
פשרה הסדר לאישור במשה הגשת על הודעה
המשפט") "בית המרכז(להלן: במחוז המחוזי המשפט לבית הוגשה 11.5.2020 ביום כי הציבור לידיעת בזה מובא

הפשרה להסדר הצדדים "התביעה"). :(להלן 1497-10-18 בת״צ הפשרה״) ״הסדר :פשרה(להלן הסדר לאישור בקשה
השני. הצד מן "פרשמרקט") :בע״מ(להלן ופרשמרקט אחד, הצד מן המייצג״) ״התובע :פלדמן(להלן גיל מר הם

טענה פרשמרקט האריזות. משקל את מנכה שהיא ללא ועוף בשר מוצרי מוכרת פרשמרקט כי היתר, בין נטען, בתביעה
מודה הצדדים מן שמי כדלקמן(מבלי פשרה בדבר להסכמות הגיעו הצדדים כדין. פעלה וכי בהתנהלותה פגם נפל לא כי

משנהו). בטענות
:הפשרה הסדר עימרי

 להגשת קודם שנים שבע שתחילתה התקופה במהלך ממנה רכשו אשר פרשמרקט, לקוחות "כל - הקבוצה״ ״חברי .1
 משקל, יחידת לפי הנמכרים ודגים עוף בשר, מוצרי המשפט, בית ידי על הפשרה הסדר אישור למועד ועד התובענה

האריזה". משקל את גם כלל המוצר עבור החיוב חישוב כאשר
 בכל כי תוודא גם מה חכמים, במשקלים בסניפיה שימוש לעשות תמשיך כי מתחייבת פרשמרקט - עתידית הסדרה .2

 נטרול תוך מחויב שהצרכן כך מתבצעת, ההליך נשוא המוצרים שקילת כי שיבטיחו אמצעים, ננקטים מסניפיה אחד
הדין. להוראות בהתאם האריזה משקל

 רכישה שיבצע לקוח כל לחלוט, יהפוך הפשרה הסכם את המאשר הדין פסק בו מהמועד יום 30 בתוך - לציבור הטבה .3
 באופן בקופה חשבונו במסגרת יזוכה פרשמרקט, שבסניפי הקצביה מחלקת ממוצרי ש״ח 100 על עולה שסכומה
ש״ח. 394,500 של כולל סכום על יעמוד במצטבר הזיכויים שסך עד וזאת הרכישה, מתוך ש״ח 20 של בסך אוטומטי

 :כדלקמן הינה כוחו לבא טרחה ושכר המייצג לתובע גמול לעניין הצדדים המלצת - כוחו ובא המייצג לתובע גמול .4
 בתוספת ש״ח 90,000 של בסך המייצג התובע לב״כ טרחה שכר (ב) ;ש״ח 10,000 של בסך המייצג לתובע גמול (א)

כדין. מע״מ
 הטענות לכל ביחס הקבוצה חברי של וסילוק ויתור יתגבש זו, לפשרה המשפט בית אישור עם - דין בית מעשה .5

 ולכל האישור ובקשת התובענה עילות ו/או לטענות באשר בית-דין מעשה כלפיהם וייווצר האישור ובקשת בתובענה
 ונושאי העובדים כל ו/או פרשמרקט כלפי מכך, הנובע ו/או הקשור עניין ולכל אליהן בקשר שהתבקשו הסעדים
בה. המשרה

 הקבוצה חברי עם הנמנה אדם כל לחוק, (ד)18 סעיף להוראות בהתאם - ההסכם מן ופרישה התנגדויות הגשת .6
 ממועד ימים 45 עד הצדדים), לב״כ העתק המשפט(עם לבית להגיש רשאי בסעיף, המנויים מהגופים אחד או שלעיל,
 חברי עם הנמנה אדם כל לחוק, (ו)18 לסעיף ובהתאם הפשרה, להסדר בכתב מנומקת התנגדות זו, הודעה פרסום

 בטופס זו, הודעה פרסום ממועד ימים 45 עד הצדדים), לב״כ העתק המשפט(עם לבית להודיע רשאי שלעיל הקבוצה
בקבוצה. להיכלל שלא רצונו על ,2010 התש״ע- ייצוגיות, תובענות לתקנות 7 בתקנה כאמור ערוך

 בית במזכירות הייצוגיות, התובענות בפנקס המיוצגת הקבוצה לעיון עומד הפשרה הסכם - הפשרה בהסכם עיון .7
 מדינת בכתובת שמעוני אלי עוה״ד המייצג, התובע כוח בא אצל מראש בתיאום וכן מרכז מחוז המחוזי המשפט

הרצליה. 89 היהודים
 ובכל המחייב הוא נספחיו) הפשרה(על הסכם של המלא הנוסח הפשרה. הסכם של בלבד תמצית מהווה לעיל האמור .8

 המודעה תוכן הפשרה. הסכם הוראות יקבעו זו, במודעה האמור לבין הפשרה הסכם הוראות בין סתירה של מקרה
 תוקף להחלטתו. בהתאם מתפרסמת וזו עובדיה) הדס השופטת מרכז(כב׳ מחוז המחוזי המשפט בית ידי על אושר
המשפט. בית אישור בקבלת מותנה הפשרה הסכם

עו״ד אללוף, רינת עו״ד שמעוני, אלי
בע״מ פשרמרקט ב״ב התובע כוח בא

הערה



