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ניתנת

ייצוגיות"(

מאת הודעה בוזתאם לסעיף } 25א() (3לחוק תובענות ייצוגיות ,כי הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו ,בקשה לאישור הסכם פשרוז)להלן " :השכם

העשרה"( בתובענח שלעיל.

המבקש״( ; המשיבה חברת טבע מהדרין י.א בע״מ )"המשיכה"( מיוצגת ע״י עוה״ד ניואר טנוס.
שלה ,הן על אריזות מוצרי המזון שלה והן באתר האינטרנט שלה ובכך הפרה את הוראות תקנות
תקן ישראלי רשמי ) 1145סימון מזון ארוז מראש( -האוסרים על ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון,
הקבוצה לנזק ממוני ולנזק בלתי ממוני .נטען כי בהתנהלותה וו ,בין היתר ,הטעתה המשיבה את

הצדדים להסדר  :המבקש ,מר אריק קגן )״המבקש״( מיוצג ע״י עוה״ד הגר ביין)״ב״ב
תובענה זו עניינה ,בטענות המבקש לפיהן המשיבה ייחסה סגולות ריפוי למוצרי המזון
הוראות
הציבור)מזון()איסור ייחוס סגולות ריפוי למצת מזון( התש״ח978 -
בריאות
הוראות חוק הגנת הצרמ התשמ״א) 1981 -להלן" :הוראות הדק"( וגרמה לו ולחברי
המבקש ואת שאר חברי הקבוצה המיוצגת לפי סעיף  2לחוק הגנת הצרכן.
המשיבה חלקה על טענות המבקש .בין היתר טענה המשיבה כי פרסומיה אינם מטעים וכי המבקש לא הוטעה ולא הוכיח מ נגרם לו או לאחד מחברי הקבוצה נזק ממתי ו/או נזק לא ממוני כתוצאה
ממחדלי המשיבה .המשיבה טענה מ היא חברה שקיימת משנת  2011ובכל מקרה היקף המכירות של המוצרים נשוא התובענה מצומצם ונמוך מאוד.
״הקבוצה״ עליה חל הסכם הפשרה  :כל אדם אשר רכש ,החל מ־  7שנים עובר ליום הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ,חמאת אגוזי קשיו ו/או חמאת אגוזי מלך ו/או חמאת אגוזי
ברזיל ו/או חמאת אגוזי לוז ו/או חמאת שומשום מלא ו/או שקדימון ו/או שמן פשתן ו/או שמן פשתן אורגני ו/או שמן שומשום ו/או שמן גרעיני דלעת ו/או כח לכל ו/או פשתן טחון ו/או
פשתן טחון אורגני ו/או שומשום טחון אורגני ו/או נבט חיטה ו/או סובין חיטה ו/או סובין שיבולת שועל ו/או סובין שיבולת שועל אורגני ו/או פשתן טבעי ו/או שומשום טבעי ,באריזות
המיוצרים ו/או המשווקים על ידי המשיבה במשך תקופת התובענה )להלן" :הקבוצה" ו/או "הקבוצה המיוצגת"{.
"המוצרים"(,
בגדלים שונים )להלן:

גמקג רת חקכס הפשרה חתח יינה המשיגה לנצע א תהפעולות ,כד לקמו :
קופת החסד הכללית במעגל השנה" ,מס׳
המשיבה תעניק פיצוי לציבור שיתבטא בכך שהמשיבה תתרום ממוצרי המזון שלה נשוא בקשת האישור בשווי כולל של  50,000ש״ח לעמותת
עמותה  580581221העוסקת בסיוע לנזקקים ולחולים)להלן  :״התרומה״ ו/או ״הפיצוי לציבור״( .הפיצוי לציבור ינתן לא יאוחר מ  90 -יום מיום אישור הסכם הפשרה ע״י ביהמ״ש הנכבד
)להלן  :״תקופת מתן הפיצוי לציבור״( .בתום  90יום מיום אישור הסכם הפשרה ע״י ביחמ״ש הנכבד ,תגיש המשיבה לביהמ״ש הנכבד ,עם העתק לבא כוח המבקש דו״ח ו/או אישור
מטעם כל עמותה אליה הועברה התרומה בגין ביצוע העברת מלוא סכום התרומה לה התחייבה המשיבה בהסכם זה  piשהיא מלאה אחר כל התחייבויותיה לפי הסכם הפשרה.
המלצה מוסכמת בדבר משלום גמול לתובע המייצג ושבר טרחה לבאי כוחו  -בהתאם להוראת סעיף ) 18ז() (2לחוק תובענות ייצוגיות ,ממליצים הצדדים ,כי לתובע המייצג ישולם גמול
בהמחאה המיועדת אליו בתוך  14ימים ,מיום אישור הסדר הפשרה .תשלום שכר הטרחה לבאת טח התובע המייצג בתוספת מע״מ כדין ימסר לבאת כוח התובע הייצוגי בתוך  14יום,
מיום אישור הסדר הפשרה.
וסילוק)כהגדרת המונח בהסדר( ביחס לענייני התובענה ולכל עילות התובענה והבקשה לאישורה כייצוגית ביחס לקטצה,
עם אישור בית המשפט את ההסדר ,יתגבש אוטומטית ויתור
וייווצר מעשה בית דין ביחס לכל קבוצת התובעים למעט אלו שנתנו הודעה בדבר יציאה מן הקבוצה ]בהתאם להוראת סעיף ) 18ו( לחוק[ ,ויציאתם מהקבוצה אושרה על ידי בית המשפט.
אדם הנמנה עם הקבוצה ,רשות ציבורית הטעלת לקידום מטרה צימרית בקשר לעניין ט עוסקת הבקשה ,ארגון שאישר השר לעניין וח הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור וחיועמ״ש,
רשאים להגיש לטת המשפט בכתב ,תוך  45ימים מפרסום מודעה זו ,התנגדות מנומקת להסדר; לא תינתן ארכה; התנגדות תכלול שם מלא ,ת.ז ,.כתובת ,שם המשתמש במשיבה)ככל
שמדובר במי שנמנה על הקבוצה( ,מספר טלטן.
חבר קטצה שאינו מעוניין ט יחול עליו ההסדר ,רשאי לבקש מטת המשפט)עם העתק לב״ב הצדדים( ,תוך  45ימים מפרסום מודעה זו ,להתיר לו לצאת מהקבוצה ,ולא  -הוא ייחשב
לעניין הסדר זה כמי שנתן הסכמתו להיכלל בקטצה ולהתקשרותו בהסדר ,ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבש כלפיו ובעניינו,
ארכה; הבקשה תכלול שם מלא ,ת.ז ,.כתובת ,שם המשתמש במשיבה ,מספר טלטן.
!גיוך בהסכס הפשרה :
האמור לעיל מחווה

אוטומטית ,ויתור

וסילוק)כהגדרת המונח בהסדר( ; לא תינתן

תמצית בלט של הסכם הפשרה .הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה טן הוראות הסכם הפשרה לטן האמור בהודעה זו ,יקבעו

הוראות הסכם הפשרה.
הסכם הפשרה עומד לעיון בפנקס התובענות הייצוגיות ,במזכירות בית המשפט המחוזי חיפה וכן במשרד בא טח המבקש בתיאום מראש ,לפי הבאה  :משרד ב״ב המבקש  -עוה״ד הגר
טין  -רחוב אסתר רטן  57חיפה ,טל׳ .0775003843 :
_________________________
תוכן הודעה זו אושר על ידי טת המשפט המחוזי תל אביב יט)כבוד השופטת שושנה אלמגור( והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו מיום 20/02/2017

