תונענות ייצוגיות.
הודעה לפי סעיפים ) 18ג( ו 25 -לחוק
שלומית טפירו ני תנונה מרכז שיתופי ליצור ושיווק

התשס״ו 2006 -נדנר הגשת נקשה להסדר פשרה נעניין ת.צ.
נישראל נע״מ ננית המשפט המחוזי נתל
תוצרת חקלאית

39522-07-14
אנינ-יפו

מובא לידיעת הציבור בזאת כי ביום  25.6.2016הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ,כבוד השי שושנה אלמגור ,בקשה לאישור הסדר פשרה ולמתן
תוקף של פסק דין להסדר בתובענה דנן ,שעניינה בטענת המבקשת ,הגברת שלומית טפירו ,לפיה תנובה הטעתה לכאורה את צרכני המוצר "משקה חלב
מועשר בסידן וויטמין  D 1%שומן״ )להלן :״ המוצר ״( המועשר גם בסיבים תזונתיים ,כאשר עד לחודש פברואר  2014כמות הויטמין  Dבמוצר ,הייתה
זהה לכמות המוספת לחלב  1%רגיל.
 . 1ל הלן ע יקר הסדר הפשרה :
א .מבלי להודות בכל טענה מטענות התובעת ,תוך תקופה שלא תעלה על  18חודשים ממועד אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט ,תעניק תנובה
הטבה לציבור בדמות תרומת מוצרים בעין ,מעבר לתרומות אותן היא מעבירה בדרך שגרה ו/או המתוכננות ,בסכום כולל של  1,000,000ש״ח
)להלן" :שווי ההטבה המצטבר"(.
ב .במהלך התקופה האמור לעיל תתרום תנובה לעמותת ״לתת״  -סיוע הומניטרי ישראלי )ע״ר(  580294940מוצרים שונים מתוך מבחר המוצרים
המיוצרים והמשווקים על ידה )לעיל ולהלן" :התרומה"( .שווי תרומת המוצרים ייקבע בהתאם למחירם הממוצע לצרכן בהתאם לנתוני סטורנקסט
בע״מ בחודש בו ניתן פסק דינו של בית המשפט המאשר הסדר פשרה זה.
ג .בנוסף ,הצדדים המליצו לבית המשפט לקבל את הסכמתם ,לפיה ישולם לתובעת המייצגת גמול בסך של  40,000ש״ח ולב״כ התובע המייצג ישולם
שכר טרחה בסך כולל של  260,000ש״ח בצירוף מע״מ.
ד .כן הוסכם ,כי עם מתן אישור בית המשפט להסכם הפשרה ,יתגבש אוטומטית ויתור סופי מלא ומוחלט של כל אחד מחברי קבוצת התובעים כלפי
תנובה על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או זכות מכל מין ו/או סוג שהוא הנוגעים במישרין או בעקיפין לענייני התביעה או בקשת האישור,
בין שידועים כיום ובין שיוודעו בעתיד ,בין אם מותלים ובין אם לאו ,וביחס לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי )ובכלל זה הליך בוררות( ו/או
תביעה שנובעת במישרין או בעקיפין מן המעשים והמחדלים הנטענים בתביעה או בבקשת האישור ,בין אם הם ידועים כיום ובין שיוודעו בעתיד
כתוצאה מצריכת המוצר.

.2

פרישה

מקנוצת התונעים

והתנגדות להסכם הפשרה :

ה .אדם הנמנה עם קבוצת התובעים ,רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת הבקשה או התביעה ,ארגון ,שאישר
השר לעניין זה ,הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור ,וכן היועץ המשפטי לממשלה ,רשאים להגיש לבית המשפט ,בכתב ,בתוך  45ימים מיום
פרסום הודעה זו או בתוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט ,התנגדות מנומקת להסכם הפשרה וכן להמלצה המוסכמת שהוגשה במסגרת
הבקשה לאישור הסכם פשרה ,בעניין הגמול לתובע ושכ״ט בא כוחו .העתק מההתנגדות יימסר גם למשרדי ב״כ הנתבעת וב״כ התובע.
ו .חבר קבוצה אשר אינו מעוניין שיחול עליו הסכם הפשרה ,רשאי לבקש מבית המשפט ,בתוך המועד שנקבע להגשת התנגדויות כמפורט לעיל,
להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר.
הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו ,יקבעו ההוראות
ז.
שבהסכם הפשרה.
בתקופה הקצובה להגשת התנגדויות כאמור .הסכם הפשרה יעמוד לעיון קבוצת התובעים במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ,רחוב
ח.
ויצמן  1תל אביב ,בימים אי-ה׳ ,בין השעות  8:30-13:30וכן בתיאום מראש אצל בא כוח התובעת עו״ד אמיר ישראלי מרחוב המגינים  60אי,
ת.ד 33138 .חיפה 31331 ,טל 04-8555099 :פקס.04-8555110 :
ט .נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

אמיר ישראלי ,עו״ד
נ״כ התונעת

תמר קרת ,עו״ד
נ״כ תנונה

