הודעה בדנר

הגשת נקשהלאישור

הסכם

פשרה

ייצוגיות ,התשס״ו6002-
(להלן" :חוק תובענות
לפי חוק תובענות
ייצוגיות")
בעניין ת״צ
18455־01־14

אסתר עמר נ׳ בפקס ציוד רפואי ומדעי בע״מ
ייצוגיות ,כי ביום
תובענות
22.5.2016,

(52א)(>3לחוק
ניתנת בזאת הודעה בהתאםלסעיף
"הסכם
הבקשהלהכיר
הפשרה") ,אשר
בקשהלאישור הסכם פשרה
(להלן:
(להלן" :התובעת ו/או המבקשת") נגד בפקס ציוד
המתוקנת") שהגישה גב׳ אסתר עמר
נחתם
בעניין

הוגשה לבית

המשפט
וזמחוזי-מרכז,

(להלן:
בע״מ
(להלן:

בתובענה כייצוגית

רפואי ומדעי

"בקשת האישור
"הנתבעת ו/או

המשיבה"}.
בבקשת האישור
נטען,בין היתר ,כי המשיבה אינה ממלאת אחר הוראות שונות של משרד הבריאות בכל הקשור למשחת ההנקה/
PURELAN
100
המשיבה ו/או מי מטעמה תחת הש□
התמרוק שיובא ו/או פורסם ו/או שווק על ידי
(להלן" :משחתההנקה"),
משחת ההנקה כי" :יש
לציין על גבי אריזת
משחת ההנקהבאופן המחייב
לרישוי
ובפרט הוראת משרד הבריאות הנוגעות
ושיווק
"הוראות
משרדהבריאות").
להסיר את שאריות הקרםלפני הנקה"
(להלן:
המשיבה הינה חברה המשווקת מוצרים שונים מזהזמן רב
הכחישה את טענות המבקשוטענה,ביןהיתר ,כי
בתגובתה
המשיבה
608
ומקפידה עלמילוי כל הוראותהדין ,כי למעט כמות קטנה של
משחות ששווקו בטעות היא צירפה למשחות ההנקה מדבקות בהן
המשחה טרםההנקה ,כי יש לה טענות נוספות בדבר
הופיעה האזהרה בדבר דרישת משרד הבריאות להסיר את
התיישנות ,בדבר העדר
ומועדן המחייב
נזקלמבקשת וחבריהקבוצה ,טענות בדבר אחריותה ובדבר עצם תוקף והנחיות משרד הבריאות על אגפיו השונים
התאמת התביעה להתברר כתובענה ייצוגית.
ובדבר
ייצוגיות ,רשאי להגיש לבית
כהגדרתם
להלן ,ו/אוגוף כהגדרתו בסעיף(81ד)לחוק תובענות
כל אדם אשר נמנה עם חבריהקבוצה,
7.8.2016
בענייןגמול ושכר טרחה עדליום
המוסכמת
המשפט המחוזי-מרכז התנגדות מנומקת להסדר הפשרהוכן להמלצה
(להלן:
המשפט תגובה.
"התנגדות") .הוגשה התנגדותכאמור ,רשאים הצדדיםלהגיש בתוך מועד שיקבע בית
כמוכן ,בפרקהזמן האמור
לעיל ,רשאי כל אדם אשר נמנה עםהקבוצה ,כהגדרתה
להלן ,להגיש לבית המשפט המחוזי-מרכז כקשה
להתיר לו לצאת מן הקבוצה עליהיחול הסכם הפשרה
(להלן" :הודעתפרישה").
המיוצגים ,אשר לא מסרו הודעות פרישה
בכפוף להוראות הסכם הפשרה ,יחייב הסכם הפשרה את כל הנמנים עם קבוצת התובעים
המשפט
באמצעות מזכירות בית
7.8.2016
כדין .התנגדויות להסדר הפשרה ובקשות לצאת מן הקבוצהניתן להגיש עד ליום
המחוזימרכז-לוזלתיק ת״צ
18455.־01־14
תמצית

הסכם

הפשרה

1.
הגדרת הקבוצה הקבוצה
ו/או פורסם ו/או שווק על ידי
ועדלמועד אישורו של
8.1,200

המיוצגת

בתובענה הייצוגיתתכלול את כל מי כל

מי

שרכש

או צרך

את

PURELAN
המשיבה ו/או טי מטעמה תחת השם
100
(להלן" :המועד
הסכם זה על ידי בית המשפט
הקובע"),

(להלן:

משחת ההנקה/התמרוק

"משחתההנקה")

שיובא

וזאת מיום

המשיבה לא תמכור את משחת ההנקה ללא שתעמוד בכל דרישות משרדהבריאות,לרבות
 2.מנגנון הפיצוי
לקבוצה
גב אריזת המוצר יהיו רשומים מלוא ההנחיות בדבר הסרת המשחה קודםלהנקה וזאת על פי הוראות משרדהבריאות,
לציבור.
2013
מעתלעת .המשיבה תוודא שמלאי משחות ההנקה השמור במחסניה מחודש אפריל
הושמד ולאישווק
המשיבהתעניק פיצוילציבור בדרך של תרומה בסך של
3.
450,000
לגופים הבאים;לגופי□ הבאים :בתי החולים תל השומר,
לפרוייקט "בית
בישראל; ״החוט המשולש״
למען הפגים
יולדות; לה״ב
העמותה
הדסהואיכילובלצרכי מחקר בקשרלמחלקת
מתוכנן,בגילאי
להריון לא
החוט המשולשלכנות״ -הוסטל
ולצעירות
;25-18
שנקלעו
בית החלטהקריית
לצעירותבסיכון
טלזטון,
(להלן":התרומה").
יולדות;
קריית יערים עבורמחלקת
ש״חישולםלמבקשתכגמול מיוחדוסך של
המלצה עלגמוללמבקש ושכ״ט בא כוחו סך של
4.
ש״ח בתוספת מע״מ
20,000
90,000
כדין ,ישולם לב״ב המבקשת כשכר טרחתו.
עילה ,תביעה ,או טענה כלשהי
5.
הסכם פשרה זה יהווהסילוקסופי ,מלא ומוחלט של כל
מעשהבית־דין וויתור על תביעות
של המבקשת ושל כל אחד מחברי קבוצת התובעיםכלפי המשיבה,בגין ו/או בקשר עם טענות התובענה ו/או בקשת האישור
המתוקנת .אישור בית
המשפטומתן פסקדין יהווה מעשה בידיןכלפי המבקשוכלפי כל אחד מחברי קבוצת התובעים.
6.
האמורלעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה .הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירהבין
הדרישה

שעל

כפי שיהיו

הוראות

7.

8.

הסכם

התובעת

טל:
03-718111
9.

הנתבעת

הסכם
הפשרה

הפשרה
לבין

האמור

במודעהזו,יקבעו

הוראות

הסכם

הפשרה.

לעיון באתר האנסרנרט של המשיבה:
עומד
www.bepex.cc.il.

המייצגת מיוצגת על ידי עו״ד ישראל
וולנרמן ו/או יחלבקר ,שמענם
לצורךהליך
03-7181112
(להלן :ב״בהתובעת").
פקס:

מיוצגת על

ידי עוה״ד

 13ב׳ ,מזכרת בתיה טל:
;03-6070800
אודי הקר ,מרחובהמגן

הנתבעת").
. 10תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט המחוזי מחוז
11.9.2016
לדיון בבקשהלאישור הסדר הפשרהליום
התיק נקבע
ב״ב
ישראל
וולנרמן ,עו״ד
המבקשת

מרכז

זה הוא:

מרח׳
14,
ויצמן

03-6097797
פקס:

והיא מתפרסמת בהתאםלהחלטתו.
מרכז־לוז.
המשפט המחוזי
בבית
9:00
בשעה
אודי

הקו,

עו״ד -ב״ב

המשיבה

תל אביב
;64239

(להלן:

"ב״ב

