הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה
בהתאם להיראות חיק תובענית ייציגיית .התשס״ו 2006-י״החוק"(
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיפים )18ג( ו)25-א() (3לחוק ,כי ביום  J0ביולי  2017הוגשה לבית המשפט המחוזי
בירושלים )"בית המשפט"( בקשה לאישור הסדר פשרה )"הסדר פשרה"( בין חן ליאור )"המבקש"( ותומר יבוא
ושווק מוצרי מזון) ,(1983בע״מ)״המשיבה״( ,במסגרת ת״צ ") 22409-01-16התובענה"(.
עניינה של התובענה בטענת המבקש ,כי המשיבה מוכרת מוצר מזון מסוג "סלמון במיץ טבעי")"המוצר"(
במשקלים שונים ,המורכב ממזון מוצק השרוי בתוך נוזל מבלי מלציין את "המשקל לאחר סינון" שהוא לטענת
המבקש המשקל היחיד הרלוונטי לצרכן.
הגדרת הקבוצה שעליה הל ההסז־ר :כל צרכן אשר רכש במהלך שבע השנים האחרונות "סלמון במיץ טבעי" מק״ט
 7290012019388ו/או מק״ט  7290012019371ואשר הוטעה ו/או לא גולו לו פרטי מידע חיוניים ביחס למשקל
המסונן של מוצר אשר רכש ו/או התעתד לרכוש )"חברי הקבוצה"(.
שינויים שתבצע המשיבה :יתווסף על גבי אריזת המוצר הכיתוב "המשקל המסונף׳ בתוספת ציון משקל תכולת
המוצר ללא הנוזל על גבי אריזת המוצר.
פיצוי לחברי הקבוצה :היקף ההטבה מתבטאת בתרומת מוצרי מזון לעמותות מוכרות המסייעות לניצולי שואה
ולאוכלוסיה נזקקת בסך מוערך של  ₪ 50,0000בערכי מכירה לצרכן.
שפר טרחה וגמול :בהסדר הפשרה ביקשו הצדדים מבית המשפט כי שכר טרחת עורך־דין וגמול למבקש ,שלא על
חשבון התרומה על-פי הסדר הפשרה ,יושאר לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד.
ויתור על תביעות :כפוף לאישור הסדר הפשרה על-ידי בית המשפט ,מוותרים המבקש וחברי הקבוצה ,באופן סופי
ומוחלט ,על כל טענה ,דרישה ,זכות או עילה הנובעים או הכרוכים עם איזו מהטענות או הדרישות הכלולות
בתובענה ובבקשת האישור נגד המשיבה .כן מצהירים המבקש וחברי הקבוצה כי הסכם זה ממצה באופן סופי
ומוחלט את מלוא זכויותיהם וטענותיהם כלפי המשיבה או מי מטעמה ,וכי לא תהיה להם בעתיד כל טענה,
דרישה ,או זכות כלפי המשיבה או מי מטעמה ,הקשורה בתביעה או בעובדות מושא התובענה ובקשת האישור.
הגשת התנגדויות ופרישה מהסדר הפשרה :בהתאם להוראות סעיף ) 18ד( לחוק ,כל אדם הנמנה עם חברי
הקבוצה ,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 .בהתאם להוראות סעיף )18ו( לחוק ,כל אדם
הנמנה עם חברי הקבוצה רשאי להודיע לבית המשפט )עם העתק לב״כ הצדדים( ,עד  45ימים ממועד פרסום
הודעה זו ,בטופס ערוך כאמור בתקנה  7לתקנות תובענות ייצוגיות ,על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.
זפות וניין :הסדר הפשרה המלא עומד לעיון חברי הקבוצה במזכירות בית המשפט וכן בתיאום מראש במשרדי ב״כ
הצדדים :ב״כ המבקש ,עוה״ד שלומי כהו או דוד אנגור מרחוב הבונים  2נתניה )טלי ;09-7684699 :פקס:
 ;(09-7737812ב״כ המשיבה ,על-ידי ב״כ עו״ד ליאור עמר המגינים  ,60חיפה  3326414טלי 04-8526162 :פקס:
.04-8526163

