הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית
בת"צ  53500-01-18תמר אטיאס ומירי חדש נ' ב.ד סיגמא סחר בינלאומי בע"מ
ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לסעיף (25א)( )4לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו ,2006-כי ביום 26.6.2019
אושר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בת"צ ( 53500-01-18להלן" :התביעה") תמר אטיאס ומירי חדש (להלן:
"המבקשות") נ' ב.ד סיגמא סחר בינלאומי בע"מ (להלן" :המשיבה") ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב'
השופטת ע .ברקוביץ').
הצדדים הגיעו להסכם פשרה שאושר על ידי בית המשפט ,מבלי שיש בהתקשרות הצדדים בהסכם הפשרה משום
הודאה מצד מי מהם בטענה ו/או דרישה כלשהי של משנהו.
עיקרי התביעה:
 .1עילות התביעה :במסגרת בקשת האישור טענו המבקשות כי המצאות חומרים אסורים במוצר ה – NEWA
( Lift Activator Gelלהלן" :הג'ל") המופץ (אך לא מיוצר) על ידי המשיבה ,מקימה למבקשות את עילות
התביעה המפורטות להלן :הפרת הוראות סעיפים  4 – 2לחוק הגנת הצרכן ,תשמ"א ;1981-רשלנות לפי סעיף
 35והפרת חובה חקוקה לפי סעיף  63לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]; הפרת חובת תום הלב והטעיה לפי חוק
החוזים חוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג –  ;1973פגיעה באוטונומיה והפרת סעיף  11לחוק המכר ,התשכ"ח
– .1968
 .2הסעד המרכזי לו עתרו המבקשות בבקשת האישור ,הוא לקבוע פיצוי כספי בגין הנזק שנגרם לחברי
הקבוצה ,על סך של .₪ 3,000,000
 .3השאלות המשותפות לחברי הקבוצה :האם התנהלות המשיבה עולה כדי הפרת הוראות הדין ,עת שיווקה
מוצר אשר לגביו פרסמה מודעה כי הוא מכיל חומרים אסורים במידה העולה על המותר.
 .4המשיבה הכחישה והשיבה לכל טענות המבקשות ,ואולם לפנים משורת הדין ולצרכי פשרה בלבד ,הגיעו
הצדדים להסדר פשרה ,אשר אושר כאמור על ידי בית המשפט ואלו עיקריו:
הסדר הפשרה:
 .5הגדרת הקבוצה המיוצגת" :כלל הצרכנים אשר רכשו ו/או עשו שימוש ב –  NEWA Lift Activator Gelעד
ליום הגשת התובענה" ,דהיינו עד ליום .23.1.2018
 .6עיקרי ההסדר:
 .6.1כל חבר קבוצה אשר יפנה אל המשיבה בתוך  60יום לאחר מתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה ,ויציג
ג'ל או קבלה בגין רכישת ג'ל מאת המשיבה או יחתום על הצהרה לפיה הוא רכש ג'ל מאת המשיבה ,יהא
זכאי לקבלת שני מוצרים מסדרת  NEWA Gelsהמופצים על ידי המשיבה ,ללא עלות וללא הוכחת נזק.
שווי ההטבה ,עומד על כ  ₪ 198 -לכל אחד מחברי הקבוצה שיבחר לממשה.
 .6.2אופן המימוש :את הקבלה ,או תמונה של הג'ל ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל ,sales@newaonline.com
בצירוף כתובת למשלוח המוצרים .צרכן שיבקש לקבל נוסח תצהיר לחתימה יוכל לפנות למשיבה
בהודעת דוא"ל בכתובת האמורה ונוסח תצהיר לחתימה כאמור ישלח לפונה.
 .6.3גמול ושכר טרחה :כל אחת מהמבקשות תקבל גמול סופי בסך של  ₪ 5,000ובא כוחן יקבל שכר טרחה על
סך של  ,₪ 50,000בתוספת מע"מ.
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 .6.4הצדדים ביקשו כי בית המשפט יורה על אישור הסדר הפשרה מבלי להיזקק לבודק ,ובית המשפט קיבל
את בקשתן.
 .6.5ויתור ומעשה בית דין :עם אישורו של בית המשפט להסדר הפשרה שעיקריו פורטו לעיל ,התגבש
אוטומטית מעשה בית דין ביחס לכל העילות והסעדים שבתביעה כלפי חברי הקבוצה ,וכפי שפורטו
בבקשת האישור ,ואשר לא נתנו הודעת פרישה שאושרה על ידי בית המשפט.
 .7יובהר כי הסכומים דלעיל כוללים את כל הוצאות המבקשות מכל סוג שהוא ,וזאת מבלי להודות בטענה
מטענות המבקשות ו/או בנזק כלשהו שנגרם להן.
 .8האמור לעיל מהווה תמצי ת בלבד של הסכם הפשרה .הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב .בכל
מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה ,לבין האמור במודעה זו ,יקבעו הוראות הסכם הפשרה.
הסכם הפשרה עומד לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות ,וכן בתיאום מראש אצל ב"כ עוה"ד
לירון פרמינגר ועמית זילברג ,מרח' הארבעה  ,21תל אביב (טל' ;03-5715560 :פקס.)03-5715570 :
המשיבה מיוצגת על ידי עוה"ד דניאלה שילמן ,מרח' דובנוב  ,20ת"א ( 64369טל' ;03-6918221 :פקס:
.)03-6918224
מודעה זו מפורסמת בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופטת ע .ברקוביץ') בת"צ 53500-
 01-18תמר אטיאס ומירי חדש נ' ב.ד סיגמא סחר בינלאומי בע"מ.

