,שפיר
ולדומיר,

נושא ת ;

0,

לעונשים
הקבועיםבחוק אס לא אעשה כן,
1

אני המבקש בת"צ
3182-04-20:
(לוד) ועושה תצהירי זה בתמיכה

-.
מצה,

שפוך ;

ונם ,לאחר שהווהרתי כו עלולהצהיר

כדלקמן:
אתבכתב,

דפֶמוטורס
בע''מ

ואח'המתנהלת בביתהמשפט המחוזי מרכז

בהליך זה.
לבקשהלאישור הסדךפשרהשמוגש

2

בין הצדדים
אשר
להלוך התנהל משא ומתן
שהושגו
ההסכמות
פורטו
במהלכו

הפשרה
בתסדר

נ

2.

אמת וכי אהיה צפוי

לאושוררשל ביתהמשפט הנכבד
(להלן:ייחסדר
הפשרה"י).
אני

מצהיר ומאשר
כדלקמן:

1.

בהתאםלהוראותסעיף(81ב)לחוק

התשס"יו,6002-ועל
תובענות ייצוגיות,

לתקנות תובענות ייצוגיות,התשייע ,0102-הפרטיםהמהותיים

שמוגש

-

(21ב)()2
הוראותתקנה

פי

הנוגעים להסדר הפשרה מפורטים

בהסדר הפשרהובבקשהלאשרו ,שתצהירי זהתומך בה;

2.ע

ולא היו כל הסדר אוהסכמה אחרים בינילביןהמשיבות ,מלבד הסדרהפשרה,
עודאני מצהיר כיאין

ולאאקבל בקשר להסדרהפשרה כל תשלוס או טובת הנאה,במישרין אובעקיפין,
וכי לאקיבלתי
למעט הגמולהכפוף לאישורו של
בית
ש

03

.

ש

הנימצהירכיזו שמי,זוהי
400

סם

שהו

וכי

הל

הנכבד,
המשפט

ורא

הפ

חתימתי תוכןתצהירֶי

,

ההה

הו סיד

אמת.

ה

.
|

בװ%ש

אני מאשר כי

ש

וד'

אמשי

שוד

-שו

החום

גלבו

אישוב

התשל

.

ה

4המהחיאמייה המפד

%

הופיעלפני ,דוד מזרחי ,עוייד (מסי רישיון) 54272מר שפירולדימיר ,המוכר לי

כיעליו לומר את האמת כולה ואת האמתבלבד וכי יהיה צפוילעונשיםהקבועים בתוק
אישית ,ולאחר שהזהרתיו
וחתם
עליולפניי.
יעשה אישר את נכונות תצהירודלעיל
אם לא
כן,

דה

.

ב

ג

ב
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תצהיר
אניהחיימ ,יואב הירש ,עוייד נושא ת.ז.

מס

75

אהיה צפויהלעונשים הקבועים בחוק אס לא אעשה כן,

\1

אני משמש כבא

בתובענה אשר

כוחה של חברת דלק

מוטורס

 ,לאחר שהוזהרתי כיעלי
מצהירה

להצהיר את האמת וכי

בזאת בכתב,כדלהלן:

בעיימ(יידלקמוטורסיי),

הוגשה על-ידי הייה ולדימיר שפיר
(ייהמבקשי) נגדדלק

אתדלק

ומייצג

מוטורס

סע

סוא

מוטורס ונגד

צאאפזאס(6ייפורדי)ובבקשה לאישור תובענה זו כייצוגית(תייצ)(3182-06-20ייהתובענהייוייבקשת
האישוריי).

=2

אני עושה תצהירי זה כתצהיר תמיכהבבקשה לאישור הסדר
האישור ביום

או ייההסדרי).

\ 3.

.ב'.5,%

הם שכל אחד מהצדדים להליכים אלה מאמין בצדקתו ובטענותיו ונכוןלהגן עלעמדותילו,
ניהולההליכים ,לרבות אישור התובענה כייצוגית ,וניהול ההליכים המשפטייםלגופם ,כולל הליכי
כתובענה ייצוגית,

\ 5.

במסגרתבקשת האישור ואשר אליו מצורף תצהירי זה (ייהסדר הפשרה'י
ברי כי

ערעור ,עלוללארוך

\4

הפשרה עליו

חתמו

הצדדיםלבקשת

מספר שנים ,ואין ודאות שהתובענה תאושר כתובענה ייצוגית וגם אם תאושר

אין ודאות כיתתקבל.

הצדדים סבורים ,כי ההסדר הינו ראוי ,הוגן וסביר וכי הוא מבטא את הסיכונים והסיכוייםשבהמשך
ניהולבקשת האישור ,והכל כפישעולה מטענות הצדדים.
הנני

מצהירכי:

(א) כל הפרטים המהותיים (והפרטיםבכלל) הנוגעים להחלטת מרשתי לסיים את הסכסוך
בקשת האישור בהסדר הפשרה ,מפורטים בגילוי נאות ומלא במסגרת הבקשה לאישור הסדר
נשוא

הפשרה ,שתצהירי וה תומך
(ב)

בה.

כוחו לאקיבלו

תשלומם ,ככל שיורה,המבקש ובאי
מלבד הסכומים שבית המשפט הנכבד יורהעל

ולאיקבלומדלק מוטורס ו/או ממי מטעמה ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל סכום כסף

ושזו טובת

הנאהבקשר עסההליךשבנדון ו/או עם הסדר הפשרה.

\6

תצהירי אמת.

הננימצהירכיזהו שמי ,זוהי חתימתי וכי תוכן

\:

אישוה

\%

1

-

ההה

להש

ש

=

יואב הירש ,עוייד

-

ארע]'עוייד (מ.ר =3%35).מאשר כי ביום  =13.5.2,הופיע במשרדי,
אני החיימ2 ,
'-פ מר יואבהירש ,עוייד נושא ת.ז .מסי  %'5%23474:ולאחר שהזהרתיו כיעליו להצהיר
 6וא
;
ברחוב

אמת ואם לא יעשה כן יהיה צפויהלעונשיםהקבועיס בחוק ,אישר בפני אמיתות

בפני.

עליה

הצהרתודלעיל

ו;;,פם
?1

,י/י־ /נ;( , (,כ(

?ר!";ג/
*?9%
\
;'/
,

20
י

ה5

שפיר\פשרה\50-תצהיר
\פוהסמונוססל]\זהעטופ\ח651ז\0-:דלק מוטורס

225030-53233774%008.1ץ
דלק הסדרמנעולים

8־!3
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עויד

הח"מ&,

תצהיר

}6063

3

כי עלי להצהיר את האמת
לאחר שהוזהרתי

) נא ,
אני
לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב,כדלהלן:
הקבועים בחוק אם
לעונשים
צפוי
וכי אהיה
ועושה תצהירי זה
מוטורס בעיימ(יידלקמוטורסיי)
((' /של חברת דלק
אני משמש כ"
נגדדלק מוטורס ונגד מפסע
1.
(ייהמבקשי)
על-ידי הייה ולדימיר שפיר
מתובענה אשר הוגשה
כחלק
)3182-06-70
תובענה זו .כייצוגית (תייצ
(ייפורדי) ובבקשה לאישור
לאאפאסס אפסדסא
וייבקשתהאישורי).
(ייהתובענה"
הסדר הפשרה עליו חתמו הצדדיםלבקשת

נושא ת.ז .מס'

מ

וה כתצהיר תמיכהבבקשה לאישור
אניעושה תצהירי
תצהירי זה(ייהסדר הפשרה"
האישור ואשר אליו מצורף
האישור ביום .79.5.27במסגרתבקשת

ק

\ 3.

\4
\5

אוייההסדרי).
ובטענותיו ונכוןלהגן על עמדותיו,
מהצדדיםלהליכים אלה מאמין בצדקתו
הגםשכל אחד
המשפטיים לגופם ,כולל הליכי
התובענה כייצוגית ,וניהולההליכים
ניהולההליכים ,לרבות אישור
כתובענה ייצוגית וגם אם תאושר
ודאות שהתובענה תאושר
ערעור ,עלוללארוך מספר שנים ,ואין
כתובענה ייצוגית ,אין ודאות כיתתקבל.
מבטא את הסיכונים והסיכויים
הוגן וסביר וכי הוא
סבוריס ,כי ההסדר הינו ראוי,
הצדדים
והכל כפישעולה מטענות הצדדים.
שבהמשך ניהולבקשת האישור,
ברי כי

הננימצהירכי:

דלק מוטורס לסיים את הסכסוד
(והפרטיםבכלל) הנוגעיםלהחלטת
(א) כל הפרטים המהותיים
נאות ומלא במסגרת הבקשה לאישור
בהסדר הפשרה ,מפורטיםבגילול
נשוא בקשת האישור
שתצהירי זה תומך בה.
הסדרהפשרה,
המבקש ובאי כותו לא
הנכבד יורה עלתשלומם ,ככל שיורה,
מלבד הסכומים שבית המשפט
כל סכום כסף ו/או
(ב)
ו/או ממי מטעמה,במישרין ו/אובעקיפין,
ולאיקבלומדלק מוטורס
קיבלו
שבנדון ו/או עם הסדר הפשרה.
טובת הנאהבקשר עםההליך

6

חתימתי וכי תוכן תצהירי אמת-:
הננימצהיר כיוהו שמי ,זוהי

אישור

>-

"־יי;?.י"־־־־־־־
הופיע במשרדי ,ברחוב

/[ 2ד) מאשר כי בום \-7.1
(מ.ר.
' -
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר
החיימ!₪/7,
אני
010 \3:
 .נושא ת.ז .מס'
 ,מר
הצהרתודלעיל וחתםעללו
ש-
בחוקו אישר בפני אמיתות
לא יעשה כן יהיח צפוילעונשיםהקבועים
אמת ואם

עו?

עד""
למס ושיו

בפני.

ג

־

/

/

9
39

תצהיר

אני הח'ימ ,דפנה צרפתי ,עוייד נושאת ת ..מסי 01322879,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
אהיה צפויהלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהירה בזאת בכתב,כדלהלן:

\1

אני משמשת כבאת כוחה של חברת
בתובענה אשר

הוגשה על-ידי

(יידלק מוטורסי) ובבקשה
האישוריי).

=2

אניעושה

תצהירי זה

האישור ביום 19

הייה

צאאסזא8 00סדסוא סתסם (יפורדי),

ולדימיר שפיר(ייהמבקשי)

לאישור תובענה זו

נגד פורד

ומייצגת את פורד

ונגד דלק

מוטורס בעיימ

כייצוגית (תייצ)( 3182-06-20ייהתובענהיי וייבקשת

כתצהיר תמיכה בבקשה לאישור הסדר הפשרה עליו

במאי 2022

את האמת וכי

חתמו

במסגרת בקשת האישור ואשר אליו מצורף

הצדדיםלבקשת

תצהירי זה (ייהסדר

הפשרה"י או ייההסדרי).

\ 3.

הסם שכל אחד מהצדדים להליכים אלה מאמין בצדקתו ובטענותלו ונכוןלהגן על עמדותיו,
ניהולההליכיס ,לרבות אישור התובענה כייצוגית ,וניהול ההליכים המשפטייםלגופם ,כולל הליכי
ברי כי

ערעור ,עלוללארוך

מספר שנים ,ואין ודאות שהתובענה תאושר כתובענה ייצוגית וגם אם תאושר

כתובענה ייצוגית ,אין ודאות

\4
\ 5.

כיתתקבל.

וסביר וכי הוא

הצדדים סבורים ,כי ההסדר הינו ראוי ,הוגן
שבהמשך ניהול בקשת האישור ,והכל כפישעולה מטענות הצדדים.

מבטא את

הסיכונים

והסיכויים

הננימצהירה כי:

(א) כל הפרטים המהותיים (והפרטים בכלל) הנוגעים להחלטת מרשתי לסיים את הסכסוך
בקשת האישור בהסדר הפשרה ,מפורטים בגילוי נאות ומלא במסגרת הבקשה לאישור
הפשרה ,שתצהירי זה תומך

נשוא
הסדר

בה.

(ב) מלבד הסכומים שבית המשפט הנכבד יורה עלתשלומם ,ככל שיורה ,המבקש ובאי כוחו לא
קיבלו ולא יקבלו מפורד ו/או ממי מטעמה ,במישרין ואו בעקיפין ,כל סכום כסף ו/או טובת

הנאה בקשר עםההליךשבנדון

>=

הנני מצהירה כי

ו/או עס הסדר הפשרה.

זהו שמי ,זוהי חתימתי וכי תוכן

תצהירי אמת.

אישור

) 846726מאשר כי ביום 19
אני החיימ ,אורי בלש עוייד (מ.ר.

נככס2ר1 0(38,

דפנה צרפתי ,עוייד

במאי 2077,הופיעה במשרדי ,ברחוב יגאלאלון

 8בתל אביב ,גבי דפנה צרפתי ,עוייד נושאת ת ..מסי  0137287%ולאחר שהזהרתיה כיעליה להצהיר
ואם לא תעשה כן תהיה צפויהלעונשים הקבועים בחוק ,אישרה בפני אמיתות הצהרתה דלעיל וחתמה
אמת

עליה

בפני.

אורֶי
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בלש,

ו-הובת

,עריד

40

עו"יד

וז

-

 7כס
חסופטססם
סמסופצחם

100
א0דסוא תתסת 1ס מסס מס
תק1ף ס0671ת011ט8
קומזה) א
,מ1051גדת .1
0,ס6ת01פוססתטוסמ.1 1
פואס
(,ייטזסקיי)
6סס18 15811ז4ת4מזגת]  0601161זפטת 111 1סתפ\מסססקמויגם
45 10110
0001876
8601מסק10010
עמסזסת  00 ,80זסת 18 11100עם
0ססת0פסעק

58110ומז
סלנק0מ01 8ס41
!)181%018
[הזסתמס)7
[65מטוס")
[המס0המנסות16 1זס?
קטסיול)
 6סכיי) 10108 .14
ז8ת13ק 81608מווג!ס 8מזושי
0 19616%מ11480 828181010 8
מסווססמתססת1
85

1.1 9606

.א
,זסתסוהסקסמזעס([+סזקם10 4
תסוזבסווק4ייהתהיימווג)10סחו'י)
(ייפ-ז0101אד
)0|(3182-06-20י))
(.ישמגסו!קםסחזיי) 5311זומוגסמ1יר

זמסמו61165סמ11ס
[8לסזקק 8זס?
תס8011קק48סמ11ס
הסקקגטוף מוזול5 80074ומז6%הנם .2 1
1ק4

 115 81001מסנמיס1

מ8[8י+סעקזס?
מסז[801קקסמ 1סו
ז0סתפסזמזואי ,192072ה1א מס81060
(יי1מס6מ"1614105יסם 1זס
יי)ת6מו06יוק ].ת60ו61165ייסמז)154680800

4,
,מסז1פסם118
0ת 80166ס]
8560פטןסת 1תו
861הקסעכן812 80 18ס 118ס
86י[61סם זס
מקטסהט.3 /\1

101
1116
מס08011ק זס
52,ת1060ססעקסח1 1ס
!תסמוסקהתגנת סנם14מ1
80אסו1סט
[+8סעקק8
קמוסט/סת1
5111,ס1ח 1ס 1מס
10281סמז?ס
זמסנתסקהחהום ס! ,80מווה )1ס! 80
קתוסנו[סת1
5קמו0ס6ססעק
[+8סזקס\,
1 6א
מ11ה)-1סמ141 1
5070181סאה1
עזמוהחסס סת18סזסם4 1ם8 4זהסץ
ת
5,קתו000ססתםן
14סקקה
1א11
11121
85 4 01855
0סיסעקקה 11מסץס 80
601860 85 8 01858
מ01108
,תס!1סה
ע1ת181ת 06סת18סוסם! ,
6 8000000

480 111 1
0 ,1085088016מ1 4ה?
018,תקסתקקה15
זמסמוססזק \זתסמס1וו11668זהם)80וס[1סס
101
מס!1801קק 1ס
!תסמוסקהתהנתס 81סמסוופטתמסססם01 1
81ססקפסת 4ת118654סם1
8088סזקאס
0 6ספמסקפסז 801ס 480מוות1ל)סמ1מ1
061מ68סעקןות1ת1ס ]ס 1111מו
,מוות1ל)סמ 1תה
[+8סעקק\,
0ס .4

.תסתתססידק \
זמסגת6610105ת4 1ממסוזס])!סמ1מ1
81806 88 06181160נתנגוס

186
 0601810פסוס .5 1
ס 6מ10 6
מסו 0105 81000ס1
([הזסמסק תו
0018115
 0618115ס!0ת)8
קמוזה1סץ
[8ותוסזהמוסגט () 811
 84סתהזמסת 8401005מז
[הצסזקקהזס1
זפסגוססזסם88 1מוופ!ססם?1ס
זססןסגוףסמו15והמז
סוטקפום
תמסומיי
80010,מסקק1188תמ4
זמסמוס1161065
,מסחס1א1סמ?1ס
>עסשוסמוגי1סמ1מ1
סינט[ 8010810וגת תו

8-תסקקטף8101011

15014 48 1188411
,זתטסס)
01סהצסמס11סת1עס 4וקסםס0600 1סססס81זמטסמזהסמ1ס +מסוו 004מז(ם)
עס 4 /מ
 1000166116081זסת11ואו4מ 10001008זסת סג
5סות0 15 80108מ8
זמהס1ק .סמז
,011001
מ1
קמו0ססססתקן106מונאי
מסהוססמתסס מו סמסם צס 484 /עסתסמז !ס זתטסותה 1סגמסים
ע1וססיסמ1
ס861065סמ1מז1או זס /
מסהפסגוף

41108

ע1ספותסותסס

ס!זהתז4מ8
סזנו4מ018

מו, 115 15

ם68הופססם

ודוא

סהת מז 18פו 1ם1
סזה 1000סעס.6 1

]
ו
קוז

צא4עונס 0תסדסזא
פמאתסע

41

1110

0

