
פשרה הסדר לאישור בקשה הגשת על הודעה
 הוגשה ,25.11.2019 ביום כי ייצוגיות, תובענות )לחוק3(א)(25 לסעיף בהתאם הודעה מאת ניתנת
 (להלן: פשרה הסכם לאישור בקשה המשפט"), "בית (להלן: בירושלים המחוזי המשפט לבית

 ובהתאמה: (להלן בע״מ מים שטראוס נ׳ מסין 11516-12-16 ת״צ במסגרת פשרה״) ״הסכם
האישור"). ו-״בקשת "המשיבה" "המבקש",

 בציוד סביבתי לטיפול החוק הוראות את הפרה המשיבה כי בטענה הוא הבקשה של עניינה
 את למסור ללקוחותיה מאפשרת שאינה בכך ,2012תשע״ב- ובסוללות, ואלקטרוני חשמלי

 מחזורם, לשם המשיבה מטעם לשליח "החלפים") המשומשים(להלן: W-T(נורות ואת המסננים
 תוקף פקיעת למועד באשר לקוחותיה את מטעה המשיבה כי וכן חדשים, חלפים אספקת בעת

 כי טענה היתר ובין הטענות, את דחתה המשיבה החלפים. באספקת לעתים ומאחרת החלפים,
 ואת שנה חצי כל הסנן את להחליף ההמלצה כי וכן נכונה, אינה לחוק התובע שמציע הפרשנות

 [יום חלפים אספקת של המדויק שהעיתוי כך ביטחון, שולי על לשמור נועדה שנה, כל 11¥ה- נורת
 ייצוגית. כתובענה להתברר מתאים אינו ההליך כי המשיבה טענה כן מהותית. חשוב אינו ושעה]
הפשרה הסכם עיקרי

 אישור ממועד חודשים שלושה בתוך או 1.6.2020 מיום החל כי הוסכם הפשרה, הסדר במסגרת
 של שירות לקוחותיה ציבור לכלל המשיבה תציע המאוחר, לפי חלוט, דין בפסק הפשרה הסכם
 שהחלפים בתנאי זאת הלקוח, לבית החדשים החלפים אספקת בעת משומשים חלפים איסוף

 בלי החדשים, החלפים מסירת במעמד לשליח ויימסרו המים לבר מחוץ ימצאו המשומשים
 עלות כל וללא בלבד המשיבה חשבון על והכול כך לשם הלקוח בבית להתעכב יצטרך שהשליח

האיסוף"). "שירות (להלן: הלקוחות מצד
 תחילת ממועד חודשים )12(עשר שנים של תקופה בתוך האיסוף, בשירות ישתמש אשר לקוח כל

 כל בגין הטבה שוברי לשני זכאי יהיה בהסכם) כמפורט מוארכת תקופה האיסוף(או שירות
 במספר תלות ללא וזאת ההטבה, תקופת לכל הטבה שוברי מארבעה יותר לא אך איסוף,

 לצרכן בשווי להטבה זכות משמעו - הטבה״ ״שובר בנפרד. איסוף בכל למחזור שנמסרו החלפים
 המשיבה של המקוונת בחנות למימוש אלקטרוני בדואר או במסרון ללקוח שיועבר ש! 50 של
 ׳קפה של המקוונת בחנות וכן המשיבה), של המים לברי הנוגעים מוצרים מגוון לרכוש ניתן (בה

 קפה). קפסולות לרבות מוצרים מגוון לרכוש ניתן עלית׳(בה
ההסכם מן ופרישה התנגדויות הגשת

 מהגופים אחד או שלעיל, הקבוצה חברי עם הנמנה אדם כל לחוק, (ד)18 סעיף להוראות בהתאם
 ממועד ימים 45 עד הצדדים), לב״כ העתק (עם המשפט לבית להגיש רשאי בסעיף, המנויים
 אדם כל לחוק, (ו)18 לסעיף ובהתאם הפשרה, להסדר בכתב מנומקת התנגדות זו, הודעה פרסום
 45 עד הצדדים), לב״כ העתק המשפט(עם מבית לבקש רשאי שלעיל הקבוצה חברי עם הנמנה

 התש״ע- ייצוגיות, תובענות לתקנות 7 בתקנה כאמור ערוך בטופס זו, הודעה פרסום ממועד ימים
 בקבוצה. להיכלל שלא רצונו על ,2010
הפשרה בהסכם עיון

 הראשונה, ההודעה פרסום ממועד ימים 45 למשך הקבוצה חברי לעיון יעמוד הפשרה הסכם
 באתר ו/או אביב תל א׳22 מזא״ה רח׳ שכתובתו המבקש באי-כוח במשרד מראש בתיאום וזאת

 );http://www.kalai-rosen.com המבקשת(בכתובת: באי-כוח משרד של האינטרנט
 הוא הפשרה הסכם של המלא הנוסח הפשרה. הסכם של בלבד תמצית מהווה לעיל האמור

 יקבעו זו, במודעה האמור לבין הפשרה הסכם הוראות בין סתירה של מקרה ובכל המחייב,
המשפט. בית ידי על באישורו מותנה הפשרה הסכם תוקף הפשרה. הסכם הוראות

דין עורכי משרד פרוכטר, חיים דין עורכי ושות' רוזן קלעי,
________המשיבה ב״כ____________________________המבקש ב״כ___________

הערה



