הורעה ברבר הגשת בקשה לאישור השדר פשרה
ייצוגיות"(
תשט״ו") 2006 -חוק תובענות
ייצוגיות,
לפי חוק תובענות
טופר-פארם)ישראל( בע״מ(
 53000-02-16ליאורה מלכה נגר
 60167-01-16ו-ת.צ.
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ביום  5.1.2017הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בקשה לאישור הסדר פשרה על־ידי המבקשת והמשיבה
ו״המשיבה"(.
"המבקשת"
"ההסדר",
בהתאמה ־
בשני התיקים שלעיל)להלן
כדלהלן :כל לקוחות
המיוצגים" תוגדר
התובעים
"קבוצת
המבצעים"(,
"תביעת
לעניין ת״צ  16־  01־ ) 60167להלן
וקוסמטיקה ,שהוצעו אצלה למכירה
הקודם ו/או הרגיל של מוצרי בישום
למחירם
המשיבה ,אשר הוטעו ביחס
"קבוצת
מידה"(,
"תביעת המחיר ליחידת
מיוחדת )״מבצע״( ; לעניין ת״צ  16־  02־ ) 53000להלן
במסגרת מכירה
המשיבה שמחיר המוצר ליחידת מידה מהווה עבורם שיקול
לקוחות
כדלהלן" :כל
המיוצגים" תוגדר
התובעים
בביצוע קנייה ,אשר רכשו מוצרי בישום וקוסמטיקה בחנויות המשיבה ,שלגביהם לא קוימה החובה לסמנם במחיר ליחידת מידה".
לאחר שהצדדים באו ביניהם בדברים ,הם הגיעו להסדר הפשרה שתמציתו להלן:
המבצעים ,המשיבה החלה ליישם שינוי מדיניות שיושלם עד ליום  1.4.2017החל ממועד זה,
באשר לתביעת
.1
הקוסמטיקה יימכר במחירו הרגיל ,בין מבצע למבצע ,לא תפחת מ־  7ימים,
במחלקת
התקופה שבה מוצר
האמור,
במסגרת
הקודם של המוצר ימשיך לשקף מחיר אמיתי כפי שנמכר המוצר בפועל.
כאשר מחירו
הקוסמטיקה בשיעור מסוים ,ואלה יימכרו במחיר מוזל זה ככלל,
במחלקת
מסוימים
הוזלו ויוזלו מוצרים
כאשר מספר המבצעים לגביהם במהלך השנה ־ יופחת ומשכם של רצף מבצעי המכירות לא יעלה על  35ימים רצופים.
באשר לתביעת המחיר ליחידת מידה ,עד ליום  1.4.2017המשיבה תשנה את סימון המחיר ליחידת מידה של
.2
הקוסמטיקה ,כך שייעשה על הפאה הצדדית של המוצרים ולא בתחתית.
הנמכרים במחלקת
המוצרים
בתוך  120ימים ממועד מתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה ,המשיבה תשלח באמצעי הדיוור הנהוגים
.3
)שאישרו דיוור כאמור( ,שובר זיכוי כספי בסך של ₪ 10
למשלוח דואר לחברי מועדון life style
על־ידה
הזיכוי"( ,בו יצוין כי מימושו
"שוברי
)להלן ־
וקוסמטיקה בסכום העולה על 100
לרכישת מוצרי בישום
וכי "כל הקודם זוכה".
מוגבל עד לסכום של 1,000,000
המוצרים .היקפם הכולל של
ניצול השובר יוכל להיעשות בנוסף לכל מבצע ו/או הוזלה אחרים שיחולו על
.4
שוברי הזיכוי שינוצלו יעמוד על  .₪ 1,000,000במידה ובתוך  90ימים לא ינוצלו שוברי זיכוי בשווי ,₪ 1,000,000
המשיבה
לאפליקציה של
המשיבה ,אשר ירשמו
לקוחות
מומשה לכלל
תוצע יתרת שוברי הזיכוי שלא
בסכום רכישה מינימלי.
שוברים אלה לא יותנה
מימוש
השובר.
באמצעותה יימסר להם
ויאשרו דיוור,
המשיבה תאריך את תקופת מתן הטבה זו ככל שיידרש ,עד אשר ינוצלו בפועל שוברי זיכוי בהיקף שלא
יפחת מסך של .₪ 1,000,000
כהגדרתם לעיל ו/או גוף כהגדרתו בסעיף ) 18ד( לחוק תובענות
המיוצגים,
כל אדם אשר נמנה עם קבוצת התובעים
הפשרה תוך  45ימים
מנומקת להסדר
התנגדות
המחוזי בתל אביב ־ יפו
המשפט
ייצוגיות ,רשאי להגיש לבית
והמשיבה להגיש בתוך 15
המבקשת
״התנגדות״( .הוגשה התנגדות כאמור ,רשאים
זו)להלן ־
ממועד פרסום מודעה
להתנגדות.
יום תגובה
המיוצגים ,להגיש לבית המשפט
התובעים
כמו כן ,בפרק הזמן האמור לעיל ,רשאי כל אדם אשר נמנה עם קבוצות
המחוזי בתל אביב ־ יפו בקשה להתיר לו לצאת מן הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה.
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה .הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב ,ובכל מקרה של
סתירה בין הוראות ההסדר לבין האמור במודעה זו ,יקבעו הוראות הסדר הפשרה.
הסדר הפשרה עומד לעיון ,עד חלוף  45יום מפרסום מודעה זו ,בבית משפט מחוזי בתל אביב ־ יפו ובמשרד באי כוח
המבקשת ,טל׳ . 08 6640661
מתפרסמת בהתאם להחלטתו.
תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא
עו״ד רענן בשן ; עו״ד אבי רוקח ;
בראונשטיין
עו״ד חנן
ב״כ המבקשת

ערן זך ,עו״ד ; גילי קורן ,עו״ד
ב״כ

המשיבה

