
 פשרה דרהסהגשת בקשה לאישור הודעה בדבר 

  להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"() 2006-תובענות ייצוגיות, התשס"ולפי חוק 

הוגשה לבית  2022במאי  22, כי ביום ( לחוק תובענות ייצוגיות3)א()25בהתאם לסעיף  ניתנת בזאת הודעה

(, אשר "ההסכם" וא "הפשרה דרהספשרה )" דרהסבקשה לאישור "( בית המשפטמרכז )"המשפט המחוזי 

"(; וכן התובע" או "המבקש( )"3182-06-20ידי ולדימיר שפיר )ת"צ -התובענה שהוגשה עלנחתם בעניין 

  Ford Motor Company"( ונגדמוטורס דלק"(, נגד דלק מוטורס בע"מ )"נההתובע" או "בקשת האישור"

 "(. המשיבות"( )ביחד: "פורד)"

סדרתי -אישור ובתובענה נטען, בין היתר, כי ברכבים מסוימים מתוצרת פורד קיים פגם בטיחותיהבבקשת 

"(, הגורם לכך שדלתות הרכב אינן מנגנון נעילת הדלת)" C1A)במנגנון נעילת הדלתות המותקן בהם )מסוג 

 פתאומי בעת הנסיעה.נסגרות ו/או ננעלות כראוי ו/או בכלל, והן עלולות להיפתח באופן 

מי שרכש/שכר/חכר/השתמש/נסע/החזיק בישראל, כלי רכב  כל" :"(הקבוצה)" קבוצת התובעים המיוצגים

"(, או קיקרט)"  Kiekert  AGמתוצרת A1C, בו מותקן מנגנון נעילת דלתות ההסדר מרכבי, מתוצרת פורד

 כלי של מכירתואו /ו שיווקו תחילת מאז"(, ברוז)" Brose Fahrzeugteileמתוצרת  C1Aמנגנון נעילת דלתות 

 דלקידי -על לישראל יובאו אשר רכב כלי לרבות, הייצוגית בתובענה דין פסק למתן ועד בישראל הרכב

 בישראל שנייה יד בשוק שנרכש רכב או אישי ביבוא שיובאו או אחרים מקבילים יבואניםידי -ועל מוטורס

 ".בהתאם לנתונים הנמצאים בידי משרד התחבורה

)ד( לחוק תובענות 18ו/או גורם אחר המנוי בסעיף  כל אדם אשר נמנה עם קבוצת התובעים המיוצגים

ייצוגיות, רשאי להגיש לבית המשפט התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול 

"(. בפרק הזמן האמור לעיל, רשאי כל אדם אשר נמנה עם קבוצת התנגדות)" 7.8.2022ושכר טרחה עד ליום 

)ו( לחוק תובענות ייצוגיות, כי הוא אינו 18ו/או  11התובעים המיוצגים, להודיע, בהתאם לאמור בסעיפים 

"(. הודעת הפרישה תישלח בכתב למזכירות בית המשפט, הודעת פרישהמעוניין שהסדר הפשרה יחול עליו )"

 משיבות.עם העתק לב"כ ה

בכפוף להוראות הסדר הפשרה, יחייב הסדר הפשרה את כל הנמנים עם קבוצת התובעים המיוצגים, אשר לא 

 מסרו הודעות פרישה כדין. 

 הפשרה דרתמצית הס

אף ו,  טענה  באף  להודות  מבלי,  הדין  תמשור  לפנים  נעשית  הפשרה  בהסדר  כאמור  להתחייב  המשיבות  הסכמת

ה כדי להפר את התחייבויותיהן כלפי נבעולא היה בהתנהגות המיוחסת להן בבקשת האישור ובת ןכי לטענת

ל בכפוף לכך שהסדר ולקוחותיהן או כדי להקים נגדן עילת תביעה כלשהי ובפרט עילת תביעה ייצוגית. הכ

משפט המועד בו תהפוך החלטת בית הלאחר במסגרת ההסדר ובכפוף ו ידי בית המשפט.-הפשרה יאושר על

 :הבאותהוראות ה, יחולו "(מועד פסק הדיןלאשרו לפסק דין חלוט )"

 תוכנית שביעות רצון 

, כהגדרתם במסגרתה של תוכנית שביעות הרצון יהיו זכאים חברי הקבוצה כי ברכבי ההסדר .1

מתוצרת קיקרט או ברוז, המצוי   C1Aתעשה החלפה חד פעמית של מנגנון נעילת דלת מסוג    בהסכם,

המוצר בארבע דלתות צד ברכבי ההסדר, ובטרנזיט בשתי דלתות צד, דלת הזזה ודלת אחורית )"
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המוצר )" מתוצרת קיקרט או ברוז בעיצוב משופר C1Aמנגנון נעילת דלת מסוג ב"(, המוחלף

 "(.המחליף

לאיזה ממרכזי השירות  עד מועד סיום תוכנית שביעות הרצוןזכאים להגיע יהיו  הקבוצהחברי  .2

המורשים של דלק מוטורס, בתיאום מראש, לשם החלפה חד פעמית בכל אחד מרכבי ההסדר של 

 המוצר המוחלף במוצר המחליף, זאת ללא עלות וללא צורך בהוכחת תקלה. 

ובר ליישומה של תוכנית שביעות הרצון, להחזר כספי חבר קבוצה שברכבו הוחלף המוצר המוחלף ע .3

בגובה עלות ההחלפה ששילם ובכפוף להצגת קבלה על תשלום באחד ממרכזי השירות המורשים של 

ים של דלק מוטורס ו/או במוסך אחר שהוא שבקשר לתיקון שבוצע במוסכים המור דלק מוטורס

 . 2025בינואר  31יום זכאות זו תהיה בתוקף עד ל .מורשה מטעם משרד התחבורה

באמצעות הודעה  הרצון שביעות תוכנית אודותשל רכבי ההסדר  הבעליםאת  תיידעדלק מוטורס  .4

בנוסח המקובל במשרד התחבורה ובאמצעות חברת "אניה", המשמשת ספק הדיוור של משרד 

 התחבורה.

 .2025בינואר  31תוכנית שביעות הרצון תהיה תקפה עד ליום  .5

 ומעשה בית דיןסילוק ויתור 

בכפוף לפסק הדין ולביצוע הסדר הפשרה, כל התובעים הייצוגיים ו/או אחרים מטעמם )לרבות  .6

קונים עתידיים של רכבי ההסדר( מוותרים באופן מלא, סופי ומוחלט, כלפי פורד ודלק מוטורס 

מוצר ואחרים מטעמן, על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה הנובעת מטענות לפגמים ב

בין שידועים   –המוחלף המותקן באיזה מבין רכבי ההסדר ו/או כרוכה ו/או שעניינה בפגמים כאמור  

 להם ובין שאינם ידועים להם במועד שבו הוגשה בקשת האישור ובמועד פסק הדין.

פסק הדין, מהווה מעשה בית דין כלפי כל התובעים הייצוגיים בקשר מתן הסדר הפשרה, בכפוף ל .7

המפורטים בבקשת האישור ו/או הנובעים מהטענה לפגמים ולנזק  והסעדיםת התביעה עם כל עילו

 .הסדרכביכול ברכבי ה

 המלצה מוסכמת בדבר תשלום גמול למבקשים ושכר טרחה

 לתשלום כוחו היא לבאי הטרחה ולשכר למבקש לגמול ביחס הצדדים של המוסכמת ההמלצה .8

-ו  ; מלא וסופי למבקש גמולחדשים( ישולמו כ שקלים עשרים ואחת אלף שמונה מאות)  ₪ 21,800

₪ )שבעה מיליון, ארבע מאות שבעים ותשעה אלף, ארבע מאות שמונים ושבעה שקלים  7,479,487

בהתאם לתנאים הקבועים  והחזר הוצאות כשכר טרחה המבקשכוח  לבאיחדשים( בתוספת מע"מ 

 . בהסכם

הפשרה לבין  דרהפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הס דרהנוסח המלא של הס

 הפשרה. דרהאמור במודעה זו, יקבעו הוראות הס

 :המשיבותובאי כוח שרה עומד לעיון במשרדי באי כוח המבקש פהסדר ה

-04, טלפון: 3461710חיפה  117מוריה ואח', מרחוב  ורון סולן זרחימ"ד דוד העו - משרד ב"כ המבקש

 www.lawmiz.co.il; אתר אינטרנט: lawmiz1@gmail.comדוא"ל: ; 8103710-04; פקס: 8113711

דרך אגודת , דין עורכי', ושות אגמון משרדעוה"ד יואב הירש וגיא אריאלי,  – דלק מוטורס"כ ב משרד

; דוא"ל: 02-5639948פקס:  ;02-5607607טלפון: , 92149ם , מלחה, ירושלי1ספורט הפועל 

law.co.il-office@agmon 

mailto:lawmiz1@gmail.com
mailto:office@agmon-law.co.il
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, 98דין, רחוב יגאל אלון -ושות', עורכי זליגמן גולדפרב, ואורי בלש"ד דפנה צרפתי עוה - פורדב"כ  משרד

 noa.sadikov@goldfarb.com; דוא"ל: 6089911-03; פקס: 6089803-03, טלפון: 6789141תל אביב 

    www.lawmiz.co.il כן עומד הסדר הפשרה לעיון באתר האינטרנט של עו"ד דוד מזרחי:  

  motors.co.il-www.delekובאתר האינטרנט של דלק מוטורס:   

 

 .7.6.2022 מיום ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו-תוכן מודעה זו אושר על

mailto:noa.sadikov@goldfarb.com
http://www.lawmiz.co.il/
http://www.delek-motors.co.il/































