
ייצוגית תניעה ואישוו־ בבקשה נשוה ההדר ואשר נקשה בדבר ה1הודו
בע״מ) י7פמי מאצ׳ נ׳ עינב 42056-08-18 (ת״צ

 לבית הוגשה 26.6.2019 ביום נ׳ ,2006 - התשס״ו ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 סעיף לפי הודעה בזאת ניתנת
 עינב וסיתוונית עינב ליהיא 42056-08-18 בת״צ פשרה הסדר לאישור בקשה המשפט") בלוד("בית המחוזי המשפט

בע״מ("המשיבה")("הבקשה"). פמילי מאצ׳ נ׳ ("המבקשות"),

 איום המזון), מוצרי (למעט המשיבה ידי על הנמכרים המוצרים לפיה המבקשות בטעות הבקשה של עניינה
 המוצרים את לסמן חוקית חובה חלה המשיבה על המבקשות, ולטעות לחוק; בהתאם העברית בשפה מסומנים
 המבקשות), ידי על המשיבה(המוכחשת לטעות לפידין; הנדרשים הסימונים העברית,בכל בשפה ידה על הנמכרים

 משום אן, האישור, בקשת הוגשה בטרם עוד העברית, בשפה גם ידה על הנמכרים המוצרים את לסמן החלה היא
 בחו״ל, מתבצע שהסימון ומשום תדיר, באופן והמשתוים המתחדשים מוצרים, פוט׳ אלפי בעשרות שמדובר

כלהלן: פשרה, ברבו להסכמות הצדדים הגיעו ומתן, משא של בסופו זמן. שאורן בתהלין מרובו

 העברית בשפה סומן לא אשר ,daiso japan בחוויות מוצו ונש ו/או שביקר מי כל על יחול הפשרה הסדר
 המשפט בית ע״י הפשרה הסדר אישור למועד ועד בישראל הראשונה החנות פתיחת ממועד לחוק, בהתאם

 הפשרה, הסדר יאושר בגינן העילות הפשרה("הקבוצה"). ולהסדו לחוק בהתאם העברית בשפה הסימון והשלמת
בבקשה. המפורטות העילות כל הן

 הוראות לכל בהתאם בסניפיה, המשווקים המוצרים כל את לסמן המשיבה התחייבה ההסדר, לתנאי בהתאם
 למועד עד יושלם לא שהסימון ככל נ׳ מוסכם האחרון"). ("המועד 1.10.2019 ליום עד וזאת המחייבות, הדין

 אן ,31.12.2019 ליום עד היינו התיוג, השלמת לצורך נוספים חודשיים בת חסד תקופת למשיבה תינתן האחרון,
 המלא, לסימון שעד הביניים בתקופת הנמכרים. המוצרים מכלל 80% לפחות סומנו האחרון שבמועד בתנאי זאת
 המשמרת למוהל לפנות יהיה ניתן מסוים, מוצו לזיהוי ביחס הנדוש מידע בכל ני המבהיר חוות בכל שילוט יוצב

 ללקוחותיה הטבה המשיבה תעניק בנוסף, הנדרש. המידע את לספק המשמרות מנהלי יוכשרו ובהתאמה בחוות,
 חנויות מבין באחת אחד מוצו שירכוש צונן כל הבא: באופן יוענק הפיצוי ("הפיצוי"). ₪400,000 של כולל בשווי

 מוצרים מלאי מתוך לבחירתו, ),₪10 של חינם(בעלות נוסף מוצו לקבל זנאי יהיה ),₪10 של המשיבה(בעלות
 מגורים מטבח; ויופי; טיפוח יצירה; של: מובילות קטגוריות בחמש החנות, בקופת לבחירתו שיועמדו מסוימים

 המשפט בית ע״י הפשרה הסדר אישור ממועד החל הכל), בסך מסוימים מוצרים 40,000 של חוס(מלאי וכלי
 תמומש לא וההטבה ככל ההסדר. לתנאי בהתאם האמורים, המסוימים המוצרים חלוקת שתסתיים ועד הנכבד,

 חלוקת לגמו עד המועד את המשיבה תאריך האמורה, התקופה בתוך ₪, 400,000 של כולל לסכום עד במלואה,
 למבקשות נ₪ 5,000 של בסך גמול על המשפט לבית ימליצו הצדדים ני הפשרה בהסכם נקבע כן המוצרים.

המבקשות. נוח לבאת מע״מ בתוספת ₪ 85,000 של בסך ושנ״ט יחד) (שתיהן

 והתביעות הטענות לכל ביחס וסופי מלא סעד יהווה לעיל, כמפורט המשיבה, של התחייבויותיה קיום
האישור. ובבקשת בתביעה לנטען ביחס בי-דין מעשה ויצוו הקבוצה וחבוי המבקשות של

 ממועד ימים 45 ובתוך בנתב המשפט, לבית להגיש רשאים לממשלה, המשפטי והיועץ אדם כל קבוצה, חבו
 עליו, יחול הפשרה הסדר ני מעוניין שאינו קבוצה חבו הפשרה. להסדר מנומקת התנגדות זו, הודעה פרסום
 פרסום מיום ימים 45 בתוך הצדדים), נח לבאי העתק (עם המשפט לבית בנתב פרישה הודעת להגיש ושאי

 טלפון. ומס' כתובת ת״ז, מס' מלא, שם הבאים: הפרטים את תכלול פרישה הודעת פרישה"). זו("הודעת הודעה
דין. בית מעשה עליו ויחול הפשרה להסדר שהסכים כמי ייחשב האמורה, בתקופה פרישה הודעת יגיש שלא מי

 ההסדר. לתוקף מתלה תנאי יהווה חלוט, דין בפסק המשפט, בית ידי על הפשרה הסדר של מותנה בלתי אישור
 אצל וכן 8:30-13:30 השעות בין א׳-ה' בימים המשפט, בית במזכירות הקבוצה חבוי לעיון עומד הפשרה הסדר

 ב״נ ואצל 10:00-13:00 השעות בין א׳-ה' בימים לציון ראשון ,4 לישוסקי וח' טל נופו עוה״ד המבקשות, ב"נ
 הוא נספחיו) הפשרה(על הסדר של המלא הנוסח ).03-6242442 מראש(טל׳ בתיאום סמוגווה, ויו עו״ד המשיבה,

הפשרה. הסדר הוראות יקבעו זו, בהודעה האמור לבין הפשרה הסדר הוראות בין סתירה של מקרה ובכל המחייב

להחלטתו. בהתאם מפורסמת והיא המשפט בית ידי על אושרה זו מודעה
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