הודעה
בהתאם

ניתנת

כדנד הגשת כקשה לאישור ווטדד כשדה

להוראות חוק תובענות

)"החוק"(

ייצוגיות ,הו 1שט״ו2006 -

מאת הודעה בהתאם לסעיפים ) 18ג( ו) 25-א()  (3לחוק ,כי ביום  13.11.16הוגשה לבית המשפט השלום בכפר-
המשפט"( בקשה לאישור הסדר פשרה )"הסדר פשרה"( בין שחר

סבא )"בית

)״המשיגה״(,

לבין יינות ביתן

התובענה בטענת

עניינה של

אשר המחיר המוטבע על גבי
החורת

במסגרת ת״צ 21141-09-15
המבקש לפיה
המדבקות

)"התובענה"(.

המשיבה ביצעה הטעיה של ציבור

הצמודות להם והצגתם לקהל

בקבוק או פחית כנדרש; לטענת המבקש,

וגבוה

מ׳רנו

)"המבקש" או "התובע המייצג"(

בהתאם

הצרכנים בנוגע

הצרכנים אינו כולל את עלות הפיקדון עבור
המשקאות חייבי

לבדיקות שערך ,מחיר

ממחירם בפועל ,בקופה .לפיכך ,נטען כי הוטעה הצרכן לחשוב ,כי שילם עבור

המשיבה ,דחתה את טענות התובע המייצג וטענה כי פעלה על פי
כי הלה טעות

הוראות הדין

הפיקדון שונה

משקה עלות גבוהה.

הרלוונטיות .כמו כן ,טענת המשיבה

נקודתית שנעשתה בתום לב על ידי עובד אשר נמשכה לתקופה מוגבלת בכל אותם

בבקשת האישור .בנוסף ,המשיבה

קיימה

מכירות לפיהן ניתן היה לרכוש 4

לא נפגעו חברי הקבוצה שכן כל פחית עלתה 2.50
בדבר פשרה

למכירת

משקאות

משקאות

הסניפים שצוין

במחיר של 10

כולל הפיקדון .בסופו של משא ומתן הגיעו

שקלים ,בכך

הצדדים

להסכמות

כדלקמן)זאת מבלי שצד יודה בטענות משנהו(:

הגדלה הקבוצה שעליה הל

ההסדר" :כל מי שרכש

המשיבה בבקבוק ו/או פחית ו/או מיכל

משקאות מאחד מסניפי

אחר שניתן לקבל בעבורו לאחר השימוש בו ,את פיקדונו") ".חברי הקבוצה"(.

עתידית :חידוד הנהלים בסניפי המשיבה.

הסדרה

השירות ,הכל על מנת למנוע

הסניפים ועובדי

המשיבה פעלה מול גורמים

בעתיד מצב על פיו

רלוונטיים בסניפיה לרבות מנהלי
הצמודה

הכיתוב

המוטבע על גבי

המדבקה

והטענות

המפורטות בגדר

התביעה ,יוענק על

למשקאות לא יהא זהה למחיר שנגבה בפועל בקופה.
סעד לתועלת הציבוד :כפיצוי לחברי

הקבוצה בגין

מלוא העילות

ידי המשיבה סעד לתועלת הציבור ,בשווי כולל של ,₪ 430,000
לעמותת "פתחון לב" ו/או "גדולים
במהלך חודש

מהחיים" לצרכי פעילותה,

אפריל ) 2017חג פסח( ומחציתו

מצטבר לצרכן של  ,₪ 230,000תוענק

כדלקמן :סך של 200,000

התרומה תעשה בשני חלקים ,מחצית

במהלך חודש

ספטמבר 2017

באמצעות הנחה במסגרת מכירה

המשיבה יינות ביתן או סניפי מגה בעיר ,יוכל לרכוש

ייתרם כתרומה כספית

יתרת הסעד לתועלת הציבור ,בשווי

מיוחדת ,לפיה כל צרכן שיגיע לאחד מסניפי

בקבוק ליטר וחצי של

המשקה "פיוז תה" .המבצע

כדלקמן :המוצר יימכר לתקופה של  28יום ,מיום  17.12.16ועד ליום  15.1.17במחיר של 4.9
רגיל של 7.10

ליחידה

יתקיים

במקום מחיר

ליחידה בסניפי יינות ביתן וסך של  ₪ 7.40בסניפי מגה בעיר .צפי מכירות של כ 110,000 -יחידות

שיהוו הנחה בסך של כ 230,000
שבי

מהסכום יתרם

טיהה וגמול:

.

הצדדים המליצו לבית המשפט לאשר למשיבה לשלם

מע״מ ,וסכום של ₪100,000

למבקש גמול בסך של 20,000

בתוספת

בתוספת מע״מ בגין שכר טרחת עורך דין לבאי כוחו.

מעשה בית דין :עם אישורו של הסכם הפשרה על ידי בית המשפט יבואו בקשת האישור והתביעה לכלל סיום סופי,
מלא ומוחלט ,ויחול מעשה בית דין לגבי כל
מביא לסיום את כל
הגשת

התנגדויות ופרישה

או אחד
הודעה זו,
בהתאם
לב״ב

המחלוקות וטענות

הטענות שנכללו

בבקשת

הצדדים נשוא ההליך.

מהסדד הפשרה :בהתאם

להוראות סעיף ) 18ד( לחוק ,כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה,

מהגופים המנויים בסעיף ,רשאי להגיש לבית
התנגדות

המשפט)עם העתק לב״ב

מנומקת בכתב להסדר הפשרה ,לרבות בנוגע

להוראות סעיף ) 18ו( לחוק ,כל אדם

הצדדים( ,עד  45ימים ממועד

האישור ובתביעה .בנוסף ,הסכם הפשרה זה

פרסום

הנמנה עם חברי

להמלצה

הצדדים( ,עד  45ימים ממועד פרסום

המוסכמת בעניין שכר

הקבוצה רשאי להודיע לבית

הודעה זו ,בטופס ערוך

כאמור

בתקנה 7

הטרחה והגמול.
המשפט)עם העתק

לתקנות תובענות ייצוגיות,

התש״ע 2010 -על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.
הסדר הפשרה המלא עומד לעיון חברי

הקבוצה

במזכירות בית המשפט וכן בתיאום מראש במשרדי ב״ב המבקש,
כפר־סבא)טל׳09-7687760 :

עוה״ד דן אשכנזי ונדב סלומון ,רחוב התע״ש ,25

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה .הנוסח המלא של
תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט ,והיא

מתפרסמת בהתאם

הסכם הפשרה הוא המחייב.

להחלטתו מיום .14.12.16

אשכנזי ושות׳
דן אשכנזי ,ערד
ב״ב

המבקשב״ב המשיבה

פקס;(09-7687761 :

אפריאטושות׳
מאיר

מירסקי ,ערד

