
 פשוה הטדו לאישיו נקשה הגשת נדנו הודעה
"החוק") :(להלן2006התשט׳׳ו״ ייצוגיות, תובענות חוק לפי

 בקשה ("בית־המשפט")בתל-אביב המחוזי המשפט לבית הוגשה 17.7.2019 ביום כי הציבור לידיעת בזה מובא
 בע״מ רשתות טעם טיב נ׳ המייצג") אנגור("התובע 15706־03־15 בת.צ הפשרה״) (״הסדר פשרה הסדר לאישור

("הנתבעת").
 כי בטענה האישור"), ו־״בקשת "התובענה" כייצוגית(בהתאמה: לאישורה הבקשה ושל התובענה של עניינה

 את לכבד תמיד מקפידה אינה הנתבעת מפעילה, שהנתבעת הרשת במרכולי מיוחדות("מבצעים") מכירות במסגרת
 את לוקח המצרך, של מוזל מחיר נקוב שעליו למדף, שהוצמד השלט את קורא הלקוח :הכריזה שעליהם המבצעים

 המייצג. התובע טענות על חלקה המשיבה יותר. גבוה במחיר לפעמים מחויב הוא לשלם כדי לקופה ובהגיעו המוצר,
 האישור, בקשת את לאשר אלמגור) שושנה השופטת בתל-אביב(כבי המחוזי המשפט בית החליט 28.3.2019 ביום

 מהמחיר יותר ושילמו מנהלת שהנתבעת הרשת בסניפי שרכשו מי "כל :הבא באופן הוגדרה התובעים קבוצת כאשר
 הבקשה הגשת לפני שנים שבע שהחלה בתקופה וזאת הוזלות, על או מיוחדת מכירה על הוכרז שבהם בשלטים שניקב

היום". ומסתיימת
:כדלקמן פשרה בדבר להסכמות הצדדים הגיעו והידברות מו״מ של בסופו
₪ 1,400,000 של מצטבר בסכום כספי פיצוי ללקוחותיה תעניק הנתבעת הקובע, מהמועד ימים 45 שיחול במועד

הכספי"). ("הפיצוי
 25 מעל של בסכום רכישה טעם טיב מסניפי אחד בכל יבצע אשר טעם טיב מלקוחות אחד כל האמור, מהמועד החל

 מצטבר לסכום ועד אקטיבית, פעולה כל מהלקוח ידרוש שהדבר מבלי ₪, 4 של סכום שלו העסקה מחשבון יופחת ₪,
הפיצוי. מתן ייפסק או ₪, 1,400,000 של

 הנהלים את במסגרתם ולעגן הסניפים, לכל ביחס שיחולו בכתב מסודרים נהלים לקיים מתחייבת הנתבעת
להלן. המפורטים

 מוזנים הרלוונטיים שהמבצעים לאחר רק העובדים בידי מוצבים בסניפים המבצע שלטי כי מצהירה הנתבעת
 מחוייב בהם האישור, בקשת במסגרת שהתגלו כפי מקרים למנוע מנת על בקופות, השולטות המחשוב למערכות

 המחשב. למערכות הזנתו טרם בסניף מוקם המבצע ששילוט העובדה בשל ביתר הלקוח
המבצע. תוקף עם תאריך יופיע ברשת המבצע שלטי כל על־גבי כי מתחייבת הנתבעת

 הגנת לתקנות א2 סעיף הוראות עם אחד בקנה ייעלה לעיל, 8.3 בסעיף כמפורט התאריך, סימון של האותיות גודל
 .1995תשנ״ה- לצרכן), המיועד אחר במידע הכלול ובתנאי אחיד בחוזה הצרכן(האותיות

 חלף, שתוקפם מבצע שלטי לאיתור בסניפים שוטפות סריקות לביצוע הנהלים את לחדד מתחייבת הנתבעת
האישור. בקשת במסגרת שהתגלו כפי מקרים למנוע מנת על ולהסרתם,

 סימון טעות על לקוח דיווח של מקרה בכל לפיו וסגניהם, הסניפים מנהלי כל בפני ויודגש שיועבר מפורש נוהל ייקבע
 גורם הראשי\ המשמרתוהקופאי מנהל הראשית, בקופה או הסניף בקופות לרבות כאמור, טעות בגין זיכוי וביצוע
 עד יחזירו ולא המבצע, שילוט את ויסיר הזיכוי, ניתן בגינו המוצר, למדף מיידי באופן ייגש בסניף, אחר אחראי

בתוקף). במבצע שמדובר בקופות(ככל פעיל יהיה המעודכן שהמחיר
 סך על יעמוד כוחו לבאי הטרחה ושכר מע״מ, בתוספת ₪ 25,000 של בגובה יהיה למבקש הגמול כי המליצו הצדדים

מע״מ. בתוספת ₪ 200,000 של
 את ויראו המאושרת, הקבוצה מחברי אחד כל לגבי דין בית מעשה יהווה זה פשרה להסכם תוקף הנותן הדין פסק

 לענייני הקשור בכל סעד ו/או זכות ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כל על כמוותרים המאושרת הקבוצה חברי כל
 ולא מטעמה, מי ו/או אליה הקשור מי כל ו/או המשיבה כלפי לרבות בעתיד, שייוודעו ובין כיום שידועות בין התביעה,

 התביעה. ענייני עם בקשר כלשהו נוסף לפיצוי לרבות שהוא, וסוג מין מכל זכות, המאושרת הקבוצה לחברי תעמוד
 ת״צ בית-המשפט(לתיק מזכירות באמצעות בכתב להגיש ניתן הקבוצה מן לצאת ובקשות הפשרה להסדר התנגדויות

 וו. מודעה פרסום ממועד ימים 45 בתוך וזאת ),15706־03־15
 האינטרנט באתר וכן בתי-המשפט מערכת של האינטרנט באתר לעיון עומד הפשרה הסדר

http://cohenisrae1i.co.i1/. התובע ב״ב משרדי מראש. בתיאום הצדדים ב״ב במשרדי בהסדר לעיין ניתן כן כמו 
 יאנוש ברחוב ממוקמים הנתבעת ב״ב משרדי ,04-8555099 טלפון: ביאליק, קרית 3 העמקים ברח׳ ממוקמים
 מקרה ובכל המחייב, הוא נספחיו) הפשרה(על הסדר של המלא הנוסח .052־7966444:טלפון תל-אביב, ,2 קורצ׳אק

 הפשרה. הסדר הוראות יקבעו זו, במודעה האמור לבין הפשרה הסדר הוראות בין סתירה של
להחלטתו. בהתאם מפורסמת והיא בית-המשפט על-ידי אושרה וו מודעה

עו״ד גולן, עמרם עו״ד ישראלי, אמיר
הנתבעת ב״ב המייצג התובע ב״ב

הערה



