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מובא בזאת לידיעת הציבור כי לבית המשפט המחוזי
אלמגור ב־ת.צ 14 .־) 26005-11להלן" :התפיעה"( ,אשר הוגשה על ידי מר פליקס
סרביסס בע״מ)להלן " :המגבעות"(.
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המשפט"( הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ,במסגרת התביעה המתנהלת בפני כב׳ השופטת שושנה
גוטקוביץ׳)להלן" :התובע"( נגד פרוקטר אנד גמבל ישראל אם .די .או .בע״מ ו-מ.מ.ס .מולטי מרקטינג

ייצוגית)להלן" :בקשת האישור"( כנגד הנתבעות .עניינה של התביעה ובקשת האישור הוא בטענת התובע ,כי
התביעה לבית המשפט ובקשה לאישורה כתובענה
את מיכל מזל הכלים המשווק תחת המותג ״פיירי״ מ 750-מ״ל ל־  650טייל וק הפחיתו את ריכוז החומר הפעיל מ 36% -ל 24% -מבלי שחן מפחיתות בהתאמה את
ומבלי שהן מביאות לידיעת ציבור הצרכנים שינויים אלה בהתאם להוראות הדין.
כי דין בקשת האישור להידחות ,והסדר הפשרה אשר עיקריו יפורטו להלן ,נעשה תוך שהצדדים מצהירים ,כי אין בהתקשרותם בהסדר הפשרה משום הודאה בטעמת

צד אחד ביחס למשנהו.
הסדר הפשרה יחול על כל מי אשר רכש ו/או צרך מזל/י כלים מהמותג ״פיירי״ שאריזתו הוקטנה ו/או שטספה לסדרה בח הוא משווק אריזה בתכולה מופחתת)להלן :
המשפט)להלן" :חברי הקבוצה"(
וזאת במהלך התקופה אשר החלה שבע שנים קודם להגשת בקשת האישור ואשר תסתיים ביום אישורו של חסדר הפשרה על ידי בית
הנתבעות מיוצגות על ידי עורכי הדין ממשרד איתן ,מהולל & שדיוק משדרות אבא אבן  , 10הרצליה .התובע מיוצג על ידי עורכי הדין רביד ברגר ו/או עמירם טפירו מדרך מנחם בגין  ,7רמת-גן.
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"המוצרים"(
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קויקטזדקפטדק
על פי הסדר הפשרה אותו מתבקש מת המשפט לאשר ,החל מ־  30יום מעת שפסק הדין בדבר אישור הסדר הפשרה יהפוך לחלוט על פי המועדים הקבועים בדין להגשת ערעור ולא הוגשה בקשה
למתן ארכה להגשת ערעור בטרם חלפו מועדים אלה)להלן  :״המועד הקובע״( ,תוענקנה ללקוחות הטבח מין רכישת המוצרים בסכום כולל של 750,000ש״ח)להלן "שווי ההטבה הבולל"(,
באופו שצרכני המוצרים יזכו בסך הכל להנחות בשיעור של  7%לפחות עבור רכישת המוצרים)להלן " :טך שיעור ההנחות"(.
שווי ההטבה הכולל יינתן במהלך תקופה שלא תעלה על  18חודשים מהמועד הקובע)להלן " :התקופה לביצוע ההנחות"( .סך שיעור ההנחות יחושב בהשוואה למחיר הממוצע שבו
"תקופת הייחוט"(.
נמכרו המוצרים בתקופה שמחודש פברואר  2016ועד לחודש אוקטובר ) 2016להלן
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בתום התקופה לביצוע ההנחות תערוכנה הנתבעות בדיקה על פיה ייבדק האם מלוא שווי ההטבה הכולל ניתן לצרכנים)להלן" :תחשיב הבדיקה"( .ככל שיתחוור ,מ שווי ההטבה הכולל לא
ההנחות)מעבר לשווי ההטבה המלל שניתן להם( ,עד אשר שווי ההטבה
ניתן במלואו במהלך התקופה למצוע ההנחות ,אזי יוענקו ללקוחות הנחות מספות לאחר התקופה למצוע
הכולל יינתן במלואו לצרכנים.
ממם התקופה למצוע ההנחות או בכל מועד נדחה אחר ,ככל שיחיה בכך צורך כאמור לעיל ,יוגש למת המשפט דו״ח ביצוע ומ פירוט במגע לשווי ההטבה המלל שניתן ללקוחות
ותחשיב הבדיקה שנערך על ידי הנתבעות .חדו״ח ייתמך בתצהיר של מנחל בנתבעות הבקיא בנתונים הרלוונטיים.
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בנוסף על האמור לעיל ,הצדדים המליצו למת המשפט לקבל את הסכמתם ,מחט לגמולם של התובע ובאי מחו ,לפיה ישולם לתובע המייצג גמול בסך של  10,000ש״וו ולבאי כוחו
ישולם שכר טרחה בסך של  120,000ש״ח בצירוף מע״ט 2/3 .משכ״ט באי כוח הוטבע ישולם תוך  45יום מיום שפסק הדין הפך לחלוט על פי המועדים הקמעים בדין להגשת ערעור
)ובתנאי שלא הוגשה בקשה למתן ארכה להגשת ערעור בטרם חלפו מועדים אלה( ,ואילו  1/3משכ״ט באי כוח התובע ישולם לאחר השלמת מתן ההטמת והגשת הדו״ח לבית המשפט.
הסכומים האמורים חינם סופיים ומוחלטים ומעבר להם לא תשלמנה הנתבעות לתובע ו/או לקמצת התובעים ו/או לב״כ הוטבע כל סכום מסף )ככל שתידרשנה הנתבעות לשלם
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סכומים מספים ,הרי ששמורה להם הזמת לבטל הסדר זח(.
 .10כן הוסכם בהסדר הפשרה ,מ עם מתן אישור בית המשפט הנכבד להסדר חפשרח ,יתגבש אוטומטית ויתור סופי ,מלא ומוחלט של כל אחד מחברי קמצת התובעים כלפי הנתבעות על
כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או זטת מכל מין ו/או סוג שחוא המגעים לענייני חתמעה או בקשת חאישור ,וביחס לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי)ובכלל זח הליך בוררות(
ו/או תביעה שטבעת מן המעשים והמחדלים הנטענים בתביעה או בבקשת האישור.
פדיטה מקבוצת התובקיס
 .11אדם הנמנה עם קבוצת הומבעים רשאי להגיש לבית המשפט ,בכתב ,בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה זו או בתוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט ,התייחסות מממקת להסדר הפשרה.
 .12חבר קבוצה אשר איט מעוניין שיחול עליו הסדר הפשרה ,רשאי לבקש מבית המשפט ,בתוך המועד שנקבע להגשת התייחסות כמפורט לעיל ,להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר.
שתות
 .13הנוסח המלא של הסדר הפשרח הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר חפשרח לבין האמור במודעה זו ,יקבעו ההוראות שבהסדר חפשרה.
 .14הסדר הפשרה עומד לעיון קמצת התובעים במזכירות בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו ,רח׳ ויצמן  ,1בתל אביב ,בימים א׳-ה׳ ,בין השעות  8:30-13:30וכן בתיאום מראש אצל באי
כוח הנתבעות)טל׳  .(09-9726000 :הסדר הפשרה מפורסם גם בפנקס התובעמת הייצוגיות.
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הודעה זו

מתפרסמת בהתאם

להחלטת בית המשפט

ובאישורו.

