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מובא בזאת לידיעת הציבור כי לבית המשפט המחוזי בתי׳א ,הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית )להלן" :בקשת
"המשיבה"(,
"המבקש"( ,כנגד מרב מזון כל בעי׳מ )להלן:
האישור"( הידועה כ -ת.צ 23112-09-15 .שהוגשה על ידי המבקש ,מר ראובן כהן )להלן:
ויצוין כדלקמן:
בחנויותיה .עוד טען המבקש כי
המוצרים
עניינה של בקשת האישור בטענת המבקש כי המשיבה אינה מסמנת את המחיר ליחידת המידה של
.1
הוא רכש בסניפה בעיר אשדוד מוצרים שונים ובגין אי סימון המחיר ליחידת מידה נגרם לו נזק בשיעור .₪ 2
לתמיכה בטענותיו ,סקר המבקש שלוש מחנויות המשיבה בערים אשדוד ,בני ברק ולוד ונמצא כי המשיבה אינה מסמנת את המחיר ליחידת
.2
המידה ,תוך הפרה לכאורה של תקנות הגנת הצרכן )מחיר ליחידת מידה( ,התשסי׳ח. 2008 -
לקוחותיה ,בין אם הם נוהגים שימוש במחיר ליחידת מידה
כתוצאה מהאמור ,המבקש טען כי המשיבה מתעשרת שלא כדין על חשבון כל קהל
.3
ובין אם לאו ,ששיעורו החיסכון בהוצאות המשיבה הנובע מאי סימון המחיר ליחידת המידה.
המפורטים בבקשת האישור בדרך של סימון המחיר ליחידת מידה באופן מלא
הליקויים
הואיל וכך ,עתר המבקש להורות למשיבה לתקן את
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ומדויק.
והמוצרים היו מסומנים כדין.
החיסכון שהיה נגרם לצרכנים לו רכשו מוצרים ככל
כן עתר המבקש לקבלת סעד כספי לנוכח
המפורטות להלן ,אשר יהיה בהן כדי לייתר את הדיון
להסכמות
בטרם הוגשה תגובת המשיבה לבקשת האישור ,באו הצדדים בדברים והגיעו
בחנויותיה מיום 1.1.2009
לקוחותיה של המשיבה אשר רכשו
בבקשת האישור ,כך שהסדר פשרה זה יחול על קבוצת התובעים הכוללת את כל
ועד מועד מתן תוקף של פסק דין בתיק דנן והמבקש אינו עומד עוד על טענות אחרות כלשהן בעניין זה.
הלקוחות אשר רכשו בחנויות המשיבה
"הקבוצה"( תוגדר כך שתכלול את כל
מסכימים הצדדים כי הקבוצה )להלן:
לצורך הסדר הפשרה
מוצרים ארוזים מראש החייבים בסימון המחיר ליחידת מידה מיום  1.1.2009ועד מועד אישור הסדר הפשרה בפסק דין.
מהותיות של עובדה או משפט
שבבקשת האישור מעוררות שאלות
מסכימים הצדדים כי הטענות
לצורך הסדר הפשרה ,ולצורך זה בלבד,
המשותפות לחברי הקבוצה כהגדרתה לעיל.
המשיבה מצהירה כי במועד הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה ,היא השלימה את הליך סימון המחיר ליחידת המידה של המוצרים הארוזים
בחנויותיה ,ובמועד הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה היא מסמנת את המחיר ליחידת המידה של כל המוצרים החייבים בסימון זה.
מראש
מתחייבת המשיבה לקיים בעתיד את הוראות הדין בקשר לסימון המחיר ליחידת מידה.
עוד
עדתהצדקה,
רבניברק-ק ו פתהע י רשעי׳ יו
ראתההטבההבאה :המש י בהתתר ו םלט ו בתעמ ו תתק ו פתהע י
המש י בהתענ י קלט ו בתהקב ו צה ו כללהציב ו
בחנויותיה ובשווי כולל של .₪ 800,000
מוצרים
לקניית
כרטיסי חיוב
 58-037769-5ו  -עמודי עולם בעי׳מ )חלי׳ צ( ,ח  .פ, 51-401802-7 .
ע .ר.
המאשרת את הסדר הפשרה .התרומה תחולק באופן הבא :סכום
התרומה תתבצע בתוך ששה חודשים ממועד החלטת בית המשפט הנכבד
ממוקמים סניפי
הסכום באופן יחסי בין הערים השונות בארץ בהם
העמותות הני׳ל ,ואלה יחלקו
התרומה יחולק באופן שווה בין שתי
המקומיות בהם
הרלוונטיים ובכלל זה מחלקות הרווחה ברשויות
לנזקקים בכל אזור תהיה בתיאום עם הגורמים
המשיבה .חלוקת התרומות
ממוקמים הסניפים.
מוותרים חברי הקבוצה ,כלפי המשיבה ו/או מי מטעמה ,באופן סופי ומוחלט ,על כל
בכפוף לאישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד
תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה הכלולות בכתבי הטענות מטעם המבקש.
והתביעות של המבקש וחברי הקבוצה הנזכרות בבקשת האישור
התחייבויותיה של המשיבה יהווה סעד מלא וסופי ביחס לכל הטענות
קיום
המתייחסות לקיום דרישות החוק בסניפי המשיבה ,בקשר לסימון המחיר ליחידת המידה.
מוסכמת לעניין תשלום
הצדדים הגישו לבית המשפט הנכבד המלצה
בהתאם להוראת סעיף ) 18ז()  ( 2לחוק תובענות ייצוגיות ,התשסי׳ו2006 -
גמול ושכר טרחה .הגמול המומלץ למבקש ושכר הטרחה המומלץ לבי׳כ המבקש יעמדו על סכום כולל של  ,₪ 130,000בחלוקה כדלקמן :הגמול
כולל מס ערך
ושכר הטרחה לבי׳ כ המבקש יעמוד על  ₪ 110,000בתוספת מס ערך מוסף כדין ,דהיינו 128,700
למבקש יעמוד על 20,000
מוסף .הגמול ושכר הטרחה ישולם על פי הוראות בית המשפט הנכבד ,בהתאם ללוח הזמנים שייקבע בפסק הדין המאשר את הסדר הפשרה.
השיקולים הבאים :בקשת האישור
הצדדים הבהירו כי לצורך חישוב שיעור הגמול למבקש ושכי׳ט לבי׳כ המבקש נלקחו בחשבון ,בין היתר,
עוררה שאלות הראויות לדיון והביאה גם למודעות והקפדה משמעותית ,גם בעתיד ,על הוראות הדין; לנוכח העובדה כי לאחר הגשת הבקשה
ליחידת מידה בסניפי המשיבה כך שלמעשה הפגמים אשר נטענו בבקשת האישור תוקנו ,והרכיב אשר עמד בבסיס
הוסדר סימון המחיר
מתקיים הלכה למעשה; התועלת שהביאה הבקשה לאישור לציבור; התועלת שהביאה הבקשה בעתיד בכל הנוגע
הבקשה ,למתן צו עשה ,כבר
וההוצאות שהוציאו; מידת החשיבות הציבורית של הבקשה לאישור; הטרחה שהשקיע
לקיום החוק; הסיכון שלקח על עצמו המבקש ובא כוחו
בא כוח המבקש בהכנת בקשת האישור ,הטיפול בהליכי המשא ומתן ובניהול התיק עד כה.
תל-אביב  65202טל' , 03-5600262 :פקס'03 - :
המבקש מיוצג על ידי עוהי׳ד יעקב ג'קי בובליל ו/או שרגא צייגר ,מרח' אחד העם  27קומה 3
 ; 5600263המשיבה מיוצגת על-ידי עוי׳ ד אמיר דולב ממשרד עוי׳ד ברגרזון ושות' ,דרך מנחם בגין  ,11רמת גן  5268104טל' ,03-7556900 :פקס':

.03-7556909
 .15להווה ידוע ,שפסק הדין בתביעה בהתאם להסדר הפשרה ,מהווה מעשה בית דין לגבי כל הנמנים עם חברי הקבוצה ,למעט אלה אשר יגישו
לבי כ המבקש ולבי׳כ המשיבה ,תוך  45יום ממועד פרסום מודעה זו )להלן" :תקופת הביניים"( ,על אי
׳
הודעה בכתב לבית המשפט עם העתק
הפרישה"(.לא תינתנה ארכות לשם הגשת הודעת הפרישה .הודעת הפרישה תכלול את כל
רצונם להיכלל בקבוצת התובעים )להלן" :הודעת
הפרטים הבאים :שם ,תעודת זהות ,כתובת ,מספר טלפון .צרכן שלא יגיש את הודעת הפרישה עד לתום תקופת הביניים ,יראו אותו כמי
אוטומטית ויתור וסילוק .כל מי שנמנה
שהסכים להיכלל בחברי הקבוצה ולהתקשר בהסדר הפשרה ,ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבשו כלפיו
על חברי הקבוצה רשאי להגיש לבית המשפט עם העתק לבי׳כ המבקש ולבי׳ כ המשיבה ,תוך  45יום ממועד פרסום מודעה זו התנגדות מנומקת
להסדר הפשרה.
 .16הסדר הפשרה עומד לעיון קבוצת התובעים במזכירות בית המשפט המחוזי בתי׳א ,וכן אצל בי׳ כ המבקש ובי׳ כ המשיבה בכתובתם כאמור בסעיף
 14להודעה זו ,בתיאום מראש .כן נשלח עותק הסכם הפשרה למנהל בית המשפט לשם רישומו בפנקס תובענות ייצוגיות.
 .17הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו ,יקבעו הוראות הסדר
הפשרה.
 .18תוכן הודעה זו
יעקב
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בובליל ,עוי׳ד
בי׳כ
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אמיר דולב ,עוי׳ד
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