
פשרה הסדר לאישור בקשה הגשת על הודעה בתנובה המשפט") מרכז("בית מחוז המחוזי המשפט בבית 69940-11-17 בת"צ
69940-11-17.בת.צ ייצוגית תובענה לאישור בבקשה הפשרה") (״הסדרלאישורו ובקשה פשרה הסדר הוגשו המשפט לבית כי הציבור לידיעת בזה מובא

 ב״כ ו-״תוובה"). פרסל"1"ש בע״מ("המבקשת", חקלאית תחגרת לשיתק שיתופי מרכז ו-תנובה בע"מ שופרסל '1 כוחן מיכל האישור״) (״בקשת
המייצגת"). המבקשת ("ב״כאנגור דוד עו״ד הינו המייצגת המבקשת

 מתוצרת בקרטון שומן 1 % לשתיה חלב - (״המוצרים״)שומן 1 % לשתיה חלב מוצרי לשני ביחס הפרו, ותנובה שופרסל כי בטענה האישור בקשת של עניינה
 ("תקן לשתיה פרה חלב 284 ת״י לתקן 210.3 סעיף הוראות את לפסח, בכשרות יוצרו כאשר - תנובה מתוצרת בשקית שומן 1% לשתיה וחלב שופרסל
החיטמין"). ("תוספתלליטר בין־לאומיות יחידות 200 של בשיעור D ויטמין שומן 1% לשתיה לחלב להוסיף המורה החלב״)
 גילוי אגב כשרות, מטעמי נבעה בלבד לפסח בכשרות שיוצרו במוצרים הוויטמין מהוספת וההימנעות מאחר ממש, בטענה אין כי טוענות ותנובה שופרסל

הפשרה. הסדר לאישור הבקשה במסגרת מפורטות שחלקן ונוספות רבות טענות למשיבות השנה. כל לאורך המוצרים באריזת נאות
הפשרה: הסדר עיקרי

הבאות: הקבוצות תתי שתי על יחול הפשרה הסדר הצדדים, להסכמות בהתאם
 לפסח בכשרות שיוצר שופרסל, מתוצרת בקרטון שומן 1% לשתיה חלב המוצר את צרך ו/או שרכש מי כל - )שנפרסל״ צת1("תת-קבראשונה תת-קבוצה

 ייצורו ממועד החל הוויטמין, תוספת הוספה לא הנ״ל למוצר כי העובדה בשל יותר גבוהה בעלות תחליפיים מוצרים שרכש מי וכל הוויטמין, תוספת ללא
הפשרה. הסדר את המאשר דין פסק מתן במועד וכלה המוצר של

 ללא לפסח בכשרות שיוצר תנובה, מתוצרת בשקית שומן 1% לשתיה חלב המוצר את צרך ו/או שרכש מי כל - תנובה") (״תת-קבוצת שניה תת-קבוצה
 לפני שנים משבע החל הוויטמין, תוספת הוספה לא הנ״ל למוצר כי העובדה בשל יותר גבוהה בעלות תחליפיים מוצרים שרכש מי וכל הוויטמין, תוספת
הפשרה. הסדר את המאשר דין פסק מתן במועד וכלה האישור בקשת הגשת
 אלא בקרטון שומן 1% לשתיה חלב המוצר את לייצר שלא מתחייבת ושופרסל בשקית שומן 1% לשתיה חלב המוצר את לייצר שלא מתחייבת תנובה
 המוצרים, את לייצר חובה זו מהתחייבות תשתמע לא כי מוסכם לפסח. בכשרות גם החלב, תקן הוראות לפי הוויטמין תוספת את כוללים כשהם
 סעיף להוראת מקנה הדין עוד כל רק תחול היא וכי החרדית, העדה בד״צ של לפסח בכשרות הוויטמין תוספת בנמצא קיימת לא בהן בנסיבות וודאי
מחייב. תוקף החלב לתקן 210.3
 אישור לאחר שבועות שלושה תוך בכך ותחל מתוצרתה, שומן 1% חלב שקיות 565,493ל- מחייב) החלב שתקן (מזו כפולה ויטמין תוספת תוסיף תנובה
 הכפולה הוויטמין שתוספת העובדה כפולה". D ויטמין הכיתוב"תוספת יסומן הכפולה הוויטמין תוספת את שיכילו השקיות על דין. בפסק הפשרה הסדר
 תנובה. מתוצרת שומן 1% מועשר חלב משקה במוצר המצויות ההעשרות באחת שמדובר בכך מתבטאת הקבוצה לחברי הטבה מהווה

 ₪ 1.8 על עומד המוצרים בין (ההפרש רגיל שומן 1% חלב המוצר של במחיר שומן 1% מועשר חלב משקה המוצר של קרטונים 44,500 תמכור שופרסל
 תוספת להשבת שקול הדבר הרגיל, במוצר הוויטמין לתוספת ביחס D ויטמין של כפולה כמות מכיל שומן 1 % מועשר חלב משקה שהמוצר מכיוון ליחידה).
 בלבד. המועשר החלב במשקה המצויים תזונתיים וסיבים סידן תוספת הציבור יקבל בנוסף לצרכנים. ניתנה שלא שנטען הוויטמין

 הקבוצה וחברי המבקשת של והתביעות הטענות לכל ביחס דין בית מעשה וייצור וסופי מלא סעד יהווה ותנובה שופרסל של האמורות התחייבויותיהן קיום
 תנובה של התחייבויותיה וקיום שופרסל, תת-קבוצת לחברי ביחס דין בית מעשה ייצור שופרסל של התחייבויותיה שקיום כך האישור, בבקשת הקשורות

תנובה. תת-קבוצת לחברי ביחס דין בית מעשה ייצור
 כולל שכ״ט ולבאי-כוחה מס) חשבונית (כנגד מע״מ בתוספת ₪ 7,500 בסך גמול למבקשת לפסוק הנכבד המשפט בית בפני ממליצים הצדדים

מס). חשבוניות (כנגד מע״מ בצירוף ₪, 75,000 בסך
 האישור בקשת עוסקת שבו לעניין בקשר ציבורית מטרה לקידום הפועלת ציבורית רשות הקבוצה, חברי של עניינם לטובת הפועל אדם קבוצה, חבר

 בכתב, המשפט, לבית להגיש רשאים לממשלה, המשפטי היועץ וכן כאמור, ציבורית מטרה לקידום הפועל זה, לעניין השר שאישר ארגון, התביעה, או
טרחה. ושכר גמול בעניין המוסכמת להמלצה וכן הפשרה להסדר מנומקת התנגדות זו הודעה פרסום מיום ימים 45 בתוך
 פרסום ממועד יום 45 בתוך המייצגת), התובעת לב״כ העתק (עם המשפט לבית להודיע רשאי הפשרה, הסדר עליו יחול כי מעוניין אינו אשר קבוצה חבר

 תקופת לתום עד הפרישה הודעת את יגיש שלא מי הפרישה"). דטת1("העליו יחול הפשרה שהסדר מעוניין אינו הוא כי הביניים") פת1!7ת (״זו מודעה
 זהות, תעודת שם, הבאים: הפרטים כל את תכלול פרישה הודעת הפשרה. בהסדר ולהתקשר התובעים בקבוצת להיכלל שהסכים כמי אותו יראו הביניים,
יש). (אם פקס מספר טלפון, מספר כתובת,
 המייצגת(ניתן התובעת ב״כ אצל וכן ,8:30-12:30 השעות בין לוד, 3 הציונות רחוב מרכז, מחוז המחוזי המשפט בית במזכירות לעיון עומד הפשרה הסדר
מהמשיבות. אחת כל של האינטרנט אתרי של הבית בדף בהסכם לעיין ניתן כן ).09-7684699 לטל׳ לפנות
 ההוראות יקבעו זו, במודעה האמור לבין הפשרה הסדר הוראות בין סתירה של מקרה ובכל המחייב הוא נספחיו) (על הפשרה הסדר של המלא הנוסח

הפשרה. בהסדר
 החלטתו. פי על מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו הודעה תוכן

המשפט. בית אישור בקבלת מותנה הפשרה הסדר תוקף
מרכז-לח־. 1nnnn המשפט בבית 09:30 בשעה 24.3.19 □1**7 פשרה הסדר לאישנר בבקשה לדיח ?בע7נ ?7התי


