
 ה ייצוגיתנבעותבקשה לאישור הודעה על אישור הסדר פשרה ב

 (2006–תשס"וה( לחוק תובענות ייצוגיות, 4)א()25)בהתאם לסעיף 

-בית")להלן:  אביב-תלהמשפט המחוזי ב-ביתאושר ב 16.8.2020הציבור כי ביום מובא בזאת לידיעת 
"( הבקשהייצוגית )להלן: " בבקשה לאישור תובענה( "הסדר הפשרה"( הסדר פשרה )להלן: "המשפט

 :אורי גולדשטיין נ' המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ 18245-11-14ת"צ שהוגשה במסגרת 

"(, כי פרסומי המשיבה מחודש המבקשבטענת המבקש, אורי גולדשטיין )להלן: " בקשת האישורעניינה של  .1
שעניינם מבצע מכירות שכונה ע"י המשיבה "כאירוע השנתי הגדול" הטעו אותו לחשוב  2014אוקטובר 

שהוא זכאי לקבל "החזר כספי" מלא בגובה הסכום שצוין על גבי כרטיס ההטבה שנשלח אליו, כאשר 
 מסך כל קניה.  20%בפועל ההטבה היתה הפחתה נוספת בשווי של 

ילות התביעה עליהן הסתמכה התובענה כללו, בין היתר, עילות בגין הפרת חוזה, תרמית, הפרת חובה ע .2
-חוק הגנת הצרכן התשמ"א;  1973-חוק החוזים )חלק כללי( התשל"ג 15חקוקה והטעיה צרכנית לפי ס' 

 ופקודת הנזיקין )נוסח חדש(. 1981

יד אשר קיבל ו/או זכאי לקבל כרטיס החזר או תאגכל אדם חברי הקבוצה עליהם יחול הסדר הפשרה:  .3
קבוצת כאשר  .2014כספי במסגרת "האירוע השנתי הגדול" של המשיבה שנערך בחודש אוקטובר בשנת 

 30בתוך  של המשביר, אשר יהיו חברים במועדון CLUB365כל חברי מועדון הלקוחות  :הוגדרה הזכאים
"קבוצת  -ו המועד הקובע" להלן:"ך לחלוט )ויהפאת הסדר הפשרה יום מהמועד בו פסק הדין המאשר 

 .(הזכאים" בהתאמה

 עיקרי הסדר הפשרה

להאריך את תוקף החברות של כל חברי מועדון תפעל יא כי ההסכם הפשרה, המשביר התחייבה,  במסגרת .4
 )שבעה( 7לפרק זמן נוסף של , יהיו חברים במועדון במועד הקובעשל המשביר, אשר  CLUB365לקוחות 

 ימים וזאת ללא תשלום נוסף מחברי הלקוחות.

אמצעות פרסום באתר האינטרנט שלה ובדבר דואר הבא המשביר תפעל ליידע את קבוצת הזכאים ב .5
. כמו כן, תפעל המשביר ליידע את קבוצת הזכאים באמצעות שליחת מסרונים שישלח אל קבוצת הזכאים

(SMS בשני מועדים: האחד, בתוך )השני, ר הסדר הפשרה על ידי בית המשפט; יום ממועד אישו 30
ושאישרו  יישלח מסרון לכל חברי המועדון שחברותם צפויה להסתיים בחודש העוקב בתחילת כל חודש

 .קבלת דיוור הודעה בדבר סיום החברות הצפוי במועדון

ט, מהיום שפסק הדין שאישר את הסכם הפשרה יהפוך לחלויום  30תוך ב שכ"ט וגמול לתובע הייצוגי: .6
שקלים לב"כ הקבוצה, עו"ד אריה חגי;  45,000שקלים גמול לתובע הייצוגי; סך של  10,000תשלם המשביר 

 שקלים לאוצר המדינה.  25,000שקלים לב"כ התובע הייצוגי, עו"ד גולדין וסך של  20,000סך של 

ש אוטומטית עם אישור בית המשפט הנכבד הסדר פשרה זה, יתגב וויתור על תביעות ומעשה בית דין: .7
מעשה בית דין ביחס לכל העילות והסעדים שבבקשת האישור כלפי חברי הקבוצה, אשר לא נתנו הודעת 

  בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות. פרישה כדין 

ברח' אריאל הקבוצה למשרדו של ב"כ כל אדם המבקש לעיין בנוסח הסדר הפשרה המלא, רשאי לפנות  .8
, תל 2ו/או אצל ב"כ המשיבה ברח' וייצמן  hagai@hagai-law.comובמייל:  מגדל השחר גבעתיים 4שרון 
  yanivk@friedman.co.il במיילו, אביב

הנוסח המלא של הסדר הפשרה )על נספחיו( הוא המחייב, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר  .9
 הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות בהסדר הפשרה.

 המשפט, ובהתאם להנחיותיו. -הודעה זו מתפרסם באישורו של בית נוסח .10


