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 חברה ישראלית לרכב בע"מ –יפנאוטו  .1 המשיבים:
2. Subaru Corp. 

 
 

 החלטה
 1, וכן בתצהירים 10.1.22ההבהרה מיום  תבהודעגם הסדר פשרה ו לאחר עיון בבקשה לאישור

 2אני מורה לפעול בהתאם , לא ראיתי מקום לדחות את הסדר הפשרה על הסף, ולכן השצורפ הובמודע

 3 .2006 -להוראות חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

 4 ודעה שהציעו הצדדים מאושר בכפוף לתיקונים הבאים:מנוסח ה

 5ייל העתק מלא ן שמי מהם ישלח במית מייל של משרדי באי כוח הצדדים ולציכתובו א. נא להוסיף 

 6ימים ממועד קבלת  3, לכל גורם שיבקש זאת, תוך על נספחיה פשרה של הבקשה לאישור הסדר

 7לרבות מספר טלפון וכתובת  משרדי באי כוח הצדדיםפרטי התקשרות עם המייל. כמו כן להוסיף 

 8  דוא"ל.

 9האינטרנט  יגם באתר, החלטה זו והסדר הפשרה על נספחיו מפורסמים ההמודעכי ב. נא להוסיף 

 10 ., בקישור ישיר מדף הביתשל המשיבות

 11 .. לתקן מספר הליך למספר הנכון בכותרת המודעהג

 12 

 13ימים בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה באותיות  10את המודעה תוך  יפרסמו ותהמשיב

 14 מ"מ לפחות.  3בגודל 

 15, ןההאינטרנט של יגם באתר, החלטה זו והסדר הפשרה את המודעהימים  7תוך  יפרסמו ותהמשיב

 16 חודשים.  3בקישור ישיר מדף הבית, והפרסום יוותר למשך 

 17, הבקשה המודעה כאמור בצירוף העתק הבקשה לאישור הסדר פשרה, ההסדר ושלחי ותהמשיב

 18רקליטות מחוז מרכז והתובענה ליועץ המשפטי לממשלה באמצעות פלאישור תובענה ייצוגית 

 19כמו גם למנהל בתי המשפט, הכל כנדרש בחוק תובענות ייצוגיות,  לממונה על הגנת הצרכן)אזרחי(, 

 20  . 2006 -תשס"ו

 21יום עדכון בדבר פרסום המודעה, אליה יצורפו הפרסומים עצמם, וכן בדבר  21הצדדים יגישו תוך 

 22 מסירת המודעה לגורמים המוזכרים לעיל. 

 23 המזכירות תואיל לפתוח את התיק האלקטרוני לעיון הפרקליטות. 
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 1 יום.  30ככל שתוגשנה התנגדויות, רשאים הצדדים להגיב עליהן תוך 

 2 .25.4.22 תז"פ ומשימה למתן החלטה ליום

 3 

 4עם שם וקנת מתייצוגית בקשה לאישור תובענה  ימים  7תוך  למען הסדר הטוב, המבקש יגיש

 5 .בקשה לאישור הסדר פשרהב עכפי שמופי 1המשיבה 

 6 

 7 , בהעדר הצדדים.2022ינואר  13, י"א שבט תשפ"בהיום,  נהנית
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