לחוק
נוסח הודעה לציבור לפי סעיף ( 25א)(
הסדר
בקשה לאישור
פשרה בתביעה ייצוגית ,לפי סעיף (25א)(

תובענית ייצוגיות

הודעה

הגשת

בדבר

61,2,01
מובא בזאתלידיעת הציבור כי ביום
ויקטורי

חכרהלניהול ואחזקות

תובענה זועניינה ,בטענה ,כי

31.9.03

(להלן

המשיבה

״תקופתהמבצע״),

לטענת המשיבה,

שפרסמה

המוצרים

קודים

רשימת

של

תקלהבהתנהלות

המשיבה

לאחר משא ומתן ארוך וממושך ,הצדדים העדיפו לגבש
לחסוך בזמן שיפוטי ובהוצאותהנלוותלניהולההליך
הסדר הפשרהיחולעל חברי הקבוצה נשוא כקשת האישור כלל

את

הסדר

רוכשי

המשיבה מתחייבת ,כי בכל מבצע עתידי דומה שבו יפורסמו קודים של
בקשר עם סימון ,שאיננו
במסגרת

מטעה וכי בכל מבצעשיכלול
המשיבה

בהתאם

מע״מ),

להוראת סעיף 18
(ז)

תרומה
(להלן

כאשר

סכומים

אלהישולמו לאחר

המשיבה מיוצגת ע״י עו״ד אשר

חרשת נערכים

שהתרומה

אסף

הפשרה

כמפורטלהלן,

3102.7.52
המוצרים החל מיום

מוצרים,

אשר

מוכרת על ידי

אושר

בשלט

בהסדר

המבצע קודי

חרסט

הפשרה כי

המשיכה

שהמבקשת תעדכן

רחבי

את בית

המשפט

בשלט

הקבוצה

שהוא מועד סיום המבצע,
הוראות חוק הגנת הצרכן,
ספרות

התשמ״א1981-

הקודיופיעובשילוט

באופן

מלא ולאחלקי.
בהתאם

השתים
(להלן
״העמותה״).

(לאכולל

000,33
המבקש בסך של

ובשכר
נוספת,

אשר תינתן על ידי בית המשפט ,לאחר ביצוע

האמור,

פקס
2299825-30

8393639-80.
פקס
מספר הערות וכן מכיוון

שלאחר

פרסום

ההודעהעל

בקבוצה,

משרד עו״ד מרחוב

השלושה

1199825-30
תל אביב,טלי

2299825-30
פקס

ייצוגיות,
בפנקס תובענות

הדיולבין

מנת

ותקנותיו,

טרחת באי כוח

המשפטי לממשלה לא התנגדלהסדר ,אך העיר

המבקשת עוה״ד שיפמן ,ספיר,

בהתאם להחלטתו.

ובהתאם

משני

הצדדים ,וכן על

ש״ח(חמישה עשר אלף ש״ח) במונחי מחירלצרכן,

להחלטה

נסציונה 74036 ,טל
1444639-80

שטורם ושותי

את

שכל

האוכלוסייה
הארץובכל מגזרי

שלח הודעה כקשר לאי רצונולהיכלל

לעיון אצל
. 11הסדר הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין ועומד
המשפט לשם רישומו
הסכם פשרה למנהל בית
בתיאום מראש ,כןיישלח עותק
. 12הנוסח המלא של פסק הדין הוא מחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות פסק
ב״כ

,13תוכן הודעה זו אושר ע״י בית

המוצרים

תמשיך ותקיים

המשתתפים במבצע ,באופן

000,8
תישא בגמול למבקשת בסך של

משתעו״ד ,מרחוב השלושה
מרח׳גולדה מאיר
פארק המדע,

ובתוך כך ,אף לא אחד מחברי

המשפט והיא

3102.9.03
(המועד בו החלהמבצע) ועדליום

רשויות הרווחהופועלת בכל

תועברלעמותה ,וכן לאחר

מתפרסמת

וזאת

המשתתפים במבצעים דומים או זהים,

. 10פסק הדין ,מהווה מעשה בית דיןלגבי כל הנמנים עם חברי הקבוצה ,וזאת מכיוון שהיועץ

הפשרה ,לאנשלחו התנגדויות להסכם

במתכונת ,שאיננה מטעה

את הצרכן .קרי

בכל מבצע הכולל

המשיבה בקרב

רשימת קודים ,יפורסמו

מתוך שקלול הסיכויים והסיכונים הכרוכיםבניהולההליך,

תל אביב ,טלי
1199825-30

שטורם ושותי

אפריאטועו״ד

המוצר ,לא הופיעו במלואן בשלט

000,51
״התרומה״) של מוצרים המשווקים על ידי המשיבה בישראלבשווי של

ייצוגיות,
תובענות

המבקשת מיוצגת ע״י עוה״ד שיפמן ,ספיר,

שספרות קוד

31.7,52
תקופת המבצע מיום

המבצע אלא רק באופן חלקי ומטעה,

בהקשר המבצע כאמור .הטעות האמורה ,ארעה במהלך תקופה
מוגבלת ,ומעת שזוהתה התקלה ,רעננה

רשימת קודים ,יפורסמו

למחירון מקובל ברשתותהגדולות לעמותת 'פתחוןלב;
לחוק

במבצע כאופן

מתוצרת ״מיה״(להלן ״המוצרים״) במהלך

ועדליום

שכל ספרות הקוד,יופיעו בשילוט באופן מלא ,ולאחלקי.
ביניהם

הסכם הפשרה ,תעניק

מוצרים

שלתבלינים

₪״

המשתתפים

בהקשר מבצעים צרכניים ,וכיום המבצעים ,שבחנויות

המשתתפים במבצע ,באופן

לילך

ספירנ׳

עיקרי פסק הדין

הטעתה לכאורה את ציבור צרכניה במבצע ״ג ב10 -

במסגרת בירור שערכה ,זוהתה

הרלבנטיים,
עובדיה אתהנהלים
המבצע קודי

אישר בית

ע״י כך

התשס״ו

31-11-30671
בלוד ,אישר הסדר פשרה ונתן לו תוקף של פסק דין בתובענה הייצוגית בת״צ
המשפט המחוזי מרכז

דין״)ואלו
״פסק

בע״מ(להלן

לחוק

תובענות ייצוגית,

2006
חברת א.כ.א

האמור במודעהזו ,יקבע פסק הדין,

אסף תן־סט ,עו״ד
ב״כ

המשיבה

טל ספיר ,ער׳ד
ב״כ

המבקשת

הסכם

