הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה
לפי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו( 2006-להלן" :חוק תובענות ייצוגיות")
בהתאם לסעיף (25א)( )4לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו ,2006-מובא בזאת לידיעת הציבור כי בפסק דינו מיום ,5.11.17
במסגרת ת.צ  ,18227-09-14אישר בית המשפט המחוזי במחוז מרכז הסכם פשרה אשר נחתם בין עו"ד אלרן שפירא בר-אור
("המבקש") לבין לאומי קארד בע"מ ("החברה").
עניינה של התובענה בתכנית הנקודות ("תכנית הנקודות") שהפעילה החברה עד לשנת  .2012בשלהי שנת  2011הודיעה החברה
כי תכנית הנקודות עתידה להסתיים בתוך שנה וכי לאחר תקופת מימוש בת שנה הנקודות תמחקנה .המבקש טען כי מחיקת
הנקודות נעשתה שלא כדין.
עיקרי הסכם הפשרה הינם כדלקמן:
.1

החברה תעמיד "תקציב" של ( ₪ 750,000כשוויו של סכום זה עבור לקוחותיה) ,לרשות הלקוחות בדרך של כרטיס לסרט
קולנוע ברשת "גלובוס מקס" באופן הבא :לקוח שמימש נקודות במשך השנתיים האחרונות ,שבהן תכנית הנקודות הייתה
בתוקף ושיתרת הנקודות הצבורה שלו נכון ליום  31.12.2012עמדה על  20,000נקודות ומעלה ,יקבל כרטיס רגיל אחד
לקולנוע בלא תשלום אותו יוכל לממש במשך שלושה חודשים (להלן :הפיצוי הראשוני") .יתרת ה"תקציב" (קרי ,לאחר
ניכוי שווי כרטיסי הקולנוע שימומשו במסגרת הפיצוי הראשוני) תתווסף (כשווייה ללקוח) לתקציב הסרטים של תכנית
הפינוקים ( 1+1המופעלת ע"י החברה) .

.2

הצדדים הסכימו כי רק מי שיחזיק בכרטיס אשראי תקף של החברה בעת ביצוע הסדר הפשרה יוכל ליהנות מהפיצוי.

.3

הקבוצה המיוצגת עליה יחול ההסדר הינה" :לקוחות לאומי קארד אשר לזכותם הייתה צבורה יתרת נקודות (במסגרת
תכנית הנקודות של לאומי קארד נשוא בקשת האישור) נכון ליום  31.12.2012או עד למועד מאוחר יותר שבו בוצעה
מחיקת הנקודות שלהם בפועל ,ככל שבוצעה ,בטרם נעשה בהן שימוש ע"י הלקוח".

.4

בנוסף על הפיצוי נפסק כי החברה תישא בגמול למבקש בסכום של  .₪ 40,000בנוסף ,לב"כ המבקש עו"ד צביקה מצקין,
ישולם שכ"ט בסכום של  ₪ 110,000בתוספת מע"מ.

.5

ללקוחות הזכאים לפיצוי הראשוני יוזן כרטיס הקולנוע ישירות לכרטיס האשראי ,והם יקבלו הודעה על כך במסגרת דפי
פירוט העסקאות החודשיים במשך חודשיים .ההודעה תכלול את המועד ממנו ניתן לממש את כרטיס הקולנוע.

.6

הסדר הפשרה ופסק הדין עומדים לעיון קבוצת התובעים בתיאום מראש אצל ב"כ התובע המייצג עו"ד צביקה מצקין,
מרח' אבא הלל סילבר  ,110רמת גן ,בטל'( 03-5513013 :דוא"ל .)zvika@msblaw.co.il :פרטי התקשרות עם ב"כ החברה
עו"ד עופר שובל ,ממשרד תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות' ,מרח' מנחם בגין  ,132ת"א (טל' ;03-6846000 :דוא"ל:
 .(ofers@tadmor-levy.comהסדר הפשרה ופסק הדין ייכללו גם באתר האינטרנט של לאומי קארד.

.7

האמור לעיל מהווה תמצית של הסכם הפשרה .הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא הנוסח המחייב .בכל מקרה של
סתירה בין האמור בהסכם הפשרה לבין האמור בהודעה זו ,יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה.

.8

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

.9

תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט המחוזי במחוז מרכז (כבוד השופטת א' שטמר) והמודעה מתפרסמת בהתאם
להחלטתו.
_________________
צביקה מצקין ,עו"ד
ב"כ המבקש

________________________________
עופר שובל ,עו"ד
יחיאל כשר ,עו"ד
ב"כ המשיבה

