
 המחוזי משפט בבית
לוד - מרכז

 12001-10-13 ת״צ
 16861-10-13 ת״צ

גרוטלוופף ע' פדופ< השופט ,פ! בפני

006236327 ת.ז. פריזנט שמעון .1

 עו״ד ושותי, חיימוביץ סטיס, מושקוביץ, עו״ד ב״כ ידי על

 עו״ד משרד - כהן ויקמן, פולינגר, ידי על וכן

:היא זה הליך לצרכי כתובתם אשר

 6525101 אביב תל שלום), (מגדל 9 העם אחד רחוב

03־7444772:פקסימיליה ; 03־7444771:טלפון

69105625 ת.ז. גבאי אידית .2

 גבאי־חן שרון ו/או גבאי עובדיה עוה״ד ב״כ ידי על

 כהן עובדיה ו/או נפתלי אלינור ו/או גבאי צימר נתן ו/או

 9462206 ירושלים, )12 הלל בן (פינת 12 יהודה בן מרחוב דבוריו מיכאל ו/או

02-6244499 :פקסימיליה ; 02־6240053 טלפון:

המבסשיס

- נגד -

514473230 ח.פ. בע״מ, חברתיות קניות גדופר

 ושות׳ אוריון וול חן בכר פישר משרד ב״כ ידי על

אביב תל ,3 פריש דניאל מרחוב

המשיבה 03־6091117:פקסימיליה ; 03־6944142:טלפון

מעודכן פשרה הסכם לאישור בסשת

 ייצוגיות תובענות חוק מכוח לסמכותו בהתאם הצדדים ידי על בזאת מתבקש הנכבד המשפט בית

 תובענות (״תקנות 2010תש״ע־ ייצוגיות, תובענות ותקנות ייצוגיות״) תובענות (״חוק 2006התשס״ו־

 או ״ההטבם״ או הפשרה״ (״הטכסזו לבקשה 1 גטפחכ המצורף הפשרה הטכנז את לאשר ייצוגיות״),

דין. פסק של תוקף לו וליתן ״ההטדר״), או הפשרה״ ״הטדר

:7קשו1ת נימוקי ואלו
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פללי דמע א.

 המשיבה נגד הייצוגיים״) ״התובעים או (״המבקשים״ 2-1 המבקשים הגישו 16.3.2014 ביום .1

 כייצוגית לאשרה ובקשה ומתוקנת מאוחדת תובענה ״גרופר״) או ״החברה״ או (״המשיבה״

בהתאמה). האישור״ ו־״בקשת (״התובענה״

 מהווים המשיבה של האינטרנט באתר השימוש תנאי כי המרכזית בטענה התובענה של עניינה .2

 השובר מימוש בהגבלת עניינו האחד, :מקפחים תנאים שני כולל האחיד החוזה וכי ;אחיד חוזה

פקיעתם, למועד עד ממומשים אינם באתר הנרכשים השוברים שכאשר בכך עניינו השני, ;בזמן

 השוברים תמורת כל את בידיה מותירה והמשיבה זיכוי, או החזר כל מקבלים אינם השובר רוכשי

 בכל מחזיקה אינה גרופר המבקשים, של לשיטתם התיווך). עמלת את רק (ולא לה ששולמה

 בבקשת נטען עוד מימוש; אי של במקרה בידיה השובר תמורת את להותיר לגיטימי אינטרס

 היא זה באופן שכן שבבעלותה, באתר המוצגות העסקאות בכישלון מעוניינת גרופר כי האישור

 בו השובר מימוש של במקרה לעומת השובר) תמורת יותר(מלוא גבוהים סכומים לכיסה משלשלת

 מקימה גרופר של התנהלותה כי האישור, בבקשת נטען כן בלבד. העמלה את גרופר מקבלת

 תביעה ועילת הצרכן הגנת חוק מכוח תביעה עילת זה ובכלל נוספות תביעה עילות גם למבקשים

עושר. עשיית דיני מכוח

 מטעם כלכלית דעת חוות צורפה אליה האישור, לבקשת תגובתה את גרופר הגישה 19.6.2014 ביום .3

:הבאים הדברים את גרופר פירטה תגובתה במסגרת פרלמן. מנחם מר הכלכלן

 לרכישת עסקה ביטול לסוגית מפורש באופן מתייחסים המשיבה באתר השימוש תנאי 3.1

 העסקאות ביצוע בטרם מראש ידם על ומאושרים לצרכנים ידועים אלו תנאים שובר.

באתר;

 היא שגרופר ההנחות ביניהן לאישור, והבקשה התובענה בבסיס העובדתיות ההנחות 3.2

 ושהגבלת ;גרופר בידי תמיד נותרת ממומש הבלתי השובר שתמורת ;העסקה ״אדריכלית״

 שאינן שגויות הנחות הן גרופר, ידי על שרירותי באופן נעשית השובר של התוקף

;הקיים העובדתי המצב עם מתיישבות

 על נוקטת ואף שבבעלותה באתר המתבצעות העסקאות בכישלון מעוניינת אינה גרופר 3.3

 הובילו גרופר נוקטת בהן הפעולות השוברים. רוכשי לרווחת אקטיביים בצעדים חשבונה

חוזרים(כ־ לקוחות של גבוה לאחוז זוכה וגרופר הצרכנים בקרב חיובית לחוויה ומובילות

;לאישור) לבקשה גרופר של תגובתה הגשת למועד נכון 61%

 לרווחת גרופר ונוקטת נקטה בהם והאמצעים העסקה למימוש הארוך הזמן פרק 3.4

 שקדמה (השנה 2013 לשנת נכון ממומשים הלא השוברים שאחוז לכך הובילו הצרכנים,

בלבד; 2.8% על ועמד מאוד נמוך היה לאישור) והבקשה התובענה להגשת

 מהמודל כחלק מיושמים כמקפחים, הנטענים גרופר, שבבעלות באתר השימוש תנאי 3.5

 הרציונל להחילם. לגיטימי כלכלי באינטרס מחזיקה וגרופר גרופר, של העסקי־כלכלי

,Revenue Managements המוכר רציונל הינו העסקי המודל בבסיס העומד הכלכלי

העסק בתי עבור הן הרווחיות את ומשפרת המייעלת מחירים אפליית של ביצוע המאפשר
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 גרופר זה, באופן גרופר. שבבעלות האינטרנט באתר שוברים הרוכשים הצרכנים עבור והן

 ושירותים מוצרים למכירת פלטפורמה ובינוניים קטנים עסק לבתי להציע מסוגלת

העסקי, המודל של קיומו את לאפשר מנת על למחיר. הרגישים ללקוחות מוזלים במחירים

 והשירותים המוצרים לבידול כאמצעי המשמשים מגבילים תנאים בקביעת צורך יש

 דמי גביית אמצעי הוא ואפקטיבי מקובל בידול אמצעי באתר. השוברים מושא הנמכרים

הצרכן. ידי על ממומשת אינה עסקה בו במקרה ביטול

בצירוף לתגובה״), (״התשובה גרופר של לתגובתה תשובה המבקשים הגישו ,20.11.2014 ביום .4

טענותיהם על המבקשים חזרו לתגובה התשובה במסגרת שרון. חנן מר הכלכלן של דעת חוות

לתגובת בתשובה המבקשים של טענותיהם עיקרי המשיבה. של לטענותיה והשיבו לאישור בבקשה

:כדלקמן היו גרופר

כמקפחים. הנטענים התנאים להחלת לגיטימי כלכלי באינטרס מחזיקה אינה גרופר 4.1

 אינו גרופר של העסקי המודל לקוחות; קיפוח מצדיק אינו כשלעצמו הבידול אינטרס

יעיל; בהכרח

 ידי על המוחלים מהתנאים שונים ארה״ב גרופון חברת ידי על המוחלים השימוש תנאי 4.2

;מקפחים ואינם גרופר

 של לכיסה לשלשל היא תכליתם כל וכי נדרשים, אינם כלל בענייננו המקפחים התנאים 4.3

;קופתה את ולהעשיר שמומשו, מבלי פקעו שאלה לאחר השוברים תמורת מלוא את גרופר

 דווקא עסקאות של בידול לבצע הכרח כל ואין עסקאות, בין לבידול רבות דרכים קיימות 4.4

;המקפחים התנאים באמצעות

.הסוכן״ כ״בעיית המוכרת בעיה של קיומה יוצר גרופר של העסקי המודל 4.5

הזכות לגרופר ניתנה במסגרתו הנכבד, המשפט בית בפני משפט קדם דיון נערך 15.12.2014 ביום .5

משלימה. כלכלית דעת חוות בליווי משלימה תשובה להגיש

של משלימה כלכלית דעת חוות צורפה אליה משלימה, תשובה גרופר הגישה 1.4.2015 ביום .6

:כדלקמן היו עיקריה אשר פרלמן, מנחם מר הכלכלן

כך, שגויות. הנחות על התבססה המבקשים לתשובת שצורפה הכלכלית הדעת חוות 6.1

 אכן כמקפחים הנטענים התנאים כי מניח המבקשים מטעם הדעת בחוות הכלכלי הניתוח

 המבקשים מטעם הדעת חוות ;עליה להשיב שיש הכלכלית השאלה שזו בעוד מקפחים,

 מטעם הדעת חוות ;להחילו הכרח יהיה כי נדרש לגיטימי יהיה שתנאי מנת על כי הניחה

 המחיר העלאת באמצעות מתבצעת מחירים אפליית בהם למקרים התייחסה המבקשים

 גרופר באמצעות המיושמת המחירים אפליית בעוד למחיר, רגישים שאינם ללקוחות

;ההפוך למקרה מתייחסת

 בין זאת, רלוונטית. ובלתי שגויה ארה״ב גרופון של לזה גרופר של העסקי המודל השוואת 6.2

 קשורים אשר ומובהקים, שונים מאפיינים בעלי שונים בשווקים שמדובר מכיוון היתר,

 לפיו העסקי המודל מכך, יתרה השונות. החברות ידי על המוחל העסקי למודל בטבורם

;מדינות בעשרות זהה באופן מיושם גרופר פועלת
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 או להכשיל תמריץ אין לגרופר סוכן״. ״בעיית מייצר אינו גרופר פועלת בו העסקי המודל 6.3

 במספר פועלת אף היא ובפועל שבבעלותה, באתר הנרכשים שוברים מימוש על להקשות

העסקה. שלבי בכל השוברים מימוש את לעודד מנת על מישורים

 והמומחים המצהירים נחקרו במסגרתו הנכבד, המשפט בית בפני הוכחות דיון נערך 8.6.2015 ביום .7

הצדדים. מטעם

 נועד אשר ביניהם, פשרה להסכם הגיעו הצדדים ומורכב, ארוך ומתן משא ובתום זה, דיון לאחר .8

 ביום המקורי״). הפשרה ״הסכם (להלן: בתובענה ההליכים של ומוחלט סופי סיום לידי להביא

 של לאישורו ובקשה המקורי הפשרה הסכם את הנכבד המשפט לבית הצדדים הגישו 6.10.2016

הסכם. אותו

 הפשרה הסכם בעניין הערות מספר הנכבד המשפט בית העיר במסגרתו דיון נערך 27.10.2016 ביום .9

 במסגרתו הנכבד, המשפט בית בפני נוסף דיון נערך הצדדים, לבקשת ,5.2.2017 ביום המקורי.

הנכבד. המשפט בית של להערותיו מענה לתת נועד אשר שגיבשה, המתווה את המשיבה הציגה

מארה״ב. המשיבה של האם חברת מטעם בכיר נציג גם התייצב זה לדיון

 ככל הפשרה, הסכם של המתוקן הנוסח בדבר הודעה ימסרו הצדדים כי הוחלט זה דיון בתום .10

כזה. לנוסח להגיע שיצליחו

 לכל מענה וייתן שיתייחס כך המקורי, הפשרה הסכם של תיקונו על הצדדים שקדו הדיון, לאחר .11

;5.2.2017 ומיום 27.10.2016 בפניו(מיום שנערכו הדיונים בשני הנכבד המשפט בית של הערותיו

 עליו וחתמו כאמור הסכם נוסח לגבש הצליחו כי לבשר שמחים הצדדים ״הדיונים״). ביחד: להלן

״ההסכם״). או הפשרה״ ״הסכם המעודכן״, הפשרה ״הסכם :(להלן

 בכלל ראש. בכובד העניין את שקלו שהם לאחר הפשרה בהסכם להתקשר החליטו הצדדים כי יוער .12

 בהליך כרוך יהיה הצדדים טענות מלוא בירור הבאים: השיקולים את בחשבון הביאו הם זה

 האישור בקשת סיכויי בשקלול לתוצאותיו; ביחס מוחלטת ודאות ואין ומורכב, ארוך משפטי

 ההליך בניהול הצדדים הוצאות ובשקלול להתקבל, האישור בקשת סיכויי מול אל להידחות

 להסדר להגיע והחליטו שיפוטי, ובזמן המשפטיות בהוצאותיהם לחסוך הצדדים הסכימו המשפטי,

 ניהול תחת פשרה, הסכם ביניהם לגבש הצדדים העדיפו אלו, ובנסיבות ההליך; לסיום פשרה

 מסכימים הצדדים יקר; שיפוטי זמן והשחתת נכבדות, הוצאות והסבת ארוכים משפטיים הליכים

העניין. בנסיבות להכרעה וההוגנת היעילה הדרך הוא פשרה בהסדר ההליך סיום כי

 שניתן והמענה בדיונים, הנכבד המשפט בית התייחס אליהם העיקריים העניינים יפורטו להלן .13

המעודכן. הפשרה הסכם עיקרי יפורטו מכן, לאחר אלו. בעניינים הנכבד המשפט בית של להערותיו
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 הפשדה הספם1 לדברים מענה ומתו ד1הגפ המשפט פית תתייחטות ב.

המעודפו

ולעתיד ד1לע פיחס הממודי הפשירו הפפס עימדי - המזלג קצה על 1.1

 מצידה ונהלים התנהלות לשינוי הן היתר, בין גרופר, התחייבה המקורי, הפשרה הסכם במסגרת .14

העבר. בגין פיצוי למתן והן והלאה, ההסכם אישור ממועד החל

 שוברים בגין החזר מתן כללה .בגדופד והנהלים ההתנהלות שיגוי במסגרת העיקרית ההתחייבות .15

 עבור ששולם מהסכום 50% בשווי באתר, לרכישות לממש שניתן זיכוי באמצעות ממומשים, לא

 אליה אלקטרוני דואר בהודעת גרופר של למנוייה יישלח זה זיכוי כי הוסכם מומש. שלא השובר

הזיכוי. בסכום המנוי את תזכה עליו הלחיצה אשר קישור(לינק), יצורף

 כרטיסים לרכישת בעסקאות שובר מימוש אי של במקרה יינתן לא כאמור זיכוי כי הוסכם, עוד .16

 הארחה בבתי או מלון בבתי לינה לרכישת ובעסקאות לחו״ל, טיסות לרכישת בעסקאות להופעות,

ונופש״). כרטיסים (״עסקאות

 השינוי עצמו, המקורי הפשרה ובהסכם המקורי, הפשרה הסכם של לאישורו בבקשה שהוסבר כפי .17

 בשוק הפועלות החברות להיום, נכון הישראלי. השוברים בשוק תקדים חסר הוא לעיל המתואר

 השינוי מומש. שלא שובר בגין - חלקי או מלא זיכוי ־ הצרכנים את מזכות אינן הישראלי השוברים

מדינות, בעשרות המוחלים העסקיים למודלים בהשוואה גם חריג יהיה גרופר של במודל המתואר

מומש. שלא השובר תמורת עבור החזר כל אין בהן גם אשר

 תשלח גרופר כי בגרופר, והנהלים ההתנהלות שינוי במסגרת המקורי, הפשרה בהסכם הוסכם עוד .18

 את תשנה כי וכן ידם, על שנרכשו השוברים של תוקפם פקיעת בטרם למנוייה תזכורת הודעות

אלו. שינויים שישקפו כך שלה, האינטרנט באתר השימוש תנאי

 מנוייה כל לרשות להעמיד המקורי הפשרה בהסכם גרופר התחייבה ,לעבר פיצוי מתו במסגרת .19

 הודעה משלוח באמצעות זאת, שלה. האינטרנט באתר רכישות לביצוע ש״ח, 15 בסך זיכוי בהווה

בזיכוי. המנוי את תזכה עליו לחיצה אשר קישור(לינק) הכוללת מנוייה לכל

 משמעותי קושי קיים כי לאישורו, והבקשה המקורי הפשרה הסכם במסגרת הסבירה, גרופר .20

 מימשו ולא שוברים רכשו אשר ובעבר בהווה מנויים - הנטענת הקבוצה חברי של פרטני באיתור

גרופר. של הנוכחיים המנויים לכל הזיכוי מוענק בה פיצוי דרך נבחרה ולכן אותם,

ד11הג המשפט ית1 המייחסות 2.1

 בית התייחס במסגרתו הנכבד, המשפט בית בפני דיון התקיים 27.10.2016 ביום לעיל, כאמור .21

 בשני התמקדה הנכבד המשפט בית של התייחסותו המקורי. הפשרה להסכם הנכבד המשפט

:עיקריים עניינים

מס<רת1ו בגרופר ההתנהלות שמוי במסגרת הזיכוי מתו לצורר בקישור(ליגס) השימוש 21.1

 בהודעת קישור של קיומו לפיו החשש את העלה הנכבד המשפט בית :העבר בגיו הפיצוי

את שמקבלים מי את להרתיע עשוי הזיכוי, מתן על המנויים את המיידעת הדוא״ל
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 בית להם. המוענק הזיכוי את יקבלו ולא עליו ילחצו לא שמנויים לכך ולגרוס ההודעה,

 באופן הזיכויים את להעניק אפשרות יש האם לבחון החברה מן ביקש הנכבד המשפט

בקישור. שימוש לעשות צורך שיהיה מבלי אוטומטי,

 המשפט בית :גדופד של הקיימים המנויים לכלל זיהוי העגסת באמצעות לעבד פיצוי מתו 21.2

 של מנויים היינו - הרלוונטיים הקבוצה חברי את לאתר מאמץ לעשות ראוי כי סבר הנכבד

 לעבר הפיצוי את ולמקד - אותו מימשו ולא שובר רכשו אשר בהווה או בעבר גרופר

 טכנולוגי קושי קיים כי החברה נציגי ידי על הוסבר הדיון, במסגרת בלבד. אלו במנוייס

 תעשה החברה כי ביקש הנכבד המשפט בית אולם לעיל), 20 סעיף אלו(ראו מנויים לאתר

זה. קושי על להתגבר מנת על מאמצים

 הוסבר עתיד, פני הצופה ההסדר מן ונופש כרטיסים עסקאות להחרגת בנוגע כי יוער, 21.3

 באופן מועברת, התמורה בהן בעסקאות מדובר כי החברה נציגי ידי על הדיון במסגרת

 הצרכן בו תחום התיירות, מתחום בעסקאות מדובר כי וכן העסק, לבתי תמידי, כמעט

 תשלום של תנאי בתוכו מגלם משלם שהוא הנמוך שהמחיר בכך מורגל

אחרת. ציפייה לצרכן שאין כך ״,nonrefundable״

המעודכן הפשדה הסבם במסגרת תגפבד המשפט בית להתייחסות מעגת מתו 3ב.

 ביטוי שייתן מנת על מעודכן, פיצוי מתווה גיבוש על החברה שקדה ,27.10.2016 מיום הדיון לאחר .22

 מתווה לגבש החברה הצליחה ויסודית, מעמיקה בחינה לאחר הנכבד. המשפט בית להתייחסות

 זה מתווה של הכלליים הקווים הוצגו 5.2.2017 ביום להתייחסויות. מענה לשיטתה, נותן, אשר

 בכיר נציג גם התייצב זה לדיון העקרונית. ברכתו את וקיבלו הנכבד המשפט בית בפני שנערך בדיון

מארה״ב. החברה של האם חברת מטעם

 וביום הנכבד, המשפט לבית שהוצג המתווה ברוח הסכם של גיבושו על הצדדים שקדו הדיון, לאחר .23

המעודכן. הפשרה הסכם על חתמו כאמור, ,6.4.2017

 בפרק במלואם יפורטו הפשרה״) ״הפכם או ״ההסכם״ :גם המעודכן(להלן הפשרה הסכם עיקרי .24

 לשיטת כך מלא, מענה נותן המעודכן הפשרה הסכם כי עתה כבר ונציין נקדים זאת, עם להלן. ג׳

:הנכבד המשפט בית של להתייחסויותיו הצדדים,

 מתן את מאפשר אשר פתרון החברה מצאה .הזיכוי מתו לצורר (לינה) בקישור לשימוש ביחס כך, .25

 כפי מצדו. אחרת פעולה בביצוע או לינק על בלחיצה צורך ללא המנוי, של לחשבונו ישירות הזיכוי

אוטומטי. באופן יינתן הזיכוי להלן, שיפורט

 לכל זיכוי באמצעות הגיתו לעבר לפיצוי ביחס הנכבד, המשפט בית של השנייה התייחסותו גם .26

רבים, משאבים השקעת לאחר מלא. למענה המעודכן הפשרה בהסכם זכתה ,הסיימים המנויים

 אשר טכנולוגי פתרון למצוא החברה הצליחה בארה״ב, גרופר של האם חברת ידי על זה בכלל

 רכשו אשר הקמתה, יום מאז בעבר, או בהווה שלה המנויים של רובם רוב את לאתר לה יאפשר

 על יעמוד לא והוא בלבד אלו למנויים יינתן הזיכוי פקיעתו. לתאריך עד אותו מימשו ולא שובר

 אותו ידי על מומשו שלא השוברים או השובר לסכום בהתאם ייקבע אלא ש״ח 15 של קבוע סכום

להלן. גי בפרק גם ויפורטו 5.2.2017 מיום בדיון פורטו אשר שונות, מגבלות תחת מנוי,
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 מתן על השונות המגבלות זה המעודכן(ובכלל הפשרה הסכם של המנחים הקווים לעיל, כאמור .27

 המשפט בית של העקרונית ברכתו את קיבלו להלן), 3ג. בפרק שיפורט כפי העבר, בגין הפיצוי

.5.2.2017 ביום בפניו שנערך בדיון הנכבד

 עסקאות החרגת על לוותר ביכולתה האם בדקה גם החברה כי יצוין, התמונה שלמות למען .28

 החרגה על לוותר האפשרות נשקלה מסוים, בשלב עתיד. פני הצופה ההסדר מן והנופש הכרטיסים

.5.2.2017 ביום הנכבד המשפט בית בפני שהתקיים בדיון נאמרו אף והדברים גורף, באופן זו

אלו, עסקאות עבור זיכוי להעניק אפשרות אין לחברה כי התברר מעמיקה בדיקה לאחר ואולם,

 ייצור בגינן זיכוי שמתן כך העסק, לבתי עובר התמורה סכום ככלל, בהן, בעסקאות מדובר שכן

 מבחינה הגיונית בתוצאה מדובר לא כי ברי, ההחזרים. את מכיסה ״מממנת״ החברה בו מצב

לאישור. הבקשה להביא ביקשה אליו במצב לא ואף כלכלית

 ברובם(ולכן חסויים מספריים, נתונים הנכבד המשפט בית בפני הוצגו הדיון במסגרת כי יצוין, עוד .29

 כללו אלו נתונים המוצע. הפיצוי ושווי הקבוצה גודל בדבר הדיון) בפרוטוקול נזכרים אינם גם הם

 הפשרה הסדר מתווה גיבוש לאחר עתיד״. ו-״מנויי בהווה״ ״מנויים לפי החברה מנויי פילוח גם

 בדבר המדויקים המספריים והנתונים יסודית, מספרית בדיקה שוב ביצעה החברה המעודכן,

בהסכם) (כהגדרתו לעבר הפיצוי שווי כימות בהסכם), (כהגדרתם המאותרים המנויים מספר

ההסכם. של חסוי נספח במסגרת פורטו המאותרים, המנויים בין מתפלג הוא בו האופן ופירוט

עבר״ ״מנויי לבין בהווה״ ״מנויים בין 5.2.2017 מיום בדיון שנעשה הפילוח כי לציין, יש זה בהקשר

 גם ואולם, ניוזלטר. מקבלים שלא מנויים לעומת ניוזלטר שמקבלים מנויים של פילוח היה

למעשה, משכך באתר. רכישות לבצע יכולים או ומבצעים משתמש חשבון בעלי הם האחרונים

עבר״. ״מנויי של קבוצה קיימת לא לענייננו

 עיקריו אשר המעודכן, הפשרה הסכם את לאשר מקום יש כי הצדדים סבורים אלו, בנסיבות .30

להלן. במלואם, יובאו,

המעודפו הפשיה הספם עיקרי ג.

הקפוצה הגדרת 1ג.

:כדלקמן היא הפשרה, בהסכם כהגדרתה עליה, חל שההסכם הקבוצה .31

 תוקפו פג אשר מהמשיבה, קנייה שובר אוחז או אחז או קיבל או רכש אשר תאגיד, או אדם ״כל

 העסק בית מול שמומש מבלי הפקיעה״) ״מועד (להלן: השובר גבי על שנרשם לתוקף בהתאם

 חלקו(ובכלל או שפקע השובר בשווי זיכוי או כספי החזר מהמשיבה קיבל ולא ״מימוש״), (להלן:

 קיבל ו/או שרכש מי כל את כוללת הקבוצה כי יובהר, ספק הסר למען מע״מ). בגין נטען החזר זה

 למועד ועד החברה של פעילותה תחילת ממועד החל וזאת כאמור, בשוברים אוחז ו/או אחז ו/או

בהווה, החברה לשירותי מנוי הוא אם בין וזאת זה, פשרה להסכם דין פסק של תוקף ומתן אישור

לא.״ אם ובין

 שרכש למי רק הנטענת הקבוצה חברי את מגבילה אינה האישור בקשת כי יובהר, הזהירות למען .32

בקשה להגיש יש כי יסבור הנכבד המשפט שבית ככל זאת, עם להגשתה. עובר הקניה שוברי את
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עד שוברים שרכש מי את כוללת הנטענת שהקבוצה שיובהר כך לאישור, הבקשה לתיקון נפרדת

הצדדים. ידי על מתאימה בקשה תוגש בתיק, דין פשק מתן

פגדופד וכהליגז המנהלות שמוי 2ג.

:ממומשים לא שוברים בגיו החזר מתו .33

 התביעה סיום עם בקשר הצדדים שניהלו ומתן מהמשא וכחלק לאישור הבקשה בעקבות 33.1

(להלן: הקובע המועד לאחר ימים 90מ- יאוחר לא כי הוסכם המשפט, בית לכתלי מחוץ

 לא לפיה שלה, השימוש בתנאי הקבועה התנהלותה את תשנה גרופר הביצוע״), ״מועד

:כדלקמן פקיעתו, למועד עד מומש שלא שובר בגין זיכוי או החזר כל יינתן

פקיעתו, למועד עד שרכש שובר מימש לא אשר גרופר שבבעלות האינטרנט באתר מנוי כל

 מומש שלא השובר עבור ששולם הסכום מחצית בשווי גדופון״) (״כסף קרדיט יקבל

:הבא המנגנון פי על באתר, רכישה לבצע יוכל באמצעותו

 השובר(כולה תמורת בהן בעסקאות ממומשים לא שוברים בגין הן יינתן הקרדיט א.

 בהן בעסקאות והן לגרופר, מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או

 לבתי מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או (כולה השובר תמורת

השובר. מושא השירות ו/או המוצר את המספקים העסק

 המנוי ידי על ששולם הסכום מחצית בשווי יהא הקרדיט כי יצוין, ספק הסר למען ב.

 מגיעה שהייתה העמלה הפחתת לרבות הפחתה, כל זה מסכום תבוצע ולא בפועל,

ממומש. היה השובר בו במקרה לגרופר

 ימים 30 בתוך מימוש אי שחווה למנוי אלקטרוני דואר הודעת תישלח החברה ג.

 הקרדיט לקבלת זכאי המנוי כי יצוין, ההודעה במסגרת השובר. פקיעת ממועד

 יום 30 במשך וזאת השובר רכישת עבור ידו על ששולם מהסכום מחצית בשווי

ההודעה. משלוח מיום

החברה, באתר המפורסמת עסקה כל רכישת לצורך לנצל יהיה ניתן הקרדיט את ד.

 למנוי האלקטרונית הדואר הודעת נשלחה בו היום מן ימים 30 במשך וזאת

לעיל. ג׳ בסעיף כאמור

 תום לפני שבוע הקרדיט, את שקיבל למנוי תזכורת הודעת תשלח החברה ה.

למימושו. התקופה

 קרדיט לקבל זכאי יהיה לא רשום מנוי דין, לכל בכפוף כי מוסכם, לעיל האמור כל אף על 33.2

להופעות, כרטיסים לרכישת בעסקאות פקיעתו לאחר שובר מימוש אי של במקרה כלשהו

הארחה, בבתי או מלון בבתי לינה לרכישת ובעסקאות לחו״ל, טיסות לרכישת בעסקאות

בלבד. אלה ובעסקאות

 מדובר הכל ובסך ההסדר שווי על ביותר קטנה משמעות ממילא זו להחרגה כי יוער,

 כספי ש״ח מיליון כעשרה של הסך מתוך לשנה, ש״ח 800,כ־ססס היותר לכל שהינו בסכום

בשנה. מימושים אי
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 33.2 בסעיף המצוינים לאלה דומה הכלכלית שמהותם שוברים בעתיד תמכור וגרופר היה 33.3

 העסקה למימוש שהמועד לאחר להאריכם ניתן לא אשר לעסקאות שוברים היינו, לעיל,

 או כולה בגינם ושהתמורה וכיו״ב), התקיימו שכבר מופעים יצאו, שכבר טיסות (כגון חלף

 ולמסור המוסמך המשפט לבית לפנות רשאית תהיה היא העסק, לבית מועברת חלקה

 והמבקשים היה אלה. שוברים על גם יחול 33.2 בסעיף האמור פיה שעל מתאימה הודעה

המוסמך. המשפט בית להכרעת יובא הדבר ההודעה, תוכן על יחלקו

 תפחת שלא לתקופה לעיל, 33.1 בסעיף המפורט ההסדר פי על לפעול מתחייבת החברה 33.4

הביצוע. ממועד החל שנים מחמש

 ״תווי מהווים אינם השוברים כי להבהיר יש מומש, שלא שובר של פקיעתו מועד לעניין 33.5

 הפקיעה ומועד בעניינם, חל אינו 1981 - תשמ״א הצרכן, הגנת לחוק ח14 שסעיף כך קניה״

עצמו. בשובר לנקוב בהתאם הוא שלהם

 כדי בו ויש בעבר, גרופר של להתנהלותה ביחס מהותי שינוי מהווה לעיל שפורט ההסדר 33.6

גרופר. של מנוייה ולכלל לעיל) לקבוצה(כהגדרתה ממש של תועלת להביא

 נכון החברה, לטענת הישראלי. השוברים בשוק תקדים חסר הוא לעיל המתואר השינוי 33.7

 שלא השובר תמורת את שומרות הישראלי השוברים בשוק הפועלות החברות כל להיום,

 את כיום מזכה אינה חברה אף העסק. לבית התמורה את מעבירות או לעצמן, מומש

 של במודל השינוי זו, אף זו לא מומש. שלא שובר בגין - חלקי או מלא זיכוי - הצרכנים

 בהן גם אשר מדינות בעשרות המוחלים העסקיים למודלים בהשוואה גם חריג יהיה גרופר

מומש. שלא השובר תמורת עבור החזר כל אין

 רכישת כדוגמת עתידי, מימוש הדורשת שירות או מוצר של רכישה כל כי יצוין, עוד 33.8

 - )Natural Breakages המוכר (מונח ״טבעי״ מימוש אי באחוז מתאפיינת שוברים,

 שאינן שלהם, מסיבותיהם וזאת שלהם, הרכישה את מממשים אינם אשר לקוחות דהיינו,

 לקוחות ישנם לגרופר הדוגמה, לשם השימוש. לתנאי או החברה להתנהלות קשורות

 ממילא אלו לקוחות השובר. את שמוחקימ/זורקים לקוחות או שוברים, שקנו ששוכחים

 השימוש בתנאי קשור יהיה שהדבר מבלי וזאת שרכשו, השוברים את מממשים היו לא

זאת, עם פיצוי. לכל זכאים אינם אלו לקוחות כי ברי כמקפחים. המבקשים ידי על שנטענו

לעיל. כמפורט המנויים את גם כוללת העתידי, ההסדר במסגרת שיזוכו המנויים קבוצת

 בהרבה גבוה זה בסעיף המפורט העתידי ההסדר מן שיהנה המנויים שאחוז מכאן,

לפצותו. היה שראוי מהאחוז

 הבקשה. במסגרת שהועלו לטענות מיטבי מענה לתת כדי זה בהסדר שיש ברי מקום, מכל 33.9

 תמריץ כל דרמטי) באופן להקטין - למצער (או לאיין כדי זה בהסדר יש ראשית,

 אי של במקרה ההסדר לאור שהרי השוברים, מימוש לאי לפעול גרופר של נטען פוטנציאלי

 מנויים לאותם חוזרים אלא לגרופר מגיעים לא השוברים מכספי מחצית כאמור, מימוש

זה. בהסכם כאמור והכל מימוש, אי שחוו

 ההסדר, פי על שכן הנטענים, המקפחים לתנאים גם מיטבי מענה נותן זה הסדר שנית, 33.10

ניתן בכך זה. בהסכם כאמור שובר פקיעת של במקרה החזר יינתן הקיים, למצב ובניגוד
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פקיעתו. של במקרה השובר תמורת החזר אי בדבר הנטען המקפח לתנאי מצוין מענה

 מתן בעצם השובר פקיעת מועד בדבר הנטען המקפח לתנאי גם ראוי מענה נותן זה הסדר

ימים. 30 של נוספת לתקופה השובר מכספי להנות האפשרות

 לב בשים ,שקלים מיליוני בעשיית עתיד, פני הצופה ההטבה שווי את מעריכים הצדדים 33.11

 ובשים שנים, חמש של תקופה למשך הפחות לכל יחול אשר עתיד פני צופה זה שהסדר לכך

 לשנה ש״ח מיליון בכעשרה נאמדים אשר החברה של הנוכחיים המימושים אי לנתוני לב

 הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או השובר(כולה תמורת בהן בעסקאות הן הכל, בסך

 תמורת כאשר והן השובר נשוא השירות ו/או המוצר את המספקים העסק לבתי מועברת

 בהטבה מדובד אלה נתונים לאור למעשה, מועברת. אינה חלקה) או (כולה השובר

 ממומשים הלא השוברים של מהסכום כמחצית (שהריבשנה ש״ח מיליון 5 בב- המוערבת

 33.2 בסעיף המוחרגות העסקאות של הסכומים בניכוי - ש״ח מיליון 10 כ- - שנה מדי
 ולא המשיבה ללקוחות שנה מדי יחזור ש״ח, 800,000 ב- היותר לכל נאמדות אשר לעיל

זה). להסדר עובר שהיה כפי העסק, בית בידי או המשיבה ביד יוותר

:ממומש לא שובר בגיו הזיכוי למנגנוו ביחס הבהרה הוספת .34

 בתנאי שיופיע גילוי באמצעות המנויים לידיעת יובא גרופר של בהתנהלותה השינוי 34.1

להלן. שיפורט באופן והכל באתר, הכלליים השימוש

 בהתאם וזאת בכיתוב שינוי יתבצע גרופר שבבעלות באתר הכלליים השימוש בתנאי 34.2

בסעיף יבוצע בכיתוב השינוי עיקר לעיל. 33 בסעיף כמפורט גרופר, של בהתנהלותה לשינוי

כדלקמן: יהיה נוסחו אשר ,26.8

 תוקפו תקופת שלאחר כך מימושם לצורך בזמן מוגבלים השוברים ״כל
 יקנה לא והשובר שימוש כל בשובר לעשות יהיה ניתן לא השובר של

 בכפוף כספי, להחזר זכות יקנה לא וכן סוג מכל זכות כל השובר לרוכש
להלן. לאמור ובכפוף דין לכל

 תוקפו תקופת במהלך השובר את לממש השובר רוכש באחריות כן, על
שהיא, סיבה מכל השובר, את מימש לא אשר שובר רוכש השובר. של

 ו/או המוצר לקבלת זכאותו את יאבד השובר, של תוקפו תקופת במהלך
החזר, לכל זכאי יהיה ולא בשובר הגלומים ההטבה /או השירותים

זה. בסעיף האמור לפי למעט שהוא, וסוג מין מכל פיצוי, ו/או תשלום

 ששולם הסכום פקיעתו, למועד עד בשובר שימוש נעשה לא בהם במקרים
 או העסק לבתי יועבר השובר״) ״תמורת (להלן: השובר רכישת עבור

 תישלח החברה העסק. בתי לבין החברה שבין להסכמות בהתאם לחברה,
 ממועד ימים 30 בתוך מימוש אי שחווה למנוי אלקטרוני דואר הודעת
 קרדיט לקבלת זכאי המנוי כי יצוין, ההודעה במסגרת השובר. פקיעת
 רכישת עבור ידו על ששולם מהסכום מחצית בשווי גרופון״) (״כסף
 המפורסמת עסקה כל לרכוש יהיה ניתן באמצעותו מומש, שלא השובר
 מיום יום 30 במשך בקרדיט שימוש לעשות יהיה ניתן החברה. באתר

ההודעה.״ משלוח

 שיתאימו כך לשנותם צורך יהיה אשר השימוש, בתנאי נוספים סעיפים שיהיו ככל 34.3

בהתאם. ישונו הם ,26.8 סעיף להוראות

 שינוי דבר את החברה תפרסם המאוחר, לכל הביצוע, ממועד החל ימים 30 בתוך 34.4

הראשי בעמוד באתר תפרסם וכן האינטרנט באתר הקבועים השימוש בתנאי ההתנהלות



11

 לצרכנים שיינתן הגילוי כי יצוין, בהתנהלותה. השינוי על המיידע והאפליקציה האתר של

 לבין גרופר שבין ביחסים מידע פערי של לקיומם האפשרות את למעשה, מבטל,

 שנדונו לסוגיות רבה חשיבות ובעל רב משקל בעל הוא זו התנהלות שינוי כן, על לקוחותיה.

דנא. בהליך

 מהווה, והוא גרופר עבור מאוד גבוהה עלות בחובו טומן כשלעצמו הגילוי כי מובן, 34.5

גרופר. עבור מאוד ויקר מאוד משמעותי פיצוי רכיב מעין כשלעצמו,

:גרופר מצד נוספות והתחייבויות הצהרות .35

מימוש לעודד מנת על ולנקוט להמשיך גרופר מתחייבת אותן נוספות פעולות תפורטנה להלן

:השוברים

 גם לנקוט הקובע המועד לאחר מיד המאוחר, לכל הביצוע, ממועד החל מתחייבת גרופר 35.1

:השוברים מימוש את לעודד הבאות בפעולות

 אלקטרוני דואר הודעת למנוי החברה תשלח שובר כל פקיעת מועד לפני ימים 14 א.

 כי יובהר הספק, להסרת הקרובה. השובר פקיעת מפני המנוי יוזהר במסגרתה

ימים. 14מ- קטן שתוקפו שובר רוכש המנוי בו במקרה תחול, לא זו הוראה

 שובר פקיעת על המנויים בפני ״אזהרות״ יופיעו מנוי כל של החשבון בעמוד ב.

 נוספים ובמועדים השובר פקיעת מועד לפני ימים 7 יופיעו אלה אזהרות צפויה.

החברה. דעת לשיקול בהתאם

 בעמוד שביצע העסקאות רישום את לסדר אפשרות תועמד מנוי כל לרשות ג.

 מהעסקה מהעסקאות, אחת כל של פקיעתן למועד בהתאם שלו החשבון

 הרחוק הוא פקיעתה שמועד לעסקה ועד ביותר הקרוב הוא פקיעתה שמועד

ביותר.

הצרכנים. עבור ביותר משמעותיות הן גרופר של אלה התחייבויות גם כי סבורים הצדדים 35.2

 תפעוליות עלויות זה ובכלל משקל, כבדות בעלויות הכרוכות בהתחייבויות מדובר ראשית,

תקשורת. פתרונות ומציאת

 נוסף מענה ניתן ובכך מימושים לעודד כדי החברה של אלה בהתחייבויות יש כי ברי שנית, 35.3

 אי את להגדיל כביכול אינטרס יש לחברה לפיה לטענה זה ובכלל הבקשה, מושא לטענות

המימושים.

העבד בגיו פיצוי 3ג.

גרופר תבקש המשלימה, ובתשובה לאישור לבקשה גרופר בתגובת המפורטות העובדות נוכח .36

:הבאים הדברים את להבהיר

 מימשו לא אשר בגרופר, המנויים אחוז לאישור, לבקשה גרופר תגובת במסגרת שצוין כפי 36.1

 אחוז הוא ידם על המימוש אי לאחר החזר או זיכוי קיבלו ולא פקיעתו למועד עד שובר

מאוד. נמוך



12

 והצהירה ציינה המשלימה, התשובה ובמסגרת לאישור לבקשה התגובה במסגרת כן, כמו 36.2

 שוברים בהם המקרים את לצמצם מנת על פעולות של ארוכה שורה מבצעת היא כי גרופר,

;פקיעתם למועד עד ממומשים לא

 כתובות ואת פרטיהם את לאתר מנת על בדיקה ביצעה גרופר זה, פשרה הסכם לצורכי 36.3

המיוצגים. התובעים של האלקטרוני הדואר

 תובע לכל תעניק גרופר להלן, כהגדרתו המתלה, התנאי להתקיימות בכפוף כי הוסכם, כן, על אשר .37

 נותרה מימש שלא השובר/ים עבור ששילם התמורה ואשר פרטיו, את לאתר הצליחה אשר מיוצג

 ולא שרכש שוברים של החלפה זכות מאותר״) ״מנוי :(להלן העסק לבתי הועברה ולא החברה בידי

:העבר״) בגין ״הפיצוי :כדלקמן(להלן ההחלפה״), ״זכות :חדשים(להלן בשוברים מימש

מומש. שלא השובר מן 25% בשווי תהיה ההחלפה זכות א.

 ידי על מומשו שלא הראשונים השוברים ארבעת עבור רק תינתן ההחלפה זכות ב.

 השוברים מארבעת אחד כל עבור להלן, ג׳ בסעיף לאמור בכפוף היינו, המנוי.

25% של בשווי קרדיט מנוי אותו יקבל המנוי ידי על מומשו שלא הראשונים

מומש. שלא שובר מכל

ש״ח. 40מ- פחות ששוויו שובר עבור החלפה זכות תינתן לא ג.

 ש״ח 200 על יעלה לא בודד שובר עבור ההחלפה זכות של המקסימלי השווי ד.

 החלפה בזכות יזכה למשל, ש״ח, 1,000 של בסכום מומש שלא שובר (דהיינו,

בלבד). ש״ח 200 בשווי

 רכישת מסוג בעסקאות מומש שלא שובר עבור ניתנת ההחלפה שזכות ככל ה.

 זכות ־ הארחה בבתי או מלון בבתי ולינה לחו״ל, טיסות להופעות, כרטיסים

 כי יוסבר, השובר. עבור ששולם מהסכום בלבד 10% של בגובה תהא ההחלפה

העסק. לבתי מועברת המנוי ידי על המשולמת התמורה ככלל, בו בתחום מדובר

 נמוך מחיר לשלם ניתן בו באופן פועל כולו השוק בו בתחום מדובר כן, כמו

 להם ואין זה הסדר מכירים הלקוחות ,non-refundable שהיא עסקה עבור יותר

 לא גרופון, לאתר מחוץ מוצר אותו את רוכשים היו אילו וגם אחרת, ציפייה כל

 במתן שאין הרי האמור, נוכח ששילמו. הסכום בעד החזר כל מקבלים היו

 קיפוח להוות כדי זה תחום במסגרת כלל) החזר מתן באי (או נמוך החזר

המשיבה. מנויי של כלשהו

 ומבלי אוטומטי באופן המאותרים למנויים תינתן ההחלפה זכות כי יובהר ו.

 ידיהם על מומשו שלא השוברים הצגת כגון יזומה, פעולה כל לבצע שיידרשו

בעבר.

 אותם ותיידע המאותרים למנויים אלקטרוני דואר הודעת תישלח החברה ז.

 המועד לאחר ימים 90מ- יאוחר לא זכאים הם לו העבר בגין הפיצוי בדבר

הביצוע). למועד עד הקובע(דהיינו

 ההודעה קבלת מיום ימים 30 בתוך לנצל יהיה ניתן ההחלפה זכות את ח.

לעיל. ו׳ בסעיף כאמור האמורה,
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 הוא בו והאופן לעבר הפיצוי שווי כימות גם כמו המאותרים, המנויים מספר ט.

 מדובר כי יצוין .ר כנטפח זה להסכם מצורף המאותרים, המנויים בין מתפלג

 יוגש הוא ומשכך גרופר, של ורגישים סודיים מסחריים נתונים הכולל בנספח

 כוח באי כי יובהר בלבד. הנכבד המשפט בית של לעיונו חסויה במעטפה

 בעלי הם המשיבה לקוחות כל כי יובהר, עוד אלו. בנתונים עיינו המבקשים

החשבון. את לסגור וביקש אקטיבית לגרופון שפנה מי למעט משתמש, חשבון

משכך, אחוז). מחצי פחות - מהמנויים זניח באחוז מדובר האחרונים, (לגבי

 קיימים מנויים למעשה הם העבר בגין הפיצוי את שיקבלו המנויים שכל הרי

1באתר. משתמש חשבון בעלי גרופר, של

 הצדדים ידי על המוערך מאוד, ומקיף גבוה פיצוי מהווים עתיד, כלפי וההסדרה העבר בגין הפיצוי .38

.שקלים מיליוני בעשרות

דיו בית מעשה 4 ג.

 לא ההפניה מקור שגיאה! סעיף מכוח בוטל לא שההסכם לכך בכפוף זה, פשרה הסכם אישור .39

 התובעים כלפי דין בית מעשה יהווה להסכם, נמצא. לא ההפניה מקור שגיאה! או נמצא.

זה, ובכלל מומשו, שלא לשוברים הקשור בכל וזאת מטעמם, פרישה הודעת נתנו שלא המיוצגים

האישור. בבקשת המפורטים והסעדים העילות לגבי ספק, הסר למען

 של במקרה המשיבה, על-ידי הפשרה הסכם לביטול זכות כמקובל, כולל, הפשרה הסכם כי יצוין, .40

הפשרה. בהסכם הוסכם לגביו מסוים להיקף מעבר מהקבוצה פרישה

ם גמול תשלום ברבר מוסכמת המלצה ד. שי א מ מחם לבאי טדחה ושפי ל

 לעניין מוסכמת המלצה המשפט לבית להגיש הצדדים רשאים לחוק, )2(ז)(18 סעיף הוראות פי על .41

ותנאיו. שיעורו לרבות לבאי-כוחו, טרחה ושכר למבקש גמול תשלום

:כדלקמן הינה כוחם לבאי טרחה ושכר למבקשים גמול לעניין המוסכמת הצדדים המלצת .42

 אליו שיועבר ומוחלט מלא סופי כגמול 1 למבקש ישולם ש״ח 104,765 בסך סכום 42.1

כוחו. באי באמצעות

 אליה שיועבר ומוחלט מלא סופי כגמול 2 למבקשת ישולם ש״ח 104,765 בסך סכום 42.2

כוחו. באי באמצעות

 לחלוקתם בהתאם טרחה, כשכר המבקשים כוח לבאי ישולם ש״ח 1,735,770 בסך סכום 42.3

 מע״מ יתווסף זה לסכום כדין. ספרים ניהול ואישור מס חשבונית המצאת כנגד הפנימית,

כדין.

 מנויים של פילוח היה עבר״ ״מנויי לבין בהווה״ ״מנויים בין 5.2.2017 מיום בדיון שנעשה הפילוח כי יצוין לעיל, כאמור 1
 לבצע יכולים או ומבצעים משתמש חשבון בעלי הם האחרונים גם ניוזלטר. מקבלים שלא מנויים לעומת ניוזלטר שמקבלים

עבר״. ״מנויי של קבוצה קיימת לא לענייננו שלמעשה, כך באתר. רכישות
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 ״רביב ־ (להלן ההליך בניהול 1 המבקש הוצאות כהחזר ישולם ₪ 27,350 בסך סכום 42.4

 כנגד והכל כדין, מע״מ יתווסף זה לסכום כוחו. באי באמצעות ״)1 המבקש של ההוצאות

כדין. מס חשבונית המצאת

 ״רביב - (להלן ההליך בניהול 2 המבקשת הוצאות כהחזר ישולם ₪ 27,350 בסך סכום 42.5

 והכל כדין, מע״מ יתווסף זה לסכום כוחה. באי באמצעות ״)2 המבקשת של ההוצאות

כדין. מס חשבונית כנגד

 ככל חייבים, כוחם באי ו/או המבקשים יהיו בו היטל ו/או מס כל בתוכם כוללים לעיל הסכומים .43

 של ההוצאות ורכיב המבקשים כוח לבאי הטרחה שכר עבור מוסף ערך מס למעט כאלה, שיהיו

 כרכיב המשולם ולסכום טרחה כשכר המשולם לסכום כאמור, יתווספו, אשר המבקשים,

המבקשים. של ההוצאות

 על באים אינם הם המשיבה, וללקוחות לקבוצה הניתנת להטבה ומעבר בנוסף הינם אלה סכומים .44

הקובע. מהמועד ימים 30 תוך ישולמו והם חשבונם,

 נוכח האישור בקשת של תכליתה שהושגה לכך לב בשים וסבירים הוגנים הינם אלה סכומים .45

הפשרה. הסכם מושא ההסדרים

 המשיבה וללקוחות לקבוצה המוענקות ההטבות לשווי ביחס וסבירים הוגנים הינם אלה סכומים .46

זה. בהקשר המשפט בתי של העקבית לפסיקה לב בשים והכל הפשרה, הסכם על-פי

 הארוך ומתן המשא גם כמו הייצוגית, התביעה והגשת פעולותיהם, כי סבורים כוחו ובאי המבקש .47

 של מצבם להטבת משמעי וחד ברור באופן הביאו המבקש, של כוחו באי ידי על שנוהל והמורכב

 לקוחות וכלל הקבוצה חברי יזכו ההסדר יאושר אם - המשיבה לקוחות כלל ושל הקבוצה חברי

רב. ערך ובעלות רבות להטבות המשיבה

 לפיה העבר) בגין הפיצוי וללא ההטבות יתר (ללא לבדה עתיד פני הצופה ההטבה רק כאמור, .48

 הצדדים ידי על נאמדת השוברים, ימומשו לא בהן בעסקאות המשיבה של התנהלותה דרך תשונה

 אשר בהטבה המדובר ).שגיס 5 של מינימלית לתסופה בשנה, ₪ מיליוו 5 (ב- ₪ מיליוני עשרותב

רב. ערך בעלת הינה הדעות, לכל

 אלא ההסדר, של והיקפו תרומתו לנוכח רק לא סבירים, כוחו ולבאי למבקש המומלצים הסכומים .49

 בין המיוצגת, הקבוצה חברי בעבור המבקשים כח באי שטרחו (מאוד) הרבה הטרחה לנוכח גם

 במתן ;ומתוקנת מאוחדת אישור בקשת בהגשת ;כייצוגית התובענה לאישור בקשה בהכנת השאר,

 חוות בהגשת ;המאוחדת האישור לבקשת לתגובה תשובה כתב בהכנת ;מקדמיות לבקשות תגובות

 וביצוע מורכב הוכחות הליך בניהול ;לדיונים והתייצבות בהכנה ;התשובה לכתב שצורפה דעת

;בתובענה לפשרה ומסובך ארוך ומתן משא בניהול ;כלכליים למומחים השאר, בין נגדיות, חקירות

ועוד. ;הפשרה הסכם בגיבוש

 ידי על המשאבים השקעת את - זה כהוא ־ למצות כדי לעיל באמור אין כי יוער, הטוב הסדר למען .50

כוחו. ובאי המבקש
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 גם וזאת הטרחה ושכר הגמול את מצדיק ההליך את כוחם ובאי המבקשים ניהלו שבו האופן גם .51

 זמנים בלוח הטבה הקבוצה חברי בפני להציג והרצון שיפוטי בזמן החיסכון נוכח רק) לא (אך

 קיומם ־ והאחרת בחרו, בה הדרך - האחת ברירות: שתי עמדו כוחם ובאי המבקשים בפני מיטבי.

ומורכבים. ארוכים משפטיים הליכים של

 כשהדעת ־ מיטבי בזמן הטבה הקבוצה חברי לידי להביא והזכות שיפוטי בזמן לחסוך הצורך

 תוצאות מושגות היו בהכרח לא בתביעתם, יום של בסופו מצליחים המבקשים היו אם שגם נותנת

בחרו. בה בדרך לבחור המבקשים ב״כ את הובילו - יותר טובות

 באי ושכ״ט למבקש הגמול את להצדיק כדי יש בכך וגם זו, דרך לעודד מחייב הציבורי האינטרס .52

כוחו.

 משרדי ארבעה בין להתחלק צפוי שזה הרי המומלץ, הטרחה שכר ויאושר במידה כי יודגש, עוד .53

 כל אשר נפרדות ייצוגיות תביעות שתי של איחוד למעשה מהווה זה תיק כי ייזכר שונים. דין עורכי

 בסכומים מדובר כי ברי זה מטעם גם נפרדים. דין עורכי משרדי 2 ידי על מנוהלת מהן אחת

ביותר. והוגנים סבירים

 לבאי המומלץ הטרחה ושכר למבקשים המומלץ הגמול כי סבורים הצדדים לעיל, המפורט לאור .54

 סכומים הרלבנטיים. השיקולים מכלול של ואיזון שקילה לאחר וזאת ביותר, ראויים הם כוחם

 זאת וכל הפשרה, הסכם על-פי המוענקים והתרומה ההטבות הפיצוי, לסך ביחס מידתיים אלה

זה. בהקשר המשפט בתי של לפסיקה לב בשים

tm ממיגוי לפטוי בסשת ה. a

 המשפט לבית המוקנית הסמכות להפעיל מקום יש דנן, המקרה של שבנסיבותיו סבורים הצדדים .55

 מן וזאת בודק, של ממינויו ולהימנע ייצוגיות תובענות לחוק )1(ב)(19 לסעיף בהתאם הנכבד

להלן: המפורטים הטעמים

 בגין החזר או זיכוי קיבלו ולא פקיעתם למועד עד שוברים מימשו לא אשר המנויים אחוז 55.1

 מצטרפת לכך גרופר. שבבעלות באתר מהמנויים מאוד קטן אחוז הוא ממומש הלא השובר

 עידוד לצורך גרופר שנוקטת לפעולות הודות היתר בין שנה, מדי קטן זה שאחוז העובדה

השוברים. מימוש

 לסעד רבה חפיפה בעלת היא לעיל, 2ג. בסעיף כמפורט העתידית ההסדרה זו, אף זו לא 55.2

המבקשים. ידי על מלכתחילה שנתבקש

 זו ולא והוגן, ראוי הוא הפשרה הסכם כי ברור פניו שעל הרי הדברים פני הם משאלה 55.3

 לציבור כאמור זכויות מקנה גם אלא הקבוצה לחברי רבות זכויות מקנה שהוא בלבד

בודק. במינוי הצורך מתייתר אלו, בנסיבות בכללותו.

 הדורשים מורכבים חשבונאיים עניינים על מתבסס אינו ההסכם כי להוסיף, יש לכך 55.4

 שיקול על עדיף אינו בודק של דעתו שיקול הדברים, פני הם שכך שעה מיוחדת. מומחיות

 הם ומאוזן הוגן והיותו הפשרה הסכם של סבירותו בחינת הנכבד. המשפט בית של דעתו

התביעה. של והסיכויים הסיכונים בבחינת הכרוך משפטי, עניין



16

 המנויים מספר ־ הפשרה להסכם הרלוונטיים המספריים הנתונים כי יוזכר, זה בהקשר

 בגין הפיצוי של הכולל ושוויו מומש שלא שובר כל עבור שישולם הפיצוי שווי המאותרים,

כנספחד. הפשרה להסכם מצורפים העבר

 הוצגו הנכבד המשפט בית שבפני לאחר נחתם הפשרה הסכם שלפנינו במקרה מכך, יתרה 55.5

 דעת חוות הנכבד המשפט לבית שהוגשו ולאחר רחבה, בצורה הצדדים טיעוני מלוא

 חוות על נחקרו שהמומחים ולאחר ההליך, שבלב בסוגיות להליך הצדדים מטעם מומחים

 המלאה התשתית הונחה הנכבד המשפט בית בפני כלומר, הנכבד. המשפט בית בפני הדעת

 שיקול אלה ובנסיבות הפשרה, הסכם ושל ההליך של ההיבטים בחינת לצורך הנדרשת

 בית של דעתו שיקול על עדיף להיות יכול לא אלה לכל נחשף לא אשר בודק של דעתו

הנכבד. המשפט

 בית בידי פשרה הסדר לאישור המנגנון יעילות להבטחת מיוחדת חשיבות קיימת ולבסוף, 55.6

 הדיון את לצורך שלא ולהאריך לסרבל עלול נדרש, לא בו במקום בודק, מינוי משפט.

ראויים. פשרה הסדרי לאישור בבקשות

ההסכס אישוד לצודד וזגדדשים הצעדים על להודות בסשה ו.

:כדלקמן להורות מתבקש הנכבד המשפט בית זו, בבקשה האמור נוכח .56

 תיאור לרבות הפשרה, הסכם לאישור הבקשה הגשת בדבר מודעה פרסום על להורות 56.1

ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 סעיף לדרישת בהתאם וזאת ההסכם, של תמציתי

הראשונה״). (״ההודעההפשרה להסכם ,ב נספחכ המצורף בנוסח

 ובדרך המודעה פרסום מיום יום 45 בתוך להודיע המיוצגים התובעים יוזמנו במודעה

 (״הודעת המיוצגים התובעים בקבוצת להיכלל ברצונם אין אם במודעה, שתצוין

הפרישה״).

 מההסכם מהבקשה, העתק בצירוף כאמור, הראשונה ההודעה משלוח על להורות 56.2

המשפט. בתי ולמנהל הצרכן הגנת על לממונה לממשלה, המשפטי ליועץ ומהתובענה,

 המשפט בית הראשונה, ההודעה פרסום ממועד ימים 45 ובחלוף לעיל, לאמור בכפוף 56.3

 לאישור הבקשה את לאשר בלבד, זה ולצורך ההסכם לצורך הצדדים, ידי על יתבקש

ייצוגית. כתביעה התביעה

 כהסכם ההסכם את לאשר בלבד, זה ולצורך ההסכם לצורך המשפט, בית יתבקש כן כמו 56.4

 על להורות ובמקביל (״פסק־הדין״),פסק-דין של תוקף לו וליתן הייצוגית בתביעה פשרה

 בסעיף כאמור הפשרה, להסכם <' נספחכ המצורף בנוסח לציבור שניה הודעה פרסום

ייצוגיות. תובענות לחוק )4(א)(25

 ההודעות פרסום הוצאות בכל לשאת הסכימה המשיבה הפשרה, בהסכם שהוסכם כפי 56.5

אחרת. הוצאה וכל הנכבד, המשפט בית הוראת לפי הנדרש ו/או בחוק כנדרש
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ד3ד סוף ז.

 הפשרה הסכם במסגרת המוסכם כל את לאשר הנכבד המשפט בית מתבקש לעיל, האמור כל לאור . 57

דין. פסק תוקף לו וליתן

 סעיף להוראות בהתאם באי-כוחם, תצהירי וכן הצדדים מטעם תצהירים מצורפים זו לבקשה .58

ייצוגיות. תובענות לתקנות (ב)12 ותקנה ייצוגיות, תובענות לחוק (ב)18

,9.^.2017 היום: אביב, תל־



1 צפפח
הפשרה הסכם

C0&CF Bושנתי אנריון נול ח! בבר סישר



הטכס

2017 אפריל בחודש אביב בהל ונחתם שנערך

006236327 ת.ז. פריזנט שמעון :בין

 עו״ד ושות׳, חיימוביץ סטיס, מושקוביץ, עו״ד ב״כ ידי על

 עו״ד משרד - כהן ויקמן, פולינגר, ידי על וכן

:היא זה הליך לצרכי כתובתם אשר

 6525101 אביב תל שלום), (מגדל 9 העם אחד רחוב

 03-7444772 :פקסימיליה ; 03־7444771:טלפון

 69105625 ת.ז. גבאי אירית

 גבאי־חן שרון ו/או גבאי עובדיה עוה״ד ב״כ ידי על

 כהן עובדיה ו/או נפתלי אלינור ו/או צימר-גבאי נתן ו/או

דבורין מיכאל ו/או

 9462206 ירושלים, )12 הלל בן (פינת 12 יהודה בן מרחוב

 02-6244499 :פקסימיליה ; 02-6240053 טלפון:

הייצוגיים״) ״התובעים או ״המבקשים״ :בצוותא (להלן,

:אחד מצד

514473230 ח.פ. ׳בע״מ חברתיות קניות גרופר :לבין

ושות׳ אוריון וול חן בכר פישר משרד ב״כ ידי על

 אביב תל ,3 פריש דניאל מרחוב

 03-6091117:פקסימיליה ; 03-6944142:טלפון

״גרופר״) או ״החברה״ או ״הנתבעת״ או ״המשיבה״ :(להלן

;שגי מצד

 לאשרה ובקשה ומתוקנת מאוחדת תובענה המשיבה נגד המבקשים הגישו 16.3.2014 וביום הואיל

;בהתאמה) האישור״ ו-״בקשת ״התובענה״ :כייצוגית(להלן

 תנאי כי היא האישור ובקשת התובענה בבסיס העומדת המבקשים של המרכזית וטענתם והואיל

 שני כולל האחיד החוזה וכי ;אחיד חוזה מהווים המשיבה של האינטרנט באתר השימוש

 שכאשר בכך עניינו השני בזמן; השובר מימוש בהגבלת עניינו האחד, מקפחים: תנאים

 מקבלים אינם השובר רוכשי פקיעתם, למועד עד ממומשים אינם באתר הנרכשים השוברים

רק (ולא לה ששולמה השוברים תמורת כל את בידיה מותירה והמשיבה זיכוי, או החזר כל
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 לגיטימי אינטרס בכל מחזיקה אינה גרופר המבקשים, של לשיטתם ;התיווך) עמלת את

 גרופר כי האישור בבקשת נטען עוד ;מימוש אי של במקרה בידיה השובר תמורת את להותיר

 משלשלת היא זה באופן שכן שבבעלותה, באתר המוצגות העסקאות בכישלון מעוניינת

 בו השובר מימוש של במקרה לעומת השובר) תמורת (מלוא יותר גבוהים סכומים לכיסה

 מקימה גרופר של התנהלותה כי האישור, בבקשת נטען כן בלבד. העמלה את גרופר מקבלת

 ועילת הצרכן הגנת חוק מכוח תביעה עילת זה ובכלל נוספות תביעה עילות גם למבקשים

;עושר עשיית דיני מכוח תביעה

 כלכלית דעת חוות צורפה אליה האישור, לבקשת תגובתה את גרופר הגישה 19.6.2014 וביום והואיל

:הבאים הדברים את גרופר פירטה תגובתה במסגרת פרלמן. מנחם מר הכלכלן מטעם

 עסקה ביטול לסוגית מפורש באופן מתייחסים המשיבה באתר השימוש תנאי א.

 בטרם מראש ידיהם על ומאושרים לצרכנים ידועים אלו תנאים שובר. לרכישת

;באתר העסקאות ביצוע

 שגרופר ההנחות ביניהן לאישור, והבקשה התובענה בבסיס העובדתיות ההנחות ב.

 בידי תמיד נותרת ממומש הבלתי השובר שתמורת העסקה; ״אדריכלית״ היא

 הנחות הן גרופר, ידי על שרירותי באופן נעשית השובר של התוקף ושהגבלת ;גרופר

;הקיים העובדתי המצב עם מתיישבות שאינן שגויות

 נוקטת ואף שבבעלותה באתר המתבצעות העסקאות בכישלון מעוניינת אינה גרופר ג.

 גרופר נוקטת בהן הפעולות השוברים. רוכשי לרווחת אקטיביים בצעדים חשבונה על

 של גבוה לאחוז זוכה וגרופר הצרכנים בקרב חיובית לחוויה ומובילות הובילו

;לאישור) לבקשה גרופר של תגובתה הגשת למועד נכון 61%חוזרים(כ- לקוחות

 לרווחת גרופר ונוקטת נקטה בהם והאמצעים העסקה למימוש הארוך הזמן פרק ד.

 (השנה 2013 לשנת נכון ממומשים הלא השוברים שאחוז לכך הובילו הצרכנים,

בלבד; 2.8% על ועמד מאוד נמוך היה לאישור) והבקשה התובענה להגשת שקדמה

 מהמודל כחלק מיושמים כמקפחים, הנטענים גרופר, שבבעלות באתר השימוש תנאי ה.

להחילם. לגיטימי כלכלי באינטרס מחזיקה וגרופר גרופר, של העסקי־כלכלי

 Revenue כ- המוכר רציונל הוא העסקי המודל בבסיס העומד הכלכלי הרציונל

Management, הרווחיות את ומשפרת המייעלת מחירים אפליית של ביצוע המאפשר 

 האינטרנט באתר שוברים הרוכשים הצרכנים עבור והן העסק בתי עבור הן

 ובינוניים קטנים עסק לבתי להציע מסוגלת גרופר זה, באופן גרופר. שבבעלות

למחיר. הרגישים ללקוחות מוזלים במחירים ושירותים מוצרים למכירת פלטפורמה

 מגבילים תנאים בקביעת צורך יש העסקי, המודל של קיומו את לאפשר מנת על

באתר. השוברים מושא הנמכרים והשירותים המוצרים לבידול כאמצעי המשמשים

 עסקה בו במקרה ביטול דמי גביית אמצעי הוא ואפקטיבי מקובל בידול אמצעי

;הצרכן ידי על ממומשת אינה

 המבקשים הגישו ,20.11.2014 ביום לאישור, לבקשה גרופר של תגובתה שהוגשה ולאחר והואיל

 מר הכלכלן של דעת חוות בצירוף לתגובה״), ״התשובה (להלן: גרופר של לתגובתה תשובה

והשיבו לאישור בבקשה טענותיהם על המבקשים חזרו לתגובה התשובה במסגרת שרון. חנן
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 היו גרופר לתגובת בתשובה המבקשים של טענותיהם עיקרי המשיבה. של לטענותיה

:כדלקמן

כמקפחים. הנטענים התנאים להחלת לגיטימי כלכלי באינטרס מחזיקה אינה גרופר א.

 גרופר של העסקי המודל ;לקוחות קיפוח מצדיק אינו כשלעצמו הבידול אינטרס

;יעיל בהכרח אינו

 על המוחלים מהתנאים שונים ארה״ב גרופון חברת ידי על המוחלים השימוש תנאי ב.

;מקפחים ואינם גרופר ידי

 לשלשל היא תכליתם כל וכי נדרשים, אינם כלל בענייננו המקפחים התנאים כי ג.

שמומשו, מבלי פקעו שאלה לאחר השוברים תמורת מלוא את גרופר של לכיסה

;קופתה את ולהעשיר

 עסקאות של בידול לבצע הכרח כל ואין עסקאות, בין לבידול רבות דרכים קיימות ד.

;המקפחים התנאים באמצעות דווקא

;הסוכן״ כ״בעיית המוכרת בעיה של קיומה יוצר גרופר של העסקי המודל ה.

 השופט כב׳ מרכז(בפני מחוז המחוזי המשפט בבית משפט קדם דיון נערך 15.12.2014 וביום והואיל

 חוות בליווי משלימה תשובה להגיש הזכות לגרופר ניתנה במסגרתו גרוסקופף), עופר פרופי

;משלימה כלכלית דעת

 של משלימה כלכלית דעת חוות צורפה אליה משלימה, תשובה גרופר הגישה 1.4.2015 וביום והואיל

:כדלקמן היו עיקריה אשר פרלמן, מנחם מר הכלכלן

כך, שגויות. הנחות על התבססה המבקשים לתשובת שצורפה הכלכלית הדעת חוות א.

 הנטענים התנאים כי מניח המבקשים מטעם הדעת בחוות הכלכלי הניתוח

 הדעת חוות ;עליה להשיב שיש הכלכלית השאלה שזו בעוד מקפחים, אכן כמקפחים

 הכרח יהיה כי נדרש לגיטימי יהיה שתנאי מנת על כי הניחה המבקשים מטעם

 מחירים אפליית בהם למקרים התייחסה המבקשים מטעם הדעת חוות ;להחילו

 אפליית בעוד למחיר, רגישים שאינם ללקוחות המחיר העלאת באמצעות מתבצעת

;ההפוך למקרה מתייחסת גרופר באמצעות המיושמת המחירים

רלוונטית. ובלתי שגויה ארה״ב גרופון של לזה גרופר של העסקי המודל השוואת ב.

ומובהקים, שונים מאפיינים בעלי שונים בשווקים שמדובר מכיוון היתר, בין זאת,

מכך, יתרה השונות. החברות ידי על המוחל העסקי למודל בטבורם קשורים אשר

;מדינות בעשרות זהה באופן מיושם גרופר פועלת לפיו העסקי המודל

 תמריץ אין לגרופר סוכן״. ״בעיית מייצר אינו גרופר פועלת בו העסקי המודל

 היא ובפועל שבבעלותה, באתר הנרכשים שוברים מימוש על להקשות או להכשיל

;העסקה שלבי בכל השוברים מימוש לעודד מנת על מישורים במספר פועלת אף

הצדדים מטעם והמומחים המצהירים נחקרו במסגרתו הוכחות, דיון נערך 8.6.2015 וביום והואיל:

;הצדדים מטעם סיכומים להגשת מועדים ונקבעו

מוחלטת ודאות ואין ומורכב, ארוך משפטי בהליך כרוך יהיה הצדדים טענות מלוא ובירור והואיל:

האישור בקשת סיכויי מול אל להידחות האישור בקשת סיכויי ובשקלול ;לתוצאותיו ביחס
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והואיל:

והואיל:

והואיל:

והואיל:

והואיל:

והואיל:

והואיל:

 לחסוך הצדדים הסכימו המשפטי, ההליך בניהול הצדדים הוצאות ובשקלול להתקבל,

 ;ההליך לסיום פשרה להסדר להגיע והחליטו שיפוטי, ובזמן המשפטיות בהוצאותיהם

 לאישורו בכפוף אשר ביניהם, פשרה להסדר הגיעו הצדדים ומורכב, ארוך ומתן משא ובתום

 ההליכים של ומוחלט סופי סיום לידי יביא הפועל, אל ולהוצאתו המשפט בית ידי על

;בתובענה

 אותו של לאישורו ובקשה פשרה הסכם הנכבד המשפט לבית הצדדים הגישו 6.10.2016 וביום

; המקורי״) הפשרה ״הסכם :הסכם(להלן

 הסכם בעניין הערות מספר הנכבד המשפט בית העיר במסגרתו דיון נערך 27.10.2016 ביום

;המקורי הפשרה

 הציגה במסגרתו הנכבד, המשפט בית בפני נוסף דיון נערך הצדדים, לבקשת ,5.2.2017 וביום

 לדיון הנכבד. המשפט בית של להערותיו מענה לתת נועד אשר שגיבשה, המתווה את המשיבה

 כי הוחלט זה דיון בתום מארה״ב. המשיבה של האם חברת מטעם בכיר נציג גם התייצב זה

 לנוסח להגיע שיצליחו ככל הפשרה, הסכם של המתוקן הנוסח בדבר הודעה ימסרו הצדדים

כזה.

 מענה וייתן שיתייחס כך המקורי, הפשרה הסכם של תיקונו על הצדדים שקדו הדיון, ולאחר

 ומיום 27.10.2016 בפניו(מיום שנערכו הדיונים בשני הנכבד המשפט בית של הערותיו לכל

״הדיונים״). ביחד: להלן !5.2.2017

 משפטיים הליכים ניהול תחת פשרה, הסכם ביניהם לגבש הצדדים העדיפו אלו, ובנסיבות

יקר; שיפוטי זמן והשחתת נכבדות, הוצאות והסבת ארוכים

 לכאורה, קיימות, לאישור בבקשה כי בלבד, כך ולצורך זה הסכם לצורך מסכימים והצדדים

 ההליך סיום וכי הקבוצה, חברי לכלל המשותפות משפט או עובדה של מהותיות שאלות

;העניין בנסיבות להכרעה וההוגנת היעילה הדרך הוא פשרה בהסדר

 והסיכונים הסיכויים האינטרסים, בין כראוי מאזן הפשרה הסכם כי בדעה מצויים והצדדים

 הקבוצה לחברי מאד רבה תועלת בו גלומה כי הצדדים, סבורים עוד הצדדים. מן אחד כל של

;להלן שיפורט כפי לכך, ומעבר

כדלקמן: הצדדים בין והוסכם הותנה הוצהר, לפיכך
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מבוא .1

 או ״ההסכם״ ביחד: (להלן ההסכם מן נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה להסכם המבוא .1.1

הפשרה״). ״הסכם

 כל ההסכם. בפרשנות שימוש בהן לעשות ואין בלבד הנוחות לשם הוכנסו הסעיפים כותרות .1.2

 לו תהא זכר, בלשון האמור כל רבים. בלשון משמעות גם לו תהא בהסכם, יחיד בלשון האמור

נקבה. בלשון גם משמעות

:כדלקמן המשמעות תהא בהסכם להלן המפורטים המונחים לכל .1.3

הסכם את לאשר המשפט בית החלטת בו המועד - הקובע״ ״המועד

 בסעיפים לקבוע בהתאם לעיל, כהגדרתו הפשרה,

 2006תשס״ו- ייצוגיות, תובענות לחוק 19ו- 18

 דין לפסק הפכה ייצוגיות״) תובענות ״חוק :(להלן

חלוט.

 המשפט בית על-ידי מרכיביו כל על ההסכם אישור -

 לקבוע בהתאם להסכם, דין פסק של תוקף ומתן

 ובהתאם ייצוגיות תובענות לחוק 19ו- 18 בסעיפים

 2010תש״ע- ייצוגיות, תובענות בתקנות לקבוע

ייצוגיות״). תובענות ״תקנות :(להלן

החסכם״ ״אישור

 או אחז או קיבל או רכש אשר תאגיד, או אדם כל -

 תוקפו פג אשר מהמשיבה, קנייה שובר אוחז

 (להלן: השובר גבי על שנרשם לתוקף בהתאם

 העסק בית מול שמומש מבלי הפקיעה״) ״מועד

 החזר מהמשיבה קיבל ולא ״מימוש״), (להלן:

 חלקו(ובכלל או שפקע השובר בשווי זיכוי או כספי

יובהר, ספק הסר למען מע״מ). בגין נטען החזר זה

 ו/או קיבל ו/או שרכש מי כל את כוללת הקבוצה כי

 החל וזאת כאמור, בשוברים אוחז ו/או אחז

 למועד ועד החברה של פעילותה תחילת ממועד

 זה, פשרה להסכם דין פסק של תוקף ומתן אישור

בהווה, החברה לשירותי מנוי הוא אם בין וזאת

לא. אם ובין

מיוצג״ ״תובע

המיועד כסף בשווה או בכסף הנרכש מסמך ־ ״שוברי

שירות. או מוצר של מסוים סוג בעבור לשימוש קנייח/קופונים״

 עם המתקשרים שונים וספקים חברות חנויות, -

 שוברים בדמות עסקאות העלאת לצורך גרופר

 מממשים מולם ואשר גרופר שבבעלות באתר

באתר. שרכשו השוברים את השוברים רוכשי

עסק״ ״בית
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באתר. משתמש חשבון בעל שהוא לקוח - ״מנוי״

:כדלקמן הם ההסכם של נספחיו1.4.

א׳ נספח
 לבית שתוגש פשרה הסכם לאישור הבקשה נוסח

המשפט.

 ב׳ נספח

 ג׳ נספח

ד׳ נספח

 ח׳ נספח

חסוי - ו׳ נספח

 )3(א)(25 סעיף לפי לציבור ראשונה הודעה נוסח

ייצוגיות. תובענות לחוק

 )4(א)(25 סעיף לפי לציבור שנייה הודעה נוסח

ייצוגיות. תובענות לחוק

 סעיף מכוח הצדדים, כוח באי מטעם תצהירים

 )2(ב)(12 סעיף ומכוח ייצוגיות תובענות לחוק (ב) 18

 ייצוגיות. תובענות לתקנות

 )1{ב)(12 סעיף מכוח הדין, בעלי מטעם תצהירים

 ייצוגיות. תובענות לתקנות

 בהסכם (כהגדרתם המאותרים המנויים מספר

 בהסכם (כהגדרתו לעבר הפיצוי שווי כימות זה),

 המנויים בין מתפלג הוא בו האופן ופירוט זה)

המאותרים.

כללי .2

 מצד הודאה משום עצמם על שנטלו ובהתחייבויות זה בהסדר בהתקשרותם אין כי מצהירים, הצדדים

 התביעה במסגרת שהוחלפו בי-הדין בכתבי שנטענה כלשהי דרישה ו/או בטענה מטעמם ו/או מהם מי

 את לסיים מנת על הדין משורת לפנים פשרה הסדר נערך ובהתאם כייצוגית, לאישורה והבקשה

ארוכה. תקופה במשך ההליך את ולנהל להמשיך מבלי בפשרה ההתדיינות

חחסכם אישיר .3

 כנספח המצורף בנוסח בקשה המשפט לבית הצדדים יגישו ההסכם חתימת מיום עסקים ימי 7 בתוך

 ומבקשים זה, פשרה הסכם של כריתתו אודות הנכבד המשפט לבית הצדדים מודיעים פיה על א׳,

:כדלהלן

הפשרה, הסכם לאישור הבקשה הגשת בדבר מודעה פרסום על יורה הנכבד המשפט בית כי .3.1

 תובענות לחוק )3(א)(25 סעיף לדרישת בהתאם וזאת ההסכם, של תמציתי תיאור לרבות

הראשונח״). (״ההודעה ,ב כנספח המצורף בנוסח ייצוגיות,

 שתצוין ובדרך המודעה פרסום מיום יום 45 בתוך להודיע המיוצגים התובעים יוזמנו במודעה

הפרישה״). (״הודעתהמיוצגים התובעים בקבוצת להיכלל ברצונם אין אם במודעה,
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 מהבקשה, העתק בצירוף כאמור, הראשונה ההודעה משלוח על יורה הנכבד המשפט בית כי .3.2

 בתי ולמנהל הצרכן הגנת על לממונה לממשלה, המשפטי ליועץ ומהתובענה, מההסכם

המשפט.

 המשפט בית הראשונה, ההודעה פרסום ממועד ימים 45 ובחלוף לעיל, לאמור בכפוף כי .3.3

 התביעה לאישור הבקשה את לאשר בלבד, זה ולצורך ההסכם לצורך הצדדים, ידי על יתבקש

ייצוגית. כתביעה

 כהסכם ההסכם את לאשר בלבד, זה ולצורך ההסכם לצורך המשפט, בית יתבקש כן כמו

 בית יורה ובמקביל (״פסק-הדין״), פסק־דין של תוקף לו וליתן הייצוגית בתביעה פשרה

)4(א)(25 בסעיף כאמור .ג< כנספח המצורף בנוסח לציבור שנייה הודעה פרסום על המשפט

ייצוגיות. תובענות לחוק

 11 בסעיפים לאמור בהתאם פרישה, הודעת שמסר קבוצה חבר על יחול לא זה פשרה הסכם .3.4

ייצוגיות. תובענות לחוק (ו)18 או

 ידי על יבוצע ההסדר ליישום הנוגעת אחרת הוצאה וכל זה הסדר מושא ההודעות פרסום .3.5

חשבונה. ועל המשיבה

פגדופד ונהליס המנהלות שינוי .4

:ממומשים לא שוברים בגיו החזר מתו .4.1

 סיום עם בקשר הצדדים שניהלו ומתן מהמשא וכחלק לאישור הבקשה בעקבות .4.1.1

 המועד לאחר ימים 90מ־ יאוחר לא כי הוסכם המשפט, בית לכתלי מחוץ התביעה

 בתנאי הקבועה התנהלותה את תשנה גרופר הביצוע״), ״מועד (להלן: הקובע

 למועד עד מומש שלא שובר בגין זיכוי או החזר כל יינתן לא לפיה שלה, השימוש

כדלקמן: פקיעתו,

 למועד עד שרכש שובר מימש לא אשר גרופר שבבעלות האינטרנט באתר מנוי כל

 השובר עבור ששולם הסכום מחצית בשווי גרופון״) (״כסף קרדיט יקבל פקיעתו,

:הבא המנגנון פי על באתר, רכישה לבצע יוכל באמצעותו מומש שלא

 השובר תמורת בהן בעסקאות ממומשים לא שוברים בגין הן יינתן הקרדיט א.

 בעסקאות והן לגרופר, מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או (כולה

 מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או (כולה השובר תמורת בהן

השובר. נשוא השירות ו/או המוצר את המספקים העסק לבתי

 ידי על ששולם הסכום מחצית בשווי יהא הקרדיט כי יצוין, ספק הסר למען ב.

 העמלה הפחתת לרבות הפחתה, כל זה מסכום תבוצע ולא בפועל, המנוי

ממומש. היה השובר בו במקרה לגרופר מגיעה שהייתה

 ימים 30 בתוך מימוש אי שחווה למנוי אלקטרוני דואר הודעת תישלח החברה ג.

הקרדיט לקבלת זכאי המנוי כי יצוין, ההודעה במסגרת השובר. פקיעת ממועד
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 יום 30 במשך וזאת השובר רכישת עבור ידו על ששולם מהסכום מחצית בשווי

ההודעה. משלוח מיום

 באתר המפורסמת עסקה כל רכישת לצורך לנצל יהיה ניתן הקרדיט את ד.

 האלקטרונית הדואר הודעת נשלחה בו היום מן ימים 30 במשך וזאת החברה,

לעיל. ג׳ בסעיף כאמור למנוי

 תום לפני שבוע הקרדיט, את שקיבל למנוי תזכורת הודעת תשלח החברה ה.

למימושו. התקופה

 לקבל זכאי יהיה לא רשום מנוי דין, לכל בכפוף כי מוסכם, לעיל האמור כל אף על .4.1.2

 לרכישת בעסקאות פקיעתו לאחר שובר מימוש אי של במקרה כלשהו קרדיט

 בבתי לינה לרכישת ובעסקאות לחו״ל טיסות לרכישת בעסקאות להופעות, כרטיסים

בלבד. אלה ובעסקאות הארחה, בבתי או מלון

 מדובר הכל ובסך ההסדר שווי על ביותר קטנה משמעות ממילא זו להחרגה כי יוער,

 ש״ח מיליון כעשרה של הסך מתוך לשנה, ש״ח 800,כ-ססס היותר לכל שהוא בסכום

בשנה. מימושים אי כספי

בסעיף המצוינים לאלה דומה הכלכלית שמהותם שוברים בעתיד תמכור וגרופר היה .4.1.3

 שהמועד לאחר להאריכם ניתן לא אשר לעסקאות שוברים היינו, לעיל, 4.1.2

 וכיו״ב), התקיימו שכבר מופעים יצאו, שכבר טיסות (כגון חלף העסקה למימוש

 לפנות רשאית תהיה היא העסק, לבית מועברת חלקה או כולה בגינם ושהתמורה

 יחול 4.1.2 בסעיף האמור פיה שעל מתאימה הודעה ולמסור המוסמך המשפט לבית

 להכרעת יובא הדבר ההודעה, תוכן על יחלקו והמבקשים היה אלה. שוברים על גם

המוסמך. המשפט בית

 שלא לתקופה לעיל, 4.1.1 בסעיף המפורט ההסדר פי על לפעול מתחייבת החברה .4.1.4

הביצוע. ממועד החל שנים מחמש תפחת

 מהווים אינם השוברים כי להבהיר יש מומש, שלא שובר של פקיעתו מועד לעניין .4.1.5

בעניינם, חל אינו 1981תשמ״א- הצרכן, הגנת לחוק ח14 שסעיף כך קניה׳׳ ״תווי

עצמו. בשובר לנקוב בהתאם הוא שלהם הפקיעה ומועד

 בו ויש בעבר, גרופר של להתנהלותה ביחס מהותי שינוי מהווה לעיל שפורט ההסדר .4.1.6

גרופר. של מנוייה ולכלל לעיל) לקבוצה(כהגדרתה ממש של תועלת להביא כדי

 החברה, לטענת הישראלי. השוברים בשוק תקדים חסר הוא לעיל המתואר השינוי .4.1.7

 תמורת את שומרות הישראלי השוברים בשוק הפועלות החברות כל להיום, נכון

 אינה חברה אף העסק. לבית התמורה את מעבירות או לעצמן, מומש שלא השובר

זו, אף זו לא מומש. שלא שובר בגין - חלקי או מלא זיכוי ־ הצרכנים את כיום מזכה

 המוחלים העסקיים למודלים בהשוואה גם חריג יהיה גרופר של במודל השינוי

מומש. שלא השובר תמורת עבור החזר כל אין בהן גם אשר מדינות בעשרות
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 רכישת כדוגמת עתידי, מימוש הדורשת שירות או מוצר של רכישה כל כי יצוין, עוד .4.1.8

 - )Natural Breakage^ המוכר (מונח ״טבעי״ מימוש אי באחוז מתאפיינת שוברים,

שלהם, מסיבותיהם וזאת שלהם, הרכישה את מממשים אינם אשר לקוחות דהיינו,

 ישנם לגרופר הדוגמה, לשם השימוש. לתנאי או החברה להתנהלות קשורות שאינן

 לקוחות השובר. את שמוחקיס/זורקים לקוחות או שוברים, שקנו ששוכחים לקוחות

 קשור יהיה שהדבר מבלי וזאת שרכשו, השוברים את מממשים היו לא ממילא אלו

 אינם אלו לקוחות כי ברי כמקפחים. המבקשים ידי על שנטענו השימוש בתנאי

 כוללת העתידי, ההסדר במסגרת שיזוכו המנויים קבוצת זאת, עם פיצוי. לכל זכאים

 העתידי ההסדר מן שיהנה המנויים שאחוז מכאן, לעיל. כמפורט המנויים את גם

לפצותו. היה שראוי מהאחוז בהרבה גבוה זה בסעיף המפורט

 במסגרת שהועלו לטענות מיטבי מענה לתת כדי זה בהסדר שיש ברי מקום, מכל .4.1.9

 כל דרמטי) באופן להקטין ־ למצער לאיין(או כדי זה בהסדר יש ראשית, הבקשה.

 ההסדר לאור שהרי השוברים, מימוש לאי לפעול גרופר של נטען פוטנציאלי תמריץ

 אלא לגרופר מגיעים לא השוברים מכספי מחצית כאמור, מימוש אי של במקרה

זה. בהסכם כאמור והכל מימוש, אי שחוו מנויים לאותם חוזרים

 פי על שכן הנטענים, המקפחים לתנאים גס מיטבי מענה נותן זה הסדר שנית, .4.1.10

 בהסכם כאמור שובר פקיעת של במקרה החזר יינתן הקיים, למצב ובניגוד ההסדר,

 השובר תמורת החזר אי בדבר הנטען המקפח לתנאי מצויין מענה ניתן בכך זה.

 מועד בדבר הנטען המקפח לתנאי גם ראוי מענה נותן זה הסדר פקיעתו. של במקרה

 30 של נוספת לתקופה השובר מכספי להנות האפשרות מתן בעצם השובר פקיעת

ימים.

.שקלים מיליוני בעשרות עתיד, פני הצופה ההטבה שווי את מעריכים הצדדים .4.1.11

 של תקופה למשך הפחות לכל יחול אשר עתיד פני צופה זה שהסדר לכך לב בשים

 נאמדים אשר החברה של הנוכחיים המימושים אי לנתוני לב ובשים שנים, חמש

 או (כולה השובר תמורת בהן בעסקאות הן הכל, בסך לשנה ש״ח מיליון בכעשרה

 המוצר את המספקים העסק לבתי מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה)

מועברת. אינה חלקה) או השובר(כולה תמורת כאשר והן השובר נשוא השירות ו/או

:ממומש לא שובר בגיו הזיכוי למנגנוו ביחס הבהרה הוספת .4.2

 בתנאי שיופיע גילוי באמצעות המנויים לידיעת יובא גרופר של בהתנהלותה השינוי .4.2.1

להלן. שיפורט באופן והכל באתר, הכלליים השימוש

 בהתאם וזאת בכיתוב שינוי יתבצע גרופר שבבעלות באתר הכלליים השימוש בתנאי .4.2.2

 יבוצע בכיתוב השינוי עיקר לעיל. 4.1 בסעיף כמפורט גרופר, של בהתנהלותה לשינוי

:כדלקמן יהיה נוסחו אשר ,26.8 בסעיף

 תוקפו תקופת שלאחר כך מימושם לצורך בזמן מוגבלים השוברים ״כל
 יקנה לא והשובר שימוש כל בשובר לעשות יהיה ניתן לא השובר של

 בכפוף כספי, להחזר זכות יקנה לא וכן סוג מכל זכות כל השובר לרוכש
להלן. לאמור ובכפוף דין לכל
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 תוקפו תקופת במהלך השובר את לממש השובר רוכש באחריות כן, על
שהיא, סיבה מכל השובר, את מימש לא אשר שובר רוכש השובר. של

 ו/או המוצר לקבלת זכאותו את יאבד השובר, של תוקפו תקופת במהלך
החזר, לכל זכאי יהיה ולא בשובר הגלומים ההטבה ו/או השירותים

זה. בסעיף האמור לפי למעט שהוא, וסוג מין מכל פיצוי, ו/או תשלום

 ששולם הסכום פקיעתו, למועד עד בשובר שימוש נעשה לא בהם במקרים
 או העסק לבתי יועבר השובר״) ״תמורת (להלן: השובר רכישת עבור

 תישלח החברה העסק. בתי לבין החברה שבין להסכמות בהתאם לחברה,
 ממועד ימים 30 בתוך מימוש אי שחווה למנוי אלקטרוני דואר הודעת
 קרדיט לקבלת זכאי המנוי כי יצוין, ההודעה במסגרת השובר. פקיעת
 רכישת עבור ידו על ששולם מהסכום מחצית בשווי גרופון״) (״כסף
 המפורסמת עסקה כל לרכוש יהיה ניתן באמצעותו מומש, שלא השובר
 מיום יום 30 במשך בקרדיט שימוש לעשות יהיה ניתן החברה. באתר

ההודעה.״ משלוח

 שיתאימו כך לשנותם צורך יהיה אשר השימוש, בתנאי נוספים סעיפים שיהיו ככל .4.2.3

בהתאם. ישונו הם ,26.8 סעיף להוראות

 שינוי דבר את החברה תפרסם המאוחר, לכל הביצוע, ממועד החל ימים 30 בתוך .4.2.4

 בעמוד באתר תפרסם וכן האינטרנט באתר הקבועים השימוש בתנאי ההתנהלות

 הגילוי כי יצוין, בהתנהלותה. השינוי על המיידע והאפליקציה האתר של הראשי

 שבין ביחסים מידע פערי של לקיומם האפשרות את למעשה, מבטל, לצרכנים שיינתן

 חשיבות ובעל רב משקל בעל הוא זו התנהלות שינוי כן, על לקוחותיה. לבין גרופר

דנא. בהליך שנדונו לסוגיות רבה

 מהווה, והוא גרופר עבור מאוד גבוהה עלות בחובו טומן כשלעצמו הגילוי כי מובן, .4.2.5

גרופר. עבור מאוד ויקר מאוד משמעותי פיצוי רכיב מעין כשלעצמו,

גדופד מצד נוספות והתחייבויות הצהרות .5

 מימוש לעודד מנת על ולנקוט להמשיך גרופר מתחייבת אותו נוספות פעולות תפורטנה להלו .5.1

:השוברים

 לנקוט הקובע המועד לאחר מיד המאוחר, לכל הביצוע, ממועד החל מתחייבת גרופר .5.1.1

:השוברים מימוש את לעודד הבאות בפעולות גם

 דואר הודעת למנוי החברה תשלח שובר כל פקיעת מועד לפני ימים 14 א.

הספק, להסרת הקרובה. השובר פקיעת מפני המנוי יוזהר במסגרתה אלקטרוני

 14מ־ קטן שתוקפו שובר רוכש המנוי בו במקרה תחול, לא זו הוראה כי יובהר

ימים.

 שובר פקיעת על המנויים בפני ״אזהרות״ יופיעו מנוי כל של החשבון בעמוד ב.

 נוספים ובמועדים השובר פקיעת מועד לפני ימים 7 יופיעו אלה אזהרות צפויה.

החברה. דעת לשיקול בהתאם
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 בעמוד שביצע העסקאות רישום את לסדר אפשרות תועמד מנוי כל לרשות ג.

 שמועד מהעסקה מהעסקאות, אחת כל של פקיעתן למועד בהתאם שלו החשבון

ביותר. הרחוק הוא פקיעתה שמועד לעסקה ועד ביותר הקרוב הוא פקיעתה

 עבור ביותר משמעותיות הן גרופר של אלה התחייבויות גם כי סבורים הצדדים .5.1.2

 זה ובכלל משקל, כבדות בעלויות הכרוכות בהתחייבויות מדובר ראשית, הצרכנים.

תקשורת. פתרונות ומציאת תפעוליות עלויות

 מענה ניתן ובכך מימושים לעודד כדי החברה של אלה בהתחייבויות יש כי ברי שנית, .5.1.3

 כביכול אינטרס יש לחברה לפיה לטענה זה ובכלל הבקשה, מושא לטענות נוסף

המימושים. אי את להגדיל

העבר בגיו פיצוי .6

 גרופר תבקש המשלימה, ובתשובה לאישור לבקשה גרופר בתגובת המפורטות העובדות נוכח .6.1

:הבאים הדברים את להבהיר

 לא אשר בגרופר, המנויים אחוז לאישור, לבקשה גרופר תגובת במסגרת שצוין כפי .6.1.1

 על המימוש אי לאחר החזר או זיכוי קיבלו ולא פקיעתו למועד עד שובר מימשו

מאוד. נמוך אחוז הוא ידיהם

 ציינה המשלימה, התשובה ובמסגרת לאישור לבקשה התגובה במסגרת כן, כמו .6.1.2

 את לצמצם מנת על פעולות של ארוכה שורה מבצעת היא כי גרופר, והצהירה

;פקיעתם למועד עד ממומשים לא שוברים בהם המקרים

 ואת פרטיהם את לאתר מנת על בדיקה ביצעה גרופר זה, פשרה הסכם לצורכי .6.1.3

המיוצגים. התובעים של האלקטרוני הדואר כתובות

 לכל תעניק גרופר להלן, כהגדרתו המתלה, התנאי להתקיימות בכפוף כי הוסכם, כן, על אשר .6.2

 שלא השובר/ים עבור ששילם התמורה ואשר פרטיו, את לאתר הצליחה אשר מיוצג תובע

 של החלפה זכות מאותר״) ״מנוי :(להלן העסק לבתי הועברה ולא החברה בידי נותרה מימש

(להלן: כדלקמן ההחלפה״), ״זכות (להלן: חדשים בשוברים מימש ולא שרכש שוברים

:העבר״) בגין ״הפיצוי

מומש. שלא השובר מן 25% בשווי תהיה ההחלפה זכות א.

 ידי על מומשו שלא הראשונים השוברים ארבעת עבור רק תינתן ההחלפה זכות ב.

 השוברים מארבעת אחד כל עבור להלן, ג׳ בסעיף לאמור בכפוף היינו, המנוי.

25% של בשווי קרדיט מנוי אותו יקבל המנוי ידי על מומשו שלא הראשונים

מומש. שלא שובר מכל

ש״ח. 40מ- פחות ששוויו שובר עבור החלפה זכות תינתן לא ג.
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 ש״ח 200 על יעלה לא בודד שובר עבור ההחלפה זכות של המקסימלי השווי ד.

 החלפה בזכות יזכה למשל, ש״ח, 1,000 של בסכום מומש שלא שובר (דהיינו,

בלבד). ש״ח 200 בשווי

 רכישת מסוג בעסקאות מומש שלא שובר עבור ניתנת ההחלפה שזכות ככל ה.

 זכות ־ הארחה בבתי או מלון בבתי ולינה לחו״ל, טיסות להופעות, כרטיסים

 כי יוסבר, השובר. עבור ששולם מהסכום בלבד 10% של בגובה תהא ההחלפה

העסק. לבתי מועברת המנוי ידי על המשולמת התמורה ככלל, בו בתחום מדובר

 נמוך מחיר לשלם ניתן בו באופן פועל כולו השוק בו בתחום מדובר כן, כמו

 להם ואין זה הסדר מכירים הלקוחות ,non-refundable שהיא עסקה עבור יותר

 לא גרופון, לאתר מחוץ מוצר אותו את רוכשים היו אילו וגם אחרת, ציפייה כל

 במתן שאין הרי האמור, נוכח ששילמו. הסכום בעד החזר כל מקבלים היו

 קיפוח להוות כדי זה תחום במסגרת כלל) החזר מתן באי (או נמוך החזר

המשיבה. מנויי של כלשהו

 ומבלי אוטומטי באופן המאותרים למנויים תינתן ההחלפה זכות כי יובהר ו.

 ידם על מומשו שלא השוברים הצגת כגון יזומה, פעולה כל לבצע שיידרשו

בעבר.

 אותם ותיידע המאותרים למנויים אלקטרוני דואר הודעת תישלח החברה ז.

 המועד לאחר ימים 90מ- יאוחר לא זכאים הם לו העבר בגין הפיצוי בדבר

הביצוע). למועד עד הקובע(דהיינו

 ההודעה קבלת מיום ימים 30 בתוך לנצל יהיה ניתן ההחלפה זכות את ח.

לעיל. ו׳ בסעיף כאמור האמורה,

 הוא בו והאופן לעבר הפיצוי שווי כימות גם כמו המאותרים, המנויים מספר ט.

 מדובר כי יצוין .ד כגספח זה להסכם מצורף המאותרים, המנויים בין מתפלג

 יוגש הוא ומשכך גרופר, של ורגישים סודיים מסחריים נתונים הכולל בנספח

 כוח באי כי יובהר בלבד. הנכבד המשפט בית של לעיונו חסויה במעטפה

 בעלי הם המשיבה לקוחות כל כי יובהר, עוד אלו. בנתונים עיינו המבקשים

החשבון. את לסגור וביקש אקטיבית לגרופון שפנה מי למעט משתמש, חשבון

משכך, אחוז). מחצי פחות - מהמנויים זניח באחוז מדובר האחרונים, (לגבי

 קיימים מנויים למעשה הם העבר בגין הפיצוי את שיקבלו המנויים שכל הרי

1באתר. משתמש חשבון בעלי גרופר, של

 ידי על המוערך מאוד, ומקיף גבוה פיצוי מהווים עתיד, כלפי וההסדרה העבר בגין הפיצוי .6.3

.שקלים ««ל«ונ< בעשרות הצדדים

 ניוזלטר שמקבלים מנויים של פילוח היה עבר״ ״מנויי לבין בהווה״ ״מנויים בין 5.2.2017 מיום בדיון שנעשה הפילוח כי יצוין1

 כך באתר. רכישות לבצע יכולים או ומבצעים משתמש חשבון בעלי הם האחרונים גם ניוזלטר. מקבלים שלא מנויים לעומת

עבר״. ״מנויי של קבוצה קיימת לא לענייננו שלמעשה,
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זה הסכם מושא מהודעות .7

 זה בהסכם כאמור זכויותיהם בדבר המנויים את המיידעות ההודעות כי יובהר ספק הסר למען

4 סעיף .ג,4.1.1 לסעיף (בהתאם לשלוח החברה על אשר התזכורת והודעות .א,5.1.1 סעיף .ה,1.1.

 א30 סעיף של הפרה להוות כדי בהן אין כן ועל זה בהסכם לקבוע בהתאם יישלחו לעיל), .ו6.2 וסעיף

.1982 - תשמ״ב ושידורים) התקשורת(בזק לחוק

תביעות על ויתור .8

 שלא המיוצגים והתובעים המבקשים לרבות הצדדים, מוותרים ההסכם, של וביצועו לאישורו בכפוף

 ו/או טענה כל על ומוחלט, סופי באופן מטעמם, מי ו/או משנהו כלפי האחד פרישה, הודעת מסרו

 הכלולות הדרישות ו/או מהטענות איזו עם הכרוכים ו/או הנובעים עילה ו/או זכות ו/או דרישה

מהצדדים. מי מטעם הטענות בכתבי

דיו בית מעשה .9

 בית מעשה יהווה להלן, 12 או 11 סעיף מכוח בוטל לא שההסכם לכך בכפוף זה, פשרה הסכם אישור

 שלא לשוברים הקשור בכל וזאת מטעמם, פרישה הודעת נתנו שלא המיוצגים התובעים כלפי דין

האישור. בבקשת המפורטים והסעדים העילות לגבי ספק, הסר למען זה, ובכלל מומשו,

כוהם לבאי טיהה ושכר למבקשיס גמול תשלוס בדבי מוסכמת המלצה .10

כדלקמן: היא כוחם לבאי טרחה ושכר למבקשים גמול לעניין המוסכמת הצדדים המלצת .10.1

 אליו שיועבר ומוחלט מלא סופי כגמול 1 למבקש ישולם ש״ח 104,765 בסך סכום .10.1.1

כוחו. באי באמצעות

 אליה שיועבר ומוחלט מלא סופי כגמול 2 למבקשת ישולם ש״ח 104,765 בסך סכום .10.1.2

כוחו. באי באמצעות

 בהתאם טרחה, כשכר המבקשים כוח לבאי ישולם ש״ח 1,735,770 בסך סכום .10.1.3

 לסכום כדין. ספרים ניהול ואישור מס חשבונית המצאת כנגד הפנימית, לחלוקתם

כדין. מע״מ יתווסף זה

 - (להלן ההליך בניהול 1 המבקש הוצאות כהחזר ישולם ש״ח 27,350 בסך סכום .10.1.4

כדין, מע״מ יתווסף זה לסכום כוחו. באי באמצעות ״)1 המבקש של ההוצאות ״רכיב

כדין. מס חשבונית המצאת כנגד והכל
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־ (להלן ההליך בניהול 2 המבקשת הוצאות כהחזר ישולם ש״ח 27,350 בסך סכום .10.1.5

 מע״מ יתווסף זה לסכום כוחה. באי באמצעות ״)2 המבקשת של ההוצאות ״דכיב

כדין. מס חשבונית כנגד והכל כדין,

חייבים, כוחם באי ו/או המבקשים יהיו בו היטל ו/או מס כל בתוכם כוללים לעיל הסכומים .10.2

ורכיב המבקשים כוח לבאי הטרחה שכר עבור מוסף ערך מס למעט כאלה, שיהיו ככל

ולסכום טרחה כשכר המשולם לסכום כאמור, יתווספו, אשר המבקשים, של ההוצאות

המבקשים. של ההוצאות כרכיב המשולם

הקובע. מהמועד ימים 30 בתוך ישולמו כוחם לבאי הטרחה ושכר למבקשים הגמול .10.3

השיקולים בחשבון נלקחו כוחם לבאי הטרחה ושכר למבקשים גמול לעניין ההמלצה במסגרת .10.4

:הבאים

 לעיל כמפורט הפיצוי מתן נוכח לאישור, הבקשה של העיקרית התכלית הושגה .10.4.1

;גרופר של בהתנהלותה העתידי והשינוי

;ובניהולה לאישור הבקשה בהגשת כוחם ובאי המבקשים שטרחו הרבה הטרחה .10.4.2

 יעילה בצורה סיום לכדי המחלוקות את להביא כוחם ובאי המבקשים נכונות .10.4.3

ומהירה;

;הציבור לטובת ביותר משמעותית תרומה בחובו טומן ההסכם כי העובדה .10.4.4

 לקבוצה להטבה מתווספים כוחם ולבאי למבקשים המשולמים הסכומים כי העובדה .10.4.5

;חשבונה על משולמים ולא

היתר, בין לב, בשים לאישור, והבקשה התביעה בהגשת המבקשים נשאו בו הסיכון .10.4.6

 נדחית הייתה לו ניכרים הוצאות סכומי כנגדם שייפסקו לכך המבקשים לחשיפת

;בקשתם

 התובענות בתחום המשפט בתי ידי על שאושרו לפסקי-דין בהתאם גובשה ההמלצה .10.4.7

הייצוגיות.

מתלה מנאי .11

 לתוקף מתלה תנאי יהווה חלוט דין בפסק המשפט בית ידי על ההסכם של מותנה בלתי אישור

ההסכם.

ההסכם לביטול זכות .12

בכתב, להודיע חייבת) לא (אך זכאית תהיה המשיבה 20 על יעלה הפרישה הודעות מספר שבו במקרה

 אישור גם יתבטל כאמור במקרה ההסכם. ביטול על האמור, התגבש שבו המועד מן עבודה ימי 7 בתוך

להלן. 0 סעיף הוראות זה בעניין ויחולו כייצוגית, התובענה
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ייצוגיות תובענות לחוס 19 לסעיף בהתאם בודק במינוי צודך העדי .13

הטעמים מן וזאת ותנאיו, ההסכם את יבחן אשר בודק, במינוי צורך אין כי מצהירים, הצדדים

:להלן המפורטים

 בגין החזר או זיכוי קיבלו ולא פקיעתם למועד עד שוברים מימשו לא אשר המנויים אחוז .13.1

 מצטרפת לכך גרופר. שבבעלות באתר מהמנויים מאוד קטן אחוז הוא ממומש הלא השובר

 עידוד לצורך גרופר שנוקטת לפעולות הודות היתר בין שנה, מדי קטן זה שאחוז העובדה

השוברים. מימוש

 שנתבקש לסעד רבה חפיפה בעלת היא לעיל, 4 בסעיף כמפורט העתידית ההסדרה זו, אף זו לא .13.2

המבקשים. ידי על מלכתחילה

 בלבד זו ולא והוגן, ראוי הוא הפשרה הסכם כי ברור פניו שעל הרי הדברים פני הם משאלה .13.3

בכללותו. לציבור כאמור זכויות מקנה גם אלא הקבוצה לחברי רבות זכויות מקנה שהוא

בודק. במינוי הצורך מתייתר אלו, בנסיבות

 מומחיות הדורשים מורכבים חשבונאיים עניינים על מתבסס אינו ההסכם כי להוסיף, יש לכך .13.4

 בית של דעתו שיקול על עדיף אינו בודק של דעתו שיקול הדברים, פני הם שכך שעה מיוחדת.

משפטי, עניין הם ומאוזן הוגן והיותו הפשרה הסכם של סבירותו בחינת הנכבד. המשפט

התביעה. של והסיכויים הסיכונים בבחינת הכרוך

 המנויים מספר ־ הפשרה להסכם הרלוונטיים המספריים הנתונים כי יוזכר, זה בהקשר

 בגין הפיצוי של הכולל ושוויו מומש שלא שובר כל עבור שישולם הפיצוי שווי המאותרים,

.ד נספחכ הפשרה להסכם מצורפים העבר

 הוצגו הנכבד המשפט בית שבפני לאחר נחתם הפשרה הסכם שלפנינו במקרה מכך, יתרה .13.5

 מומחים דעת חוות הנכבד המשפט לבית שהוגשו ולאחר רחבה, בצורה הצדדים טיעוני מלוא

 בפני הדעת חוות על נחקרו שהמומחים ולאחר ההליך, שבלב בסוגיות להליך הצדדים מטעם

 לצורך הנדרשת המלאה התשתית הונחה הנכבד המשפט בית בפני כלומר, הנכבד. המשפט בית

 לא אשר בודק של דעתו שיקול אלה ובנסיבות הפשרה, הסכם ושל ההליך של ההיבטים בחינת

הנכבד. המשפט בית של דעתו שיקול על עדיף להיות יכול לא אלה לכל נחשף

 בית בידי פשרה הסדר לאישור המנגנון יעילות להבטחת מיוחדת חשיבות קיימת ולבסוף, .13.6

 בבקשות הדיון את לצורך שלא ולהאריך לסרבל עלול נדרש, לא בו במקום בודק, מינוי משפט.

ראויים. פשרה הסדרי לאישור

הצדדים של משותפת המחייבות .14

של היותו על המצביעה ומנומקת מפורטת משותפת בפנייה המשפט לבית לפנות מתחייבים הצדדים

ההסכם. מתייחס שאליו המיוצגים התובעים כלל את ומשרת הוגן ראוי, ההסכם
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ושונית מועדים .15

 ההסכם ביטול של במקרה או לעיל, כהגדרתו המתלה, התנאי התקיימות אי של במקרה .15.1

 של לאישורה לבקשה המתייחס ההליך בניהול הצדדים ימשיכו לעיל, 12 בסעיף כאמור

הפסיק. בה הנקודה מן ייצוגית כתובענה התביעה

 תנאי התקיימות אי בגין לאישור הבקשה ו/או התובענה עם בקשר המשפטי ההליך נמשך .15.2

מעולם, נערך לא כאילו ועניין דבר לכל יחשב ההסכם ההסכם, ביטול קרות לאחר או מתלה

 בין כלשהו שימוש בתוכנו או בו לעשות ו/או עליו להסתמך ו/או להגישו יהיה ניתן ולא

 ובין מנהלי הליך במסגרת בין שיפוטי מעין הליך במסגרת בין כלשהו שיפוטי הליך במסגרת

 בטיוטות ו/או במצגים ו/או בנתונים להשתמש יהיה ניתן לא זה ובכלל אחר, הליך בכל

 לקראת ומתן המשא במהלך כוחם באי ו/או הצדדים מן מי של לידיעתו שהגיעו ככל ההסכם

אליו. בקשר ו/או ההסכם

 הטענות לרבות להסכם, האחר הצד מטענות באיזה מהצדדים מי של הודאה כל בהסכם אין .15.3

ובתביעה. בבקשה הנזכרות

 כל את וסופי בלעדי באופן וממצה מגבש והוא הצדדים שבין ההסכמות כל את כולל ההסכם .15.4

בו. האמור עם בקשר ההסכמות

 כל ידי על ונחתמו בכתב נעשו אם אלא להסכם, תוספת או שינוי לכל תוקף כל יהיה לא .15.5

 של טענה תישמע לא להסכם. תוקף נתן אשר המשפט בית ידי על ואושרו להסכם הצדדים

הצדדים, בין שנוהל ככל מו״מ, ו/או מצג לכל תוקף יהיה לא כן, כמו פה. בעל ההסכם שינוי

ההסכם. לחתימת קודם

ההסכם. הוראות יגברו מנספחיו, איזה הוראות לבין ההסכם הוראות בין סתירה של במקרה .15.6

 כל על ולחתום הפעולות כל את ולבצע ההסכם של לקיומו לב בתום לפעול מתחייבים הצדדים .15.7

 של ביצוען לצורך מועיל ושיהיה שיידרש, ככל וההודעות, הטפסים האישורים, המסמכים,

ההסכם. הוראות

 בתשלום הצדדים חיוב ללא להסכם דין פסק של תוקף ליתן יתבקש הנכבד המשפט בית .15.8

בהסכם. לאמור פרט כלשהו, נוסף ו/או אחר תשלום ו/או הוצאות

 45 חלוף עד מראש, מועד בתאום הצדדים, כוח באי במשרדי דורש לכל לעיון יעמוד ההסכם .15.9

הראשונה. ההודעה פרסום ממועד ימים

 הן ההסכם, של וקיומו בביצועו הקשור ובכל הודעות למסירת הקשור בכל הצדדים .כתובות15.10

 תחשב האמורה, הכתובת לפי רשום בדואר שתשלח הודעה כל להסכם. במבוא כמפורט

 נשלחה אם בישראל. דואר בבית למשלוח מסירתה מעת שעות 72 תוך שנתקבלה כהודעה

 שעובדת ובלבד מכן, שלאחר העסקים ביום שהתקבלה כמי תחשב עסקים, ביום בפקס

מסירתה. בעת ־ ביד נמסרה אם מטעמו. מי ידי על או נמענה ידי על טלפונית אושרה שליחתה

החתום: על הצדדים באו ולראיה
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יניב

המבקע ומטעם בשם



א נספח
הפשרה הסכם לאישור הבקשה נוסח

שר ר פי כ C0&CFושנת* אורי!ן וול ח! ב



 המחוזי משפט בבית
לוד - מרכז

 12001־10־13 ת״צ
 16861־10־13 ״צ1ו

ב' בפגי גרוטטופף ע' פרופ' השופט ב

006236327 ת.ז. פריזנט שמעון .1

 עו״ד ושות׳, חיימוביץ סטיס, מושקוביץ, עו״ד ב״כ ידי על

 עו״ד משרד ־ כהן ויקמן, פולינגר, ידי על וכן

:היא זה הליך לצרכי כתובתם אשר

 6525101 אביב תל שלום), (מגדל 9 העם אחד רחוב

03־7444772 :פקסימיליה ; 03-7444771:טלפון

69105625 ת.ז. גבאי אירית .2

 גבאי-חן שרון ו/או גבאי עובדיה עוה״ד ב״כ ידי על

 כהן עובדיה ו/או נפתלי אלינור ו/או גבאי צימר נתן ו/או

 9462206 ירושלים, )12 הלל בן (פינת 12 יהודה בן מרחוב דבורין מיכאל ו/או

02-6244499 :פקסימיליה ;02-6240053 טלפון:

־ נגד ־

514473230 ח.פ. בע״מ, חברתיות קניות גרופר

 ושות׳ אוריון וול חן בכר פישר משרד ב״כ ידי על

 אביב תל ,3 פריש דניאל מרחוב

03-6091117 פקסימיליה: ;03-6944142 טלפון:

מעודכן כשרה הסכם לאישור ב?שה

 חוק מכוח לסמכותו בהתאם הצדדים ידי על בזאת מתבקש הנכבד המשפט בית

 1 2010תש״ע- ייצוגיות, תובענות ותקנות ייצוגיות״) תובענות (״חוק 2006התשס״ו-

 חפשרח״ (״הסכםזו לבקשה 1 נטפחכ המצורף הפשרה חטבס את לאשר ייצוגיות״),

דין. פסק של תוקף לו וליתן ״ההטדר״), או הפשרה״ ״הטדר

המבקשיס

המשיבה

 ייצוגיות תובענות

 תובענות (״תקנות

או ״ההטכם״ או

:הבקשה גימוקי ואלו
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פללי רסע א.

 המשיבה נגד הייצוגיים״) ״התובעים או (״המבקשים״ 2-1 המבקשים הגישו 16.3.2014 ביום .1

 כייצוגית לאשרה ובקשה ומתוקנת מאוחדת תובענה ״גרופר״) או ״החברה״ או (״המשיבה״

בהתאמה). האישור״ ו-״בקשת (״התובענה״

 מהווים המשיבה של האינטרנט באתר השימוש תנאי כי המרכזית בטענה התובענה של עניינה .2

 השובר מימוש בהגבלת עניינו האחד, :מקפחים תנאים שני כולל האחיד החוזה וכי ;אחיד חוזה

פקיעתם, למועד עד ממומשים אינם באתר הנרכשים השוברים שכאשר בכך עניינו השני, ;בזמן

 השוברים תמורת כל את בידיה מותירה והמשיבה זיכוי, או החזר כל מקבלים אינם השובר רוכשי

 בכל מחזיקה אינה גרופר המבקשים, של לשיטתם התיווך). עמלת את רק (ולא לה ששולמה

 בבקשת נטען עוד מימוש; אי של במקרה בידיה השובר תמורת את להותיר לגיטימי אינטרס

 היא זה באופן שכן שבבעלותה, באתר המוצגות העסקאות בכישלון מעוניינת גרופר כי האישור

 בו השובר מימוש של במקרה לעומת השובר) תמורת יותר(מלוא גבוהים סכומים לכיסה משלשלת

 מקימה גרופר של התנהלותה כי האישור, בבקשת נטען כן בלבד. העמלה את גרופר מקבלת

 תביעה ועילת הצרכן הגנת חוק מכוח תביעה עילת זה ובכלל נוספות תביעה עילות גם למבקשים

עושר. עשיית דיני מכוח

 מטעם כלכלית דעת חוות צורפה אליה האישור, לבקשת תגובתה את גרופר הגישה 19.6.2014 ביום .3

:הבאים הדברים את גרופר פירטה תגובתה במסגרת פרלמן. מנחם מר הכלכלן

 לרכישת עסקה ביטול לסוגית מפורש באופן מתייחסים המשיבה באתר השימוש תנאי 3.1

 העסקאות ביצוע בטרם מראש ידם על ומאושרים לצרכנים ידועים אלו תנאים שובר.

באתר;

 היא שגרופר ההנחות ביניהן לאישור, והבקשה התובענה בבסיס העובדתיות ההנחות 3.2

 ושהגבלת ;גרופר בידי תמיד נותרת ממומש הבלתי השובר שתמורת ;העסקה ״אדריכלית״

 שאינן שגויות הנחות הן גרופר, ידי על שרירותי באופן נעשית השובר של התוקף

;הקיים העובדתי המצב עם מתיישבות

 על נוקטת ואף שבבעלותה באתר המתבצעות העסקאות בכישלון מעוניינת אינה גרופר 3.3

 הובילו גרופר נוקטת בהן הפעולות השוברים. רוכשי לרווחת אקטיביים בצעדים חשבונה

 חוזרים(כ- לקוחות של גבוה לאחוז זוכה וגרופר הצרכנים בקרב חיובית לחוויה ומובילות

;לאישור) לבקשה גרופר של תגובתה הגשת למועד נכון 61%

 לרווחת גרופר ונוקטת נקטה בהם והאמצעים העסקה למימוש הארוך הזמן פרק 3.4

 שקדמה (השנה 2013 לשנת נכון ממומשים הלא השוברים שאחוז לכך הובילו הצרכנים,

בלבד; 2.8% על ועמד מאוד נמוך היה לאישור) והבקשה התובענה להגשת

 מהמודל כחלק מיושמים כמקפחים, הנטענים גרופר, שבבעלות באתר השימוש תנאי 3.5

 הרציונל להחילם. לגיטימי כלכלי באינטרס מחזיקה וגרופר גרופר, של העסקי-כלכלי

,Revenue Managements המוכר רציונל הינו העסקי המודל בבסיס העומד הכלכלי

העסק בתי עבור הן הרווחיות את ומשפרת המייעלת מחירים אפליית של ביצוע המאפשר
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 גרופר זה, באופן גרופר. שבבעלות האינטרנט באתר שוברים הרוכשים הצרכנים עבור והן

 ושירותים מוצרים למכירת פלטפורמה ובינוניים קטנים עסק לבתי להציע מסוגלת

העסקי, המודל של קיומו את לאפשר מנת על למחיר. הרגישים ללקוחות מוזלים במחירים

 והשירותים המוצרים לבידול כאמצעי המשמשים מגבילים תנאים בקביעת צורך יש

 דמי גביית אמצעי הוא ואפקטיבי מקובל בידול אמצעי באתר. השוברים מושא הנמכרים

הצרכן. ידי על ממומשת אינה עסקה בו במקרה ביטול

בצירוף לתגובה״), {״התשובה גרופר של לתגובתה תשובה המבקשים הגישו ,20.11.2014 ביום .4

טענותיהם על המבקשים חזרו לתגובה התשובה במסגרת שרון. חנן מר הכלכלן של דעת חוות

לתגובת בתשובה המבקשים של טענותיהם עיקרי המשיבה. של לטענותיה והשיבו לאישור בבקשה

:כדלקמן היו גרופר

כמקפחים. הנטענים התנאים להחלת לגיטימי כלכלי באינטרס מחזיקה אינה גרופר 4.1

 אינו גרופר של העסקי המודל לקוחות; קיפוח מצדיק אינו כשלעצמו הבידול אינטרס

יעיל; בהכרח

 ידי על המוחלים מהתנאים שונים ארה״ב גרופון חברת ידי על המוחלים השימוש תנאי 4.2

;מקפחים ואינם גרופר

 של לכיסה לשלשל היא תכליתם כל וכי נדרשים, אינם כלל בענייננו המקפחים התנאים 4.3

;קופתה את ולהעשיר שמומשו, מבלי פקעו שאלה לאחר השוברים תמורת מלוא את גרופר

 דווקא עסקאות של בידול לבצע הכרח כל ואין עסקאות, בין לבידול רבות דרכים קיימות 4.4

;המקפחים התנאים באמצעות

.הסוכך׳ כ״בעיית המוכרת בעיה של קיומה יוצר גרופר של העסקי המודל 4.5

הזכות לגרופר ניתנה במסגרתו הנכבד, המשפט בית בפני משפט קדם דיון נערך 15.12.2014 ביום .5

משלימה. כלכלית דעת חוות בליווי משלימה תשובה להגיש

של משלימה כלכלית דעת חוות צורפה אליה משלימה, תשובה גרופר הגישה 1.4.2015 ביום .6

:כדלקמן היו עיקריה אשר פרלמן, מנחם מר הכלכלן

כך, שגויות. הנחות על התבססה המבקשים לתשובת שצורפה הכלכלית הדעת חוות 6.1

 אכן כמקפחים הנטענים התנאים כי מניח המבקשים מטעם הדעת בחוות הכלכלי הניתוח

 המבקשים מטעם הדעת חוות ;עליה להשיב שיש הכלכלית השאלה שזו בעוד מקפחים,

 מטעם הדעת חוות ;להחילו הכרח יהיה כי נדרש לגיטימי יהיה שתנאי מנת על כי הניחה

 המחיר העלאת באמצעות מתבצעת מחירים אפליית בהם למקרים התייחסה המבקשים

 גרופר באמצעות המיושמת המחירים אפליית בעוד למחיר, רגישים שאינם ללקוחות

;ההפוך למקרה מתייחסת

 בין זאת, רלוונטית. ובלתי שגויה ארה״ב גרופון של לזה גרופר של העסקי המודל השוואת 6.2

 קשורים אשר ומובהקים, שונים מאפיינים בעלי שונים בשווקים שמדובר מכיוון היתר,

 לפיו העסקי המודל מכך, יתרה השונות. החברות ידי על המוחל העסקי למודל בטבורם

;מדינות בעשרות זהה באופן מיושם גרופר פועלת
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 או להכשיל תמריץ אין לגרופר סוכן״. ״בעיית מייצר אינו גרופר פועלת בו העסקי המודל 6.3

 במספר פועלת אף היא ובפועל שבבעלותה, באתר הנרכשים שוברים מימוש על להקשות

העסקה. שלבי בכל השוברים מימוש את לעודד מנת על מישורים

 והמומחים המצהירים נחקרו במסגרתו הנכבד, המשפט בית בפני הוכחות דיון נערך 8.6.2015 ביום .7

הצדדים. מטעם

 נועד אשר ביניהם, פשרה להסכם הגיעו הצדדים ומורכב, ארוך ומתן משא ובתום זה, דיון לאחר .8

 ביום המקורי״). הפשרה ״הסבם (להלן: בתובענה ההליכים של ומוחלט סופי סיום לידי להביא

 של לאישורו ובקשה המקורי הפשרה הסכם את הנכבד המשפט לבית הצדדים הגישו 6.10.2016

הסכם. אותו

 הפשרה הסכם בעניין הערות מספר הנכבד המשפט בית העיר במסגרתו דיון נערך 27.10.2016 ביום .9

 במסגרתו הנכבד, המשפט בית בפני נוסף דיון נערך הצדדים, לבקשת ,5.2.2017 ביום המקורי.

הנכבד. המשפט בית של להערותיו מענה לתת נועד אשר שגיבשה, המתווה את המשיבה הציגה

מארה״ב. המשיבה של האם חברת מטעם בכיר נציג גם התייצב זה לדיון

 ככל הפשרה, הסכם של המתוקן הנוסח בדבר הודעה ימסרו הצדדים כי הוחלט זה דיון בתום .10

כזה. לנוסח להגיע שיצליחו

 לכל מענה וייתן שיתייחס כך המקורי, הפשרה הסכם של תיקונו על הצדדים שקדו הדיון, לאחר .11

;5.2.2017 ומיום 27.10.2016 בפניו(מיום שנערכו הדיונים בשני הנכבד המשפט בית של הערותיו

 עליו וחתמו כאמור הסכם נוסח לגבש הצליחו כי לבשר שמחים הצדדים ״הדיונים״). ביחד: להלן

״ההסכם״). או הפשרה״ ״הסכם המעודכן״, הפשרה ״הסכם :(להלן

 בכלל ראש. בכובד העניין את שקלו שהם לאחר הפשרה בהסכם להתקשר החליטו הצדדים כי יוער .12

 בהליך כרוך יהיה הצדדים טענות מלוא בירור הבאים: השיקולים את בחשבון הביאו הם זה

 האישור בקשת סיכויי בשקלול לתוצאותיו; ביחס מוחלטת ודאות ואין ומורכב, ארוך משפטי

 ההליך בניהול הצדדים הוצאות ובשקלול להתקבל, האישור בקשת סיכויי מול אל להידחות

 להסדר להגיע והחליטו שיפוטי, ובזמן המשפטיות בהוצאותיהם לחסוך הצדדים הסכימו המשפטי,

 ניהול תחת פשרה, הסכם ביניהם לגבש הצדדים העדיפו אלו, ובנסיבות ההליך; לסיום פשרה

 מסכימים הצדדים יקר; שיפוטי זמן והשחתת נכבדות, הוצאות והסבת ארוכים משפטיים הליכים

העניין. בנסיבות להכרעה וההוגנת היעילה הדרך הוא פשרה בהסדר ההליך סיום כי

 שניתן והמענה בדיונים, הנכבד המשפט בית התייחס אליהם העיקריים העניינים יפורטו להלן .13

המעודכן. הפשרה הסכם עיקרי יפורטו מכן, לאחר אלו. בעניינים הנכבד המשפט בית של להערותיו
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 הפשיה בהפכם לדברים מענה ומתו הנכבד המשפט בית התייחטות ב.

המעודפו

ולעתיד לעבד ביחס המלודי הפשדה הפנס עיקרי - המזלג סצת על 1.1

 מצידה ונהלים התנהלות לשינוי הן היתר, בין גרופר, התחייבה המקורי, הפשרה הסכם במסגרת .14

העבר. בגין פיצוי למתן והן והלאה, ההסכם אישור ממועד החל

 שוברים בגין החזר מתן כללה ,בגרופר והגהלימ ההתנהלות שינוי במסגרת העיקרית ההתחייבות .15

 עבור ששולם מהסכום 50% בשווי באתר, לרכישות לממש שניתן זיכוי באמצעות ממומשים, לא

 אליה אלקטרוני דואר בהודעת גרופר של למנוייה יישלח זה זיכוי כי הוסכם מומש. שלא השובר

הזיכוי. בסכום המנוי את תזכה עליו הלחיצה אשר קישור(לינק), יצורף

 כרטיסים לרכישת בעסקאות שובר מימוש אי של במקרה יינתן לא כאמור זיכוי כי הוסכם, עוד .16

 הארחה בבתי או מלון בבתי לינה לרכישת ובעסקאות לחו״ל, טיסות לרכישת בעסקאות להופעות,

ונופש״). כרטיסים (״עסקאות

 השינוי עצמו, המקורי הפשרה ובהסכם המקורי, הפשרה הסכם של לאישורו בבקשה שהוסבר כפי .17

 בשוק הפועלות החברות להיום, נכון הישראלי. השוברים בשוק תקדים חסר הוא לעיל המתואר

 השינוי מומש. שלא שובר בגין - חלקי או מלא זיכוי - הצרכנים את מזכות אינן הישראלי השוברים

מדינות, בעשרות המוחלים העסקיים למודלים בהשוואה גם חריג יהיה גרופר של במודל המתואר

מומש. שלא השובר תמורת עבור החזר כל אין בהן גם אשר

 תשלח גרופר כי בגרופר, והנהלים ההתנהלות שינוי במסגרת המקורי, הפשרה בהסכם הוסכם עוד .18

 את תשנה כי וכן ידם, על שנרכשו השוברים של תוקפם פקיעת בטרם למנוייה תזכורת הודעות

אלו. שינויים שישקפו כך שלה, האינטרנט באתר השימוש תנאי

 מנוייה כל לרשות להעמיד המקורי הפשרה בהסכם גרופר התחייבה .לעבד פיצוי מתו במסגרת .19

 הודעה משלוח באמצעות זאת, שלה. האינטרנט באתר רכישות לביצוע ש״ח, 15 בסך זיכוי בהווה

בזיכוי. המנוי את תזכה עליו לחיצה אשר קישור(לינק) הכוללת מנוייה לכל

 משמעותי קושי קיים כי לאישורו, והבקשה המקורי הפשרה הסכם במסגרת הסבירה, גרופר .20

 מימשו ולא שוברים רכשו אשר ובעבר בהווה מנויים ־ הנטענת הקבוצה חברי של פרטני באיתור

גרופר. של הנוכחיים המנויים לכל הזיכוי מוענק בה פיצוי דרך נבחרה ולכן אותם,

הגכבד המשפט בית התייחסות 2ב.

 בית התייחס במסגרתו הנכבד, המשפט בית בפני דיון התקיים 27.10.2016 ביום לעיל, כאמור .21

 בשני התמקדה הנכבד המשפט בית של התייחסותו המקורי. הפשרה להסכם הנכבד המשפט

:עיקריים עניינים

 ובמסגרת בגרופר ההתנהלות שינוי במסגרת הזיכוי מתו לצודד (לינה) בקישור השימוש 21.1

 בהודעת קישור של קיומו לפיו החשש את העלה הנכבד המשפט בית :העבר בגיו הפיצוי

את שמקבלים מי את להרתיע עשוי הזיכוי, מתן על המנויים את המיידעת הדוא״ל
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 בית להם. המוענק הזיכוי את יקבלו ולא עליו ילחצו לא שמנויים לכך ולגרום ההודעה,

 באופן הזיכויים את להעניק אפשרות יש האם לבחון החברה מן ביקש הנכבד המשפט

בקישור. שימוש לעשות צורך שיהיה מבלי אוטומטי,

 המשפט בית :גדופד של הקיימים המנויים לבלל זיבוי הענמת באמצעות לעבד פיצוי מתו 21.2

 של מנויים היינו - הרלוונטיים הקבוצה חברי את לאתר מאמץ לעשות ראוי כי סבר הנכבד

 לעבר הפיצוי את ולמקד - אותו מימשו ולא שובר רכשו אשר בהווה או בעבר גרופר

 טכנולוגי קושי קיים כי החברה נציגי ידי על הוסבר הדיון, במסגרת בלבד. אלו במנויים

 תעשה החברה כי ביקש הנכבד המשפט בית אולם לעיל), 20 סעיף אלו(ראו מנויים לאתר

זה. קושי על להתגבר מנת על מאמצים

 הוסבר עתיד, פני הצופה ההסדר מן ונופש כרטיסים עסקאות להחרגת בנוגע כי יוער, 21.3

 באופן מועברת, התמורה בהן בעסקאות מדובר כי החברה נציגי ידי על הדיון במסגרת

 הצרכן בו תחום התיירות, מתחום בעסקאות מדובר כי וכן העסק, לבתי תמידי, כמעט

 תשלום של תנאי בתוכו מגלם משלם שהוא הנמוך שהמחיר בכך מורגל

אחרת. ציפייה לצרכן שאין כך ״,nonrefimdable״

המעודכן הפשרה הספס במסגרת הגצפד המשפט בית להתייחסות מעגה מהו 3ב,

 ביטוי שייתן מנת על מעודכן, פיצוי מתווה גיבוש על החברה שקדה ,27.10.2016 מיום הדיון לאחר .22

 מתווה לגבש החברה הצליחה ויסודית, מעמיקה בחינה לאחר הנכבד. המשפט בית להתייחסות

 זה מתווה של הכלליים הקווים הוצגו 5.2.2017 ביום להתייחסויות. מענה לשיטתה, נותן, אשר

 בכיר נציג גם התייצב זה לדיון העקרונית. ברכתו את וקיבלו הנכבד המשפט בית בפני שנערך בדיון

מארה״ב. החברה של האם חברת מטעם

 וביום הנכבד, המשפט לבית שהוצג המתווה ברוח הסכם של גיבושו על הצדדים שקדו הדיון, לאחר .23

המעודכן. הפשרה הסכם על חתמו כאמור, ,6.4.2017

 בפרק במלואם יפורטו הפשרה״) ״הטכם או ״ההטכס״ גם: המעודכן(להלן הפשרה הסכם עיקרי .24

 לשיטת כך מלא, מענה נותן המעודכן הפשרה הסכם כי עתה כבר ונציין נקדים זאת, עם להלן. ג׳

:הנכבד המשפט בית של להתייחסויותיו הצדדים,

 מתן את מאפשר אשר פתרון החברה מצאה .הזיכוי מתו לצורר בקישור(לינה) לשימוש ביחס כך, .25

 כפי מצדו. אחרת פעולה בביצוע או לינק על בלחיצה צורך ללא המנוי, של לחשבונו ישירות הזיכוי

אוטומטי. באופן יינתן הזיכוי להלן, שיפורט

 לכל זיכוי באמצעות הניתן לעבר לפיצוי ביחס הנכבד, המשפט בית של השנייה התייחסותו גם .26

רבים, משאבים השקעת לאחר מלא. למענה המעודכן הפשרה בהסכם זכתה .הטיימים המנויים

 אשר טכנולוגי פתרון למצוא החברה הצליחה בארה״ב, גרופר של האם חברת ידי על זה בכלל

 רכשו אשר הקמתה, יום מאז בעבר, או בהווה שלה המנויים של רובם רוב את לאתר לה יאפשר

 על יעמוד לא והוא בלבד אלו למנויים יינתן הזיכוי פקיעתו. לתאריך עד אותו מימשו ולא שובר

 אותו ידי על מומשו שלא השוברים או השובר לטכום בהתאם ייקבע אלא ש״ח 15 של קבוע סכום

להלן. ג׳ בפרק גם ויפורטו 5.2.2017 מיום בדיון פורטו אשר שונות, מגבלות תחת מנוי,
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 מתן על השונות המגבלות זה המעודכן(ובכלל הפשרה הסכם של המנחים הקווים לעיל, כאמור .27

 המשפט בית של העקרונית ברכתו את קיבלו להלן), 3ג. בפרק •שיפורט כפי העבר, בגין הפיצוי

.5.2.2017 ביום בפניו שנערך בדיון הנכבד

 עסקאות החרגת על לוותר ביכולתה האם בדקה גם החברה כי יצוין, התמונה שלמות למען .28

 החרגה על לוותר האפשרות נשקלה מסוים, בשלב עתיד. פני הצופה ההסדר מן והנופש הכרטיסים

.5.2.2017 ביום הנכבד המשפט בית בפני שהתקיים בדיון נאמרו אף והדברים גורף, באופן זו

אלו, עסקאות עבור זיכוי להעניק אפשרות אין לחברה כי התברר מעמיקה בדיקה לאחר ואולם,

 ייצור בגינן זיכוי שמתן כך העסק, לבתי עובר התמורה סכום ככלל, בהן, בעסקאות מדובר שכן

 מבחינה הגיונית בתוצאה מדובר לא כי ברי, ההחזרים. את מכיסה ״מממנת״ החברה בו מצב

לאישור. הבקשה להביא ביקשה אליו במצב לא ואף כלכלית

 ברובם(ולכן חסויים מספריים, נתונים הנכבד המשפט בית בפני הוצגו הדיון במסגרת כי יצוין, עוד .29

 כללו אלו נתונים המוצע. הפיצוי ושווי הקבוצה גודל בדבר הדיון) בפרוטוקול נזכרים אינם גם הם

 הפשרה הסדר מתווה גיבוש לאחר עתיד״. ו־״מנויי בהווה״ ״מנויים לפי החברה מנויי פילוח גם

 בדבר המדויקים המספריים והנתונים יסודית, מספרית בדיקה שוב ביצעה החברה המעודכן,

בהסכם) (כהגדרתו לעבר הפיצוי שווי כימות בהסכם), (כהגדרתם המאותרים המנויים מספר

ההסכם. של חסוי נספח במסגרת פורטו המאותרים, המנויים בין מתפלג הוא בו האופן ופירוט

עבר״ ״מנויי לבין בהווה״ ״מנויים בין 5.2.2017 מיום בדיון שנעשה הפילוח כי לציין, יש זה בהקשר

 גם ואולם, ניוזלטר. מקבלים שלא מנויים לעומת ניוזלטר שמקבלים מנויים של פילוח היה

למעשה, משכך באתר. רכישות לבצע יכולים או ומבצעים משתמש חשבון בעלי הם האחרונים

עבד״. ״מנויי של קבוצה קיימת לא לענייננו

 עיקריו אשר המעודכן, הפשרה הסכם את לאשר מקום יש כי הצדדים סבורים אלו, בנסיבות .30

להלן. במלואם, יובאו,

המעודכן הפשרה הפכם עילויי ג.

הקבוצה הגדרה 1ג.

:כדלקמן היא הפשרה, בהסכם כהגדרתה עליה, חל שההסכם הקבוצה . 31

 תוקפו פג אשר מהמשיבה, קנייה שובר אוחז או אחז או קיבל או רכש אשר תאגיד, או אדם ״כל

 העסק בית מול שמומש מבלי הפקיעה״) ״מועד :(להלן השובר גבי על שנרשם לתוקף בהתאם

 חלקו(ובכלל או שפקע השובר בשווי זיכוי או כספי החזר מהמשיבה קיבל ולא ״מימוש״), (להלן:

 קיבל ו/או שרכש מי כל את כוללת הקבוצה כי יובהר, ספק הסר למען מע״מ). בגין נטען החזר זה

 למועד ועד החברה של פעילותה תחילת ממועד החל וזאת כאמור, בשוברים אוחז ו/או אחז ו/או

בהווה, החברה לשירותי מנוי הוא אם בין וזאת זה, פשרה להסכם דין פסק של תוקף ומתן אישור

לא.״ אם ובין

 שרכש למי רק הנטענת הקבוצה חברי את מגבילה אינה האישור בקשת כי יובהר, הזהירות למען .32

בקשה להגיש יש כי יסבור הנכבד המשפט שבית ככל זאת, עם להגשתה. עובר הקניה שוברי את



8

עד שוברים שרכש מי את כוללת הנטענת שהקבוצה שיובהר כך לאישור, הבקשה לתיקון נפרדת

הצדדים. ידי על מתאימה בקשה תוגש בתיק, דין פסק מתן

בגרופר ונהלים התנהלות שינוי 2ג.

:ממומשים לא שוברים בגיו החזר מתו .33

 התביעה סיום עם בקשר הצדדים שניהלו ומתן מהמשא וכחלק לאישור הבקשה בעקבות 33.1

(להלן: הקובע המועד לאחר ימים 90מ- יאוחר לא כי הוסכם המשפט, בית לכתלי מחוץ

 לא לפיה שלה, השימוש בתנאי הקבועה התנהלותה את תשנה גרופר הביצוע״), ״מועד

:כדלקמן פקיעתו, למועד עד מומש שלא שובר בגין זיכוי או החזר כל יינתן

פקיעתו, למועד עד שרכש שובר מימש לא אשר גרופר שבבעלות האינטרנט באתר מנוי כל

 מומש שלא השובר עבור ששולם הסכום מחצית בשווי גדופון״) (״בטף קרדיט יקבל

:הבא המנגנון פי על באתר, רכישה לבצע יוכל באמצעותו

 השובר(כולה תמורת בהן בעסקאות ממומשים לא שוברים בגין הן יינתן הקרדיט א.

 בהן בעסקאות והן לגרופר, מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או

 לבתי מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או (כולה השובר תמורת

השובר. מושא השירות ו/או המוצר את המספקים העסק

 המנוי ידי על ששולם הסכום מחצית בשווי יהא הקרדיט כי יצוין, ספק הסר למען ב.

 מגיעה שהייתה העמלה הפחתת לרבות הפחתה, כל זה מסכום תבוצע ולא בפועל,

ממומש. היה השובר בו במקרה לגרופר

 ימים 30 בתוך מימוש אי שחווה למנוי אלקטרוני דואר הודעת תישלח החברה ג.

 הקרדיט לקבלת זכאי המנוי כי יצוין, ההודעה במסגרת השובר. פקיעת ממועד

 יום 30 במשך וזאת השובר רכישת עבור ידו על ששולם מהסכום מחצית בשווי

ההודעה. משלוח מיום

החברה, באתר המפורסמת עסקה כל רכישת לצורך לנצל יהיה ניתן הקרדיט את ד.

 למנוי האלקטרונית הדואר הודעת נשלחה בו היום מן ימים 30 במשך וזאת

לעיל. ג׳ בסעיף כאמור

 תום לפני שבוע הקרדיט, את שקיבל למנוי תזכורת הודעת תשלח החברה ה.

למימושו. התקופה

 קרדיט לקבל זכאי יהיה לא רשום מנוי דין, לכל בכפוף כי מוסכם, לעיל האמור כל אף על 33.2

להופעות, כרטיסים לרכישת בעסקאות פקיעתו לאחר שובר מימוש אי של במקרה כלשהו

הארחה, בבתי או מלון בבתי לינה לרכישת ובעסקאות לחו״ל, טיסות לרכישת בעסקאות

בלבד. אלה ובעסקאות

 מדובר הכל ובסך ההסדר שווי על ביותר קטנה משמעות ממילא זו להחרגה כי יוער,

 כספי ש״ח מיליון כעשרה של הסך מתוך לשנה, ש״ח 800,כ-ססס היותר לכל שהינו בסכום

בשנה. מימושים אי
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 33.2 בסעיף המצוינים לאלה דומה הכלכלית שמהותם שוברים בעתיד תמכור וגרופר היה 33.3

 העסקה למימוש שהמועד לאחר להאריכם ניתן לא אשר לעסקאות שוברים היינו, לעיל,

 או כולה בגינם ושהתמורה וכיר׳ב), התקיימו שכבר מופעים יצאו, שכבר טיסות חלף(כגון

 ולמסור המוסמך המשפט לבית לפנות רשאית תהיה היא העסק, לבית מועברת חלקה

 והמבקשים היה אלה. שוברים על גם יחול 33.2 בסעיף האמור פיה שעל מתאימה הודעה

המוסמך. המשפט בית להכרעת יובא הדבר ההודעה, תוכן על יחלקו

 תפחת שלא לתקופה לעיל, 33.1 בסעיף המפורט ההסדר פי על לפעול מתחייבת החברה 33.4

הביצוע. ממועד החל שנים מחמש

 ״תווי מהווים אינם השוברים כי להבהיר יש מומש, שלא שובר של פקיעתו מועד לעניין 33.5

 הפקיעה ומועד בעניינם, חל אינו 1981 - תשמ״א הצרכן, הגנת לחוק ח14 שסעיף כך קניה״

עצמו. בשובר לנקוב בהתאם הוא שלהם

 כדי בו ויש בעבר, גרופר של להתנהלותה ביחס מהותי שינוי מהווה לעיל שפורט ההסדר 33.6

גרופר. של מנוייה ולכלל לעיל) לקבוצה(כהגדרתה ממש של תועלת להביא

 נכון החברה, לטענת הישראלי. השוברים בשוק תקדים חסר הוא לעיל המתואר השינוי 33.7

 שלא השובר תמורת את שומרות הישראלי השוברים בשוק הפועלות החברות כל להיום,

 את כיום מזכה אינה חברה אף העסק. לבית התמורה את מעבירות או לעצמן, מומש

 של במודל השינוי זו, אף זו לא מומש. שלא שובר בגין - חלקי או מלא זיכוי - הצרכנים

 בהן גם אשר מדינות בעשרות המוחלים העסקיים למודלים בהשוואה גם חריג יהיה גרופר

מומש. שלא השובר תמורת עבור החזר כל אין

 רכישת כדוגמת עתידי, מימוש הדורשת שירות או מוצר של רכישה כל כי יצוין, עוד 33.8

־ )Natural Breakages המוכר (מונח ״טבעי״ מימוש אי באחוז מתאפיינת שוברים,

 שאינן שלהם, מסיבותיהם וזאת שלהם, הרכישה את מממשים אינם אשר לקוחות דהיינו,

 לקוחות ישנם לגרופר הדוגמה, לשם השימוש. לתנאי או החברה להתנהלות קשורות

 ממילא אלו לקוחות השובר. את שמוחקים/זורקים לקוחות או שוברים, שקנו ששוכחים

 השימוש בתנאי קשור יהיה שהדבר מבלי וזאת שרכשו, השוברים את מממשים היו לא

זאת, עם פיצוי. לכל זכאים אינם אלו לקוחות כי ברי כמקפחים. המבקשים ידי על שנטענו

לעיל. כמפורט המנויים את גם כוללת העתידי, ההסדר במסגרת שיזוכו המנויים קבוצת

 בהרבה גבוה זה בסעיף המפורט העתידי ההסדר מן שיהנה המנויים שאחוז מכאן,

לפצותו. היה שראוי מהאחוז

 הבקשה. במסגרת שהועלו לטענות מיטבי מענה לתת כדי זה בהסדר שיש ברי מקום, מכל 33.9

 תמריץ כל דרמטי) באופן להקטין - למצער (או לאיין כדי זה בהסדר יש ראשית,

 אי של במקרה ההסדר לאור שהרי השוברים, מימוש לאי לפעול גרופר של נטען פוטנציאלי

 מנויים לאותם חוזרים אלא לגרופר מגיעים לא השוברים מכספי מחצית כאמור, מימוש

זה. בהסכם כאמור והכל מימוש, אי שחוו

 ההסדר, פי על שכן הנטענים, המקפחים לתנאים גם מיטבי מענה נותן זה הסדר שנית, 33.10

ניתן בכך זה. בהסכם כאמור שובר פקיעת של במקרה החזר יינתן הקיים, למצב ובניגוד
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פקיעתו. של במקרה השובר תמורת החזר אי בדבר הנטען המקפח לתנאי מצוין מענה

 מתן בעצם השובר פקיעת מועד בדבר הנטען המקפח לתנאי גם ראוי מענה נותן זה הסדר

ימים. 30 של נוספת לתקופה השובר מכספי להנות האפשרות

 לב בשים .שסלים מיליוני בעשרות עתיד, פני הצופה ההטבה שווי את מעריכים הצדדים 33.11

 ובשים שנים, חמש של תקופה למשך הפחות לכל יחול אשר עתיד פני צופה זה שהסדר לכך

 לשנה ש״ח מיליון בכעשרה נאמדים אשר החברה של הנוכחיים המימושים אי לנתוני לב

 הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או השובר(כולה תמורת בהן בעסקאות הן הכל, בסך

 תמורת כאשר והן השובר נשוא השירות ו/או המוצר את המספקים העסק לבתי מועברת

 בהטבה מדובר אלה נתונים לאור למעשה, מועברת. אינה חלקה) או (כולה השובר

 ממומשים הלא השוברים של מהסכום כמחצית (שהריבשנה ש״ח מיליון 5 בב- המוערכת

 33.2 בסעיף המוחרגות העסקאות של הסכומים בניכוי ־ ש״ח מיליון 10 כ- - שנה מדי
 ולא המשיבה ללקוחות שנה מדי יחזור ש״ח, 800,000 ב- היותר לכל נאמדות אשר לעיל

זה). להסדר עובר שהיה כפי העסק, בית בידי או המשיבה ביד יוותר

:ממומש לא שובר בגיו הזיכוי למנגנוו ביחס הבהרה הוספת .34

 בתנאי שיופיע גילוי באמצעות המנויים לידיעת יובא גרופר של בהתנהלותה השינוי 34.1

להלן. שיפורט באופן והכל באתר, הכלליים השימוש

 בהתאם וזאת בכיתוב שינוי יתבצע גרופר שבבעלות באתר הכלליים השימוש בתנאי 34.2

 בסעיף יבוצע בכיתוב השינוי עיקר לעיל. 33 בסעיף כמפורט גרופר, של בהתנהלותה לשינוי

כדלקמן: יהיה נוסחו אשר ,26.8

 תוקפו תקופת שלאחר כך מימושם לצורך בזמן מוגבלים השוברים ״כל
 יקנה לא והשובר שימוש כל בשובר לעשות יהיה ניתן לא השובר של

 בכפוף כספי, להחזר זכות יקנה לא וכן סוג מכל זכות כל השובר לרוכש
להלן. לאמור ובכפוף דין לכל

 תוקפו תקופת במהלך השובר את לממש השובר רוכש באחריות כן, על
שהיא, סיבה מכל השובר, את מימש לא אשר שובר רוכש השובר. של

 ו/או המוצר לקבלת זכאותו את יאבד השובר, של תוקפו תקופת במהלך
החזר, לכל זכאי יהיה ולא בשובר הגלומים ההטבה /או השירותים

זה. בסעיף האמור לפי למעט שהוא, וסוג מין מכל פיצוי, ו/או תשלום

 ששולם הסכום פקיעתו, למועד עד בשובר שימוש נעשה לא בהם במקרים
 או העסק לבתי יועבר השובר״) ״תמורת (להלן: השובר רכישת עבור

 תישלח החברה העסק. בתי לבין החברה שבין להסכמות בהתאם לחברה,
 ממועד ימים 30 בתוך מימוש אי שחווה למנוי אלקטרוני דואר הודעת
 קרדיט לקבלת זכאי המנוי כי יצוין, ההודעה במסגרת השובר. פקיעת
 רכישת עבור ידו על ששולם מהסכום מחצית בשווי גרופון״) (״כסף
 המפורסמת עסקה כל לרכוש יהיה ניתן באמצעותו מומש, שלא השובר
 מיום יום 30 במשך בקרדיט שימוש לעשות יהיה ניתן החברה. באתר

ההודעה.״ משלוח

 שיתאימו כך לשנותם צורך יהיה אשר השימוש, בתנאי נוספים סעיפים שיהיו ככל 34.3

בהתאם. ישונו הם ,26.8 סעיף להוראות

 שינוי דבר את החברה תפרסם המאוחר, לכל הביצוע, ממועד החל ימים 30 בתוך 34.4

הראשי בעמוד באתר תפרסם וכן האינטרנט באתר הקבועים השימוש בתנאי ההתנהלות
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 לצרכנים שיינתן הגילוי כי יצוין, בהתנהלותה. השינוי על המיידע והאפליקציה האתר של

 לבין גרופר שבין ביחסים מידע פערי של לקיומם האפשרות את למעשה, מבטל,

 שנדונו לסוגיות רבה חשיבות ובעל רב משקל בעל הוא זו התנהלות שינוי כן, על לקוחותיה.

דנא. בהליך

 מהווה, והוא גרופר עבור מאוד גבוהה עלות בחובו טומן כשלעצמו הגילוי כי מובן, 34.5

גרופר. עבור מאוד ויקר מאוד משמעותי פיצוי רכיב מעין כשלעצמו,

:גרופר מצד נוספות והתחייבויות הצהרות .35

מימוש לעודד מנת על ולנקוט להמשיך גרופר מתחייבת אותן נוספות פעולות תפורטנה להלן

:השוברים

 גם לנקוט הקובע המועד לאחר מיד המאוחר, לכל הביצוע, ממועד החל מתחייבת גרופר 35.1

:השוברים מימוש את לעודד הבאות בפעולות

 אלקטרוני דואר הודעת למנוי החברה תשלח שובר כל פקיעת מועד לפני ימים 14 א.

 כי יובהר הספק, להסרת הקרובה. השובר פקיעת מפני המנוי יוזהר במסגרתה

ימים. 14מ־ קטן שתוקפו שובר רוכש המנוי בו במקרה תחול, לא זו הוראה

 שובר פקיעת על המנויים בפני ״אזהרות״ יופיעו מנוי כל של החשבון בעמוד ב.

 נוספים ובמועדים השובר פקיעת מועד לפני ימים 7 יופיעו אלה אזהרות צפויה.

החברה. דעת לשיקול בהתאם

 בעמוד שביצע העסקאות רישום את לסדר אפשרות תועמד מנוי כל לרשות ג.

 מהעסקה מהעסקאות, אחת כל של פקיעתן למועד בהתאם שלו החשבון

 הרחוק הוא פקיעתה שמועד לעסקה ועד ביותר הקרוב הוא פקיעתה שמועד

ביותר.

הצרכנים. עבור ביותר משמעותיות הן גרופר של אלה התחייבויות גם כי סבורים הצדדים 35.2

 תפעוליות עלויות זה ובכלל משקל, כבדות בעלויות הכרוכות בהתחייבויות מדובר ראשית,

תקשורת. פתרונות ומציאת

 נוסף מענה ניתן ובכך מימושים לעודד כדי החברה של אלה בהתחייבויות יש כי ברי שנית, 35.3

 אי את להגדיל כביכול אינטרס יש לחברה לפיה לטענה זה ובכלל הבקשה, מושא לטענות

המימושים.

העגי גיו1 פיצוי 3ג.

גרופר תבקש המשלימה, ובתשובה לאישור לבקשה גרופר בתגובת המפורטות העובדות נוכח .36

:הבאים הדברים את להבהיר

 מימשו לא אשר בגרופר, המנויים אחוז לאישור, לבקשה גרופר תגובת במסגרת שצוין כפי 36.1

 אחוז הוא ידם על המימוש אי לאחר החזר או זיכוי קיבלו ולא פקיעתו למועד עד שובר

מאוד. נמוך
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 והצהירה ציינה המשלימה, התשובה ובמסגרת לאישור לבקשה התגובה במסגרת כן, כמו 36.2

 שוברים בהם המקרים את לצמצם מנת על פעולות של ארוכה שורה מבצעת היא כי גרופר,

;פקיעתם למועד עד ממומשים לא

 כתובות ואת פרטיהם את לאתר מנת על בדיקה ביצעה גרופר זה, פשרה הסכם לצורכי 36.3

המיוצגים. התובעים של האלקטרוני הדואר

 תובע לכל תעניק גרופר להלן, כהגדרתו המתלה, התנאי להתקיימות בכפוף כי הוסכם, כן, על אשר .37

 נותרה מימש שלא השובר/ים עבור ששילם התמורה ואשר פרטיו, את לאתר הצליחה אשר מיוצג

 ולא שרכש שוברים של החלפה זכות מאותר״) ״מנוי :(להלן העסק לבתי הועברה ולא החברה בידי

:העבר״) בגין ״הפיצוי :כדלקמן(להלן ההחלפה״), ״זכות :חדשים(להלן בשוברים מימש

מומש. שלא השובר מן 25% בשווי תהיה ההחלפה זכות א.

 ידי על מומשו שלא הראשונים השוברים ארבעת עבור רק תינתן ההחלפה זכות ב.

 השוברים מארבעת אחד כל עבור להלן, ג׳ בסעיף לאמור בכפוף היינו, המנוי.

25% של בשווי קרדיט מנוי אותו יקבל המנוי ידי על מומשו שלא הראשונים

מומש. שלא שובר מכל

ש״ח. 40מ- פחות ששוויו שובר עבור החלפה זכות תינתן לא ג.

 ש״ח 200 על יעלה לא בודד שובר עבור ההחלפה זכות של המקסימלי השווי ד.

 החלפה בזכות יזכה למשל, ש״ח, 1,000 של בסכום מומש שלא שובר (דהיינו,

בלבד). ש״ח 200 בשווי

 רכישת מסוג בעסקאות מומש שלא שובר עבור ניתנת ההחלפה שזכות ככל ה.

 זכות ־ הארחה בבתי או מלון בבתי ולינה לחו״ל, טיסות להופעות, כרטיסים

 כי יוסבר, השובר. עבור ששולם מהסכום בלבד 10% של בגובה תהא ההחלפה

העסק. לבתי מועברת המנוי ידי על המשולמת התמורה ככלל, בו בתחום מדובר

 נמוך מחיר לשלם ניתן בו באופן פועל כולו השוק בו בתחום מדובר כן, כמו

 להם ואין זה הסדר מכירים הלקוחות ,non-refundable שהיא עסקה עבור יותר

 לא גרופון, לאתר מחוץ מוצר אותו את רוכשים היו אילו וגם אחרת, ציפייה כל

 במתן שאין הרי האמור, נוכח ששילמו. הסכום בעד החזר כל מקבלים היו

 קיפוח להוות כדי זה תחום במסגרת כלל) החזר מתן באי (או נמוך החזר

המשיבה. מנויי של כלשהו

 ומבלי אוטומטי באופן המאותרים למנויים תינתן ההחלפה זכות כי יובהר ו.

 ידיהם על מומשו שלא השוברים הצגת כגון יזומה, פעולה כל לבצע שיידרשו

בעבר.

 אותם ותיידע המאותרים למנויים אלקטרוני דואר הודעת תישלח החברה ז.

 המועד לאחר ימים 90מ־ יאוחר לא זכאים הם לו העבר בגין הפיצוי בדבר

הביצוע). למועד עד הקובע(דהיינו

 ההודעה קבלת מיום ימים 30 בתוך לנצל יהיה ניתן ההחלפה זכות את ח.

לעיל. ר בסעיף כאמור האמורה,
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 הוא בו והאופן לעבר הפיצוי שווי כימות גם כמו המאותרים, המנויים מספר ט.

 מדובר כי יצוין .ד כנספח זה להסכם מצורף המאותרים, המנויים בין מתפלג

 יוגש הוא ומשכך גרופר, של ורגישים סודיים מסחריים נתונים הכולל בנספח

 כוח באי כי יובהר בלבד. הנכבד המשפט בית של לעיונו חסויה במעטפה

 בעלי הם המשיבה לקוחות כל כי יובהר, עוד אלו. בנתונים עיינו המבקשים

החשבון. את לסגור וביקש אקטיבית לגרופון שפנה מי למעט משתמש, חשבון

משכך, אחוז). מחצי פחות - מהמנויים זניח באחוז מדובר האחרונים, (לגבי

 קיימים מנויים למעשה הם העבר בגין הפיצוי את שיקבלו המנויים שכל הרי

1באתר. משתמש חשבון בעלי גרופר, של

 הצדדים ידי על המוערך מאוד, ומקיף גבוה פיצוי מהווים עתיד, כלפי וההסדרה העבר בגין הפיצוי .38

.שלולים מיליוני בעשרות

דיו בית מעשה

 לא ההפניה מקור שגיאה) סעיף מכוח בוטל לא שההסכם לכך בכפוף זה, פשרה הסכם אישור .39

 התובעים כלפי דין בית מעשה יהווה להסכם, נמצא. לא ההפניה מקוד שגיאה! או נמצא.

זה, ובכלל מומשו, שלא לשוברים הקשור בכל וזאת מטעמם, פרישה הודעת נתנו שלא המיוצגים

האישור. בבקשת המפורטים והסעדים העילות לגבי ספק, הסר למען

 של במקרה המשיבה, על-ידי הפשרה הסכם לביטול זכות כמקובל, כולל, הפשרה הסכם כי יצוין, .40

הפשרה. בהסכם הוסכם לגביו מסוים להיקף מעבר מהקבוצה פרישה

כוחם לבאי טדחח ושכד למכטשים גמול תשלום בדכי מופנמת המלצה ד.

 לעניין מוסכמת המלצה המשפט לבית להגיש הצדדים רשאים לחוק, )2(ז)(18 סעיף הוראות פי על .41

ותנאיו. שיעורו לרבות לבאי-כוחו, טרחה ושכר למבקש גמול תשלום

:כדלקמן הינה כוחם לבאי טרחה ושכר למבקשים גמול לעניין המוסכמת הצדדים המלצת .42

 אליו שיועבר ומוחלט מלא סופי כגמול 1 למבקש ישולם ש״ח 104,765 בסך סכום 42.1

כוחו. באי באמצעות

 אליה שיועבר ומוחלט מלא סופי כגמול 2 למבקשת ישולם ש״ח 104,765 בסך סכום 42.2

כוחו. באי באמצעות

 לחלוקתם בהתאם טרחה, כשכר המבקשים כוח לבאי ישולם ש״ח 1,735,770 בסך סכום 42.3

 מע״מ יתווסף זה לסכום כדין. ספרים ניהול ואישור מס חשבונית המצאת כנגד הפנימית,

כדין.

 מנויים של פילוח היה עבר״ ״מנויי לבין בהווה״ ״מנויים בין 5.2.2017 מיום בדיון שנעשה הפילוח כי יצוין לעיל, כאמור 1
 לבצע יכולים או ומבצעים משתמש חשבון בעלי הם האחרונים גם ניוזלטר. מקבלים שלא מנויים לעומת ניוזלטר שמקבלים

עבר״. ״מנויי של קבוצה קיימת לא לענייננו שלמעשה, כך באתר. רכישות
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 ״רביב - (להלן ההליך בניהול 1 המבקש הוצאות כהחזר ישולם ₪ 27,350 בסך סכום 42.4

 כנגד והכל כדין, מע״מ יתווסף זה לסכום כוחו. באי באמצעות ׳׳)1 המבקש של ההוצאות

כדין. מס חשבונית המצאת

 ״רכיב ־ (להלן ההליך בניהול 2 המבקשת הוצאות כהחזר ישולם ₪ 27,350 בסך סכום 42.5

 והכל כדין, מע״מ יתווסף זה לסכום כוחה. באי באמצעות ״)2 המבקשת של ההוצאות

כדין. מס חשבונית כנגד

 ככל חייבים, כוחם באי ו/או המבקשים יהיו בו היטל ו/או מס כל בתוכם כוללים לעיל הסכומים .43

 של ההוצאות ורכיב המבקשים כוח לבאי הטרחה שכר עבור מוסף ערך מס למעט כאלה, שיהיו

 כרכיב המשולם ולסכום טרחה כשכר המשולם לסכום כאמור, יתווספו, אשר המבקשים,

המבקשים. של ההוצאות

 על באים אינם הם המשיבה, וללקוחות לקבוצה הניתנת להטבה ומעבר בנוסף העם אלה סכומים .44

הקובע. מהמועד ימים 30 תוך ישולמו והם חשבונם,

 נוכח האישור בקשת של תכליתה שהושגה לכך לב בשים וסבירים הוגנים העם אלה סכומים .45

הפשרה. הסכם מושא ההסדרים

 המשיבה וללקוחות לקבוצה המוענקות ההטבות לשווי ביחס וסבירים הוגנים העם אלה סכומים .46

זה. בהקשר המשפט בתי של העקבית לפסיקה לב בשים והכל הפשרה, הסכם על-פי

 הארוך ומתן המשא גם כמו הייצוגית, התביעה והגשת פעולותיהם, כי סבורים כוחו ובאי המבקש .47

 של מצבם להטבת משמעי וחד ברור באופן הביאו המבקש, של כוחו באי ידי על שנוהל והמורכב

 לקוחות וכלל הקבוצה חברי יזכו ההסדר יאושר אם - המשיבה לקוחות כלל ושל הקבוצה חברי

רב. ערך ובעלות רבות להטבות המשיבה

 לפיה העבר) בגין הפיצוי וללא ההטבות יתר (ללא לבדה עתיד פני הצופה ההטבה רק כאמור, .48

 הצדדים ידי על נאמדת השוברים, ימומשו לא בהן בעסקאות המשיבה של התנהלותה דרך תשונה

 אשר בהטבה המדובר .שנים) 5 של מינימלית לתסופה בשנה, ₪ מיליון 5 (כ- ₪ מיליוני עשרותב

רב. ערך בעלת הינה הדעות, לכל

 אלא ההסדר, של והיקפו תרומתו לנוכח רק לא סבירים, כוחו ולבאי למבקש המומלצים הסכומים .49

 בין המיוצגת, הקבוצה חברי בעבור המבקשים כח באי שטרחו (מאוד) הרבה הטרחה לנוכח גם

 במתן ;ומתוקנת מאוחדת אישור בקשת בהגשת ;כייצוגית התובענה לאישור בקשה בהכנת השאר,

 חוות בהגשת ;המאוחדת האישור לבקשת לתגובה תשובה כתב בהכנת ;מקדמיות לבקשות תגובות

 וביצוע מורכב הוכחות הליך בניהול ;לדיונים והתייצבות בהכנה ;התשובה לכתב שצורפה דעת

;בתובענה לפשרה ומסובך ארוך ומתן משא בניהול ;כלכליים למומחים השאר, בין נגדיות, חקירות

ועוד. ,-הפשרה הסכם בגיבוש

 ידי על המשאבים השקעת את - זה כהוא - למצות כדי לעיל באמור אין כי יוער, הטוב הסדר למען .50

כוחו. ובאי המבקש
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 גם וזאת הטרחה ושכר הגמול את מצדיק ההליך את כוחם ובאי המבקשים ניהלו שבו האופן גם .51

 זמנים בלוח הטבה הקבוצה חברי בפני להציג והרצון שיפוטי בזמן החיסכון נוכח רק) לא (אך

 קיומם - והאחרת בחרו, בה הדרך ־ האחת :ברירות שתי עמדו כוחם ובאי המבקשים בפני מיטבי.

ומורכבים. ארוכים משפטיים הליכים של

 כשהדעת - מיטבי בזמן הטבה הקבוצה חברי לידי להביא והזכות שיפוטי בזמן לחסוך הצורך

 תוצאות מושגות היו בהכרח לא בתביעתם, יום של בסופו מצליחים המבקשים היו אם שגם נותנת

בחרו. בה בדרך לבחור המבקשים ב״כ את הובילו - יותר טובות

 באי ושכ״ט למבקש הגמול את להצדיק כדי יש בכך וגם זו, דרך לעודד מחייב הציבורי האינטרס .52

כוחו.

 משרדי ארבעה בין להתחלק צפוי שזה הרי המומלץ, הטרחה שכר ויאושר במידה כי יודגש, עוד .53

 כל אשר נפרדות ייצוגיות תביעות שתי של איחוד למעשה מהווה זה תיק כי ייזכר שונים. דין עורכי

 בסכומים מדובר כי ברי זה מטעם גם נפרדים. דין עורכי משרדי 2 ידי על מנוהלת מהן אחת

ביותר. והוגנים סבירים

 לבאי המומלץ הטרחה ושכר למבקשים המומלץ הגמול כי סבורים הצדדים לעיל, המפורט לאור .54

 סכומים הרלבנטיים. השיקולים מכלול של ואיזון שקילה לאחר וזאת ביותר, ראויים הם כוחם

 זאת וכל הפשרה, הסכם על-פי המוענקים והתרומה ההטבות הפיצוי, לסך ביחס מידתיים אלה

זה. בהקשר המשפט בתי של לפסיקה לב בשים

1בודל ממימי לפטוד בסשה ה.

 המשפט לבית המוקנית הסמכות להפעיל מקום יש דנן, המקרה של שבנסיבותיו סבורים הצדדים .55

 מן וזאת בודק, של ממינויו ולהימנע ייצוגיות תובענות לחוק )1(ב)(19 לסעיף בהתאם הנכבד

:להלן המפורטים הטעמים

 בגין החזר או זיכוי קיבלו ולא פקיעתם למועד עד שוברים מימשו לא אשר המנויים אחוז 55.1

 מצטרפת לכך גרופר. שבבעלות באתר מהמנויים מאוד קטן אחוז הוא ממומש הלא השובר

 עידוד לצורך גרופר שנוקטת לפעולות הודות היתר בין שנה, מדי קטן זה שאחוז העובדה

השוברים. מימוש

 לסעד רבה חפיפה בעלת היא לעיל, 2ג. בסעיף כמפורט העתידית ההסדרה זו, אף זו לא 55.2

המבקשים. ידי על מלכתחילה שנתבקש

 זו ולא והוגן, ראוי הוא הפשרה הסכם כי ברור פניו שעל הרי הדברים פני הם משאלה 55.3

 לציבור כאמור זכויות מקנה גם אלא הקבוצה לחברי רבות זכויות מקנה שהוא בלבד

בודק. במינוי הצורך מתייתר אלו, בנסיבות בכללותו.

 הדורשים מורכבים חשבונאיים עניינים על מתבסס אינו ההסכם כי להוסיף, יש לכך 55.4

 שיקול על עדיף אינו בודק של דעתו שיקול הדברים, פני הם שכך שעה מיוחדת. מומחיות

 הם ומאוזן הוגן והיותו הפשרה הסכם של סבירותו בחינת הנכבד. המשפט בית של דעתו

התביעה. של והסיכויים הסיכונים בבחינת הכרוך משפטי, עניין
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 המנויים מספר - הפשרה להסכם הרלוונטיים המספריים הנתונים כי יוזכר, זה בהקשר

 בגין הפיצוי של הכולל ושוויו מומש שלא שובר כל עבור שישולם הפיצוי שווי המאותרים,

כצספחר. הפשרה להסכם מצורפים העבר

 הוצגו הנכבד המשפט בית שבפני לאחר נחתם הפשרה הסכם שלפנינו במקרה מכך, יתרה 55.5

 דעת חוות הנכבד המשפט לבית שהוגשו ולאחר רחבה, בצורה הצדדים טיעוני מלוא

 חוות על נחקרו שהמומחים ולאחר ההליך, שבלב בסוגיות להליך הצדדים מטעם מומחים

 המלאה התשתית הונחה הנכבד המשפט בית בפני כלומר, הנכבד. המשפט בית בפני הדעת

 שיקול אלה ובנסיבות הפשרה, הסכם ושל ההליך של ההיבטים בחינת לצורך הנדרשת

 בית של דעתו שיקול על עדיף להיות יכול לא אלה לכל נחשף לא אשר בודק של דעתו

הנכבד. המשפט

 בית בידי פשרה הסדר לאישור המנגנון יעילות להבטחת מיוחדת חשיבות קיימת ולבסוף, 55.6

 הדיון את לצורך שלא ולהאריך לסרבל עלול נדרש, לא בו במקום בודק, מינוי משפט.

ראויים. פשרה הסדרי לאישור בבקשות

ת ו. ש ס ההסכם אישוד לצודד הנדישיס הצעדים על להודות ב

:כדלקמן להורות מתבקש הנכבד המשפט בית זו, בבקשה האמור נוכח .56

 תיאור לרבות הפשרה, הסכם לאישור הבקשה הגשת בדבר מודעה פרסום על להורות 56.1

ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 סעיף לדרישת בהתאם וזאת ההסכם, של תמציתי

הראשונה״). הפשרה(״ההודעה להסכם ,ב נספחכ המצורף בנוסח

 ובדרך המודעה פרסום מיום יום 45 בתוך להודיע המיוצגים התובעים יוזמנו במודעה

 (״הודעה המיוצגים התובעים בקבוצת להיכלל ברצונם אין אם במודעה, שתצוין

הפרישה״).

 מההסכם מהבקשה, העתק בצירוף כאמור, הראשונה ההודעה משלוח על להורות 56.2

המשפט. בתי ולמנהל הצרכן הגנת על לממונה לממשלה, המשפטי ליועץ ומהתובענה,

 המשפט בית הראשונה, ההודעה פרסום ממועד ימים 45 ובחלוף לעיל, לאמור בכפוף 56.3

 לאישור הבקשה את לאשר בלבד, זה ולצורך ההסכם לצורך הצדדים, ידי על יתבקש

ייצוגית. כתביעה התביעה

 כהסכם ההסכם את לאשר בלבד, זה ולצורך ההסכם לצורך המשפט, בית יתבקש כן כמו 56.4

 על להורות ובמקביל פסק-דין(״פטק־תדיף׳), של תוקף לו וליתן הייצוגית בתביעה פשרה

 בסעיף כאמור הפשרה, להסכם ,ג נספחכ המצורף בנוסח לציבור שנית תודעת פרסום

ייצוגיות. תובענות לחוק )4(א)(25

 ההודעות פרסום הוצאות בכל לשאת הסכימה המשיבה הפשרה, בהסכם שהוסכם כפי 56.5

אחרת. הוצאה וכל הנכבד, המשפט בית הוראת לפי הנדרש ו/או בחוק כנדרש
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דבר סוף ז.

 הפשרה הסכם במסגרת המוסכם כל את לאשר הנכבד המשפט בית מתבקש לעיל, האמור כל לאור .57

דין. פסק תוקף לו וליתן

 סעיף להוראות בהתאם באי־כוחם, תצהירי וכן הצדדים מטעם תצהירים מצורפים זו לבקשה .58

ייצוגיות. תובענות לתקנות (ב)12 ותקנה ייצוגיות, תובענות לחוק (ב)18

עו״ד גבאי, עובדיה עו״ד סטיס, יניב

המבקשים כוח באי

 עו״ד ויזנגרין, טל עו״ד אוריון, גיל ד״ר

המשיבה כוח באי

.9.4.2017 היום: אביב, הל־



צפפחב
 לפי לציבור ראשונה הודעה נוסח

תובענות לחוק )3(א)(25 סעיף

ייצוגיות

ר סישר כ שותי !1רי1א וול ח! ב C0&Cו



 פשרה הפכם לאישור בקשה הגשה בדבר הודעה

ייצוגיות״) תובענות ״חוק (להלן:2006התשס״ו- ייצוגיות, תובענות חוק לפי
״גרופר״) בע״נו(להלן: חברתיות קניות גרופר בעניין

לבית הוגשה________ביום כי ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 לסעיף בהתאם הודעה בזאת ניתנת

 נחתם אשר הפשרה״), ״הסבם :(להלן פשרה הסכם לאישור בקשה מרכז) (מחוז בלוד המחוזי המשפט

 ״המבקשים״) או ״התובעים״ גבאי(להלן: אירית והגב׳ פריזנט שמעון מר ידי על שהוגשה התובענה בעניין

 כייצוגית התביעה לאישור והבקשה ״התביעה״), :(להלן )16861-10־13 ת״צ ; 12001-10־13 גרופר(ת״צ נגד

לאישור״). ״הבקשה :(להלן

 חוזה מהווים גרופר של האינטרנט באתר השימוש תנאי כי היתר, בין נטען, ובתביעה לאישור בבקשה

 השני ;בזמן השובר מימוש בהגבלת עניינו האחד, :מקפחים תנאים שני כולל האחיד החוזה וכי ;אחיד

 אינם השובר רוכשי פקיעתם, למועד עד ממומשים אינם באתר הנרכשים השוברים שכאשר בכך עניינו

 עמלת את רק לה(ולא ששולמה השוברים תמורת כל את בידיה מותירה וגרופר זיכוי, או החזר כל מקבלים

 השובר תמורת את להותיר לגיטימי אינטרס בכל מחזיקה אינה גרופר המבקשים, של לשיטתם ;התיווך)

 המוצגות העסקאות בכישלון מעוניינת גרופר כי האישור בבקשת נטען עוד ;מימוש אי של במקרה בידיה

 לעומת השובר) תמורת יותר(מלוא גבוהים סכומים לכיסה משלשלת היא זה באופן שכן שבבעלותה, באתר

בלבד. העמלה את גרופר מקבלת בו השובר מימוש של במקרה

 קנייה שובר אוחז או אחז או קיבל או רכש אשר תאגיד, או אדם כל הם המיוצגים התובעים קבוצת

 בית מול שמומש מבלי הפקיעה״) השובר(״מועד גבי על שנרשם לתוקף בהתאם תוקפו פג אשר מהמשיבה,

 החזר זה חלקו(ובכלל או שפקע השובר בשווי זיכוי או כספי החזר מהמשיבה קיבל ולא (״מימוש״), העסק

 ו/או אחז ו/או קיבל ו/או שרכש מי כל את כוללת הקבוצה כי יובהר, ספק הסר למען מע״מ). בגין נטען

 של תוקף ומתן אישור למועד ועד החברה של פעילותה תחילת ממועד החל וזאת כאמור, בשוברים אוחז

זה. פשרה להסכם דין פסק

 לחוק (ד)18 בסעיף כהגדרתו גוף ו/או לעיל, כהגדרתם המיוצגים, התובעים קבוצת עם נמנה אשר אדם כל

וכן הפשרה להסדר מנומקת התנגדות אביב בתל המחוזי המשפט לבית להגיש רשאי ייצוגיות, תובענות

הזמן בפרק כן, כמו ״התנגדות״). (להלן:_______ליום עד טרחה ושכר גמול בעניין המוסכמת להמלצה

 בהתאם להודיע, לעיל, כהגדרתם המיוצגים, התובעים קבוצת עם נמנה אשר אדם כל רשאי לעיל, האמור

 עליו יחול הפשרה שהסכם מעוניין אינו הוא כי ייצוגיות, תובענות לחוק (ו)18 ו/או 11 בסעיפים לאמור

 גרופר, לב״כ העתק עם המשפט, בית למזכירות בכתב תשלח הפרישה הודעת פרישה״). ״הודעת :(להלן

מסירה. אישור עם רשום בדואר שישלח או אישית במסירה יימסר אשר

 אשר המיוצגים, התובעים קבוצת עם הנמנים כל את הפשרה הסכם יחייב הפשרה, הסכם להוראות בכפוף

כדין. פרישה הודעות מסרו לא

הפשרה השפם תמצית

 כספי, לזיכוי זכאי יהיה גרופר, שבבעלות האינטרנט באתר הפשרה) בהסכם (כהגדרתו רשום מנוי כל .1

 פקיעתו. למועד עד שובר יממש לא המנוי בו מקרה בכל השובר, עבור ששולם הסכום מחצית בשווי

 תקף ויהיה גרופון״) גרופר(״בסף שבבעלות באתר המנוי לחשבון שיתווסף קרדיט בצורת יינתן הזיכוי

 לחו״ל, טיסות לרכישת בעסקאות להופעות, כרטיסים לרכישת בעסקאות למעט זאת, ימים. 30 למשך

הארחה. בבתי או מלון בבתי לינה לרכישת ובעסקאות

 לשינוי בהתאם וזאת בכיתוב שינוי יתבצע גרופר שבבעלות באתר הכלליים השימוש בתנאי .2

לעיל. כמפורט גרופר, של בהתנהלותה
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 ימים 14 למנוי תזכורת דוא״ל שליחת השוברים: מימוש את לעודד הבאות בפעולות תנקוט גרופר .3

 בעמוד העסקאות לסידור אפשרות ;המנוי של החשבון בעמוד מתאימה ״אזהרה״ ;השובר פקיעת לפני

השוברים. פקיעת למועד בהתאם המנוי של החשבון

 מומש שלא השובר מן 25% בשווי החלפה זכות תיתן גרופר מומשו, ולא בעבר שנרכשו שוברים עבר .4

 - הארחה בתי או מלון בבתי ולינה לחו״ל טיסות להופעות, כרטיסים רכישת מסוג עסקאות (עבור

 הראשונים השוברים ארבעת בעבור השובר), עבור ששולם מהסכום 10% בגובה תהא ההחלפה זכות

 המקסימלי ההחלפה סכום ש״ח. 40מ- בפחות שנרכש שובר עבור החלפה זכות תינתן לא מומשו. שלא

ש״ח. 200 יהיה

טדחה ושפר גמול בעגייו מוטפממ המלצה

סך יקבל המבקש :כדלקמן הינה כוחם לבא טרחה ושכר למבקש גמול לעניין המוסכמת הצדדים המלצת

כדין); מע״מ יתווסף ההוצאות (לסכום הוצאות כהחזר ש״ח 27,350 של וסך כגמול ש״ח 104,765 של

יתווסף ההוצאות הוצאות(לסכום כהחזר ש״ח 27,350 של וסך כגמול ש״ח 104,765 של סך תקבל המבקשת

כנגד הפנימית, לחלוקתם בהתאם ש״ח, 1,735,770 בסך טרחה שכר יקבלו המבקשים ב״כ ;כדין) מע״מ

כדין. ספרים ניהול ואישור מס חשבונית המצאת

דיו בית ומעשה תביעות על ויתור

כלפי דין בית מעשה יהווה בוטל, לא שההסכם לכך בכפוף הפשרה, הסכם אישור כי לידיעה, בזאת מובא

זה, ובכלל מומשו, שלא לשוברים הקשור בכל וזאת מטעמם, פרישה הודעת נתנו שלא המיוצגים התובעים

בבקשת. המפורטים והסעדים העילות לגבי ספק, הסר למען

 בכל המחייב. הוא הפשרה הסכם של המלא הנוסח הפשרה. הסכם של בלבד תמצית מהווה לעיל האמור

הפשרה. הסכם הוראות יקבעו זו, במודעה האמור לבין הפשרה הסכם הוראות בין סתירה של מקרה

:מראש בתיאום גרופר, וב״כ המבקשים ב״כ במשרדי לעיון עומד הפשרה הסכם

 אביב. תל ,9 העם אחד רח׳ ושות׳, חיימוביץ׳ סטיס, מושקוביץ, :אביב תל ־ המבקשים כוח באי משרדי •

.03-7444772 :פקסימיליה ;03־7444771 טלפון:

 ירושלים. ),12 הלל בן (פינת 12 יהודה בן רח׳ ושות׳, צימר חן, גבאי, :ירושלים

02-6244499 פקסימיליה: ;02־6240053 טלפון:

 תל-אביב. 3 פריש דניאל רח׳ ושות׳, אוריון וול חן בכר פישר - גרופר ב״כ משרד •

.03-6914746 :פקסימיליה ;03-6941300 טלפון:

להחלטתו. בהתאם מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו מודעה תוכן



ג נספח
 סעיף לפי לציבור שנייה הודעה נוסח

ייצוגיות תובענות לחוק )4(א)(25

C0&Cשותי1 ן1רי1א וול ח! בכר פישר



פשרה הפכם אישור בדבר הודעה

 ייצוגיות״) תובענות ״חוק (להלן:2006התשפ״ו־ ייצוגיות, תובענות חוק לפי
״גרופר״) בע״ם(להלן: חברתיות קניות גרופר בעניין

המשפט בית אישר____ביום כי ייצוגיות, תובענות לחוק )4(א)(25 לסעיף בהתאם הודעה בזאת ניתנת

 נחתם אשר הפשרה׳׳), ״הפכם (להלן: פשרה להסכם דין פסק של תוקף ונתן מרכז), (מחוז בלוד המחוזי

 ״המבקשים״) או ״התובעים״ :גבאי(להלן אירית והגב׳ פריזנט שמעון מר ידי על שהוגשה התובענה בעניין

 כייצוגית התביעה לאישור והבקשה ״התביעה״), (להלן: )16861־10־13 ת״צ ;12001-10־13 (ת״צ גרופר נגד

לאישור״). ״הבקשה :(להלן

 חוזה מהווים גרופר של האינטרנט באתר השימוש תנאי כי היתר, בין נטען, ובתביעה לאישור בבקשה

 השני בזמן; השובר מימוש בהגבלת עניינו האחד, מקפחים: תנאים שני כולל האחיד החוזה וכי אחיד;

 אינם השובר רוכשי פקיעתם, למועד עד ממומשים אינם באתר הנרכשים השוברים שכאשר בכך עניינו

 עמלת את רק לה(ולא ששולמה השוברים תמורת כל את בידיה מותירה וגרופר זיכוי, או החזר כל מקבלים

 השובר תמורת את להותיר לגיטימי אינטרס בכל מחזיקה אינה גרופר המבקשים, של לשיטתם ;התיווך)

 המוצגות העסקאות בכישלון מעוניינת גרופר כי האישור בבקשת נטען עוד ;מימוש אי של במקרה בידיה

 לעומת השובר) תמורת יותר(מלוא גבוהים סכומים לכיסה משלשלת היא זה באופן שכן שבבעלותה, באתר

בלבד. העמלה את גרופר מקבלת בו השובר מימוש של במקרה

 קנייה שובר אוחז או אחז או קיבל או רכש אשר תאגיד, או אדם כל הם המיוצגים התובעים קבוצת

 בית מול שמומש מבלי הפקיעה״) השובר(״מועד גבי על שנרשם לתוקף בהתאם תוקפו פג אשר מהמשיבה,

 החזר זה חלקו(ובכלל או שפקע השובר בשווי זיכוי או כספי החזר מהמשיבה קיבל ולא (״מימוש״), העסק

 ו/או אחז ו/או קיבל ו/או שרכש מי כל את כוללת הקבוצה כי יובהר, ספק הסר למען מע״מ). בגין נטען

 של תוקף ומתן אישור למועד ועד החברה של פעילותה תחילת ממועד החל וזאת כאמור, בשוברים אוחז

זה. פשרה להסכם דין פסק

הפשדה הפקס תמצית

 כספי, לזיכוי זכאי יהיה גרופר, שבבעלות האינטרנט באתר הפשרה) בהסכם (כהגדרתו רשום מנוי כל .1

 פקיעתו. למועד עד שובר יממש לא המנוי בו מקרה בכל השובר, עבור ששולם הסכום מחצית בשווי

 תקף ויהיה גרופון״) גרופר(״כפף שבבעלות באתר המנוי לחשבון שיתווסף קרדיט בצורת יינתן הזיכוי

 לחו״ל, טיסות לרכישת בעסקאות להופעות, כרטיסים לרכישת בעסקאות למעט זאת, ימים. 30 במשך

הארחה. בבתי או מלון בבתי לינה לרכישת ובעסקאות

 לשינוי בהתאם וזאת בכיתוב שינוי יתבצע גרופר שבבעלות באתר הכלליים השימוש בתנאי .2

לעיל. כמפורט גרופר, של בהתנהלותה

 ימים 14 למנוי תזכורת דוא״ל שליחת השוברים: מימוש את לעודד הבאות בפעולות תנקוט גרופר .3

 בעמוד העסקאות לסידור אפשרות המנוי; של החשבון בעמוד מתאימה ״אזהרה״ ;השובר פקיעת לפני

השוברים. פקיעת למועד בהתאם המנוי של החשבון

 מומש שלא השובר מן 25% בשווי החלפה זכות תיתן גרופר מומשו, ולא בעבר שנרכשו שוברים עבר .1

־ הארחה בתי או מלון בבתי ולינה לחו״ל טיסות להופעות, כרטיסים רכישת מסוג עסקאות (עבור

 הראשונים השוברים ארבעת בעבור השובר), עבור ששולם מהסכום 10% בגובה תהא ההחלפה זכות

המקסימלי ההחלפה סכום ש״ח. 40מ־ בפחות שנרכש שובר עבור החלפה זכות תינתן לא מומשו. שלא

ש״ח. 200 יהיה
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טרחה ושפי גמול

 יתווסף ההוצאות (לסכום הוצאות כהחזר ש״ח 27,350 של וסך כגמול ש״ח 104,765 של סך יקבל המבקש

 (לסכום הוצאות כהחזר ש״ח 27,350 של וסך כגמול ש״ח 89,765 של סך תקבל המבקשת ;כדין) מע״מ

 לחלוקתם בהתאם ש״ח, 1,735,770 בסך טרחה שכר יקבלו המבקשים ב״כ ;כדין) מע״מ יתווסף ההוצאות

כדין. ספרים ניהול ואישור מס חשבונית המצאת כנגד הפנימית,

ת ומעשה מביעות על ויתוד י ד<ו ב

 כלפי דין בית מעשה יהווה בוטל, לא שההסכם לכך בכפוף הפשרה, הסכם אישור כי לידיעה, בזאת מובא

 זה, ובכלל מומשו, שלא לשוברים הקשור בכל וזאת מטעמם, פרישה הודעת נתנו שלא המיוצגים התובעים

בבקשת. המפורטים והסעדים העילות לגבי ספק, הסר למען

 בכל המחייב. הוא הפשרה הסכם של המלא הנוסח הפשרה. הסכם של בלבד תמצית מהווה לעיל האמור

הפשרה. הסכם הוראות יקבעו זו, במודעה האמור לבין הפשרה הסכם הוראות בין סתירה של מקרה

:מראש בתיאום גרופר, וב״כ המבקשים ב״כ במשרדי לעיון עומד הפשרה הסכם

 אביב תל ,9 העם אחד רח׳ ושות׳, חיימוביץ׳ סטיס, מושקוביץ, :אביב תל - המבקשים כוח באי משרדי •

.03-7444772 :פקסימיליה ; 03-7444771 טלפון:

 ירושלים. ),12 הלל בן (פינת 12 יהודה בן רח׳ ושות׳, צימר חן, גבאי, :ירושלים

.02-6244499 :פקסימיליה ;02-6240053 טלפון:

 תל-אביב. 3 פריש דניאל רח׳ ושות׳, אוריון וול חן בכר פישר - גרופר ב״כ משרד •

.03-6914746 פקסימיליה: ;03-6941300 טלפון:

להחלטתו. בהתאם מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו מודעה תוכן
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הצדדים כוח באי מטעם תצהירים
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תצהיד

 האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,057483802 מס׳ ת.ז. נושא עו״ד, אוריון, גיל ד״ר הח״מ, אני

:כדלהלן בכתב, בזאת מצהיר כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי

 ״החברה״), או ״המשיבה״ או ״גרופר״ :בע״מ(להלן חברתיות קניות גרופר של כוחה כבא משמש אני .1

 (להלן: גבאי אירית וגב׳ פריזנט שמעון מר ידי על נגדה הוגשה אשר בתביעה אותה ומייצג

 (להלן: )16861־10־13 ת״צ ; 12001־10־13 (ת״צ כייצוגית התביעה לאישור ובבקשה ״המבקשים״)

בהתאמה). לאישור״, ו־״הבקשה ״התובענה״

 גרופר בין נחתם אשר מתוקן, פשרה הסכם לאישור בבקשה תמיכה כתצהיר זה תצהירי עושה אני .2

 ״ההסכם״, או הפשרה״ ו־״הטכם ״הבקשה״ (להלן: זה תצהירי מצורף אליו ואשר המבקשים, לבין

 הפשרה בהסכם להם שניתנה הפרשנות תהיה זה בתצהירי הוגדרו שלא המונחים לכל בהתאמה).

המתוקן.

 הפועל, אל ולהוצאתו המשפט בית ידי על לאישורו בכפוף אשר מתוקן, פשרה להסכם הגיעו הצדדים .3

ההסכם. תנאי פי על והכל ובתובענה, בבקשה ההליכים את גמר לידי יביא

הפשרה. הסכם לאישור לבקשה 1 כנספח מצורף המתוקן הפשרה מהסכם העתק

:להלן המפורט למנגנון בהתאם לפעול גרופר התחייבה הפשרה הסכם במסגרת .4

:ממומשים לא שוברים בגיו החזר מתו

 לכתלי מחוץ התביעה סיום עם בקשר הצדדים שניהלו ומתן מהמשא וכחלק לאישור הבקשה בעקבות .5

 גרופר הביצוע״), ״מועד :(להלן הקובע המועד לאחר ימים 90 מ־ יאוחר לא כי הוסכם המשפט, בית

 שלא שובר בגין זיכוי או החזר כל יינתן לא לפיה שלה, השימוש בתנאי הקבועה התנהלותה את תשנה

:כדלקמן פקיעתו, למועד עד מומש

פקיעתו, למועד עד שרכש שובר מימש לא אשר גרופר שבבעלות האינטרנט באתר מנוי כל .5.1

 באמצעותו מומש שלא השובר עבור ששולם הסכום מחצית בשווי גרופון״) קרדיט(״כסף יקבל

:הבא המנגנון פי על באתר, רכישה לבצע יוכל

 השובר תמורת בהן בעסקאות ממומשים לא שוברים בגין הן יינתן הקרדיט א.

 בעסקאות והן לגרופר, מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או (כולה

 מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או (כולה השובר תמורת בהן

השובר. נשוא השירות ו/או המוצר את המספקים העסק לבתי

 ידי על ששולם הסכום מחצית בשווי יהא הקרדיט כי יצוין, ספק הסר למען ב.

 העמלה הפחתת לרבות הפחתה, כל זה מסכום תבוצע ולא בפועל, המנוי

ממומש. היה השובר בו במקרה לגרופר מגיעה שהייתה
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 ימים 30 בתוך מימוש אי שחווה למנוי אלקטרוני דואר הודעת תשלח החברה ג.

 הקרדיט לקבלת זכאי המנוי כי יצוין, ההודעה במסגרת השובר. פקיעת ממועד

 יום 30 במשך וזאת השובר רכישת עבור ידו על ששולם מהסכום מחצית בשווי

ההודעה. משלוח מיום

 באתר המפורסמת עסקה כל רכישת לצורך לנצל יהיה ניתן הקרדיט את ד.

 האלקטרונית הדואר הודעת נשלחה בו היום מן ימים 30 במשך וזאת החברה,

לעיל. כאמור למנוי

 תום לפני שבוע הקרדיט, את שקיבל למנוי תזכורת הודעת תשלח החברה ה.

למימושו. התקופה

 קרדיט לקבל זכאי יהיה לא רשום מנוי דין, לכל בכפוף כי הוסכם, לעיל האמור כל אף על .5.2

 להופעות, כרטיסים לרכישת בעסקאות פקיעתו לאחר שובר מימוש אי של במקרה כלשהו

 הארחה, בבתי או מלון בבתי לינה לרכישת ובעסקאות לחו׳׳ל, טיסות לרכישת בעסקאות

בלבד. אלה ובעסקאות

 בסכום מדובר הכל ובסך ההסדר שווי על ביותר קטנה משמעות ממילא זו להחרגה כי יוער, .5.3

 מימושים אי כספי ₪ מיליון כעשרה של הסך מתוך לשנה, ₪ 800,000 כ- היותר לכל שהינו

בשנה.

 היינו, לעיל, המצוינים לאלה דומה הכלכלית שמהותם שוברים בעתיד תמכור וגרופר היה .5.4

 טיסות (כגון חלף העסקה למימוש שהמועד לאחר להאריכם ניתן לא אשר לעסקאות שוברים

 לבית מועברת חלקה או כולה בגינם ושהתמורה וכיר׳ב), התקיימו שכבר מופעים יצאו, שכבר

 פיה שעל מתאימה הודעה ולמסור המוסמך המשפט לבית לפנות רשאית תהיה היא העסק,

 להכרעת יובא הדבר ההודעה, תוכן על יחלקו והמבקשים היה אלה. שוברים על גם האמור

המוסמך. המשפט בית

 החל שנים מחמש תפחת שלא לתקופה לעיל, המפורט ההסדר פי על לפעול מתחייבת החברה .5.5

הביצוע. ממועד

 קניה״ ״תווי מהווים אינם השוברים כי להבהיר יש מומש, שלא שובר של פקיעתו מועד לעניין .5.6

 שלהם הפקיעה ומועד בעניינם, חל אינו 1981 - תשמ״א הצרכן, הגנת לחוק ח14 שסעיף כך

עצמו. בשובר לנקוב בהתאם הוא

 כדי בו ויש בעבר, גרופר של להתנהלותה ביחס מהותי שינוי מהווה לעיל שפורט ההסדר .5.7

גרופר. של מנוייה ולכלל לעיל) לקבוצה(כהגדרתה ממש של תועלת להביא

 נכון החברה, לטענת הישראלי. השוברים בשוק תקדים חסר הוא לעיל המתואר השינוי .5.8

 שלא השובר תמורת את שומרות הישראלי השוברים בשוק הפועלות החברות כל להיום,

 הצרכנים את כיום מזכה אינה חברה אף העסק. לבית התמורה את מעבירות או לעצמן, מומש

 חריג יהיה גרופר של במודל השינוי זו, אף זו לא מומש. שלא שובר בגין ־ חלקי או מלא זיכוי -

 עבור החזר כל אין בהן גם אשר מדינות בעשרות המוחלים העסקיים למודלים בהשוואה גס

מומש. שלא השובר תמורת
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 שוברים, רכישת כדוגמת עתידי, מימוש הדורשת שירות או מוצר של רכישה כל כי יצוין, עוד .5.9

 לקוחות דהיינו, ־ )Natural Breakageo המוכר (מונח ״טבעי״ מימוש אי באחוז מתאפיינת

 להתנהלות קשורות שאינן שלהם, מסיבותיהם וזאת שלהם, הרכישה את מממשים אינם אשר

 או שוברים, שקנו ששוכחים לקוחות ישנם לגרופר הדוגמה, לשם השימוש. לתנאי או החברה

 השוברים את מממשים היו לא ממילא אלו לקוחות השובר. את שמוחקים/זורקים לקוחות

כמקפחים. המבקשים ידי על שנטענו השימוש בתנאי קשור יהיה שהדבר מבלי וזאת שרכשו,

 ההסדר במסגרת שיזוכו המנויים קבוצת זאת, עם פיצוי. לכל זכאים אינם אלו לקוחות כי ברי

 ההסדר מן שיהנה המנויים שאחוז מכאן, לעיל. כמפורט המנויים את גם כוללת העתידי,

לפצותו. היה שראוי מהאחוז בהרבה גבוה העתידי

 הבקשה. במסגרת שהועלו לטענות מיטבי מענה לתת כדי זה בהסדר שיש ברי מקום, מכל .5.10

 פוטנציאלי תמריץ כל דרמטי) באופן להקטין - למצער לאיין(או כדי זה בהסדר יש ראשית,

 מימוש אי של במקרה ההסדר לאור שהרי השוברים, מימוש לאי לפעול גרופר של נטען

 אי שחוו מנויים לאותם חוזרים אלא לגרופר מגיעים לא השוברים מכספי מחצית כאמור,

זה. בהסכם כאמור והכל מימוש,

 ובניגוד ההסדר, פי על שכן הנטענים, המקפחים לתנאים גם מיטבי מענה נותן זה הסדר שנית, .5.11

 מצוין מענה ניתן בכך זה. בהסכם כאמור שובר פקיעת של במקרה החזר יינתן הקיים, למצב

 מענה נותן זה הסדר פקיעתו. של במקרה השובר תמורת החזר אי בדבר הנטען המקפח לתנאי

 מכספי להנות האפשרות מתן בעצם השובר פקיעת מועד בדבר הנטען המקפח לתנאי גם ראוי

ימים. 30 של נוספת לתקופה השובר

 לכך לב בשים ,שסלים מיליוני בעשרות עתיד, פני הצופה ההטבה שווי את מעריכים הצדדים .5.12

 לב ובשים שנים, חמש של תקופה למשך הפחות לכל יחול אשר עתיד פני צופה זה שהסדר

 בסך לשנה ש״ח מיליון בכעשרה נאמדים אשר החברה של הנוכחיים המימושים אי לנתוני

 מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או השובר(כולה תמורת בהן בעסקאות הן הכל,

 השובר(כולה תמורת כאשר והן השובר נשוא השירות ו/או המוצר את המספקים העסק לבתי

מועברת. אינה חלקה) או

:ממומש לא שובד בגין הזיכוי למגגגוו ביחס הבהרה הוספת

 הכלליים השימוש בתנאי שיופיע גילוי באמצעות המנויים לידיעת יובא גרופר של בהתנהלותה השינוי .6

להלן. שיפורט באופן והכל באתר,

 לשינוי בהתאם וזאת בכיתוב שינוי יתבצע גרופר שבבעלות באתר הכלליים השימוש בתנאי .7

 יהיה נוסחו אשר ,26.8 בסעיף יבוצע בכיתוב השינוי עיקר לעיל. כמפורט גרופר, של בהתנהלותה

:כדלקמן

 תקופת שלאחר כך מימושם לצורך בזמן מוגבלים השוברים כל .26.8
 לא והשובר שימוש כל בשובר לעשות יהיה ניתן לא השובר של תוקפו

 כספי, להחזר זכות יקנה לא וכן סוג מכל זכות כל השובר לרוכש יקנה
להלן. לאמור ובכפוף דין לכל בכפוף
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 תוקפו תקופת במהלך השובר את לממש השובר רוכש באחריות כן, על
 שהיא, סיבה מכל השובר, את מימש לא אשר שובר רוכש השובר. של

 ו/או המוצר לקבלת זכאותו את יאבד השובר, של תוקפו תקופת במהלך
 החזר, לכל זכאי יהיה ולא בשובר הגלומים ההטבה /או השירותים

זה. בסעיף האמור לפי למעט שהוא, וסוג מין מכל פיצוי, ו/או תשלום

 ששולם הסכום פקיעתו, למועד עד בשובר שימוש נעשה לא בהם במקרים
 או העסק לבתי יועבר השובר״) ״תמורת (להלן: השובר רכישת עבור

 תישלח החברה העסק. בתי לבין החברה שבין להסכמות בהתאם לחברה,
 ממועד ימים 30 בתוך מימוש אי שחווה למנוי אלקטרוני דואר הודעת
 קרדיט לקבלת זכאי המנוי כי יצוין, ההודעה במסגרת השובר. פקיעת
 רכישת עבור ידו על ששולם מהסכום מחצית בשווי גרופון״) (״כסף
 המפורסמת עסקה כל לרכוש יהיה ניתן באמצעותו מומש, שלא השובר
 מיום יום 30 במשך בקרדיט שימוש לעשות יהיה ניתן החברה. באתר

ההודעה. משלוח

סעיף להוראות שיתאימו כך לשנותם צורך יהיה אשר השימוש, בתנאי נוספים סעיפים שיהיו ככל .8

בהתאם. ישונו הם ,26.8

 בתנאי ההתנהלות שינוי דבר את החברה תפרסם המאוחר, לכל הביצוע, ממועד החל ימים 30 בתוך .9

 המיידע והאפליקציה האתר של הראשי בעמוד באתר תפרסם וכן האינטרנט באתר הקבועים השימוש

 של לקיומם האפשרות את למעשה, מבטל, לצרכנים שיינתן הגילוי כי יצוין, בהתנהלותה. השינוי על

 ובעל רב משקל בעל הוא זו התנהלות שינוי כן, על לקוחותיה. לבין גרופר שבין ביחסים מידע פערי

דנא. בהליך שנדונו לסוגיות רבה חשיבות

 מעין כשלעצמו, מהווה, והוא גרופר עבור מאוד גבוהה עלות בחובו טומן כשלעצמו הגילוי כי מובן, .10

גרופר. עבור מאוד ויקר מאוד משמעותי פיצוי רכיב

:השוברים מימוש לעודד מגת על ולגהוט להמשיך גדופד מתחייבת אותו נוספות פעולות

 בפעולות גם לנקוט הקובע המועד לאחר מיד המאוחר, לכל הביצוע, ממועד החל מתחייבת גרופר .11

:השוברים מימוש את לעודד הבאות

 דואר הודעת למנוי החברה תשלח שובר כל פקיעת מועד לפני ימים 14 א.

הספק, להסרת הקרובה. השובר פקיעת מפני המנוי יוזהר במסגרתה אלקטרוני

 14מ- קטן שתוקפו שובר רוכש המנוי בו במקרה תחול, לא זו הוראה כי יובהר

ימים.

 שובר פקיעת על המנויים בפני ״אזהרות״ יופיעו מנוי כל של החשבון בעמוד ב.

 נוספים ובמועדים השובר פקיעת מועד לפני ימים 7 יופיעו אלה אזהרות צפויה.

החברה. דעת לשיקול בהתאם

 בעמוד שביצע העסקאות רישום את לסדר אפשרות תועמד מנוי כל לרשות ג.

 שמועד מהעסקה מהעסקאות, אחת כל של פקיעתן למועד בהתאם שלו החשבון

ביותר. הרחוק הוא פקיעתה שמועד לעסקה ועד ביותר הקרוב הוא פקיעתה
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 ראשית, הצרכנים. עבור ביותר משמעותיות הן גרופר של אלה התחייבויות גם כי סבורים הצדדים .12

 פתרונות ומציאת תפעוליות עלויות זה ובכלל משקל, כבדות בעלויות הכרוכות בהתחייבויות מדובר

תקשורת.

 לטענות נוסף מענה ניתן ובכך מימושים לעודד כדי החברה של אלה בהתחייבויות יש כי ברי שנית, .13

המימושים. אי את להגדיל כביכול אינטרס יש לחברה לפיה לטענה זה ובכלל הבקשה, מושא

:העבד בגיו פיצוי

 להבהיר גרופר תבקש המשלימה, ובתשובה לאישור לבקשה גרופר בתגובת המפורטות העובדות נוכח .14

:הבאים הדברים את

 מימשו לא אשר בגרופר, המנויים אחוז לאישור, לבקשה גרופר תגובת במסגרת שצוין כפי .14.1

 נמוך אחוז הינו ידיהם על המימוש אי לאחר החזר או זיכוי קיבלו ולא פקיעתו למועד עד שובר

מאוד.

 והצהירה ציינה המשלימה, התשובה ובמסגרת לאישור לבקשה התגובה במסגרת כן, כמו .14.2

 לא שוברים בהם המקרים את לצמצם מנת על פעולות של ארוכה שורה מבצעת היא כי גרופר,

;פקיעתם למועד עד ממומשים

 הדואר כתובות ואת פרטיהם את לאתר מנת על בדיקה ביצעה גרופר זה, פשרה הסכם לצורכי .14.3

המיוצגים. התובעים של האלקטרוני

 אשר מיוצג תובע לכל תעניק גרופר המתלה, התנאי להתקיימות בכפוף כי הוסכם, כן, על אשר .14.4

 בידי נותרה מימש שלא השובר/ים עבור ששילם התמורה ואשר פרטיו, את לאתר הצליחה

 ולא שרכש שוברים של החלפה זכות מאותר״) ״מנוי :העסק(להלן לבתי הועברה ולא החברה

:תעבר״) בגין ״הפיצוי :כדלקמן(להלן ההחלפה״), ״זבות :חדשים(להלן בשוברים מימש

מומש. שלא השובר מן 25% בשווי תהיה ההחלפה זכות א.

 ידי על מומשו שלא הראשונים השוברים ארבעת עבור רק תנתן ההחלפה זכות ב.

 השוברים מארבעת אחד כל עבור להלן, ג׳ בסעיף לאמור בכפוף היינו, המנוי.

25% של בשווי קרדיט מנוי אותו יקבל המנוי ידי על מומשו שלא הראשונים

מומש. שלא שובר מכל

ש״ח. 40 מ־ פחות ששוויו שובר עבור החלפה זכות תינתן לא ג.

 ש״ח 200 על יעלה לא בודד שובר עבור ההחלפה זכות של המקסימלי השווי ד.

 החלפה בזכות יזכה למשל, ש״ח, 1,000 של בסכום מומש שלא שובר (דהיינו,

בלבד). ש״ח 200 בשווי

 רכישת מסוג בעסקאות מומש שלא שובר עבור ניתנת ההחלפה שזכות ככל ה.

 זכות ־ הארחה בבתי או מלון בבתי ולינה לחו״ל, טיסות להופעות, כרטיסים

 כי יוסבר, השובר. עבור ששולם מהסכום בלבד 10% של בגובה תהא ההחלפה

העסק. לבתי מועברת המנוי ידי על המשולמת התמורה ככלל, בו בתחום מדובר

נמוך מחיר לשלם ניתן בו באופן פועל כולו השוק בו בתחום מדובר כן, כמו
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 להם ואין זה הסדר מכירים הלקוחות ,non-refundable שהיא עסקה עבור יותר

 לא גרופון, לאתר מחוץ מוצר אותו את רוכשים היו אילו וגם אחרת, ציפיה כל

 במתן שאין הרי האמור, נוכח ששילמו. הסכום בעד החזר כל מקבלים היו

 קיפוח להוות כדי זה תחום במסגרת כלל) החזר מתן באי (או נמוך החזר

המשיבה. מנויי של כלשהו

 ומבלי אוטומטי באופן המאותרים למנויים תינתן ההחלפה זכות כי יובהר ו.

 ידיהם על מומשו שלא השוברים הצגת כגון יזומה, פעולה כל לבצע שיידרשו

בעבר.

 בדבר אותם ותיידע המאותרים למנויים אלקטרוני דואר הודעת תשלח החברה ז.

 הקובע המועד לאחר ימים 90 מ- יאוחר לא זכאים הם לו העבר בגין הפיצוי

הביצוע). למועד עד (דהיינו

 ההודעה קבלת מיום ימים 30 בתוך לנצל יהיה ניתן ההחלפה זכות את ח.

לעיל. כאמור האמורה,

 הוא בו והאופן לעבר הפיצוי שווי כימות גם כמו המאותרים, המנויים מספר ט.

 כי יצוין .ד כנספח הפשרה להסדר צורף המאותרים, המנויים בין מתפלג

 הוא ומשכך גרופר, של ורגישים סודיים מסחריים נתונים הכולל בנספח מדובר

 כוח באי כי יובהר בלבד. הנכבד המשפט בית של לעיונו חסויה במעטפה יוגש

 בעלי הם המשיבה לקוחות כל כי יובהר, עוד אלו. בנתונים עיינו המבקשים

החשבון. את לסגור וביקש אקטיבית לגרופון שפנה מי למעט משתמש, חשבון

משכך, אחוז). מחצי פחות ־ מהמנויים זניח באחוז מדובר האחרונים, (לגבי

 קיימים מנויים למעשה הם העבר בגין הפיצוי את שיקבלו המנויים שכל הרי

1באתר. משתמש חשבון בעלי גרופר, של

 ידי על המוערך מאוד, ומקיף גבוה פיצוי מהווים עתיד, כלפי וההסדרה העבר בגין הפיצוי .14.5

.שלולים מיליוני בעשרות הצדדים

כוחם לבאי טרחה ושכר למבמשים גמול משלום בדבר מוסכמת המלצה

:כדלקמן הינה כוחם לבאי טרחה ושכר למבקשים גמול לעניין המוסכמת הצדדים המלצת .15

 באמצעות אליו שיועבר ומוחלט מלא סופי כגמול 1 למבקש ישולם ש״ח 104,765 בסך סכום .15.1

כוחו. באי

 באמצעות אליה שיועבר ומוחלט מלא סופי כגמול 2 למבקשת ישולם ש״ח 104,765 בסך סכום .15.2

כוחו. באי

ין1 צו  ניוזלטר שמקבלים מנויים של פילוח היה עבר״ ״מנויי לבין בהווה״ ״מנויים בין 5.2.2017 מיום בדיון שנעשה הפילוח כי י

 כך באתר. רכישות לבצע יכולים או ומבצעים משתמש חשבון בעלי הם האחרונים גם ניוזלטר. מקבלים שלא מנויים לעומת

עבר״. ״מנויי של קבוצה קיימת לא לענייננו שלמעשה,
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 לחלוקתם בהתאם טרחה, כשכר המבקשים כוח לבאי ישולם ש״ח 1,735,770 בסך סכום .15.3

 מע״מ יתווסף זה לסכום כדין. ספרים ניהול ואישור מס חשבונית המצאת כנגד הפנימית,

כדין.

 ההוצאות ״רביב - ההליך(להלן בניהול 1 המבקש הוצאות כהחזר ישולם ₪ 27,350 בסך סכום .15.4

 המצאת כנגד והכל כדין, מע״מ יתווסף זה לסכום כוחו. באי באמצעות ״)1 המבקש של

כדין. מס חשבונית

 ״רביב - (להלן ההליך בניהול 2 המבקשת הוצאות כהחזר ישולם ₪ 27,350 בסך סכום .15.5

 כנגד והכל כדין, מע״מ יתווסף זה לסכום כוחה. באי באמצעות ״)2 המבקשת של ההוצאות

כדין. מס חשבונית

 חייבים, כוחם באי ו/או המבקשים יהיו בו היטל ו/או מס כל בתוכם כוללים לעיל הסכומים .15.6

 ורכיב המבקשים כוח לבאי הטרחה שכר עבור מוסף ערך מס למעט כאלה, שיהיו ככל

 ולסכום טרחה כשכר המשולם לסכום כאמור, יתווספו, אשר המבקשים, של ההוצאות

המבקשים. של ההוצאות כרכיב המשולם

הקובע. מהמועד ימים 30 בתוך ישולמו כוחם לבאי הטרחה ושכר למבקשים הגמול .15.7

 השיקולים בחשבון נלקחו כוחם לבאי הטרחה ושכר למבקשים גמול לעניין ההמלצה במסגרת .15.8

:הבאים

 לעיל כמפורט הפיצוי מתן נוכח לאישור, הבקשה של העיקרית התכלית הושגה .15.8.1

;גרופר של בהתנהלותה העתידי והשינוי

;ובניהולה לאישור הבקשה בהגשת כוחם ובאי המבקשים שטרחו הרבה הטרחה .15.8.2

 יעילה בצורה סיום לכדי המחלוקות את להביא כוחם ובאי המבקשים נכונות .15.8.3

;ומהירה

{הציבור לטובת ביותר משמעותית תרומה בחובו טומן ההסכם כי העובדה .15.8.4

 לקבוצה להטבה מתווספים כוחם ולבאי למבקשים המשולמים הסכומים כי העובדה .15.8.5

;חשבונה על משולמים ולא

 היתר, בין לב, בשים לאישור, והבקשה התביעה בהגשת המבקשים נשאו בו הסיכון .15.8.6

 נדחית הייתה לו ניכרים הוצאות סכומי כנגדם שייפסקו לכך המבקשים לחשיפת

;בקשתם

 התובענות בתחום המשפט בתי ידי על שאושרו לפסקי-דין בהתאם גובשה ההמלצה .15.8.7

הייצוגיות.

ס במינוי צויד העדד ד 1 לסעיף בחמאם בו ייצוגיות תובענות לחוס 9

 ותנאיו, ההסכם את יבחן אשר בודק, במינוי צורך אין כי הצדדים, הצהירו הפשרה הסכם במסגרת .16

:להלן המפורטים הטעמים מן וזאת
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 בגין החזר או זיכוי קיבלו ולא פקיעתם למועד עד שוברים מימשו לא אשר המנויים אחוז .16.1

 מצטרפת לכך גרופר. שבבעלות באתר מהמנויים מאוד קטן אחוז הוא ממומש הלא השובר

 עידוד לצורך גרופר שנוקטת לפעולות הודות היתר בין שנה, מדי קטן זה שאחוז העובדה

השוברים. מימוש

 ידי על מלכתחילה שנתבקש לסעד רבה חפיפה בעלת היא העתידית ההסדרה זו, אף זו לא .16.2

המבקשים.

 בלבד זו ולא והוגן, ראוי הוא הפשרה הסכם כי ברור פניו שעל הרי הדברים פני הם משאלה .16.3

בכללותו. לציבור כאמור זכויות מקנה גם אלא הקבוצה לחברי רבות זכויות מקנה שהוא

בודק. במינוי הצורך מתייתר אלו, בנסיבות

 מומחיות הדורשים מורכבים חשבונאיים עניינים על מתבסס אינו ההסכם כי להוסיף, יש לכך .16.4

 בית של דעתו שיקול על עדיף אינו בודק של דעתו שיקול הדברים, פני הם שכך שעה מיוחדת.

משפטי, עניין הינם ומאוזן הוגן והיותו הפשרה הסכם של סבירותו בחינת הנכבד. המשפט

התביעה. של והסיכויים הסיכונים בבחינת הכרוך

 המנויים מספר ־ הפשרה להסכם הרלוונטיים המספריים הנתונים כי יוזכר, זה בהקשר

 בגין הפיצוי של הכולל ושוויו מומש שלא שובר כל עבור שישולם הפיצוי שווי המאותרים,

ו׳. כנספח הפשרה להסכם מצורפים העבר

 הוצגו הנכבד המשפט בית שבפני לאחר נחתם הפשרה הסכם שלפנינו במקרה מכך, יתרה .16.5

 מומחים דעת חוות הנכבד המשפט לבית שהוגשו ולאחר רחבה, בצורה הצדדים טיעוני מלוא

 בפני הדעת חוות על נחקרו שהמומחים ולאחר ההליך, שבלב בסוגיות להליך הצדדים מטעם

 לצורך הנדרשת המלאה התשתית הונחה הנכבד המשפט בית בפני כלומר, הנכבד. המשפט בית

 לא אשר בודק של דעתו שיקול אלה ובנסיבות הפשרה, הסכם ושל ההליך של ההיבטים בחינת

הנכבד. המשפט בית של דעתו שיקול על עדיף להיות יכול לא אלה לכל נחשף

 בית בידי פשרה הסדר לאישור המנגנון יעילות להבטחת מיוחדת חשיבות קיימת ולבסוף, .16.6

 בבקשות הדיון את לצורך שלא ולהאריך לסרבל עלול נדרש, לא בו במקום בודק, מינוי משפט.

ראויים. פשרה הסדרי לאישור

סיכום

עצמו. בהסדר כמפורט והכל נוספים לתנאים כפוף הפשרה הסדר .17

להסכם בקשר קיבלתי ולא ובנספחיו הפשרה בהסכם מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל .18

בתצהירי מנויה שאיננה בעקיפין, או במישרין הנאה, טובת או טרחה) שכר תשלום(למעט כל הפשרה

זה.
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אמת. תצהירי תוכן וכי חתימתי זוהי שמי זהו כי מצהיר הנני .19

אישור
 אפריל בחודש 6 ביום כי מאשר )65267(מ.ר. עו״ד ורון, אמיר הח״מ, אני

 ולאחר אישית, לי המוכר עו״ד, אוריון, גיל ד״ר בפניי הופיע ,2017
 לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא ואם אמת להצהיר עליו כי שהזהרתיו

בפני. עליה וחתם דלעיל הצהרתו אמיתות בפני אישר בחוק, הקבועים
mihkעו״ד ורוך, אמיך

״דע ורון, אמיר



תצהיד

וכי האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,032963290 מס׳ ת.ז. נושא עו״ד, סטיס, יניב הח״מ, אני

:כדלהלן בכתב, בזאת מצהיר כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה

 ידי ועל ידיו על הוגשה אשר בתביעה אותו ומייצג פריזנט שמעון מר המבקש של כוחו כבא משמש אני .1

 ת״צ ; 12001-10־13 כייצוגית(ת״צ התביעה לאישור ובבקשה ״המבקשים״) גבאי(להלן: אירית הגב׳

בהתאמה). לאישור״, ו-״הבקשה ״התובענה״ :(להלן )16861־10־13

 גרופר בין נחתם אשר המתוקן, הפשרה הסכם לאישור בבקשה תמיכה כתצהיר זה תצהירי עושה אני .2

 זה תצהירי מצורף אליו ואשר המבקשים, לבין ״החברה״) או ״גרופר״ (להלן: בע״מ חברתיות קניות

 בתצהירי הוגדרו שלא המונחים לכל בהתאמה). ״ההסכם״, או הפשרה״ ו־״הסנם ״הבקשה״ :(להלן

הפשרה. בהסכם להם שניתנה הפרשנות תהיה זה

 הפועל, אל ולהוצאתו המשפט בית ידי על לאישורו בכפוף אשר ביניהם, פשרה להסכם הגיעו הצדדים .3

 הפשרה״). ״הסדר :ההסכם(להלן תנאי פי על והכל ובתובענח, בבקשה ההליכים את גמר לידי יביא

הפשרה. הסכם לאישור לבקשה 1 נספחכ מצורף המתוקן הפשרה מהסכם העתק

:להלן המפורט למנגנון בהתאם לפעול גרופר התחייבה הפשרה הסכם במסגרת .4

:ממומשים לא שוברים בגיו החזר מתו

 לכתלי מחוץ התביעה סיום עם בקשר הצדדים שניהלו ומתן מהמשא וכחלק לאישור הבקשה בעקבות .5

 גרופר הביצוע״), ״מועד הקובע(להלן: המועד לאחר ימים 90מ־ יאוחר לא כי הוסכם המשפט, בית

 שלא שובר בגין זיכוי או החזר כל יינתן לא לפיה שלה, השימוש בתנאי הקבועה התנהלותה את תשנה

:כדלקמן פקיעתו, למועד עד מומש

פקיעתו, למועד עד שרכש שובר מימש לא אשר גרופר שבבעלות האינטרנט באתר מנוי כל .5.1

 מומש שלא השובר עבור ששולם הסכום מחצית בשווי גרופון״) (״כסף קרדיט יקבל

:הבא המנגנון פי על באתר, רכישה לבצע יוכל באמצעותו

 השובר תמורת בהן בעסקאות ממומשים לא שוברים בגין הן יינתן הקרדיט א.

 בעסקאות והן לגרופר, מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או (כולה

 מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או (כולה השובר תמורת בהן

השובר. מושא השירות ו/או המוצר את המספקים העסק לבתי

 ידי על ששולם הסכום מחצית בשווי יהא הקרדיט כי יצוין, ספק הסר למען ב.

 העמלה הפחתת לרבות הפחתה, כל זה מסכום תבוצע ולא בפועל, המנוי

ממומש. היה השובר בו במקרה לגרופר מגיעה שהייתה

 ימים 30 בתוך מימוש אי שחווה למנוי אלקטרוני דואר הודעת תשלח החברה ג.

 הקרדיט לקבלת זכאי המנוי כי יצוין, ההודעה במסגרת השובר. פקיעת ממועד

 30 במשך וזאת השובר רכישת עבור ידו על ששולם מהסכום מחצית בשווי

ההודעה. משלוח מיום ימים
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 באתר המפורסמת עסקה כל רכישת לצורך לנצל יהיה ניתן הקרדיט את ד.

 האלקטרונית הדואר הודעת נשלחה בו היום מן ימים 30 במשך וזאת החברה,

לעיל. כאמור למנוי

 תום לפני שבוע הקרדיט, את שקיבל למנוי תזכורת הודעת תשלח החברה ה.

למימושו. התקופה

 קרדיט לקבל זכאי יהיה לא רשום מנוי דין, לכל בכפוף כי הוסכם, לעיל האמור כל אף על .5.2

 להופעות, כרטיסים לרכישת בעסקאות פקיעתו לאחר שובר מימוש אי של במקרה כלשהו

 הארחה, בבתי או מלון בבתי לינה לרכישת ובעסקאות לחו״ל טיסות לרכישת בעסקאות

בלבד. אלה ובעסקאות

 בסכום מדובר הכל ובסך ההסדר שווי על ביותר קטנה משמעות ממילא זו להחרגה כי יוער, .5.3

 אי כספי ש״ח מיליון כעשרה של הסך מתוך לשנה, ש״ח 800,000-כ היותר לכל שהינו

בשנה. מימושים

 היינו, לעיל, המצוינים לאלה דומה הכלכלית שמהותם שוברים בעתיד תמכור וגרופר היה .5.4

 טיסות חלף(כגון העסקה למימוש שהמועד לאחר להאריכם ניתן לא אשר לעסקאות שוברים

 לבית מועברת חלקה או כולה בגינם ושהתמורה וכיו״ב), התקיימו שכבר מופעים יצאו, שכבר

 פיה שעל מתאימה הודעה ולמסור המוסמך המשפט לבית לפנות רשאית תהיה היא העסק,

 להכרעת יובא הדבר ההודעה, תוכן על יחלקו והמבקשים היה אלה. שוברים על גם האמור

המוסמך. המשפט בית

 החל שנים מחמש תפחת שלא לתקופה לעיל, המפורט ההסדר פי על לפעול מתחייבת החברה .5.5

הביצוע. ממועד

 קניה״ ״תווי מהווים אינם השוברים כי להבהיר יש מומש, שלא שובר של פקיעתו מועד לעניין .5.6

 הוא שלהם הפקיעה ומועד בעניינם, חל אינו 1981תשמ״א- הצרכן, הגנת לחוק ח14 שסעיף כך

עצמו. בשובר לנקוב בהתאם

 כדי בו ויש בעבר, גרופר של להתנהלותה ביחס מהותי שינוי מהווה לעיל שפורט ההסדר .5.7

גרופר. של מנוייה ולכלל לעיל) לקבוצה(כהגדרתה ממש של תועלת להביא

 נכון החברה, לטענת הישראלי. השוברים בשוק תקדים חסר הוא לעיל המתואר השינוי .5.8

 שלא השובר תמורת את שומרות הישראלי השוברים בשוק הפועלות החברות כל להיום,

 הצרכנים את כיום מזכה אינה חברה אף העסק. לבית התמורה את מעבירות או לעצמן, מומש

 חריג יהיה גרופר של במודל השינוי זו, אף זו לא מומש. שלא שובר בגין - חלקי או מלא זיכוי -

 עבור החזר כל אין בהן גם אשר מדינות בעשרות המוחלים העסקיים למודלים בהשוואה גם

מומש. שלא השובר תמורת

 שוברים, רכישת כדוגמת עתידי, מימוש הדורשת שירות או מוצר של רכישה כל כי יצוין, עוד .5.9

 לקוחות דהיינו, - )Natural Breakage^ המוכר (מונח ״טבעי״ מימוש אי באחוז מתאפיינת

 להתנהלות קשורות שאינן שלהם, מסיבותיהם וזאת שלהם, הרכישה את מממשים אינם אשר

 או שוברים, שקנו ששוכחים לקוחות ישנם לגרופר הדוגמה, לשם השימוש. לתנאי או החברה

השוברים את מממשים היו לא ממילא אלו לקוחות השובר. את שמוחקים/זורקים לקוחות
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כמקפחים. המבקשים ידי על שנטענו השימוש בתנאי קשור יהיה שהדבר מבלי וואת שרכשו,

 ההסדר במסגרת שיווכו המנויים קבוצת זאת, עם פיצוי. לכל זכאים אינם אלו לקוחות כי ברי

 ההסדר מן שיהנה המנויים שאחוז מכאן, לעיל. כמפורט המנויים את גם כוללת העתידי,

לפצותו. היה שראוי מהאחוז בהרבה גבוה העתידי

 הבקשה. במסגרת שהועלו לטענות מיטבי מענה לתת כדי זה בהסדר שיש ברי מקום, מכל .5.10

 פוטנציאלי תמריץ כל דרמטי) באופן להקטין - למצער לאיין(או כדי זה בהסדר יש ראשית,

 מימוש אי של במקרה ההסדר לאור שהרי השוברים, מימוש לאי לפעול גרופר של נטען

 אי שחוו מנויים לאותם חוזרים אלא לגרופר מגיעים לא השוברים מכספי מחצית כאמור,

זה. בהסכם כאמור והכל מימוש,

 ובניגוד ההסדר, פי על שכן הנטענים, המקפחים לתנאים גם מיטבי מענה נותן זה הסדר שנית, .5.11

 מצוין מענה ניתן בכך זה. בהסכם כאמור שובר פקיעת של במקרה החזר יינתן הקיים, למצב

 מענה נותן זה הסדר פקיעתו. של במקרה השובר תמורת החזר אי בדבר הנטען המקפח לתנאי

 מכספי להגות האפשרות מתן בעצם השובר פקיעת מועד בדבר הנטען המקפח לתנאי גם ראוי

ימים. 30 של נוספת לתקופה השובר

 לכך לב בשים .שקלים מיליוני בעשרות עתיד, פני הצופה ההטבה שווי את מעריכים הצדדים .5.12

 לב ובשים שנים, חמש של תקופה למשך הפחות לכל יחול אשר עתיד פני צופה זה שהסדר

 בסך לשנה ש״ח מיליון בכעשרה נאמדים אשר החברה של הנוכחיים המימושים אי לנתוני

 מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או השובר(כולה תמורת בהן בעסקאות הן הכל,

 השובר תמורת כאשר והן השובר מושא השירות ו/או המוצר את המספקים העסק לבתי

מועברת. אינה חלקה) או (כולה

:ממומש לא שובי בגיו הזימי למנגנון ביחס הבהדה הוספת

 הכלליים השימוש בתנאי שיופיע גילוי באמצעות המנויים לידיעת יובא גרופר של בהתנהלותה השינוי .6

להלן. שיפורט באופן והכל באתר,

 לשינוי בהתאם וזאת בכיתוב שינוי יתבצע גרופר שבבעלות באתר הכלליים השימוש בתנאי .7

 יהיה נוסחו אשר ,26.8 בסעיף יבוצע בכיתוב השינוי עיקר לעיל. כמפורט גרופר, של בהתנהלותה

:כדלקמן

 תוקפו תקופת שלאחר כך מימושם לצורך בזמן מוגבלים השוברים ״כל
 יקנה לא והשובר שימוש כל בשובר לעשות יהיה ניתן לא השובר של

 בכפוף כספי, להחזר זכות יקנה לא וכן סוג מכל זכות כל השובר לרוכש
להלן. לאמור ובכפוף דין לכל

 תוקפו תקופת במהלך השובר את לממש השובר רוכש באחריות כן, על
 שהיא, סיבה מכל השובר, את מימש לא אשר שובר רוכש השובר. של

 ו/או המוצר לקבלת זכאותו את יאבד השובר, של תוקפו תקופת במהלך
 החזר, לכל זכאי יהיה ולא בשובר הגלומים ההטבה /או השירותים

זה. בסעיף האמור לפי למעט שהוא, וסוג מין מכל פיצוי, ו/או תשלום

 ששולם הסכום פקיעתו, למועד עד בשובר שימוש נעשה לא בהם במקרים
 או העסק לבתי יועבר השובר״} ״תמורת (להלן: השובר רכישת עבור

 תישלח החברה העסק. בתי לבין החברה שבין להסכמות בהתאם לחברה,
 ממועד ימים 30 בתוך מימוש אי שחווה למנוי אלקטרוני דואר הודעת
קרדיט לקבלת זכאי המנוי כי יצוין, ההודעה במסגרת השובר. פקיעת
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 רכישת עבור ידו על ששולם מהסכום מחצית בשווי גרופון״) (״כסף
 המפורסמת עסקה כל לרכוש יהיה ניתן באמצעותו מומש, שלא השובר
 מיום יום 30 במשך בקרדיט שימוש לעשות יהיה ניתן החברה. באתר

ההודעה.״ משלוח

 סעיף להוראות שיתאימו כך לשנותם צורך יהיה אשר השימוש, בתנאי נוספים סעיפים שיחיו ככל .8

בהתאם. ישונו הם ,26.8

 בתנאי ההתנהלות שינוי דבר את החברה תפרסם המאוחר, לכל הביצוע, ממועד החל ימים 30 בתוך .9

 יידוע והאפליקציה האתר של הראשי בעמוד באתר תפרסם וכן האינטרנט באתר הקבועים השימוש

 של לקיומם האפשרות את למעשה, מבטל, לצרכנים שיינתן הגילוי כי יצוין, בהתנהלותה. השינוי על

 ובעל רב משקל בעל הוא זו התנחלות שינוי כן, על לקוחותיה. לבין גרופר שבין ביחסים מידע פערי

דנא. בהליך שנדונו לסוגיות רבה חשיבות

 מעין כשלעצמו, מהווה, והוא גרופר עבור מאוד גבוהה עלות בחובו טומן כשלעצמו הגילוי כי מובן, .10

גרופר. עבור מאוד ויקר מאוד משמעותי פיצוי רכיב

:השובדיס מימוש לעודד מנת על ולנסוט להמשיך גרופד מתחייבת אותו נוספות פעילות

 בפעולות גם לנקוט הקובע המועד לאחר מיד המאוחר, לכל הביצוע, ממועד החל מתחייבת גרופר .11

:השוברים מימוש את לעודד הבאות

 דואר הודעת למנוי החברה תשלח שובר כל פקיעת מועד לפני ימים 14 א.

הספק, להסרת הקרובה. השובר פקיעת מפני המנוי יוזהר במסגרתה אלקטרוני

 14מ־ קטן שתוקפו שובר רוכש המנוי בו במקרה תחול, לא זו הוראה כי יובהר

ימים.

 שובר פקיעת על המנויים בפני ״אזהרות״ יופיעו מנוי כל של החשבון בעמוד ב.

 נוספים ובמועדים השובר פקיעת מועד לפני ימים 7 יופיעו אלה אזהרות צפויה.

החברה. דעת לשיקול בהתאם

 בעמוד שביצע העסקאות רישום את לסדר אפשרות תועמד מנוי כל לרשות ג.

 מהעסקה מהעסקאות, אחת כל של פקיעתן למועד בהתאם שלו החשבון

 הרחוק הוא פקיעתה שמועד לעסקה ועד ביותר הקרוב הוא פקיעתה שמועד

ביותר.

 ראשית, הצרכנים. עבור ביותר משמעותיות הן גרופר של אלה התחייבויות גם כי סבורים הצדדים .12

 פתרונות ומציאת תפעוליות עלויות זה ובכלל משקל, כבדות בעלויות הכרוכות בהתחייבויות מדובר

תקשורת.

 לטענות נוסף מענה ניתן ובכך מימושים לעודד כדי החברה של אלה בהתחייבויות יש כי ברי שנית, .13

המימושים. אי את להגדיל כביכול אינטרס יש לחברה לפיה לטענה זה ובכלל הבקשה, מושא

-. העבד בגיו פיצוי

 להבהיר גרופר תבקש המשלימה, ובתשובה לאישור לבקשה גרופר בתגובת המפורטות העובדות נוכח .14

:הבאים הדברים את
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 מימשו לא אשר בגרופר, המנויים אחוז לאישור, לבקשה גרופר תגובת במסגרת שצוין כפי .14.1

 אחוז הוא ידיהם על המימוש אי לאחר החזר או זיכוי קיבלו ולא פקיעתו למועד עד שובר

מאוד. נמוך

 והצהירה ציינה המשלימה, התשובה ובמסגרת לאישור לבקשה התגובה במסגרת כן, כמו .14.2

 לא שוברים בהם המקרים את לצמצם מנת על פעולות של ארוכה שורה מבצעת היא כי גרופר,

;פקיעתם למועד עד ממומשים

 הדואר כתובות ואת פרטיהם את לאתר מנת על בדיקה ביצעה גרופר זה, פשרה הסכם לצרכי .14.3

המיוצגים. התובעים של האלקטרוני

 אשר מיוצג תובע לכל תעניק גרופר המתלה, התנאי להתקיימות בכפוף כי הוסכם, כן, על אשר .14.4

 בידי נותרה מימש שלא השובר/ים עבור ששילם התמורה ואשר פרטיו, את לאתר הצליחה

 ולא שרכש שוברים של החלפה זכות מאותר״) ״מנוי :העסק(להלן לבתי הועברה ולא החברה

:העבר״) בגין ״הפיצוי :כדלקמן(להלן ההחלפה״), ״זכות :חדשים(להלן בשוברים מימש

מומש. שלא השובר מן 25% בשווי תהיה ההחלפה זכות א.

 ידי על מומשו שלא הראשונים השוברים ארבעת עבור רק תינתן ההחלפה זכות ב.

 השוברים מארבעת אחד כל עבור להלן, ג׳ בסעיף לאמור בכפוף היינו, המנוי.

25% של בשווי קרדיט מנוי אותו יקבל המנוי ידי על מומשו שלא הראשונים

מומש. שלא שובר מכל

ש״ח. 40מ־ פחות ששוויו שובר עבור החלפה זכות תינתן לא ג.

 ש״ח 200 על יעלה לא בודד שובר עבור ההחלפה זכות של המקסימלי השווי ד.

 החלפה בזכות יזכה למשל, ש״ח, 1,000 של בסכום מומש שלא שובר (דהיינו,

בלבד). ש״ח 200 בשווי

 רכישת מסוג בעסקאות מומש שלא שובר עבור ניתנת ההחלפה שזכות ככל ה.

 זכות - הארחה בבתי או מלון בבתי ולינה לחו״ל, טיסות להופעות, כרטיסים

 כי יוסבר, השובר. עבור ששולם מהסכום בלבד 10% של בגובה תהא ההחלפה

העסק. לבתי מועברת המנוי ידי על המשולמת התמורה ככלל, בו בתחום מדובר

 נמוך מחיר לשלם ניתן בו באופן פועל כולו השוק בו בתחום מדובר כן, כמו

 להם ואין זה הסדר מכירים הלקוחות ,non-refundable שהיא עסקה עבור יותר

 לא גרופון, לאתר מחוץ מוצר אותו את רוכשים היו אילו וגם אחרת, ציפיה כל

 במתן שאין הרי האמור, נוכח ששילמו. הסכום בעד החזר כל מקבלים היו

 קיפוח להוות כדי זה תחום במסגרת כלל) החזר מתן באי (או נמוך החזר

המשיבה. מנויי של כלשהו

 ומבלי אוטומטי באופן המאותרים למנויים תינתן ההחלפה זכות כי יובהר ו.

 ידם על מומשו שלא השוברים הצגת כגון יזומה, פעולה כל לבצע שיידרשו

בעבר.
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 בדבר אותם ותיידע המאותרים למנויים אלקטרוני דואר הודעת תשלח החברה ז.

 הקובע המועד לאחר ימים 90מ- יאוחר לא זכאים הם לו העבר בגין הפיצוי

הביצוע). למועד עד (דהיינו

 ההודעה קבלת מיום ימים 30 בתוך לנצל יהיה ניתן ההחלפה זכות את ח.

לעיל. כאמור האמורה,

 הוא בו והאופן לעבר הפיצוי שווי כימות גם כמו המאותרים, המנויים מספר ט.

 כי יצוין .ר נספחכ הפשרה להסדר צורף המאותרים, המנויים בין מתפלג

 הוא ומשכך גרופר, של ורגישים סודיים מסחריים נתונים הכולל בנספח מדובר

 כוח באי כי יובהר בלבד. הנכבד המשפט בית של לעיונו חסויה במעטפה יוגש

 בעלי הם המשיבה לקוחות כל כי יובהר, עוד אלו. בנתונים עיינו המבקשים

החשבון. את לסגור וביקש אקטיבית לגרופון שפנה מי למעט משתמש, חשבון

משכך, אחוז). מחצי פחות - מהמנויים זניח באחוז מדובר האחרונים, (לגבי

 קיימים מנויים למעשה הם העבר בגין הפיצוי את שיקבלו המנויים שכל הרי

1באתר. משתמש חשבון בעלי גרופר, של

 ידי על המוערך מאוד, ומקיף גבוה פיצוי מהווים העתיד, כלפי וההסדרה העבר בגין הפיצוי .14.5

.שסלים מיליוני בעשרות הצדדים

:כוחם לבאי טרחה ושכד למבסשיס גמול תשלום בדבי מוסכמת המלצה

:כדלקמן הינה כוחם לבאי טרחה ושכר למבקשים גמול לעניין המוסכמת הצדדים המלצת .15

 באמצעות אליו שיועבר ומוחלט מלא סופי כגמול 1 למבקש ישולם ש״ח 104,765 בסך סכום .15.1

כוחו. באי

 באמצעות אליה שיועבר ומוחלט מלא סופי כגמול 2 למבקשת ישולם ש״ח 104,765 בסך סכום .15.2

כוחו. באי

 לחלוקתם בהתאם טרחה, כשכר המבקשים כוח לבאי ישולם ש״ח 1,735,770 בסך סכום .15.3

 מע״מ יתווסף זה לסכום כדין. ספרים ניהול ואישור מס חשבונית המצאת כנגד הפנימית,

כדין.

 ״רכיב ־ (להלן ההליך בניהול 1 המבקש הוצאות כהחזר ישולם ש״ח 27,350 בסך סכום .15.4

 כנגד והכל כדין, מע״מ יתווסף זה לסכום כוחו. באי באמצעות ׳׳)1 המבקש של ההוצאות

כדין. מס חשבונית המצאת

 ״רכיב - (להלן ההליך בניהול 2 המבקשת הוצאות כהחזר ישולם ש״ח 27,350 בסך סכום .15.5

 כנגד והכל כדין, מע״מ יתווסף זה לסכום כוחה. באי באמצעות ״)2 המבקשת של ההוצאות

כדין. מס חשבונית

צוין1  ניוזלטר שמקבלים מנויים של פילוח היה עבר״ ״מנויי לבין בהווה״ ״מנויים בין 5.2.2017 מיום בדיון שנעשה הפילוח כי י

 כך באתר. רכישות לבצע יכולים או ומבצעים משתמש חשבון בעלי הם האחרונים גם ניוזלטר. מקבלים שלא מנויים לעומת

עבר״. ״מנויי של קבוצה קיימת לא לענייננו שלמעשה,
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חייבים, כוחם באי ו/או המבקשים יהיו בו היטל ו/או מס כל בתוכם כוללים לעיל הסכומים .15.6

 ורכיב המבקשים כוח לבאי הטרחה שכר עבור מוסף ערך מס למעט כאלה, שיהיו ככל

 ולסכום טרחה כשכר המשולם לסכום כאמור, יתווספו, אשר המבקשים, של ההוצאות

המבקשים. של ההוצאות כרכיב המשולם

הקובע. מהמועד ימים 30 בתוך ישולמו כוחם לבאי הטרחה ושכר למבקשים הגמול .15.7

 השיקולים בחשבון נלקחו כוחם לבאי הטרחה ושכר למבקשים גמול לעניין ההמלצה במסגרת .15.8

:הבאים

 לעיל כמפורט הפיצוי מתן נוכח לאישור, הבקשה של העיקרית התכלית הושגה .15.8.1

; גרופר של בהתנהלותה העתידי והשינוי

;ובניהולה לאישור הבקשה בהגשת כוחם ובאי המבקשים שטרחו הרבה הטרחה .15.8.2

 יעילה בצורה סיום לכדי המחלוקות את להביא כוחם ובאי המבקשים נכונות .15.8.3

;ומהירה

;הציבור לטובת ביותר משמעותית תרומה בחובו טומן ההסכם כי העובדה .15.8.4

 לקבוצה להטבה מתווספים כוחם ולבאי למבקשים המשולמים הסכומים כי העובדה .15.8.5

;חשבונה על משולמים ולא

היתר, בין לב, בשים לאישור, והבקשה התביעה בהגשת המבקשים נשאו בו הסיכון .15.8.6

 נדחית הייתה לו ניכרים הוצאות סכומי כנגדם שייפסקו לכך המבקשים לחשיפת

(בקשתם

 התובענות בתחום המשפט בתי ידי על שאושרו לפסקי-דין בהתאם גובשה ההמלצה .15.8.7

הייצוגיות.

ר ר ע ייצוגיות תובענות לחוס 19 לסעיף בהתאם בודס במינוי צורך ה

 ותנאיו, ההסכם את יבחן אשר בודק, במינוי צורך אין כי הצדדים, הצהירו הפשרה הסכם במסגרת .16

להלן: המפורטים הטעמים מן וואת

 בגין החזר או זיכוי קיבלו ולא פקיעתס למועד עד שוברים מימשו לא אשר המנויים אחוז .16.1

 מצטרפת לכך גרופר. שבבעלות באתר מהמנויים מאוד קטן אחוז הוא ממומש הלא השובר

 עידוד לצורך גרופר שנוקטת לפעולות הודות היתר בין שנה, מדי קטן זה שאחוז העובדה

השוברים. מימוש

 ידי על מלכתחילה שנתבקש לסעד רבה חפיפה בעלת היא העתידית ההסדרה זו, אף זו לא .16.2

המבקשים.

 בלבד זו ולא והוגן, ראוי הוא הפשרה הסכם כי ברור פניו שעל הרי הדברים פני הם משאלה .16.3

בכללותו. לציבור כאמור זכויות מקנה גם אלא הקבוצה לחברי רבות זכויות מקנה שהוא

בודק. במינוי הצורך מתייתר אלו, בנסיבות

 מומחיות הדורשים מורכבים חשבונאייס עניינים על מתבסס אינו ההסכם כי להוסיף, יש לכך .16.4

בית של דעתו שיקול על עדיף אינו בודק של דעתו שיקול הדברים, פני הס שכך שעה מיוחדת.



8

משפטי, עניין חינם ומאוזן הוגן וחיותו הפשרה הסכם של סבירותו בחינת הנכבד. המשפט

התביעה. של והסיכויים הסיכונים בבחינת הכרוך

 המנויים מספר ־ הפשרה להסכם הרלוונטיים המספריים הנתונים כי יוזכר, זה בהקשר

 בגין הפיצוי של הכולל ושוויו מומש שלא שובר כל עבור שישולם הפיצוי שווי המאותרים,

.ר נספחכ הפשרה להסכם מצורפים העבר

 הוצגו הנכבד המשפט בית שבפני לאחר נחתם הפשרה הסכם שלפנינו במקרה מכך, יתרה .16.5

 מומחים דעת חוות הנכבד המשפט לבית שהוגשו ולאחר רחבה, בצורה הצדדים טיעוני מלוא

 בפני הדעת חוות על נחקרו שהמומחים ולאחר ההליך, שבלב בסוגיות להליך הצדדים מטעם

 הנדרשת המלאה התשתית הונחה הנכבד המשפט בית בפני כלומר, הנכבד. המשפט בית

 בודק של דעתו שיקול אלה ובנסיבות הפשרה, הסכם ושל ההליך של ההיבטים בחינת לצורך

הנכבד. המשפט בית של דעתו שיקול על עדיף להיות יכול לא אלה לכל נחשף לא אשר

 בית בידי פשרה הסדר לאישור המנגנון יעילות להבטחת מיוחדת חשיבות קיימת ולבסוף, .16.6

 בבקשות הדיון את לצורך שלא ולהאריך לסרבל עלול נדרש, לא בו במקום בודק, מינוי משפט.

ראויים. פשרה הסדרי לאישור

סיכום

עצמו. בהסכם כמפורט והכל נוספים לתנאים כפוף הפשרה הסכם .17

 להסכם בקשר קיבלתי ולא ובנספחיו הפשרה בהסכם מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל .18

 בתצהירי מנויה שאיננה בעקיפין, או במישרין הנאה, טובת או טרחה) שכר (למעט תשלום כל הפשרה

זה.

אמת. תצהירי תוכן וכי חתימתי זוהי שמי זהו כי מצהיר הנני

אישור

,* jk s' . מ. עו׳׳ד) & /v- הח״מ, אני l , י (מ.ר. עו״ד 'X בחודש 9 ביום כי מאשר
 ולאחר אישית, לי המוכר עו״ד, סטיס, יניב מר בפניי הופיע ,2017 אפריל

לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא ואם אמת להצהיר עליו כי שהזהרתיו

עו״ד ,



תצהיר

ופי האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,033945544 מס׳ ה.ו. נושא עו״ד, כהן, עובדיה הח״מ, אני

:כדלהלן בכתב, בזאת מצהיר כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה

 ועל ידיה על הוגשה אשר בתביעה אותה ומייצג גבאי אירית גב׳ המבקשת של כוחה כבא משמש אני .1

!12001־10־13 (ת״צ כייצוגית התביעה לאישור ובבקשה ״המבקשים״) :(להלן נס פריז שמעון מר ידי

בהתאמה). לאישור״, ו־״הבקשה ״התובענה״ (להלן: )16861־10־13 ת״צ

 קניות גרופר בין נחתם אשר הפשרה, הסכם לאישור בבקשה תמיכה כתצהיר זה תצהירי עושה אני .2

 :(להלן זה תצהירי מצורף אליו ואשר המבקשים, לבין ״החברה״) או ״גרופר״ :מ(להלן בעי׳ חברתיות

 זה בתצהירי הוגדרו שלא המונחים לכל בהתאמה). ״ההסכם״, או הפשרה״ סבם ה ו־״ ׳׳הבקשה״

הפשרה. בהסכם להם שניתנה הפרשנות תחיה

 הפועל, אל ולהוצאתו המשפט בית ידי על לאישורו בכפוף אשר ביניהם, פשרה להסכם הגיעו הצדדים .3

הפשרה״). ״הסדר ההסכם(להלן־ תנאי פי על והכל ובתובענה, בבקשה ההליכים את גמר לידי יביא

הפשרה. הסכם לאישור לבקשה 1 כגספה מצורף המתוקן הפשרה מהסכם העתק

:להלן המפורט למנגנון בהתאם לפעול גרופר התחייבה הפשרה הסכם במסגרת .4

:ממומשים לא שוברים בגיו החזר מתו

 לכתלי מחוץ התביעה סיום עם בקשר הצדדים שניהלו ומתן מהמשא וכחלק לאישור הבקשה בעקבות .5

 גרופר הביצוע״), ״מועד (להלן: הקובע המועד לאחר ימים 90 מ- יאוחר לא כי הוסכם המשפט, בית

 שלא שובר בגין זיכוי או החור בל יינתן לא לפיה שלה, השימוש בתנאי הקבועה התנהלותה את תשנה

:כדלקמן פקיעתו, למועד עד מומש

פקיעתו, למועד עד שרכש שובר מימש לא אשר גרופר שבבעלות האינטרנט באתר מנוי כל .5.1

 מומש שלא השובר עבור ששולם הסכום מחצית בשווי גרופון״) (״כסף קרדיט יקבל

:חבא המנגנון פי על באתר, רכישה לבצע יוכל באמצעותו

 השובר תמורת בהן בעסקאות ממומשים לא שוברים בגין הן יינתן הקרדיט א.

 בעסקאות וחן לגרופר, מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או (כולה

 מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או (כולה השובר תמורת בהן

השובר. נשוא השירות ו/או המוצר את המספקים העסק לבתי

 ידי על ששולם הסכום מחצית בשווי יהא הקרדיט כי יצוין, ספק חסר למען ב.

 העמלה הפחתת לרבות הפחתה, כל זה מסכום תבוצע ולא בפועל, המנוי

ממומש. היה השובר בו במקרה לגרופר מגיעה שהייתה

 ימים 30 בתוך מימוש אי שחווה למנוי אלקטרוני דואר הודעת תשלח החברה ג.

 הקרדיט לקבלת ובאי המנוי כי יצוין, ההודעה במסגרת השובר. פקיעת ממועד

 יום 30 במשך וזאת השובר רכישת עבור ידו על ששולם מהסכום מחצית בשווי

ההודעה. משלוח מיום

 באתר המפורסמת עסקה כל רכישת לצורך לנצל יהיה ניתן הקרדיט את ד.

 האלקטרונית הדואר הודעת נשלחה בו היום מן ימים 30 במשך וזאת החברה,

לעיל, כאמור למנוי
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 תום לפני שבוע הקרדיט, את שקיבל למנוי תזכורת הודעת תשלח החברה ה.

למימושו. התקופה

 קרדיט לקבל זכאי יהיה לא רשום מנוי דין, לבל בכפוף כי הוסכם, לעיל האמור כל אף על .5.2

 להופעות, כרטיסים לרכישת בעסקאות פקיעתו לאחר שובר מימוש אי של במקרה כלשהו

 הארחה, בבתי או מלון בבתי לינה לרכישת ובעסקאות לחוי׳ל, טיסות לרכישת בעסקאות

גלבד. אלה ובעסקאות

 בסכום מדובר הכל ובסך ההסדר שווי על ביותר קטנה משמעות ממילא זו להחרגה כי יוער, ,5 3

 מימושים אי כספי ₪ מיליון כעשרה של הסך מתוך לשנה, ₪ 800,000 כ־ היותר לכל שהינו

בשנה.

 היינו, לעיל, המצוינים לאלה דומה הכלכלית שמהותם שוברים בעתיד תמכור וגרופר היה .5.4

 טיסות (כגון חלף העסקה למימוש שהמועד לאחר להאריכם ניתן לא אשר לעסקאות שוכרים

 לבית מועברת חלקה או כולה בגינם ושהתמורה וכיו״ב), התקיימו שכבר מופעים יצאו, שכבר

 פיה שעל מתאימה הודעה ולמסור המוסמך המשפט לבית לפנות רשאית תחיה היא העסק,

 להפרעת יובא הדבר ההודעה, תוכן על יחלקו והמבקשים חיה אלה. שוברים על גם האמור

המוסמך. המשפט בית

 החל שנים מחמש תפחת שלא לתקופה לעיל, המפורט ההסדר פי על לפעול מתחייבת החברה .5.5

הביצוע. ממועד

 קניה״ ״תווי מהווים אינם השוברים כי להבהיר יש מומש, שלא שובר של פקיעתו מועד לעניין .5.6

 שלהם הפקיעה ומועד בעניינם, חל אינו 1981 - תשמ״א הצרכן, הגנת לחוק ח14 שסעיף כך

עצמו. בשובר לנקוב בהתאם הוא

 כדי בו ויש בעבר, גרופר של להתנהלותה ביחס מהותי שינוי מהווה לעיל שפורט ההסדר .5.7

גרופר. של מנוייה ולכלל לעיל} לקבוצה(כהגדרתה ממש של תועלת להביא

 נכון החברה, לטענת הישראלי. השוברים בשוק תקדים הסר הוא לעיל המתואר השינוי .5.8

 שלא השובר תמורת את שומרות הישראלי השוברים בשוק הפועלות החברות כל להיום,

 הצרכנים את כיום מזכה אינה חברה אף העסק. לבית התמורה את מעבירות או לעצמן, מומש

 חריג יהיה גרופר של במודל השינוי זו, אף זו לא מומש. שלא שובר בגין - חלקי או מלא זיכוי -

 עבור החזר כל אין בהן גם אשר מדינות בעשרות המוחלים העסקיים למודלים בהשוואה גם

מומש. שלא השובר תמורת

 שוברים, רכישת כדוגמת עתידי, מימוש הדורשת שירות או מוצר של רכישה כל כי יצוין, עוד .5.9

 לקוחות דהיינו, - )Natural Breakage^ המוכר (מונח ״טבעי״ מימוש אי באחוז מתאפיינת

 להתנהלות קשורות שאינן שלהם, מסיבותיהם וזאת שלהם, הרכישה את מממשים אינם אשר

 או שוברים, שקנו ששוכחים לקוחות ישנם לגרופר הדוגמה, לשם השימוש. לתנאי או החברה

 השוברים את מממשים היו לא ממילא אלו לקוחות השובר. את שמוחקיס/זורקים לקוחות

כמקפחיס. המבקשים ידי על שנטענו השימוש בתנאי קשור יהיה שהדבר מבלי וזאת שרכשו,

 ההסדר במסגרת שיזוכו המנויים קבוצת זאת, עם פיצוי. לכל זכאים אינם אלו לקוחות כי ברי

 ההסדר מן שיהנה המנויים שאחוז מכאן, לעיל. כמפורט המנויים את גם כוללת העתידי,

לפצותו. היה שראוי מהאחוו בהרבה גבוה העתידי
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 הבקשה. במסגרת שהועלו לטענות מיטבי מענה לתת כדי זה בהסדר שיש ברי מקום, מכל .5.10

 פוטנציאלי תמריץ כל דרמטי} באופן להקטין ־ למצער לאיין(או כדי זה בהסדר יש ראשית,

 מימוש אי של במקרה ההסדר לאור שהרי השוברים, מימוש לאי לפעול גרופר של נטען

 אי שחוו מנויים לאותם חוזרים אלא לגרופר מגיעים לא השוברים מכספי מחצית כאמור,

זה. בהסכם כאמור והכל מימוש,

 ובניגוד ההסדר, פי על שכן הנטענים, המקפחים לתנאים גם מיטבי מענה נותן זה הסדר שנית, .5.11

 מצוין מענה ניתן בכך זה. בהסכם כאמור שובר פקיעת של במקרה החזר יינתן הקיים, למצב

 מענה נותן זה הסדר פקיעתו. של במקרה השובר תמורת החזר אי בדבר הנטען המקפח לתנאי

 מכספי לחנות האפשרות מתן בעצם השובר פקיעת מועד בדבר הנטען המקפח לתנאי גם ראוי

ימים. 30 של נוספת לתקופה השובר

 לכך לב בשים .שקלים מיליוני בעשרות עתיד, פני הצופה ההטבה שווי את מעריכים הצדדים .5.12

 לב ובשים שנים, חמש של תקופה למשך הפחות לבל יחול אשר עתיד פני צופה זח שהסדר

 בסך לשנה ש״ח מיליון בבעשרה נאמדים אשר החברה של הנוכחיים המימושים אי לנתוני

 מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או השובר(כולה תמורת בחן בעסקאות הן הכל,

 השובר(כולה תמורת כאשר והן השובר נשוא השירות ו/או המוצר את המספקים העסק לבתי

מועברת. אינה חלקה) או

ממומש לא וגו ש בגיו הזיכוי למנגנון ביחס הבהרת הוספת

 הכלליים השימוש בתנאי שיופיע גילוי באמצעות המנויים לידיעת יובא גרופר של בהתנהלותה השינוי .6

להלן. שיפורט באופן והכל באתר,

 לשינוי בהתאם וזאת בכיתוב שינוי יתבצע גרופר שבבעלות באתר הכלליים השימוש בתנאי .7

 יהיה נוסחו אשר ,26.8 בסעיף יבוצע בכיתוב השינוי עיקר לעיל. כמפורט גרופר, של בהתנהלותה

:כדלקמן

 תקופת שלאחר כך מימושם לצורך בזמן מוגבלים השוברים כל .26.8
 לא והשובר שימוש כל בשובר לעשות יהיה ניתן לא השובר של תוקפו

כספי, להחזר זבות יקנה לא וכן סוג מכל זכות כל השובר לרוכש יקנה
להלן. לאמור ובכפוף דין לבל בכפוף

 תוקפו תקופת במהלך השובר את לממש השובר רוכש באחריות כן, על
שהיא, סיבה מכל השובר, את מימש לא אשר שובר רוכש השובר. של

 ו/או המוצר לקבלת זכאותו את יאבד השובר, של תוקפו תקופת במהלך
החזר, לכל זכאי יהיה ולא בשובר הגלומים ההטבה /או השירותים

זה. בסעיף האמור לפי למעט שהוא, וסוג מין מכל פיצוי, ו/או תשלום

 ששולם הסכום פקיעתו, למועד עד בשובר שימוש נעשה לא בהם במקרים
 או העסק לבתי יועבר השובר״) ״תמורת (להלן: השובר רכישת עבור

 תישלח החברה העסק. בתי לבין החברה שבין להסכמות בהתאם לחברה,
 ממועד ימים 30 בתוך מימוש אי שחווה למנוי אלקטרוני דואר הודעת
 קרדיט לקבלת זכאי המנוי כי יצוין, ההודעה במסגרת השובר. פקיעת
 רכישת עבור ידו על ששולם מהסכום מחצית בשווי גרופוף׳) (״כסף

 המפורסמת עסקה כל לרכוש יחיה ניתן באמצעותו מומש, שלא השובר
 מיום יום 30 במשך בקרדיט שימוש לעשות יהיה ניתן החברה. באתר

ההודעה. משלוח

 סעיף להוראות שיתאימו כך לשנותם צורך יהיה אשר השימוש, בתנאי נוספים סעיפים שיהיו ככל .8

בהתאם. ישונו חם ,26 8
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 בתנאי ההתנהלות שינוי דבר את החברה תפרסם המאוחר, לכל הביצוע, ממועד החל ימים 30 בתוך .9

 המיידע והאפליקציה האתר של הראשי בעמוד באתר תפרסם וכן האינטרנט באתר הקבועים השימוש

 של לקיומם האפשרות את למעשה, מבטל, לצרכנים שיינתן הגילוי בי יצוין, בהתנהלותה. השינוי על

 ובעל רב משקל בעל הוא זו התנהלות שינוי כן, על לקוחותיה. לבין גרופר שבין ביחסים מידע פערי

דנא. בהליך שנדונו לסוגיות רבה חשיבות

 מעין כשלעצמו, מהווה, והוא גרופר עבור מאוד גבוהה עלות בחובו טומן כשלעצמו הגילוי כי מובן, .10

גרופר. עבור מאוד ויקר מאוד משמעותי פיצוי רכיב

:השוברים מימוש לעודד מגת על ולמווט להמשיך גדיפד מתחייבת אותן נוספות פעילות

 בפעולות גס לנקוט הקובע המועד לאחר מיד המאוחר, לכל הביצוע, ממועד החל מתחייבת גרופר .11

:השוברים מימוש את לעודד הבאות

 דואר הודעת למנוי החברה תשלח שובר כל פקיעת מועד לפני ימים 14 א.

הספק, לחסרת הקרובה. השובר פקיעת מפני המנוי יוזהר במסגרתה אלקטרוני

 14מ־ קטן שתוקפו שובר רוכש המנוי בו במקרה תחול, לא זו הוראה כי יובהר

ימיס.

 שובר פקיעת על המנויים בפני ״אזהרות״ יופיעו מנוי כל של החשבון בעמוד ב.

 נוספים ובמועדים השובר פקיעת מועד לפני ימים 7 יופיעו אלה אזהרות צפויה.

החברה. דעת לשיקול בהתאם

 בעמוד שביצע העסקאות רישום את לסדר אפשרות תועמד מנוי כל לרשות ג.

 מהעסקה מהעסקאות, אחת כל של פקיעתן למועד בהתאם שלו החשבון

 הרחוק הוא פקיעתה שמועד לעסקה ועד ביותר הקרוב הוא פקיעתה שמועד

ביותר.

 ראשית, הצרכנים. עבור ביותר משמעותיות הן גרופר של אלה התחייבויות גם כי סבורים הצדדים .12

 פתרונות ומציאת תפעוליות עלויות זה ובכלל משקל, כבדות בעלויות הכרוכות בהתחייבויות מדובר

תקשורת.

 לטענות נוסף מענה ניתן ובכך מימושים לעודד כדי החברה של אלה בהתחייבויות יש כי ברי שנית, .13

המימושים. אי את להגדיל כביכול אינטרס יש לחברה לפיה לטענה זה ובכלל הבקשה, מושא

:העבד בגיו פיצוי

 להבהיר גרופר תבקש המשלימה, ובתשובה לאישור לבקשה גרופר בתגיבת המפורטות העובדות נוכח .14

:הבאים הדברים את

 מימשו לא אשר בגרופר, המנויים אחוז לאישור, לבקשה גרופר תגובת במסגרת שצוין כפי .14.1

 אחוז הינו ידיהם על המימוש אי לאחר החזר או זיכוי קיבלו ולא פקיעתו למועד עד שובר

מאוד. נמוך

 והצהירה ציינה המשלימה, התשובה ובמסגרת לאישור לבקשה התגובה במסגרת כן, כמו .14.2

 לא שוברים בהם המקרים את לצמצם מנת על פעולות של ארוכה שורה מבצעת היא כי גרופר,

;פקיעתם למועד עד ממומשים
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 הדואר כתובות ואת פרטיהם את לאתר מנת על בדיקה ביצעה גרופר זה, פשרה הסכם לצורכי ,14.3

המיוצגים. התובעים של האלקטרוני

 אשר מיוצג תובע לכל תעניק גרופר המתלה, התנאי להתקיימות בכפוף כי הוסכם, כן, על אשר .14.4

 בידי נותרה מימש שלא השובר/ים עבור ששילם התמורה ואשר פרטיו, את לאתר הצליחה

 ולא שרכש שוברים של החלפה זכות מאותר״) ״מגוי :(להלן העסק לבתי הועברה ולא החברה

:העצר״) בגין ״הפיצוי :כדלקמן(להלן ההחלפה״), ״זבות :חדשים(להלן בשוברים מימש

מומש. שלא השובר מן 25% בשווי תהיה ההחלפה זכות א.

 ידי על מומשו שלא הראשונים השוברים ארבעת עבור רק תנתן ההחלפה זכות ב.

 השוברים מארבעת אחד כל עבור להלן, ג׳ בסעיף לאמור בכפוף היינו, המנוי.

25% של בשווי קרדיט מגוי אותו יקבל המנוי ידי על מומשו שלא הראשונים

מומש. שלא שוכר מכל

ש״ח. 40 מ- פחות ששוויו שובר עבור החלפה זכות תינתן לא ג.

 ש״ח 200 על יעלה לא בודד שובר עבור ההחלפה זכות של המקסימלי השווי ד.

 החלפה בזכות יזכה למשל, ש״ח, 1,000 של בסכום מומש שלא שובר (דהיינו,

בלבד). ש״ח 200 בשווי

 רכישת מסוג בעסקאות מומש שלא שובר עבור ניתנת ההחלפה שזכות ככל ה.

 זכות - הארחה בבתי או מלון בבתי ולינה לחו״ל, טיסות להופעות, כרטיסים

 כי יוסבר, השובר. עבור ששולם מהסכום בלבד 10% של בגובה תהא ההחלפה

העסק. לבתי מועברת המנוי ידי על המשולמת התמורה ככלל, בו בתחום מדובר

 נמוך מחיר לשלם ניתן בו באופן פועל כולו השוק בו בתחום מדובר כן, כמו

 להם ואין זה הסדר מכירים הלקוחות ,non-refundahle שהיא עסקה עבור יותר

 לא גרופון, לאתר מחוץ מוצר אותו את רוכשים היו אילו וגס אחרת, ציפיה כל

 במתן שאין הרי האמור, נוכח ששילמו. הסכום בעד החזר כל מקבלים היו

 קיפוח להוות כדי זה תחום במסגרת כלל) החזר מתן באי (או נמוך החזר

המשיבה. מנויי של כלשהו

 ומבלי אוטומטי באופן המאותרים למנויים תינתן ההחלפה זכות כי יובהר ו.

ידיהם על מומשו שלא השוברים הצגת כגון יזומה, פעולה כל לבצע שיידרשו

• בעבר.

 בדבר אותם ותיידע המאותרים למנויים אלקטרוני דואר הודעת תשלח החברה ז.

 הקובע המועד לאחר ימים 90 מ- יאוחר לא זכאים הם לו העבר בגין הפיצוי

הביצוע). למועד עד (דהיינו

 ההודעה קבלת מיום ימים 30 בתוך לנצל יהיה ניתן ההחלפה זכות את ח.

לעיל. כאמור האמורה,

 הוא בו והאופן לעבר הפיצוי שווי כימות גס כמו המאותרים, המנויים מספר ט.

 כי יצוין .ד כגספח הפשרה להסדר צורף המאותרים, המנויים בין מתפלג

הוא ומשכך גרופר, של ורגישים סודיים מסחריים נתונים הכולל בנספח מדובר
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 כוח באי כי יובהר בלבד. הנכבד המשפט בית של לעיונו חסויה במעטפה יוגש

□ עיינו המבקשים  בעלי הם המשיבה לקוחות כל כי יובהר, עוד אלו. בנתוני

החשבון. את לסגור וביקש אקטיבית לגרופון שפנה מי למעט משתמש, חשבון

משכך, אחוז). מחצי פחות - מהמנויים זניח באחוז מדובר האחרונים, (לגבי

 קיימים מנויים למעשה הם העבר בגין הפיצוי את שיקבלו המנויים שכל הרי

1באתר. משתמש חשבון בעלי גרופר, של

 ידי על המוערך מאוד, ומקיף גבוה פיצוי מהווים עתיד, כלפי וההסדרה העבר בגין הפיצוי .14.5

.שקלים מיליוני בעשרות הצדדים

כוחם לבאי טרחת ושבד למבקשים גמול תשלום בדפי מוסכמת המלצה

:כדלקמן הינה כוחם לבאי טרחה ושכר למבקשים גמול לעניין המוסכמת הצדדים המלצת .15

 באמצעות אליו שיועבר ומוחלט מלא סופי כגמול 1 למבקש ישולם ש״ח 104,765 בסך סכום .15.1

כוחו. באי

15.2. □  באמצעות אליה שיועבר ומוחלט מלא סופי כגמול 2 למבקשת ישולם ש״ח 104,765 בסך סכו

כוחו. באי

 לחלוקתם בהתאם טרחה, כשכר המבקשים כיח לבאי ישולם ש״ח 1,735,770 בסך סכום .15.3

 מע״מ יתווסף זה לסכום כדין. ספרים מחול ואישור מס חשבונית המצאת כנגד הפנימית,

כדין.

 ההוצאות ׳־רכיב ־ ההליך(להלן בניהול 1 המבקש הוצאות כהחזר ישולם ₪ 27,350 בסך סכום .15.4

 המצאת כנגד והכל כדין, מע״מ יתווסף זה לסכום כוחו. באי באמצעות ״)1 המבקש של

כדין. מס חשבונית

 ״רכיב - (להלן ההליך בניהול 2 המבקשת הוצאות כהחזר ישולם ₪ 27,350 בסך סכום 15.5

 כנגד והכל כדין, מע״מ יתווסף זה לסכום כוחה. באי באמצעות ״)2 המבקשת של ההוצאות

כדין. מס חשבונית

חייבים, כוחם באי ו/או המבקשים יהיו בו היטל ו/או מס כל בתוכם כוללים לעיל הסכומים .15.6

 ורכיב המבקשים כוח לבאי הטרחה שכר עבור מוסף ערך מס למעט כאלה, שיהיו ככל

 ולסכום טרחה כשכר המשולם לסכום כאמור, יתווספו, אשר המבקשים, של ההוצאות

המבקשים. של ההוצאות כרכיב המשולם

הקובע. מהמועד ימים 30 בתוך ישולמו כוחם לבאי הטרחה ושכר למבקשים הגמול .15.7

השיקולים בחשבון נלקחו כוחם לבאי הטרחה ושכר למבקשים גמול לעניין ההמלצה במסגרת .15.8

:הבאים

 לעיל כמפורט הפיצוי מתן נוכח לאישור, הבקשה של העיקרית התכלית הושגה .15.8.1

;גרופר של בהתנהלותה העתידי והשינוי

 ניוזלטר שמקבלים מנויים של פילוח חיה עבר״ ״מנויי לביו בהווה״ ״מנויים בין 5.2.2017 מיום כדיון שנעשה הפילוח כי יצוין 1

 בך באתר. רכישות לבצע יכולים או ומבצעים משתמש חשבון בעלי הם האחרונים גם ניוזלטר. מקבלים שלא מנויים לעומת

עבר״. ״מנויי של קבוצה קיימת לא לענייננו שלמעשה,
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;ובניהולה לאישור הבקשה בהגשת כוחם ובאי המבקשים שטרחו הרבה הטרחה .15.8.2

 יעילה בצורה סיום לכדי המחלוקות את להביא כוחם ובאי המבקשים נכונות .15.8.3

;ומחירה

;הציבור לטובת ביותר משמעותית תרומה בחובו טומן ההסכם כי העובדה .15.8 4

 לקבוצה להטבה מתווספים כוחם ולבאי למבקשים המשולמים הסכומים כי העובדה .15 8.5

;חשבונה על משולמים ולא

היתר, בין לב, בשים לאישור, והבקשה התביעה בהגשת המבקשים נשאו בו הסיכון .15.8.6

 נדחית הייתה לו ניכרים הוצאות סכומי כנגדם שייפסקו לכך המבקשים לחשיפת

;בקשתם

 התובענות בתחום המשפט בתי ידי על שאושרו לפסקי-דין בהתאם גובשה ההמלצה .15.8.7

הייצוגיות.

ייצוגיות תובענות לחהפ 19 לסעיח בהתאם ס7בו במינוי צויד העדר

 ותנאיו, ההסכם את יבחן אשר בודק, במינוי צורך אין כי הצדדים, הצהירו הפשרה הסכם במסגרת .16

להלן: המפורטים הטעמים מן וזאת

 בגין החזר או זיכוי קיבלו ולא פקיעתם למועד עד שוברים מימשו לא אשר המנויים ו אחו .16.1

 מצטרפת לכך גרופר. שבבעלות באתר מהמנויים מאוד קטן אחוז הוא ממומש הלא השובר

 עידוד לצורך גרופר שנוקטת לפעולות הודות היתר בין שנה, מדי קטן זה שאחוז העובדה

השוברים. מימוש

 ידי על מלכתחילה שנתבקש לסעד רבה חפיפה בעלת היא העתידית ההסדרה זו, אף זו לא .16.2

המבקשים.

 בלבד זו ולא והוגן, ראוי הוא הפשרה הסכם כי ברור פניו שעל הרי הדברים פני הם משאלה .16 3

בכללותו. לציבור כאמור זכויות מקנה גם אלא הקבוצה לחברי רבות זכויות מקנה שהוא

בודק. במינוי הצורך מתייתר אלו, בנסיבות

 מומחיות הדורשים מורכבים חשבונאיים עניינים על מתבסס אינו ההסכם כי להוסיף, יש לכך .16.4

 בית של דעתו שיקול על עדיף אינו בודק של דעתו שיקול הדברים, פני הם שכך שעה מיוחדת.

משפטי, עניין התם ומאוזן הוגן והיותו הפשרה הסכם של סבירותו בחינת הנכבד. המשפט

התביעה. של והסיכויים הסיכונים בבחינת הכרוך

 המנויים מספר - הפשרה להסכם הרלוונטיים המספריים הנתונים כי יוזכר, זה בהקשר

 בגין הפיצוי של הכולל ושוויו מומש שלא שובר בל עבור שישולם הפיצוי שווי המאותרים,

ו׳. כנספח הפשרה להסכם מצורפים העבר

 הוצגו הנכבד המשפט בית שבפני לאחר נחתם הפשרה הסכם שלפנינו במקרה מכך, יתרה .16.5

 מומחים דעת חוות הנכבד המשפט לבית שהוגשו ולאחר רחבה, בצורה הצדדים טיעוני מלוא

 בפני הדעת חוות על נחקרו שהמומחים ולאחר ההליך, שבלב בסוגיות להליך הצדדים מטעם

הנדרשת המלאה התשתית הונחה הנכבד המשפט בית בפני כלומר, הנכבד. המשפט בית
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 בודק של דעתו שיקול אלה ובנסיבות הפשרה, הסכם ושל ההליך של ההיבטים בחינת לצורך

הנכבד. המשפט בית של דעתו שיקול על עדיף להיות יבול לא אלה לכל נחשף לא אשר

 בית בידי פשרה הסדר לאישור המנגנון יעילות להבטחת מיוחדת חשיבות קיימת ולבסוף, .16.6

 בבקשות הדיון את לצורך שלא ולהאריך לסרבל עלול נדרש, לא בו במקום בודק, מינוי משפט.

ראויים. פשרה הסדרי לאישור

סיכוס

עצמו. בהסדר כמפורט והכל נוספים לתנאים כפוף הפשרה הסכם .17

 להסכם בקשר קיבלתי ולא ובנספחיו הפשרה בהסכם מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל .18

בתצהירי מנויה שאיננה בעקיפין, או במישרין הנאה, טובת או טרחה) שכר (למעט תשלום כל הפשרה

זה.

אמת. תצהירי תוכן וכי חתימתי זוהי שמל והו כי מצהיר הנני .19

/
אישור

 בחודש 9 ביום כי מאשר )37978(מ.ר. עו״ד דבורין, מיכאל הח״ם, אני
 ולאחר אישית, לי המוכר עו״ד, כהן, עובדיה מר בפניי הופיע ,2017 אפריל

 לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא ואט אמת להצהיר עליו כי שהזהרתיו
בפני. עליה וחתם דלעיל הצהרתו אמיתות בפני אישר בחוק, הקבועים



ה נטפח
הדין בעל מטעם תצהירים

Co&CFשותי1 ר*!ן1א וול ח! בכר סישר



תצהיר

 אהיה וכי האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר 034232827 מס׳ ת.ז. נושא שנפלד, תומר חח״מ, אני

:כדלהלן בכתב, בזאת מצהיר כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי

 או ״המשיבה״ או ״גרופר״ (להלן: בע״מ חברתיות קניות גרופר בחברת כמנכ״ל מכהן אני .1

 (להלן: 16861-10־13 ת״צ ; 12001־10־13 ת״צ המסומן בהליך והמשיבה הנתבעת שהינה ״החברה״),

לאישור״). ״הבקשה

 אשר מתוקן, פשרה הסכם לאישור בבקשה תמיכה כתצהיר גרופר, מטעם זח תצהירי עושה אני .2

 :בהתאמה (להלן, זה תצהירי מצורף אליו ואשר האמור, בהליך המבקשים לבין גרופר בין נחתם

 תהיה זח בתצהירי הוגדרו שלא המונחים לכל ״ההסכם״). או הפשרה״ ו־״הסכם ״הבקשה״

הפשרה. בהסכם להם שניתנה הפרשנות

 והמסמכים החומר מן תפקידי, מתוקף האישית, מידיעתי לי ידועות בתצהירי המפורטות העובדות .3

 מבאי לי נמסרו זה בתצהירי האמורות המשפטיות המסקנות שערכתי. ומבדיקות בפני המצויים

מאמין. אני להם האמורים, בהליכים גרופר של כוחה

הפשרה הספם יחיל עלית הקבוצה תגרדו*

a שנמנה מי כל היא המיוצגים״} ״התובעים או המיוצגת״ (״הקבוצההפשרה הסכם יחול עליה הקבוצה 

:הבאה ההגדרה עם

 שובר אוחז או אחז או קיבל או רכש אשר תאגיד, או אדם כל
 גבי על שנרשם לתוקף בהתאם תוקפו פג אשר מהמשיבה, קנייה

 העסק בית מול שמומש מבלי הפקיעה״) ״מועד (להלן: השובר
 בשווי זיכוי או כספי החזר מהמשיבה קיבל ולא ״מימוש״), :(להלן

 למען מע״מ). בגין נטען החזר זח (ובכלל חלקו או שפקע השובר
 קיבל ו/או שרכש מי כל את כוללת הקבוצה כי יובהר, ספק הסר
 תחילת ממועד החל וזאת כאמור, בשוברים אוחז ו/או אחז ו/או

 דין פסק של תוקף ומתן אישור למועד ועד החברה של פעילותה
בהווה, החברה לשירותי מנוי הוא אם בין וזאת זח, פשרה להסכם

לא. אם ובין

הפשרה תטפס עיקרי

:ממומשים לא שוברים בגיו החזר מתו

 לכתלי מחוץ התביעה סיום עם בקשר הצדדים שניהלו ומתן מהמשא וכחלק לאישור הבקשה בעקבות .5

 גרופר הביצוע״), ״מועד :הקובע(להלן המועד לאחר ימים 90מ־ יאוחר לא כי הוסכם המשפט, בית

 שלא שובר בגין זיכוי או החזר כל יינתן לא לפיה שלה, השימוש בתנאי הקבועה התנהלותה את תשנה

:כדלקמן פקיעתו, למועד עד מומש

פקיעתו, למועד עד שרכש שובר מימש לא אשר גרופר שבבעלות האינטרנט באתר מנוי כל .5.1

 מומש שלא השובר עבור ששולם הסכום מחצית בשווי גרופון״} (״בסף קרדיט יקבל

־ הבא המנגנון פי על באתר, רכישה לבצע יוכל באמצעותו

 השובר תמורת בהן בעסקאות ממומשים לא שוברים בגין הן יינתן הקרדיט א.

בעסקאות והן לגרופר, מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או (כולה
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 מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או (כולה השובר תמורת בהן

השובר. נשוא השירות ו/או המוצר את המספקים העסק לבתי

 ידי על ששולם הסכום מחצית בשווי יהא הקרדיט כי יצוין, ספק הסר למען ב.

 העמלה הפחתת לרבות הפחתה, כל זה מסכום תבוצע ולא בפועל, המנוי

ממומש. היה השובר בו במקרה לגרופר מגיעה שחייתה

 ימים 30 בתוך מימוש אי שחווה למנוי אלקטרוני דואר הודעת תשלח החברה ג.

 הקרדיט לקבלת זכאי המנוי כי יצוין, ההודעה במסגרת השובר. פקיעת ממועד

 30 במשך וזאת השובר רכישת עבור ידו על ששולם מהסכום מחצית בשווי

ההודעה. משלוח מיום ימים

 באתר המפורסמת עסקה כל רכישת לצורך לנצל יהיה ניתן הקרדיט את ד.

 האלקטרונית הדואר הודעת נשלחה בו היום מן ימים 30 במשך וזאת החברה,

לעיל. כאמור למנוי

 תום לפני שבוע הקרדיט, את שקיבל למנוי תזכורת הודעת תשלח החברה ה.

למימושו. התקופה

 קרדיט לקבל זכאי יהיה לא רשום מנוי דין, לכל בכפוף כי הוסכם, לעיל האמור כל אף על .5.2

 להופעות, כרטיסים לרכישת בעסקאות פקיעתו לאחר שובר מימוש אי של במקרה כלשהו

 הארחה, בבתי או מלון בבתי לינה לרכישת ובעסקאות לחו״ל טיסות לרכישת בעסקאות

בלבד. אלה ובעסקאות

 בסכום מדובר הכל ובסך ההסדר שווי על ביותר קטנה משמעות ממילא זו להחרגה כי יוער, .5.3

 אי כספי ש״ח מיליון כעשרה של הסך מתוך לשנה, ש״ח 800,0000 היותר לכל שהינו

בשנה. מימושים

 היינו, לעיל, המצוינים לאלה דומה הכלכלית שמהותם שוברים בעתיד תמכור וגרופר היה .5.4

 טיסות חלף(כגון העסקה למימוש שהמועד לאחר להאריכם ניתן לא אשר לעסקאות שוברים

 לבית מועברת חלקה או בולה בגינם ושהתמורה וכיו״ב), התקיימו שכבר מופעים יצאו, שכבר

 פיה שעל מתאימה הודעה ולמסור המוסמך המשפט לבית לפנות רשאית תהיה היא העסק,

 להכרעת יובא הדבר ההודעה, תוכן על יחלקו והמבקשים היה אלה, שוברים על גם האמור

המוסמך. המשפט בית

 • החל שנים מחמש תפחת שלא לתקופה לעיל, המפורט ההסדר פי על לפעול מתחייבת החברה .5.5

הביצוע. ממועד

 קניה״ ״תווי מהווים אינם השוברים כי להבהיר יש מומש, שלא שובר של פקיעתו מועד לעניין .5.6

 הוא שלהם הפקיעה ומועד בעניינם, חל אינו 1981תשמ״א־ הצרכן, הגנת לחוק ח14 שסעיף כך

עצמו. בשובר לנקוב בהתאם

 כדי בו ויש בעבר, גרופר של להתנחלותה ביחס מהותי שינוי מהווה לעיל שפורט ההסדר .5.7

גרופר. של מנוייה ולכלל לעיל) לקבוצה(כהגדרתה ממש של תועלת להביא

 נכון החברה, לטענת הישראלי. השוברים בשוק תקדים חסר הוא לעיל המתואר השינוי .5.8

שלא השובר תמורת את שומרות הישראלי השוברים בשוק הפועלות החברות כל להיום,
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 הצרכנים את כיום מוכה אינה חברה אף העסק. לבית התמורה את מעבירות או לעצמן, מומש

 חריג יהיה גרופר של במודל השינוי זו, אף זו לא מומש. שלא שובר בגין - חלקי או מלא זיכוי ־

 עבור החזר כל אין בהן גס אשר מדינות בעשרות המוחלים העסקיים למודלים בהשוואה גם

מומש. שלא השובר תמורת

 שוברים, רכישת כדוגמת עתידי, מימוש הדורשת שירות או מוצר של רכישה כל כי יצוין, עוד .5.9

 לקוחות דהיינו, - )Natural Breakageo המוכר (מונח ״טבעי״ מימוש אי באחוז מתאפיינת

 להתנהלות קשורות שאינן שלהם, מסיבותיהם וזאת שלהם, הרכישה את מממשים אינם אשר

 או שוברים, שקנו ששוכחים לקוחות ישנם לגרופר הדוגמה, לשם השימוש. לתנאי או החברה

 השוברים את מממשים היו לא ממילא אלו לקוחות השובר. את שמוחקיס/זורקיס לקוחות

כמקפחיס, המבקשים ידי על שנטענו השימוש בתנאי קשור יהיה שהדבר מבלי וזאת שרכשו,

 ההסדר במסגרת שיזוכו המנויים קבוצת זאת, עם פיצוי. לכל זכאים אינם אלו לקוחות כי ברי

 ההסדר מן שיהנה המנויים שאחוז מכאן, לעיל. כמפורט המנויים את גס כוללת העתידי,

לפצותו. היה שראוי מהאחוז בהרבה גבוה העתידי

 הבקשה. במסגרת שהועלו לטענות מיטבי מענה לתת כדי זה בהסדר שיש ברי מקום, מכל .5.10

 פוטנציאלי תמריץ כל דרמטי) באופן להקטין ־ למצער לאיין(או כדי זה בהסדר יש ראשית,

 מימוש אי של במקרה ההסדר לאור שהרי השוברים, מימוש לאי לפעול גרופר של נטען

 אי שחוו מנויים לאותם חוזרים אלא לגרופר מגיעים לא השוברים מכספי מחצית כאמור,

זה. בהסכם כאמור והכל מימוש,

 ובניגוד ההסדר, פי על שכן הנטענים, המקפחים לתנאים גם מיטבי מענה נותן זה הסדר שנית, .5.11

 מצוין מענה ניתן בכך זה. בהסכם כאמור שובר פקיעת של במקרה החזר יינתן הקיים, למצב

 מענה נותן זה הסדר פקיעתו. של במקרה השובר תמורת החזר אי בדבר הנטען המקפח לתנאי

 מכספי להנות האפשרות מתן בעצם השובר פקיעת מועד בדבר הנטען המקפח לתנאי גם ראוי

ימים. 30 של נוספת לתקופה השובר

 לפך לב בשים ,שסלים מיליוני בעשיית עתיד, פני חצופה ההטבה שווי את מעריכים הצדדים .5.12

 לב ובשים שנים, חמש של תקופה למשך הפחות לכל יחול אשר עתיד פני צופה זה שהסדר

 בסך לשנה ש״ח מיליון בכעשרה נאמדים אשר החברה של הנוכחיים המימושים אי לנתוני

 מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או השובר(כולה תמורת בהן בעסקאות הן הכל,

 השובר(כולה תמורת כאשר והן השובר נשוא השירות ו/או המוצר את המספקים העסק לבתי

מועברת. אינה חלקה) או

:ממומש לא שובי בגיו הזיכוי למנגנוו ביחס הבהרה הוספת

הכלליים השימוש בתנאי שיופיע גילוי באמצעות המנויים לידיעת יובא גרופר של בהתנהלותה השינוי .6

להלן. שיפורט באופן והכל באתר,

לשינוי בהתאם וזאת בכיתוב שינוי יתבצע גרופר שבבעלות באתר הכלליים השימוש בתנאי .7

יהיה נוסחו אשר ,26.8 בסעיף יבוצע בכיתוב השינוי עיקר לעיל. כמפורט גרופר, של בהתנהלותה

:כדלקמן

 תוקפו תקופת שלאחר כך מימושם לצורך בזמן מוגבלים השוברים ״כל
יקנה לא והשובר שימוש כל בשובר לעשות יהיה ניתן לא השובר של
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 בכפוף כספי, להחזר זכוה יקנה לא וכן סוג מכל זכות כל השובר לרוכש
להלן, לאמור ובכפוף דין לכל

 תוקפו תקופת במהלך השובר את לממש השובר רוכש באחריות כן, על
שהיא, סיבה מכל השובר, את מימש לא אשר שובר רוכש השובר. של

 ו/או המוצר לקבלת זכאותו את יאבד השובר, של תוקפו תקופת במהלך
החזר, לכל זכאי יהיה ולא בשובר הגלומים ההטבה /או השירותים

זה. בסעיף האמור לפי למעט שהוא, וסוג מין מכל פיצוי, ו/או תשלום

 ששולם הסכום פקיעתו, למועד עד בשובר שימוש נעשה לא בהם במקרים
 או העסק לבתי יועבר השובר״) ״תמורת (להלן: השובר רכישת עבור

 תישלח החברה העסק. בתי לבין החברה שבין להסכמות בהתאם לחברה,
 ממועד ימים 30 בתוך מימוש אי שחווה למנוי אלקטרוני דואר הודעת
 קרדיט לקבלת זכאי המנוי כי יצוין, ההודעה במסגרת השובר. פקיעת
 רכישת עבור ידו על ששולם מהסכום מחצית בשווי גרופון״) (״כסף
 המפורסמת עסקה כל לרכוש יחיה ניתן באמצעותו מומש, שלא השובר
 מיום יום 30 במשך בקרדיט שימוש לעשות יחיה ניתן החברה. באתר

ההודעה.״ משלוח

 סעיף להוראות שיתאימו כך לשנותם צורך יהיה אשר השימוש, בתנאי נוספים סעיפים שיהיו ככל .8

בהתאם. ישונו הם ,26.8

 בתנאי ההתנהלות שינוי דבר את החברה תפרסם המאוחר, לכל הביצוע, ממועד החל ימים 30 בתוך .9

 יידוע והאפליקציה האתר של הראשי בעמוד באתר תפרסם וכן האינטרנט באתר הקבועים השימוש

 של לקיומם האפשרות את למעשה, מבטל, לצרכנים שיינתן הגילוי כי יצוין, בהתנהלותה. השינוי על

 ובעל רב משקל בעל הוא זו התנחלות שינוי כן, על לקוחותיה. לבין גרופר שבין ביחסים מידע פערי

דנא. בהליך שנדונו לסוגיות רבה חשיבות

 מעין כשלעצמו, מהווה, והוא גרופר עבור מאוד גבוהה עלות בחובו טומן כשלעצמו הגילוי כי מובן, .10

גרופר. עבור מאוד ויקר מאוד משמעותי פיצוי רכיב

גדופד מצד גמזפות והתחייבויות הצהמת

;השובדיס מימוש לעודד מנת על ולנקוט להמשיך גרופד מתחייבת אותו גוססות פעולות

 בפעולות גם לנקוט הקובע המועד לאחר מיד המאוחר, לכל הביצוע, ממועד החל מתחייבת גרופר .11

:השוברים מימוש את לעודד הבאות

 דואר הודעת למנוי החברה תשלח שובר כל פקיעת מועד לפני ימים 14 א.

הספק, להסרת הקרובה. השובר פקיעת מפני המנוי יוזהר במסגרתה אלקטרוני

 14מ״ קטן שתוקפו שובר רוכש המנוי בו במקרה תחול, לא זו הוראה כי יובהר

ימים.

 שובר פקיעת על המנויים בפני ״אזהרות״ יופיעו מנוי כל של החשבון בעמוד ב.

 נוספים ובמועדים השובר פקיעת מועד לפני ימים 7 יופיעו אלה אזהרות צפויה.

החברה. דעת לשיקול בהתאם

 בעמוד שביצע העסקאות רישום את לסדר אפשרות תועמד מנוי כל לרשות ג.

 מהעסקה מהעסקאות, אחת כל של פקיעתן למועד בהתאם שלו החשבון

 הרחוק הוא פקיעתה שמועד לעסקה ועד ביותר הקרוב הוא פקיעתה שמועד

ביותר.
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 ראשית, הצרכנים. עבור ביותר משמעותיות הן גרופר של אלה התחייבויות גם כי סבורים הצדדים .12

 פתרונות ומציאת תפעוליות עלויות זה ובכלל משקל, כבדות בעלויות הכרוכות בהתחייבויות מדובר

תקשורת.

 לטענות נוסף מענה ניתן ובכך מימושים לעודד כדי החברה של אלה בהתחייבויות יש כי ברי שנית, .13

המימושים. אי את להגדיל כביכול אינטרס יש לחברה לפיה לטענה זה ובכלל הבקשה, מושא

:העבד בגיו פיצוי

 להבהיר גרופר תבקש המשלימה, ובתשובה לאישור לבקשה גרופר בתגובת המפורטות העובדות נוכח .14

;הבאים הדברים את

 מימשו לא אשר בגרופר, המנויים אחוז לאישור, לבקשה גרופר תגובת במסגרת שצוין כפי .14.1

 נמוך אחוז הוא ידם על המימוש אי לאחר החזר או זיכוי קיבלו ולא פקיעתו למועד עד שובר

מאוד.

 והצהירה ציינה המשלימה, התשובה ובמסגרת לאישור לבקשה התגובה במסגרת כן, כמו .14.2

 לא שוברים בחם המקרים את לצמצם מנת על פעולות של ארוכה שורה מבצעת היא כי גרופר,

פקיעתם. למועד עד ממומשים

 הדואר כתובות ואת פרטיהם את לאתר מנת על בדיקה ביצעה גרופר זה, פשרה הסכם לצורכי .14.3

המיוצגים. התובעים של האלקטרוני

 אשר מיוצג תובע לכל תעניק גרופר המתלה, התנאי להתקיימות בכפוף כי הוסכם, כן, על אשר .14.4

 בידי נותרה מימש שלא השובר/ים עבור ששילם התמורה ואשר פרטיו, את לאתר הצליחה

 ולא שרכש שוברים של החלפה זכות מאותר״} ״מנוי :(להלן העסק לבתי הועברה ולא החברה

:העבר״) בגין ״הפיצוי :כדלקמן(להלן ההחלפה״}, ״זכות :חדשים(להלן בשוברים מימש

מומש. שלא השובר מן 25% בשווי תהיה ההחלפה זכות א.

 ידי על מומשו שלא הראשונים השוברים ארבעת עבור רק תינתן ההחלפה זכות ב.

 השוברים מארבעת אחד כל עבור להלן, ג׳ בסעיף לאמור בכפוף היינו, המנוי.

25% של בשווי קרדיט מנוי אותו יקבל המנוי ידי על מומשו שלא הראשונים

מומש. שלא שובר מכל

ש״ח. 40מ- פחות ששוויו שובר עבור החלפה זכות תינתן לא ג.

 ש״ח 200 על יעלה לא בודד שובר עבור ההחלפה זכות של המקסימלי השווי ד.

 החלפה בזכות יזכה למשל, ש״ח, 1,000 של בסכום מומש שלא שובר (דהיינו,

בלבד). ש״ח 200 בשווי

 רכישת מסוג בעסקאות מומש שלא שובר עבור ניתנת ההחלפה שזכות ככל ה.

 זכות ־ הארחה בבתי או מלון בבתי ולינה לחו״ל, טיסות להופעות, כרטיסים

 כי יוסבר, השובר. עבור ששולם מהסכום בלבד 10% של בגובה תהא ההחלפה

העסק. לבתי מועברת המנוי ידי על המשולמת התמורה ככלל, בו בתחום מדובר

 נמוך מחיר לשלם ניתן בו באופן פועל כולו השוק בו בתחום מדובר כן, כמו

להם ואין זה הסדר מכירים הלקוחות ,non-refundable שהיא עסקה עבור יותר
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 לא גרופון, לאתר מחוץ מוצר אותו את רוכשים חיו אילו וגם אחרת, ציפיה כל

 במתן שאין הרי האמור, נוכח ששילמו. הסכום בעד החזר כל מקבלים היו

 קיפוח להוות כדי זה תחום במסגרת כלל) החזר מתן באי (או נמוך החזר

המשיבה. מנויי של כלשהו

 ומבלי אוטומטי באופן המאותרים למנויים תינתן ההחלפה זכות כי יובהר ו.

 ידם על מומשו שלא השוברים הצגת כגון יזומה, פעולה כל לבצע שיידרשו

בעבר.

 בדבר אותם ותיידע המאותרים למנויים אלקטרוני דואר הודעת תשלח החברה ז.

 הקובע המועד לאחר ימים 90מ- יאוחר לא זכאים הם לו העבר בגין הפיצוי

הביצוע). למועד עד (דהיינו

 ההודעה קבלת מיום ימים 30 בתוך לנצל יהיה ניתן ההחלפה זכות את ח.

לעיל. כאמור האמורה,

 הוא בו והאופן לעבר הפיצוי שווי כימות גם כמו המאותרים, המנויים מספר ט.

 כי יצוין .ד נספחכ הפשרה להסדר צורף המאותרים, המנויים בין מתפלג

 הוא ומשכך גרופר, של ורגישים סודיים מסחריים נתונים הכולל בנספח מדובר

 כוח באי כי יובהר בלבד. הנכבד המשפט בית של לעיונו חסויה במעטפה יוגש

 בעלי הם המשיבה לקוחות כל כי יובהר, עוד אלו. בנתונים עיינו המבקשים

החשבון. את לסגור וביקש אקטיבית לגרופון שפנה מי למעט משתמש, חשבון

משכך, אחוז). מחצי פחות ־ מהמנויים זניח באחוז מדובר האחרונים, (לגבי

 קיימים מנויים למעשה הם העבר בגין הפיצוי את שיקבלו המנויים שכל הרי

1באתר. משתמש חשבון בעלי גרופר, של

 ידי על המוערך מאוד, ומקיף גבוה פיצוי מהווים עתיד, כלפי וההסדרה העבר בגין הפיצוי .14.5

.שקלים מיליוני בעשרות הצדדים

;כוחם לבאי טרחת ושכר למבקשים גמול תשלום בדבר מוסכמת המלצה

:כדלקמן הינה כוחם לבאי טרחה ושכר למבקשים גמול לעניין המוסכמת הצדדים המלצת .15

 באמצעות אליו שיועבר ומוחלט מלא סופי כגמול 1 למבקש ישולם ש״ח 104,765 בסך סכום .15.1

כוחו. באי

 באמצעות אליה שיועבר ומוחלט מלא סופי כגמול 2 למבקשת ישולם ש״ח 104,765 בסך סכום .15.2

כוחו. באי

 לחלוקתם בהתאם טרחה, כשכר המבקשים כוח לבאי ישולם ש״ח 1,735,770 בסך סכום .15.3

 מע״מ יתווסף זה לסכום כדין. ספרים ניהול ואישור מס חשבונית המצאת כנגד הפנימית,

כדין.

צוין1  ניוזלטר שמקבלים מנויים של פילוח היה עבר״ ״מנויי לבין בהווה״ ״מנויים בין 5.2.2017 מיום בדיון שנעשה הפילוח כי י

 כך באתר, רכישות לבצע יכולים או ומבצעים משתמש חשבון בעלי הם האחרונים גם ניוולטר. מקבלים שלא מנויים לעומת

עבר״. ״מנויי של קבוצה קיימת לא לענייננו שלמעשה,
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 ״רכיב - (להלן ההליך בניהול 1 המבקש הוצאות כהחזר ישולם ש״ח 27,350 בסך סכום .15.4

 כנגד והכל כדין, מע״מ יתווסף זה לסכום כוחו. באי באמצעות ״)1 המבקש של ההוצאות

כדין. מס חשבונית המצאת

 ״רכיב ־ (להלן ההליך בניהול 2 המבקשת הוצאות כהחזר ישולם ש״ח 27,350 בסך סכום .15.5

 כנגד והכל כדין, מע״מ יתווסף זה לסכום כוחה. באי באמצעות ״)2 המבקשת של ההוצאות

כדין. מס חשבונית

חייבים, כוחם באי ו/או המבקשים יהיו בו היטל ו/או מס כל בתוכם כוללים לעיל הסכומים .15.6

 ורכיב המבקשים כוח לבאי הטרחה שכר עבור מוסף ערך מס למעט כאלה, שיהיו ככל

 ולסכום טרחה כשכר המשולם לסכום כאמור, יתווספו, אשר המבקשים, של ההוצאות

המבקשים. של ההוצאות כרכיב המשולם

הקובע. מהמועד ימים 30 בתוך ישולמו כוחם לבאי הטרחה ושכר למבקשים הגמול .15.7

 השיקולים בחשבון נלקחו כוחם לבאי הטרחה ושכר למבקשים גמול לעניין ההמלצה במסגרת .15.8

:הבאים

 לעיל כמפורט הפיצוי מתן נוכח לאישור, הבקשה של העיקרית התכלית הושגה .15.8.1

;גרופר של בהתנהלותה העתידי והשינוי

;ובניהולה לאישור הבקשה בהגשת כוחם ובאי המבקשים שטרחו הרבה הטרחה .15.8.2

 יעילה בצורה סיום לכדי המחלוקות את להביא כוחם ובאי המבקשים נכונות .15.8.3

;ומהירה

;הציבור לטובת ביותר משמעותית תרומה בחובו טומן ההסכם כי העובדה .15.8.4

 לקבוצה להטבה מתווספים כוחם ולבאי למבקשים המשולמים הסכומים כי העובדה .15.8.5

;חשבונה על משולמים ולא

היתר, בין לב, בשים לאישור, והבקשה התביעה בהגשת המבקשים נשאו בו הסיכון .15.8.6

 נדחית חייתה לו ניכרים הוצאות סכומי כנגדם שייפסקו לכך המבקשים לחשיפת

;בקשתם

 התובענות בתחום המשפט בתי ידי על שאושרו לפסקי-דין בהתאם גובשה ההמלצה .15.8.7

הייצוגיות.

ייצוגיות תובענות לחוק 19 לסעיף בתתאס בודק במינוי צייד העדר

 ותנאיו, ההסכם את יבחן אשר בודק, במינוי צורך אין כי הצדדים, הצהירו הפשרה הסכם במסגרת .16

:להלן המפורטים הטעמים מן וזאת

 בגין החזר או זיכוי קיבלו ולא פקיעתם למועד עד שוברים מימשו לא אשר המנויים אחוז .16.1

 מצטרפת לכך גרופר. שבבעלות באתר מהמנויים מאוד קטן אחוז הוא ממומש הלא השובר

 עידוד לצורך גרופר שנוקטת לפעולות הודות היתר בין שנה, מדי קטן זה שאחוז העובדה

השוברים. מימוש
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 ידי על מלכתחילה שנתבקש לסעד רבה חפיפה בעלת היא העתידית ההסדרה זו, אף זו לא .16.2

המבקשים.

 בלבד זו ולא והוגן, ראוי הוא הפשרה הסכם כי ברור פניו שעל הרי הדברים פני הם משאלה .16.3

בכללותו. לציבור כאמור זכויות מקנה גס אלא הקבוצה לחברי רבות זכויות מקנה שהוא

בודק. במינוי הצורך מתייתר אלו, בנסיבות

 מומחיות הדורשים מורכבים חשבונאיים עניינים על מתבסס אינו ההסכם כי להוסיף, יש לכך .16.4

 בית של דעתו שיקול על עדיף אינו בודק של דעתו שיקול הדברים, פני הם שכך שעה מיוחדת.

משפטי, עניין הם ומאוזן הוגן והיותו הפשרה הסכם של סבירותו בחינת הנכבד. המשפט

התביעה. של והסיכויים הסיכונים בבחינת הכרוך

 המנויים מספר ־ הפשרה להסכם הרלוונטיים המספריים הנתונים כי יוזכר, זה בהקשר

 בגין הפיצוי של הכולל ושוויו מומש שלא שובר כל עבור שישולם הפיצוי שווי המאותרים,

.ר נספחכ הפשרה להסכם מצורפים העבר

 הוצגו הנכבד המשפט בית שבפני לאחר נחתם הפשרה הסכם שלפנינו במקרה מכך, יתרה .16.5

 מומחים דעת חוות הנכבד המשפט לבית שהוגשו ולאחר רחבה, בצורה הצדדים טיעוני מלוא

 בפני הדעת חוות על נחקרו שהמומחים ולאחר ההליך, שבלב בסוגיות להליך הצדדים מטעם

 הנדרשת המלאה התשתית הונחה הנכבד המשפט בית בפני כלומר, הנכבד. המשפט בית

 בודק של דעתו שיקול אלה ובנסיבות הפשרה, הסכם ושל ההליך של ההיבטים בחינת לצורך

הנכבד. המשפט בית של דעתו שיקול על עדיף לחיות יכול לא אלה לכל נחשף לא אשר

 בית בידי פשרה הסדר לאישור המנגנון יעילות להבטחת מיוחדת חשיבות קיימת ולבסוף, .16.6

 בבקשות הדיון את לצורך שלא ולהאריך לסרבל עלול נדרש, לא בו במקום בודק, מינוי משפט.

ראויים. פשרה הסדרי לאישור

א.סיכום

עצמו. בהסדר כמפורט והכל נוספים לתנאים כפוף הפשרה הסדר .17

 טובת כל המקבל צד ואין ובנספחיו הפשרה בהסכם מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל .18

הפשרה. בהסכם מצוינת איננה אשר להסכם, בקשר השני הצד מן בעקיפין או במישרין הנאה

אמת. תצהירי תוכן וכי חתימתי זוהי שמי זהו כי מצהיר הנני .19

אישור

בחודש 9 ביום כי מאשרת )5<י&&«ו(מ.ר. עו״ד . ,רhi הח״מ, אני

 ,034232827 מס׳ ת.ז. נושא שנפלד תומר מר בפניי הופיע ,2017 אפריל

 צפוי יהיה כן יעשה' לא ואם אמת להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר

 עליה וחתם דלעיל הצהרתו אמיתות בפני אישר בחוק, הקבועים לעונשים

בפני.



תצהיר

 אהיה וכי האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,006236327 מס׳ ת.ז. נושא פריזנט, שמעון הח״מ, אני

:כדלהלן בכתב, בזאת מצהיר כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי

 :גבאי(להלן אירית הגב׳ ידי ועל ידי על הוגשה אשר כייצוגית, תובענה לאישור בבקשה המבקש אני .1

 או ״המשיבה״ או ״גרופר״ (להלן: בע״מ חברתיות קניות גרופר חברת כנגד ״המבקשים״),

 ״התובענה״ :(להלן 16861-10־13 ת״צ ! 12001-10־13 ת״צ המסומנים ההליכים במסגרת ״החברה״),

בהתאמה). לאישור״, ו-״הבקשה

 לבין גרופר בין נחתם אשר מתוקן, פשרה הסכם לאישור בבקשה תמיכה כתצהיר תצהירי עושה אני .2

 ו-״תסבם ״הבקשה״ בהתאמה: (להלן, זה תצהירי מצורף אליו ואשר האמור, בהליך המבקשים

 להם שניתנה הפרשנות תהיה זה בתצהירי הוגדרו שלא המונחים לכל ״ההסכם״). או הפשרה״

הפשרה. בהסכם

 החומר מן שקיבלתי, משפטי מיעוץ האישית, מידיעתי לי ידועות בתצהירי המפורטות העובדות .3

 המסקנות כוחי. באי שערכו ו/או שערכתי ומבדיקות לי שהוצגו ו/או בפני המצויים והמסמכים

מאמין. אני להם האמורים, בהליכים כוחי מבאי לי נמסרו זח בתצהירי האמורות המשפטיות

הפשרה הטפס <חול עליה הקבוצה הגדרת א.

 שנמנה מי כל הינה המיוצגים״) ״התובעים או המיוצגת״ (״הקבוצההפשרה הסכם יחול עליה הקבוצה .4

:הבאה ההגדרה עם

 קנייה שובר אוחז או אחז או קיבל או רכש אשר תאגיד, או אדם כל
 השובר גבי על שנרשם לתוקף בהתאם תוקפו פג אשר מהמשיבה,

(להלן: העסק בית מול שמומש מבלי הפקיעה״) ״מועד (להלן:
 השובר בשווי זיכוי או כספי החזר מהמשיבה קיבל ולא ״מימוש״),

 ספק הסר למען מע״מ). בגין נטען החזר זה חלקו(ובכלל או שפקע
 ו/או אחז ו/או קיבל ו/או שרכש מי כל את כוללת הקבוצה כי יובהר,

 של פעילותה תחילת ממועד החל וזאת כאמור, בשוברים אוחז
זה, פשרה להסכם דין פסק של תוקף ומתן אישור למועד ועד החברה

לא. אם ובין בהווה, החברה לשירותי מנוי הוא אם בין וזאת

הפשרה הפקס עיקרי .1

:ממומשים לא שוכרים גגיו החזר מתו

 לכתלי מחוץ התביעה סיום עם בקשר הצדדים שניהלו ומתן מהמשא וכחלק לאישור הבקשה בעקבות .5

 גרופר הביצוע״), ״מועד :(להלן הקובע המועד לאחר ימים 90 מ- יאוחר לא כי הוסכם המשפט, בית

 שלא שובר בגין זיכוי או החזר כל יינתן לא לפיה שלה, השימוש בתנאי הקבועה התנהלותה את תשנה

:כדלקמן פקיעתו, למועד עד מומש

 יקבל פקיעתו, למועד עד שרכש שובר מימש לא אשר גרופר שבבעלות האינטרנט באתר מנוי כל .5.1

 יוכל באמצעותו מומש שלא השובר עבור ששולם הסכום מחצית בשווי גרופון״) קרדיט(״כסף

:הבא המנגנון פי על באתר, רכישה לבצע

 השובר תמורת בהן בעסקאות ממומשים לא שוברים בגין הן יינתן הקרדיט א.

בעסקאות והן לגרופר, מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או (כולה
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 לבתי מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או השובר(כולה תמורת בהן

השובר. נשוא השירות ו/או המוצר את המספקים העסק

 ידי על ששולם הסכום מחצית בשווי יהא הקרדיט כי יצוין, ספק הסר למען ב.

 שהייתה העמלה הפחתת לרבות הפחתה, כל וה מסכום תבוצע ולא בפועל, המנוי

ממומש. היה השובר בו במקרה לגרופר מגיעה

 ימים 30 בתוך מימוש אי שחווה למנוי אלקטרוני דואר הודעת תשלח החברה ג.

 הקרדיט לקבלת וכאי המנוי כי יצוין, ההודעה במסגרת השובר. פקיעת ממועד

 יום 30 במשך וזאת השובר רכישת עבור ידו על ששולם מהסכום מחצית בשווי

ההודעה. משלוח מיום

החברה, באתר המפורסמת עסקה כל רכישת לצורך לנצל יהיה ניתן הקרדיט את ד.

 למנוי האלקטרונית הדואר הודעת נשלחה בו היום מן ימים 30 במשך וזאת

לעיל. כאמור

 תום לפני שבוע הקרדיט, את שקיבל למנוי תזכורת הודעת תשלח החברה ה.

למימושו. התקופה

 כלשהו קרדיט לקבל זכאי יהיה לא רשום מנוי דין, לכל בכפוף כי הוסכם, לעיל האמור כל אף על .5.2

 בעסקאות להופעות, כרטיסים לרכישת בעסקאות פקיעתו לאחר שובר מימוש אי של במקרה

 אלה ובעסקאות הארחה, בבתי או מלון בבתי לינה לרכישת ובעסקאות לחו״ל, טיסות לרכישת

בלבד.

 בסכום מדובר הכל ובסך ההסדר שווי על ביותר קטנה משמעות ממילא זו להחרגה כי יוער, .5.3

 מימושים אי כספי ₪ מיליון כעשרה של הסך מתוך לשנה, ₪ 800,000 כ- היותר לכל שהינו

בשנה.

 היינו, לעיל, המצוינים לאלה דומה הכלכלית שמהותם שוברים בעתיד תמכור וגרופר היה .5.4

 טיסות (כגון חלף העסקה למימוש שהמועד לאחר להאריכס ניתן לא אשר לעסקאות שוברים

 לבית מועברת חלקה או כולה בגינם ושהתמורה וכיו׳׳ב), התקיימו שכבר מופעים יצאו, שכבר

 פיה שעל מתאימה הודעה ולמסור המוסמך המשפט לבית לפנות רשאית תהיה היא העסק,

 בית להכרעת יובא הדבר ההודעה, תוכן על יחלקו והמבקשים היה אלה. שוברים על גם האמור

המוסמך. המשפט

 החל שנים מחמש תפחת שלא לתקופה לעיל, המפורט ההסדר פי על לפעול מתחייבת החברה .5.5

הביצוע. ממועד

 קניה״ ״תווי מהווים אינם השוברים כי להבהיר יש מומש, שלא שובר של פקיעתו מועד לעניין .5.6

 הוא שלהם הפקיעה ומועד בעניינם, חל אינו 1981 - תשמ״א הצרכן, הגנת לחוק ח14 שסעיף כך

עצמו. בשובר לנקוב בהתאם

 להביא כדי בו ויש בעבר, גרופר של להתנהלותה ביחס מהותי שינוי מהווה לעיל שפורט ההסדר .5.7

גרופר. של מנוייה ולכלל לעיל) לקבוצה(כהגדרתה ממש של תועלת
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להיום, נכון החברה, לטענת הישראלי. השוברים בשוק תקדים חסר הוא לעיל המתואר השינוי .5.8

לעצמו, מומש שלא השובר תמורת את שומרות הישראלי השוברים בשוק הפועלות החברות כל

 או מלא זיכוי - הצרכנים את כיום מזכה אינה חברה אף העסק. לבית התמורה את מעבירות או

 בהשוואה גם חריג יהיה גרופר של במודל השינוי זו, אף זו לא מומש. שלא שובר בגין ־ חלקי

 השובר תמורת עבור החזר כל אין בהן גם אשר מדינות בעשרות המוחלים העסקיים למודלים

מומש. שלא

 שוברים, רכישת כדוגמת עתידי, מימוש הדורשת שירות או מוצר של רכישה כל כי יצוין, עוד .5.9

 אשר לקוחות דהיינו, - )Natural Breakage^ המוכר ״טבעי״(מונח מימוש אי באחוז מתאפיינת

 להתנהלות קשורות שאינן שלהם, מסיבותיהם וזאת שלהם, הרכישה את מממשים אינם

 או שוברים, שקנו ששוכחים לקוחות ישנס לגרופר הדוגמה, לשם השימוש. לתנאי או החברה

 השוברים את מממשים היו לא ממילא אלו לקוחות השובר. את שמוחקיס/זורקים לקוחות

כמקפחים. המבקשים ידי על שנטענו השימוש בתנאי קשור יהיה שהדבר מבלי וזאת שרכשו,

 ההסדר במסגרת שיזוכו המנויים קבוצת זאת, עם פיצוי. לכל זכאים אינם אלו לקוחות כי ברי

 ההסדר מן שיהנח המנויים שאחוז מכאן, לעיל. כמפורט המנויים את גם כוללת העתידי,

לפצותו. היה שראוי מהאחוז בהרבה גבוה העתידי

 הבקשה. במסגרת שהועלו לטענות מיטבי מענה לתת כדי זה בהסדר שיש ברי מקום, מכל .5.10

 פוטנציאלי תמריץ כל דרמטי) באופן להקטין ־ למצער לאיין(או כדי זה בהסדר יש ראשית,

כאמור, מימוש אי של במקרה ההסדר לאור שהרי השוברים, מימוש לאי לפעול שלגרופר נטען

 והכל מימוש, אי שחוו מנויים לאותם חוזרים אלא לגרופר מגיעים לא השוברים מכספי מחצית

זה. בהסכם כאמור

 ובניגוד ההסדר, פי על שכן הנטענים, המקפחים לתנאים גם מיטבי מענה נותן זה הסדר שנית, .5.11

 מצוין מענה ניתן בכך זה. בהסכם כאמור שובר פקיעת של במקרה החזר יינתן הקייס, למצב

 מענה נותן זה הסדר פקיעתו. של במקרה השובר תמורת החזר אי בדבר הנטען המקפח לתנאי

 מכספי להנות האפשרות מתן בעצם השובר פקיעת מועד בדבר הנטען המקפח לתנאי גם ראוי

ימים. 30 של נוספת לתקופה השובר

 לכך לב בשים .שמלים מיליוני בעשרות עתיד, פני הצופה ההטבה שווי את מעריכים הצדדים .5.12

 לנתוני לב ובשים שנים, חמש של תקופה למשך הפחות לכל יחול אשר עתיד פני צופה זה שהסדר

 הן הכל, בסך לשנה ש״ח מיליון בכעשרה נאמדים אשר החברה של הנוכחיים המימושים אי

 לבתי מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או (כולה השובר תמורת בהן בעסקאות

 או (כולה השובר תמורת כאשר והן השובר נשוא השירות ו/או המוצר את המספקים העסק

מועברת. אינה חלקה)

:ממומש לא שובר גמ3 הזיכוי למנגגוו ביחס הבהרה הוספת

הכלליים השימוש בתנאי שיופיע גילוי באמצעות המנויים לידיעת יובא גרופר של בהתנהלותה השינוי .6

להלן. שיפורט באופן והכל באתר,

בהתנהלותה לשינוי בהתאם וזאת בכיתוב שינוי יתבצע גרופר שבבעלות באתר הכלליים השימוש בתנאי .7

:כדלקמן יהיה נוסחו אשר ,26.8 בסעיף יבוצע בכיתוב השינוי עיקר לעיל. כמפורט גרופר, של
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 תקופת שלאחר כך מימושם לצורך בזמן מוגבלים השוברים כל .26.8
 יקנה לא והשובר שימוש כל בשובר לעשות יחיה ניתן לא השובר של תוקפו
 בכפוף כספי, להחזר זכות יקנה לא וכן סוג מכל זכות כל השובר לרוכש

להלן. לאמור ובכפוף דין לכל

 של תוקפו תקופת במהלך השובר את לממש השובר רוכש באחריות כן, על
 במהלך שהיא, סיבה מכל השובר, את מימש לא אשר שובר רוכש השובר.
 ו/או המוצר לקבלת זכאותו את יאבד השובר, של תוקפו תקופת

 תשלום החזר, לכל זכאי יהיה ולא בשובר הגלומים ההטבה /או השירותים
זה. בסעיף האמור לפי למעט שהוא, וסוג מין מכל פיצוי, ו/או

 ששולם הסכום פקיעתו, למועד עד בשובר שימוש נעשה לא בהם במקרים
 או העסק לבתי יועבר השובר״) ״תמורת (להלן: השובר רכישת עבור

 תישלח החברה העסק. בתי לבין החברה שבין להסכמות בהתאם לחברה,
 ממועד ימים 30 בתוך מימוש אי שחווה למנוי אלקטרוני דואר הודעת
 קרדיט לקבלת זכאי המנוי כי יצוין, ההודעה במסגרת השובר. פקיעת
 השובר רכישת עבור ידו על ששולם מהסכום מחצית בשווי גרופון״) (״כסף

 באתר המפורסמת עסקה כל לרכוש יהיה ניתן באמצעותו מומש, שלא
 משלוח מיום יום 30 במשך בקרדיט שימוש לעשות יהיה ניתן החברה.

ההודעה.

 ,26.8 סעיף להוראות שיתאימו כך לשנותם צורך יהיה אשר השימוש, בתנאי נוספים סעיפים שיהיו ככל .8

בהתאם. ישונו הס

 בתנאי ההתנהלות שינוי דבר את החברה תפרסם המאוחר, לכל הביצוע, ממועד החל ימים 30 בתוך .9

 המיידע והאפליקציה האתר של הראשי בעמוד באתר תפרסם וכן האינטרנט באתר הקבועים השימוש

 של לקיומם האפשרות את למעשה, מבטל, לצרכנים שיינתן הגילוי כי יצוין, בהתנהלותה. השינוי על

 ובעל רב משקל בעל הוא זו התנהלות שינוי כן, על לקוחותיה. לבין גרופר שבין ביחסים מידע פערי

דנא. בהליך שנדמו לסוגיות רבה חשיבות

 רכיב מעין כשלעצמו, מהווה, והוא גרופר עבור מאוד גבוהה עלות בחובו טומן כשלעצמו הגילוי כי מובן, .10

גרופר. עבור מאוד ויקר מאוד משמעותי פיצוי

גיופד מצד גמזפות והתחייבויות הצהדות

:השוברים מימוש לעודד מנת על ולנקוט להמשיד גדופד מתחייבת אותו נוספות פעולות

 הבאות בפעולות גם לנקוט הקובע המועד לאחר מיד המאוחר, לכל הביצוע, ממועד החל מתחייבת גרופר .11

:השוברים מימוש את לעודד

 אלקטרוני דואר הודעת למנוי החברה תשלח שובר כל פקיעת מועד לפני ימים 14 א.

 כי יובהר הספק, להסרת הקרובה. השובר פקיעת מפני המנוי יוזהר במסגרתה

ימים. 14מ- קטן שתוקפו שובר רוכש המנוי בו במקרה תחול, לא זו הוראה

 שובר פקיעת על המנויים בפני ״אזהרות״ יופיעו מנוי כל של החשבון בעמוד ב.

 נוספים ובמועדים השובר פקיעת מועד לפני ימים 7 יופיעו אלה אזהרות צפויה.

החברה. דעת לשיקול בהתאם

 בעמוד שביצע העסקאות רישום את לסדר אפשרות תועמד מנוי כל לרשות ג.

 שמועד מהעסקה מהעסקאות, אחת כל של פקיעתן למועד בהתאם שלו החשבון

ביותר. הרחוק הוא פקיעתה שמועד לעסקה ועד ביותר הקרוב הוא פקיעתה
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 ראשית, הצרכנים. עבור ביותר משמעותיות הן גרופר של אלה התחייבויות גס כי סבורים הצדדים .12

 פתרונות ומציאת תפעוליות עלויות זה ובכלל משקל, כבדות בעלויות הכרוכות בהתחייבויות מדובר

תקשורת.

 מושא לטענות נוסף מענה ניתן ובכך מימושים לעודד כדי החברה של אלה בהתחייבויות יש כי ברי שנית, .13

המימושים. אי את להגדיל כביכול אינטרס יש לחברה לפיה לטענה זח ובכלל הבקשה,

:העבד בג«ו פיצוי

 להבהיר גרופר תבקש המשלימה, ובתשובה לאישור לבקשה גרופר בתגובת המפורטות העובדות נוכח .14

:הבאים הדברים את

 שובר מימשו לא אשר בגרופר, המנויים אחוז לאישור, לבקשה גרופר תגובת במסגרת שצוין כפי .14.1

מאוד. נמוך אחוז המו ידיהם על המימוש אי לאחר החזר או זיכוי קיבלו ולא פקיעתו למועד עד

 והצהירה ציינה המשלימה, התשובה ובמסגרת לאישור לבקשה התגובה במסגרת כן, כמו .14.2

 לא שוברים בהם המקרים את לצמצם מנת על פעולות של ארוכה שורה מבצעת היא כי גרופר,

;פקיעתם למועד עד ממומשים

 הדואר כתובות ואת פרטיהם את לאתר מנת על בדיקה ביצעה גרופר זה, פשרה הסכם לצורכי .14.3

המיוצגים. התובעים של האלקטרוני

 אשר מיוצג תובע לכל תעניק גרופר המתלה, התנאי להתקיימות בכפוף כי הוסכם, כן, על אשר .14.4

 בידי נותרה מימש שלא השובר/ים עבור ששילם התמורה ואשר פרטיו, את לאתר הצליחה

 ולא שרכש שוברים של החלפה זכות מאותר״) ״מנוי :העסק(להלן לבתי הועברה ולא החברה

:העבר״) בגין ״הפיצוי :כדלקמן(להלן ההחלפה״), ״זכות :חדשים(להלן בשוברים מימש

מומש. שלא השובר מן 25% בשווי תהיה ההחלפה זכות א.

 ידי על מומשו שלא הראשונים השוברים ארבעת עבור רק תנתן ההחלפה זכות ב.

 השוברים מארבעת אחד כל עבור להלן, ג׳ בסעיף לאמור בכפוף היינו, המנוי.

 מכל 25% של בשווי קרדיט מנוי אותו יקבל המנוי ידי על מומשו שלא הראשונים

מומש. שלא שובר

ש״ח. 40 מ־ פחות ששוויו שובר עבור החלפה זכות תינתן לא ג.

 ש״ח 200 על יעלה לא בודד שובר עבור ההחלפה זכות של המקסימלי השווי ד.

 החלפה בזכות יזכה למשל, ש״ח, 1,000 של בסכום מומש שלא שובר (דהיינו,

בלבד). ש״ח 200 בשווי

 רכישת מסוג בעסקאות מומש שלא שובר עבור ניתנת ההחלפה שזכות ככל ה.

 זכות ־ הארחה בבתי או מלון בבתי ולינה לחו״ל, טיסות להופעות, כרטיסים

 כי יוסבר, השובר. עבור ששולם מהסכום בלבד 10% של בגובה תהא ההחלפה

העסק. לבתי מועברת המנוי ידי על המשולמת התמורה ככלל, בו בתחום מדובר

 יותר נמוך מחיר לשלם ניחן בו באופן פועל כולו השוק בו בתחום מדובר כן, כמו

כל להם ואין זה הסדר מכירים הלקוחות ,non-refundable שהיא עסקה עבור
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 היו לא גרופון, לאתר מחוץ מוצר אותו את רוכשים היו אילו וגם אחרת, ציפיה

 נמוך החזר במתן שאין הרי האמור, נוכח ששילמו. הסכום בעד החזר כל מקבלים

 מנויי של כלשהו קיפוח להוות כדי זה תחום במסגרת כלל) החזר מתן באי (או

המשיבה.

 ומבלי אוטומטי באופן המאותרים למנויים תינתן ההחלפה זכות כי יובהר ו.

 ידיהם על מומשו שלא השוברים הצגת כגון יזומה, פעולה כל לבצע שיידרשו

בעבר.

 בדבר אותם ותיידע המאותרים למנויים אלקטרוני דואר הודעת תשלח החברה ז.

 הקובע המועד לאחר ימים 90 מ- יאוחר לא זכאים הם לו העבר בגין הפיצוי

הביצוע). למועד עד (דהיינו

האמורה, ההודעה קבלת מיום ימים 30 בתוך לנצל יהיה ניתן ההחלפה זכות את ח.

לעיל. כאמור

 הוא בו והאופן לעבר הפיצוי שווי כימות גם כמו המאותרים, המנויים מספר ט.

 מדובר כי יצוין .ד כנספח הפשרה להסדר צורף המאותרים, המנויים בין מתפלג

 יוגש הוא ומשכך גרופר, של ורגישים סודיים מסחריים נתונים הכולל בנספח

 כוח באי כי יובהר בלבד. הנכבד המשפט בית של לעיונו חסויה במעטפה

 בעלי הם המשיבה לקוחות כל כי יובהר, עוד אלו. בנתונים עיינו המבקשים

החשבון. את לסגור וביקש אקטיבית לגרופון שפנה מי למעט משתמש, חשבון

 הרי משכך, אחוז). מחצי פחות - מהמנויים זניח באחוז מדובר האחרונים, (לגבי

 של קיימים מנויים למעשה הם העבר בגין הפיצוי את שיקבלו המנויים שכל

1באתר. משתמש חשבון בעלי גרופר,

 ידי על המוערך מאוד, ומקיף גבוה פיצוי מהווים עתיד, כלפי וההסדרה העבר בגין הפיצוי .14.5

.שסליס מיליוני בעשרות הצדדים

עצמו. בהסדר כמפורט והכל נוספים לתנאים כפוף הפשרה הסדר .15

 המשפט בית בפני הוצגו אשר ובנספחיו הפשרה בהסכם מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל .16

בה. תומך זה שתצהירי פשרה, הסדר לאישור הבקשה במסגרת הנכבד

 ההמלצות ומלבד הצדדים, בין שהושגו ההבנות מלוא את מגלם זו לבקשה המצורף הפשרה הסכם .17

 ממנה אקבל כי לי הובטח ולא גרופר, מטעם לי ניתנו לא הוצאות, והחזר גמול תשלום בדבר בו הכלולות

 הנכבד המשפט בית ידי על שייפסקו כפי ייצוגי כתובע גמול לקבל הזכות למעט כלשהי הנאה טובת

כאמור. הוצאות והחזר

אמת. תצהירי תוכן וכי חתימתי זוהי שמי זהו כי מצהיר הנני .18

צוין1  ניוזלטר שמקבלים מנויים של פילוח היה עבר״ ״מנויי לבין בהווה״ ״מנויים בין 5.2.2017 מיום בדיון שנעשה הפילוח כי י

 כך באתר. רכישות לבצע יכולים או ומבצעים משתמש חשבון בעלי הם האחרונים גם ניוזלטר. מקבלים שלא מנויים לעומת

עבר״. ״מנויי של קבוצה קיימת לא לענייננו שלמעשה,
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 ההמלצות ומלבד הצדדים, בין שהושגו ההבנות מלוא את מגלם וו לבקשה המצורף הפשרה הסכם .17

 אקבל כי לי הובטח ולא גרופר, מטעם לי ניתנו לא הוצאות, וההזר נמול תשלום בדבר בו הכלולות

 המשפט בית ידי על שייפסקו כפי ייצוגי כתובע גמול לקבל הזכות למעט כלשהי הנאה טובת ממנה

כאמור. הוצאות והחזר הנכבד

אמת. תצהירי תוכן וכי חתימתי זוהי שמי זהו כי מצהיר הנני .18

פריזנט שמעון

מס׳ ת.ו. נושא פריזנט שמעון התדע׳-בפנגיימר ,2017

0
 אפריל בחודש ביום׳ כי מאשר )

ולאחר ,_____מס׳ ת.ו. נושא 1
׳ עו״ד סטיס, יניב

 לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא ואם אמת להצהיר עליו כי שהזהרתיו

עליה וחתם דלעיל הצהרתו אמיתות בפני אישר בחוק, הקבועים
43596 מס׳ רישיון



תצהיר

 אהיה וכי האמת את להצהיר עלי כי שהווהרתי לאחר ,69105625 מס׳ ת.ז. נושאת גבאי, אירית הח״מ, אני

:כדלהלן בכתב, בזאת מצהירה כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפויה

 :פריזנט(להלן שמעון מר ידי ועל ידי על הוגשה אשר כייצוגית, תובענה לאישור בבקשה המבקשת אני .1

 או ״המשיבה״ או ״גרופר״ (להלן: בע״מ חברתיות קניות גרופר חברת כנגד ״המבקשים״),

 ״התובענה״ :(להלן 16861־10־13 ת״צ ; 12001־10־13 ת״צ המסומנים ההליכים במסגרת ״ההברה״),

בהתאמה). לאישור״, ו־״הבקשה

 לבין גרופר בין נחתם אשר מתוקן, פשרה הסכם לאישור בבקשה תמיכה כתצהיר תצהירי עושה אני .2

 ו-״הסכם ״הבקשה״ בהתאמה: (להלן, זה תצהירי מצורף אליו ואשר האמור, בהליך המבקשים

 להם שניתנה הפרשנות תהיה זה בתצהירי הוגדרו שלא המונחים לכל ״ההסכם״). או הפשרה״

הפשרה. בהסכם

 בפני המצויים והמסמכים החומר מן האישית, מידיעתי לי ידועות בתצהירי המפורטות העובדות .3

 בהליכים כוחי מבאי לי נמסרו זה בתצהירי האמורות המשפטיות המסקנות שערכתי. ומבדיקות

מאמינה. אני להם האמורים,

♦ הסשרה הטפגז יחול עליה הקבוצה הגדרת א

 מי כל הינה המיוצגים״) ״התובעים או המיוצגת״ (״הקבוצה הפשרה הסכם יחול עליה הקבוצה .4

:הבאה ההגדרה עם שנמנה

 שובר אוחז או אחז או קיבל או רכש אשר תאגיד, או אדם כל
 גבי על שנרשם לתוקף בהתאם תוקפו פג אשר מהמשיבה, קנייה

 העסק בית מול שמומש מבלי הפקיעה״) ״מועד (להלן: השובר
 בשווי זיכוי או כספי החזר מהמשיבה קיבל ולא ״מימוש״), (להלן:
 למען מע״מ). בגין נטען החזר זה (ובכלל חלקו או שפקע השובר

 קיבל ו/או שרכש מי כל את כוללת הקבוצה כי יובהר, ספק הסר
 תחילת ממועד החל וזאת כאמור, בשוברים אוחז ו/או אחז ו/או

 דין פסק של תוקף ומתן אישור למועד ועד החברה של פעילותה
בהווה, החברה לשירותי מנוי הוא אם בין וזאת זה, פשרה להסכם

לא. אם ובין

הפשרה הטכס עיקרי ב.

:ממומשים לא שוברים בגיו החזר מתו

 לכתלי מחוץ התביעה סיום עם בקשר הצדדים שניהלו ומתן מהמשא וכחלק לאישור הבקשה בעקבות .5

 גרופר הביצוע״), ״מועד :הקובע(להלן המועד לאחר ימים 90 מ- יאוחר לא כי הוסכם המשפט, בית

 שלא שובר בגין זיכוי או החזר כל יינתן לא לפיה שלה, השימוש בתנאי הקבועה התנהלותה את תשנה

:כדלקמן פקיעתו, למועד עד מומש

פקיעתו, למועד עד שרכש שובר מימש לא אשר גרופר שבבעלות האינטרנט באתר מנוי כל .5.1

 מומש שלא השובר עבור ששולם הסכום מחצית בשווי גרופון״) (״כסף קרדיט יקבל

:הבא המנגנון פי על באתר, רכישה לבצע יוכל באמצעותו

 השובר תמורת בהן בעסקאות ממומשים לא שוברים בגין הן יינתן הקרדיט א.

בעסקאות והן לגרופר, מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או (כולה
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 מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או (כולה השובר תמורת בהן

השובר. נשוא השירות ו/או המוצר את המספקים העסק לבתי

 ידי על ששולם הסכום מחצית בשווי יהא הקרדיט כי יצוין, ספק הסר למען ב.

 העמלה הפחתת לרבות הפחתה, כל זה מסכום תבוצע ולא בפועל, המנוי

ממומש. היה השובר בו במקרה לגרופר מגיעה שהייתה

 י ימים 30 בתוך מימוש אי שחווה למנוי אלקטרוני דואר הודעת תשלח החברה ג.

 הקרדיט לקבלת זכאי המנוי כי יצוין, ההודעה במסגרת השובר. פקיעת ממועד

 יום 30 במשך וזאת השובר רכישת עבור ידו על ששולם מהסכום מחצית בשווי

ההודעה. משלוח מיום

 באתר המפורסמת עסקה כל רכישת לצורך לנצל יהיה ניתן הקרדיט את ד.

 האלקטרונית הדואר הודעת נשלחה בו היום מן ימים 30 במשך וזאת החברה,

לעיל. כאמור למנוי

 תום לפני שבוע הקרדיט, את שקיבל למנוי תזכורת הודעת תשלח החברה ה.

למימושו. התקופה

 קרדיט לקבל זכאי יהיה לא רשום מנוי דין, לכל בכפוף כי הוסכם, לעיל האמור כל אף על .5.2

 להופעות, כרטיסים לרכישת בעסקאות פקיעתו לאחר שובר מימוש אי של במקרה כלשהו

 הארחה, בבתי או מלון בבתי לינה לרכישת ובעסקאות לחו״ל, טיסות לרכישת בעסקאות

בלבד. אלה ובעסקאות

 בסכום מדובר הכל ובסך ההסדר שווי על ביותר קטנה משמעות ממילא זו להחרגה כי יוער, .5.3

 מימושים אי כספי ₪ מיליון כעשרה של הסך מתוך לשנה, ₪ 800,000 כ- היותר לכל שהינו

בשנה.

 היינו, לעיל, המצוינים לאלה דומה הכלכלית שמהותם שוברים בעתיד תמכור וגרופר היה .5.4

 טיסות (כגון חלף העסקה למימוש שהמועד לאחר להאריכם ניתן לא אשר לעסקאות שוברים

 לבית מועברת חלקה או כולה בגינם ושהתמורה וכיו״ב), התקיימו שכבר מופעים יצאו, שכבר

 פיה שעל מתאימה הודעה ולמסור המוסמך המשפט לבית לפנות רשאית תהיה היא העסק,

 להכרעת יובא הדבר ההודעה, תוכן על יחלקו והמבקשים היה אלה. שוברים על גם האמור

המוסמך. המשפט בית

 החל שנים מחמש תפחת שלא לתקופה לעיל, המפורט ההסדר פי על לפעול מתחייבת החברה .5.5

הביצוע. ממועד

 קניה״ ״תווי מהווים אינם השוברים כי להבהיר יש מומש, שלא שובר של פקיעתו מועד לעניין .5.6

 שלהם הפקיעה ומועד בעניינם, חל אינו 1981 - תשמ״א הצרכן, הגנת לחוק ח14 שסעיף כך

עצמו. בשובר לנקוב בהתאם הוא

 כדי בו ויש בעבר, גרופר של להתנהלותה ביחס מהותי שינוי מהווה לעיל שפורט ההסדר .5.7

גרופר. של מנוייה ולכלל לעיל) לקבוצה(כהגדרתה ממש של תועלת להביא
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 נכון החברה, לטענת הישראלי. השוברים בשוק תקדים חסר הוא לעיל המתואר השינוי .5.8

 שלא השובר תמורת את שומרות הישראלי השוברים בשוק הפועלות החברות כל להיום,

 הצרכנים את כיום מוכה אינה חברה אף העסק. לבית התמורה את מעבירות או לעצמן, מומש

 חריג יהיה גרופר של במודל השינוי זו, אף זו לא מומש. שלא שובר בגין - חלקי או מלא זיכוי -

 עבור החזר כל אין בהן גם אשר מדינות בעשרות המוחלים העסקיים למודלים בהשוואה גם

מומש. שלא השובר תמורת

 שוברים, רכישת כדוגמת עתידי, מימוש הדורשת שירות או מוצר של רכישה כל כי יצוין, עוד .5.9

 לקוחות דהיינו, - )Natural Breakages המוכר (מונח ״טבעי״ מימוש אי באחוז מתאפיינת

 להתנהלות קשורות שאינן שלהם, מסיבותיהם וזאת שלהם, הרכישה את מממשים אינם אשר

 או שוברים, שקנו ששוכחים לקוחות ישנם לגרופר הדוגמה, לשם השימוש. לתנאי או החברה

 השוברים את מממשים היו לא ממילא אלו לקוחות השובר. את שמוחקיס/זורקים לקוחות

כמקפחים. המבקשים ידי על שנטענו השימוש בתנאי קשור יהיה שהדבר מבלי וזאת שרכשו,

 ההסדר במסגרת שיזוכו המנויים קבוצת זאת, עם פיצוי. לכל זכאים אינם אלו לקוחות כי ברי

 ההסדר מן שיהנה המנויים שאחוז מכאן, לעיל. כמפורט המנויים את גם כוללת העתידי,

לפצותו. היה שראוי מהאחוז בהרבה גבוה העתידי

 הבקשה. במסגרת שהועלו לטענות מיטבי מענה לתת כדי זה בהסדר שיש ברי מקום, מכל .5.10

 פוטנציאלי תמריץ כל דרמטי) באופן להקטין ־ למצער לאיין(או כדי זה בהסדר יש ראשית,

 מימוש אי של במקרה ההסדר לאור שהרי השוברים, מימוש לאי לפעול גרופר של נטען

 אי שחוו מנויים לאותם חוזרים אלא לגרופר מגיעים לא השוברים מכספי מחצית כאמור,

זה. בהסכם כאמור והכל מימוש,

 ובניגוד ההסדר, פי על שכן הנטענים, המקפחים לתנאים גם מיטבי מענה נותן זה הסדר שנית, .5.11

 מצוין מענה ניתן בכך זה. בהסכם כאמור שובר פקיעת של במקרה החזר יינתן הקיים, למצב

 מענה נותן זה הסדר פקיעתו. של במקרה השובר תמורת החזר אי בדבר הנטען המקפח לתנאי

 מכספי להנות האפשרות מתן בעצם השובר פקיעת מועד בדבר הנטען המקפח לתנאי גם ראוי

ימים. 30 של נוספת לתקופה השובר

 לכך לב בשים .שסלים מיליוני בעשרות עתיד, פני הצופה ההטבה שווי את מעריכים הצדדים .5.12

 לב ובשים שנים, חמש של תקופה למשך הפחות לכל יחול אשר עתיד פני צופה זה שהסדר

 בסך לשנה ש״ח מיליון בכעשרה נאמדים אשר החברה של הנוכחיים המימושים אי לנתוני

 מועברת הייתה מימוש אי של במקרה חלקה) או השובר(כולה תמורת בהן בעסקאות הן הכל,

 השובר(כולה תמורת כאשר והן השובר נשוא השירות ו/או המוצר את המספקים העסק לבתי

מועברת. אינה חלקה) או

:ממומש לא שובי בגיו הזיכוי למנגגוו ביחס הבהרה הוספת

הכלליים השימוש בתנאי שיופיע גילוי באמצעות המנויים לידיעת יובא גרופר של בהתנהלותה השינוי .6

להלן. שיפורט באופן והכל באתר,
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 לשינוי בהתאם וזאת בכיתוב שינוי יתבצע גרופר שבבעלות באתר הכלליים השימוש בתנאי .7

 יהיה נוסחו אשר ,26.8 בסעיף יבוצע בכיתוב השינוי עיקר לעיל. כמפורט גרופר, של בהתנהלותה

:כדלקמן

 תקופת שלאחר כך מימושם לצורך בזמן מוגבלים השוברים כל .26.8
 לא והשובר שימוש כל בשובר לעשות יהיה ניתן לא השובר של תוקפו
כספי, להחזר זכות יקנה לא וכן סוג מכל זכות כל השובר לרוכש יקנה

להלן. לאמור ובכפוף דין לכל בכפוף

 תוקפו תקופת במהלך השובר את לממש השובר רוכש באחריות כן, על
שהיא, סיבה מכל השובר, את מימש לא אשר שובר רוכש השובר. של

 ו/או המוצר לקבלת זכאותו את יאבד השובר, של תוקפו תקופת במהלך
החזר, לכל זכאי יהיה ולא בשובר הגלומים ההטבה /או השירותים

זה. בסעיף האמור לפי למעט שהוא, וסוג מין מכל פיצוי, ו/או תשלום

 ששולם הסכום פקיעתו, למועד עד בשובר שימוש נעשה לא בהם במקרים
 או העסק לבתי יועבר השובר״) ״תמורת (להלן: השובר רכישת עבור

 תישלח החברה העסק. בתי לבין החברה שבין להסכמות בהתאם לחברה,
 ממועד ימים 30 בתוך מימוש אי שחווה למנוי אלקטרוני דואר הודעת
 קרדיט לקבלת זכאי המנוי כי יצוין, ההודעה במסגרת השובר. פקיעת
 רכישת עבור ידו על ששולם מהסכום מחצית בשווי גרופון״) (״כסף
 המפורסמת עסקה כל לרכוש יהיה ניתן באמצעותו מומש, שלא השובר
 מיום יום 30 במשך בקרדיט שימוש לעשות יהיה ניתן החברה. באתר

ההודעה. משלוח

 סעיף להוראות שיתאימו כך לשנותם צורך יהיה אשר השימוש, בתנאי נוספים סעיפים שיחיו ככל .8

בהתאם. ישונו הס ,26.8

 בתנאי ההתנהלות שינוי דבר את החברה תפרסם המאוחר, לכל הביצוע, ממועד החל ימים 30 בתוך .9

 המיידע והאפליקציה האתר של הראשי בעמוד באתר תפרסם וכן האינטרנט באתר הקבועים השימוש

 של לקיומם האפשרות את למעשה, מבטל, לצרכנים שיינתן הגילוי כי יצוין, בהתנהלותה. השינוי על

 ובעל רב משקל בעל הוא זו התנהלות שינוי כן, על לקוחותיה. לבין גרופר שבין ביחסים מידע פערי

דנא. בהליך שנדונו לסוגיות רבה חשיבות

 מעין כשלעצמו, מהווה, והוא גרופר עבור מאוד גבוהה עלות בחובו טומן כשלעצמו הגילוי כי מובן, .10

גרופר. עבור מאוד ויקר מאוד משמעותי פיצוי רכיב

גייפד מצד גוססות והתחייבויות הצהיות

:השוברים מימוש לעודד מגת על ולנקוט להמשיך גדופד מתחייבת אומו גוססות פעולות

 בפעולות גם לנקוט הקובע המועד לאחר מיד המאוחר, לכל הביצוע, ממועד החל מתחייבת גרופר .11

:השוברים מימוש את לעודד הבאות

 דואר הודעת למנוי החברה תשלח שובר כל פקיעת מועד לפני ימים 14 א.

הספק, להסרת הקרובה. השובר פקיעת מפני המנוי יוזהר במסגרתה אלקטרוני

 14מ־ קטן שתוקפו שובר רוכש המנוי בו במקרה תחול, לא זו הוראה כי יובהר

ימים.

 שובר פקיעת על המנויים בפני ״אזהרות״ יופיעו מנוי כל של החשבון בעמוד ב.

 נוספים ובמועדים השובר פקיעת מועד לפני ימים 7 יופיעו אלה אזהרות צפויה.

החברה. דעת לשיקול בהתאם
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 בעמוד שביצע העסקאות רישום את לסדר אפשרות תועמד מנוי כל לרשות ג.

 מהעסקה מהעסקאות, אחת כל של פקיעתן למועד בהתאם שלו החשבון

 הרחוק הוא פקיעתה שמועד לעסקה ועד ביותר הקרוב הוא פקיעתה שמועד

ביותר.

 ראשית, הצרכנים. עבור ביותר משמעותיות הן גרופר של אלה התחייבויות גם כי סבורים הצדדים .12

 פתרונות ומציאת תפעוליות עלויות זה ובכלל משקל, כבדות בעלויות הכרוכות בהתחייבויות מדובר

תקשורת.

 לטענות נוסף מענה ניתן ובכך מימושים לעודד כדי החברה של אלה בהתחייבויות יש כי ברי שנית, .13

המימושים. אי את להגדיל כביכול אינטרס יש לחברה לפיה לטענה זה ובכלל הבקשה, מושא

:העבד בגיו פיצוי

 להבהיר גרופר תבקש המשלימה, ובתשובה לאישור לבקשה גרופר בתגובת המפורטות העובדות נוכח .14

:הבאים הדברים את

 מימשו לא אשר בגרופר, המנויים אחוז לאישור, לבקשה גרופר תגובת במסגרת שצוין כפי .14.1

 אחוז הינו ידיהם על המימוש אי לאחר החזר או זיכוי קיבלו ולא פקיעתו למועד עד שובר

מאוד. נמוך

 והצהירה ציינה המשלימה, התשובה ובמסגרת לאישור לבקשה התגובה במסגרת כן, כמו .14.2

 לא שוברים בהם המקרים את לצמצם מנת על פעולות של ארוכה שורה מבצעת היא כי גרופר,

; פקיעתם למועד עד ממומשים

 הדואר כתובות ואת פרטיהם את לאתר מנת על בדיקה ביצעה גרופר זה, פשרה הסכם לצורכי .14.3

המיוצגים. התובעים של האלקטרוני

 אשר מיוצג תובע לכל תעניק גרופר המתלה, התנאי להתקיימות בכפוף כי הוסכם, כן, על אשר .14.4

 בידי נותרה מימש שלא השובר/ים עבור ששילם התמורה ואשר פרטיו, את לאתר הצליחה

 ולא שרכש שוברים של החלפה זכות מאותר״) ״מנוי העסק(להלן: לבתי הועברה ולא החברה

:העבד״) בגין ״הפיצוי :כדלקמן(להלן ההחלפה״), ״זכות :חדשים(להלן בשוברים מימש

מומש. שלא השובר מן 25% בשווי תהיה ההחלפה זכות א.

 ידי על מומשו שלא הראשונים השוברים ארבעת עבור רק תנתן ההחלפה זכות ב.

 השוברים מארבעת אחד כל עבור להלן, ג׳ בסעיף לאמור בכפוף היינו, המנוי.

25% של בשווי קרדיט מנוי אותו יקבל המנוי ידי על מומשו שלא הראשונים

מומש. שלא שובר מכל

ש״ח. 40 מ- פחות ששוויו שובר עבור החלפה זכות תינתן לא ג.

 ש״ח 200 על יעלה לא בודד שובר עבור ההחלפה זכות של המקסימלי השווי ד.

 החלפה בזכות יזכה למשל, ש״ח, 1,000 של בסכום מומש שלא שובר (דהיינו,

בלבד). ש״ח 200 בשווי
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 רכישת מסוג בעסקאות מומש שלא שובר עבור ניתנת ההחלפה שזכות ככל ה.

 זכות ־ הארחה בבתי או מלון בבתי ולינה לחו״ל, טיסות להופעות, כרטיסים

 כי יוסבר, השובר. עבור ששולם מהסכום בלבד 10% של בגובה תהא ההחלפה

העסק. לבתי מועברת המנוי ידי על המשולמת התמורה ככלל, בו בתחום מדובר

 נמוך מחיר לשלם ניתן בו באופן פועל כולו השוק בו בתחום מדובר כן, כמו

 להם ואין זה הסדר מכירים הלקוחות ,non-refundable שהיא עסקה עבור יותר

 לא גרופון, לאתר מחוץ מוצר אותו את רוכשים היו אילו וגם אחרת, ציפיה כל

 במתן שאין הרי האמור, נוכח ששילמו. הסכום בעד החזר כל מקבלים היו

 קיפוח להוות כדי זה תחום במסגרת כלל) החזר מתן באי (או נמוך החזר

המשיבה. מנויי של כלשהו

 ומבלי אוטומטי באופן המאותרים למנויים תינתן ההחלפה זכות כי יובהר ו.

 ידיהם על מומשו שלא השוברים הצגת כגון יזומה, פעולה כל לבצע שיידרשו

בעבר.

 בדבר אותם ותיידע המאותרים למנויים אלקטרוני דואר הודעת תשלח החברה ז.

 הקובע המועד לאחר ימים 90 מ- יאוחר לא זכאים הם לו העבר בגין הפיצוי

הביצוע). למועד עד (דהיינו

 ההודעה קבלת מיום ימים 30 בתוך לנצל יהיה ניתן ההחלפה זכות את ח.

לעיל. כאמור האמורה,

 הוא בו והאופן לעבר הפיצוי שווי כימות גם כמו המאותרים, המנויים מספר ט.

 כי יצוין .ד כנספח הפשרה להסדר צורף המאותרים, המנויים בין מתפלג

 הוא ומשכך גרופר, של ורגישים סודיים מסחריים נתונים הכולל בנספח מדובר

 כוח באי כי יובהר בלבד. הנכבד המשפט בית של לעיונו חסויה במעטפה יוגש

 בעלי הם המשיבה לקוחות כל כי יובהר, עוד אלו. בנתונים עיינו המבקשים

החשבון. את לסגור וביקש אקטיבית לגרופון שפנה מי למעט משתמש, חשבון

משכך, אחוז). מחצי פחות ־ מהמנויים זניח באחוז מדובר האחרונים, (לגבי

 קיימים מנויים למעשה הם העבר בגין הפיצוי את שיקבלו המנויים שכל הרי

1באתר. משתמש חשבון בעלי גרופר, של

 ידי על המוערך מאוד, ומקיף גבוה פיצוי מהווים עתיד, כלפי וההסדרה העבר בגין הפיצוי .14.5

.שסלים מיליוני בעשרות הצדדים

כוחם לבאי טרחה ושכד למבסשיס גמול תשלום בדבר מוסכמת המלצה

:כדלקמן הינה כוחם לבאי טרחה ושכר למבקשים גמול לעניין המוסכמת הצדדים המלצת .15

 ניוזלטר שמקבלים מנויים של פילוח היה עבר״ ״מנויי לבין בהווה״ ״מנויים בין 5.2.2017 מיום בדיון שנעשה הפילוח כי יצוין 1

 כך באתר. רכישות לבצע יכולים או ומבצעים משתמש חשבון בעלי תם האחרונים גם ניוולטר. מקבלים שלא מנויים לעומת

עבר״. ״מנויי של קבוצה קיימת לא לענייננו שלמעשה,



7

 באמצעות אליו שיועבר ומוחלט מלא סופי כגמול 1 למבקש ישולם ש״ח 104,765 בסך סכום .15.1

כוחו. באי

 באמצעות אליה שיועבר ומוחלט מלא סופי כגמול 2 למבקשת ישולם ש״ח 104,765 בסך סכום .15.2

כוחו. באי

 לחלוקתם בהתאם טרחה, כשכר המבקשים כוח לבאי ישולם ש״ח 1,735,770 בסך סכום .15.3

 מע״מ יתווסף זה לסכום כדין. ספרים ניהול ואישור מס חשבונית המצאת כנגד הפנימית,

כדין.

 ההוצאות ״רביב - (להלן ההליך בניהול 1 המבקש הוצאות כהחזר ישולם ₪ 27,350 בסך סכום .15.4

 המצאת כנגד והכל כדין, מע״מ יתווסף זה לסכום כוחו. באי באמצעות ״}1 המבקש של

כדין. מס חשבונית

 ״רביב - (להלן ההליך בניהול 2 המבקשת הוצאות כהחזר ישולם ₪ 27,350 בסך סכום .15.5

 כנגד והכל כדין, מע״מ יתווסף זה לסכום כוחה. באי באמצעות ״)2 המבקשת של ההוצאות

כדין. מס חשבונית

חייבים, כוחם באי ו/או המבקשים יהיו בו היטל ו/או מס כל בתוכם כוללים לעיל הסכומים .15.6

 ורכיב המבקשים כוח לבאי הטרחה שכר עבור מוסף ערך מס למעט כאלה, שיהיו ככל

 ולסכום טרחה כשכר המשולם לסכום כאמור, יתווספו, אשר המבקשים, של ההוצאות

המבקשים. של ההוצאות כרכיב המשולם

הקובע. מהמועד ימים 30 בתוך ישולמו כוחם לבאי הטרחה ושכר למבקשים הגמול .15.7

 השיקולים בחשבון נלקחו כוחם לבאי הטרחה ושכר למבקשים גמול לעניין ההמלצה במסגרת .15.8

:הבאים

 לעיל כמפורט הפיצוי מתן נוכח לאישור, הבקשה של העיקרית התכלית הושגה .15.8.1

;גרופר של בהתנהלותה העתידי והשינוי

;ובניהולה לאישור הבקשה בהגשת כוחם ובאי המבקשים שטרחו הרבה הטרחה .15.8.2

 יעילה בצורה סיום לכדי המחלוקות את להביא כוחם ובאי המבקשים נכונות .15.8.3

ומהירה,

; הציבור לטובת ביותר משמעותית תרומה בחובו טומן ההסכם כי העובדה .15.8.4

 לקבוצה להטבה מתווספים כוחם ולבאי למבקשים המשולמים הסכומים כי העובדה .15.8.5

;חשבונה על משולמים ולא

היתר, בין לב, בשים לאישור, והבקשה התביעה בהגשת המבקשים נשאו בו הסיכון .15.8.6

 נדחית הייתה לו ניכרים הוצאות סכומי כנגדם שייפסקו לכך המבקשים לחשיפת

;בקשתם

 התובענות בתחום המשפט בתי ידי על שאושרו לפסקי-דין בהתאם גובשה ההמלצה .15.8.7

הייצוגיות.

ייצוגיות מובעגות לחוק 19 לסעיף בהתאם בודק במינוי צידד העדר
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ותנאיו, ההסכם את יבחן אשר בודק, במינוי צורך אין כי הצדדים, הצהירו הפשרה הסכם במסגרת .16

;להלן המפורטים הטעמים מן וזאת

 בגין החזר או זיכוי קיבלו ולא פקיעתם למועד עד שוברים מימשו לא אשר המנויים אחוז .16.1

 מצטרפת לכך גרופר. שבבעלות באתר מהמנויים מאוד קטן אחוז הוא ממומש הלא השובר

 עידוד לצורך גרופר שנוקטת לפעולות הודות היתר בין שנה, מדי קטן זה שאחוז העובדה

השוברים. מימוש

 ידי על מלכתחילה שנתבקש לסעד רבה חפיפה בעלת היא העתידית ההסדרה זו, אף זו לא .16.2

המבקשים.

 בלבד זו ולא והוגן, ראוי הוא הפשרה הסכם כי ברור פניו שעל הרי הדברים פני הם משאלה .16.3

בכללותו. לציבור כאמור זכויות מקנה גם אלא הקבוצה לחברי רבות זכויות מקנה שהוא

בודק. במינוי הצורך מתייתר אלו, בנסיבות

 מומחיות הדורשים מורכבים חשבונאיים עניינים על מתבסס אינו ההסכם כי להוסיף, יש לכך .16.4

 בית של דעתו שיקול על עדיף אינו בודק של דעתו שיקול הדברים, פני הם שכך שעה מיוחדת.

משפטי, עניין הינם ומאוזן הוגן והיותו הפשרה הסכם של סבירותו בחינת הנכבד. המשפט

התביעה. של והסיכויים הסיכונים בבחינת הכרוך

 המנויים מספר - הפשרה להסכם הרלוונטיים המספריים הנתונים כי יוזכר, זה בהקשר

 בגין הפיצוי של הכולל ושוויו מומש שלא שובר כל עבור שישולם הפיצוי שווי המאותרים,

ר. כנספח הפשרה להסכם מצורפים העבר

 הוצגו הנכבד המשפט בית שבפני לאחר נחתם הפשרה הסכם שלפנינו במקרה מכך, יתרה .16.5

 מומחים דעת חוות הנכבד המשפט לבית שהוגשו ולאחר רחבה, בצורה הצדדים טיעוני מלוא

 בפני הדעת חוות על נחקרו שהמומחים ולאחר ההליך, שבלב בסוגיות להליך הצדדים מטעם

 הנדרשת המלאה התשתית הונחה הנכבד המשפט בית בפני כלומר, הנכבד. המשפט בית

 בודק של דעתו שיקול אלה ובנסיבות הפשרה, הסכם ושל ההליך של ההיבטים בחינת לצורך

הנכבד. המשפט בית של דעתו שיקול על עדיף להיות יכול לא אלה לכל נחשף לא אשר

 בית בידי פשרה הסדר לאישור המנגנון יעילות להבטחת מיוחדת חשיבות קיימת ולבסוף, .16.6

 בבקשות הדיון את לצורך שלא ולהאריך לסרבל עלול נדרש, לא בו במקום בו.דק, מינוי משפט.

ראויים. פשרה הסדרי לאישור

סינוס ג.

עצמו. בהסדר כמפורט והכל נוספים לתנאים כפוף הפשרה הסדר .17

 טובת כל המקבל צד ואין ובנספחיו הפשרה בהסכם מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל .18

הפשרה. בהסכם מצוינת איננה אשר להסכם, בקשר השני הצד מן בעקיפין או במישרין הנאה

אמת. תצהירי תוכן וכי חתימתי זוהי שמי זהו כי מצהירה הנני .19

-A',/לי'י
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,f אישור . . 

pjjfft
_____(מ.ר: עו״ד ,_____ הח״מ, אני

עליה כי שהזהרתיה ולאחר ת.ז. נושאת גבאי אירית גב׳ בפניי הופיעה

 בפני אישרה בחוק, הקבועים לעונשים צפויה תהיה כן תעשה לא ואם אמת להצהיר

. *לירץ. בפני. עליה וחתמה דלעיל הצהרתה אמיתות

,2017 אפריל ביום•^בחודש כי מאשר ')



ו נספח
 המאותרים המנויים מספר

 כימות הפשרה), בהסכם (כהגדרתם

 בהסכם לעבר(כהגדרתו הפיצוי שווי

מתפלג הוא בו האופן ופירוט הפשרה)

המאותרים המנויים בין

C0&Cתי1וש אורי!! וול חן סישרבכר



-חסוי־

&c C0Fשותי1 ן1אורי וול חן סישרבכר


