
 אישור הסדר פשרה מתוקןודעה לעיתונות בדבר ה
 

המחוזי בבית המשפט  17-04-4954ובת"צ  17-02-32093 בת"צ דר פשרה מתוקןאישור הסהודעה בדבר 

 בחיפה

מתווה המאשר את הבקשה לשינוי משלים ניתן פסק דין  16.1.2022ביום מובא בזאת לידיעת הציבור כי 

)בה התבקשה לשנות  בתביעות שבנדוןהמחוזי בחיפה לבית המשפט  3.10.2021שהוגשה ביום פשרה ההסדר 

 הדיןפסק " –)להלן  (9.6.2020ביום תוקף של פסק דין וקיבל  5.1.2020שהוגש ביום  את הסדר הפשרה

 .(, בהתאמה"פסק הדין"-ו "המשלים

עו״ד  ים"(, מייצגהמבקשים" – )להלןמר אלי כרמלי, מר תמיר ספיר וגב' איב קרן ספיר את המבקשים, 

 LGהמשיבות, רונלייט דיגיטל בע"מ, "(. את מבקשיםב"כ ה" – )להלןועו"ד דוד מזרחי אורלי בן עמי 

Electronics Inc.  בהתאמה, וביחד 3המשיבה "-ו "2המשיבה , ""1המשיבה " –ובסט מובייל בע"מ )להלן "

ב״כ " –, עורכי דין( )להלן )ממשרד מיתרועו"ד ד"ר איסר בירגר עו"ד רון פלג  ים"(, מייצגהמשיבות" –

 "(.המשיבות

ליקויים נטענים "( הוגשו בקשר לת האישורובקש" – ת )להלןוייצוגיות כשור התביעלאי ותוהבקש ותהתביע

, אשר מיוצר על ידי "(מכשירה" – להלן) LG-G5י טלפון סלולארי מסוג ובמסך של מכשיר GPS-ברכיב ה

המשיבות שלפיו אושר בפסק דין הסדר פשרה,  9.6.2020ביום . 1ומשווק בישראל על ידי המשיבה  2המשיבה 

וכן ביחס לכל  GPS-בהנטען הליקוי מהקבוצה אך ורק וביחס לפניות  חבריתענקנה כתבי אחריות לכל  2-1

"(, עד לאותו מועד ההטבה" –ליקוי במסך )למעט סדקים( ובכפוף לתנאי כתבי האחריות הקיימים )להלן 

 3,500,000סך של יעמוד על  המצטבר של ההטבה לקבוצה )בהתאם למחירון השירותים לצרכן(שווי שבו ה

שנים מיום  5יות לא תעלה על , ובלבד שתקופת האחרשקלים חדשים(וחמש מאות אלף מיליון שלושה ש"ח )

תשלמנה סכום של כן נקבע שהמשיבות  "(.תקופת האחריות המוענקת" –)להלן  אישור הסדר הפשרה

קבוצת התובעים הנכללת  ש"ח כתגמול למבקשים. 51,000ש"ח כשכר טרחה והוצאות, וכן סך של  405,000

ו/או השתמש/ה בטלפון סלולארי מדגם באופן הבא: "כל מי שרכש/ה ו/או החזיק/ה  הוגדרהבהסדר הפשרה 

LG-G5  (. חברי הקבוצה" –בישראל" )להלן ולעיל" 

 יישום הסדר הפשרה, בה הוצג היקף המימוש בפועל של הגישו המשיבות הודעה בעניין 3.10.2021ביום 

בשנה החולפת; היקף שהתברר כנמוך בהרבה מציפיות הצדדים  ההטבה להארכת תוקף כתבי האחריות

בין היתר בעקבות מגפת הקורונה והשינויים ככל הנראה ובהתבסס על הנחות היסוד שעמדו בבסיסה, זאת 

הבלתי צפויים שהיא הביאה עמה, לצד הזמן הרב שחלף מאז הגשת בקשות האישור מושא ההליך )בשים לב 

 ( וטבעו הדינמי במיוחד של השוק בתחום הסלולר. 2016ו לשוק בשנת לכך שמדובר במכשירים שיצא

 כדלקמן:על כן, ביקשו הצדדים לשנות את מתווה הפשרה, 

 .הארכת תוקף כתבי האחריות תבוטלההטבה בדבר  .1

ש"ח לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד,  1,000,000טבה זו המשיבות תעברנה סך של חלף ה .2

 .2006-בעות ייצוגיות, תשס"וא לחוק תו27-ו 20בהתאם לסעיפים 

 לא יחולו שינויים בשכר הטרחה וההוצאות שנפסקו לב"כ המבקשים ובגמול למבקשים. .3

 

. עם זאת, בית פשרהההסדר מתווה המאשר את הבקשה לשינוי  משליםה דיןהפסק ניתן  16.1.2022ביום 

תווסף תמשכר הטרחה שנפסק לב"כ המבקשים אשר  ש"ח 105,000כי תבוצע הפחתה בסך קבע המשפט 

, והסכום ₪ 300,000המבקשים יעמוד על סך של  "כלב הלתרומה אשר תועבר לקרן, כך ששכר הטרח

פסק כפי שנפסק לזכות המבקשים בשיעור הגמול  .ש"ח 1,105,00שהמשיבות תעברנה לקרן יעמוד על סך של 

 יעמוד בעיניו ללא שינוי. הדין



 

 

  הפשרה בקשה לשינוי מתווהוב המשלים הדיןפסק עיון ב

עומד לעיון המעוניינים  והבקשה לשינוי מתווה הפשרה משליםה פסק הדיןהנוסח המלא והמחייב של  .1

עמי -בכך בבית המשפט המחוזי בחיפה וכן במשרדי ב"כ התובעים הייצוגיים, אצל עוה״ד אורלי בן

 | משיבות, אצל עוה"ד רון פלג )מיתרה, ובמשרדי ב"כ , חיפה117מוריה ברחוב ו/או עו"ד דוד מזרחי 

הוא המחייב ובכל מקרה  משליםה פסק הדין, רמת גן. הנוסח המלא של 16עורכי דין( בדרך אבא הלל 

 פסק הדיןבלבין האמור בהודעה זו, יגברו ההוראות הקבועות  בקשהשל סתירה בין הוראות ה

 .משליםה

נעשה למטרות פשרה  הפי-התחייבויות המשיבות עלומלוא המתוקן פשרה ההסדר מוסכם ומובהר, כי  .2

יחשב  בקשה זובלבד, מבלי לגרוע בטענות מי מהצדדים בתביעה ובבקשה לאישור ומבלי שהאמור ב

 כהסכמה ו/או הודאה של מי מהצדדים בטענות ו/או הכחשות הצד השני.

 .פסק דינותוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט, ומפורסם בהתאם ל .3

 ל תביעותויתור ע

 המיוצגים חברי הקבוצהבית דין כלפי כל  המעשמהווה  משליםה פסק הדין מובא בזאת לידיעה, כי .4

חברי מבקשים, וה, מוותרים המתוקן שלא מסרו הודעת פרישה, וכי בכפוף לביצועו של הסדר הפשרה

טענה ו/או , באופן סופי ומוחלט, על כל המשיבותכלפי שלא מסרו הודעת פרישה, המיוצגים  הקבוצה

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

 , לרבות כפי שתוקנו או פורשו בידי בית המשפט. יםהכלולות בכתבי הטענות מטעם המבקש

 

 


