נוסח הודעה לציבור לפי סעיף )25א() (3לחוק תובענות "צוגיות
הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית ,לפי סעיף )25א() (3לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס״ו2006-
מובא בזאת לידיעת הציבור ני לבית המשפט המחוז■ בחיפה ,הוגשה
בקשר לאישור הסדר פשרה בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות הידועות
נ -ת.צ ,23695-07-13 .ת.צ 6954-07-15.ו -ת.צ 30283-08-15.שהוגשו על
ירי המבקשים ,מר צחי איזשוג ,מר נועם לוי ,גב׳ מראש לבצוב ומר אליעזר
שנ״דו )להלן ,בהתאמה" :המבקש  ,"1׳'התבקש " ,"2המבקשת 3׳׳,
"המבקש  ,"4וביחד" :המבקשים"( ,ננגב שירותי בריאות כללית ,מכבי שירותי
בריאות ,קופת חולים מאווזות ולאומית שירותי בריאות )להלן ,בהתאמה:
"כללית"" ,מעי"" ,מאוחדת" " ,לאומית ;,וניתז" :המשיבזת׳ ,(,ויצוין
כדלקמן:
 .1עניינן של בקשות האישור ,אשו הוגשו בתאריכים 5.7.15,13.7.13
ו ,16.8.15 -הוא בסימון מהירי המוצרים המוצגים למנירה או נמכרים
בסניפי המשיבות מאהוד׳ דלפק בית המרקחת או המוצבים על גביו
או בתוכו .לפי ונטען בבקשות האישור ובתובענות ,המשיבות לא
קיימו בבתי המרקחת המופעלים על ידיהן את הוראות הדין בקשו עם
הצגת המהיר הבולל והמתיר ליחידת מידה של המוצדים.
 .2טענות המשיבות הן ,בין היתר ,ני יש לאבחן בין בתי המוקהת של
קופות התולים לבין בתי מרקחת מסחריים ,ני מחיו המוצוים משתנה
בין מבוטח למבוטח בהתאם למשתנים אינדיבידואל"□! ,כי לא חלה חובת
סימון מחירים לגני מוצרים שניתן לרכוש אותם וק באמצעות דוקר ,וכי
מחירי המוצוים החייבים בסימון ,סומנו על ידן בהתאם לדין .נן טענו
המשיבות ,כ׳ לא מתקיימים תנאים נוספים לאישור התובענות נ״צוגיות.
 .3לאחו שהתקיימו מספר דיוני קדם־משפם ,ובהתאם להמלצת בית
המשפט הנכבד בדיון וזאהוון שנעון ביום  ,6.4.17הגיעו הצדדים
להסדר הפשרה האמור להלן:
 .4מבלי להודות בכל טענה ,המשיבות תקפדנה להמשיך ולסמן בבתי
המרקחת המופעלים על ידיהן את התכשירים ו/או התמרוקים
שניפוקס איבו מחייב רוקח והם אינם תרופות ,ולשם כך תבצענה
רענון נהלים ותנחה מנהלי סניפים לקיום בדיקות שוטפות לאיתור
תקלות בנושא .סימון המתירים האמור יכול שייעשה באמצעות
מדבקת מחיו על גבי התנשיוים או על גבי ארזתם ז/או באמצעות
הצבת מחיוון/קטלוג )לרבות אלקטרוני( על נדי הדלפק ו/או
באמצעות שילוט)לוסת אלקטרוני( שיוצג בנית המרקחת ו/או ננל
דון אחות העולה בקנה אחד עם הוראות הדין .מובהר ני במסגרת
השילוט "כתב נ׳ "תכן שינוי במתיו ,בהתאם לכללי הזכאנת של הקופה
הספציפית .להסות ספק ,המשיבות לא תידרשנה לסמן מהירי תחפות,
בין אלה המחייבות רוקח ובין אלה שאינן מחייבות רוקח ,וכן לא תכשירים
ו/א! תמרוקים המחייבים ווקח.
 .5בנוסף ,מבלי להודות בנל טענת ,המשיבות תק״מנה ,במהלן
תקופה של  12חודשים ממועד מתן תוקף של פסק זין להסדר
הפשרה ,הסבות או הנחות או מבצעי□ הפונים לכלל מבוטת׳ נל אחת
מהמשיכות ,ובכלל זה חנו׳ הקבוצה הנטענת ,על מוצר□ המונפקים
על ידן בבתי המרקחת ,אשר שווים המצטבר ,במונחים של שווי לצונן,
יהיה עד לגובה הסנומיס המפורטים להלן :כללית  ;₪ 275,000 -מנב׳
 ;₪ 275,000 -מאוחדת  ;₪ 175,000 -לאומית־ .₪ 175,000

 .6הצדדים המליצו לבית המשפט ,בהתאם להמלצתו הוא ,לאשו
חשלום שנר טרחת עורך רן וגמול למבקשים  -שלא על חשבון ,או
מתוך ,ההטבות לחברי הקבוצה על פ׳ הסדר הפשרה ,כדלקמן :נמול
למבקש ;® 5,000- 1שנו טרחת ב"כ המבקש ובסכום של ₪ 75,000
בתוספת מע"מ; גמול למבקש  ;₪ 5,000 - 2שנו טוהתב״נ המבקש
 2בסכום של  ₪ 75,000בתוספת מע"מ; גמול למבקשת ;₪ 5,000 - 3
שנו טרחת נ״ב המבקשת  3בסכום של  ₪ 50,000בתוספת מע״מ;
גמול למבקש  ;₪ 5,000 - 4שנו סוסת ב"נ המבקש  4בסכום של
 ₪ 50,000בתוספת מעי׳ם.
 .7קבוצת התובעים המיוצגים בהליך זה ,הינה נל מ׳ שונש בבתי
המרקחת שבסנים׳ המשיבות מוצרים אשר מונפקים מעבר ,נשך ועל
דלפק המכירה ,ושלא סומן לגביהם מחיו כולל ,בהתאם לחובה
הקבועה בדין ,בשבע ישנים עובר למועד הגשתבקשוח האישור.
 .8נל אדם אשר נמנה עם קבוצת השבעים המיוצגים ,נהנדותם
לעיל ,או גוף כהגדרתו בסעיף )18ד( לחוק תובענות "צוגיות .דשאי
להגיש לבית המשפט המחוזי בחיפה התנגדות מנומקת להסכם

הפשרה תו!  45יום ממועד פרסום מודעה זו )להלן" :תקופת
הביניים"( ,על א׳ וצום להיכלל בקבוצת השבעים )להלן" :הודעת
הפרשה"( .לא תינתנה אומת לשם הגשת שדעת הפרטה .הודעת
הפרשה תכלול את כל הפרטים הבאים :שם ,תעודת זהות ,כתובת,
מספד טלפון .צונן שלא יגיש את הודעת הפרשה עד לתום תקופת
הביניים ,יראו אותו במי שחסנים להיכלל בחברי הקבוצה ולחתקשו
בהסדר חפשרח ,ובכלל זח "תשב כמי שהתגבשו כלפיו אוטומטית
ויתור!סילוק .נמו נן ,נל מ׳ שנמנח על חבוי הקבוצה ושאי להגיש
לבית המשפט ,עם העתק לב'׳כ חמבקשים ולב״ד המשיבות ,שן 45
יום ממועד פרסום מודעה זו ,התנגדות מנומקת להסדר הפשרה.
 .9מובא בזאת לידיעה נ׳ פסק הדין בתביעות ,בהתאם להסדר
הפשרה ,יהווה מעשה בית דין לגבי כל השבעים המיוצגים אשו לא
מסרו הודעת פרישה בדין וממילא יהיה ויתור מציד□ כלפי המשיבות
ו/או כל שלוחיהן ו/או שנדיחן ו/או מ׳ מטעמן באופן סופי ומוחלט ,על נל
טענה ו/או דרשה ו/או זנות ו/או עילח המבעים ו/או חנוונים עם איזו
מהטענות ו/או הדרישות הנלולות בכתבי חטענותמטעם המבקשים.
 .10האמור לעיל משוה תמצית בלבד של הסדר תפשוה .הנוסח
המלא של הסדר הפשרה הוא חמח״ב .נבל מקדה של סתירה בין הוראנת
הסדר חפשוה לבין האמור במודעה זו ,יקבעו הודאות הסדר הפשרה.
 .11חסדו הפשרה עומד לעיון ,עד חלוף  45יום מפרסום מודעה זו,
בנית המשפט המחוזי בחיפה ,במשרד ב״נ המבקשים ,ש״ר דוד
מזדה׳ ,טל׳ ,B113711-04 :פקס׳ ;04-8103710:במשרד נ״ב ה משינה
 ,1ש׳'ד יוני פולק ,סל׳ ,03-7556900 :פקס' ;03-7556909 :במשרד
נ״נ המשיבה  ,2עו"ד ש׳ נגן ,טל;  ;03-6922020פקס׳;03-6966464 :
במשרד נ׳'נ המשיבח  ,3עו״ד מומי דהן ,טל;  ;03-5618618פקס;
 ;03-5628050במשרד ב״נ חמשיבה  ,4עו״ד פז מוזר ,טל;
5442370־ ;03פקס; 5442375־.03
 .12תונן מודעה זו אוטו על־יר בית המשפט וחיא מתפרסמת על פ׳
החלטתו.
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יוני פולק ,ש״ד

שינגן,עו׳׳ד

שמידהן,עו׳'ז

פזמוזו,עו׳׳ז

ב׳׳נ המבקש□,

נ״כהנזשינתו

ב'׳נ המשיבה 2

ב״ג המשיגה 3

נ"נ המשיגה 4

