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ייצוגיות(  4)א()25  ף סעילבהתאם   תובענות  "  2006-התשס"ו,  לחוק  לידיעת  ,  "(החוק)להלן:  בזאת  מובא 
ונתן תוקף  אישר    (, הנשיא עמית יריבכב' השופט וסגן  )בת"א  השלום בית המשפט   5.1.2022ביום  כי    הציבור 

 . "(התביעה)להלן: " בתביעה הייצוגית שבנדוןהסכם פשרה של פסק דין ל

 : כללי

תביעה נטען כי הנתבעת, שמחזיקה ברשת חנויות הטבע "אניס", שיווקה ומכרה במרשתת את המוצר  ב .1
ממשרד הבריאות לצורך  הדרוש  לא מחזיק ברישיון  כמוצר יעיל נגד יתושים, למרות שהוא    "ארומה תוש" 

ומכירתו   כי  כאמורשיווקו  בתביעה,  נטען  עוד  של  .  )באתר  להל www.anise-teva.co.ilהנתבעת  ן:  ; 
בניגוד להוראות  ועלול להטעות צרכנים  באופן ש  לא מוצג מידע מהותי לגבי מוצרים שנמכרים בו "(  האתר"

בתביעה סעדים כספיים בגין נזקים ממוניים ולא  בשל כך התבקשו  .  1981-חוק הגנת הצרכן, התשמ"א
 ביעה. , וכן סעדים הצהרתיים להפסקת הפרות הדין שנטענו בתשנגרמו לחברי הקבוצה ממוניים

צד   .2 שכל  בניהול  לתביעה  לאחר  הכרוכים  וההוצאות  המשאבים  וכן את  והסיכונים  הסיכויים  את  בחן 
דרך הפשרה על  התביעה  ביישוב  הציבוריים(  )לרבות  במשאבים  ,  התביעה, לעומת היתרונות והחיסכון 

  מינוי בודק , בהיעדר התנגדויות להסכם וללא  בית המשפטשאושר על ידי  פשרה    כםהסהצדדים גיבשו  
 . בהיעדר צורך בכך

 : שאושר בהחלטת בית המשפט הסכם הפשרה עיקרי  

המרשתת שלה,    , באמצעות אתר מהנתבעתכל מי שרכש  :  קבוצה א  –  פשרה החברי הקבוצה לצרכי הסכם   .3
מהמועד שבו פורסם המוצר    בשבע השנים שקדמו למועד הגשת התביעה או   "ארומה תוש"את המוצר  

באתר, לפי המוקדם  הנתבעת  ידי  -למכירה על  מהמועד שבו הוצג המוצר לראשונה לראשונה למכירה או  
  לצורך בחינת המוצרים שבאתר הנתבעת  כל גולש או צרכן שנכנס לאתר המקוון של    : קבוצה ב;  מהשלושה

 . ועד למתן החלטה בהלאישור התובענה כייצוגית  בשבע השנים טרם הגשת הבקשה  , לרכישה

את המוצר "ארומה תוש" כמוצר ייעודי  ולא תמכור    שווקתלא  הנתבעת  בו,  לפי הסכם הפשרה וההחלטה   .4
, וזאת כל עוד המוצר לא מחזיק ברישיון הדרוש  שלה בחנויות הפיזיות והן  באופן מקוון  הן   – נגד יתושים 

 כ"תכשיר" נגד יתושים מאת משרד הבריאות. החברה תנחה את כל עובדיה לפעול בהתאם לאמור. 

 כך שלגבי כל מוצר שנמכר בו:   ,אתרההנתבעת תתקן את כמו כן,  .5

)ככל   .5.1 תזונתיים  ערכים  המוצר,  מרכיבי  זה:  ובכלל  העברית,  בשפה  העיקריות  התכונות  יופיעו 
שרלוונטי(, כמות המוצר, הוראות והגבלות שימוש )ככל שישנן( ואזהרות )ככל שישנן(. מידע כאמור  

הצגת תמונה של המוצר באופן שיאפשר    על ידי ר או יופיע באמצעות הוספת כיתוב לצד המוצר באת
 מידע שמופיע על גבי המוצר. כל הלגולש באתר לעיין ב

לגבי כל מוצר ומוצר שיימכר במבצע באתר, תצוין התקופה שבה המבצע יהיה בתוקף )כלומר, יצוין   .5.2
 לצד כל מוצר מועד תחילת המבצע ומועד סיום המבצע(. 

 . ל ידי בית המשפטע ההפשר  כםאישור הס ימים מעת  60האמור יבוצע בתוך 
הנחה על החשבון הסופי. ההנחה תינתן במשך   5%באתר, שתבוצע תעניק ללקוחות בכל רכישה הנתבעת  .6

. באתר תופיע  כלשהם  ללא סייגים ומגבלות באתר ו, בכל רכישה ממועד אישור הסכם הפשרה  חודשים  6
ההנחה תופיע בחשבון הסופי  כאשר הסופי,   על החשבון   5%שיעור  הודעה מתאימה ולפיה ניתנת הנחה ב

 לפני התשלום. של כל לקוח ו

 ₪ + מע"מ.  53,000בסך התובע כ"ט לב"כ  וש₪  17,000נתבעת תשלם גמול לתובע בסך ה .7

 : שונות

המחייבים.   .8 הם  המשפט,  בית  החלטת  ושל  הפשרה  הסכם  של  המלאים  לעיין  הנוסחים  בנוסחי  ניתן 
ב"כ התובע, עו"ד מיכאל  בתיאום מול  מהמסמכים  או לקבל העתק  באתר )כהגדרתו לעיל(  המסמכים הללו  

 . 03-7766866 לחמי, בטל' שמספרו

 לטתו. בית המשפט והיא מתפרסמת על פי הח על ידי תוכן הודעה זו אושר  .9
 

 

 לחמי, עו"ד מיכאל 
 ב"כ התובע 
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