הודעה בדבר אישור הסדר פשרה ומתן תוקף של פסק דין
לפי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו( 2006-להלן" :חוק תובענות ייצוגיות")
בעניין ליפין ורדית נ' ג.מ השקעות ואופנה בע"מ
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף (25א)( )4לחוק תובענות ייצוגיות ,כי ביום  ,24.9.19אישר בית משפט השלום בכפר סבא,
ונתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה (להלן" :הסדר הפשרה" או "ההסדר") ,אשר נחתם בעניין התובענה של ורדית ליפין
(להלן" :המבקשת") נגד ג.מ השקעות ואופנה בע"מ (להלן" :המשיבה") ,בת.צ( 6304-09-18 .להלן" :התביעה") והבקשה
לאישור התובענה כייצוגית (להלן" :בקשת האישור").

כללי:
עניינה של בקשת האישור והתובענה בטענה כי המשיבה הפרה את ההתחייבות המגולמת בכרטיס הכניסה לארוע השנתי
שקיימה המשיבה באמפיתאטרון בקיסריה ביום ( 3.9.18להלן" :הארוע") ,בכך שחלק מרוכשי הכרטיסים וביניהם
המבקשת ,לא הורשו להיכנס לארוע ,מחמת סגירת הכניסה לארוע על ידי המשטרה בשל תפוסה מלאה;
המשיבה מכחישה את הטענות הנטענות נגדה בתביעה ובבקשת האישור .הצדדים סבורים שהסכם הפשרה הוגן וראוי
בנסיבות העניין ,שכן הוא הושג לאחר שקלול כל הסיכונים והסיכויים של הצדדים והוא צפוי להביא לפיצוי מהיר והולם של
חברי הקבוצה.

עיקרי הסדר הפשרה:
הקבוצה עליה חל הסדר הפשרה תהא בהתאם ,כדלקמן :כל מי שרכש כרטיס כניסה עם מושב לאירוע השנתי של המשיבה
באמפיתאטרון בקיסריה ביום  ,3.9.18ואשר בפועל לא הוכנס לארוע.
חבר קבוצה שיהיה מעוניין בקבלת פיצוי ,יהיה רשאי לפנות לשירות הלקוחות של המשיבה ולהציג כרטיס כניסה לארוע עם
ספח ביקורת .אותו חבר קבוצה ,יזוכה בשובר הטבה בסך ( ₪ 1200המע"מ כלול) לקנייה ברשת חנויות המשיבה ""Golbary
או  ₪ 343במזומן לפי בחירתו ,לאחר שהמשיבה תבדוק ותאשר בתוך  7ימי עסקים כי אכן כרטיס הכניסה האמור לא
מומש ,ולא ניתן כבר פיצוי מוקדם בגינו.
משך הזמן שבו חברי הקבוצה יוכלו לפנות למשיבה על פי המתווה לעיל ,הינו  60יום ממועד אישור בית המשפט את הסדר
הפשרה דנן.
בנוסף להטבה הניתנת לקבוצה ,ומבלי לגרוע ממנה ,נפסק כי המשיבה תשלם גמול למבקשת בסך כולל של  5,000ש"ח ,ושכר
טרחה לבא-כוחה בסך של  25,000ש"ח בתוספת מע"מ.

פרטים נוספים:
הסכם פשרה זה יהווה סילוק סופי ,מלא ומוחלט של כל עילה ,תביעה או טענה כלשהי של המבקשת ושל כל אחד מחברי
הקבוצה הייצוגית כלפי המשיבה ,בגין ו/או בקשר עם טענות התובענה ובקשת האישור .אישור בית המשפט ומתן פסק דין
מהווה מעשה בית דין כלפי המבקשת וכלפי כל אחד מחברי הקבוצה הייצוגית.
המבקשת מיוצגת על ידי עוה"ד אסף נוי ,מרח' רוטשילד  57כפר סבא ,טל'  ,072-2305152פקס .09-7677850 :המשיבה,
מיוצגת על די עו"ד הוד אלפסי ממשרד עורכי דין פירט ,וילנסקי ,מזרחי ,כנעני ושות' -עורכי דין ,מרכז עזריאלי ( 1מגדל
עגול ,קומה  ,)41טל' ,03-6070800 :פקס.03-6096697 :
תוכן מודעה זו ,אושר על ידי בית המשפט שלום כפר סבא והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

אסף נוי ,עו"ד
ב"כ המבקשת

הוד אלפסי ,עו"ד
ב"כ המשיבה

