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מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום  12.1.2017הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה
לאישור הסדר פשרה )להלן" :הסדר הפשרה"( בבקשה לאישור תובענה ייצוגית ,במסגרת ת"צ 24675 -
 10-13הררי נ' צבאן בכור
ובהתאמה:
תכשיטים בע"מ ,בכור צבאן ,המשביר בתי כלבו בע״מ )להלן
"המשיבות"" ,צבאן" ו"המשביר"(.
"בקשת האישור";
בבקשת האישור נטענו שתי טענות :הראשונה  -כי צבאן והמשביר לצרכן הפרו את הוראות הקבועות
התשמ"א) 1981 -להלן" :החוק"( לעניין "מכירה מיוחדת" ,שעה שפרסמו והציעו
בחוק הגנת הצרכן,
תכשיטים הנמכרים תחת המותג "צבאן" בסניפי המשביר לצרכן ובסניפי רשת חנויות
לציבור לרכוש
"התכשיטים" ו"רשת צבאן"( בהנחות הנעות
בהתאמה:
המותג "צבאן" מחוץ למשביר לצרכן )להלן
בין  80ל 90 -אחוזי הנחה )ואף למעלה מכך( ,וכאשר לטענת המבקש היה מדובר בפיקציה .השנייה
וכתוצאה
 כי המשביר לצרכן וצבאן הנפיקו שוברי זיכוי על גבי נייר מחיק בניגוד להוראות החוקמהצרכנים האפשרות לעשות שימוש מלא בזיכוי בשל מחיקת פרטי השובר טרם
מכך נשללה מחלק
מימושו.
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צבאן והמשביר הכחישו את הטענות וטענו ,בין היתר ,כי אין עסקינן בי׳מכירה מיוחדת"; כי רכישת
הצרכנים ,ומלווה בביצוע
ויהלומים הינה פעולה ייחודית ויוצאת דופן אצל מרבית
תכשיטי זהב
אטרקטיבי;
השוואת מחירים; כי המחיר אותו שילם המבקש עבור הטבעת שרכש שצבאן הוא מחיר
כי דינן של הטענות לעניין ההטעיה להידחות ,כי למבקש ולחברי הקבוצה לא נגרם נזק; כי הנייר עליו
מתקיימים.
התנאים הייצוגיים אינם
מודפסים שוברי הזיכוי עומד בהוראות הדין והתקינה וכי יתר
הקבוצה נשוא הסדר הפשרה היא :כל אדם שרכש תכשיט או שעון ברשת חנויות
הגדרת חברי
צבאן ,בדוכני צבאן בסניפי המשביר לצרכן ובחנויות צבאן שמחוץ לסניפי המשביר לצרכן ,בתקופה
שראשיתה במועד הקודם ב 7 -שנים למועד הגשת בקשת האישור ואחריתה במועד מתן פסק דין סופי
בתובענה.
עיקרי הסדר הפשרה :המבקש הסכים להסתלק מבקשת האישור בכל הנוגע לעילות התביעה לעניין
התכשיטים ברשת
הנייר עליו מודפס שובר הזיכוי .מבלי להודות בטענות המבקש ,שיטת השיווק של
המשיבות במהלך המו״מ לפשרה ,והחל מחודש
צבאן אשר נתקפה בבקשת האישור הופסקה ע"י
פרקטיקה שונה ,תוך יישום הוראות הדין ביחס ל"מכירה מיוחדת" .קורל המילניום
מאי  2015נוהגת
בע"מ )להלן" :קורל"( ,חברת אחות של צבאן תעניק שוברי תשלום בסך  250ש״ח לחברי מועדון
הלקוחות של המשביר לצרכן וכן ללקוחות של צבאן שאינם חברי המועדון לאחר שיציגו ראיה לכך
שקנו תכשיט באחד מסניפי צבאן ב 7 -השנים שקדמו להגשת בקשת האישור .שוברי התשלום ישמשו
תכשיטים או שעונים .סכום מימוש
כאמצעי תשלום לכל דבר ועניין ברשת תכשיטי צבאן לרכישת
השובר בעסקה לא יעלה על עשרה אחוזים ממחיר העסקה הסופי לפני השימוש בשובר התשלום .כל
חבר קבוצה יהיה רשאי לממש עד ) 5חמישה( שוברי תשלום לכל היותר )כלומר  -שוברי תשלום בסך
כולל של  1,250ש"ח( .השוברים יהיו ניתנים למימוש עד  30חודשים ממועד משלוח שוברי התשלום
על-ידי המשביר לצרכן או עד מימוש סכום של  10מיליון ש״ח .הצדדים ימליצו לבית המשפט לקבוע
גמול למבקש בסכום של  210,000ש"ח ושכר טרחה לבא כוחו של המבקש בסכום של  790,000ש״ח
בתוספת מע״מ.
אוטומטית מעשה בית דין ,ויתור וסילוק
עם אישור בית המשפט הנכבד להסדר הפשרה ,יתגבש
סופי ומוחלט כלפי חברי הקבוצה המוגדרת לעיל ביחס לטענות ולעילות התביעה המועלות בבקשת
מהגופים
כהגדרתה לעיל ו/או הנמנה על אחד
הקבוצה
האישור .כל אדם אשר נמנה עם חברי
רשאי להגיש ,תוך  45יום ,לבית
התשס"ו2006 -
ייצוגיות
המנויים בסעיף ) 18ד( לחוק תובענות
מהקבוצה ,עם העתק לב״כ
המשפט המחוזי בתל אביב התנגדות להסדר הפשרה או בקשה לצאת
המפורטת מטה( ותימסר במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה.
המבקש )בכתובת
האמור לעיל הינו תמצית בלבד של הסכם הפשרה .הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב.
ההוראות
במודעה זו ,יקבעו
ההסכם הפשרה לבין האמור
הוראות
סתירה בין
בכל מקרה של
שבהסכם הפשרה .הסכם הפשרה עומד לעיון בפנקס התובענות הייצוגיות בכתובתhttp://elyon1 . :
במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב וכן במשרדי ב"כ
,court.gov.il/heb/tovanot_y/list.htm
מרחוב פינסקר  , 2תל אביב .הודעה זו
המבקש בתיאום מראש :יאיר שפרן ,טלפון077-5616090 :
מתפרסמת בהתאם להחלטת בית המשפט.
מוטי ארד ,עו״ד
ב"כ

המשיבים  1ו2 -

לילי דורון ,עו"ד
ב"כ

המשיבה 3

יאיר שפרן ,עו״ד
ב"כ

המבקש

הייצוגי

