הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה
לפי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס״ו) 2006-להלן" :חוק תובענות ייצוגיות"(
בענייו ת״צ 13־10־62829
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף )25א() (3לחוק תובענות ייצוגיות ,כי הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו ,בקשה לאישור הסכם פשרה )להלן :׳׳הסכם
הפשרה"( בתובענה שלעיל.
הצדדים להסדר :המבקשת,גב׳ נועה ארז)״המבקשת״( מיוצגת ע״י עוה״ד ניזאר טנוס)״ב״ב המבקש״(; המשיבה חברת תשלובת נקניק נהריה כשר זוגלובק  1972בע״מ
)"המשיבה"( מיוצגת ע״י עוה״ד טלילה רוזנבלום.
תובענה זו עניינה ,בטענות המבקשת לפיהן המשיבה הפרה המשיבה הוראות דין וגרמה למבקשת ולחברי הקבוצה לנזק ממוני ולנזק בלתי ממוני .נטען כי בהתנהלותה זו,
בין היתר ,הטעתה המשיבה את המבקש ואת שאר חברי הקבוצה המיוצגת לפי סעיף  2לחוק הגנת הצרכן.
המשיבה חלקה על טענות המבקשת .לא הוטעה המבקשת ולא הוכיח כי נגרם לה או לאחד מחברי הקבוצה נזק ממוני ו/או נזק לא ממוני כתוצאה ממחדלי המשיבה.
במסגרת הסכם הפשרה התחייבה המשיבה לבצע את הפעולות .כדלסמו:
המשיבה תעניס הטבות בשווי כולל של  ₪ 2,500,000לפי הפירוט הבא :
המשיבה תתרום תרומה כספית בסך של  ₪ 500,000לארגון תנו לחיות לחיות וזאת בפרק זמן של  18חודשים מיום אישור הסדר הפשרה ע״י ביהמ״ש הנכבד.
המשיבה תתרום מוצרים בסך של  ₪ 500,000כתרומת מזון ,עפ״י מחיר מחירון ,לכלביות באיזור הצפון וזאת בפרק זמן של  18חודשים מיום אישור הסדר הפשרה ע״י
ביהמ״ש הנכבד.
המשיבה תיתן הנחות לצרכניה ולקוחותיה על סך של  ₪ 1,500,000בגין רכישת מוצרים חדשים שאינם מוצרי בשר ,המותאמים לטבעוניים ואשר יושקו במהלך
החודשים ינואר פברואר . 2018
ההנחות יינתנו בפרק זמן של  18חודשים החל ממועד ההשקה כאמור לעיל.
בתום  10יום,מיום מתום תקופת מתן הפיצוי לציבור ,תמסור המשיבה לביהמ״ש הנכבד ,עם העתק לבאי כוח התובע המייצג ,דין וחשבון בדבר ביצוע כל התחייבויותיה
מכוח הסכם זה.
המלצה מוסכמת בדבר תשלום גמול לתובע המייצג ישכר טדחה לבאי כוחו -בהתאם להוראת סעיף )18ז() (2לחוק תובענות ייצוגיות ,ממליצים הצדדים ,כי לתובעת
המייצגת ישולם גמול בהמחאה המיועדת אליו בתוך  30ימים ,מיום אישור הסדר הפשרה .תשלום שכר הטרחה לבא כוח התובעת המייצגת בתוספת מע״מ כדין ימסר
לבא כוח התובעת הייצוגית בתוך  30יום ,מיום אישור הסדר הפשרה.
עם אישור בית המשפט את ההסדר ,יתגבש אוטומטית ויתור וסילוק)כהגדרת המונח בהסדר( ביחס לענייני התובענה ולכל עילות התובענה והבקשה לאישורה כייצוגית
ביחס לקבוצה ,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 הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין בו עוסקת הבקשה ,ארגון שאישר השר לעניין זה הפועל לקידום מטרה ציבורית
כאמור והיועמ״ש ,רשאים להגיש לבית 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 טלפון.
חבר קבוצה שאינו מעוניין כי יחול עליו ההסדר ,רשאי לבקש מבית המשפט)עם העתק לב״כ הצדדים( ,תוך  45ימים מפרסום מודעה זו ,להתיר לו לצאת מהקבוצה ,ולא
 הוא ייחשב לעניין הסדר זה כמי שנתן הסכמתו להיכלל בקבוצה ולהתקשרותו בהסדר ,ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבש כלפיו ובעניינו ,אוטומטית ,ויתור וסילוק)כהגדרתהמונח בהסדר(; לא תינתן ארכה; הבקשה תכלול שם מלא ,ת.ז ,.כתובת ,שם המשתמש במשיבה ,מספר טלפון.
בנוסף הסכימו הצדדים להמליץ כי בית המשפט הנכבד יפסוק סכום של  ₪ 40,000בגין גמול לתובעת הייצוגית)גב׳ נועה ארז( וכן סכום של ) ₪ 391,950כולל מע״מ( ,בגין
שכ״ט עו״ד.
עיוו בהסכם הפשרה:
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה .הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור בהודעה
זו ,יקבעו הוראות הסכם הפשרה.
הסכם הפשרה עומד לעיון בפנקס התובענות הייצוגיות ,במזכירות בית המשפט המחוזי ירושלים וכן במשרד בא כוח המבקשת בתיאום מראש ,לפי הכתובת הבאה:
משרד ב״כ המבקש  -עוה״ד ניזאר טנוס ,מרחוב אלמוג  ,20/1חיפה ,354004 ,טל׳04-8880860:
תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים)כבוד סגנית הנשיא השופטת גילה כנפי שטייניץ( והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו מיום .26.7.17

