
פשרה הסדר לאישור נקשה הגשת ברבר הודעה
("החוק")2006התשט״ו- ייצוגיות; תובענות חוק להוראות בהתאם

 המשפט") ("ביתבלוד מרכז המחוזי המשפט לבית הוגשה 2019 ביוני 17 ביום כי לחוק, )3(א)(25ו- (ג)18 לסעיפים בהתאם הודעה בזאת ניתנת
 ("בקשת 6953-05-18 ת״צ במסגרת (״המשיבה״),בע״מ שופרסל לבין (״המבקש״)אמרגי אייל בין פשרה״) (״הסדרפשרה הסדר לאישור בקשה

"התובענה"). או האישור"
 2011 משנת החל המשיבה על-ידי ומשווק המיובא איטליה ויצ׳נזי, מתוצרת עוגיות המשיבה בסניף רכש כי המבקש בטענת התובענה של עניינה

 הנטען, שעל-פי אלא לישראל. הראשית הרבנות ובאישור OU הכשרות ועד בהשגחת חדש חשש ללא ישראל אפיית חלבי ככשר שסומן (״המוצר״),
 הרבנות של היבוא מחלקת של אישור לו אין כי נכתב ,2018 בפברואר 22 מיום לישראל הראשית הרבנות על-ידי לציבור שהופצה בהודעה

 כי נטען, מכך יוצא ופועל נוכרי, חלב לאוכלי כשר כמוצר סומן לא האישור לבקשת הרלבנטית מהתקופה בחלק לפחות כי התברר וכן הראשית,
 מוסמכים גורמים מטעם השגחה תחת יוצר המוצר כי היתר, בין היתה, לטענות ביחס המשיבה עמדת הכשרות. חוק הוראות את הפרה המשיבה

 לתצהיר בהתאם אף וזאת מלאה, כשרותית השגחה בעל המוצר הלכתית שמבחינה כך תורה, דין פי על הכשרות דרישות לכלל ובהתאם באיטליה,
 המוצר. את שצרך למי נזק כל נגרם לא מקרה בכל המשיבה לעמדת כמו-כן באיטליה. היצור באתר המשגיחה הרבנית הסמכות מטעם מפורש
 "עוגיות לוז" אגוזי קרם במילוי "עוגיות מסוג מוצר שרכש כשרות שומר אדם כל ו/או דתי מסורתי, אדם כל [א] ההטדד: חל שעליה הקנוצה הגדות
 לישראל" הראשית ידי על הרבנות ידי על "אושר כאילו שווא מצג לגביו הוצג אשר שוקולד"("המוצר") קרם במילוי ו-״עוגיות קפה" קרם במילוי

 );13.3.18(הראשית הרבנות אישור נתקבל בו ליום ועד המוצר את ולהפיץ לשווק המשיבה החלה בו מהיום זה, מוצר אישרה לא שהרבנות אף על
 השנים בשבע נוכרי חלב אבקת מכיל אינו המוצר כאילו לחשוב והוטעה המוצר את שרכש כשרות שומר אדם כל ו/או דתי מסורתי אדם כל [ב]

הקבוצה"). האישור("חברי בקשת הגשת ליום שקדמו
 אוטומטי זיכוי רנדומלי באופן שייבחרו נזק, להם נגרם שלכאורה שלה, הלקוחות מועדון חברי 16,637 ל- תעניק המשיבה הקפוצה: לחברי פיצוי

 בני ולא הלקוחות מועדון חברי אינם המוצר מרוכשי 14.5%ש־ העובדה ובשל בנוסף, ₪; 629,379 של כולל בסכום שלהם המועדון חבר לכרטיס
 הזיכוי מימוש תקופת ייצוגיות. תובענות לחוק א27 לסעיף בהתאם שהוקמה כספים ולחלוקת לניהול לקרן ₪ 107,364 המשיבה תתרום זיהוי,

 חודשים 9 בתוך ש״ח 740,446 ל- יגיע לא ללקוחות הכולל הפיצוי שסך ככל המוקדם; לפי הזיכוי, סכום תקרת למיצוי עד או חודשים 9 על תעמוד
 סכום כי מבטיחה זו הסכמה ש״ח. 740,446 לבין שמומש הסכום בין ההפרש סכום בגובה לחלוקה לקרן המשיבה תתרום מביניהם), המוקדם (או

במלואו. סביר זמן תוך לציבור יעבור הפיצוי
 מתוך או חשבון על שלא למבקש, וגמול עורך־דין טרחת שכר תשלום לאשר המשפט לבית הצדדים המליצו הפשרה בהסדר וגמול: טרחה שבד

 טרחת שכר בגין כדין, מע״מ בתוספת חדשים), שקלים אלף ועשרים ש״ח(מאה 120,000 כדלקמן: הפשרה, הסדר על-פי הקבוצה לחברי ההטבות
למבקש. גמול בגין חדשים), שקלים אלף ש״ח(שלושים 30,000 המבקש; לב״כ דין עורך
 דרישה, טענה, כל על ומוחלט, סופי באופן הקבוצה, וחברי המבקש מוותרים המשפט, בית על-ידי הפשרה הסדר לאישור כפוף תביעות: על ויתור
 וחברי המבקש מצהירים כן המשיבה. נגד האישור ובבקשת בתובענה הכלולות הדרישות או מהטענות איזו עם הכרוכים או הנובעים עילה או זכות

 כל בעתיד להם תהיה לא וכי מטעמה, מי או המשיבה כלפי וטענותיהם זכויותיהם מלוא את ומוחלט סופי באופן ממצה זה הסכם כי הקבוצה
האישור. בקשת מושא בעובדות או האישור בבקשת הקשורה מטעמה, מי או המשיבה כלפי דרישה טענה,
 המנויים מהגופים אחד או הקבוצה, חברי עם הנמנה אדם כל לחוק, (ד)18 סעיף להוראות בהתאם הפשרה: מהטדר ופרישה התנגדויות הגשת

 הפשרה. להסדר בכתב מנומקת התנגדות זו, הודעה פרסום ממועד ימים 45 עד הצדדים), לב״כ העתק המשפט(עם לבית להגיש רשאי בסעיף,
 ממועד ימים 45 עד הצדדים), לב״כ העתק המשפט(עם לבית להודיע רשאי הקבוצה חברי עם הנמנה אדם כל לחוק, (ו)18 סעיף להוראות בהתאם
בקבוצה. להיכלל שלא רצונו על ייצוגיות, תובענות לתקנות 7 בתקנה כאמור ערוך בטופס זו, הודעה פרסום

 ובאתר בדוא״ל הצדדים, ב״כ במשרדי מראש בתיאום וכן המשפט בית במזכירות הקבוצה חברי לעיון עומד המלא הפשרה הסדר עיון: זנות
 זמיר בית א;22 ולנברג ראול ברחוב דין עורכי בן־אריה אליאס ממשרד אביעזיז ויוסף־חי אליאס אלי עוה״ד המבקש, ב״כ המשיבה: של האינטרנט
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