נספח ג':הודעה שנייה על אישור הסדר פשרה כפסק דין לפי חוק תובענות ייצוגיות:
הודעה בדבר מתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה בתביעה ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו2006-
)"חוק תובענות ייצוגיות"(בעניין שנית אורן נגד נעלי נאות אגש"ח לעסקים בע"מ בעניין נעלי טבע נאות
ניתנת בזאת הודעה ,כי ביום  ,9.7.2017אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב )"בית המשפט"( הסדר פשרה )"הסדר פשרה"( אשר נחתם בעניין
בקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר הוגשה בידי שנית אורן המיוצגת בידי עוה"ד זאב קורמן ו/או נחום אורן )"המבקשת"( ובגדרה נוסח כתב
תביעה )ת"צ ) (7104-06-12בהתאמה" :הבקשה לאישור" וה"תביעה"( ,נגד נעלי נאות אגש"ח לעסקים בע"מ )"טבע נאות"( )בהתאמה" :בקשה
לאישור הסדר פשרה" ו"הסדר הפשרה"( וניתן לו תוקף של פסק דין.
הסדר הפשרה חל על כל תובע מיוצג כהגדרתו להלן ,אשר לא מסר הודעת פרישה כהגדרתה בהסדר הפשרה.
עניינה של הבקשה לאישור בטענה שטבע נאות הכתיבה ,כביכול ,לחנויות הקמעונאיות את מחיר נעלי המותג טבע נאות )"נעלי נאות"( לצרכן
הסופי ,בניגוד להוראות חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח ,1988-וכי יש להכיר בתביעה כתובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות.
הסדר הפשרה נחתם על ידי הצדדים בשלב בירור הבקשה לאישור ,לאחר הגשת כתבי הטענות בעניין ולפני שלב ההוכחות ,ואין בו משום הודאה
מצד מי מהצדדים בטענה כלשהי של משנהו שנטענה באיזה מכתבי הטענות שהוגשו במסגרת הליך הבקשה לאישור.
להסדר הפשרה לא הוגשו התנגדויות לפי ס' )18ד(לחוק תובענות ייצוגיות.
תמצית הסדר הפשרה
"תובע מיוצג"  -כל אדם שרכש ,במהלך התקופה הקובעת ,זוג נעלי נאות.
"התקופה הקובעת" – מיום  5.6.2005ועד .5.6.2012
"המועד הקובע"  -המועד בו יחליט ביהמ"ש לאשר את הסדר הפשרה.
מחויבויות טבע נאות
טבע נאות מבהירה :כל מחירון אשר פורסם ו/או יפורסם על ידה בקשר עם נעלי נאות הוא מחירון מומלץ ,היא אינה מכתיבה מחירים ,אינה
מגבילה חנויות עצמאיות המוכרות את מוצריה במתן הנחות לצרכן ואינה מפקחת על המחיר בו הן מוכרות את נעליה לצרכן ,היא אינה נוקטת
בפרקטיקות שתוצאתן אכיפת מחיר לצרכן ,ואין בכוונתה לעשות כן.
תוך  14ימי עסקים מהמועד הקובע ובכפוף להתקיימות התנאי המתלה הקבוע בהסדר הפשרה ,תבצע טבע נאות את הפעולות הבאות:
 .1תעמיד לרשות לקוחותיה בכל חנות מרשת חנויות טבע נאות ,הפזורות ברחבי הארץ )"חנויות הרשת"( ,הטבה בסך  50ש"ח )למעט בעיר
אילת בה יופחת משיעור ההטבה מס ערך מוסף כשיעורו בעת המימוש( ברכישת מנעלים )"הטבה מזכה"( ,כנגד כל נעל נאות ישנה שתוצג
בחנות או כנגד הוכחת רכישה ,שהיא חשבונית רכישה או הוכחת רכישה בכרטיס אשראי של נעלי נאות בין השנים  2005עד .2012
 .2תוקף הסדר הפשרה יהא  3שנים מהמועד הקובע )"תקופת ההטבה"( ואופן מימוש ההטבה המזכה יפורט להלן:
 .2.1כנגד כל נעל נאות שתוצג כאמור לעיל תינתן על ידי טבע נאות הטבה מזכה אחת לכל רכישת זוג נעליים .ניתן להשתמש בהטבה המזכה
מספר פעמים ללא הגבלה ]בכל רכישה של זוג נעליים חדשות ניתן לממש זיכוי אחד מסוג זה[ .ההטבה המזכה תינתן בנוסף לכל הטבה
או הנחה אחרת הניתנת באותה עת בחנות הרשת.
 .2.2ההטבה המזכה תינתן ברכישת נעלי נאות מאותו סוג נעל שיציג הלקוח ,או סוג נעל המפורט בהוכחת הרכישה שיציג הלקוח ,הסוגים
המחייבים הינם :נעל אישה ,נעל גבר ,נעל ילד ונעל ילדה .לגבי נעלי גבר או אישה :הנעל הנרכשת תהיה במידה שווה ,אחת מעל ,או אחת
מתחת למידת הנעל המוצגת .מגבלה זו לא תחול על נעלי ילדים .לגבי דגמים של נעלי נאות המוגדרים כמתאימים לשני המינים ,ההטבה
ניתנת למימוש כנגד הצגת נעל גבר או נעל אישה ,נעל ילד או נעל ילדה .בהצגת הוכחת רכישה שבה לא פורט סוג הנעל שנרכשה ,ניתן
לממש את ההטבה המזכה ללא הגבלה על סוג הנעל הנרכשת או מידתה.
 .3תקופת הטבה נוספת :במידה ובתום תקופת ההטבה לא הגיעה כמות המימוש המצטברת של ההטבה המזכה לסכום של  6מיליון ש"ח
תוארך תקופת ההטבה בתקופה נוספת של שנה אחת.
 .4הטבה נוספת לחברי הקבוצה :כל לקוח שיממש את ההטבה המזכה במהלך תקופת ההטבה ובתקופה ההטבה הנוספת ,יקבל שובר נייר הכולל
הנחה בסך  50ש"ח )למעט בעיר אילת בה יופחת משיעור ההטבה מס ערך מוסף כשיעורו בעת המימוש( ,למימוש ברכישה נוספת במהלך תקופת
ההטבה )ובתקופת ההטבה הנוספת ,ככל שתתממש( של כל סוגי נעלי נאות בחנויות הרשת )"ההטבה הנוספת"( .מובהר כי לא ניתן יהיה לממש
את ההטבה המזכה ואת ההטבה נוספת ברכישה של אותו זוג נעליים.
 .5במהלך תקופת ההטבה ) 3שנים לאחר המועד הקובע( תתרום טבע נאות סך כולל )לכל התקופה( של  750,000ש"ח לנזקקים .התרומה תהיה
בכסף ,או שווה ערך במנעלים )ששוויים הכספי יחושב לפי מחיר לצרכן בחנויות הרשת של טבע נאות בזמן התרומה(.
ויתור על תביעות
מובא בזאת לידיעה ,כי פסק הדין כהגדרתו בהסדר הפשרה ,מהווה מעשה בית דין כלפי כל התובעים המיוצגים שלא מסרו הודעת פרישה ,וכי
בכפוף לביצועו של הסדר הפשרה ,מוותרים המבקשים ,והתובעים המיוצגים שלא מסרו הודעת פרישה ,כלפי טבע נאות ,באופן סופי ומוחלט ,על
כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה הקשורים ו/או הנובעים ו/או הכרוכים עם איזו מהטענות ו/או הדרישות הכלולות בכתבי הטענות
מטעם המבקשת ,לרבות כפי שתוקנו או פורשו בידי בית המשפט.
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה .הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר
הפשרה לבין האמור בהודעה זו ,ייקבעו הוראות הסדר הפשרה.
תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.
זאב קורמן ,עו"ד
באי כוח המבקשת

נחום אורן ,עו"ד

איל רוזובסקי ,עו"ד
מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות' עו"ד
באי כוח טבע נאות

דוד גולדשטיין ,עו"ד

