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 (להלן: ״התובע המייצג״)

- נגד ־

 מרב מזון כל בע״מ ח.פ. 513461053

 באמצעות עוה״ד אמיר דולב ו/או יוני פולק ואח׳

 ברגרזון ושות׳, משרד עורכי דין

 דרך מנחם בגין 11, מגדל רוגובין תדהר קומה 21, רמת גן 5268104

 טל׳: 03-7556900; פקס׳: 03-7556909

 (להלן: ״המשיבה״)

 בסש\ז מעודכנת לאישור תסדר פשרה 1תו1ענוז ייצוגית

 הצדדים מתכבדים בזאת להודיע לבית המשפט הנכבד, כי הגיעו להסכמה ביניהם על הסדר פשרה

 בתיק שבנדון, לשם סילוק סופי ומוחלט של ההליך.

־2006 (להלן: ״חוק תובענות ייצוגיות״ או  בהתאם לסעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס״ו

 ״החוק״), בית המשפט הנכבד מתבקש להורות לצדדים לפעול בהתאם לפרוצדורה הקבועה בחוק

 לשם אישור הסדר פשרה, כדלקמן:

 א. פרסום המודעה הראשונה לציבור בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה, אשר תכלול

 את פרטי הסדר הפשרה, את האפשרות להגשת התנגדויות ובקשות שלא להיכלל בקבוצה,

 וזאת בנוסח המסומן והמצורף כנספח 1 לבקשה זו בשני עיתונים יומיים - האחד, ארצי,

 והשני, המתפרסם במגזר החרדי, על חשבון המשיבה.

 ב. משלוח העתק של בקשה זו ושל הבקשה לאישור תובענה כייצוגית ליועץ המשפטי לממשלה

 ולמנהל בתי המשפט.

 ג. בהתאם לסעיף 18(ד) לחוק, לקבוע כי הגשת התנגדויות להסדר הפשרה תעשה תוך 45 יום

 מיום פרסום המודעה הראשונה לציבור בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה.

 ד. בחלוף המועד להגשת התנגדויות, בית המשפט הנכבד מתבקש, על פי סמכותו בהתאם

 לסעיף 19 לחוק, לאשר את הסדר הפשרה, ליתן לו תוקף של פסק דין ולקבוע גמול לתובע

 המייצג ולבא כוחו בהתאם להמלצת הצדדים לעניין זה.

 ה. לאחר מתן פסק הדין, להורות על פרסום המודעה השניה לציבור בדבר אישור הסדר

 הפשרה.
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י nvpz זו: ס ו מ י  נ

 ההליבימ

 1. ביום 10.9.2015 הגיש התובע המייצג כנגד המשיבה את התובענה לבית המשפט המחוזי

 מרכז, במסגרתה טען כי המשיבה אינה מסמנת את המחיר ליחידת המידה של המוצרים

 בחנויותיה. עוד טען המבקש כי הוא רכש בסניפה בעיר אשדוד מוצרים שונים ובגין אי

 סימון המחיר ליחידת מידה נגרם לו נזק בשיעור 2 ₪.

 2. לתמיכה בטענותיו, סקר המבקש שלוש מחנויות המשיבה בערים אשדוד, בני ברק ולוד

 ונמצא כי המשיבה אינה מסמנת את המחיר ליחידת המידה, תוך הפרח לכאורה של תקנות

ר ליחידת מידה), התשס״ח - 2008. י ח מ ) ן כ ר צ  הגנת ה

 3. כתוצאה מהאמור, המבקש טען כי המשיבה מתעשרת שלא כדין על חשבון כל קהל

 לקוחותיה, בין אם הם נוהגים שימוש במחיר ליחידת מידה ובין אם לאו, ששיעורו

 החיסכון בהוצאות המשיבה הנובע מאי סימון המחיר ליחידת המידה.

 4. הואיל וכך, עתר המבקש להורות למשיבה לתקן את הליקויים המפורטים בבקשת האישור

 בדרך של סימון המחיר ליחידת מידה באופן מלא ומדויק.

 5. כן עתר המבקש לקבלת סעד כספי לנוכח החיסכון שהיה נגרם לצרכנים לו רכשו מוצרים

 ככל והמוצרים היו מסומנים כדין.

 6. בטרם הוגשה תגובת המשיבה לבקשת האישור, באו הצדדים בדברים והגיעו להסכמות

 המפורטות להלן, אשר יהיה בהן כדי לייתר את הדיון בבקשת האישור, כך שהסדר פשרה

 זה יחול על קבוצת התובעים הכוללת את כל לקוחותיה של המשיבה אשר רכשו בחנויותיה

 מיום 1.1.2009 ועד מועד מתן תוקף של פסק דין בתיק דנן והמבקש אינו עומד עוד על

 טענות אחרות כלשהן בעניין זה.

 הגדרת הקבוצה

 7. לצורך הסדר הפשרה מסכימים הצדדים כי הקבוצה (להלן: ״הקבוצה״) תוגדר כך שתכלול

 את כל הלקוחות אשר רכשו בחנויות המשיבה מוצרים ארוזים מראש החייבים בסימון

 המחיר ליחידת מידה מיום 1.1.2009 ועד מועד אישור הסדר הפשרה בפסק דין.

 8. לצורך הסדר הפשרה, ולצורך זה בלבד, מסכימים הצדדים כי הטענות שבבקשת האישור

 מעוררות שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה כהגדרתה לעיל.

 עיקרי הסדר הפשרה והצהרות הצדדימ

 9. הצדדים מצהירים כי אין כל מניעה ־ חוקית, חוזית ו/או אחרת ־ להתקשרותם בהסכם זה,

 ולקיום חיוביהם על פיו במלואם ובמועדם, הכול בכפוף לאישור ההסכם על-ידי בית

 המשפט הנכבד.
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 10. הצדדים מצהירים כי אין בהתקשרותם בהסכם זה משום הודאה מצד מי מהם ו/או מי

 מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי של משנהו שנטענה בכתבי בי־הדין שהוחלפו במסגרת

 בקשת האישור ו/או התובענה, ובהתאם נערך הסכם זה.

 11. המשיבה מצהירה כי במועד חתימת הסכם זה, היא השלימה את הליך סימון המחיר

 ליחידת המידה של המוצרים הארוזים מראש בחנויותיה, ובמועד חתימת ההסכם היא

 מסמנת את המחיר ליחידת המידה של כל המוצרים החייבים בסימון זה. עוד מתחייבת

 המשיבה לקיים בעתיד את הוראות הדין בקשר לסימון המחיר ליחידת מידה.

 12. מצ״ב רשימה המפרטת כתובת של כל סניף מסניפי המשיבה בערים השונות בארץ.

 13. במסגרת הסדר הפשרה תתרום המשיבה לטובת עמותת קופת העיר בני ברק-קופת העיר שע״י

 ועדת הצדקה, ע.ר. 58-037769-5, ו- עמודי עולם בע״מ (חל״צ), ח.פ. 51-401802-7 כרטיסי

 חיוב לקניית מוצרים בחנויותיה ובשווי כולל של 800,000 ₪. התרומה תתבצע בתוך ששה

 חודשים ממועד החלטת בית המשפט הנכבד המאשרת את הסדר הפשרה. התרומה תחולק

 באופן הבא: סכום התרומה יחולק באופן שווה בין שתי העמותות הנ״ל, ואלה יחלקו

 הסכום באופן יחסי בין הערים השונות בארץ בהם ממוקמים סניפי המשיבה. חלוקת

 התרומות לנזקקים בכל אזור תהיה בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים ובכלל זה מחלקות

 הרווחה ברשויות המקומיות בהם ממוקמים הסניפים.

 14. ככל הנדרש, בתוך 30 יום מיום הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה לבית המשפט הנכבד,

 יעבירו הצדדים באמצעות המשיבה לבית המשפט הנכבד אישור על ניהול תקין מרשם

 העמותות, והתחייבות עתידית של העמותות לביצוע החלוקה בהתאם לאמור בס׳ 13 לעיל

 וכן להגשת דו״ח מפורט בדבר השימוש שנעשה בתרומה בפועל, בהתאם לקבוע בת״צ (תל

 אביב) 22236-07-11 שלומי שרייר נ׳ שירותי בנק אוטומטיים בעי׳מ, כב׳ השופט יצחק

.  ענבר(16.9.2014)

14 לעיל יהווה סעד ־  15. קיום התחייבויותיה של המשיבה בהתאם לאמור בס׳ 11 ובס׳ 13 ו

 מלא וסופי ביחס לכל הטענות והתביעות של המבקש וחברי הקבוצה הנזכרות בבקשת

 האישור המתייחסות לקיום דרישות החוק בסניפי המשיבה, בקשר לסימון המחיר ליחידת

 המידה.

 המסדר ראוי, המו וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה; סיום ההליך בהסדר פשרה הוא

 הדרך היעילה וההוגנת להכריע במחלוקות בנסיבות העניין

 16. הצדדים סבורים כי הסדר הפשרה הינו הוגן וראוי, בהתחשב במהות התובענה, ובסיכונים

 ובסיכויים של שני הצדדים, כפי שהם עולים מן התובענה ומן האמור לעיל בבקשה זו.

 17. כמפורט לעיל, בקשת האישור עוררה שאלות הראויות לדיון והביאה גם לאכיפה והקפדה

 משמעותית, גם בעתיד, על הוראות הדין בהתייחס לסימון המחיר ליחידת מידה בחנויות

 המשיבה! לנוכח העובדה כי לאחר הגשת הבקשה הוסדר סימון המחיר ליחידת מידה

 בסניפי המשיבה כך שלמעשה הפגמים אשר נטענו בבקשת האישור תוקנו, והרכיב אשר
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 עמד בבסיס הבקשה, למתן צו עשה, כבר מתקיים הלכה למעשה; התועלת שהביאה הבקשה

 לאישור ללקוחות המשיבה; מידת החשיבות הציבורית של הבקשה לאישור; התועלת

 שהביאה הבקשה בעתיד בכל הנוגע לקיום החוק! הצדדים סבורים כי בנסיבות אלו, אין כל

 טעם בניהול הליך משפטי יקר וממושך! ואשר במסגרתו עשויים להידרש ממילא בירורים

 שונים, שעלותם תהא בצידם, לצורך בדיקת זכאותו של כל אחד מחברי הקבוצה לפיצוי

 כלשהו מהמשיבה, לרבות על רקע השימוש או אי השימוש אותו עושה הלקוח בסימון

 יחידת המידה. זאת, ככל שייקבע מלכתחילה שיש ממש בטענות המבקש בתובענה ושההליך

 מתאים לבירור ייצוגי.

 18. בכך, הסדר הפשרה משיג את המטרות המנויות בחוק: הדין נאכף, העלויות בהן תישא

 המשיבה לפי הסדר הפשרה מהוות הרתעה משמעותית מפני הפרתו, סעד הולם ניתן

 לקבוצה שנטען כי ניזוקה מהפרת הדין, וסיום ההליך בהסדר הפשרה הוא דרך יעילה

 והוגנת ליישוב המחלוקת בדבר ההפרה והנזק שנגרם כתוצאה ממנה.

 19. בנסיבות אלה, לא יכול להיות ספק כי הסדר הפשרה הינו ראוי והוגן! וכי הסדר הפשרה

 מעניק לחברי הקבוצה פיצוי הרבה למעלה מן הסביר.

 יתד ההליכים לפי סעיפים 18 ו- 19 לחוק

 20. אין מחלוקת משפטית או מקצועית בין הצדדים באשר לדרישות החיקוקים העומדים

 ביסוד בקשת האישור ־ הוראות חוק הגנת הצרכן באשר לסימון המחיר ליחידת מידה

 (ובענייננו סימון המחיר ליחידת מידה של המוצרים החייבים בסימון יחידת המידה,

 בהתאם להוראות חוק).

 21. הנזק שנטען שנגרם כתוצאה מהפרת חיקוקים אלה קשור בשיקולים ששקלו חברי הקבוצה

 בהתנהלות יומיומית פשוטה. ככזה לא קיימות ראיות ישירות לגביו, פסיקת פיצוי בגינו

 ממילא חייבת להיעשות על בסיס אומדנא של בית המשפט הנכבד, ואומדנא כזו היוותה את

 הבסיס להסדר הפשרה.

 22. ההיקף הכספי במסגרתו תינתן ההטבה לציבור הוא משמעותי וקבוע מראש, שיצא כולו

 מכיסה של המשיבה.

 23. הואיל וכך, הצדדים יטענו כי מדובר במקרה מובהק בו אין צורך במינויו של בודק מכוח

 סעיף 19 (ב) לחוק.

 24. בנסיבות דומות, עת הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין הפרת הוראות חוק

 הפיקדון וחוק הגנת הצרכן, וניתנה התחייבות דומה לסימון עתידי של מכלי המשקה

 בהתאם להוראות הדין, אישר בית משפט נכבד זה, במסגרת ת״צ 39875-05-13 כהן חללה

; פסק דין מיום 16.9.2014) (להלן: ״עניין בו  נ׳ יקב הגליל יוסף גולד וגניו בעי׳מ (פורסם בנ

 יקב הגליל״), הסדר פשרה שהוגש לאישורו, ובין היתר, בנימוק, כדלקמן:

 ״א. התועלת שעשויה לצמוח לקבוצה מניהול ההליך - ״. איו זה בדור אם קבלת

 התביעה תוליד לקבוצה תוצאה טובה מזו שיצמיח הסדר הפשרה. הקושי העיקרי
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 שמתעורר במקרה זה הוא הופחת הנזק לצרכנים כתוצאה מהפרת חובת סימון הפיקדון

 ואומדן היקפו של נזק זה...

 מעבר לכך, עסקינו בהפרת חובת סימון מוצרים בהתאם לחקיקת הפיקדון על מכלי

ה י ד _ . . ^ ה ^ ל ח ה ו ? 1 ! 3 ר ד _ ^ ן א ^ מ ; מ  משקה. מש>גי^_שהמשיבה ת

, וזאת בין היתר בשים לב & י ת ו ^ מ ^ מ ^ ^ ל חברי ^ ^ ס ר ו ^ א  ה

 לעובדה שממילא לא ניתן יהיה לאתר את חברי הקבוצה ולפצותם באופן המביא

 בחשבון את הפגיעה שנגרמה להם. לזאת יש להוסיף את העובדה כי תובענות שעניינן

 סימון מוצרים אינן מצויות, במקרה הרגיל, ברף הגבוה של פגיעות צרכניות, ועל כן

 נטיית בתי המשפט בעניינים מסוג זה צריכה להיות לטובת אישור הסדרי פשרה

 והסתלקות, המבטיחים התנהלות על פ> דיו מעתה ואילך״.

 איו צורך במינוי בודק

 25. במסגרת הבקשה לאישור הסדר הפשרה, הצדדים יבקשו מבית המשפט להורות, כי אישורו

 של הסדר פשרה זה אינו טעון קבלת אישור מבודק חיצוני. הצדדים יטענו כי מדובר

 במקרה מובהק בו אין כל צורך במינוי בודק, וזאת בין היתר, לאור העובדה כי בחינתו של

 ההסדר אינה מעוררת שאלות שבמומחיות כי אם אך ורק שאלות משפטיות ובנסיבות אלו

 אין כל צורך במינוי בודק (ת.א. 1398/06 גרינבאום יעקוב נ׳ סמול ישראל בע״מ (פורסם

 בנבו, 24.2.09), ת.א. 1953/04 אליעזר שכטר נ׳ כרמל - איגוד למשכנתאות ןהשקעות

 בע״מ (פורסם בנבו, 15.7.07)). מינוי בודק בשלב זה עלול אף לסרבל ולהאריך את הדיון

 בהליך.

 26. כמו כן יודגש כי במסגרת הסדר הפשרה, הסעד של צו עשה מתקיים במלואו.

 27. הצדדים מסכימים, כי אם וככל שימונה בודק, בניגוד לעמדת הצדדים, תישא המשיבה

 בתשלום שכרו.

 המלצה מןסכמת לעניין שיעור גמול ושכר טרחה

 28. על פי הוראות סעיף 18(ז)(ב) לחוק, רשאים הצדדים להגיש לבית המשפט המלצה מוסכמת

 לעניין תשלום גמול למבקש ושכר טרחה לבאי כוחו, לרבות שיעורו ותנאיו.

 29. בהתאם לאמור בהסדר הפשרה, הגמול המומלץ לתובע המייצג ושכר הטרחה המומלץ לב״כ

 התובע המייצג יעמדו על סכום כולל של 130,000 ₪, בחלוקה כדלקמן: הגמול לתובע יעמוד

 על 20,000 ₪ ושכר הטרחה לב״כ התובע המייצג יעמוד על 110,000 ₪ בתוספת מס ערך

 מוסף כדין, דהיינו 128,700 ₪ כולל מס ערך מוסף. הגמול ושכר הטרחה ישולם על פי

 הוראות בית המשפט הנכבד, בהתאם ללוח הזמנים שייקבע בפסק הדין המאשר את הסדר

 הפשרה.

 30. הצדדים מסכימים, כי לצורך חישוב שיעור שכ״ט בא כוח המבקש והגמול למבקש נלקחו

 בחשבון, בין היתר, השיקולים הבאים: בקשת האישור עוררה שאלות הראויות לדיון

; לנוכח העובדה כי ן י ד  והביאה גם למודעות והקפדה משמעותית, גם בעתיד, על הוראות ה
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 לאחר הגשת הבקשה הוסדר סימון המחיר ליחידת מידה בסניפי המשיבה כך שלמעשה

 הפגמים אשר נטענו בבקשת האישור תוקנו, והרכיב אשר עמד בבסיס הבקשה, למתן צו

 עשה, כבר מתקיים הלכה למעשה! התועלת שהביאה הבקשה לאישור לציבור! התועלת

 שהביאה הבקשה בעתיד בכל הנוגע לקיום החוק ! הסיכון שלקח על עצמו המבקש ובא כוחו

 וההוצאות שהוציאו; מידת החשיבות הציבורית של הבקשה לאישור! הטרחה שהשקיע בא

 כוח המבקש בהכנת בקשת האישור, הטיפול בהליכי המשא ומתן ובניהול התיק עד כה.

 31. בהתחשב בשיקולים אלו ובנסיבות המפורטות לעיל בבקשה זו, הצדדים סבורים כי

 הסכומים שפורטו לעיל מבטאים נכונה את הגמול והשכר הראויים, תוך איזון מכלול

 32. נוכח האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את הסדר הפשרה ולהורות כאמור

 ברישא בקשה זו.

 33. בקשה זו נתמכת בתצהירי הצדדים ובאי כח הצדדים (נספחים ״3״׳־ ״4״), כנדרש בסעיף

 18(ב} לחוק ובתקנה 12(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש״ע־2010.

 השיקולים הרלוונטיים.

 סוף דגד

 34. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו.
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