הודעה בדבר בקשה לאשר הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית
לפי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו( 2006-להלן" :חוק תובענות ייצוגיות")
בעניין ת"צ  50489-01-20פיינטוך ואח' נ' אלוניאל בע"מ ואח'
מובא לידיעת הציבור כי ביום  26.11.2020הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה לאישור הסדר
פשרה ("הסדר הפשרה" ) אשר נחתם בעניין הבקשה להכיר בתובענה כייצוגית (להלן" :בקשת
האישור") שהגישו המבקשים נגד אלוניאל בע"מ ומר עמרי פדן (להלן" :המשיבים").
תמצית הסדר הפשרה
כללי
עניינה של הבקשה בטענה לאי מניעת העישון ,בשטחים החיצוניים המצויים בחלק מהמסעדות
המופעלות על ידי המשיבה  ,1בניגוד להוראות החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה
לעישון ,תשמ"ג( 1983 -להלן" :החוק למניעת עישון"); המשיבים הודו כי לא ידעו על תחולת החוק
למניעת עישון במתחמים החיצוניים המצויים במסעדות המופעלות על ידם ,וכי עד להגשת בקשת
האישור לא אסרו את העישון בחלקים אלו.
הצדדים סבורים שהסדר הפשרה מהווה פשרה ראויה ,הוגנת וסבירה ,בהתחשב בסיכויים ובסיכונים
שכרוכים בהמשך ניהול התובענה.
המבקשים מיוצגים ע"י עוה"ד רם גורודיסקי מרח' יהודה הלוי  75ת"א ,טל' ,03-5605222 :פקס':
 ;03-5663660המשיבים מיוצגים ע"י עוה"ד דני כביר ונאור וקנין מרח' השלושה  ,2תל אביב ,טל':
 ,03-7540000פקס'.03-7540011 :
הגדרת הקבוצה המיוצגת
" כל אדם שנחשף לעישון בשטח המסעדות המופעלות ומנוהלות על ידי המשיבה ,וזאת החל מ7-
השנים שקדמו להגשת בקשת האישור ועד למועד אישור הסדר פשרה בעניין זה (להלן" :חברי
הקבוצה")".
ההטבה
תרומה כספית בסך של ( ₪ 250,000מאתיים וחמישים אלף  ,)₪לאגודה למלחמה בסרטן ועמותת
אוויר נקי (להלן" :העמותות"); תרומה של שוברים לקבלת ארוחות מרשת המסעדות "מקדונלד'ס"
בסך כולל של ( ₪ 750,000שבע מאות וחמישים אלף  ,)₪אשר ימסרו לעמותת "פתחון לב" וארגון
לתת; קמפיין פרסום ארצי למשך  12חודשים להעלאת המודעות לאיסור על העישון באמצעות פרסום
מסרים על גבי עלון הנייר המודפס המונח כמצע על מגשי האוכל בסניפי המשיבה; על גבי מסך ב-
 70%מסניפי המשיבה ובאתר האינטרנט של המשיבה.
הסדרה לעתיד
המשיבה מתחייבת לפעול בהתאם להוראות החוק למניעת העישון ,כפי שהחלה לאחר ובעקבות הגשת
הבקשה לאישור ,ותאסור על העישון בשטחים החיצוניים המצויים במסעדות המופעלות על ידה
בהתאם להוראות החוק למניעת העישון; תתדרך את עובדיה באופן שוטף וקבוע לעניין מניעת
העישון ,כנדרש על פי החוק ; תוודא הימצאות שילוט האוסר על העישון בהתאם להוראות החוק
ותיישם נוהל פיקוח ובקרה על יישום הוראות החוק
ויתור וסילוק ומעשה בית דין
בכפוף לאישורו של הסדר פשרה בעניין זה ,מוותרים המבקשים ו/או מי מטעמם וחברי הקבוצה
(כהגדרתה לעיל) כלפי המשיבה ו/או מנהליה ו/או שלוחיה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה וכלפי המשיב
 2או מי מטעמו ,באופן בלתי חוזר ,סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או
עילה כאמור בבקשת האישור או בנוסח התביעה שהתבקש לאשרה במסגרת הליך זה .פסק הדין
המאשר הסדר פשרה בעניין זה יהווה מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה ובקשר עם כל הטענות
והעילות בקשר עם התביעה והבקשה.
גמול ושכ"ט
הצדדים ממליצים שהגמול לכל אחד מהמבקשים יעמוד על סך של  ,₪ 110,000בתוספת מע"מ
(ובסה"כ  ₪ 220,000למבקשים יחדיו ,בתוספת מע"מ) וששכר טרחה לבא כוח המבקשים יעמוד על
סך של  ,₪ 380,000בתוספת מע"מ.
התנגדות והחרגה מהקבוצה
חבר קבוצה או גוף מהגופים המנויים בסעיף (18ד) לחוק תובענות ייצוגיות ,רשאים להגיש לבית
המשפט ,בכתב ,בתוך  45ימים מיום פרסום ההודעה זו ,התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן
להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה .הסדר הפשרה לא יחול על כל חבר קבוצה אשר הודיע,
בהתאם לאמור בסעיף (18ו) לחוק ,כי הוא אינו מעוניין שהסדר זה יחול עליו ("הודעת ההחרגה") .כל
התנגדות או הודעת החרגה על פי הסדר הפשרה תשלח בכתב למזכירות בית המשפט ,עם העתק לב"כ
המבקשים בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה זו.
שונות
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה .עד  45ימים מיום פרסום הודעה זו ,יעמוד הנוסח
המלא של הסדר הפשרה (על נספחיו) לעיון במזכירות בית המשפט המחוזי חיפה ובמשרד בא כוח
המבקשים שכתובתו מפורטת לעיל ,בשעות העבודה המקובלות ,והוא בלבד הנוסח המחייב .תוכן
מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו .תוקף הסדר הפשרה מותנה
באישור בית המשפט.
דני כביר ,עו"ד נאור וקנין ,עו"ד
רם גורודיסקי ,עו"ד
ב"כ המשיבים
המבקשים
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