הודעהבדבר הגשת בקשה לאישור הסדרפשרה (לפי חוקתובענות ייצוגיות ,התשס"א2006
להלן":חוקתובענות ייצוגיות") במסגרת ת"צ 36569-03-15תמיר ואח' אפקטבעי בע"מ(להלן" :התביעה")
ניתנת בזאת הודעה בהתאםלסעיף (25א)( )3לחוק תובענותייצוגיות ,כי ביום12.04.2016הוגשה לבית המשפט מרכז בלוד בקשה לאישור הסכם פשרה (להלן":הסכם
הפשרה") אשר נחתםבעניין הנ"ל.
כל אדם אשר נמנה על קבוצת התובעים כהגדרתם להלן ו/או גוף כהגדרתו בסעיף (18ד) לחוק תובענות ייצוגיות רשאי להגיש לבית המשפט מרכז בלוד התנגדות
מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה לא יאוחר מ 45-ימים ממועד פרסום מודעה זו(להלן":התנגדות") .בפרק זמן זה ,רשאי כל
אדם אשר נמנה על קבוצת התובעים להודיע בהתאםלסעיפים  11ו/או ( 18ו) לחוק תובענות ייצוגיות כי הוא אינו חפץ שהסכם פשרה זה יחול עליו(להלן":הודעת
פרישה") .הודעת הפרישה תשלח בכתב אל מזכירות בית המשפט עם העתק לב"כ התובעים ו/או ב"כ הנתבעת במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה.
בכפוף להוראות הסכם הפשרה ,הסכם הפשרה יחייב את כל הנמנים עם קבוצת התובעים אשר לא מסרו הודעת פרישה כדין.
תמצית הסכם הפשרה:
"מהות התביעה" :עניינה שלהתביעה הינה אי ציון אזהרת חנק לילדים מתחת לגיל  5על מוצר המכיל פיצוחים ,כפי המתחייב לפי לתקנות בריאות הציבור (מזון)
(סימון אזהרה מסכנת חנק),התשס"ו.2006-
"קבוצת התובעים" :על קבוצת התובעים נמנים כל אדם המצוי בסביבת ילדים ,אשר רכש מהנתבעת מוצרגרנולה שעל אריזתו לא פורסמה אזהרת חנק בנוסח" :אזהרה:
סכנת חנק לילדים מתחת לגיל  ,"5וזאתבשבע השנים הקודמות למועד הגשת תביעה זו.
"המועד הקובע" :המועד בו החלטת בית המשפט הנכבד לאשר את הסכם הפשרה בהתאם לקבוע בסעיפים  18ו 19-לחוק תובענות ייצוגיות הפכה לפסק דין חלוט.
"ויתור וסילוק" :ויתור סופי של כל אחד מחברי קבוצת התובעים כלפי הנתבעת בגין ענייניהתביעה.
בכפוף לויתור וסילוק כהגדרתםלעיל ,במשך  4חודשים ,לא דווקא עוקבים אולם זה יעשה בתוך שנה קלנדרית אחת ,המשיבה תקיים "מבצע" במסגרתו המוצר יימכר
בהנחה של  25%ממחירו הנוכחי ,בכל נקודות המכירה שהמוצר נמכר בהן.
וויתור עלתביעות:
מובא בזאת לידיעה כי בכפוף לאישורו וביצועו של ההסכם ,התובעים המייצגים וכל אחדמהתובעים הנמנים על קבוצת התובעים שלא מסרוהודעת פרישה כהגדרתה
לעיל ייחשבו כמי שהתגבש כלפיהם אוטומטית וויתור וסילוק.
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכםהפשרה ,הנוסח המלא של ההסכם הוא המחייב בלבד במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם הפשרה לאמור במודעה זו
יקבעו הוראות הסכם הפשרה.
הסכם הפשרה עומדלעיון במשרדי ב"כ התובעים וב"כ הנתבעת:
משרד ב"כ התובעים :עו"ד יעקב שדה מרחוב התע"ש  ,8רמת-גן; טל' ;03-5448244:פקס';077-4703234:
משרד ב"כ הנתבעת :עוה"ד גלנטי סודרי דץמרחוב הרב מרכוס  ,5חיפה .טל' ;04-8555494:פקס'.048555252:
תוכן המודעה אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאםלהחלטתו.

