הודעה

נהתאם לסעיפיס
5102/11/01
מובא ביאתלידיעת הצינור ני ביום
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הגשת נקשה לאישוי
וא) 31לחוק

הוגשה לבית
נהן
(להלן :״המבקשת״)

הסדו

פשרה

תונענות ״צוגיות,

המשפט

המחוזי

בחיפה

51-30-39595
במסגרת ת״צ

התשס«ו2006 -

בקשה לאישור הסדר פשרה
(להלן :״הסדו הפשרה״)
(להלן :״נקשת האישור״) נגד עיסא ערטול

בתובענה

בע״מ
(להלן:

״המשיבה״).
מסמנת על גבי
המשיבה אינה
בבקשת האישור נטען כי
המשקאות המוגזים בטעמי פירות אותם היא מייבאת ומשווקת את צירוף המילים ״אינו מכיל פרי״.
גיינגיר״ ,״גוד אננס״ ,״גוד ענבים״ ,״גוד מנגו״ ,״גוד פירות״,
לימון״ ,״גוד תפוח״ ״גור תות״ ,ינוד רימון״ ,״גוד מנדרינה״ ,״גור
המשקאות :״גוד
להלן פירוט
חקוקות הקבועות בתקנות בריאות
המשיכה הפרה חובות
המבקשת
״גיד אבטיח״ ,״גוד אפרסק״ ו-״גודאשכוליות״
(להלן :״המשקאות המו»י ״).לטענת
משקאות לא
בתקןישראלי ת״י  1145סימון מזון ארוז מראש; בתקן ישראלי ת״י 1071
(סימון)1935 ,
הציבור
כוהליים; ופעלה בניגוד לסעיף לחוק
(מזון)
התשמ״א1981 -
הגנת הצרכן,
הפשרה היא כל הצרכנים אשר רכשו את
הצדדים כי הגדרת חברי
הקבוצה נשוא הסדר
הפשרה בלבד ,הסכימו
לצורך הסדר
הפשרה
תמצית הסכם
המשיבה
הפשרה
בהתאם להסכם
הפשרה
הסדר
בקשת האישור ועד אישור
שקדמו להגשת
השנים
המשקאות המוגזים ב-
(להלן :״חברי הקנוצה״).
נכסף והיתרה נמוצרים
000,04
נאשר סן של
000,08
המשקאות המוגזים וננוסף לתרום
מתחיינתלהוסיף את הכיתונ ״לא מכיל פרי״ על גני אריזת
לפי מחיר לצרכןכולל מע׳׳מ ,אותם היא מייבאת ומשווקת,לעמותות ,כתי ספר ובתיחולים.
הקבוצה המוגדרתלעיל ביחס
אוטומטית
מעשה בית דין ,ויתורוסילוק סופי ומוחלט כלפי חברי
המשפט הנכבד להסדר הפשרה ,יתגבש
עם אישור בית
המוסכמת של הצדדים היא ני בית
לטענותולעילות התניעה המועלות בתובענה כלפי המשיבה ו/או שלוחיה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה .המלצתם
000,05
ושכר-טרחה לבאי כוחה כסך של
000,5
המשפט יקבעגמול למבקשת נסך של
בתוספת מע״מ .הגמול למבקשת ושכר טרחת באי כוחה יקבעו
המשפט על פי
על ידי בית
שיקולדעתו.
(ד) לחוק תונענות ייצוגיות התשס״ו2006 -
כהגדרתהלעיל ו/או הנמנה על אחד מהגופים המנויים בסעיף 18
הקבוצה
כל אדם אשר נמנה עם חברי
(להלן:
המוסכמתבענייןהגמול ושכר הטרחה ,בתוך  45יום מיום
״החיק״) ,רשאי להגיש לבית המשפט במחוזי בחיפה התנגדות מנומקת להסדר הפשרה ולהמלצת
(להלן :״הודעת הפרישה״) .הודעת הפרישה תשלח
בקבוצה
פרסום הודעה זו או לבקש מבית המשפט ,בתוך  45יום ממועד פרסום מודעהזו ,שלא להיכלל
נמסירה אישית או נדואר רשום עם אישור מסירה .ננפוף
המפורטת מטה) ותימסר
בכתבלמזכירות בית המשפט ,עם העתק לנ״נ
המנקשת (ננתונת
הקבוצה
לעיל ,אשד לא מסרו הודעת פרישה כדין.
כהגדרתה
הפשרה את כל הנמנים על חברי
להוראות הסדר הפשרה יחייב הסדר
הפשרה
ההסכם
הוראות
מקרה של סתירה בין
הפשרה הוא המחייב .בכל
הסכם
האמורלעיל חינו תמצית בלבד של הסכם הפשרה ,הנוסח המלא של
לעיון בפנקס התובענות הייצוגיות בכתובת:
הסכם
שבהסכם הפשרה.
לבין האמור במודעהזו .יקבעו ההוראות
הפשרה עומד
1551246-40
המבקשת בתיאום מראש :עו״ד יאמן מסאלחה מרחוב העליה עפולהטלפון
המשפט המחוזי בחיפה וכן במשרדי כ״י
במזכירות בית
המשפט.
בהתאם להחלטת בית
מתפרסמת
הודעה זו
3551246-40
פקס:
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