
2006התשפ״ו- ייצוגיות, תובענות לחולו 25 ו- 0(18 פעיפים לפי הודעה
 המחוזי המשפט בית לכבוד הוגשה 22.2.19 ביום כי הציבור לידיעת בזאת מובא
 המרכז ו.ד. נ׳ דלי 13690־05־18 בת״צ פשרה הסכם לאישור בקשה אביב בתל

הפשרה"). "הסדר :(להלןבע״מ ליזמות
 בע״מ(להלן: ליזמות המרכז ר.ד. כי בטענה הוא בתמצית, התביעה, של עניינה

 משרד רישיון ללא בייבי" "מאיה מגבוני מסוג מוצר ושווקה יבאה "הנתבעת")
 בכל ותקנותיו הצרכן הגנת חוק של הפרה ותוך דין פי על כמתחייב הבריאות

טובין. לסימון הנוגע
 את מהנתבעת רכשו אשר הצרכנים כלל :הפשרה הפכם חל עליה הקבוצה

 מיום החל "המוצרים") (להלן־ maia baby מסוג מגבונים :הבאים המוצרים
. 13.6.2018 ליום ועד בישראל שיווקם
 אביב. תל־ 68 גבירול אבן מרח׳ ירושלמי, גיא דין עורך ידי על מיוצגת הנתבעת
 סימון. בן יוני דין עורך ידי על מיוצגת "התובעת") :דלי(להלן בלה התובעת,

 את שמאשר הדין פסק שבו מהמועד חודשים 24 במהלך :הפשרה הפכם עימרי
 זו. במסגרת המוצרים. לצרכני הטבה הנתבעת תעניק חלוט, יהפוך הפשרה הסדר

 של האינטרנט אתר דרך המוצרים את לרכוש שיחפוץ לקוח לכל הנתבעת תמכור
 כמפורט מופחת במחיר "האתר") (להלן־ http:/maiababy.co.il/he/ הנתבעת

 רביעיות 6 המכיל קרטון האתר במסגרת הנתבעת תשווק ההטבה במסגרת להלן.
 "ההטבה"). :(להלן ₪ 65.4 של מופחת במחיר מגבונים) חבילות 24(מוצרים

 הסכמתם, את לקבל המשפט לבית המליצו הצדדים לעיל, האמור על בנוסף
 כוח לבא ותשלם כגמול ₪ 5,000 של־ סך לתובעת תשלם הנתבעת לפיה:

 חשבונית. קבלת כנגד מע״מ בצירוף ₪ 22,000 של־ סך התובעת
 ציבורית רשות התובעים, קבוצת עם הנמנה אדם :התובעים מקבוצת פרישה
 התביעה, או הבקשה עוסקת שבו לעניין בקשר ציבורית מטרה לקידום הפועלת

 היועץ וכן כאמור, ציבורית מטרה לקידום הפועל זה, לעניין השר שאישר ארגון,
 מיום ימים 45 בתוך בכתב, המשפט, לבית להגיש רשאים לממשלה, המשפטי

 יימסר מההתנגדות העתק הפשרה. להסכם מנומקת התנגדות זו הודעה פרסום
 שיחול מעוניין אינו אשר קבוצה חבר התובעת. וב״כ הנתבעת ב״כ למשרדי גם

 להגשת שנקבע המועד בתוך המשפט, מבית לבקש רשאי הפשרה, הסכם עליו
 ההסדר. יחול שעליה הקבוצה מן לצאת לו להתיר לעיל, כמפורט התנגדויות

 בתל השלום המשפט בית במזכירות התובעים קבוצת לעיון עומד הפשרה הסכם
 הסדר .8:30־13:30 השעות בין א׳־ה׳, בימים תל־אביב, ,1 ויצמן רחוב אביב,

 במשרדי בהסכם לעיין אף ניתן הייצוגיות. התובענות בפנקס גם מפורסם הפשרה
 עו״ד אביב, תל־ 68 גבירול אבן רח׳ עו״ד, ,ירושלמי [גיא מראש בתיאום עוה״ד

 של האינטרנט באתר וכן ]04־8660909:פקס׳ ,04-8661212 טל׳: סימון בן יוני
. maiababy.co.il- הנתבעת

 הוראות בין סתירה של מקרה בכל המחייב. הוא הפשרה הסכם של המלא הנוסח
 נוסח הפשרה. שבהסכם ההוראות יקבעו זו, במודעה האמור לבין הפשרה הסכם
להחלטתו. בהתאם מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו הודעה
 09:00 כשעה 2019 יוני 4 ליום פשרה הפדו לאישור ככמשה לזיוו נמנע תתימ
יפו. אייי- ™1המשפי^י בכית

 סימון בן יוני עו״ד
התובעת ב״כ

הערה



