
 פשרה הסכם לאישור בקשה הגשת בדבר הודעה
ייצוגיות") תובענות "חוק (להלן: 2006התשס״ו- ייצוגיות, תובענות חוק לפי

50972־04־17 ת״צ בעניין
 שלעיל. בתובענה הפשרה") "הסכם :פשרה(להלן הסכם לאישור בקשה בחיפה, השלום המשפט לבית הוגשה כי ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 לסעיף בהתאם הודעה בזאת ניתנת

 שמעונוב ארתור עוה״ד ע״י מיוצגת ("הנתבעת") בע״מ גילי מאפיית הנתבעת ;התובע״) טנוס(״ב״כ ניזאר עוה״ד ע״י מיוצג לוי(״התובע״) שחר התובע, :להסדר הצדדים
 ארוז מזון סימון ומחייב- רשמי ישראלי לתקן 9 סעיף להוראות בניגוד מסומנים האישור בקשת נשוא הנתבעת מוצרי ,בשיווק ענינה )14/10/2018 מיום בהחלטה אושרה (אשר זו תובענה
 ״).1241 ״תקן ; ״1145 תקן (להלן:, 1241 תקן לחם- ומחייב- רשמי ישראלי לתקן 107.2 וסעיף ,1145 תקן מראש-

:כדלסמו הפעולות. את לבצע הנתבעת התחייבה הפשרה הסכם במסגרת
"התרומה"). - מע״מ)(להלן ש״ח(כולל 100,000 על עומד לצרכן הכולל ששווים מתוצרתה לחם מוצרי הצדדים ידי על שתיבחר לעמותה תעניק הנתבעת
 גמול ישולם המייצג לתובע כי הצדדים, ממליצים ייצוגיות, תובענות לחוק )2(ז)(18 סעיף להוראת בהתאם - נוחו לבאי טרחה ושבר המייצג לתובע גמול תשלום בדבר מוסכמת המלצה

 ימסר כדין מע״מ בתוספת המייצגת התובע כוח לבא אש״ח 28 של בגובה הטרחה שכר תשלום הפשרה. הסדר אישור מיום ימים, 30 בתוך אליו המיועדת בהמחאה אש״ח 10 של בגובה
הפשרה. הסדר אישור מיום יום, 30 בתוך הייצוגית התובעת כוח לבא
 לקבוצה, ביחס כייצוגית לאישורה והבקשה התובענה עילות ולכל התובענה לענייני ביחס בהסדר) המונח וסילוק(כהגדרת ויתור אוטומטית יתגבש ההסדר, את המשפט בית אישור עם

 המשפט. בית ידי על אושרה מהקבוצה ויציאתם לחוק], (ו)18 סעיף להוראת [בהתאם הקבוצה מן יציאה בדבר הודעה שנתנו אלו למעט התובעים קבוצת לכל ביחס דין בית מעשה וייווצר
 והיועמ״ש, כאמור ציבורית מטרה לקידום הפועל זה לעניין השר שאישר ארגון הבקשה, עוסקת בו לעניין בקשר ציבורית מטרה לקידום הפועלת ציבורית רשות הקבוצה, עם הנמנה אדם

 טלפון. ומספר כתובת ת.ז., מלא, שם תכלול התנגדות ;ארכה תינתן לא ;להסדר מנומקת התנגדות זו, מודעה מפרסום ימים 45 תוך בכתב, המשפט לבית להגיש רשאים
 לעניין ייחשב הוא - ולא מהקבוצה, לצאת לו להתיר זו, מודעה מפרסום ימים 45 תוך הצדדים), לב״כ העתק המשפט(עם מבית לבקש רשאי ההסדר, עליו יחול כי מעוניין שאינו קבוצה חבר

 1 ארכה תינתן לא ;בהסדר) המונח וסילוק(כהגדרת ויתור אוטומטית, ובעניינו, כלפיו שהתגבש כמי ייחשב זה ובכלל בהסדר, ולהתקשרותו בקבוצה להיכלל הסכמתו שנתן כמי זה הסדר
 טלפון. מספר במשיבה, המשתמש שם כתובת, ת.ז., מלא, שם תכלול הבקשה

:הפשרה בהסכם עיוו
 הוראות יקבעו זו, בהודעה האמור לבין הפשרה הסכם הוראות בין סתירה של מקרה בכל המחייב. הוא הפשרה הסכם של המלא הנוסח הפשרה. הסכם של בלבד תמצית מהווה לעיל האמור
הפשרה. הסכם
 עוה״ד - המבקש ב״כ משרד :הבאה הכתובת לפי .מראש נמיאום המבקש כוח בא במשרד וכן חיפה השלום המשפט בית במזכירות הייצוגיות, התובענות בפנקס לעיון עומד הפשרה הסכם
04-8880860:טל׳ ,354004 חיפה, ,20 אלמוג מרחוב טנוס, ניזאר
__________________________.06/03/2019 מיום להחלטתו בהתאם מתפרסמת והיא נשיא) סלאמה, אינאס השופט (כבוד בחיפה השלום המשפט בית ידי על אושר זו הודעה תוכן
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