הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה
ניתנת בזאת הודעה

בהתאם לסעיף ) 25א() ( 3לחוק תובענות ייצוגיות ,כי ביום 19.01.17

הוגשה

לבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו )להלן " :בית המשפט "( ,בקשה לאישור הסכם פשרה )להלן:
״ הסכם פשרה״( בת״צ  16195-05-16גילי שמואלי נ' כלבו חצי חינם בע״מ )להלן ובהתאמה:
" המבקש" " ,המשיבה " ו "-בקשת האישור"(.
עניינה של הבקשה בהפרת חובה חוקית של המשיבה אשר מוכרת בסניפיה גבינה צהובה במשקל
של חברות שונות ,מכל סוגי אחוז השומן ,כאשר ממשקל המוצר לא מופחת משקלם של "דפי
ההפרדה" המונחים מראש בין פרוסות הגבינה ,מבלי לאפשר לקהל הלקוחות לבחור ולהחליט
האם לקבל את המוצר עם נייר ההפרדה או בלעדיו ,וכן לא מופחת משקל "אריזת המוצר".
המשיבה חולקת על טענות המבקש.
עם זאת ,בסופו של משא ומתן ,הגיעו

הצדדים

להסכמות בדבר פשרה כלהלן:

עיקרי הסכם הפשרה
לצורך הסדר הפשרה ומבלי להודות בטענות האחד ומשנהו ,הצדדים מסכימים כי הקבוצה
תוגדר ככל אדם אשר רכש גבינה צהובה פרוסה במשקל ,של חברות שונות ומכל סוגי אחוז
השומן ,בסניפי רשת חצי חינם וחויב בתשלום בגין משקל ברוטו כולל דפי ההפרדה ו/או האריזה
של המוצר ,במשך  7השנים שקדמו לאישור הסדר הפשרה ע״י בית המשפט )להלן " :הקבוצה"(.
במסגרת הסדר הפשרה התחייבה המשיבה להתקין מכשירי שקילה "חכמים" במעדניות הגבינה
בכל סניפיה ,כלומר :משקל דיגיטלי אשר ינכה את משקל דפי ההפרדה ודפי האריזה ממשקל
המוצר ,כך שהמחיר יחושב לפי משקל נטו" .המוצר" לצורך סעיף זה :פרוסות הגבינה ודפי
ההפרדה יחד התקנת המשקלים תבוצע ,לא יאוחר ,מארבעה חודשים ממועד מתן פסק דין
המאשר את הסכם הפשרה.
בנוסף ועד להתקנת המשקלים "החכמים" ,תציב המשיבה שילוט במעדניות הגבינה ,בכל סניפיה,
בו יצוין כי זכותם של הלקוחות לדרוש גבינה פרוסה ,מכל סוג שהוא ,ללא דפי הפרדה.
לשם פיצוי בגין התנהלות הנתבעת בעבר ועד למועד הגשת התביעה ,במשך ארבעה חודשים
ממועד מתן פסק דין
 ,₪ 180,000כלהלן:

המאשר את הסדר הפשרה ,תעביר חצי חינם מוצרי מזון בשווי כולל של

מוצרים בשווי  ₪ 45,000לע״ר  5804663322קרן בנג׳י הילמן )הבית של בנג׳י( בית חם לחיילים
בודדים.
מוצרים בשווי  ₪ 100,000לע״ר  580294940ארגון לתת -סיוע הומניטרי ישראלי.
מוצרים בשווי ₪ 35,000לע״ר " 580381960יד עזר לחבר" )בית חם לניצולי שואה(.
)להלן " :הפיצוי"(

הגשת התנגדויות ופרישה מן ההסכם
בהתאם להוראות סעיף ) 18ד( לחוק ,כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה שלעיל ,או אחד מהגופים
המנויים בסעיף ,רשאי להגיש לבית המשפט )עם העתק לב״כ הצדדים( ,עד  45ימים ממועד
פרסום הודעה זו ,התנגדות מנומקת בכתב להסדר הפשרה ,ובהתאם לסעיף )18ו( לחוק ,כל אדם
הנמנה עם חברי הקבוצה שלעיל רשאי להודיע לבית המשפט )עם העתק לב״כ הצדדים( ,עד 45
ימים ממועד פרסום הודעה זו ,בטופס ערוך כאמור בתקנה  7לתקנות תובענות ייצוגיות ,התש״ע-
, 2010על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.

עיון בהסכם הפשרה
הסכם

הפשרה עומד לעיון

הקבוצה

המיוצגת

בפנקס

התובענות

הייצוגיות,

במזכירות בית

המשפט המחוזי בתל אביב בהתאם לשעות קבלת הקהל המפורסמות על ידה ,ובמשרדי ב״כ
המבקש ,משרד הררי טויסטר ושות׳ ,שכתובתו רחוב בן גוריון  ,2מגדלי ב,ס.ר  1ברמת גן ,בכפוף
לתיאום מראש באמצעות טלפון שמספרו .03-7553800
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה .הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא
המחייב ,ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו ,יקבעו
הוראות הסכם הפשרה .תוקף הסכם הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט.

אורטל טורג'מן ,עו" ד
ב״כ המבקש

נופר טל ,עו״ד
ב״כ המשיבה

