הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה בת"צ  51097-01-18פולק נ' דלק חברת הדלק הישראלית
בע"מ ואח'
בהתאם לסעיף (25א)( )3לחוק תובענות ייצוגיות ,מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום  8.11.2018הוגשה לבית
המשפט המחוזי מרכז – לוד (להלן" :בית המשפט") בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה הנ"ל.
המבקש :אלכסנדר פולק בא כוח המבקש :עו"ד יוחי גבע המשיבות :דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ ,דלק
מנטה קמעונאות דרכים בע"מ ,תחנת דלק נווה עמל הרצליה בע"מ (להלן ויחד" :המשיבות")
חברי הקבוצה :כל סטודנט ו/או אדם אשר רכש דלק בשירות מלא ו/או עצמי וזאת באמצעות כרטיס דיסקאונט
בתחנת דלק נווה עמלה בהרצליה ,החל מיום  25.5.2016ועד ליום  ,22.1.2018ולא קיבל את ההנחה אותה
התחייבו המשיבות לתת.
עניינו של ההליך :טענה כי המשיבות הפרו את התחייבותן למתן הנחה בתדלוקים המבוצעים באמצעות
"כרטיס דיסקאונט".
הסעדים הנתבעים :פיצוי כספי לחברי הקבוצה ,גמול למבקש ותשלום שכ"ט לבא כוחו.
עיקרי הסדר הפשרה :תוך  90ימים לכל היותר מיום אישור ההסכם ,ועד למתן הטבה בשווי הסכום
לפשרה בסך  , ₪ 61,868.1המשיבות יענ יקו ללקוחותיהן הרוכשים בנזין בתחנת נווה עמל ,בין אם
בשירות מלא ובין אם בשירות עצמי ,הנחה בגובה  15אגורות עבור כל ליטר בנזין אותו ירכשו
הלקוחות ,וזאת בנוסף על ההנחה לה יהיו זכאים לקוחות המשיבות בגין השימוש בכרטיס דיסקאונט .
גמול ושכר טרחת עו"ד :במסגרת הסכם הפשרה המלצת הצדדים לביהמ"ש היא כי המשיבות ישלמו למבקש
ובא כוחו גמול ושכ"ט בדרך הבאה ₪ 6,500 :למבקש כגמול;  ₪ 13,500לבא כוח המבקש כשכ"ט .
מעשה בית דין  :עם אישור הסכם הפשרה ומתן תוקף של פסק דין ,ובכפוף למילוי התחייבויות המשיבות על פי
הסכם הפשרה ,יתגבש מעשה בי-דין בכל העניינים נשוא ההליך כלפי כל חברי הקבוצה .משכך ,לא תעמוד להם
כל טענה או זכות כלפי המשיבות בשל העניינים והעילות נשוא התובענה ובקשת האישור.
חבר קבוצה ,רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת התובענה ,ארגון שאישר
השר לעניין זה ,וכן היועץ המשפטי לממשלה ,רשאים להגיש לבית המשפט ,בכתב ,בתוך  45ימים מיום פרסום
הודעה זו ,התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה .חבר קבוצה
שאינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה ,רשאי להגיש הודעת פרישה לבית המשפט הנכבד (עם העתק לב"כ
הצדדים) ,בתוך  45יום ממועד פרסום מודעה זו (להלן" :תקופת הביניים") .מי שלא יגיש הודעת פרישה עד
לתום תקופת הביניים ,יחשב כמי שהסכים להיכלל בקבוצת התובעים ולהתקשר בהסדר הפשרה .הודעת פרישה
תכלול את הפרטים הבאים :שם ,תעודת זהות ,כתובת ,מספר טלפון ופקס (אם יש) .אישור של הסדר הפשרה על
ידי בית המשפט הנכבד בפסק דין חלוט ,יהווה תנאי מתלה לתוקף ההסדר.
הסכם הפשרה עומד לעיון במזכירות בית המשפט ,בין השעות  8:30-12:30וכן אצל ב"כ המבקש ,עו"ד יוחי גבע
מדרך מאיר ויסגל  2פארק המדע – רחובות  ,76326טלפון.08-9102341 :
הנוסח המלא של הסדר הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין
האמור במודעה זו ,יקבעו ההוראות בהסדר הפשרה .מודעה זו אושרה על ידי בית המשפט הנכבד (כבוד השופטת
הדס עובדיה) והיא מפורסמת בהתאם להחלטתו.

