
הודעה בדבר אישור הסכם פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות בעניין ת"צ )חיפה( 16968-01-18 מיטרני וירט 
)"המבקשת"( נגד טלפארמה בית המרקחת הישיר הראשון בע"מ )"המשיבה"(, ולהלן: "התובענה"

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25)א()4( לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום 25.10.18 אישר בית המשפט המחוזי 
חיפה )כב' השופט הבכיר יגאל גריל( הסדר פשרה )להלן: "הסדר הפשרה"( שנחתם בין הצדדים בעניין התובענה. 
"טלפארמה"  ליחידת מידה באתרי הסחר האלקטרוני  עילות התביעה בטענה לאי סימון מחיר המוצרים   .1
תוך  באתר,  הנמכרים  התזונה  לתוספי  ריפוי  סגולות  ייחסה  שהמשיבה  ובטענה  )"האתר"(,  "טלמדיק"  ו- 
הפרה של תקנות הגנת הצרכן )מחיר ליחידת מידה( התשס"ח – 2008, חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון( 
התשע"ו- 2015, ותקנות בריאות הציבור )מזון( )איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון( התש"ח- 1978 )וביחד: 

"התקנות"(. 
הסחר  מאתרי  אחד  באמצעות  מוצרים,  מהמשיבה  שרכשו  המשיבה,  לקוחות  כלל  הינם  הקבוצה  חברי   .2
המקוונים של המשיבה שלגביהם נטען כי לא קוימה החובה להציג את המחיר ליחידת מידה בצמוד למחיר 
המוצרים, וכלל לקוחות המשיבה, אשר רכשו מהמשיבה תוספי תזונה ו/או ויטמינים אשר נטען כי יוחסו להם 
סגולות רפואיות בניגוד לדין - וכתוצאה מכך נטען כי נגרם להם נזק ממוני ו/או נזק בלתי ממוני, החל משבע 

שנים עובר למועד הגשת התובענה ועד ליום 25.10.18. 
עיקרי הסדר הפשרה:

הסדר הפשרה נעשה לפנים משורת הדין, על מנת להיטיב עם הציבור ולשים קץ להתדיינות המשפטית, וזאת   .3
מבלי להודות באחריות או חבות כלשהי בין במישרין ובין בעקיפין.

 www.epharma.co.il :המשיבה מודיעה כי היא תיקנה את אתר הסחר "איפרמה" המופיע מעתה בכתובת  .4
המשיבה   .29.05.18 ביום  הסתיים  התיקון  הליך  כי  הצהירה  המשיבה  התקנות,  בדרישות  עומד  שהוא  כך 

מתחייבת לפעול בעתיד בהתאם להוראות התקנות. 
המשיבה תעניק הטבה לציבור הצרכנים שמוערכת בסך של 500,000 ₪ )להלן: "ההטבה"(, כדלקמן:   .5

יינתן משלוח חינם עד הבית בקנייה באמצעות האתר מעל 80 ₪, שמוערך בסך של 25 ₪ למשלוח, עד לשווי   .6
מצטבר של 250,000 ₪ )יוענק ל- 10,000 המשלוחים הראשונים באתר שסכומם יעלה על 80 ₪(. 

תינתן הנחה בגובה של 15% על רכישת מוצרי ספיגה באתר עד לשווי מצטבר של 200,000 ₪.  א. 
תינתן הנחה בגובה של 15% על רכישת תוספי תזונה באתר עד לשווי מצטבר של 50,000 ₪. ב. 

)שווי  ידי בית המשפט ועד להשלמת מכסת ההטבה  ההטבה תינתן החל ממועד אישור הסדר הפשרה על  ג. 
מצטבר בסך של 500,000 ₪(, ולא יותר מ- 180 יום ממועד אישור הסדר הפשרה. 

המשיבה תישא בתשלום שכר טרחת ב"כ המבקשת, עו"ד הגר ביין בסך של 100,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין   .7
ובגמול למבקשת בסך של 20,000 ₪.

כי  תוך שציין  בית המשפט את הסדר הפשרה  ולהסדר הפשרה אישר  לאחר שנתן דעתו לבקשת האישור   .8
הסדר הפשרה הוא סביר והוגן, ויש בו כדי להביא תועלת לחברי הקבוצה. 

אישור הסכם הפשרה מהווה מעשה בית דין כלפי המבקשת, כלפי כל חברי הקבוצה, וכלפי כל אחד מחברי   .9
הוגשו  אשר  ולחוד,  ביחד  הטענות,  כתבי  בכל  שהועלו  והעילות  הטענות  הנושאים,  כל  עם  בקשר  הקבוצה 

מטעם המבקשת בגדרי התובענה, כלפי המשיבה, ומקים ויתור וסילוק כהגדרתו בהסכם הפשרה.
הודעה זו מתפרסמת בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 25.10.18. הנוסח המלא של הסדר הפשרה   .10
כוח  באי  וכן במשרדי   12 פלי"ם  רח'  בחיפה,  בית המשפט המחוזי  במזכירות  בו  לעיין  וניתן  הוא המחייב, 

הצדדים בתיאום מראש.
משרד באת כוח המבקשת )התובעת(: עו"ד הגר ביין, רחוב אסתר רבין 57, חיפה, טל': 0775003843. משרד   .11
בא כוח המשיבה )הנתבעת(: משרד עוה"ד נשיץ, ברנדס אמיר ושות', עו"ד תמר קרת, מרחוב תובל 5, תל אביב 

טל': 03-6235000, פקס: 03-6235005.
עו"ד תמר קרת, ב"כ המשיבה עו"ד הגר ביין, ב"כ הקבוצה והמבקשת 

הסכם פשרה תצ 16968-01-18


