הודע ה בדבר הגשת בקשה לאי שור ה סכם פשרה בתביעה ייצוגית
לפי סעיף (3) 25ל חוק תובענות ייצו גיות ,התשס "ו  2006-להלן " :חוק תובענות ייצו גיות "(
מובא ב זאת לידיעת הצ יבור כי בתאריך  22.8.2016הוג שה לבית המשפט המחו זי הנכבד תל אביב ) " בית המשפט "( בק שה לאי שור ה סדר
פ שרה ,א שר נחת מה בעניין התובענה שהגיש מר א ריה לופו ) במסגרת ת " צ  ) 37571-10-15להלן  " :התובענה " ו " ה מבק ש " בהתאמה ( נגד
ליימן שליסלבע " מ ) להלן  " :המ שיבה "( והבק ש ה לא ישור התבי עות כייצוגיות ) להלן  " :בקשת האי ש ור "(.
כללי
 .1ב מסגרת התובענה טען המבקש כי המשיבה מפרה את הוראות תקן ישרא לי  1307להלן  " :תקן  (" 1307ו זאת משום שלא ציינה בסימון
בולט לעין ,ליד הכינויים " בלא סוכר " ,כי המוצרים מכילים רכיבים מסוג סוכרי ם רב כה ליים )לה לן – " ההתראה "( .בכך ל שיטת המבק ש
ה פרה המשיבה חובה חקוקה ,הט עתה את צ יבור לק וחותיה ,עשתה עו שר שלא במשפט ו פגעה באו ט ונומיה של ה פרט.
 .2המ שיבה טר ם הגישה תגובה לבק שה לא ישור התובענה כייצוגית  .לטענתה ,היא לא הטעתה את צרכניה ,שכן קיומם של רכיבים " רב
כה ליים " ,צוין במפורש ובאופן ברור ובו לט ל עין ברשימת הרכיבים על גב אריזת המוצרים .כמו  -כן ,גם בטבלת ה ערכי ם התזו נתי י ם ,צ וין
במפורש כי למוצרים יש ערך פחמימתי שמקורו ברכיב הרב כהלי.
 .3אף כי המ שיבה דוחה את טענות המבקשות  ,נוכח ה עובדה כי כיום לאחר הג שת הבקשה  -שונו תוויות המוצרים המשווק ים באר יזות
נו שאות כיתוב עברי בחזית הארי זה ,כך ש הו ספו המלים " מכיל רב כהל ים " ליד המלי ם " ללא סוכר " או " ללא תוס פת סוכר " ,באופן הע ונה
על דר ישות התקן העדיפו הצדדים לגבש ביניהם הסכ ם פ שרה על מנת ל חסוך בזמן שיפוטי וזאת מב לי שמי מן הצדד ים מודה בא יזה
מט ענות האחר.
 .4הסכ ם הפשרה יחול על כל לקוחות המ שיבה אשר רכשו במשך שב ע השנ ים ועד למועד מתן פסק הדין המאשר הסכ ם פ שרה זה ,את מוצר י
הסוכריות מסוג "  Werther’s originalללא סוכר " ו  Mentos” -ס וכריות מרעננות ללא סוכר " ׁ ) להלן  " :המ וצרי ם "( ,כא שר על
ארי זותיהן הנושאות כיתוב עברי בח זית הארי זה לא צוין כי המוצרים מכילים " רב כהלים " ,באופן מודג ש ובסמוך לכ יתוב " ללא סוכר ",
ו זאת בניגוד להוראותיו הר ש מיות של סעיף  107.1.6לתקן ישראל  ) 1307להלן  " :הקב וצה "(.
 .5כל אד ם א שר נמנה עם חברי הקבוצה  ,כהגדרת ם להלן ו  /או כל גוף כהגדרתו בסעיף )18ד ( לחוק תובענות ייצוגיות ,רשאי להגיש ל בית
המשפט המחוזי בתל אביב ,התנגדות מנומקת ל הסכ ם הפשרה ,עם ה עתק לב " כ המבקש ולב "כ המ שיבה  ,תוך  45ימי ם מיום פרסום
הודעה זו ) להלן  " :התנגדות "( .הוג שה התנגדות כאמור  ,ר שאי ם המבק ש ו ה מש יבה להגיש בתוך מועד שיקבע בית המשפט ת ג ובה
להתנגדות .כמו כן  ,ב פרק הזמן האמור לעי ל ,רשאי כל אד ם א שר נמנה עם חברי הקבוצה  ,כהגדרת ם לעיל ,להודיע  ,בהתא ם לאמ ור
בס ע יפי ם  11ו /או  )18ו( לחוק תובענות ייצוגיות ,כי הוא אינו מעוניין שהסכ ם הפשרה יחול ע ליו ) להלן  " :הודעת פרי שה "( .הוד עת הפרישה
תשלח בכתב למזכירות בית המש פט ,עם העתק לב "כ המבקש ו לב "כ המ שיבה ,במסירה א ישית או בדואר רשום עם א ישור מסירה.
הסכ ם הפשרה יחייב את כל חברי הקבוצ ה ,א שר לא מסרו הודעת פרי שה ,כדין ,כאמ ור לעי ל.
תמצית הסכם הפשרה
 .6ה מש יבה שינתה את סדרת תוויות המוצרים המשווקים בארי זות סדרת מוצרי "  Werther’s originalללא סוכר " כך שכיום עומד
הכיתוב בדרי שות התקן  .הצדדי ם סבורי ם כי בכך הו שגה בין היתר מטרתה העיקרית של תובענה זו וכי לאור זאת יש הצדקה ל הגי ע
להסדר פ שרה ללא ני ה ול ההליך המש פטי .באשר למוצר סוכריות ” Mentosס וכריות מרעננות ללא ס וכר "  ,מסרה הנתבעת כי נ פסק
יבואן וכפועל יוצא מכך אר יזתן המ פרה לא תופי ע עוד על מדפי הקמ עונאות.
 .7מב לי שהדבר יהווה הכרה ב טענות ה עומדות ביסוד התביעה ובק שת הא ישור ו לצרכי פשרה בלבד ,וכן בכפוף לאישור הסכ ם הפשרה ע " י
בית המשפט ,בנוסף לשינוי שביצעה המשיבה בתוויות המוצרים כמ פורט לעיל ,המשיבה מת חייבת לתרום בפרק זמן של  21ימי ם ממועד
מתן פסק הדין ,ממגוון מוצריה של החברה ב שוו י של ) 50,186עפ " י מחירי נקסטור  ,כולל מע " מ( לארגון לתת ) עמותה רשומה כחוק(
מרח ' המסגר  44תל אביב .הצדדים סבורים כי שווים של המ וצרי ם שייתרמו וכן יעד התרומה ,הי נ ם ראויים בנס יבות העניין ומטיבי ם עם
הציבור.
יובהר כי העברת התרומהעל ידי
,
טב לת המוצרים הנתרמי ם מצ "ב ומ סומנ ת כ  -נספח " א " לבקשת אי שור הסדר הפשרה .למען הסר ספק
המ שיבה ,תהווה מילוי של כלל התחייב ויות המ שיבה כל פי כל חברי הקבוצה מכוח הסכ ם ה פשרה.
 . 8במסגרת הסכ ם הפשרה קבעו הצדדי ם  ,כי א ישור הסכ ם ה פשרה על ידי בית המשפטעל כל מרכיביו ,הוראותיו ,תנאיו וסייגיו ,כמ פורט בו,
ב פסק דין חלוט יהווה תנאי מתלה לתוקף ההסכ ם .במידה שבית המשפט הנכבד ימנע מלאשר הוראה ו  /או הסכמה כלשהי מהוראות
הסכ ם הפשרה  ,יהיה כל אחד מן הצדדי ם זכאי לבט ל את הסכם הפשרה .במקרה כ זה הסכ ם הפשרה ,יהיה בטל מ עיקרו )  (voidוחסר
תוקף מש פטי והאמור בו לא ישמש את הצד השני ואחר י ם ,לא כראיה ולא בדרך אחרת ,והבק שות לא ישור תח ז ורנה לדיון בפני בית
המשפט הנכבד מן השלב בו היו מצויות עובר להג שת בקשה זו ,כאי לו לא נחת ם הסכ ם פשרה זה ,תוך שכל צד שומר את מלוא ט ענותיו
ערב הסכ ם הפשרה.
 . 9אי שור הסכם ה פשרה יהווה מעשה בית דין כלפי המבק ש וכלפי כל אח ד מ חברי הקבוצה )למ עט כלפי מי שמסר הודעת פרי שה( בק שר עם
כל הטענות והעילות הנ זכרות בבקש ו ת הא ישור ו בתב יע ות.
 .10האמור לעי ל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפ שרה  .הנוסח המלא של הסכם הפ שרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בי ן
ה וראות הסכם הפ שרה לבי ן האמ ור במודעה זו ,יגברו הור אות הסכם הפ שרה .
 .11הסכ ם הפשרה עומד לעיון חברי הקבוצה ,בתיאום מראש ,במש רדי באות כוח המבק ש ובמ שרד בא כח המ שיבה :
משרד ב " כ המבק ש  :עו "ד ענבר פדלון או עו " ד ט לי לופו ,רח ' הנו פר  4/17נתניה טל  054-3116123,054-3334282:פקס .072-2329097:
.072-2329097
משרד ב " כ ה מ שיבה  :עו " ד עמר ם גולן ,רח ' יגאל אלון  159בתל אביב; טל ' ; 03-6959292 :פקס .03-6968767 :
 .12תוקף הסכ ם הפשרה מותנה בקבלת אי שור בית המשפט .
 .13תוכן הודעה זו או שרעל ידי בית המשפט והיא מתפר ס מ תעל פי החלטת .ו

טלי לו פו ,עו " ד
ב " כ המבקש
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ב " כ ה מש יבה

