הודעה בדבר אישור הסדר פשרה
בהתאם להוראות חוק תובע ות ייצוגיות ,התשס"ו – ") 2006החוק"(
מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום  15.01.19יתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה )כבוד השופט ד"ר
מ חם ר יאל( המאשר את הסדר הפשרה ש חתם בין הצדדים בהליך ת"צ  37774-11-17מרים קסיין )להלן :
"המבקשת"( גד חברת ירושלים לשומשום בע"מ )להלן" :המשיבה"( .התובע ה הייצוגית עוסקת בטע ה כי
המשיבה ייחסה לכאורה סגולות ריפוי למוצרי מזון מתוצרתה ב יגוד לדין .
עיקרי הסדר הפשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין:
 .1המשיבה מתחייבת תוך  45יום מיום  15.1.19לתקן את אתר האי טר ט שלה שמופיע בכתובת:
) http://www.somsom.co.ilלהלן" :האתר"( ולהסיר ממ ו את כל סגולות הריפוי ו/או תועלות רפואיות
שיוחסו למוצרי המזון  .המשיבה מתחייבת תוך  90יום מיום  15.1.19להשלים את תיקון כל אריזות מוצרי
המזון שוא בקשת האישור בכל הגדלים ומכל הסוגים כך שיוסרו מהם סגולות הריפוי ו/או התועלות
הרפואיות ש רשמו על גבי אריזות המוצרים ,כ דרש על פי הדין.
 .2המשיבה תע יק הטבות לציבור בסכום מצטבר כולל וסופי של  ₪ 380,000וזאת בכל אחת מן הדרכים
הבאות כדלקמן )להלן" :ההטבות"(  :הגדלת התכולה של אריזות בקבוקי שמן פשתן ו/או שמן גרעי י דלעת
ב –  , 7%ללא תוספת מחיר .על אריזת המוצר יצויין כי המוצר מכיל "תוספת תכולה של  7%חי ם" .הטבה
זו תי תן עד לשווי מצטבר בסך של  . ₪ 190,000ב וסף לכך ,תע יק המשיבה שוברי ה חה בסך של  7%על כל
המוצרים שוא בקשת האישור אשר ,יוע קו לכל צרכן שיתקשר לקו היעוץ של המשיבה כ גד הצגת חשבו ית
ק יה של המוצרים ה "ל עובר להגשת הבקשה לאישור הסכם פשרה.
 .3ההטבות כאמור לעיל תי ת ה תוך  45יום מיום  15.1.19ועד להשלמת מכסת ההטבות )שווי מצטבר בסך
של  ( ₪ 380,000ולא יותר מ 18 -חודשים מיום ) 15.1.19להלן" :תקופת ההטבות"(.
 .4במידה ולא תושלם מכסת ההטבות בסך של  ₪ 380,000תוך תקופת ההטבות ,מתחייבת המשיבה לתרום את
יתרת הפיצוי במוצרי מזון של המשיבה לאחד או יותר מהגופים המפורטים בהסדר הפשרה .
 .5המשיבה תישא בסכום של  ₪ 19,000בגין גמול למבקשת ובסכום של  ₪ 79,000בתוספת מע"מ כדין ,בגין
שכר טרחת עורך דין לב"כ המבקשת .
 .6חברי הקבוצה הי ם :כל לקוח של חברת ירושלים לשומשום שרכש מוצר מזון מתוצרת המשיבה שיוחסו לו
סגולות ריפוי ב יגוד לחוק ולכן גרם לו זק ממו י ו/או זק בלתי ממו י החל מיום הגשת התובע ה ועד ליום
.15.01.19
 .7אישור הסדר הפשרה ע"י ביהמ"ש ה כבד )בכפוף למילוי כל התחייבויות המשיבה על פי הסדר זה( מהווה
מעשה בית דין כלפי המבקשת ,וכלפי כל אחד מחברי הקבוצה בקשר עם כל ה ושאים ,הטע ות והעילות
שהועלו בכל כתבי הטע ות ,ביחד ולחוד ,אשר הוגשו מטעם המבקשת בגדרי בקשת האישור והתובע ה
שצורפה לה ,כלפי המשיבה ,ויקים ויתור וסילוק כהגדרתו בהסדר הפשרה.
 .8הודעה זו מתפרסמת בהתאם לפסק די ו של בית המשפט ה כבד .ה וסח המלא והחתום של הסדר הפשרה
כפי שאושר ע"י ביהמ"ש ה כבד בפסק די ו הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה
לבין האמור בהודעה זו ,יקבעו ההוראות שבהסדר הפשרה.
 .9יתן לעיין בהסדר הפשרה ובפסק די ו של בית המשפט במזכירות בית המשפט המחוזי בחיפה ,רח' פלי"ם 12
וכן במשרדי באי כוח הצדדים בתיאום מראש  :משרד ב"כ המבקשת )התובעת( -עו"ד הגר ביין ,מרחוב
אסתר רבין  ,57ד יה ,חיפה ,טל' ;0775003843 :משרד ב"כ המשיבה )ה תבעת( -עו"ד צפריר
אוסטשי סקי מרחוב בר כוכבא  23ב י ברק ,טלפון.03-5706868 :

עו"ד הגר ביין ,ב"כ המבקשת והקבוצה

עו"ד צפריר אוסטשי סקי  ,ב"כ המשיבה

