הודעה לפי סעיף (52א)( )4לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו5002-
מובא בזאת לידיעת הציבור כי בתאריך  012.020.12הוגשה לבית המשפט המחוזי הנכבד בתל-אביב – יפו
("בית המשפט") בקשה לאישור הסכם פשרה מתוקן במסגרת ת2א( 121.9./ 2בש"א  )77669./ליבנה
שלמה; ברק יעל; פוקס יהודה ועוביידי צבי ("המבקשים") נ' פזגז בע"מ; החברה האמריקאית – ישראלית
לגז בע"מ; סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ ודור גז החדשה בע"מ ("המשיבות"; "התביעה") ,וכי
בתאריך  72220.12ניתן פסק דין המאשר את הסכם הפשרה המתוקן ,הכל כמפורט להלן:
כללי
21

ביום  00222./הגישו המבקשים לבית המשפט הנכבד תביעה נגד המשיבות בשם כלל לקוחות
המשיבות אשר צרכו גז במיכלים מיטלטלים במשקל  64או  10ק"ג ,שאינם מחוברים למערכת גז
מרכזית ,ב 6 -השנים שקדמו להגשת התביעה (ת2א ,)121.9./ 2וכן בקשה לאשרה כתביעה ייצוגית
(בש"א "( )77669./הבקשה לאישור")2

20

עילות התביעה הנטענות על-ידי המבקשים בבקשה לאישור הן ,כי במיכלי הגז של המשיבות
נותרת שארית גז שאינה נצרכת על ידי הצרכנים ומושבת למשיבות ,וכן כי מלכתחילה כמות הגז
הנמכרת לצרכנים אינה  64או  10ק"ג (לפי העניין) אלא פחות מכך ,בשל טענה בדבר אי-דיוק
במשקל הטרה הרשום על גבי המיכל (בין היתר ,בטענה לפסולת המצטברת במיכלים)2

22

השאלות המשותפות לחברי הקבוצה ,כמפורט בסעיף  71לפסק הדין:
א 2האם נותרו במכלי הגז המשווקים ע"י המשיבות שאריות גז המוחזרות אל המשיבות2
ב 2האם יש בכמויות הגז שנותרו כדי להוות עילה להשבת שווים מכוח דיני עשיית עושר2
ג 2האם משקל הטרה המצוין על גבי הבלונים הינו מדויק לאור העובדה שמכלי הגז אינם
ממולאים בכמות המצוינת על פני המכל לאור קיומם של שאריות גז במכלים2
ד 2האם הטעו המשיבות את הצרכנים בכך שלא יידעו אותם אודות אי ניצול מלוא הגז במכלים2
עיקרי הסכם הפשרה המתוקן

26

על פי הסכם הפשרה המתוקן ועל פי פסק הדין המשיבות התחייבו ,וזאת מבלי להודות בטענות
המבקשים ,כדלקמן:
לפנים משורת הדין ,אף כי המשיבות דוחות מעיקרן את כל טענות המבקשים ובכפוף לתנאי
הסכם הפשרה המתוקן ,התחייבה כל אחת מן המשיבות לאפשר לכל אחד מחברי קבוצת הזכאים
– הם כל צרכני הגז במיכלים מיטלטלים ,בין של  10ק"ג או של  64ק"ג ,אשר אינם מוזנים
ממערכת גז מרכזית ,אשר רכשו גז במיכלי גז ממי מן המשיבות במהלך התקופה שבין 002220..0
לבין יום "( 72220.12התקופה הקובעת") ,אשר יפנה למשיבה הרלוונטית במהלך  6החודשים
שלאחר פרסום מודעה זו ,לקבל שובר שווה ערך ל 5%-הנחה או לסך של ( /.תשעים)  ,₪הגבוה
מבין השניים ,בו יוכל להשתמש במסגרת רכישה של מוצר ממוצרי המשיבות ,מתוך רשימת
המוצרים שבנספח  2להסכם הפשרה ("השובר") ,והכל לפי בחירתו ,למימוש במהלך תקופה של
 10חודשים מעת קבלת האישור בדבר ההטבה2

27

חבר קבוצת הזכאים יהיה זכאי לקבל את ההטבה האמורה מן המשיבה הרלבנטית (מבין
המשיבות) ,אשר סיפקה לו גז במהלך התקופה הקובעת .ככל שהצרכן החליף ספק גז במהלך
התקופה הקובעת ,יהא הצרכן רשאי לקבל את ההטבה מן המשיבה שהייתה ספק הגז האחרון
שלו (למען הסר ספק ,כל צרכן יהא רשאי לממש את ההטבה פעם אחת בלבד)2

26

לצורך מימוש ההטבה ,יהא על חבר קבוצת הזכאים לשלוח למשיבה הרלבנטית ,למען כמפורט
בנספח  5להסכם הפשרה ,הצהרה כתובה (אימות בפני עו"ד איננו תנאי לקיומה של ההצהרה) ,כי
רכש ממנה גז במיכלים של  10או  64ק"ג ,במהלך התקופה הקובעת ,וכי לא ביקש את ההטבה
מאת משיבה אחרת2

24

חבר קבוצת הזכאים יהא רשאי להימנע ממשלוח הצהרה ולמלא הצהרה שכזו באחת מחנויות או
סניפי המשיבות2

2/

תוך  30יום מקבלת ההצהרה אצל המשיבה הרלבנטית ,תשלח המשיבה לזכאי אישור בדבר
ההטבה למימוש באחת מסוכנויות או סניפי המשיבה הקרובים ביותר למקום מגוריו או עסקו של
הזכאי ,לפי העניין 2מימוש ההטבה יהא במהלך תקופה של  10חודשים ממועד משלוח האישור
בדבר ההטבה ("תקופת ההטבה").

21.

במקרה שנוכחה המשיבה הרלבנטית כי שולח ההצהרה אינו זכאי להטבה על פי האמור בהסכם
הפשרה ,אזי תחת אישור בדבר ההטבה ,תשלח לו הודעה מנומקת בדבר אי זכאותו להטבה
("ההודעה בדבר אי זכאות") .היה ושולח ההצהרה סבור כי שלילת זכאותו להטבה אינה עולה
בקנה אחד עם הוראות הסכם הפשרה ,יהא רשאי הוא להגיש השגה מנומקת ("הודעת השגה").
הודעת השגה תשלח לבא כוח המבקשים ,בצירוף ההודעה בדבר אי זכאות ,בתוך  16ימים מיום
קבלת ההודעה בדבר אי זכאות 2בא כוח המבקשים ,ובא כוח המשיבה הרלבנטית ,במשותף,
יכריעו בהודעת ההשגה בתוך  2.ימים מיום קבלתה אצל בא כוח המבקשים ,וקביעתם תהא
מחייבת לעניין זכאות שולח ההצהרה2

25

211

כמו כן ,החל מיום אישורו של הסכם הפשרה ,יפרסמו המשיבות הודעה באתרי האינטרנט שלהן
(תוך הפניה על גבי תעודות המשלוח של מיכלי הגז) ,כפרסום של קבע ,אשר בה יצוין כי בתנאים
מסוימים ישנה אפשרות כי נותרה שארית גז במיכל ,בהתאם לנוסח ההודעה שצורף כנספח 6
להסכם הפשרה2

210

נוסח מודעה זו יפורסם גם באתרי האינטרנט של המשיבות למשך  10חודשים מיום אישור הסכם
הפשרה ( הפרסום יכול ויתבצע באמצעות הפניה ובתנאי שיצוין בהפניה כי הקורא מופנה להסכם
פשרה בתובענה ייצוגית) 2כמו-כן יימסר עותק בכתב ממודעה זו לכל צרכן בביתו  9עסקו בעת
החלפת  9התקנת מיכל גז ולאורך תקופה בת  10חודשים מיום אישור הסכם הפשרה2

212

המשיבות תשאנה במלוא תשלום הגמול למבקשים ושכר טרחת באי כוחם ,כפי שנקבע על ידי בית
המשפט ,כמפורט בסעיף  62לפסק-הדין2

216

בית המשפט החליט בנסיבות המקרה לא למנות בודק2

215

הגדרת הקבוצה ביחס אליה יחול הסדר הפשרה המתוקן ,כקבוע בסעיף  77לפסק הדין" :כל
צרכני הגז במיכלים מטלטלים ,בין של  10ק"ג או של  64ק"ג אשר אינם מוזנים ממערכת גז
מרכזית כהגדרתה בחוק המקרקעין ,התשכ"ט 1/5/-ואשר רכשו גז במיכלי גז ממי מן המשיבות
במהלך התקופה הקובעת שבין  022220..0וליום אישור הסכם הפשרה" וקבוצת הזכאים הנה:
"כל הנמנה על קבוצת התובעים" ,בהתאם לקבוע בסעיף  76לפסק הדין2

217

בית המשפט אישר את התביעה כייצוגית על כל עילותיה ותקופת הזמן בגינה הוגשה ("התקופה
הקובעת") ,ועל כן התגבש מעשה בית-דין בכל עילות התביעה נגד המבקשים וכנגד כל חברי
קבוצת הזכאים ,וכנגד כל אחד מהם ,וכן נוצר ויתור וסילוק מצד המבקשים ומצד כל אחד מחברי
קבוצת הזכאים ,כלפי המשיבות וכלפי כל אחת מהן ,כך שלחברי קבוצת הזכאים לא עומדת עוד
כל תביעה ו9או טענה ו9או דרישה ו9או זכות מכל מין ו9או סוג שהוא הנוגעים לתובענה ו9או
לבקשת האישור כלפי המשיבות וכלפי כל אחת מהן ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור,
הטענה בדבר שאריות גז המוחזרות למשיבות ,והטענה בדבר מילוי בחסר עקב פסולת או משקל
טרה שגוי; כל זאת למעט מי מחברי קבוצת הזכאים אשר כלפיו לא קיימה המשיבה הרלבנטית
את התחייבויותיה על פי הסכם הפשרה2
עיון בהסכם הפשרה

216

הסכם הפשרה עומד לעיון קבוצת התובעים במזכירות בית המשפט ברח' ויצמן  1בתל אביב ,בין
השעות  ,10:2. - 4:2.וכן בתיאום מראש אצל בא כוח המבקשים :עו"ד יוסי פוקס מרח' ביאליק
 ,152רמת גן2
שונות

214

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה 2הנוסח המלא של הסכם הפשרה (על נספחיו)
הוא המחייב 2בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו ,יקבעו
ההוראות שבהסכם הפשרה2
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תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו מיום 252620.12
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