הסכם פשרה מתוקן
שנערך ונחתם ביום 1.2.2018

בין
שירי בלאו בידרמן ת.ז029582160 .
.1
שגיא פלד ת.ז 034261529
.2
(להלן – "התובעים המייצגים" או "התובעים")

ע"י באי כוח מייצגים עוה"ד חיים פינץ ורועי קדם
רחוב מצדה  ,9מגדל ב.ס.ר  ,3בני ברק
טל ;03-6777899 :פקס03-6744777 :
מצד אחד;
לבין

מודיק בע"מ (בשמה הקודם קבוצת קידום בע"מ) ח.פ511112013 .
.1
וו.אס.אי .וול סטריט ישראל בע"מ ח.פ515324812 .
.2
(להלן – "הנתבעות")
ע"י ב"כ עוה"ד ישראל לשם ו/או עדי פרמדר ו/או ליאור בר-טל ואח'
ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות' ,עורכי דין
רחוב אבא הלל סילבר  ,16רמת גן 5250608
טל'03-6103111 ;03-6103100 :
מצד שני;
הואיל

וביום  ,2.5.16באישור בית המשפט המחוזי מרכז (להלן – "בית המשפט"),
הגישו התובעים ,תובענה ייצוגית נגד הנתבעות בתיק ת"צ ( 17153-01-12להלן –
"התובענה") ,בשם הקבוצה המיוצגת שהוגדרה כדלקמן " -כל לקוחות הנתבעות
אשר התקשרו בהסכם ללימוד אנגלית בתכנית וול-סטריט (מהסוג המתואר
בהחלטה המאשרת את בקשת האישור) ,החל מיום ( 9.1.2005שבע שנים קודם
הגשת התובענה) ועד ליום  ,31.12.2017שהפסיקו את לימודיהם עד ליום
 31.12.2017ואשר נגבה מהם תשלום בגין רמת לימוד אשר לא למדו בפועל (ולא
ילמדו) (להלן – "הקבוצה");

והואיל

בתובענה העלו התובעים טענות נגד הנתבעות לגבי האופן בו נוסח חוזה ללימודי
אנגלית בו הן עשו ועושות שימוש (להלן – "הסכם הלימוד") ,תחת מותג "בית

-2ספר וול סטריט" (להלן – "וול סטריט") ,בכלל זה כי תנאי הביטול שנקבע בו
מהווה תנאי מקפח פסול ,אשר יש לתקנו ,תוך מתן סעד של פיצוי כספי לכל חבר
בקבוצה בדמות החזר יחסי בגין כל רמת לימוד או כל תקופת לימוד בת 3
חודשים שלא נוצלה (להלן – "רמת לימוד");
והואיל

והנתבעות הגישו כתב הגנה ודחו את טענותיהם של כל אחד מהתובעים ,תוך
עמידתן על כך כי לגישתן דינה של התובענה בכללותה להידחות משורה של
טעמים ובין היתר מהטעמים כי הנתבעות קיימו את כל התחייבויותיהן על פי
הסכם הלימוד; כי לחברי הקבוצה לא עומדת זכות לבטל את הסכם הלימוד
מכוח הדין; כי מדיניות הביטול של הנתבעות מיטיבה את מצבם של חברי
הקבוצה לעומת הדין הפוזיטיבי הקיים וכי מדיניות הביטול של הנתבעות מגנה
על אינטרסים לגיטימיים של הנתבעות.

והואיל

ועל רקע המלצת בית המשפט באו הצדדים בדברים וניהלו הליך גישור ארוך
בפני כב' השופטת בדימוס אורית אפעל-גבאי ,אשר לאורו נכונים הצדדים לגבש
הסדר פשרה (המבוסס בעיקרו על הצעת הפשרה שהועלתה על ידי בית המשפט
הדן בתובענה) ,לצורך סיום הסכסוך ומלוא המחלוקות בתובענה ,זאת מבלי
שהדבר יתפרש או יהווה הודאה כלשהי באיזה מטענות התובעים או הנתבעות
ובכפוף לאישורו של בית המשפט;

לפיכך ,בכפוף לאישורו של בית המשפט ,הוצהר והוסכם בין הצדדים ,כדלקמן:

.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.2

ידוע לנתבעות ומוסכם בזאת כי הסכם הפשרה מבוסס ונסמך על נכונות ואמיתות הצהרותיהן
בנוגע לטיבן והיקפן של מאגרי רשומות המידע המצויים ברשותן ו/או בשליטתן ,אשר באמצעותן
ניתן לזהות ולאתר את רוב התלמידים שהפסיקו את לימודיהם בוול סטריט ונכללים בקבוצה,
כמפורט בנספח א' להסכם זה.
משום שהצהרות הנתבעות ביחס לעניין זה כוללות מידע ונתונים שלטענתן מהווה סוד מסחרי,
הוסכם כי נספח א' יוגש באופן חסוי במעטפה לעיונו של בית המשפט ועיון של כל צד ג' בו
יתאפשר בכפוף לאישורו מראש של בית המשפט לכך.

.3

על סמך ולאור הצהרתן של הנתבעות כאמור לעיל ולצרכי פשרה ,חולקה הקבוצה לשתי קבוצות
עיקריות של לקוחות כדלקמן –
.3.1

לקוחות של הנתבעות הנכללים בקבוצה ,אשר הפסיקו את לימודיהם במהלך השנים
( 2005החל מיום ( 2010 – )9.1.2005כולל) וכן לקוחות שנרשמו לקורס של הנתבעות
בשנת  2010והפסיקו את לימודיהם במועד מאוחר יותר (להלן – "קבוצה א'").
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.3.2

.4

לקוחות של הנתבעות הנכללים בקבוצה אשר נרשמו לקורס של הנתבעות בשנים
 2011-2017והפסיקו את לימודיהם במהלך השנים ( 2017-2011להלן – "קבוצה ב'").

לסילוק סופי ומוחלט של כל הטענות שפורטו בתובענה ,הסכימו הצדדים כי לצרכי פשרה
בלבד יוענק פיצוי כספי ללקוחות הנכללים בשתי הקבוצות בהתאם לתנאים המפורטים
להלן-
.4.1

כל לקוח הנכלל בקבוצה א' או ב' ,אשר רכש שלוש רמות לימוד או יותר והפסיק את
לימודיו ,באופן בו נותרו לו לפחות שתי רמות לימוד שלא התחיל בלימודן או יותר
(להלן – "קבוצת הזכאים הראשונה") יהא זכאי לקבלת החזר כספי השווה ל75% -
משוויה של כל רמת לימוד שלא התחיל בלימודיה ,לפי שוויה ,שתחושב על פי חוות
דעת מומחה שתוגש לבית המשפט בנוגע לשוויה היחסי של כל רמת לימוד מתוך אורך
תקופת הלימודים שנרכש (להלן – "חוות הדעת") ,למעט רמת הלימוד העוקבת לרמה
שבה הפסיק את לימודיו.
כחלק בלתי נפרד מהסכם זה ,מצורפת כנספח "ב" טבלה מפורטת של סכומי ההחזר
הצפויים לכל חבר בקבוצת הזכאים הראשונה כאמור (לא כולל ריבית והצמדה),
בהתאם לשווין של רמות הלימוד.

.4.2

בנוסף על קבוצת הזכאים הראשונה ,תוגדר להלן קבוצת זכאים שנייה אשר חבריה
יהיו זכאים לקבלת החזר כספי (ר' סעיף  21להסכם זה).

.4.3

משום שחוות הדעת כוללת נתונים שלטענת הנתבעות מהווים סוד מסחרי ,הרי שבד
בבד עם הגשת בקשה לאישורו של הסכם פשרה זה ,מוסכם כי חוות הדעת תוגש
במעטפה חתומה לעיונו של בית המשפט ,לא תיסרק למערכת נט המשפט ועיון בה על
ידי כל גורם אחר ,בכלל זה בודק שימונה לצורך עניין זה ,יהא בכפוף לחתימה על כתב
התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שיהא מקובל על הנתבעות או נוסח אחר שיאושר
על ידי בית המשפט קודם למתן העיון.
למען הסר ספק ,יובהר כי מוסכם שבמסגרת הליך אישורו של הסכם זה ימונה בודק
על ידי בית המשפט לצורך בחינת חוות הדעת ,ואמינות הבדיקה הממוחשבת שבוצעה
על ידי הנתבעות ביחס ללקוחות מאותרים.

.4.4

מובהר כי לצורך הסכם פשרה זה ,תלמיד שרכש  3חודשים (וכן חודש אחד יותר או
פחות) נחשב כתלמיד שרכש רמה אחת .כך למשל ,תלמיד שרכש  6חודשים (או חודש
אחד יותר או פחות) נחשב כתלמיד שרכש שתי רמות .תלמיד שרכש  9חודשים (או
חודש אחד יותר או פחות) נחשב כתלמיד שרכש שלוש רמות וכן הלאה.

.4.5

עוד יובהר כי רשומה תואמת היא רשומה אשר הנתבעות הצליחו (באמצעות תוכנת
מחשב) ליצור התאמה בין המידע המצוי במאגרי המידע של הנתבעות לגבי העסקה בה
התקשר הלקוח המסוים עם הנתבעות (להלן – "מערכת ניהול הלקוחות") ,לבין

-4המידע בדבר המועד בו הפסיק או סיים אותו לקוח מסוים את הלימודים (המצוי
במאגר המידע של רשת וול סטריט העולמית) (להלן – "המערכת הפדגוגית") ,באופן
המאפשר לזהות ולאתר את התלמיד המסוים לצורך מתן פיצוי כספי על פי הסכם זה.

.5

הנתבעות מצהירות בזה כי עד למועד אישור הסדר הפשרה תבוצע על ידן בדיקה של מלוא
הרשומות שניתן יהא לבצע לגביהן התאמה בין המידע המופיע במערכת ניהול הלקוחות לבין
המידע המופיע במערכת הפדגוגית ביחס לקבוצה ב' .נכון למועד חתימת הסכם זה אותרו וזוהו
על ידי הנתבעות סך כולל של  4,188תלמידים ,הנכללים בקבוצות הזכאים הראשונה להחזר
כספי על פי תנאיו של הסכם זה ,כאשר הרשומות שנבדקו הן רשומות של תלמידים שנרשמו
לקורסי הנתבעות בשנים  2011-2016והקורס שנרכש היה עתיד להסתיים עד ליום 31.12.2016
(להלן – "לקוחות זכאים מאותרים") .לאחר ביצוע הבדיקה של מלוא הרשומות שיתואמו ביחס
לקבוצה ב' כאמור לעיל ,יתנו הנתבעות לבית המשפט הנכבד הודעת עדכון בכתב בדבר ממצאי
בדיקתן.

.6

לשם ביצוע החזר כספי לכל הלקוחות הזכאים המאותרים ,תשלחנה להם הנתבעות בתוך  7ימים
למן פרסום אישור ההסכם ,הודעת מסרון לטלפון נייד ( )SMSלפי פרטי הטלפון המצויים
ברשומותיהן (ככל שמצוי) ,המציינת את זכאותו לקבלת החזר עקב הסכם פשרה בתובענה בכפוף
לאימות של פרטיו האישיים.
הודעת המסרון תודיע לכל לקוח זכאי מאותר כי על מנת לקבל את ההחזר הכספי יהא עליו
להיכנס לאתר האינטרנט (כהגדרתו להלן) או להתקשר למוקד הטלפוני אשר יוקם על ידי
הנתבעות ,למסור פרטים מזהים ולבחור את האופן בו הוא מעוניין לקבל את ההחזר הכספי
(באמצעות העברה לחשבון הבנק או באמצעות המחאה או באמצעות החזר לפיקדון הצבאי –
ככל שניתן לעשות כן) ולמסור את הפרטים הרלוונטיים (מספר חשבון בנק או כתובת למשלוח
המחאה).
העתק הודעת המסרון שתישלח לכל לקוח זכאי מאותר מצורף כנספח להסכם זה ומסומן "ג".
העתק נוסח טופס התביעה של כל לקוח זכאי מאותר מצורף כנספח להסכם זה ומסומן "ד".
כמו כן ,יאפשרו הנתבעות ללקוחותיהן לבדוק באתר האינטרנט שלהן (להלן – "אתר
האינטרנט ") ,את זכאותו של כל לקוח לקבלת החזר ,לפי שמו המלא ו/או מספר ת.ז .ו/או מספר
טלפון נייד שמסר לנתבעות בעת הרישום.
יובהר כי תנאי לקבלת החזר כספי של לקוח מאותר יהא הודעתו לנתבעות בדבר דרך קבלת
ההחזר המועדפת עליו ומסירת הפרטים כמתואר לעיל בטופס התביעה.
למען הסר ספק יובהר כי ההחזר הכספי ללקוחות הזכאים המאותרים יבוצע במועד ביצוע
ההחזר הכספי כהגדרתו בסעיף  24להלן.
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.7

בכל הנוגע ליתר הלקוחות שנרשמו ללימודים בוול סטריט החל מיום  9.1.2005ועד ליום
 ,31.12.2017למעט הלקוחות הנכללים ברשומות התואמות  -בין שזכאותם אומתה ובין שנשללה
באמצעות בדיקת הנתבעות את הרשומות התואמות (להלן – "לקוחות בלתי מאותרים"),
תישלחנה הנתבעות ,בתוך  7ימים למן פרסום אישור ההסכם ,הודעת מסרון (ככל שבמערכת
ניהול הלקוחות מעודכן מספר סלולארי) בדבר האפשרות לדרוש החזר כספי כלשהו בהתאם
להסכם זה והפניה לאתר האינטרנט לצורך הגשת בקשה לבירור זכאותו לכך בפועל .למען הסר
ספק ,יובהר כי אין באי קבלת מסרון כדי לגרוע מזכותו של כל לקוח שסובר כי זכאי הוא להחזר
כספי על פי הוראות הסכם זה ,לפנות ולהגיש טופס תביעה.
העתק הודעת המסרון שתישלח לכל הלקוחות הבלתי מאותרים מצורף כנספח להסכם זה
ומסומן "ה".
בנוסף ובמקביל יפרסמו הנתבעות החל ממועד משלוח המסרון הודעה בתחנת רדיו בפריסה
ארצית למשך שבוע (פעמיים ביום) למן פרסום אישור הסכם הפשרה בנוסח הבא:
"למדת אנגלית בחברת וול סטריט בשנים  2017-2005והפסקת לפני תום
הקורס שרכשת? בהתאם להסכם פשרה שנחתם במסגרת תובענה
ייצוגית ,ייתכן שאתה זכאי לקבל החזר כספי .לצורך בירור זכאותך
לקבלת החזר כספי ,עליך להגיש טופס אותו ניתן למצוא באתר
האינטרנט ******* או להתקשר למספר הטלפון ****** ולהשאיר את
פרטיך במוקד הטלפוני".

.8

נוסחה של הודעה כאמור יפורסם גם בעיתונות במועד פרסום אישור הסכם הפשרה וכן באתר
האינטרנט .ההודעה באתר האינטרנט תעמוד על כנה כל עוד לא חלפה התקופה הקובעת לשם
הגשת טופס תביעה ע"י לקוח בלתי מאותר לצורך קבלת החזר כספי ,על פי הוראות הסכם זה.

.9

זכאותו של כל לקוח בלתי מאותר לקבלת החזר כספי תהא כפופה להגשת טופס תביעה ייעודי
שיוגש באמצעות אתר האינטרנט .טופס התביעה יכלול פרטים שיאפשרו את בדיקת זכאותו של
הלקוח וביניהם ,שם הלקוח (בעברית ובאנגלית) ,מספר תעודת זהות של הלקוח ,מספר הטלפון
הסלולארי של הלקוח וכן מספר טלפון קודם (ככל שנעשה בו שימוש כאשר הלקוח למד אצל
הנתבעות) ,כתובת מגורים ,כתובת ( EMAILוכן כתובת מייל קודמת ככל שנעשה בה שימוש
כאשר הלקוח למד אצל הנתבעות) ,המועד בו הלקוח נרשם לקורס של הנתבעות ,האם ערך
לפחות שיעור אחד (בעברית ו/או באנגלית) ,המועד בו הפסיק את לימודיו ,האם הלקוח רכש את
הקורס ישירות מהנתבעות או שמא מלקוח אחר של הנתבעות ,הדרך המועדפת על הלקוח
לקבלת החזר כספי ככל שיימצא כי הוא זכאי לכך ופרטיה (כתובת למשלוח המחאה ,מספר
חשבון בנק (לרבות אפשרות לצרף סריקה של המחאה מבוטלת לאימות פרטי החשבון או החזר
לפיקדון הצבאי – ככל שניתן לעשות כן) ,וכן הצהרה שהלקוח מתחייב לאפשר לנתבעות לבחון
את הנתונים המצויים לגביו במאגר המידע של רשת וול סטריט העולמית לצורך בירור נתוניו
ובירור זכאותו (להלן – "טופס תביעה").
הנתבעות לא יבדקו את זכאותו של לקוח אשר לא ימלא בטופס התביעה את הפרטים הבאים:
שם מלא ,תעודת זהות ,מספר טלפון ,הדרך המועדפת לקבלת ההחזר הכספי לרבות הפרטים
הרלוונטיים להעברה .יובהר כי הלקוח לא יחויב למלא את כל יתר הפרטים הנזכרים לעיל אך
יתבקש לעשות כן על מנת למצות את אפשרויות איתורו כלקוח זכאי.
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.10

במסגרת טופס התביעה יתבקש כל לקוח להצהיר האם הוא שילם עבור הקורס אותו הוא למד
או שמא צד ג' שילם עבור הקורס ,וכן לעדכן את הנתבעות לטובת מי יש לבצע את ההחזר
הכספי.
ככל שהלקוח יבקש לבצע את ההחזר הכספי אליו כאשר צד ג' שילם עבור הקורס ,הלקוח יהא
חייב להצהיר במסגרת טופס התביעה כי הוא זכאי לקבלת ההחזר הכספי ולא אותו צד ג' אשר
שילם עבור הקורס .הלקוח יתחייב במסגרת טופס התביעה כי ככל שאותו צד ג' יפנה לנתבעות
בדרישה לקבלת ההחזר הכספי (בין באמצעות הגשת טופס תביעה ,ובין באמצעות הגשת תביעה
לבית המשפט ובין בכל דרך אחרת) ,הרי שהלקוח מתחייב להחזיר לנתבעות את מלוא תשלום
ההחזר הכספי שקיבל על פי הסכם הפשרה או להעביר את מלוא תשלום זה לצד ג'.
ככל שהלקוח יבחר לבצע את ההחזר הכספי לצד ג' ,יהא עליו לפרט בטופס התביעה את כל
המידע הרלוונטי הידוע לו לגבי אותו צד ג' (שם ,מספר חברה וכו').
יובהר כי אישור הסכם פשרה זה על ידי בית המשפט ,פוטר את הנתבעות מאחריות כלפי כל צד
ג' כאמור.

.11

כל לקוח בלתי מאותר יוכל להגיש את טופס התביעה במשך פרק זמן של  120יום ממועד פרסום
המודעה בעיתון בדבר אישור הסכם הפשרה (לעיל ולהלן – "התקופה הקובעת").
העתק טופס התביעה של כל לקוח בלתי מאותר מצורף כנספח להסכם זה ומסומן "ו".

.12

את טופס התביעה ניתן יהיה למצוא באתר האינטרנט ולהגישו באופן מקוון באתר האינטרנט.
כמו כן ,יכלול אתר האינטרנט מספר טלפון אליו יוכלו להתקשר חברי הקבוצה ולמסור את
הפרטים הרלוונטיים בעל-פה ,במסגרת של הנחיות קוליות אוטומטיות (ללא מענה אנושי) או
לחילופין ,יעמידו הנתבעות לרשות הפונים מענה אנושי לצורך מסירת הפרטים הנדרשים בטופס
התביעה.

.13

ככל שלקוח בלתי מאותר שיפנה לבירור זכאותו יציין במסגרת טופס התביעה כי הוא נכלל
בקבוצה א' ,תנאי לזכאותו להחזר כספי יהא צירוף אסמכתא אחת או יותר בכתב לפניה שנערכה
בזמן אמת לנתבעות המעידה על כך שהוא הפסיק בפועל את לימודיו לפני השלמתם והצהרתו על
אמיתות פרטי התביעה ועל כך שלא קיבל כל החזר ו/או פיצוי כלשהו מהנתבעות בשל תקופת
הקורס אותה לא השלים ,בנוסח המצורף להסכם זה .במסגרת טופס התביעה יתבקש אותו
לקוח לצרף גם אסמכתא כאמור ,ככל שאסמכתא זו קיימת בידיו.
העתק נוסח ההצהרה מצורף כנספח להסכם זה ומסומן "ז".
למען הספר ספק יובהר כי לקוח בלתי מאותר מקבוצה א' כאמור ,יוכל להציג כל אסמכתא
שהיא המעידה על הפסקת לימודיו לפני השלמתם (או לא לצרף כל אסמכתא) ,לצורך בדיקת
זכאותו להחזר .ככל שלא צורפה אסמכתא ו/או לא ניתן יהא ללמוד מהאסמכתא שצורפה
לטופס התביעה מהי תקופת הלימודים שרכש הלקוח ו/או תקופת הלימודים שלא נוצלה ,יבדקו
הנתבעות האם ניתן לאתר מידע זה באמצעות מערכות המידע אליהן יש להן גישה וככל שיימצא
כי אותו לקוח נכלל בחברי הקבוצה (בין על פי האמור באסמכתא שהוא צירף או בין על פי
רישומי הנתבעות) ,הוא יהיה זכאי לקבלת החזר כספי בהתאם ליתר הוראות תנאי הסכם פשרה
זה.
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ככל שלקוח בלתי מאותר יציין במסגרת טופס התביעה כי הוא נכלל בקבוצה ב' ,תנאי להכרתו
כזכאי להחזר כספי יהא אימות פרטיו והמועד בו הפסיק את לימודיו על פי מאגר רשומות
המידע המצוי בידי הנתבעות או לחלופין צירוף על-ידי הלקוח של אסמכתא בכתב המעידה על
מועד הפסקת לימודיו בוול סטריט ,באופן המזכה אותו בפיצוי לפי הסכם פשרה זה .יובהר כי
במ קרה של סתירה בין האמור במאגר הרשומות המידע המצוי בידי הנתבעות לבין אסמכתאות
שיצורפו על ידי הלקוח (ככל שיצורפו) ,המידע המצוי במאגר המידע המצוי בידי הנתבעות הוא
שיגבר.
.14

הנתבעות יבדקו כל תביעת החזר שתגיע לידיהן.

.15

בתוך  30יום מתום התקופה הקובעת (כהגדרתה לעיל) ,יודיעו הנתבעות בכתב לב"כ המייצגים
כמפורט להלן:
.15.1

על כל תביעת לקוח מקבוצה א' שלא התקבלה והסיבות לדחייתה על ידי הנתבעות,
בצירוף מלוא האסמכתאות הקיימות ביחס לאותו לקוח.

.15.2

כמו כן ,יעבירו הנתבעות לידי ב"כ המייצגים רשימות של:
(א) לקוחות מקבוצה א' שתביעתם התקבלה.
(ב) לקוחות בלתי מאותרים מקבוצה ב' שתביעתם התקבלה.
(ג) לקוחות בלתי מאותרים מקבוצה ב' שתביעתם נדחתה.
הרשימות יכללו את פרטי הלקוח ,לרבות סכום ההחזר ,במקרה שהתביעה התקבלה,
ו/או הסיבות לדחיית התביעה על ידי הנתבעות .רשימות אלו תיבחנה באופן מדגמי על
ידי ב"כ המייצגים.

.15.3

בתוך  30ימים מיום שימסרו הנתבעות לידי ב"כ המייצגים את הרשימות
והאסמכתאות המוזכרות לעיל ,יודיעו ב"כ המייצגים לנתבעות על תוצאות בדיקתם
האמורה לעיל .ככל שיודיעו ב"כ המייצגים כי הם חולקים על החלטת הנתבעות ביחס
לתביעה זו או אחרת ,ינמקו את עמדתם בכתב.

.15.4

במשך  15ימים לאחר קבלת תוצאות בדיקת ב"כ המייצגים ונימוקיה בידי הנתבעות,
ינסו הצדדים להגיע להסכמות ביחס לתביעות השנויות במחלוקת.

.15.5

ככל שלאחר  15ימים יוותרו מחלוקות בין הנתבעות לבין ב"כ המייצגים בנוגע
לזכאותו של לקוח ,יביאו הצדדים את המחלוקת להכרעתו של עו"ד צד ג' או כל גורם
אחר אשר יבחר על ידם במשותף (להלן – "המכריע") .בהעדר הסכמה על זהות
המכריע בתוך  3ימים ממועד הודעת ב"כ המייצגים על הצורך במינוי כאמור ,יפנו
הצדדים לכבוד המגשרת לצורך קביעת זהות המכריע במחלוקות כאמור .קביעתו של
המכריע בעניין תהא סופית.
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.16

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכפוף לחתימתם על כתב התחייבות לשמירת סודיות ,עד למועד
השלמת ביצועו של הסכם זה באופן מלא ,יעבירו הנתבעות לידי ב"כ המייצגים את כל הפרטים
הדרושים לצורך בירור זכאותו של לקוח בלתי מאותר לקבלת פיצוי כספי אשר תביעתו נדחתה
על ידי הנתבעות (לפי בקשת באי-הכוח המייצגים) ,ו/או כל מסמך הדרוש לב"כ המייצגים לצורך
פיקוח ובדיקת התנהלות הנתבעות למול חברי הקבוצה.
SMS

.17

פ

פ

בנוסף להודעות המסרון ( )SMSשפורטו לעיל בדבר הודעה על הסכם הפשרה ואפשרויות העברת
הכספים ,הנתבעות ישלחו הודעות מסרון בדבר קבלת טופס התביעה לבדיקה בסמוך לאחר
הגשתו באתר האינטרנט וכן ישלחו הודעות ללקוחות שתביעתם נדחתה או התקבלה.
העתק נוסח הודעות המסרון המעידות על קבלת טופס התביעה ועל דחיית/קבלת התביעה
מצורף כנספח להסכם זה ומסומן "ח".
פ

.18

בגדרו של הסדר פשרה זה יוענק לחברי הקבוצה פיצוי כדלקמן:
(א) לטובת קבוצת הזכאים הראשונה יועמד פיצוי כספי בסך כולל של  8,830,000ש"ח (לפחות),
בהתאם לאמור בסעיפים  19-20להלן.
(ב) פיצוי נוסף בסך כולל של  940,000ש"ח יחולק  -ראשית בין חברי הקבוצה הנופלים לגדרם
של "קבוצת הזכאים השנייה" המתוארים בסעיף  21להלן ,ובאם תיוותר יתרה היא תתווסף
לסכום החלוקה לקבוצת הזכאים הראשונה הנקוב לעיל.
(ג) מלגות בשווי כולל של  1.8מיליון ש"ח יועמדו לטובת הציבור ,כמפורט להלן.
(ד) בנוסף לכך ,וכחלק מהתועלת העתידית שנבעה מהתובענה ,יתוקן נוסח הסכם ההתקשרות
של הנתבעות עם תלמידי וול סטריט בסמוך לאחר חתימת הסכם פשרה זה ,כפי שיפורט
להלן.

.19

סך ההחזר לתלמידי קבוצה א' הנכללים בקבוצת הזכאים הראשונה יעמוד על סך של 1,000,000
ש"ח לפחות ,והוא יגדל ,לפי הצורך ,בהתאם למספר התלמידים שתביעתם לקבלת החזר כספי
תוכר בהתאם ליתר הוראות הסכם זה.

.20

סך ההחזר לתלמידי קבוצה ב' הנכללים בקבוצת הזכאים הראשונה יעמוד על סך של 7,830,000
ש"ח.

.21

בנוסף ,יעמידו הנתבעות סך של  940,000ש"ח לטובת מתן פיצוי נוסף לחברי הקבוצה במקרים
מיוחדים (להלן" :קבוצת הזכאים השנייה") ,אשר יחולק באופן הבא:
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.22

.23

(א)

תוספת פיצוי לחברי קבוצה א' (בכפוף לאמור בסעיף  13לעיל) ו-ב' אשר הפסיקו את
לימודיהם בוול סטריט לפני מועד עריכת שיעור ראשון כלשהו (בעברית או באנגלית) וזאת
עד למלוא סכום הקורס אותו שילמו בניכוי  ₪ 400דמי ביטול.

(ב)

ככל שתיוותר יתרה לאחר מתן הפיצוי על פי סעיף קטן א' ,תשמש יתרת הסכום לצורך
הגדלת הפיצוי לחברי קבוצה א' ו-ב' הנכללים בקבוצת הזכאים הראשונה אשר הפסיקו
את הקורס אותו רכשו במהלך  14הימים הראשונים של הקורס (בכפוף להצהרת חברי
קבוצה א כמפורט בסעיף  13לעיל) וזאת עד להעלאת מקדם הפיצוי לתלמידים אלו עד ל-
 100%משוויה של כל רמת לימוד שלא התחיל בלימודיה ,לפי שוויה שיחושב על פי חוות
דעת המומחה.

(ג)

ככל שתישאר יתרה לאחר מתן הפיצוי על פי סעיפים קטנים א' ו  -ב' ,תשמש יתרת
הסכום לצורך מתן פיצוי יחסי לחברי קבוצה א' (בכפוף לאמור בסעיף  13לעיל) ו-ב' אשר
רכשו קורס שאורכו עד  2רמות והפסיקו את לימודיהם במהלך  14הימים הראשונים של
הקורס ,כך שתלמידים אלו יקבלו את חלקם היחסי בכספים שיישארו וזאת עד למלוא
שווי רמת הלימוד השנייה כמתואר בחוות הדעת (יובהר כי מדובר בקבוצה שאינה זכאית
לפיצוי על פי הצעת הפשרה של בית המשפט).

(ד)

ככל שתישאר יתרה לאחר מתן הפיצוי כאמור ,היא תתווסף לפיצוי הכספי הנזכר בסעיף
(18א).

ההחזר הכספי לכל אחד מהלקוחות בקבוצות הזכאים כאמור לעיל ,יינתן בצירוף ריבית והפרשי
הצמדה לפי חוק ריבית והצמדה ,תשכ"א 1961-באופן הבא:
(א)

לכל לקוח שהפסיק את לימודיו עד ליום  ,10.1.2012תינתן תוספת ריבית והפרשי הצמדה
לסכום קרן ההחזר אשר תחושב החל ממועד הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד
הנתבעות לבית המשפט ועד למועד הפקדת מלוא סכום הפשרה בקופת בית המשפט
כאמור בסעיף  48להלן.

(ב)

לכל לקוח שהפסיק את לימודיו החל מיום  11.1.2012ועד למועד אישור התובענה ביום
 , 27.1.2016תינתן תוספת ריבית והפרשי הצמדה לסכום קרן ההחזר אשר תחושב החל
ממועד אישור התובענה ביום  27.1.2016ועד למועד הפקדת מלוא סכום הפשרה בקופת
בית המשפט כאמור בסעיף  48להלן.

(ג)

לכל לקוח שהפסיק את לימודיו לאחר מועד אישור התובענה ביום  ,27.1.2016לא תשולם
ריבית והצמדה כלל ,הן לנוכח מספרם הקטן יחסית של לקוחות אלו בכלל הזכאים והן
לנוכח גובה הריבית בתקופה זו וההצמדה השלילית בחלקה.

ככל שלאחר חלוקת הפיצוי לקבוצות הזכאים בהתאם לעקרונות שפורטו לעיל תישאר יתרה
מהסכומים שהועמדו לטובת הפיצוי לקבוצות האמורות ,ייעשה שימוש ביתרת הסכום לצורך
כיסוי החזר ההוצאות המפורטות בסעיף  50להלן ,למעט שכ"ט הבודק שימונה על ידי בית
המשפט בגין בחינת חוות הדעת ,עלות עריכת חוות הדעת התומכת בבקשה לאישור הסכם פשרה
זה ועלות פרסום המודעות בדבר הגשת הבקשה לאישור הסכם זה .זאת ,עד לסכום של 250,000

 - 10ש"ח ,בכפוף לאישור ב"כ המייצגים וכנגד המצאת קבלות מתאימות .ככל שתיוותר יתרה נוספת
לאחר תשלום הוצאות האדמיניסטרציה המפורטות בסעיף  50להלן ,יעשה שימוש ביתרה זו
לצורך כיסוי החזר הוצאות הפרסום ברדיו כמפורט בסעיף  7לעיל ולכיסוי שכר הטרחה שישולם
בגין עבודות נוספות של הבודק בקשר עם הסכם הפשרה (ככל שאלו לא יכוסו במסגרת ה-
 250,000ש"ח ) .ככל שתיוותר יתרה נוספת לאחר תשלום הוצאת אלו ,יעשה שימוש ביתרה זו
לצורך הגדלת מקדם הפיצוי לקבוצת הזכאים הראשונה ,עד למקדם של  100%מכל רמת לימוד
בגינה זכאי הלקוח להחזר לפי הוראות הסכם זה .ככל שתישאר יתרה לאחר הגדלת הפיצוי
לחברי הקבוצה כאמור ,הרי שהיתרה תחולק בין חברי קבוצת הזכאים הראשונה באופן יחסי
אריתמטי (סכום היתרה חלקי מספר החברים בקבוצת הזכאים הראשונה ובלבד שתלמיד לא
יקבל החזר גבוה יותר משווי הרמות אותן הוא לא למד).
אם תהיה מחלוקת בין הצדדים בנוגע להוצאות האדמיניסטרציה ,המחלוקת תועבר לבירור בפני
המכריע והכרעתו בנושא זה תהא סופית.
פ
.24

בתוך  14יום ממועד קבלת הכרעה סופית בבירור המחלוקות (ככל שיתעוררו) כמפורט בסעיפים
 15.5-16ו 23-לעיל ,יגישו הצדדים לבודק רשימה פרטנית של כל חברי הקבוצה הזכאים להחזר
כספי והסכום לו הם זכאים בפועל ,לאחר יישום הוראות הסכם זה .הבודק יבחן באופן מדגמי
את חישוב ההחזר לתלמידים שנמצא כי הם זכאים לקבלת החזר כספי (בדיקה אריתמטית)7 .
ימים לאחר שהבודק יבחן רשימה זו ,ובכפוף לאישורה על ידו ,הצדדים יבקשו מבית המשפט
אישור לביצוע ההחזרים הכספיים .בתוך  7ימים ממועד קבלת אישור בית המשפט ,יועבר סכום
הכסף שדרוש לשם ביצוע ההחזר הכספי לחברי הקבוצה ו/או לקרן לייצוגיות לחשבון בנק נפרד
וייחודי של הנתבעות ו/או מי מהן שיוקם ,ויוחזק בו בנאמנות עבור חברי הקבוצה לצורך ביצוע
הסכם פשרה זה (סכומים שיפסקו כגמול ושכ"ט ישולמו ישירות מקופת בית המשפט) .בתוך 14
יום ממועד העברת הכספים תפעלנה הנתבעות לשם ביצוע ההחזר הכספי ללקוחות בהתאם
לאמצעי התשלום שציין הלקוח בטופס התביעה .התשלום לכל חברי הקבוצה הזכאים ייעשה
במועד אחד (בכפוף למגבלות טכניות בעניין מועדי העברת הכספים ומשלוח המחאות ,ככל
שיהיו).
ככל שהמחאה שתישלח על ידי הנתבעות תחזור ו/או לא תיפרע תוך  6חודשים ממועד המשלוח,
הנתבעות ייצרו קשר טלפוני עם הלקוח הרלוונטי לבירור חוזר של כתובת המשלוח ו/או דרך
אחרת להעברת התשלום .ככל שלא ניתן יהיה ליצור קשר טלפוני עם הלקוח ו/או גם ההמחאה
החדשה שתישלח על ידי הנתבעות תחזור ו/או לא תיפרע על ידי הלקוח תוך  6חודשים ממועד
המשלוח  ,הרי שהלקוח יאבד את זכאותו לקבלת פיצוי על פי הסכם פשרה זה וייחשב כמי
שוויתר על כל עילת תביעה שיש לו נגד הנתבעות ,וכספים אלו יועברו לידי הקרן לניהול וחלוקת
כספים שנפסקו כסעד ,בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו – .2006
ככל שהלקוח ימלא פרטי חשבון בנק שגויים בטופס התביעה ,והנתבעות יעבירו כספים לחשבון
זה ,הרי שהנתבעות לא יישאו בחובה לבצע החזר כספי נוסף לאותו לקוח ,אך הן יעשו כמיטב
יכולתן לסייע ללקוח לקבל את הכסף בחזרה מהחשבון השגוי בו הופקד .ככל שהעברת הכסף
מחשבון הבנק השגוי לחשבון הבנק של הלקוח הזכאי תתאפשר והעברה זו תהא כרוכה בעלות
כלשהי ,הרי שעלות זו תופחת מסכום ההחזר לו זכאי הלקוח.
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.25

בתוך  60יום לאחר השלמת ביצוע כל ההחזרים הכספיים (למעט פירעון ההמחאות) ,יוגש מטעם
הנתבעות דוח מעדכן לבודק בדבר סכום ההחזר הכולל שבוצע ומספר הלקוחות להם ניתן החזר,
בצירוף אסמכתאות מתאימות .בדוח זה יציינו הנתבעות גם מה סכום ההחזר ששולם באמצעות
המחאות ואיזה חלק מתוכו נפדה עד למועד הדוח .הבודק יוודא תוך  14יום כי הדוח המעדכן
תואם את הרשימה הפרטנית שאושרה על ידו בהתאם לאמור בסעיף  24לעיל 7 .ימים לאחר
שהבודק יסיים לבחון את הדוח המעדכן ,יגישו הנתבעות את הדוח המעדכן לבית המשפט.

.26

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בקבוצות הזכאים להחזר כספי על פי הסכם פשרה זה לא יכלל כל
לקוח שנכלל באחת מאותן קבוצות וביקש כדין לצאת מהקבוצה וקיבל את אישורו של בית
המשפט לכך.

.27

בנוסף ,לא יכלל בקבוצות הזכאים כל לקוח אשר התנהלו עימו הליכים משפטיים כלשהם בעילה
אחת או יותר עליהן התבססה התובענה ,אשר הסתיימו בפסק דין (לרבות פסק דין המאשר
פשרה בין הצדדים) וכן כל לקוח שקיבל החזר כספי מהנתבעות וחתם על כתב ויתור ,וכן כל
לקוח שקיבל פיצוי ממשי מהנתבעות ובלבד שהנתבעות יציגו אסמכתאות להוכחת כתבי הוויתור
ו/או הפיצוי כאמור.

.28

תלמיד אשר התקשר במספר עסקאות של לימודי אנגלית עם הנתבעות ,יהא זכאי לקבל החזר
כספי אך ורק עבור העסקה האחרונה שנכרתה עמו (ככל שיהא זכאי לכך על פי תנאי הסכם
פשרה זה).

.29

ככל שבמועד אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט יהיו הליכי הוצל"פ תלויים ועומדים בהן
נקטו הנתבעות נגד לקוחות הכלולים בקבוצה ,מתחייבות הנתבעות להגיש בכל תיק הודעה בדבר
הקטנת קרן החוב בהתאם לשיעור ההחזר המגיע לכל לקוח על פי הסכם פשרה זה וזאת באופן
רטרואקטיבי החל מהמועד בו נחתם הסכם הלימוד נשוא תיק ההוצל"פ ,בצירוף ריבית והפרשי
הצמדה כדין.
פצ

צ

.30

בנוסף לסכום הפיצוי הכספי בפשרה ,יעניקו הנתבעות פיצוי נוסף לציבור בדמות  200מלגות
לימודים לתקופה של  12חודשי לימוד בוול סטריט (בשווי של  ₪ 9,000למלגה) שיחולקו בתוך
שנתיים ממועד אישור הסדר הפשרה (להלן – "תקופת חלוקת המלגות") בשווי כולל של כ –
 .₪ 1,800,000בעת חלוקת כל אחת מהמלגות יצוין כי היא ניתנת כחלק מהסכם פשרה בתובענה
הייצוגית.

.31

כל מלגה תהיה ניתנת למימוש (על דרך תחילת הלימודים) תוך  6חודשים ממסירתה לידי הזכאי.
המלגות תהיינה אישיות ולא ניתנות להעברה .לא ניתן יהיה להמיר את המלגות לכסף או שווה
כסף או לכל מוצר אחר המסופק על ידי הנתבעות או לדחות את מימושן או להקפיא את
הלימודים בהן לתקופה העולה על שלושה חודשים.
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.32

מלגה שלא תמומש על ידי מקבלה ,תוחזר לגורם שחילק אותה לחלוקה מחדש .ובלבד שתקופת
המימוש של המלגה שהוחזרה לצורך חלוקה מחדש ,לא תהא מאוחרת לשנתיים וחצי ממועד
אישור הסדר הפשרה .יובהר כי לצורך הסכם פשרה זה ,יראו בכל מלגה שלא מומשה עד שנתיים
וחצי ממועד אישור הפשרה כמלגה אשר מומשה.

.33

המלגות יחולקו לפונים מתוך אוכלוסיות הזכאים הבאות:
.33.1

כ 1/3-מהמלגות יחולקו ללוחמים בחטיבת הצנחנים של צבא ההגנה לישראל או
לוחמים אחרים בהתאם לאישור קרן התרומות של צה"ל.

.33.2

כ 1/3-מהמלגות יחולקו במגזר הערבי.

.33.3

כ 1/3-מהמלגות יחולקו לאימהות חד הוריות.

.34

נכון למועד חתימה על הסכם זה ,הנתבעות נמצאות במגעים עם גורמים שונים בצה"ל ועמותות
שונות על מנת שינהלו את חלוקת המלגות בהתאם לעקרונות שפורטו לעיל .ברגע שיתגבשו
הסכמות עם הגורמים הנ"ל ,הצדדים יעדכנו את בית המשפט בדבר ההסכמות.

.35

עד ליום  31בדצמבר של כל שנה ,יגישו הנתבעות לבית המשפט דוח מעודכן בדבר חלוקת
המלגות ,בצירוף אסמכתאות על מספר המלגות שחולק ומקבלי המלגות.

.36

מובהר כי המלגות לא יוענקו כפיצוי או כמתנה לתלמידים קיימים או לתלמידים שהתקשרו עם
הנתבעות במשך השנתיים שקדמו לאישור הסדר הפשרה .כמו כן ,לא יוענקו המלגות לעובדי
הנתבעות ו/או נושאי משרה במי מהן ו/או לקרובי משפחותיהם של מי שהיו עובדי הנתבעות
ו/או נושאי משרה אצל מי הנתבעות במשך  24החודשים שקדמו למועד אישור הסכם הפשרה על
ידי בית המשפט הנכבד.

.37

כמו כן ,לסילוק סופי ומוחלט של כל טענות התובענה ביחס לצו העשה שהתבקש במסגרתה,
הסכימו הצדדים על נוסח מתוקן של הסכם הלימוד בו יעשה שימוש על ידי הנתבעות בעתיד
(להלן – "הסכם התקשרות המתוקן") ,אשר מצורף להסכם זה כנספח ומסומן "ט".

.38

הנתבעות מצהירות בזה כי נכון למועד חתימת הסכם הפשרה מחירו הממוצע של קורס בן 6
חודשים הוא בסך
.
מחירו הממוצע של קורס בן  6חודשים (להלן בסעיף זה – "המחיר") מהווה סוד מסחרי של
הנתבעות לטענתן .על כן הוסכם בין הצדדים כי המחיר יוצג אך ורק לעיונו של בית המשפט
הנכבד ,הבודק (ככל שימונה) והיועץ המשפטי לממשלה.
עוד הוסכם על הצדדים כי בכל עותק של הסכם פשרה זה אשר יוצג לציבור הרחב ובכלל זה
לחברי הקבוצה ,יושחר המחיר.
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כמו-כן ,רואה החשבון יציין כי הוא בחר באופן רנדומלי  20הסכמי התקשרות (בלבד) שנחתמו
בשנה הקודמת למועד בדיקתו ,בדק אותם ומצא כי:
 .1סכום ההפחתה בסעיף 5ג' להסכמים אלו
.
 .2סכום ההפחתה המופיע בסעיף 5ד' בהסכמים

.39

[נמחק]

.40

[נמחק]

.41

לנוכח רצונה של הנתבעת  2לעשות שימוש בהסכם ההתקשרות המתוקן החל מיום 1.2.2018
ועוד לפני אישור הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד ,אם בית המשפט ידחה תנאי כלשהו בהסכם
ההתקשרות המתוקן הנוגע לשיעור סכום ההחזר המגיע ללקוחות ויקבע כי על סכום זה להיות
גבוה יותר ,הרי שהנתבעות מתחייבות להחיל את השינוי על כל מי שהתקשר עימן בהסכם
ההתקשרות המתוקן ,גם לפני שאושר על ידי בית המשפט.
הודעה על מדיניות הביטול החדשה תינתן לתלמידיה הפעילים של הנתבעת  2מיד עם כניסתה
לתוקף .הנתבעות מתחייבות להחיל את נוסח תנאי הביטול של הסכם ההתקשרות החדש גם על
תלמידים פעילים שנרשמו ללימודי אנגלית עוד לפני  1.2.2018אשר הפסיקו את הקורס אותו
רכשו במהלך חודש ינואר .2018
הצדדים מודעים לכך כי אישור הסכם הפשרה אינו מהווה אישור של בית המשפט להסכם
ההתקשרות המתוקן וכי אין באישור הסכם הפשרה כדי להוות חסינות מפני תקיפה עתידית של
הסכם ההתקשרות המתוקן.

.42

[נמחק]

.43

[נמחק]
צ

.44

פ

"

בנוסף לאמור לעיל ,מסכימים הצדדים ,כי בכפוף לאישור הסדר פשרה זה ,ימליצו הצדדים לבית
המשפט הנכבד ,כי הגמול לתובעים ולבאי הכוח המייצגים יהיה כדלקמן -
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.44.1

גמול ושכ"ט בשיעור של  25%מהפיצוי הכספי לקבוצה  -סך של  100,000ש"ח לכל
אחד מהתובעים הייצוגיים ו סך של  ₪ 2,242,500כשכ"ט לבאי הכוח המייצגים,
בצירוף מע"מ כדין על שכה"ט.

.44.2

שכ"ט לב"כ המייצגים בסך של  ₪ 180,000בצירוף מע"מ ,המהווים שיעור של 10%
משווי המלגות.

.44.3

שכ"ט נוסף לב"כ המייצגים בסך של  800,000ש"ח ,בצירוף מע"מ כדין ,בגין תועלת
עתידית לציבור ,בעצם התקנת הסכם ההתקשרות המתוקן ,הפחתת סכומי תביעה
בתיקי הוצל"פ של הנתבעות למול לקוחות וטיפול בפיקוח על ביצוע הסכם הפשרה.

.45

שכה"ט ישולם כנגד מתן חשבונית מס ע"י ב"כ המייצגים לנתבעות והמצאת אישור פטור מניכוי
מס במקור של ב"כ המייצגים.

.46

מובהר כי הסכמת הצדדים לגבי ההמלצה בדבר גמול ושכ"ט כאמור ,מבוססת על שילוב של
גורמים ,בכלל זה אלפי שעות עבודה שבוצעו עד עתה על ידי באי כוח המייצגים ,הוצאות שהוצאו
על ידם עד כה ,שווי הפיצוי המגולם במסגרת הסכם פשרה זה ,התועלת המיידית שנצמחה
ללקוחות קיימים ועתידיים של הנתבעות ,השלב בו מצוי ההליך המשפטי ,ההשלכות המשפטיות
הרוחביות של התובענה לעתיד בשוק בו פעלו ו/או פועלות הנתבעות והצורך של ב"כ המייצגים
להמשיך לטפל בפיקוח על ביצוע הסכם הפשרה עד להשלמתו.

.47

ב"כ חברי הקבוצה ,עו"ד רועי קדם וחיים פינץ מתחייבים בזאת שלא להגיש ,במישרין או
בעקיפין ,בקשה נוספת לאישור תובענה ייצוגית בעילות שהולדתן בנסיבות שהתרחשו לפני מועד
חתימת הסכם פשרה זה והכל בכפוף לעמידת הנתבעות בהוראות הסכם זה.

.48

לשם הבטחת תשלום מלוא סכום הפיצוי הכספי לפשרה וסכומי הגמול ושכ"ט המומלצים
(בצירוף מע"מ) ,יפקידו הנתבעות ,עם הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה זה לאישורו של בית
המשפט ,מלוא סכום זה (בסך כולל של  13,740,325ש"ח) בקופת בית המשפט שם יישא ריבית
ו/או הצמדה  ,כנהוג בפקדונות כספיים המוחזקים בקופת בית המשפט .נכון ליום 11.7.2019
מצוי בקופת בית המשפט סך של ( ₪ 13,764,498המהווים תוספת של כ  ₪ 24,000 -לאחר חישוב
ניכוי מס במקור על הריבית) .הפירות שנצברו על הסכום שהופקד במקור ועד למועד העברת
הכספים לחשבון הנאמנות (כאמור בסעיף  24להסכם זה) ,וכן הפירות שיצברו בחשבון הנאמנות,
יצורפו לסך ההחזר הכספי שינתן לתלמידי קבוצה ב' הנכללים בקבוצת הזכאים הראשונה
(לסכום הנקוב בסעיף  20להסכם זה).

.49

הסדר פשרה זה ,בכפוף לאישורו ,מהווה מעשה בית-דין כלפי כל חברי הקבוצה שעילת תביעתם
נוצרה עד מועד אישור הסדר הפשרה ,למעט אלה שנתנו הודעת הסתלקות לבית-המשפט כאמור
בסעיף (18ו) לחוק תובענות ייצוגיות.

.50

הנתבעות יישאו במלוא העלויות הכרוכות בפרסום אישור הסכם פשרה זה בציבור בהתאם
להחלטותיו של בית המשפט ,ובעלויות הביצוע של הסדר הפשרה ,בכלל זה משלוח הודעות
מסרונים ללקוחות על פיו ,משלוח דואר ,עלות העברות כספים ללקוחות ,התאמת אתר

 - 15האינטרנט שלהן ליידוע הציבור והגשת טופס התביעה ,הקמת מוקד טלפוני ,הכנת חוות הדעת
והגשתה לבית המשפט ,שכ"ט הבודק או המכריע או כל ממונה אחר שיידרש לבדיקה וביצוע של
הסדר הפשרה.
.51

לנתבעות שמורה הזכות לבטל הסכם פשרה זה בכפוף לאמור בנספח י להסכם זה ,אשר יוגש
לבית המשפט הנכבד באופן חסוי על מנת להימנע משימוש לרעה במידע זה.

.52

מובהר כי כל המידע שיפורט במסגרת הסכם פשרה זה ו/או במסגרת הבקשה לאישורו ,לרבות
המידע החסוי שיוגש במעטפה סגורה לעיון בית המשפט הנכבד ולא יוצג במערכת נט המשפט,
יוצג גם בפני היועמ"ש לצורך מתן עמדתו.

.53

הסכם זה כפוף לאישור של בית המשפט הדן בתובענה .כל עוד לא ניתן להסכם זה אישורו של
בית המשפט ,הרי שאין בהסכם זה כדי לגרוע מכל טענה ,תביעה או דרישה העומדת למי
מהצדדים.

ולראיה באנו על החתום ,היום  ,1לחודש פברואר ,שנת :2018

_______________________
מודיק בע"מ

___________________________________
באמצעות ב"כ מייצגים
עו"ד רועי קדם

_______________________
וו.אס.אי .וול סטריט ישראל בע"מ

_______________________
המגשרת
השופטת בדימוס א' אפעל-גבאי

עו"ד חיים פינץ

נספח ה להסכם הפשרה  -נוסח הודעת מסרון בדבר אפשרות לקבל החזר כספי לכל הלקוחות
הבלתי מאותרים
לקוח נכבד .בהתאם להסכם הפשרה בתובענה ייצוגית  17153-01-12בידרמן נ' קבוצת קידום בע"מ,
הרינו להודיעך כי אם הפסקת את לימודיך בטרם הסתיים מועד הקורס אותו רכשת ,ייתכן שאתה
זכאי לקבל החזר כספי .לצורך בירור זכאותך לקבלת ההחזר כספי ,עליך להגיש טופס תביעה אותו
ניתן למצוא באתר האינטרנט ****** או להתקשר למספר הטלפון ****** ולהשאיר את פרטיך במוקד
הטלפוני.

