
 פשוה תסנס לאישור נקשה הגשת בדנו הודעה
נע״ט )1987 פויניו(הדס נ׳ ואח׳ נחילי 596/05 ת.א. נטסגות

 ו- הפשרה" ("הסנט שבכותרת בתובענה פשרה הסכם לאישור בקשה הגשת על הודעה בזאת ניתנת
בהתאמה). "התונענה"

 נגד כייצוגית תובענה לאישור בקשה בנצרת המחוזי המשפט לבית הגישו המייצגים התובעים 16.3.05 ביום
 לפיה בטענה שעניינה בהתאמה), האישור" "נקשת ו- "הנתנעת" או ("פייטו"בע״מ )1987 פריניר(הדס

 שהרבנות אף על וזאת גליל-תחתון, הרבנות בהשגחת לפסח ככשרים מוצריה את הציגה פריניר 2004 בשנת
 וללא השגחה ללא מחו״ל גלם חומרי ייבוא לנוכח במוצרים חמץ חשש שישנו הפסח לפני ימים 5 כ- קבעה
 התרשלה הקבוצה, חברי את הטעתה פריניר התובעים, לטענת ובכך מהרבנות מתאימים אישורים קבלת

 פגיעה בדמות ממוני ובלתי ממוני לנזק להם וגרמה בכשרות הונאה איסור חוק הוראות את הפרה כלפיהם,
 החומר שכן לפסח כשרים מוצריה כי היתר, בין וטענה, האישור בקשת בפני התגוננה פריניר באוטונומיה.

 המוצרים, כשרות את בדיעבד אישרה הרבנות כי בתוקף, כשרות תעודת החזיקה שהיא חמץ, הכיל לא המיובא
 הפגיעה כי הציבור, את הטעתה לא בכשרות, הונאה איסור חוק הוראות את הפרה לא התרשלה, לא היא כי

 וכי לפסח כשרים ללא המוצרים את הופך אינו חמץ חשש כי דברים, זוטי בגדר הינה באוטונומיה הנטענת
 ופוסקים רבנים הלכות הביאה ואף המיוצגות לקבוצות בהתייחס הלנה פי על איסור על במעבר מדובר אין

האמורה. בעמדה לשיטתה התומכים
 ע״א זו החלטה על ערערו המייצגים והתובעים האישור, בקשת את 2006 בשנת דחה המחוזי המשפט בית

 הערעור התקבל במסגרתו העליון המשפט בית של דינו פסק ניתן 4.9.14 ביום פריניר). נ׳ ואחי ברזילי 8037/06
 בנצרת, המחוזי המשפט בבית לגופו להתנהל חור תיק בערעור"). הדין ("פסקכייצוגית אושרה והתובענה
צלח. לא אשר גישור, להליך פנו הצדדים המשפט בית ובהמלצת

 טענה פריניר וו ובמסגרת המחוזי המשפט בבית להתנהל המשיכה התובענה הגישור, הליך סיום לאחר
 (ד)20 לסעיף ובהתאם מבוקרים כספיים דוחות היתר, בין זו, לטענתה בתמיכה והציגה קשה הכללי שמצבה

 דיון במסגרת הקבוצה. חברי לטובת פיצויים בפסיקת שיקול מהווה הדבר ייצוגיות, תובענות לחוק )2(
 בית להצעת הסכימו והצדדים הסכסוך, ליישוב מתווה ביוזמתו המשפט בית הציע ,27.3.19 מיום הוכחות
 שעיקריו פשרה הסכם גיבשו הצדדים לכך ובהתאם שיפוטית החלטה של תוקף קיבלו וההסכמות המשפט

כדלקמן: הם
 כשרים מזון מוצרי של צריכה העדפות בעל הצרכן, הגנת בחוק כהגדרתו "צרכן", כל - המיוצגת״ ״הקבוצה .1

 בין :קרי במהלכו(״במהלכו״, או ,2004תשס״ד- פסח לקראת בישראל, שרכש, הרבנות, בהשגחת לפסח
 שעיקרו לשימוש ),12.4.04 בתאריך שחל פסח, של שני חג למוצאי ועד 5.4.04 בתאריך שחל ערב-הפסח,

 ושעל-גבי מיובא, עגבניות ברכו שימוש נעשה שבייצורו פריניר, ממוצרי מוצר משפחתי, או ביתי, אישי,
 שתי כוללת המיוצגת הקבוצה תחתון". גליל האזורית הרבנות בהשגחת לפסח "כשר :הוא ני צוין אריזתו

 את צרכו לא אן שרכשו הקבוצה חברי (נ) פריניר; מוצרי את שצרכו הקבוצה חברי (א) קבוצות: תתי
 חלוט דין פסק של תוקף ומתן המשפט בית ידי על הפשרה הסכם אישור - ההסכם״ ״אישור ;פריניר מוצרי

 מהמועד שתחל שנים 10 בת תקופה - ההטבה״ ״תקופת ;ההסכם אישור מועד - הקובע״ ״המועד ;להסכם
הקובע.

:כדלקמן ההטבה, תקופת במהלך לציבור הטבה להעניק מתחייבת פריניר .2
 ארוחות המחלקות לעמותות ממוצריה מוצרים ההטבה תקופת במהלן שנה בכל תתרום פריניר 2.1

 ההנחה ללא לצרכן מוצר של יחידה מחיר ש״ח(לפי 300,000 של כולל בשווי לנזקקים, ומצרכים
להלן)("התרומה"). כאמור

 4 על לציבור(״ההנחה״) הנחה ההטבה תקופת במהלך שנה בכל להעניק מתחייבת פריניר בנוסף, 2.2
 לתנאים ובכפוף דעתה שיקול לפי תבחר שהיא יותר או אחרים מוצרים 4 או יותר או הבאים המוצרים
 יותר או אחד ;גרם 800 מרוסקות עגבניות ;גרם 260 עגבניות רסק ;גרם 100 עגבניות רסק :שבהמשך

"המוצרים"). :גרם(יחדיו 230 ופיצה פסטה שקשוקה, רוטב גרם, 240 לילדים פסטה מרוטב
 מגלם זה סכום מוצר. סוג מאותו מוצרים שני בגין לצרכן מהמחיר 5.5% על לפחות יעמוד ההנחה שווי 2.3

 ויגיע יכול השנים ושבמרוצת לשנה ש״ח 300,000 מ- יפחת שלא בסך פריניר ידי על שמוערכת הטבה
ש״חלשנה. 400,000 ל-

 ומוצר, מוצר כל של מהמחיר באחוזים הנחה היא פריניר מתחייבת לה ההנחה :יובהר ספק הסר למען 2.4
ההנחה. של תחילתה מועד לפני סמוך אחת ליחידה המוצר של לצרכן המחיר לפי נקבע אשר

שנה. בכל הפסח, חג של האחרון ביום שמסתיימים ימים 30 למשך תינתן ההנחה 2.5
 שיווק וברשת בישראל הגדולות 5 מ- שיווק רשתות בשתי לפחות ההנחה את להחיל מתחייבת פריניר 2.6

נוספות. לרשתות המבצע להרחיב רשאית תהיה פריניר בינונית.
 להחיל תבחר היא פריניר דעת שיקול פי על בו במקרה או ייפסק, לעיל) המוצרים(כהגדרתם שייצור ככל .3

 הטבה תניב עליהם שההנחה כן אחרים מוצרים במקומם יבואו נוספים, או אחרים מוצרים על המבצע את
 ייצור בהפסקת אין ספק, הסר למען שלעיל. למוצרים ביחס להטבה הכלכלי בערכה השקולה לציבור

 כאמור תרומה למתן פריניר של מהתחייבותה לגרוע מנת על זה בסעיף כאמור בהחלפתם או המוצרים
לעיל. 2.1 בסעיף

 תרומה במתן ותחויב תמשיך היא מוצרים, תייבא זאת ובמקום היצרנית פעילותה את תפסיק שפריניר ככל .4
לעיל. 2.2 - 2.1 סעיפים מכח בהן מחויבת שהיא ולהנחה לתרומה כלכלית שקולים שיהיו והנחה

 שווי את המשפט בית יעריך אז כי מוצרים, תייבא ולא היצרנית פעילותה את תפסיק שפריניר במקרה .5
 ופריניר לעיל), 2.2 בסעיף כאמור והתרומה לעיל 2.1 בסעיף כאמור מהציבור(ההנחה נמנעה אשר ההטבה
 הסר למען ייצוגיות). תובענות לחוק א27 כסעד(סעיף שנפסקו כספים וחלוקת לניהול לקרן זה סכום תעביר
פירעון. חדלת תהיה פריניר בו במקרה יחול לא זה תנאי ספק,

 עיסוקה את תשנה שמה, את תשנה שלישי לצד מקצתה או כולה פעילותה את תעביר תימכר, שפריניר ככל .6
תוקפן. במלוא אותה ולחייב לחול תמשכנה זה הסכם לפי התחייבויותיה וכיו״ב,

 החשבון"). הצדדים("רואה ידי על בהסכמה תומלץ שזהותו חיצוני חשבון רואה המשפט בית ידי על ימונה .7
 בפועל ההטבה למתן עובר לו יימסרו היתר ובין פריניר ידי על ההסכם קיום אופן את יבחן החשבון רואה
 שניתנה ההטבה שווי את יאמוד ההטבה, תינתן בהן השיווק ורשתות המוצרים רשימת את שנה בכל

הנכבד. המשפט לבית ידווחו והם לצדדים כך על ידווח שנה, בכל לציבור
 2.2 בסעיף ההנחה(כאמור במסגרת לציבור בפועל ניתנה אשר ההטבה החשבון, רואה אומדן שלפי ככל .8

 של תשרי בחגי גם דלעיל, במתכונת הנחה תעניק פריניר אזי ש״ח, 300,מ-ססס מסוימת בשנה פחתה לעיל)
ימים. 30 במשך שלאחריה, העברית השנה

 ושכר המייצגים לתובעים הגמול סכומי לעניין משותפת המלצה לגבש הצדדים ביד עלה שלא מכיוון .9
לצדדים. טיעון זכות מתן לאחר המשפט, בית הכרעת לפי ישולמו אלה כוחם, לבאי הטרחה

 ההסכם, פי על פריניר של התחייבויותיה מלוא למילוי ובכפוף הפשרה להסכם דין פסק של תוקף מתן עם
 למתואר הקשור בכל עילה או זכות דרישה, טענה, כל על מוותרים מיוצגת הקבוצה וחברי המייצגים התובעים

 המיוצגת. הקבוצה וחברי המייצגים התובעים כלפי דין בית מעשה יהווה הדין ופסק לעיל,
 מטרה לקידום הפועלת ציבורית רשות הקבוצה, חברי של עניינם לטובת הפועל אדם מיוצגת, הקבוצה חבר

 המשפטי היועץ וכן כאמור, ציבורית מטרה לקידום הפועל ארגון התובענה, עוסקת בו לעניין בקשר ציבורית
 להסכם מנומקת התנגדות זו, הודעה פרסום מיום יום 45 בתוך בכתב, המשפט, לבית להגיש רשאים לממשלה,

הפשרה.
 בתוך המשפט, לבית להודיע רשאי הפשרה, הסכם עליו יחול כי מעוניין אינו אשר המיוצגת הקבוצה חבר

 עליו. יחול הפשרה שהסכם מעוניין אינו הוא כי לחוק (ו)18 בסעיף כאמור התנגדויות להגשת שנקבע המועד
 מקרה בכל המחייב. הוא הפשרה הסכם של המלא הנוסח הפשרה. הסכם של בלבד תמצית מהווה לעיל האמור

 הפשרה. הסכם הוראות יקבעו זו, במודעה האמור לבין הפשרה הסכם הוראות בין סתירה של
 ממשרד לורייה יאנה ועו״ד טאובמן דורון עו״ד - המייצגים התובעים ב״כ במשרד לעיון עומד הפשרה הסכם
 ב״כ ובמשרד ; 03-7961001:פקס ; 03-7961000:טל׳ אביב, תל ,33 יעב״ץ ברחוב דין, עורכי משרד ושות׳, כספי

 ;03-5617414;טל׳ אביב, תל ,B בניין דפנה, הדר בית ,39 המלך שאול שדרות חן, אור דוד עו״ד - הנתבעת
.03-5618392 פקס:
להחלטתו. בהתאם מתפרסמת והיא בנצרת המחוזי המשפט בית ידי על אושר זו הודעה תוכן

עו״ד טאובמן, דורון עו״ד לורייה, יאנה עו״ד לוי, עופר עו״ד חן, אור דוד
ושות׳ כספי

המייצגים התובעים ב״כ הנתבעת ב״כ

הערה



