,
נשיה
לאישה וזטדר
נדני הגשת נקשה
הו» 1ה
בהתאם להוראות חוק ו 1ונעבוו 1ייצ 1גיוו, 1ו 1תשס״ו2066-
)״החוק"(
ניתנת בזאת התעה בהתאם לסעיפים  ( 5 0025-1 0 ) 18לחוק ,כי ביום  11.7.2016הוגשה לבית המשפט המחוזי
טבקמן)"המבקשת" או
פשוה)"וזטךו פשרת"( בין לילך
המשפט"( בקשה לאישור הסדר
אביב-יפו)"בית
בתל
)״משינה  2״(,
)״משינוז  1״( ,ומי לוי שיווק השיקמה בע״מ
המייצגת״( לבין הושת הרביעית בע״מ
״תתונעת
)״משינת  4״( ,כהן מחסני השוק
ואחזקות בע״מ
ויקטווי חברה לניהול
)״משינת  3״( ,א.ב.א
סופו דוש בע״מ
בע״מ)״משינה  7״( .ולוטמלי
בע״מ)״משינת  6״( .אי.גיי.אם השקעות
קמעונאות
בע»מ)״משינת  5״( ,ספיו ד.ו
משיבות  8 -יכונו להלן יחד:
)״תתונענת״(.
בע״ט)״משיבת  8״( ,במסגרת ת״צ 38838-08-15
תעשיות פלסטיק
"תנתנעות".
"תמשיבות" או
עניינה של התובענה בטענת המבקו
בטכנולוגיה התועה בשו
והמיוצוות
האוקטו
שקיות
כבעלות "תו
וו
אסור כבע
pm
.. .יק השקיות בכללות תו "מגן דת ירוק
......
, ............. .................. . ..
כבעלות תו ״ Green״ ,חינו אסור ו/או מטעה ו/או עלול להטעות:
המשיבות ,דחו מצל וצל את טענות התובע המייצג וטענו ני פעלו על פי הוראות הזין הרלוונטיות .בסופו של משא
־־")ואת מבלי שצד יודה בטענות משנהו(:
 ------- ----- --------------־,-------------- ---------י"ידידותיות
"מתצלות" ו/או
______ אשר רכשו ו/או יובשו שקיות
____  . ..אשר יוצרו או יובאו על ידי המשיבות ,במהלך  7השנים שקדמו להגשת
..
_____
בתביעה.״)״חבוי הקנו — •׳
התובענה ועד למתן פסך דץ
הטרדה עתידית  :בתוך  60יום ממועד אישורו של הסר.
שקיות האוקסו .היה ומי מבין הנתבעות תחליט לשווק
בהוראות כדלקמן :שם השקיות אשר יצוץ בכותרת האריזות ____ _ _ __________ __ _ ______ ___ ----------- ,
המשיבות תהיינה רשאיות לבחור שם אחר על פי שיקול דעתן ובלבד שלא יהיה בו
השקיות"(.
"נותרת
)לתלו:
המוצרים
והפרסומים של
השקיות
שהוסכם כי יוסרו .הכיתוב על גבי האריזות,
הקשור למצנים
מצג כלשהו
"ירוקות" ,לא ייכתב שהן
"ידידותיות לסביבה" או
"מתכלות" ,לא ייכתב שהן
 pmבו לא ייכתב שהן
ישונה
הסביבה"... ,
לא
, ..........
.......הס1
איכות
... ...............
לשמירה על
"תורמות...........
........
שהן
______,
לא ייכתב
"אקולוגיות"... ,
, _____ ...
שהו
תב שהן
״מתפרקות בטבע״ ,לא ייכתב
למיחווו" לא יופיע סמל המיחזור ,לא ייכתב
"מתאימות
בה ירוקה" ,לא ייכתב שהן
ייכתב שהן "מאפשרות סביבה
לא יצויץ הכיתוב ״  Green Plastic Bags״  ,לא ייכתב שהן בעלות "תו ירוק
Environment
Friendly
שהן ״
הסביבה" ,לא ייכתב שהן
הישראלי" ,לא ייכתב שהן בעלות תו "מנן דוד ירוק שוחרי איכות
התקנים
של מכון
בושותובסמכות ובכפוף לאמור בהסכם זה .כמו  pלא ייכתב
בעלותתו .״  Greenובו כל מצג אחר אשר אינו
ניתובים או סמלים דומים.
 OXO-biodegradableוכן לא יופיעו
 biodegradableאו
 degradableאו
שהו
הסנמןת אלה יחולו לגבי כל מצג שיווקי אודות השקיות.
התביעה ,יוענק..,....
בגדו,... - -------
--------------מלוא העילות
בנץ מלוא
הקבוצה בניו
לחברי הקבוצה
כפיצוי לחברי
הציבור ::כפיצוי
טעד לתועלתנ הציבור
על
והטענות .המפורטות
העילות והטענות
)על פי החלוקה מן הנתבעות כמפורט בפרק ו׳
הצימר ,בשווי כולל של 250,000
_ סעד לתועלת
הנתבעות
_____
,ידי
ייתרם כתרומה כספית לעמותת "אדם ,טבע ודיף לצוני פעילותה,
להסכם תפשוה( ,כדלקמן :סך של 50,000
לקידום מיחזור וטיפול
לאור יעוד פעילות זו לצמצום נזקים מן הסוג בו עוסקת התובענה ,לרבות לפעילויות
בפסולת .יתרת הסעד לתועלת הציבור ,בשווי מצטבר לצונן של  ,₪ 200,000תוענק באמצעות תרומת מוצרים,
המוצרים תועבר לעמותת "פתחון לב" ,לצורך
כמפורט ברשימה המצורפת כנספח "ה" להסכם הפשרה .תרומת
חלוקתה לנזקקים .תרומת המוצרים תבוצע על ידי נתבעות  7ו 8 -בלבד ,באשו נתבעת  7תישא בעלות תרומת
תישא בעלות תרומת מוצרים בשווי של  .₪ 20,000הנתבעות
מוצרים בשווי של  ,₪ 180,000ואילו נתבעת
תישאנה בתרומה לאדם טבע ודין ,בגמול לתובעת המייצגת ובשבו טיוחת באי נוח התובעת המייצגת ,בהתאם
לחלוקה ביניהן המפורטת בסעיף  21להסבם הפשרה.
למבקשת גמול בסך של ₪ 20,000
שנד טרחה וגמול :הצדדים המליצו לבית המשפט לאשר למשיבות לשלם
בתוספת מע״מ בנץ שנו טרחת עורך דין לבאי נוחה.
בתוספת מע״מ ,וסכום של 90,000
מעשה נית דיו :עם אישות של הסכם הפשרה על ידי בית המשפט יבואו בקשת האישור והתביעה לכלל סיום
סופי ,מלא ומוחלט ,ויחול מעשה בית דץ לגבי כל הטענות שנכללו בבקשת האישור ובתביעה .בנוסף ,הסכם
המחלוקות והטענות של כלל
המחלוקות וטענות הצדדים נשוא ההליך ,לרבות נל
הפשרה זה מביא לסיום את כל
הנתבעות ביס לבין עצמן ובינן לבין ברנד פור יו בע״מ.
להוראות סעיף ) 18ד( לחוק .בל אדם הנמנה עם חבוי
בהתזנם
מהטדו הפשרה:
ופרידה
התנגדויות
הגשת
שוחרי

איצות

מכון התקנים
הסביבה" ו/או

המשפט)עם העתק לב״נ הצדדים( ,עד  45ימים
הקבוצה ,או אחד מהגופים המנויים בסעיף ,ושאי להגיש לבית
המוסכמת בעניין שנו
ממועד פרסום הודעה וו ,התנגדות מנומקת בכתב להסדר הפשרה ,לרבות בסגע להמלצה
להוואות סעיף  0 ) 18לחוק ,כל אדם הנמנה עם חבוי הקבוצה ושאי להודיע לבית
בהתאם
הטוחה והגמול.
המשפט)עם העתק לב״ב הצדדים( ,עד  45ימים ממועד פרסום הודעה זו ,בטופס ערוך באמור בתקנה  7לתקנות
תובענות ייצוגיות ,התש״ע 2010 -על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.
הסדר הפשרה המלא עומד לעיון חבוי הקבוצה במזכירות בית המשפט  piבתיאום מראש במשרדי ב״ב המבקשת,
בני-בוק)טלי 03-6932833 :פקס:( 03-6932834 :
עוה״ד מיכאל בך ורון לדומן ,וחוב בו מנבא , 23
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסבם הפשרה .הססח המלא של הסבם הפשרה הוא המחייב.
באוקטובר .2016
תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט ,והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו מיום 30

נ״נ

אלישע כהן ,עו״ד
נהו ערב ושות׳
הרביעית
הושת

' 2ב1׳

נע״מ

אטף הוטס ,עו״ד
ויקטווי
ב׳׳נ א.נ.א
חנות לניתול ואחזקות נע״מ
אדנץ גרפי ,עו״ד
אטף שטוו ,עו״ד
אונת גופי ושות׳
תשקעות
ב״ב אי .ג׳י .אס.

 ,עו״ד ות לדרמו ,עו״ד
מינאי
מינאיול נך ושות׳ משוד עודני דץ
המבקשת
נ״נ
וו אפרתי ,עי״ד
תשקמה
דמי לוי שיתק

נ״נ
ב»״פ

אלקלעי ,עו״ד
תום
גווניצקי ושות׳
קמעונאות
מפיו ד.ן

אלישע נהו ,עו״ד
נהו ערב ושות׳
נ״נ מופו דוש נע״מ
אלישע נהן ,עו״ד
נהו עוג ושות׳
 1״נ בתך מחטני השוק בע״מ

נע״ט

נ״נ
בע״מ

אושי אלמליח ,עז״ד
לוטמלי תעשיות פלטטיק

נע״מ

