
  

 
 2006-)א( לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו25לפי סעיף  הודעה בדבר אישור תובענה ייצוגית

מרכז שיתופי  -תנובה המועצה הישראלית לצרכנות נ'  14-11-61369, 14-11-18298 ת"צ

  "מבע חקלאית בישראללשיווק תוצרת 

 
 יפו–אביב-המחוזי בתלבית המשפט  16.6.2019בהחלטתו מיום מובא בזאת לידיעת הציבור, כי 

 בע"מ מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל -תנובה נגד ייצוגית  תביעה אישר לנהל

חוק  -)להלן  2006-( כתובענה ייצוגיות לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ותנובה -)להלן 

  (.תובענות ייצוגיות

  :החלטת בית המשפטבהתאם ל

את הגבינות הצהובות  30.11.2014מי שקנו בשבע השנים שסופן ביום חברי הקבוצה הם  .1

 .גוש חלבאו הארוזות עמק, טל העמק, גלבוע 

; הקבוצה התובעת תיוצג על ידי עו"ד יא המועצה הישראלית לצרכנותה המייצגת תהתובע .2

; 6209105)בית ליסין( תל אביב  32ויצמן  ובמרח ,, סרן ושות'גיל רון, קינן ושות' ואביעד

כתובת אתר האינטרנט של באי כח  ;03-6967676: במשרד עורכי הדין טלפוןהמספר 

 .www.ronlaw.co.il :הקבוצה

א לחוק התחרות 29לפי סעיף  על ידי בעל מונופולין ניצול מעמד לרעהעה היא יעילת התב .3

מחיר בלתי הוגן עבור גבינה צהובה פרוסה , בדרך של גביית 1988-תשמ"חה, הכלכלית

 . ארוזה

 גןהו מחיר לקבועמתן הוראה לתנובה  ;פיצוי כספי לחברי הקבוצהים הנתבעים הם הסעד .4

  ; ומינוי בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק הדין.מתוצרתה צהובה גבינה לאריזות

לבית המשפט על רצונו שלא , להודיע ההקבוצה, אשר אינו מעוניין להיכלל ב םעל מי שנמנה ע

באמצעות הודעה בכתב שתוגש לתיק בית  ,יום מיום פרסום מודעה זו 45להיכלל בקבוצה בתוך 

היעדר הודעה, יראו כל מי . בתהמייצג תהתובעאי כח , ואשר העתק ממנה יימסר לבהמשפט

ת בהחלטתו, כמי שהסכים להגשתה כתובענה ייצוגי הקבוצה שהגדיר בית המשפט שנמנה עם

 לחוק תובענות ייצוגיות. 11בשמו, בהתאם לסעיף 

בין האמור והחלטה ההנוסח המלא של ההחלטה הוא המחייב, ובכל מקרה של סתירה בין 

החלטה. נוסח מלא של החלטת בית המשפט הועבר למנהל בתי המשפט, נוסח הבמודעה זו, יגבר 

לצורך פרסום בפנקס התובענות הייצוגיות המפורסם באתר האינטרנט של בתי המשפט בכתובת 

www.court.gov.il1צמן וב וי, וכן עומד לעיון חברי הקבוצה במזכירות בית המשפט המחוזי ברח 

המועצה הישראלית לצרכנות בכתובת , באתר האינטרנט של יפו–אביב-בתל

www.consumers.org.il ובמשרדי עוה"ד המייצגים בהליך. 

 את המועצה הישראלית לצרכנות ייצג משרד עו"ד גיל רון, קינן ושות' ואביעד, סרן ושות'.

 .ייצג משרד עו"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות'את תנובה 

 הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו.נוסח 
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