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פשרההסדרלאישורבקשה

סזסתס1011ו-מוטורסיי()יידלקבעייממוטורסודלק)ייהמבקשיי(אחדמצדולדימיר,שפירלהליך,הצדדים

להגישמתכבדיםיהצדדים"(-יחדוהמשיבות)המבקשים)ייהמשיבותי(שנימצד)ייפורדי(,עמומוחס

במסגרתייההסדריי(אוהפשרה"י)ייהסדרהגיעואליופשרההסדרלאישורוובקשההנכבדהמשפטלבית

נגדהמבקששהגישוהתובענהי(,האישורייבקשת-)ביחד3182-06-20בת'יצוהתובענההאישורבקשת

המשיבות.

זו.לבקשה1כנספחמצורףנספחיו,עלהצדדיםביןשנחתםההסדרהעתק

שלבעניינםבהתחשבהמחלוקותשלוסבירההוגנתראויה,הסדרהלהלן,שיובאבהסדררואיםהצדדים

יאשרו.הנכבדהמשפטביתכימבקשים,ולכןהקבוצהחברי

ייצוגיות,תובענותלחוק19סעיףלהוראותבהתאםהפשרההסדראתלאשרמתבקשהנכבדהמשפטבית
כללכלפיבית-דיןמעשהיהווהאשרדיןפסקשלתוקףלווליתןייצוגיותי(,תובענות)ייחוקהתשסייו-6002

והתובענה.האישורבבקשההנתבעיםוהסעדיםלעילותביחסלהלןכהגדרתסהקבוצה,חברי

כדלקמו:להורותהנכבדהמשפטביתיתבקשכך,לשם
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בדברמודעהפרסוםעללהורותייצוגיותתובענותלחוק5?)א()3(סעיףו-81)ג(סעיףלהוראותבהתאםא.

המודעה)ייהמודעהי(.לבקשה2כנספחהמצורףבנוסחיומיים,עיתוניםבשניזו,בקשההגשת

חשבונן;ועלמהןמיאוהמשיבותעל-ידיתפורסם

ייצוגיות,תובענותלתקנותו-2161)ד(ותקנותייצוגיותתובענותלחוק()18סעיפיםלהוראותבהתאם\ב.

וכןוהתובענההאישורבקשתהעתקבצירוףהמודעה,משלוחעללהורות)ייהתקנותי(התשייע-0102

הצרכן.הגנתעלולממונההמשפטבתילמנהללממשלה,המשפטיליועץזו,בקשההעתק

להסדריי(התנגדויותלהגשתהמועד)ייתוםהמודעהפרסוםממועדימים45בחלוףכילהורות,|ג.

הצדדיםי"י()ייהודעתהתנגדויותלהגשתהמועדתוםאודותהנכבדהמשפטביתאתיעדכנוהצדדים

האישורבבקשתפשרהכהסדרוובקשהנשואההסדראתיאשרהנכבדהמשפטביתכיויבקשו,

שיצורףבנוסחשנייה,הודעהפרסוםעלבבד,בדיורה,כיוכןדין,פסקשלתוקףלוויתןוהתובענה
)"יהמודעהייצוגיותתובענותלחוק52)א()4(סעיףלהוראותבהתאסוואת,הצדדיםלהודעת

השנייהי(.

בודק,במינויצורךאיןלאורםלהלן,כמוסברמיוחדים,טעמיםקיימיםהעניין,בנסיבותכילהורות,ד.

ייצוגיות.תובענותלחוק91)ב()1(בסעיףכאמור

)אגרות(,המשפטבתילתקנות7)א()3(תקנהלהוראותבהתאםהאגרה,שלהשנימחלקהפטורליתןה.
זו.בקשההוגשהשבוהמוקדםהשלבלאור,2007-התשסייז

כוחו.לבאיטרחהושכרלמבקשגמוללמתןהנוגעבכללהלן,כמפורטהצדדים,המלצתלקבלתו.

הבקשה:נימוקיואלו
הפשרהלהסדרהרקעא.

פיעלייצוגיתתובענהלאישורבקשה)המבקשיי(ולדימירשפירמרהמבקש,הגיש2070ביוני1ביום.1

)יידלקבעייממוטורסדלקנגדייצוגיותי(תובענות)ייחוקהתשסייו-6002ייצוגיות,תובענותחוק
מתוצרתמסוימיםברכביםכיהמבקש,טעןשבה)ייפורדי(,0סזסו01אעהגקחוסס(ו-מוטורס"י(

נעילת)יימנגנון(014)מסוגבהםהמותקןהדלתותנעילתבמנגנוןבטיחותי-סדרתיפגםקייםפורד

להיפתחעלולותוהןבכלל,ו/אוכראויננעלותו/אונסגרותאינןהרכבשדלתותלכךהגורםהדלתי(,

הנסיעה.בעתפתאומיבאופן

בקנדה,בארהייב,המשווקיםפורדברכביהקייםלחלקזההבחלקבתקלהמדוברכיטען,המבקש\.2

בטיחותייי.ייריקולמסוגקריאהשםבוצעהאליהםביחסואשרובהודו,באוסטרליהבמקסיקו,

הוראותבהפרתשמקורןעילותלייצג,מתיימרהואאותוולקבוצהלוקמותכךבשלהמבקש,לטענת\=.3

שירותיםרישויתקנותהוראותהפרת,2016-תשעייוהרכב,בענףומקצועותשירותיםרישויחוק

הפרת;2016-תשעייוואגרות(,אישיבייבואתיווךושיווקו,רכב)ייבואהרכבבענףומקצועות

הפרת;,1978-תשלייטלרכב(,שירותיםומתןרכב)יבואושירותיםמצרכיםעלהפיקוחצוהוראות

כללי(,)חלקהחוזיםחוקהוראותהפרת,1979-תשלייטבמשפט,ולאעושרעשייתחוקהוראות
הצרכן,הגנתחוקהוראותהפרת,1968-תשכייחהמכר,חוקהוראותהפרת;,1973-תשלייג

וכןלעיל;המפורטותההוראותשלהנזיקיןבפקודתכהגדרתהחקוקהחובההפרת,1981-תשמייא
הנזיקין.בפקודתכהגדרתהרשלנות
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הדלתנעילתמנגנוןיוחלףשבמסגרתובטיחותי,ריקולבישראללבצעהמשיבותעלהמבקש,לטענת\.4

ליתןוכןבתיקון;יימצארכבםעתהקבוצהלחבריחלופירכבלספקהקבוצה,חבריברכביהפגום
הדלתות.נעילתלמנגנוןאחריותהארכת

תיקוניםבעלויותשמקורוממונילנזקהקבוצהולחברילוגרמההמשיבותהתנהלותכיטען,המבקש.5
האחריותהארכתשלהכספישוויהכיטען,וכןשייח,מיליון193שלכוללבסךהרכבערךוירידת

שייח.מיליון32שלכוללבסךהיאהמבוקשת

כליבישראל,שרכש/שכר/חכר/השתמש/נסע/החזיקמיייכלהינה:הנטענתהקבוצהכיטען,המבקש\<

האישור,בבקשתהמפורטותבתקלותהמאופייןדלתותנעילתמנגנוןמותקןבופורד,מתוצרתרכב
שנותפוקוסופורד2016-2011ייצורשנותפיאסטהפורדרק:לאאךלרבותאחר,דומהמנגנוןו/או

דיןפסקלמתןועדבישראלהרכבכלישלמכירתוו/אושיווקותחילתמאו,2015-2012ייצור
יבואניםועל-ידימוטורסדלקעל-ידילישראליובאואשררכבכלילרבותהייצוגית,בתובענה

)ייהקבוצהבישראליישנייהידבשוקשנרכשרכבאואישיביבואשיובאואואחריםמקבילים
הנטענתיי(.

תיארושבמסגרתןהאישורלבקשתמטעמןתשובותהמשיבותהגישו2021באוגוסט3ביום|7

זהבכללבו.ולנטעןלהליךלשיטתןשרלוונטיוהמשפטיהעובדתיהדבריםפנימצבאתהמשיבות

הבאות:הטענותאתהמשיבותהעלו

ברכבו;פגםשללקיומוטעןלאמעולםהמבקשכי.1

;הנטענתהקבוצהמחברימיברכביאוברכבופגםשלקיומוהוכיחלאהמבקשכי.2

בהאיןכיאולםדעת'י,ייחוותהמכונהמסמךהאישורלבקשתצירףאמנםהמבקשכי.3

שלבדיקהכוללתאינההיאשכןהדלתנעילתבמנגנוןפגםהוכחתלהוותכדיפורדלעמדת

אוהמבקששלברכבוממצאכלכוללתואינהפגוםלהיותהנטעןהדלתנעילתמנגנון

לפגםהמומחהשלטענתוכיהעובדה,ולאורפגום,היותובדבראחרדהואמאןשלברכבו

ברכביםאחר,דלתנעילתבמנגנוןלפגםטענהעללהתבססמתיימרתהדלתנעילתבמנגנון

לביןבמדינותבאותןהדלתנעילתמנגנוניביןלזהותטענהועלאחרות,במדינותאחרים,
טכניתבדיקהוללאבלבדעינייםמראהסמךעלבישראלהקבוצהברכביהקייםהמנגנון

עניינית.

שהינוהדלתנעילתולמנגנוןאחריםלרכביםנוגעיםאחרותבמדינותשאירעואירועיםכי.4

ח4006%61%מתוצרתהינומדינותבאותןהקייםהדלתנעילתמנגנוןוכיבתכלית,שונה

שיוצר)ייברוזי(681050!וסזקט67וח85מתוצרתאובמקסיקו,במפעלהשיוצר)ייקיקרטי(

הינובישראלהקבוצהחבריברכביהקייםהדלתנעילתמנגנוןואילובמקסיקו,במפעלה

לפגםאינדיקציהכלנמצאהלאשבובציכיה,ממפעלןאךברוז,אוקיקרטמתוצרת

בטיתותייי.ייריקולביצועשיצדיק
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אחר,דלתנעילתלמנגנוןביחסוכאמורמסוימות,במדינותשנעשהבטיחותיייייריקולכי.5
פגםשלפורדשלמצדהממצאכלוללאמדינותבאותןרגולטורמהוראתכתוצאההיה

באותןדיןעל-פיחיובהמשוםהבטיחותיייה'יריקולאתביצעהפורדבטיחותי-סדרתי.
ניתנהלאדומהרגולטורוהוראתהמקומיים,הרגולטוריםלדרישותלהיענותמדינות

בישראל.

)ראהבישראללתקלהראיהמהווהאינואחרותבמדינותבטיחותיייייריקולשלקיומוכי.6
)נבו37בפסקהבע"מ,מוטורסדלקנ'אבידן13477-12-18חיפה()מחוזיתיצ

9.

שתקלותהריבישראל,פורדברכביהדלתנעילתממנגנוניבאיזהתקלותהיולוגםכי.7
מנגנוןדוגמתחלקיםומרובותמורכבותטכנולוגיותבמערכותבמיוחדלהתרחש,יכולות
המורשים,במוסכיהעל-ידהטופלהמוטורסדלקאלשהופנתהתלונהכלוכיהדלת,נעילת

לכך.מעבראףרבותופעמיםהאחריותתנאיפיעל

מספרשקיימותמשוםהיתרביןוזאתלכשעצמה,בטיחותיתשהינהבתקלהמדובראיןכי.8

ואשרהדלת,בסגירתאובפתיחהתקלהמתרחשתעתברכבולנהגשניתנותאורות

התיקון.ביצועלשםמוטורסדלקלמוסכילהגיעעליוכיהנהגיודעבהופעתן

במהלךמרכבמנפילהלאיששאירעהמוותאוגוףפגיעתלגבידיווחכלאיתרהלאפורדכי.9
התקלהבשלבטיחותיסיכוןשללקיומובעלמאהמבקשלטענתבסיסאיןולפיכךנסיעה,

הנטענת.

באריכותפורטאףואודותיואחרות,במדינותהדלתנעילתבמנגנוןקייםשהיההליקויכי.0

כקייםנמצאשלאהציפורןבעמודבשברמקורוהאישור,לבקשתפורדלתשובתד.בפרק
פורד,פי-עמדתעלכשלעצמו,וכאמורהקבוצה,חבריברכביהקייםהדלתנעילתבמנגנון

בטיחותית.בעיהמהווהאינו

הדלתנעילתבמנגנוןפגםכלקייםשלאהעובדהמחמתולונזקכלנגרםלאכילמבקש-כ.1

כלנגרםלאכלל(קבוצהשקיימת)ככללייצגמתיימרהואאותהלקבוצהגםוכיברכבו,

שנתקלמהםשמימשוםאםוביןברכבםהדלתנעילתבמנגנוןליקויבהיעדראםביןנזק,
הופיעה.עתאותהתיקןכיעליוחוקהבתקלה,

לאכשלעצמואשרהדלתנעילתבמנגנוןהליקויבשלערךירידתהוכיחלאהמבקשכי.72

נזקטענתלעיגוןמומחהדעתחוותכלהאישורבבקשתקיימתלאאףזהובענייןהוכח,
זו.בעלמא

להןשטועןהעילותקמותלאנוק,ובהעדרהדיןהוראותשלהפרהבהעדרפגם,בהעדרכי.3
הנטענת.הקבוצהלחבריביחסהעילותקמותלאגםובדומההמבקש,
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אינםדיןעל-פילכךהנדרשיםמשהתנאיםכייצוגית,להתבררמתאימהאינהכיהתובענה-כ.4

כלשהו,פגםהוכחתבהיעדרנמוכים,להתקבלהתביעהשסיכוייבהינתןזאת,מתקיימים.
לאיש.נזקובהיעדרקבוצהבהיעדרגסולפיכךבטיחותי,שכןכל

"נסותס15ט:6(הסו10ה151185)ומגיופסיותרצוןשביעותבתוכניתלצאתפורדשלבכוונתהכי.5

0014מסוגדלתנעילתמנגנוןמותקןשבהםבישראל,היתרביןהמצוייםפורדרכבילכלל

הדלתנעילתמנגנוןאתלהחליףהאמוריםהרכביםלבעלישתאפשרהמבקשמליןשלגביו
בהוכחתצורךוללאחינמיתבהחלפה7075בינואר31יוםעדחד-פעמיתהחלפהברכבם

הדלתות.נעילתבמנגנוןתקלהשלקיומה

בתשובותשהוסברכלבשלבמחלוקת,לדוןהיעילההדרךאינהייצוגיתתובענהכי.6

דלקעל-ידיקבעדרךתוקנושהתעוררו,ככלשתקלות,לכךבמיוחדלבובשיםהמשיבות,
אשררצון,שביעותבתוכניתלצאתפורדבכוונתשממילאובהינתןבמוסכיה,מוטורס

וואתקיים,עודנואושהיהככלהדלת,נעילתבמנגנוןמליקויחששלכלשלםמענהנותנת

הנטענת.הקבוצהחברילכלל

האישור,לבקשתמוטורסודלקפורדלתשובותתגובההמבקשהגיש7021באוקטובר18ביום\8
שלהרכבבכליהסגריםלהחלפתרצוןשביעותבתוכניתלצאתההחלטהכיהיתר,ביןטעןבמסגרתה

ביצועלאחרשניםוכחמשדנן,האישורבקשתשהוגשהלאחרחודשיםכ-5התקבלההקבוצה,חברי

שביעותתוכניתכיהמלמדתראיהשוםנמצאתלאפורדתשובתבמסגרתוכיבארה"יב,התוכנית

האישור.לבקשתקשרללאבישראל,תבוצעהרצון,

החלנעשובארהייבתוכניותכיוכןאחרלמוצרהיובארה"יבתוכניותכיהינה,זהבענייןפורדעמדת
פרק)ראה20270לשנתועדהשניםלאורךכאשרהרכביםמןלחלקביחסוּאתאולם2015משנת

לתכנוןראיהכיגםהינהפורדעמדתבהדרגה.דגמיםהוספוהאישור(,לבקשתפורדלתשובתג.2.1.1
פורד,לתשובתהפרק)ראהמטעמהבתשובהמצויההאישורבקשתלהגשתעוברלישראלהתוכנית
החסויים((.הנספחיםלקובל359)עמודלתשובתה10ובנספחבה,התומךבתצהיר

במסגרתהשאלוןייעלולמענהמסמכיםלגילויצולמתןייבקשההמבקשהגיש2071בדצמבר15ביום=.9

ולהמציאמהןאחתכלאלשנשלחהשאלוןעללענותולפורדמוטורסלדלקשיורהצולמתןעתר

המבוקשים.מהמסמכיםעותק

להגשתהמועדלפיודיוניהסדרלאישורהתקבלה()אשרבקשההצדדיםהגישו2022בינואר17ביום=.0
15ליוםעדיוארךשאלון!יעלולמענהמסמכיםלגילוילמתןלייבקשהופורדמוטורסדלקתגובת

.2022בפברואר

במסגרתהבתיקייההליכיםלעיכובבהסכמהובקשהייהודעההצדדיםהגישו2022בפברואר1ביום.1

יביאואשרזה,לתיקבקשרעקרוניותלהסכמותלהגיעבידיהםעלהכיהנכבדהמשפטלביתהודיעו

אתלהגישהמשיבותעליהיהלאכן,יעשואשרעדוכיבו.לדוןצורךללאלסיומוההליךאת

מסמכים.לגילוילבקשההתשובה
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במחלוקותלהכריעצורךאיןכיסבוריםהצדדיםביניהם,ואינטנסיביארוךומתןמשאלאחר|.7
חבריכללטובתוהינוהמבקששלהאינטרסיםאתמשרתזו,בבקשההמוצעההסדרשכןשביניהם

הקבוצה.

הפשרההסדרב.

הקבוצההגדרתב.1.

כדלקמן:הינה,על-פיו,הנכבדהמשפטביתשלואישורוהפשרההסדריחוללגביההקבוצה.3

מנגנוןמותקןבופורד,מתוצרתרכבכליבישראל,שרכש/שכר/הכר/השתמש7/נסע/החזיקמיייכל

65סזמתוצרת014דלתותנעילתמנגנוןאו)ייקיקרטי(חסאסוא40מתוצרת11דלתותנעילת

דיןפסקלמתןועדבישראלהרכבכלישלמכירתוו/אושיווקותחילתמאז)ייברוזיי(יו0
יבואניםועל-ידימוטורסדלקעל-ידילישראליובאואשררכבכלילרבותהייצוגית,בתובענה

לנתוניםבהתאםבישראלשנייהידבשוקשנרכשרכבאואישיביבואשיובאואואחריםמקבילים

)ייהקבוצהיי(.התחבורהיימשרדבידיהנמצאים

פורד;2011-2016ייצורשנותפוקוספורדברכביככללנמצאלהלן,כהגדרתוהמוחלף,המוצר.4

2013-ייצורשנותטרנזיטפורד;2013-2016ייצורשנותקוגהפורד;2009-2016ייצורשנותפיאסטה

טרנויטפורד;2011-2012ייצורשנותסי-מקספורד;2014-2015ייצורשנותפיוזןפורד,6

ההסדריי(.)יירכבי2013-2016ייצורשנותקסטוםטרנויטפורד;7016ייצורשנתקונקט

הרצוןשביעותתוכניתיישום.

אתלהפרכדיוהתובענההאישורבבקשתלהןהמיוחסתבהתנהגותהיהלאהמשיבותלטענתכיאף=.5

ייצוגית,תביעהעילתובפרטכלשהיתביעהנגדןלהקיםכדיאוהקבוצהחבריכלפיהתחייבויותיהן
דלקשלבעזרתהשפורדהריהמבקש,מטעםהטענותבכתבישהועלומהטענותבאיזולהודותומבלי

כדלהלן:שעיקריהרצוןשביעותתוכניתבישראלתקייםמוטורס

תעשהההסדרברכביכיהקבוצהחבריזכאיסםיהיוהרצוןשביעותתוכניתשלבמסגרתהב.1

המחליףבמוצרהמוחלףי(,)ייהמוצרבהסכםכהגדרתוהמוחלףהמוצרשלפעמיתחדהחלפה
המחליףיי(.)ייהמוצרבהסכםכהגדרתו

תוכניתסיוםמועדעדלהגיעזכאיםהקבוצהחברייהיוהרצוןשביעותתוכניתשלבמסגרתהב.

החלפהלשםמראש,בתיאוםמוטורס,דלקממוסכילאיזהלהלןכהגדרתההרצון,שביעות

וללאעלותללאזאתהמחליף,במוצרהמוחלףהמוצרשלההסדרמרכביאחדבכלפעמיתחד

תקלה.בהוכחתצורך

המוחלףהמוצרהוחלףשברכבוקבוצהחברזכאייהיההרצון,שביעותתוכניתשלב-במסגרתה.3
בכפוףששילסההחלפהעלותבגובהכספילהחזרהרצון,שביעותתוכניתשלליישומהעובר

לתיקוןבקשרמוטורסדלקשלהמורשיםהשירותממרכזיבאחדתשלוםעלקבלהלהצגת
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משרדמטעםמורשהשהואאחרבמוסךו/אומוטורסדלקשלהמורשיםבמוסכיםשבוצע

.2025בינואר31ליוםעדבתוקףתהיהזוזכאותהתתבורה.

שביעותתוכניתסיום)יימועד2025בינואר31ליוםעדתקפהתהיההרצוןשביעותתוכנית.4

הרצוןיי(.

באמצעותהרצוןשביעותתוכניתאודותההסדררכבישלהבעליםאתתיידעמוטורסדלקו.5

היידועלמנגנוןבהתאםהמבקש,עםהנוסחובתאוםהתחבורהבמשרדהמקובלבנוסחהודעה

כדלקמן:שעיקריוהתחבורהבמשרדהמקובל

הכוללאקסלו()בפורמטנתוניםגיליוןהתחבורהלמשרדתעבירמוטורסלק.1

7/8)המוצעההסדרמושאהרכבכלישלרישויומספרישלדותמספרירשימת

הפשרה,הסדראתהנכבדהמשפטביתמאישוריום30תוךמקפים(,ללאספרות

להסדר.בהתאםההסדררכבילבעליפניהמכתבנוסחוכן

אתהכוללנתוניםגיליוןויפיקהרכביםבעליפרטיאתיאתרהתחבורהמשרדמ.2

רכב.כלילכלביחסכתובתםואתהבעליםשלהמלאשמם

שלהדיוורספקהמשמשתיאניהיי,חברתעםמוטורסדלקתתקשרבמקביל,ב.3

ואבטחתבקרהפיקות,הסדרילמשרדישאתומכרזפיעל)זכייןהתחבורהמשרד

ההסדר.רכבילבעליהדיוורביצועלצורךמידע(

דלקתשלםיאניה",לידיהקובוהעברתהרכבכליבעליפרטיאיתורבגין-.4
להיוםנכוןעומדאשרהמידע,איתורביצועתעריףאתהתחבורהלמשרדמוטורס

מידע.שאילתתלכל3,683₪סךעל

לבעליהמכתביםומשלוחהדיוורביצועבגין"יאניה"יחברתההתקשרות[ההוצאות.5

מוטורס.דלקעלבמלואןתחולנההרכבים,

יעבירייאניהייחברתעםותתקשרהאיתורתעריףאתתשלםמוטורסשדלקלאחר-.6

כליבעליופרטיהרישוימספריאת)הכוללהנתוניםגיליוןאתהתחבורהמשרד

ייאניה".לחברתישירותהרכב(

ההסדר.רכבילבעליהרשומיםהמכתביםמשלוחאתתבצע"יאניהייחברתח.7

ממועדוזאת"יאניה!יחברתידיעליום30תוךיבוצעכאמורהמכתביםמשלוחמ.8

התחבורהלמשרדהאיתורתעריףתשלוםיאניהי,לחברתהתשלומיםהסדרת

משרדלידיההסדררכבישלוהרישויהשלדותמספריעםנתוניםגיליוןוהעברת

השלושה(.מביןהמאוחר)לפיהתחבורה

7
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הכלוליםורישוי(שלדה)מספריההסדררכבינתונילמסירתהאחריותכימובהר,מ.9
ומשרדבלבדהמשיבותעלתחולההסדררכבילבעליהמכתבולנוסחבהסדר

יופיעלאשמספרורכבבעללכלכאמור,מכתבלמשלוחחובהמכלפטורהתחבורה

לידיו.שתועברברשימה

הקבוצהחבריכלפיאחריותבכלנושאאינוהתחבורהמשרדספק,הסרלמען.0
הפשרה.להליךצדואינו

דלקמורשיהשירותמרכזישלהמחשבבמערכותהקבוצהלרכביעבודהכרטיספתיחתבכל.6
החלפהלביצועקריהרצון,שביעותלתוכניתזכאיהרכבהאםהשירותיוע*יבדוקמוטורס,

הרכבבעלאתיעדכןהשירותמרכזבבד,בדהמחליף.במוצרהמוחלףהמוצרשלפעמיתחד

דלקהדין,פסקמתןלאחרתשלום.ללאהרצוןשביעותתוכניתאתלבצעזכאיהואכי
הרצון.שביעותלתוכניתוספציפיתמעודכנתהנחייההשירותמרכזילכללתוציאמוטורס

הרצון,שביעותתוכניתסיוםמועדועדהדין,פסקממועדימיםמ-41יאוחרלאבנוסף,ב.7
ביתשיורהתיקוןכלעםלהסדר(?)נספחהראשונהההודעהנוסחיפורסםלעיל,כהגדרתו

-%6160.אואואי//:8קוותבכתובת:בישראל,מוטורסדלקשלהאינטרנטבאתרגםהמשפט(
1דך.ך.ךד

אתיעדכנומוטורסודלקפורדהרצון,שביעותתוכניתסיוםממועדימים21מתוםלאיאוחר-.8

השלמתבדבר)ייההודעההרצוןשביעותתוכניתסיוםמועדהגעתבדברהמשפטבית

ההסדרי(.

שבקשהבמקרהלכןלאו,אםוביןהפשרההסדריאושראםביןלדרכהתצאהרצוןשביעותתוכניתת.6
לאכאמורמוטורסדלקו/אופורדשלהמוקדמותפעולותיהןהמשפט,ביתידיעלתאושרלאזו

לקייםאובחלקהאובמלואהבישראלהרצוןשביעותתוכניתאתלקייםמצדןכהתחייבותתפורשנה
הרצוןשביעותתוכניתאתלבצעהזכותמהןתמנעלאממילאאךההסדרלהוראותבהתאםאותה
להלן.ב.4.פרקויחולההסדר,לרכביבקשר

המבקשיםכוחלבאטרחהושכרלמבקשיםגמולתשלוםבדברמוסכמתהמלצהב.3.

בהתאםהיאכוחולבאיהטרחהולשכרלמבקשלגמולביחסהצדדיםשלהמוסכמתההמלצה\.7

להלן:למפורט

וסופימלאכגמולישולמוחדשים(שקליםמאותשמונהאלףואחת)עשריםשייח1.0

למבקש.

שמוניםמאותארבעאלף,ותשעהשבעיםמאותארבעמיליון,)שבעהשייח2.77,479,487

והחזרטרחהכשכרהמבקשכוחלבאיישולמומעיימבתוספתחדשים(שקליםושבעה

ופטורספריםניהולעלאישורשלמראשוקבלהכדיןמסחשבוניתמסירתכנגדהוצאות

במקור.מסמניכוי
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פסקממועדיום45בתוךמוטורסדלקידיעללוישולםלמבקשהגמולמלואכימסכימים,הצדדים=.8

הדין.

תשלומים:בשניישולםהמבקשכוחבאישלהטרחהשכרכימסכימיםהצדדים.9

מאותששמיליון,)חמישה5,609,615₪בסךהטרחה,משכראחוזיםוחמישה()שבעים1.5

דלקידיעלישולמומעיימ,בתוספתחדשים(,שקליםעשרוחמשהמאותששאלף,ותשעה
הדין.1פסקממועדיום45בתוךהמבקשכוחלבאימוטורס

שמונה)מיליון,1,869,871₪בסךהטרחה,משכרהאחוזיםוחמישה()עשרים75יתרת.2

מעי'ימ,בתוספתחדשים(,שקליםואחתשבעיםמאותשמונהאלף,ותשעהשישיםמאות
השלמתבדברההודעהממועדיום30בתוךהמבקשכוחלבאימוטורסדלקידיעלישולמו

התשלוםלביצועהנכבדהמשפטביתלאישורוכפוףלעיל,15.8בסעיףכהגדרתהההסדר,
?האמור.

בהתאס)מסייב(בנקאיתהעברהבאמצעותיבוצעוכוחולבאיהטרחהושכרלמבקשהתשלום.0

המבקש.כוחבאיידיעלשיועברולפרטים

כוחו.לבאיאולמבקשטרחהשכראוגמולבגיןנוסףסכוםבכליישאולאופורדמוטורסדלק=.1

האמוריםהשיקוליםאתבחשבוןהביאהכוחולבאיהטרחהושכרלמבקשהגמולבדברההמלצה\.

:להלן

עשרותעלהפחותלכלעומדהרצוןשביעותתוכניתבמסגרתהניתנתלקבוצהההטבהשווי.1

ושעלותרכבים,40,000לכ-נוגעשההסדרבהינתןוזאתחדשים,שקליםמיליונישלרבות
רכב;כלעבורדולריםבמאותמוערכתהדלתנעילתמנגנוןהחלפת

הגמולשיעוראתמצדיקההרצוןשביעותתוכניתבמסגרתהניתנתלקבוצהההטבהשווי.2

מהקבועמשמעותיתנמוךהינוהמוסכםושכה"יטהגמולכילבבשיםטרחה,והשכר

בפסיקה,

להטבהבנוסףהמשיבותעיייומשולםהקבוצהחבריחשבוןעלבאאינווהגמולשכהייט.3
הקבוצה;לחברישנתנה

התביעהבהגשתהייצוגייםהתובעיםלמעןכוחו,ובאיהמבקששהשקיעוהרבההטרחה.4

זה,הסכםוגיבושומתןוהמשאההליךניהולהאישור,ובקשת

עוברעודומהיריעילבאופןהמחלוקותלסיוםלהביאכוחוובאיהמבקששלנכונותו.5

בתיק,משפטקדםלהתקיימות

ניהולספרים.עלואישורבמקורמסניכויעלאישורשלמראשוקבלהכדיןמסחשבוניתהוצאתכנגד1
ניהולספרים.עלואישורבמקורמסניכויעלאישורשלמראשוקבלהכדיןמסחשבוניתהוצאתכנגד1
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התובענותבתחוםהמשפטבתיעל-ידישאושרולפסקי-דיןבהתאםגובשהההמלצה.6

הייצוגיות;

.מלואמולאלהפשרהבהסדרהטרחהושכרהגמולהיקףבחינתכייודגש,זהבהקשרב.7

טרחהשכרבשיעורימדוברכימלמדתהקבוצה,לחבריהפשרהבהסדרהמושגתהתועלת

שנקבעהההלכהאתואףובדיןבפסיקההקבועאתהתואמיםלגמרי,מקובליםוגמול

.(23/5/2012בנבו)פורסםרייכרטדןנ'שמשמשההמנוחעזבון2046/10בעייאזהבעניין

בתייצענבריצחק)בדימוס(השופטכבודשלדינולפסקהנכבדהמשפטביתמופנהכן

בנבו,)פורסםבע'"מתקשורתפלאפוןנ'יבע'ימאינטרייד42526-03-12תייא()מחוזי
כי:היתר,ביןנקבע,בו,4

להבדילכספיות,בתביעותטרחהשכרפסיקתעלאלאסבהאינהרייכרט"הלכת

כאשרלהשקפתי,.(7בפסקהשם,)וראוכספייםשאינםסעדיםבהןשנתנומתביעות

אתהמסדיריםאקוויטבילייםסעדיםכולללפשרה,אולדיןייצוגית,בתביעהדיןפסק

הטרחהשכרלפסיקתבהקשרבחשבוןלהביאםמניעהאיןבעתיד,הנתבעהתנהלות

תקופתלהסדרתלפעולכוחולבאאולתובעתמריץכליהיהלאכןלאשאםוהגמול,

העתיד".

למשלראורבות.לכךוהדוגמאותומקובל,סבירהינובענייננושהומל*טרחהשכרודוק:

14144-)מרכז(בתייצגרוסקופףפרופיהשופטכבודידיעללאחרונהשניתןהדיןפסקאת

בנבו,)פורסם)בפירוק(בע'ימגרופלנדמארקנ'בע'ימנאמנותקרנותפיאהראל9

אףשמש-רייכרטלהלכתבהתאםיחושבווהגמולהטרחהשכרכינקבעשם,7

סיכומים.והוגשוחקירותהתקיימולאשבהםבמקרים

הבאים:בדבריסמשתקפתהקבוצהלחבריהמבקששלתרומתוה.3

הרצון;שביעותתוכניתוהחלתלגיבושהתהליכיםבזירוזוכ.1

הריהסדר,תחתשאינןרצוןשביעותלתוכניותביחסהנעשותיידועלפעולותמעבר₪.2

התחבורה,משרדבאמצעותהקבוצהלחבריפרטניתהודעהלמתןמנגנוןליישםשהוסכם
בהבאהחשיבותקיימתזהלמהלךזו.לבקשה15.5בסעיףהמתוארלמנגנוןבהתאם

זהובכללופרטיה,הרצוןשביעתתוכניתשלקיומהדבראתהקבוצהחברילידיעת

שלקיומהאותלונהכלללאגםהדלתנעילתמנגנוןאתעלות,ללאלהחליף,האפשרות

מהם;באיזהתקלה

10
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הנוגעבליבוחששקייםשאםהקבוצהמחברימייחיהלאכימבטיחה,זההסדרמתכונת.3

שביעותתוכניתלתנאיבהתאםלהחליפושביכולתולדעתיוכללאהדלת,נעילתלמנגנון

הרצון.

ההסדרביטולב.4.

בהם,המחזיקיםמצדהנכבדהמשפטלביתהודעהתינתןההסדרמרכבייותראו500ל-בקשר=אם.4
פורדמהקבוצה,לפרושלהםיתירהמשפטוביתהייצוגייםהתובעיםבקבוצתלהיכללברצונסםאיןכי

הנכבדהמשפטלביתשתימסרבכתבבהודעההפשרה,הסדרביטולבדברהודעהליתןזכאיתתהא

האחרון,האדםשלפרישתואתיאשרהמשפטביתשבומהמועדימים15בתוךהמבקשכוחולבאי
ו/אוכספיתחבותבכלכךבשלתישאנהמוטורסודלקשהיאומבלינימוקים,ליתןשתידרשמבלי

הנכבד.המשפטביתהוראותפיעלכסדרםימשיכוהאישורבבקשתוההליכיםאחרת,

פיעלהפשרההסדרלאישורתנאיםיקבעאוהפשרה,הסדראתיאשרלאהנכבדהמשפטבית=אם.5

בהודעההפשרההסדראתלבטלזכאייהאמהצדדיםאחדכלייצוגיות,תובענותלחוק91)ד(סעיף

חבותבכלכךבשלשיישאומבלינימוקים,במתןצורךללאדעתו,שיקולפיעללמשנהו,בכתב

הנכבד.המשפטביתהוראותפיעלכסדרםימשיכוהאישורבבקשתוההליכיםאחרת,ו/אוכספית

המשפטביתידיעללרבותיידרשו,מוטורסדלקו/אופורדהפשרההסדראישורשבהליכיבמקרה\.6

כלשהימשפטיתבהתדיינותגולהושלאהציבורייםבדוחותיהןנכללשאינומידעלגלותהנכבד,

הפשרההסדרביטולבדברהודעהליתןזכאיותתהיינהמוטורסודלקפורדסגורות,בדלתייםשאינה

שתישאנהומבלינימוקים,במתןצורךללאכאמור,מידעלגלותנדרשושבומהמועדימים15בתוך

הוראותפיעלכסדרםימשיכוהאישורבבקשתוההליכיםאחרת;ו/אוכספיתחבותבכלכךבשל

הנכבד.המשפטבית

בכתבבהודעההפשרההסדראתלבטלזכאייהאמהצדדיםאחדכלהדין,פסקעלערעוריוגשאם.7

במתןצורךוללאדעתושיקולפיעלהערעור,הגשתממועדימים15בתוךהאחריםלצדדים

ימשיכוהאישורבבקשתוההליכיםאחרת,ו/אוכספיתחבותבכלכךבשלשיישאומבלינימוקים,

הנכבד.המשפטביתהוראותפיעלכסדרם

בכתבבהודעההפשרההסדראתלבטלזכאייהאמהצדדיםאחדכלשהוגש,ערעורשיתקבלבמקרה=.8

במתןצורךוללאדעתושיקולפיעלכאמור,הערעורקבלתממועדימים15בתוךהאחריםלצדדים

ימשיכוהאישורבבקשתוההליכיםאחרת,ו/אוכספיתחבותבכלכךבשלשיישאומבלינימוקיס,

הנכבד.המשפטביתהוראותפיעלכסדרם

הבקשהלעיל,23-77בסעיפיםכאמורההסדראתלבטלוכותואתיממשהצדדיםמביןמיאם.9
ו/אוהצדדיםביןשהוחלףאחרמסמךוכלנספחיו()עלהפשרההסדרנספחיה(,)עלההסדרלאישור

שנבעווהאישוריםהתוצאותההסכמות,כלגםכמוהפשרה,הסדרעםבקשרהוגשו/אוידםעלגובש

יהאולאהיו,לאכאילומשפטי,תוקףכלחסרימעיקרם,ומבוטליםבטליםיהיוהפשרה,מהסכם

שיפוטיהליךבכלגיבושם,לצורךשנמסרמידעבכלו/אובתוכנםו/אובהםשימושכללעשותניתן

לחובתדברמכוחסייוקףולאשהוא,אופןבכלכראיההצדדיםאתישמשולאהםמעין-שיפוטי,או

1
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מבליוהכלהפשרה,הסדרלביטולמשפטיהליךכללנקוטיידרשלאצדואףמהצדדים,מילטובתאו

כך.עםבקשרסוגמכלדרישהו/אוטענהכלתהאמהצדדיםשלמי

האגרהשלהשניהחלקמןופטורהוצאותב.5.

הודעותמשלוחפרסום,עלויותלרבותהפשרה,הסדרביצועשלהעלויותבכלתישאמוטורסדלק0.

הטרחהולשכרלגמולורקאךוכאיסיהיוכוחוובאיהמבקשהרצון.שביעותתוכניתביצועועלויות

הנכבד.המשפטביתלהחלטתבהתאםלעיל,ב.3בפרקכמפורט

להוראותבהתאםהאגרה,שלהשנימחלקהפטורהנכבדהמשפטמביתלבקשמתכבדיםהצדדים\.1

18713-08-18)חי(תייצלמשלוראה2007-התשסייז)אגרות(,המשפטבתילתקנות7א()3(תקנה

שבוהמוקדםלשלבבמיוחדלבבשיםזאת.(28.1.2019)נבו(2003)לציוןראשוןמוצציםנ'עמיאל

כך.בשלשהושגשיפוטיזמןשלוהחיסכוןמשפטקדםדיוןשלקיומובטרסקריזו,בקשההוגשה
מוטורס.דלקבידיתשולםהיאהאגרה,שלהשנימחלקהפטוריאשרלאהנכבדהמשפטשביתככל

האגרה.שלהראשוןחלקהבגיןהמבקשאתתשפינהלאהמשיבותמקרה,בכל

בודקממינויפטורב..

התובעיםאינטרסאתבחשבוןומביאוסביר,הוגןראוי,הואהפשרההסדרכימסכימים,הצדדים2.

האישור.בקשתקבלתסיכוייבשקלולהייצוגיים

להכרעהוההוגנתהיעילההדרךהםהפשרההסדרשלוביצועוהפשרהבהסדרהתהתקשרות\.3

הצדדים.שביןבמחלוקות

אובודקשלבמינויוצורךאיןכימסכימיםהצדדיםהפשרה,הסדראישורלצורךאלה,בנסיבות.4

לצורך.שלאעלויותיואתויגדילההליךעליכבידשהדברהיותמומחה,

המשיבותאתלחייבובראשונהבראשהייתההאישורבקשתאתבהגישוהמבקשמטרתועוד,זאת=.5

יוחלףהרצון,שביעותתוכניתבמסגרתהקבוצה.חבריברכביהדלתותנעילתמנגנוןאתלהחליףנ
שבהןאלהבנסיבותעלות.כלוללאבכך,שירצוככלהקבוצה,חבריברכביהדלתותנעילתמנגנון
אינההפשרההסדרסבירותששאלתהריהמבוקש,הסעדמלואאתמעניקהפשרההסדר

אמנון16234-12-14ת'יא()מחוזיתייצזהלעניין)וראהבודקשלבמינויוטעםכלואיןמתעוררת

30547-11-10מרכז()מחוזיתייצ,(20.11.2016)נבו4בעמודבע'"מ,לישראלאשראיברטיסינ'סומך

.((31.07.2012)נבו39בסעיףבע'ימ,365מועדוןנ'מירקיןרוני

ממינויאותםיפטורהנכבדהמשפטביתכיהנכבדהמשפטמביתלבקשהצדדים,מתכבדיםעלכן,=.6

ייצוגיות.תובענותלחוק91)ב()1(בסעיףהקבועהלסמכותובהתאםבהליךבודק

דיןביתומעשהויתורסילוק,ב.7.

)לרבותמטעמםאחריםו/אוהייצוגייםהתובעיםכלהפשרה,הסדרולביצועהדיןלפסקבכפוף.7

מוטורסודלקפורדכלפיומוחלט,סופימלא,באופןמוותריםההסדר(רכבישלעתידייםקונים

הדלתנעילתבמנגנוןמפגמיםהנובעתעילהו/אוזכותו/אודרישהו/אוטענהכלעלמטעמן,ואחרים

12
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|
וביןלהםשידועיםבין-כאמורבפגמיםשעניינהו/אוכרוכהו/אוההסדררכבימבבאיזההמותקן

הדין-פסקובמועדהאישורבקשתהוגשחשבובמועדלהםידועיםשאינם
.

התובעיםכלכלפידיןביתמעשהמהווההדין,לפסקבכפוףהפשרה,הסדרספק,כלהסרלמען\.;

מהטענההנובעיסו/אוהאישורבבקשתהמפורטיםוהסעדיםהתביעהעילותכלעםבקשרהייצוגיים/

ההסדר,ברכביכביכולולנזקלפגמים%

סוףדברג.
|

סעיףלהוראותבהתאסלבקשה3כנטפחמצורפיסהצדדיסותצהיריהצדדיםכוחבאיתצהירי.9

ייצוגיות.תובענותלתקנות21)ב(ותקנהייצוגיותתובענותלחוק8)ב(/

1
כיבריעמדותיו,עללהגןונכוןובטענותיובצדקתומאמוןאלהלהליכיםמהצדדיםאחדשכלהגסה,0!

הליכלכולללגופם,המשפטייםההליכיםוניהולכייצוגית,התובענהאישורלרבותההליכים,ניהולו

תאושראםוגםייצוגיתכתובענהתאושרשהתובענהודאותואיןשנים,מספרלארוךעלולערעור,*

תתקבל.כיודאותאיןייצוגית,כתובענה

והסיכוייםהסיכוניםאתמבטאהואוכיוסבירהוגןראוי,הינוההסדרכיסבורים,הצדדים=.1

הצדדים.מטענותשעולהכפיוהכלוהתובענות,לאישורהבקשהניהולשבהמשך

זו.לבקשהברישאכאמזבלהורותהנכבדהמשפטביתמתבקשלעיל,האמורכלנוכח>.2

:
.

132?{<ת.לעסו:ק1 ,

ו
עויידמזרחי,דודעויידהירש,יואבעויידצרפתי,דפנה

המבקשבייכ1המשיבהבייכ2המשיבהבייכ:

ו
1

זו
י
1

י

ַ
[

06חח805חוזסחח805חח866
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עניינלםתוכן

פשרההסדרלאישורבקשההגשתבדברהמודעהנוסח-

הצדדיסםותצהיריהצדדיםכוחבאיתצהירי-

4



1נספח

הפשרההסכםהעתק

16עמי



16

הסכם

2022במאי,19ביוםנחתםאשר

בין

014844898ת.ז.ולדימירשפיר

סולןרוןועויידמזרחידודעויידב'יכעל-ידי

3461710חיפה,117מוריהמרחוב

04-8103710פקס:;04-8113711טלי:

אחד,מצדהמבקש,

לבין

510947153ח.פ.בע'ימ,מוטורסדלקנ.

דיןעורכיושות',אגמוןמשרדבייכעל-ידי

92149ירושליםמלחה,,1הפועלספורטאגודתמדרך

גיכניסה,1בניןהטכנולוגי,הגן

,07-5639988פקס:;07-5607607טלי:
.

פתסעאמסדסזא4אססצא.2

בלשאוריעויידאוצרפתידפנהעויידבייכעל-ידי

גולדפרב-זליגמןעויידממשרד

6789141אביבתל,98אלוןיגאלמרחוב

03-6089911פקס:,03-6089803טלי:

שני;מצדהמשיבות,

6
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לאישורובקשהתובענה)המבקשיי(ולדימירשפירמרהמבקש,הגיש7020ביוני1וביוםהואיל

נגדייצוגיות'(תובענות)ייחוקהתשסייו-6002ייצוגיות,תובענותחוקפיעלייצוגיתתובענה

3182-06-)תייצ)ייפורדי(תסםזסוס1אןעהמקומסס(ונגדמוטורסיי()יידלקבע'יממוטורסדלק

בטיחותי-סדרתיפגםקייםפורדמתוצרתברכביםכיטען,שבההאישורי(,ייבקשת,0

הרכבשדלתותלכךהגורםהדלתי(,נעילת)יימנגנוןבהםהמותקןהדלתותנעילתבמנגנון

בעתפתאומיבאופןלהיפתחעלולותוהןבכלל,ו/אוכראויננעלותו/אונסגרותאינן

הנסיעה;

בישראל,שרכש/שכר/חכר/השתמש/נסע/החזיקמיייכלאתלייצגביקשהמבקשכךובשלוהואיל
המפורטותבתקלותהמאופייןדלתותנעילתמנגנוןמותקןבופורד,מתוצרתרכבכלי

ייצורשנותפיאסטהפורדרק:לאאךלרבותאחר,דומהמנגנוןושאוהאישור,בבקשת

כלישלמכירתוו/אושיווקותחילתמאז,2015-2017ייצורשנותפוקוסו<פורד1

לישראליובאואשררכבכלילרבותהייצוגית,בתובענהדיןפסקלמתןועדבישראלהרכב

רכבאואישיביבואשיובאואואחריםמקביליםיבואניםועל-ידימוטורסדלקעל-ידי

הנטענת'י(.)ייהקבוצהבישראליישנייהידבשוקשנרכש

ואתמוטורסדלקאתלחייבובראשונהבראשהיתההאישורבקשתבהגשתהמבקשומטרתוהואיל

הקבוצה.חבריברכביהדלתותנעילתמנגנוןאתלהחליףפורד

דוחותהןאלותשובותובמסגרתהאישורלבקשתתשובותיהןהגישומוטורסודלקופורדוהואיל

וטוענות:האישורבבקשתכלפיהןשהועלוהטענותכלאת

הוכיתולאברכבו;הדלתנעילתבמנגנוןפגםשלקיומולגביהתלונןלאמעולםהמבקשכי

קמהלאכיולכןפגםכלברכבוהדלתנעילתבמנגנוןקייםכישהגיש,האישורבבקשתגם

כיהנטענת;הקבוצהמרכביבאיוהפגםשלקיומוהוכיחלאהמבקשכיאישית;עילהלו

מתיימרהנטענתהקבוצהברכביהדלתנעילתבמנגנוןפגםשלקיומולבססהניסיון

דלתותנעילתובמנגנוןאחריםברכביםאחרות,במדינותשנתגלתהתקלהעללהתבסס

כלהנטענת,הקבוצהברכביתקלהשללקיומההיאראיהלאוולפיכךבישראל,קייםשאינו

פגםשלקיומולהוכחתמומחהדעתחוותהוצגהלאכיבטיחותית,בתקלהשמדוברשכן

סיפקהפורדהאישורלבקשתבתשובתהכיבטיחותי,פגםשכןכלהנטענת,הקבוצהברכבי

הקבוצהברכביהדלתנעילתבמנגנוןתקלהקיימתשלאכךעלהמעידלמכבירמידע

שעשויה)כפיהדלתנעילתבמנגנוןבתקלהשנתקלורכביםבעליגםממילאכיהנטענת;
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חשירותבמרכזישלםטיפולקיבלוכבענייננו(,מורכבטכנולוגיבמוצרלעתמעתלהתרחש

הנטענת.הקבוצהמחברילמינזקנגרםלאוכימוטורס,דלקשל

רצוןשביעותבתוכניתלצאתבכוונתהכיעדכנה,פורדהאישור,לבקשתתשובתהובמסגרתוהואיל

להלןכהגדרתסההסדרלרכביבישראלהיתרבין"זסחו0%8:((מסו104781125)ההוגיזקסיו71

המבקש.מליןלגביו014מסוגהנעילהמנגנוןשבהםבישראללשיווקפורדעלידיהנמכרים

(:18הדלתנעילתמנגנוןאתלהחליףהאמוריםהרכביםלבעלישתאפשרבתוכניתזאת,

בהחלפהלהלן,כהגדרתוהרצון,שביעותתוכניתסיוםמועדעדחד-פעמיתבהחלפהברכבם

הדלתות.נעילתבמנגנוןתקלהשלקיומהבהוכחתצורךוללאחינמית

ביןטעןבמסגרתההאישור,לבקשתמוטורסודלקפורדלתשובותתגובההגישוהמבקשוהואיל

חברישלהרכבבכליהסגריםלהחלפתרצוןשביעותבתוכניתלצאתההחלטהכיהיתר,

לאחרשניםוכחמשדנן,האישורבקשתשהוגשהלאחרחודשיםכ-5התקבלההקבוצה,

כיהמלמדתראיהשוםנמצאתלאפורדתשובתבמסגרתוכיבארהייב,התוכניתביצוע

האישור.לבקשתקשרללאבישראל,תבוצעהרצון,שביעותתוכנית

בארהייבתוכניותכיוכןאחרלמוצרהיובארהייבתוכניותכיהינהזהבענייןפורדועמדתוהואיל

לשנתועדהשניםלאורךכאשרהרכביסמןלחלקביחסזאתאולם2015משנתהחלנעשו

פורדעמדתבהדרגה.דגמיםהוספוהאישור(,לבקשתפורדלתשובתג.7.1.1פרק)ראה0

בתשובהמצויההאישורבקשתלהגשתעוברלישראלהתוכניתלתכנוןראיהכיגםהינה

259)עמודלתשובתה10ובנספחבה;התומךבתצהירפורד,לתשובתהפרק)ראהמטעמה

החסויים((.הנספחיםלקובל

שאלווייעלולמענהמסמכיםלגילויצולמתןייבקשה15/12/2071ביוםהגישוהמבקשוהואיל
אחתכלאלשנשלחהשאלוןעללענותולפורדמוטורסלדלקשיורהצולמתןעתרבמסגרתה

המבוקשים.מהמסמכיםעותקולהמציאמהן

המועדלפיודיוניהסדרלאישורהתקבלה()אשרבקשההגישוהצדדים12/01/7027וביוםוהואיל

יוארךשאלון"יעלולמענהמסמכיםלגילוילמתןלייבקשהופורדמוטורסדלקתגובתלהגשת

.15.2.2022ליוםעד

בתיקייההליכיםלעיכובבהסכמהובקשהיהודעההגישוהצדדים01/07/2027וביוםוהואיל

בקשרעקרוניותלהסכמותלהגיעבידיהםעלהכיהנכבדהמשפטלביתהודיעובמסגרתה
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יהיהלאכן,יעשואשרעדוכיבו.לדוןצורךללאלסיומוההליךאתיביאואשרזה,לתיק

מסמכים.לגילוילבקשההתשובהאתלהגישהמשיבותעל

שלבדרךהתיקשללסיומולהביאמנתעלמגעיםניהלוהצדדיםהצדדים,טענותרקעועלוהואיל

המשפטיים;ההליכיםמיצויחלףפשרה

לסיוםמוסכםלמתווהזהלהסכםהצדדיםהגיעוואינטנסיביארוךומתןמשאולאחרוהואיל

הנכבד,המשפטביתלאישורהכפופהפשרה,שלבדרךההליך

ומורכב,ארוךמשפטיבהליךכרוךיהיההצדדיםטענותכליישובכיסבורים,והצדדיםוהואיל

-ככזותאושראםואףייצוגית,כתובענהתאושרהאישורבקשתכיוודאותכלאיןשבסופו

תתקבל,התובענהכיוודאותכלאין

מודהמהצדדיםשמימבליזה,פשרהלהסדרלהגיעמבכריםהצדדיםלעיל,האמורולאורוהואיל

הפנייתגםכמוניכרות,בהוצאותונשיאהמשפטייםהליכיםניהולבמקוםמשנהו,בטענות

שיפוטי;בזמןלחסוךמנתעלוכןואחרים,ניהולייםמשאבים

הוגןראוי,הסדרהואלהלן,כמפורטהגיעו,שאליוהפשרההסדרכיסבורים,והצדדיםוהואיל

יינתןהפשרהשלהסדרראויוכילהלן(,)כהגדרתההקבוצהשלבאינטרסבהתחשבוסביר,

ליישבמנתעלייצוגיות,תובענותלחוקבהתאםהמשפט,ביתידיעלדיןפסקשלתוקף

הנטענתטענהלכלביחסמוטורסדלקו/אופורדלביןהקבוצהביןמחלוקתכלמלאבאופן

להלן(;)כהגדרתוהדלתותנעילתלמנגנוןהקשורההאישורבבקשת

כדלקמן:והוצהרהותנההוסכם,כן,עלאשר

ופרשנותנספחיםמבוא,.1

הימנו.נפרדבלתיחלקמהוויםלווהנספחיםזההמבואלהסכםה.1

וה,בהסכםההסכט.פרשנותלצורךישמשוולאבלבדהנוחותלשםהןהסעיפיםכותרותככ.2

לשוןגםמשמעזכרבלשוןהאמורכלולהיפך.רביםלשוןגםמשמעיחידבלשוןהאמורכל

אחרת.מחייבההקשראםאלאנקבה,

להלן:האמורההמשמעותתהאולהלן,לעילזהבהסכםהמפורטיםלכלהמונחים>.3
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שרכש/שכר/חכר/השתמש7/נסע/החזיק=מי\\יכלייהתובעיםאוייהקבוצה'י

בוההסדר,מרכביפורד,מתוצרתרכבכליבישראל,הייצגגילסיי

|6(פאסואמתוצרת014דלתותנעילתמנגנוןמותקן

014דלתותנעילתמנגנוןאו)ייקיקרטי?(,

תחילתמאו)ייברוזי(,8260901163056מתוצרת

למתןועדבישראלהרכבכלישלמכירתוו/אושיווקו

אשררכבכלילרבותהייצוגית,בתובענהדיןפסק

יבואניםועל-ידימוטורסדלקעל-ידילישראליובאו

רכבאואישיביבואשיובאואואחריםמקבילים

לנתוניםבהתאםבישראלשנייהידבשוקשנרכש

התחבורה"'.משרדבידיהנמצאים

ברוז,אוקיקרטמתוצרת014מסוגדלתנעילתמנגנוןהמוחלף"י'יהמוצר

כהגדרתםההסדר,ברכביצדדלתותבארבעהמצוי

ודלתהזוהדלתצד,דלתותבשתיובטרנזיטלהלן,

אחורית.

ברוזאוקיקרטמתוצרת014מסוגדלתנעילתמנגנון

משופר.בעיצובהמהכיףיממוצר

פורד,2011-2016פוקוספורדפורד:רכבי40,000כ-

פורד,2013-2016קוגהפורד,72009-7016פיאסטהההסדר"י"רכבי

וכןהמוחלףהמוצרבהםשמצוי7013-7016טרנזיט

סי-פורד,2014-2015פיוזץפורדרכבישקיימיםככל

פורד;2016קונקטטרנזיטפורד,2011-2017מקס

.2013-7016קסטוםטרנויט

)לוד(.מרכזהמחוזיהמשפטביתהמשפטיי"בית
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זהפשרההסדרלאשריחליטהמשפטביתשבוהמועדיימועדו-הדיןי'יפסק

ייצוגיותתובענותלחוקו-1891לסעיפיםבהתאסהדיןייפסק

התשייע-0102ייצוגיות,תובענותלתקנות17ולתקנה

להיותהפכהוהחלטתוייצוגיות'י(,תובענות)'יתקנות

הדיןי(.)ייפסקוחלוטהסופית

הישראלי.בדרכיםוהבטיחותהתחבורהמשרד\\-התחבורהיי'ימשרד

לרכביביחסהתחבורהמשרדבמרשםהרשוםפיעל\-רכב'"יייבעל

ההסדר.

הבאים:הנספחיםמצורפיםלהסדרזה>.4

לביתתוגשאשרזהפשרההסדרלאישורהבקשהנוסח-א'נספח

ההסדרי(;לאישור)ייהבקשההמשפט

בהתאםהייצוגייםלתובעיםהראשונהההודעהנוסח-ב'נספח

)"יההודעהייצוגיותתובענותלחוק52)א()3(לסעיף

הראשונהיי(,

לחוק81)ב(סעיףפיעלהצדדיםכוחבאימטעםתצהירים--ג'נספת

תובענותלתקנות21)ב()2(וסעיףייצוגיותתובענות

ליצוגיות,

לתקנות21)ב()1(סעיףפיעלהצדדים,מטעםתצהיריםד'-נספת
ייצוגיות.תובענות

כללי.2

הןכיולכןהמוחלףבמוצרוסדרתיבטיחותיפגםקייםלאכיטוענות,מוטורסודלקשפורדאףעל

מהן,מיכנגדתביעהעילתכלקמהולאהייצוגיים,התובעיםכלפיהתחייבויותיהןאתמפירותאינן

ואילוהאישור,בבקשתשהועלומהטענותבאיוולהודותומבליייצוגית,לתובענהבסיסובפרט
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ודלקפורדזה,פשרהמהסדרכחלקטענותיהן,כלאתודוחהמוטורסודלקפורדעלחולקהמבקש
זה.הסדרלתנאיטוב,רצוןומתוךהטובהסדרלמעןהסכימו,שני,מצדוהמבקשאחדמצדמוטורס

הרצוןשביעותתוכניתיישום.3

הרצון.שביעותתוכניתתיושםההסדרלרכביביחס.1

החלפהתעשהההסדרברכביכיהקבוצה,חבריזכאיםיהיוהרצוןשביעותתוכניתשלבמסגרתה.2

לעיל.כהגדרתםהמחליף,במוצרהמוחלףהמוצרשלפעמיתחד

תוכניתסיוםמועדעדלהגיעוכאיסהקבוצהחברייהיוהרצוןשביעותתוכניתשלבמסגרתה.3

בתיאוסמוטורס,דלקשלהמורשיםהשירותממרכזילאיזהלהלן()כהגדרתההרצוןשביעות

זאתהמחליף,במוצרהמוחלףהמוצרשלההסדרמרכביאחדבכלפעמיתחדהחלפהלשםמראש,

תקלה.בהוכחתצורךוללאעלותללא

עוברהמוחלףהמוצרהוחלףשברכבוקבוצהחברזכאייהיההרצון,שביעותתוכניתשלבמסגרתה.4

קבלהלהצגתבכפוףששילםההחלפהעלותבגובהכספילהחזרהרצון,שביעותתוכניתשלליישומה

במוסכיםשבוצעלתיקוןבקשרמוטורסדלקשלהמורשיםהשירותממרכזיבאחדתשלוםעל

תהיהזווכאותהתחבורה.משרדמטעםמורשהשהואאחרבמוסךו/אומוטורסדלקשלהמורשים

.2025בינואר31ליוםעדבתוקף

הרצון'(.שביעותתוכניתסיום)יימועד2025בינואר31ליוםעדתקפהתהיההרצוןשביעותתוכנית.5

הודעהבאמצעותהרצוןשביעותתוכניתאודותההסדררכבישלהבעליסםאתתיידעמוטורסדלק.6

בהתאםיהיהההודעהמשלוחאופןהמבקש.עםהנוסתובתאוםהתחבורהבמשרדהמקובלבנוסת

כדלקמן:שעיקריוהתחבורהבמשרדהמקובלהיידועלמנגנון

רשימתהכוללאקסל()בפורמטנתוניםגיליוןהתחבורהלמשרדתעבירמוטורסרדלקו.1

יום30תוךמקפים(,ללאספרות7/8)ההסדררכבישלרישויומספרישלדותמספרי

ההסדררכבילבעליפניהמכתבנוסחוכןהפשרה,הסדראתהנכבדהמשפטביתמאישור

המאושר.הפשרהלהסכםבהתאם
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המלאשמםאתהכוללנתוניםגיליוןויפיקהרכביםבעליפרטיאתיאתרהתחבורהמשרדמ.2

רכב.כלילכלביחסכתובתםואתהבעליםשל

משרדשלהדיוורספקהמשמשת"יאניהי,חברתעםמוטורסדלקתתקשרבמקביל,ב.3

)להלן:מידע(ואבטחתבקרהפיקוח,הסדרילמשרדישאיתומכרזפיעל)זכייןהתחבורה

ההסדר.רכבילבעליהדיוורביצועלצורךייאניהיי(

למשרדמוטורסדלקתשלסייאניהיי,לידיהקוב*והעברתהרכבכליבעליפרטיאיתורבגיןב.4

לכל3,683₪סךעללהיוםנכוןעומדאשרהמידע,איתורביצועתעריףאתהתחבורה

מידע.שאילתת

לבעליהמכתביםומשלוחהדיוורביצועבגין"יאניהיחברתמולההתקשרותףהוצאות.5

מוטורס.דלקעלבמלואןתחולנההרכבים,

משרדיעביריאניהייחברתעםותתקשרהאיתורתעריףאתתשלסמוטורסשדלקלאחר.6

ישירותהרכב(כליבעליופרטיהרישוימספריאת)הכוללהנתוניםגיליוןאתהתחבורה

ייאניה"".לחברת

ההסדר.רכבילבעליהרשומיםהמכתביםמשלוחאתתבצע"יאניהיחברת-.7

הסדרתממועדוזאתיאניה?יחברתידיעליום30תוךיבוצעכאמורהמכתביםמלשלוחמ.8

גיליוןוהעברתהתחבורהלמשרדהאיתורתעריףתשלום"יאניה",לחברתהתשלומים

המאותר)לפיהתחבורהמשרדלידיההסדררכבישלוהרישויהשלדותמספריעםנתונים

השלושה(.מבין

בהסדרהכלוליםורישוי(שלדה)מספריההסדררכבינתונילמסירתהאחריותכימובהר,מ.9

התחבורהומשרדבלבדהמשיבותעלתחולההסדררכבילבעליהמכתבולנוסחהמוצע

שתועברברשימהיופיעלאשמספרורכבבעללכלכאמור,מכתבלמשלוחחובהמכלפטור

לידיו.

צדואינוהקבוצהחבריכלפיאחריותבכלנושאאינוהתחבורהמשרדספק,הסרלמען.0

הפשרה.להליך
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דלקמורשיהשירותמרכזישלהמחשבבמערכותהקבוצהלרכביעבודהכרטיספתיחתבכל.7

החלפהלביצועקריברכב,הרצוןשביעותלתוכניתוכאיהרכבהאםהשירותיועליבדוקמוטורס,

הואכיהרכבבעלאתיעדכןהשירותמרכזבבד,בדהמחליף.במוצרהמוחלףהמוצרשלפעמיתחד

לכללתוציאמוטורסדלקדיןפסקמתןלאחרתשלום.ללאהרצוןשביעותתוכניתאתלבצעוכאי

זה.הסדרנשואהרצוןשביעותלתוכניתוספציפיתמעודכנתהנחייההשירותמרכזי

לעיל,כהגדרתוהרצון,שביעותתוכניתסיוםמועדועדהדין,פסקממועדימיםמ-41אוחרלא.8

האינטרנטבאתרגםהמשפט(ביתשיורהתיקוןכלעםבי)נספחהראשונהההודעהנוסחיפורסם

אארטי//:5קסת.]1.00.510101ח-%6100בכתובת:בישראל,מוטורסדלקשל

ביתאתיעדכנומוטורסודלקפורדהרצון,שביעותתוכניתסיוםממועדימים71מתוםיאוחרלא.9

ההסדרי(.השלמתבדבר)ייההודעההרצוןשביעותתוכניתסיוםמועדהגעתבדברהמשפט

שהסדרבמקרהלכןלאו,אםוביןהפשרההסדריאושראםביןלדרכהתצאהרצוןשביעותתוכנית.0

כאמורמוטורסדלקו/אופורדשלהמוקדמותפעולותיהןהמשפט,ביתידיעליאושרלאזהפשרה

אובחלקהאובמלואהבישראלהרצוןשביעותתוכניתאתלקייםמצדןכהתחייבותתפורשנהלא

תוכניתאתלבצעהזכותמהןתמנעלאממילאאךזהפשרההסדרלהוראותבהתאםאותהלקיים

להלן.7.6סעיףויחולההסדר,לרכביבקשרהרצוןשביעות

בודקשלממינויופטור.4

אינטרסאתבחשבוןומביאוסביר,הוגןראוי,הואזהפשרההסדרכימסכימים,הצדדיםה.1

האישור.בקשתקבלתסיכוייבשקלולהייצוגייםהתובעים

להכרעהוההוגנתהיעילההדרךהםהפשרההסדרשלוביצועוהפשרהבהסדרהתתקשרות2.

הצדדים.שביןבמחלוקות

שלבמינויוצורךאיןכימסכימיםהצדדיםהפשרה,הסדראישורלצורךאלה,.בנסיבותב.3

וממילאלצורךשלאעלויותיואתויגדילההליךעליכבידשהדברהיותמומחה,אובודק

הדלתנעילתמנגנוןלהחלפתזכאיםשיהיוהקבוצהחברילכללמענהנותןהמוצעשההסדר

ביתכישיגישוההסדרלאישורבבקשהיבקשו,הצדדיםכן,עללעיל.כמוסברברכבם

בהליך.בודקממינויאותםיפטורהמשפט

4
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דיןביתומעשהויתורסילוק,.5

מטעמםאחריםו/אוהייצוגייםהתובעיםכלהפשרה,הסדרולביצועהדיןלפסקבכפוףכ.1

פורדכלפיומוחלט,סופימלא,באופןמוותריםההסדר(רכבישלעתידייםקונים)לרבות

הנובעתעילהואווכותו/אודרישהו/אוטענהכלעלמטעמן,ואחריםמוטורסודלק

ו/אוכרוכהו/אוההסדררכבימביןבאיזההמותקןהמוחלףבמוצרלפגמיםמטענות

הוגשהשבובמועדלהסידועיםשאינםוביןלהםשידועיםבין-כאמורבפגמיםשעניינה

הדין.פסקובמועדהאישורבקשת

כלכלפידיןביתמעשהמהווההדין,לפסקבכפוףהפשרה,הסדרספק,כלהסרלימען2.

האישורבבקשתהמפורטיםוהסעדיםהתביעהעילותכלעםבקשרהייצוגייםהתובעים

ההסדר.ברכביכביכולולנזקלפגמיםמהטענההנובעיםו/או

כוחםלבאטרחהושכרלמבקשיםגמוללתשלוםביחסמוסכמתהמלצה.6

היאכוחולבאיהטרחהולשכרלמבקשלגמולביחסהצדדיםשלהמוסכמתההמלצה.1

להלן:למפורטבהתאם

מלאכגמולישולמוחדשים(שקליםמאותשמונהאלףואחת)עשרים1.0₪

למבקש.וסופי

מאותארבעאלף,ותשעהשבעיםמאותארבעמיליון,)שבעה2.7₪

כשכרהמבקשכוחלבאיישולמומעיימבתוספתחדשים(שקליםושבעהשמונים

עלאישורשלמראשוקבלהכדיןמסחשבוניתמסירתכנגדהוצאותוהחזרטרחה

במקור.מסמניכויופטורניהולספרים

יום45בתוךמוטורסדלקידיעללוישולםלמבקשהגמולמלואכימסכימים,הצדדיםה.2

לעיל.כהגדרתוהדין,פסקממועד

תשלומים:בשניישולםהמבקשכוחבאישלהטרחהשכרכימסכימיםהצדדים3.6

)חמישה5,609,615₪בסךהטרחה,משכראחוזיםוחמישה()שבעים75*

חדשים(,שקליםעשרוחמשהמאותששאלף,ותשעהמאותששמיליון,

5
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יום45בתוךהמבקשכוחלבאימוטורסדלקידיעלישולמומעיימ,בתוספת

לעיל!;כהגדרתוהדין,פסקממועד

1,869,871₪בסךהטרחה,משכרהאחוזיםוחמישה()עשרים25יתרת*

שקליםואחתשבעיםמאותשמונהאלף,ותשעהשישיםמאותשמונה)מיליון,

בתוךהמבקשכוחלבאימוטורסדלקידיעלישולמומע'ימ,בתוספתחדשים(,

לעילג,3.9בסעיףכהגדרתהההסדר,השלמתבדברההודעהממועדלום0

האמור.התשלוםלביצועהנכבדהמשפטביתלאישורוכפוף

)מסייב(בנקאיתהעברהבאמצעותיבוצעוכוחולבאיהטרחהושכרלמבקשהתשלום=.4

המבקש.כוחבאיבידישימסרולפרטיםבהתאם

לבאיאולמבקשטרחהשכראוגמולבגיןנוסףסכוםבכליישאולאופורדמוטורסדלק>.5

כוחו.

כי:העובדהאתבחשבוןהביאהכוחולבאיהטרחהושכרלמבקשהגמולבדברההמלצה|.6

הפחותלכלעומדהרצוןשביעותתוכניתבמסגרתהניתנתלקבוצהההטבהשווי.1

לכ-נוגעשההסדרבהינתןוזאתחדשים,שקליםמיליונישלרבותעשרותעל

עבורדולריםבמאותמוערכתהדלתנעילתמנגנוןהחלפתושעלותרכבים,0

רכב,כל

שיעוראתמצדיקההרצוןשביעותתוכניתבמסגרתהניתנתלקבוצהשוויההטבה.72

משמעותיתנמוךהינוהמוסכםושכהייטהגמולכילבבשיםטרחה,והשכרהגמול

בפסיקה,מהקבוע

בנוסףהמשיבותעיייומשולםהקבוצהחבריחשבוןעלבאאינווהגמולשכה"יט₪.3

הקבוצה;לחברישנתנהלהטבה

ספרים.ניהולעלואישורבמקורמסניכויעלאישורשלמראשוקבלהכדלןמסחשבוניתהוצאתכנגד1
ספרים.ניהולעלואישורבמקורמסניכויעלאישורשלמראשוקבלהכדיןמסחשבוניתהוצאתכנגד2

6
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בהגשתהייצוגייםהתובעיםלמעןכוחו,ובאיהמבקששהשקיעוהרבההטרחה.4

זה;הסכםוגיבושומתןוהמשאההליךניחולהאישור,ובקשתהתביעה

עודומהיריעילבאופןהמחלוקותלסיוםלהביאכוחוובאיהמבקששלנכונותו.5

בתיס;משפטקדםלהתקיימותעובר

בתחוםהמשפטבתיעל-ידישאושרולפסקי-דיןבהתאםגובשהההמלצה.6

;הייצוגיותהתובענות

מולאלהפשרהבהסדרהטרחהושכרהגמולהיקףבחינתכייודגש,זהבהקשר.7

מדוברכימלמדתהקבוצה,לחבריהפשרהבהסדרהמושגתהתועלתמלוא

ובדיןבפסיקההקבועאתהתואמיםלגמרי,מקובליםוגמולטרחהשכרבשיעורי

דןנ'שמשמשההמנוחעזבון2046/10בעייאזהבענייןשנקבעהההלכהאתואף

שלדינולפסקהנכבדהמשפטביתמופנהכן.(23/5/2012בנבו)פורסםרייכרט

אינטרייד42526-02-17תייא()מחוזיבתייצענבריצחק)בדימוס(השופטכבוד

כיהיתר,ביןנקבע,בו,(14.6.7014בנבו,)פורסםבע"ימתקשורתפלאפוןנ'בע'ימ

כספיות,בתביעותטרחהשכרפסיקתעלאלאסבהאינהרייכרטייהלבת

.(7בפסקהשם,)וראוכספייםשאינםסעדיםבהןשנתנומתביעותלהבדיל

סעדיםכולללפשרה,אולדיןייצוגית,בתביעהדיןפסקכאשרלהשקפתי,

להביאםמניעהאיןבעתיד,הנתבעהתנהלותאתהמסדיריםאקוויטביליים

תמריץ*כליהיהלאכןלאשאםוהגמול,הטרחהשכרלפסיקתבהקשרבחשבון

העתיד".תקופתלהסדרתלפעולכוחולבאאולתובע

ראורבות.לכךוהדוגמאותומקובל,סבירהינובענייננושהומלךטרחהשכרודוק:

בתייצגרוסקופףפרופיהשופטכבודידיעללאחרונהשניתןהדיןפסקאתלמשל

בע'ימגרופלנדמארקנ'בע'"מנאמנותקרנותפיאהראל14144-05-09)מרכז(

יחושבווהגמולהטרחהשכרכינקבעשם,(5.9.2017בנבו,)פורסם)בפירוק(

והוגשוחקירותהתקיימולאשבהםבמקריםאףשמש-רייכרטלהלכתבהתאם

סיכומים.

7
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ההסכםביטול.7

בהם,המחזיקיםמצדהמשפטלביתהודעהתינתןההסדרמרכבייותראו500אסבקשרל-\.1

לפרושלהםיתירהמשפטוביתהייצוגייםהתובעיםבקבוצתלהיכללברצונםאיןכי

בכתבבהודעההפשרה,הסדרביטולבדברהודעהליתןזכאיתתהאפורדמהקבוצה,

יאשרהמשפטביתשבומהמועדימים15בתוךהמבקשכוחולבאיהמשפטלביתשתימסר

מוטורסודלקשהיאומבלינימוקים,ליתןשתידרשמבליהאחרון,האדםשלפרישתואת

כסדרםימשיכוהאישורבבקשתוההליכיםאחרת,ו/אוכספיתחבותבכלכךבשלתישאנה

המשפט.ביתהוראותפיעל

פיעלהפשרההסדרלאישורתנאיםיקבעאוהפשרה,הסדראתיאשרלאהמשפטאמבית=.2

זהפשרההסדרלבטלזכאייהאמהצדדיםאחדכלייצוגיות,תובענותלחוק91)ד(סעיף

בשלשיישאומבלינימוקים,במתןצורךללאדעתו,שיקולפיעללמשנהו,בכתבבהודעה

הוראותעלפיכסדרםימשיכוהאישורבבקשתוההליכיםאחרת,ו/אוכספיתחבותבכלכך

המשפט.בית

ביתידיעללרבותיידרשו,מוטורסדלקושאופורדהפשרההסדראישורשבהליכיבמקרה-.3

משפטיתבהתדיינותגולהושלאהציבורייםבדוחותיהןנכללשאינומידעלגלותהמשפט,

בדברהודעהליתןזכאיותתהיינהמוטורסודלקפורדסגורות,בדלתייםשאינהכלשהי

צורךללאכאמור,מידעלגלותנדרשושבומהמועדימים15בתוךהפשרההסדרביטול

בבקשתוההליכיס,אחרתו/אוכספיתחבותבכלכךבשלשתישאנהומבלינימוקיס,במתן

המשפט.ביתהוראותפיעלכסדרםימשיכוהאישור

בכתבבהודעהזההסדרלבטלזכאייהאמהצדדיםאחדכלהדין,פסקעלערעוריוגשאם.4

במתןצורךוללאדעתושיקולפיעלהערעור,הגשתממועדימים15בתוךהאחריסלצדדים

האישורבבקשתוההליכים;אחרתו/אוכספיתחבותבכלכךבשלשיישאומבלינימוקים,

המשפט.ביתהוראותפיעלכסדרםימשיכו

בכתבבהודעהזההסדרלבטלזכאייהאמהצדדיםאחדכלשהוגש,ערעורשיתקבלבמקרה.5

צורךוללאשיקולדעתועלפיכאמור,הערעורקבלתממועדימים15בתוךהאחריםלצדדים

8
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בבקשתוההליכיםאחרת;ו/אוכספיתחבותבכלכךבשלשיישאומבלינימוקים,במתן

המשפט.ביתהוראותפיעלכסדרםימשיכוהאישור

,7.1,7.2,7.3,7.4בסעיפיםכאמורההסדראתלבטלזכותואתיממשהצדדיםמביןאסמי=.6

אחרמסמךוכלנספחיו()עלהפשרההסדרנספחיה(,)עלההסדרלאישורהבקשהלעיל,5

כלגםכמוהפשרה,הסדרעםבקשרהוגשו/אוידםעלגובשו/אוהצדדיםביןשהוחלף

מעיקרם,ומבוטליםבטליםיהיוהפשרה,מהסכםשנבעווהאישוריםהתוצאותההסכמות,

בתוכנםו/אובהםשימושכללעשותניתןיהאולאהיו,לאכאילומשפטי,תוקףכלחסרי

ישמשולאהםמעין-שיפוטי,אושיפוטיהליךבכלגיבושם,לצורךשנמסרמידעבכלו/או

מהצדדים,מילטובתאולחובתדברמכוחםייוקףולאשהוא,אופןבכלכראיההצדדיםאת

מהצדדיםשלמימבליוהכלהפשרה,הסדרלביטולמשפטיהליךכללנקוטיידרשלאצדואף

כך.עםבקשרסוגמכלדרישהו/אוטענהכלתהא

הוצאות8

משלותפרסום,עלויותלרבותהפשרה,הסדרביצועשלהעלויותבכלתישאמוטורסדלקו.1

לגמולורקאךזכאיםיהיוכוחוובאיהמבקשהרצון.שביעותתוכניתביצועועלויותהודעות

המשפט.ביתלהחלטתבהתאםלעיל,6בסעיףכמפורטהטרחהולטכר

בהתאםהאגרה,שלהשנימחלקהפטוריבקשוהצדדיםזה,הסדרלאישורבבקשהכ.2

המשפטשביתככל.2007--התשסייז)אגרות(,המשפטבתילתקנות7)א()3(תקנהלהוראות

מקרה,בכלמוטורס.דלקבידיתשולםהיאהאגרה,שלהשנימחלקהפטוריאשרלא

האגרה.שלהראשוןחלקהבגיןהמבקשאתתשפינהלאהמשיבות

חתימתובדברוהודעהההסדראישור.9

הדלן.בפסקהמשפטביתלאישורכפוףהסדרזהה.1

הסכםחתימתממועדימים3בתוךהמשפטלביתשתוגשההסדרלאישורבבקשה.1

ההודעהפרסוםעלויורהההסדראתיאשרהמשפטביתכיהצדדיםיבקשוזה,

בי(.)נספחלעילכהגדרתההראשונה,

29



30

:15-

פרסומתיאושךבומהמועדימים(7)שבעהבתוךייעשההראשונהההודעהפרסום2

בעברית.יומייםעיתוניםבשניהמשפט,ביתבהחלטת

ייצוגיות,תובענותלחוק81)ד(לסעיףבהתאםהתנגדויותלהגשתהימים45לאחר.3

לאשרהמשפטמביתויבקשוכאמור,מועדחלוףעלהמשפטלביתיודיעוהצדדים

שניתהודעהנוסחהגשתעלולהורותדין,פסקשלתוקףלווליתןההסדראת

תובענותלחוק52)א()4(בטעיףנדרש)בנוסחהנכבדהמשפטביתשללאישורוי

|
ימוס(7)שבעהבתוךתפורסםהשניהההודעההשניהיי(.)ייההודעתייצוגיות(

המשפט.ביתשיקבעכפיאחרבמועדאוהנכבד,המשפטביתהחלטתמתןממועד

החתוס:עלהצלֶזִיסבאוולראיה

=סו.35)ם`-222%
עויידמיחי,דודעויידהירש,יואבעויידצרפתי,דפנה

המבקשבשםמוטורסדלקבשםפורדבשם

ז

ו
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י
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בקשההגשתבדברהמודעהנוסח
פשרההסדרלאישור
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2נספח

פשרההסדרלאישורבקשההגשתבדברהודעה

ייצוגיותי(תובענות'יחוק)להלן:התשס""ו-6002ייצוגיות,תובענותחוקלפי

לביתהוגשה2022במאי22ביוםכיייצוגיות,תובענותלחוק52)א()3(לסעיףבהתאםהודעהבזאתניתנת

ייההסכם'(,אוהפשרהיי)ייהסדרפשרההסדרלאישורבקשההמשפטי()ייביתמרכזהמחוזיהמשפט
ייהתובעי(,או)ייהמבקשיי(3182-06-20)תייצשפירולדימירעל-ידישהוגשההתובענהבענייןנחתםאשר

0יוסע1010ונגדמוטורסי()יידלקבעייממוטורסדלקנגדייהתובענהי(,אוהאישור'יייבקשתוכן

ייהמשיבות"(.)ביחד:)ייפורדי(לההתוס

בטיחותי-סדרתיפגםקייםפורדמתוצרתמסוימיםברכביםכיהיתר,ביןנטען,ובתובענההאישורבבקשת

אינןהרכבשדלתותלכךהגורםהדלתי(,נעילת)יימנגנון(014)מסוגבהםהמותקןהדלתותנעילתבמנגנון
הנסיעה.בעתפתאומיבאופןלהיפתחעלולותוהןבכלל,ו/אוכראויננעלותו/אונסגרות

רכבכליבישראל,שרכש/שכר/חכר/השתמש/נסע/החזיקמיייכל)ייהקבוצהי(:המיוצגיםהתובעיםקבוצת

או)ייקיקרטיש,400616666מתוצרת014דלתותנעילתמנגנוןמותקןבוההסדר,מרכביפורד,מתוצרת

כלישלמכירתוו/אושיווקותחילתמאז)ייברוז'י(,ספסו6ו669ט62זוהי[מתוצרת014דלתותנעילתמנגנון

דלקעל-ידילישראליובאואשררכבכלילרבותהייצוגית,בתובענהדיןפסקלמתןועדבישראלהרכב
בישראלשנייהידבשוקשנרכשרכבאואישיביבואשיובאואואחריםמקביליםיבואניםועל-ידימוטורס

התחבורהי".משרדבידיהנמצאיםלנתוניםבהתאם

תובענותלחוק81)ד(בסעיףהמנויאחרגורםו/אוהמיוצגיםהתובעיםקבוצתעםנמנהאשראדםכל

גמולבענייןהמוסכמתלהמלצהוכןהפשרהלהסדרמנומקתהתנגדותהמשפטלביתלהגישרשאיייצוגיות,

רשאילעיל,האמורהזמןבפרק)ייהתנגדותי(.ההודעה[פרסוםממועדימים45]ליוםעדטרחהושכר

לחוק81)ו(ו/או11בסעיפיםלאמורבהתאםלהודיע,המיוצגים,התובעיסקבוצתעםנמנהאשראדםכל
הפרישההודעתפרישה"י(.)ייהודעתעליויחולהפשרהשהסדרמעונייןאינוהואכיייצוגיות,תובענות

המשיבות.לבייכהעתקעםהמשפט,ביתלמזכירותבכתבתישלח

אשרהמיוצגים,התובעיםקבוצתעםהנמניםכלאתהפשרההסדריחייבהפשרה,הסדרלהוראותבכפוף

כדין.פרישההודעותמסרולא

הפשרההסדרתמצית

טענה,באףלהודותמבליהדין,משורתלפניםנעשיתהפשרהבהסדרכאמורלהתחייבהמשיבותהסכמת

התחייבויותיהןאתלהפרכדיובתובענההאישורבבקשתלהןהמיוחסתבהתנהגותהיהלאלטענתןכיואף
לכךבכפוףהכולייצוגית.תביעהעילתובפרטכלשהיתביעהעילתנגדןלהקיםכדיאולקוחותיהןכלפי

ביתהחלטתתהפוךבוהמועדולאחרובכפוףההסדרבמסגרתהמשפט.ביתעל-ידייאושרהפשרהשהסדר

הבאות:ההוראותיחולוהדין'י(,פסק)יימועדחלוטדיןלפסקלאשרוהמשפט

רצוןשביעותתוכנית
כהגדרתםההסדר,ברכביכיהקבוצהחבריזכאיםיהיוהרצוןשביעותתוכניתשלבמסגרתה1

ברוז,אוקיקרטמתוצרת014מסוגדלתנעילתמנגנוןשלפעמיתחדהחלפהתעשהבהסכס,

2
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אחוריתודלתהזזהדלתצד,דלתותבשתיובטרנזיטההסדר,ברכביצדדלתותבארבעהמצוי

משופרבעיצובברוזאוקיקרטמתוצרת014מסוגדלתנעילתבמנגנוןהמוחלףי(,)ייהמוצר

המחליחףיי(.)ייהמוצר
השירותממרכזילאיזההרצוןשביעותתוכניתסיוםמועדעדלהגיעזכאיםיהיוהקבוצהחברי2

שלההסדרמרכביאחדבכלפעמיתחדהחלפהלשםמראש,בתיאוםמוטורס,דלקשלהמורשים

תקלה.בהוכחתצורךוללאעלותללאזאתהמחליף,במוצרהמוחלףהמוצר

להחורהרצון,שביעותתוכניתשלליישומהעוברהמוחלףהמוצרהוחלףשברכבוקבוצהחבר3

השירותממרכזיבאחדתשלוםעלקבלהלהצגתובכפוףששילםההחלפהעלותבגובהכספי

במוסךו/אומוטורסדלקשלהמורשיםבמוסכיםשבוצעלתיקוןבקשרמוטורסדלקשלהמורשים
.2075בינואר21ליוםעדבתוקףתהיהזוזכאותהתחבורה.משרדמטעםמורשהשהואאחר

הודעהבאמצעותהרצוןשביעותתוכניתאודותההסדררכבישלהבעליםאתתיידעמוטורסדלק.4

משרדשלהדיוורספקהמשמשתיאניהי,חברתובאמצעותהתחבורהבמשרדהמקובלבנוסח

התחבורה.

.2025בינואר31ליוםעדתקפהתהיההרצוןשביעותתוכנית.5

דיןביתומעשהויתורסילוק
)לרבותמטעמםאחריםו/אוהייצוגייםהתובעיםכלהפשרה,הסדרולביצועהדיןלפסקבכפוף.6

מוטורסודלקפורדכלפיומוחלט,סופימלא,באופןמוותריםההסדר(רכבישלעתידייםקונים

במוצרלפגמיםמטענותהנובעתעילהו/אוזכותו/אודרישהו/אוטענהכלעלמטעמן,ואחרים

בין-כאמורבפגמיםשעניינהו/אוכרוכהו/אוההסדררכבימביןבאיזההמותקןהמוחלף
הדלן.פסקובמועדהאישורבקשתהוגשהשבובמועדלהםידועיםשאינםוביןלהםשידועים

בקשרהייצוגייםהתובעיםכלכלפידיןביתמעשהמהווההדין,פסקלמתןבכפוףהפשרה,הסדר7
ולנזקלפגמיםמהטענההנובעיםו/אוהאישורבבקשתהמפורטיםוהסעדיםהתביעהעילותכלעם

ההסדר.ברכביכביכול

טרחתושכרלמבקשיםגמולתשלוםבדברמוסכמתהמלצה
לתשלוםהיאכוחולבאיהטרחהולשכרלמבקשלגמולביחסהצדדיםשלהמוסכמתההמלצה.8

למבקש;וסופימלאכגמולישולמוחדשים(שקליםמאותשמונהאלףואחת)עשרים0₪
ושבעהשמוניםמאותארבעאלף,ותשעהשבעיםמאותארבעמיליון,)שבעה₪ו-784,974,7

לתנאיםבהתאםהוצאותוהחזרטרחהכשכרהמבקשכוחלבאימעיימבתוספתחדשים(שקלים

בהסכם.הקבועים

לביןהפשרההסדרהוראותביןסתירהשלמקרהבכלהמחייב.הואהפשרההסדרשלהמלאהנוסח
הפשרה.הסדרהוראותיקבעוזו,במודעההאמור

המשיבות:כוחובאיהמבקשכוחבאיבמשרדילעיוןעומדהפשרההסדר

04-טלפון:,3461710חיפה117מוריהמרחובואחי,סולןורוןמזרחידודעוה'יד-המבקשב'יכמשרד

,04-8103710פקס:,1
אגודתדרךדין,עורכיושותי,אגמוןמשרדאריאלי,וגיאהירשיואבעוה'יד-מוטורסדלקב'יכמשרד

.02-5639948פקס:;02-5607607טלפון:,92149ירושליםמלחה,,1הפועלספורט

3
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,98אלוןיגאלרחובעורכי-דין,ושותי,זליגמןגולדפרבבלש,ואוריצרפתידפנהעוהייד-פורדב'יכמשרד
.03-6089911פקס:,03-6089803:טלפון,6789141אביבתל

.מיוםלהחלטתובהתאםמתפרסמתוהיאהמשפטביתעל-ידיאושרזומודעהתוכן

4
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תצהיר

צפויאהיהוכיהאמתאתלהצהירעליכישהווהרתילאחר,025708249מסית.1.נושאמזרחי,דודעויידהחיימ,אני

כדלקמן:בכתב,בזאתמצהירכן,אעשהלאאםבחוקהקבועיםלעונשים,

הסדרלאישורלבקשהבתמיכהוהתצהיריועושהייהמבקשיי(,)להלן:ולדימירשפירשלכוחובאמשמשאני.,

)לוד(.מרכזהמחוזיהמשפטבביתהמתנהלתואחיבע'יממוטורסדלקג'שפיר:3187-06-20בתייצהפשרה;

שמוגשהפשרהבהסדרפורטובמהלכושהושגוההסכמותאשרומתןמשאהתנהללהליךהצדדיםבין2

הפשרהיי(.ייהסדר)להלן:הנכבדהמשפטביתשללאישורו

הוראותפיועלהתשס"יו-6002,ייצוגיות,תובענותלחוק81)ב(סעיףלהוראותבהתאםכיבזאתמצהיראני.3

ביןהפשרהלהסדרהנוגעיסהמהותייםהפרטיםהתש'יע-0102,ייצוגיות,תובענותלתקנות21)ב()2(תקנה

לאשרו.ובבקשההפשרהבהסדרמפורטיםהצדדים

הפשרההסדרמלבדהמשיבותוביןהמבקשביןאחריםהסכמהאוהסדרכלהיוולאאיןכימצהיראניעוד=.4

אקבלולאנתנולאהמשיבותהפשרהבהסדרלאמורמעברוכיהנכבד,המשפטביתשללאישורוהמובא

על-ידישיאושרוהתשלומיםלמעטבעקיפין,אובמישריןהנאה,טובתאותשלוסכלהפשרהלהסדרבקשר

הנכבד.המשפטבית

2אמת.תצהיריותוכןחתימתי,וושמי,זהו

עו"ד,מזרהי
2

עויידמזרחי,דוז

אישור

לוהמוכרעוייד,מזרחל,דודמרלפנייהופיע19/05/2022ביוםכימאשר,(74691)מ.רעויידסולןרוןהתיימ,אני

לפנייאישרבחוק,הקבועיםלעונשיםצפוייהיהכןיעשהלאושאסאמתלהצהירעליוכישהוהרתיוולאחראישית,

2צ*?\לפניי.עליהוחתםדלעילהצהרתואמיתותאת
א"ות
םס/ר%

ו -וֹוּ"
גףןן'־'

5\|

,+ל

086סחח865חזושזסחח80פוח8:(
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צפויאהיהוכיאמתלהצהירעלוכושהווהרתילאחרנם,ו.-,0;תנושאולדומיר,שפירהחיימ,אני

כדלקמן:בכתב,אתמצה,כן,אעשהלאאסבחוקהקבועיםלעונשים
מרכזהמחוזיהמשפטבביתהמתנהלתואח'בע''ממוטורסדפֶ;שפוך:3182-04-20בת"צהמבקשאני1

זה.בהליךשמוגשפשרההסדךלאישורלבקשהבתמיכהזהתצהיריועושה)לוד(
שמוגשהפשרהבתסדרפורטובמהלכושהושגוההסכמותאשרומתןמשאהתנהללהלוךהצדדיםבין2

-

נ הפשרה"י(.ייחסדר)להלן:הנכבדהמשפטביתשללאושורר
כדלקמן:ומאשרמצהיראני.2

21)ב()2(תקנההוראותפיועלהתשס"יו-6002,ייצוגיות,תובענותלחוק81)ב(סעיףלהוראותבהתאם.1

מפורטיםהפשרהלהסדרהנוגעיםהמהותייםהפרטיםהתשייע-0102,ייצוגיות,תובענותלתקנות

.בה;תומךזהשתצהירילאשרו,ובבקשההפשרהבהסדר

הפשרה,הסדרמלבדהמשיבות,לביןביניאחריםהסכמהאוהסדרכלהיוולאכיאיןמצהירעודאניע.2

בעקיפין,אובמישריןהנאה,טובתאותשלוסכלהפשרהלהסדרבקשראקבלולאקיבלתילאוכי

,הנכבד,המשפטביתשללאישורוהכפוףהגמוללמעט03
-.4-

המפדיאמייההמהחההתשלהחוםשושודאמשיוד'שסידהוההההפוראששהוהלסםש

אמת.תצהירֶיתוכןוכיחתימתיזוהישמי,הנימצהירכיזו400

% .

|
גלבוה

אישוב

ליהמוכרולדימיר,שפירמר(54272רישיון)מסיעויידמזרחי,דודלפני,הופיעבװ%שכימאשראני

בתוקהקבועיםלעונשיםצפוייהיהוכיבלבדהאמתואתכולההאמתאתלומרעליוכישהזהרתיוולאחראישית,

לפניי.עליווחתםדלעילתצהירונכונותאתאישרכן,יעשהלאאם

'ויקדה.
5%%19#3רמוותו

-..ב

אַי`©כ-בג
037סחח865חזושזסחח865רח8:(
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תצהיר

וכיהאמתאתלהצהירעליכישהוזהרתילאחר,75מסת.ז.נושאעויידהירש,יואבהחיימ,אני

כדלהלן:בכתב,בזאתמצהירהכן,אעשהלאאסבחוקהקבועיםלעונשיםצפויהאהיה

מוטורסדלקאתומייצגמוטורסיי(,)יידלקבעייממוטורסדלקחברתשלכוחהכבאמשמשאני\1

סעסואונגדמוטורסדלקנגד)ייהמבקשי(שפירולדימירהייהעל-ידיהוגשהאשרבתובענה

וייבקשת)ייהתובענהיי(3182-06-20)תייצכייצוגיתזותובענהלאישורובבקשה)ייפורדי(צאאפזאס6

האישוריי(.

לבקשתהצדדיםחתמועליוהפשרההסדרלאישורבבקשהתמיכהכתצהירזהתצהיריעושהאני=2
הפשרה'י)ייהסדרזהתצהירימצורףאליוואשרהאישורבקשתבמסגרת'%,5..בביוםהאישור

ייההסדרי(.או

כיבריעמדותילו,עללהגןונכוןובטענותיובצדקתומאמיןאלהלהליכיםמהצדדיםאחדשכלהם\.3

הליכיכולללגופם,המשפטייםההליכיםוניהולכייצוגית,התובענהאישורלרבותההליכים,ניהול

תאושראםוגםייצוגיתכתובענהתאושרשהתובענהודאותואיןשנים,מספרלארוךעלולערעור,

תתקבל.כיודאותאיןייצוגית,כתובענה
שבהמשךוהסיכוייםהסיכוניםאתמבטאהואוכיוסבירהוגןראוי,הינוההסדרכיסבורים,הצדדים\4

הצדדים.מטענותשעולהכפיוהכלהאישור,בקשתניהול

מצהירכי:הנני\.5

נשואהסכסוךאתלסייםמרשתילהחלטתהנוגעיםבכלל()והפרטיםהמהותייםהפרטיםכל)א(

הסדרלאישורהבקשהבמסגרתומלאנאותבגילוימפורטיםהפשרה,בהסדרהאישורבקשת

בה.תומךוהשתצהיריהפשרה,

קיבלולאכוחוובאיהמבקששיורה,ככלתשלומם,עליורההנכבדהמשפטשביתהסכומיםמלבד)ב(
טובתושזוכסףסכוםכלבעקיפין,ו/אובמישריןמטעמה,ממיו/אומוטורסמדלקיקבלוולא

הפשרה.הסדרעםו/אושבנדוןההליךעסבקשרהנאה

אמת.תצהיריתוכןוכיחתימתיזוהישמי,הננימצהירכיזהו\6
\:1

-
=שלהשההה

עויידהירש,יואב

אישוה
ברחובבמשרדי,הופיע,13.5.2=-ביוםכימאשר(3%35=)מ.ר.ארע['עוייד2החיימ,אני

להצהירכיעליושהזהרתיוולאחר:5%23474'%מסית.ז.נושאעויידהירש,יואבמר'-פ;וא6\%

עליהו;,;פםדלעילהצהרתואמיתותבפניאישרבחוק,הקבועיסלעונשיםצפויהיהיהכןיעשהלאואםאמת
1? )כ),נ;,),,י/י־/בפני.

י?ר!";ג/*?209%

עויד\ה5
/';

225030-53233774%008.1ץמנעוליםהסדרדלק83־!שפיר\פשרה-50\תצהיר-מוטורס\פוהסמונוססל[\זהעטופ\ח651ז\:-0דלק
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תצהיר

האמתאתלהצהירעליכישהוזהרתילאחר60633{מס'ת.ז.נושא,נא(הח"מ,&אני

כדלהלן:בכתב,בזאתמצהירכן,אעשהלאאםבחוקהקבועיםלעונשיםצפויאהיהוכי

זהתצהיריועושהמוטורסיי()יידלקבעייממוטורסדלקחברתשל'))/מכ"משמשאני.1

מפסעונגדמוטורסדלקנגד)ייהמבקשי(שפירולדימירהייהעל-ידיהוגשהאשרמתובענהכחלק

(3182-06-70)תייצכייצוגיתזו.תובענהלאישורובבקשה)ייפורדי(אפסדסאלאאפאסס

האישורי(.וייבקשת)ייהתובענה"

לבקשתהצדדיםחתמועליוהפשרההסדרלאישורבבקשהתמיכהכתצהירוהתצהיריאניעושהק

הפשרה")ייהסדרזהתצהירימצורףאליוואשרהאישורבקשתבמסגרת79.5.27.ביוםהאישור

ייההסדרי(.או

כיבריעמדותיו,עללהגןונכוןובטענותיובצדקתומאמיןאלהלהליכיםמהצדדיםאחדשכלהגם\.3

הליכיכולללגופם,המשפטייםההליכיםוניהולכייצוגית,התובענהאישורלרבותההליכים,ניהול

תאושראםוגםייצוגיתכתובענהתאושרשהתובענהודאותואיןשנים,מספרלארוךעלולערעור,

תתקבל.כיודאותאיןייצוגית,כתובענה

והסיכוייםהסיכוניםאתמבטאהואוכיוסבירהוגןראוי,הינוההסדרכיסבוריס,הצדדים\4

הצדדים.מטענותשעולהכפיוהכלהאישור,בקשתניהולשבהמשך

הננימצהירכי:\5

הסכסודאתלסייםמוטורסדלקלהחלטתהנוגעיםבכלל()והפרטיםהמהותייםהפרטיםכל)א(

לאישורהבקשהבמסגרתומלאנאותבגילולמפורטיםהפשרה,בהסדרהאישורבקשתנשוא

בה.תומךזהשתצהיריהפשרה,הסדר

לאכותוובאיהמבקששיורה,ככלתשלומם,עליורההנכבדהמשפטשביתהסכומיםמלבד)ב(

ו/אוכסףסכוםכלבעקיפין,ו/אובמישריןמטעמה,ממיו/אומוטורסמדלקיקבלוולאקיבלו

הפשרה.הסדרעםו/אושבנדוןההליךעםבקשרהנאהטובת

אמת:-תצהיריתוכןוכיחתימתיזוהישמי,כיוהוהננימצהיר6
"־יי;?.י"־־־־־־־<-

אישור

ברחובבמשרדי,הופיע7.1-\בוםכימאשר]/ד(2)מ.ר.עו?-'החיימ,7/₪!אני

להצהירעליוכישהזהרתיוולאחר3:010\מס'ת.ז.נושא.מר,ש-

עללווחתםדלעילהצהרתואמיתותבפניאישרבחוקוהקבועיםלעונשיםצפוייהיחכןיעשהלאואםאמת

בפני.
־

עד""ג
ושיול מס

/
/
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תצהיר

וכיהאמתאתלהצהירעליכישהוזהרתילאחר,01322879מסית..נושאתעויידצרפתי,דפנההח'ימ,אני

כדלהלן:בכתב,בזאתמצהירהכן,אעשהלאאםבחוקהקבועיםלעונשיםצפויהאהיה
פורדאתומייצגת)יפורדי(,סתסם8סדסואצאאסזא00חברתשלכוחהכבאתמשמשתאני\1

בעייממוטורסדלקונגדפורדנגד)ייהמבקשי(שפירולדימירהייהעל-ידיהוגשהאשרבתובענה

וייבקשת)ייהתובענהיי(3182-06-20)תייצכייצוגיתזותובענהלאישורובבקשהמוטורסי()יידלק
האישוריי(.

לבקשתהצדדיםחתמועליוהפשרההסדרלאישורבבקשהתמיכהכתצהירזהתצהיריאניעושה=2
)ייהסדרזהתצהירימצורףאליוואשרהאישורבקשתבמסגרת2022במאי19ביוםהאישור

ייההסדרי(.אוהפשרה"י

כיבריעמדותיו,עללהגןונכוןובטענותלובצדקתומאמיןאלהלהליכיםמהצדדיםאחדשכלהסם\.3

הליכיכולללגופם,המשפטייםההליכיםוניהולכייצוגית,התובענהאישורלרבותההליכיס,ניהול

תאושראםוגםייצוגיתכתובענהתאושרשהתובענהודאותואיןשנים,מספרלארוךעלולערעור,

תתקבל.כיודאותאיןייצוגית,כתובענה
והסיכוייםהסיכוניםאתמבטאהואוכיוסבירהוגןראוי,הינוההסדרכיסבורים,הצדדים\4

הצדדים.מטענותשעולהכפיוהכלהאישור,בקשתניהולשבהמשך

כי:הננימצהירה\.5

נשואהסכסוךאתלסייםמרשתילהחלטתהנוגעיםבכלל()והפרטיםהמהותייםהפרטיםכל)א(

הסדרלאישורהבקשהבמסגרתומלאנאותבגילוימפורטיםהפשרה,בהסדרהאישורבקשת

בה.תומךזהשתצהיריהפשרה,

לאכוחוובאיהמבקששיורה,ככלתשלומם,עליורההנכבדהמשפטשביתהסכומיםמלבד)ב(

טובתו/אוכסףסכוםכלבעקיפין,ואובמישריןמטעמה,ממיו/אומפורדיקבלוולאקיבלו

הפשרה.הסדרעסו/אושבנדוןההליךעםבקשרהנאה

אמת.תצהיריתוכןוכיחתימתיזוהישמי,זהוכימצהירההנני=<

381)0נככס2ר,
עויידצרפתי,דפנה

אישור

אלוןיגאלברחובבמשרדי,הופיעה,2077במאי19ביוםכימאשר(846726)מ.ר.עויידבלשאוריהחיימ,אני
אמתלהצהירעליהכישהזהרתיהולאחר0137287%מסית..נושאתעויידצרפתי,דפנהגביאביב,בתל8

וחתמהדלעילהצהרתהאמיתותבפניאישרהבחוק,הקבועיםלעונשיםצפויהתהיהכןתעשהלאואם

בפני.עליה
עו"ידבלש,אורֶי

וזו-הובתה\

עריד,
-
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