
פשרה הסכם לאישור בקשה הגשת על הודעה
 ("בית בירושלים המחוזי המשפט לבית הוגשה 31.1.2020 ביום נ׳ ("החוק"), 2006התשס"ו- ״צוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 לסעיף בהתאם הודעה בזאת ניתנת

 מוצרי ואפיק ")1 בע"מ("המשיבה הדפסה מוצרי אפיק נ' *'המבקש") ציסטר(להלן: רפי 47609-12-17 בת"צ פשרה") 'הסכם‘(פשרה הסכם לאישור בקשה המשפט")
 הצרכן, הגנת הוראות את היתר, בין הפרו, המשיבות כ׳ המבקש בטענת כ״צוגיות לאשרה והבקשה התובענה של עניינה ("המשיבות"). בע״מ (שיווד!) הדפסה

 המחויבים סימון פרטי משצרתן, דיו) הזרקת דיו(טונרים/מחסניות מוצר׳ גבי על בעברית סימנו שלא בכך ,1983התשמ"ג- טובין), הצרכן(סימון הגנת וצו 1981התשמ"א-
 המוצרים סומנו לא לחו״ל, המוצרים בייצוא שהתרכזה בעבר 1 המשיבה של בפעילותה שמקורה אנוש טעות ועקב לב, בשם פעלו כ׳ טענו המשיבות מנגד, חוק. פ׳ על

 לאחר האישור. ובבקשת שבתובענה הטענות את מכחישות המשיבות בהתאם, האישור. בקשת הגשת לאחר התבצע בעברית הפרטים סימון מקום, מכל העברית. בשפה
להלן. כמפורט להסכמות הצדדים הגיעו מו״מ,

 אלירן עוה״ד ב״כ באמצעות מיוצגות המשיבות .077-4702610 :,פקס ;02-6482177 טל: ירושלים, ,10 חרוצים יד ,מרח צוקר, נועם עוה״ד ב"כ באמצעות מיוצג המבקש
’ .03 7912801- :,פקס ;03-7912800 :,טל תל-אביב, ,52 בגין מנחם דרך סומל", "מגדל עורכי-דין, - ושות ויתקון צין גלאון בר-און שביט סטריכמן,

הפשרה הסכם עיקר■
 מ׳ ידי על המשווקים ו/או המיוצרים למדפסת) דיו מחסניות ו/או למדפסת טונרים היתר בין (הכוללים הדפסה מוצר׳ רכשו אשר המשיבות לקוחות כלל - הקבוצה" "וזבר׳

הפשרה. הסכם פרסום למועד ועד ,24.12.10 מיום החל וזאת מהמשיבות,
 העברית. בשפה "כתב הדין מהוראות המתחייב שהמידע כך המוצרים, גבי על הסימון לפרטי בהתייחס תיקון הדרוש את תיקנה זה הסכם חתימת למועד עד הסדרה:

 המוצרים של המחירון ממחיר 10% של בשיעור הנחות מתן של בדרך ישולם הפיצוי סכום ₪. 240,000ל- ערך שווה פיצוי תעניק 1 המשיבה הקבוצה: לוובר׳ הטבה מתן
 מחירם שינוי בלא על-ידה, המופעלות בחנויות על-ידה "מכרו המוצרים כי מתחייבת 1 המשיבה שלה. המרשתת באתר שמופיעות כפי ,1 המשיבה של הרשת בחנויות
 את להעלות רשאית 1 המשיבה תהיה ואילך, זה כשממועד המשפט, בית על-יד׳ הפשרה הסכם אישור במועד המחירון לפי ממחירם 10% של בשיעור בהנחה לחנויות,

 אישור במועד היו שלא חדשים, מוצרים מכירת של במקרה לכך. מעבר ולא המוצרים לייצור התשומות עליית בשיעור ורק אך ההנחות), מתן המוצרים(לפני של מחיריהם
 המדבקות ו/או השילוט על המחויבים. בשינויים זה סעיף הוראות ויחולו המוצרים, שיווק תחילת במועד המחירון ממחיר 10% של שיעור על ההנחה תעמוד הפשרה, הסכם

 מתחילת חודשים 48 חלוף עד או הפיצוי סכום מלוא להשלמת עד בהנחה ״מכרו המוצרים במבצע. מדובר כ׳ ״רשם לא אך ",10% של ״כתב"הנחה למוצרים הנוגעים
 "צוגיות תובענות למימון לקרן הפיצוי סכום יתרת שעבר הפיצוי, סכום במלוא הנחות הוענקו ולא ההנחות מתן תחילת ממועד חודשים 48 חלפו המוקדם. לפי ההנחות, מתן

לחוק. 27 סעיף לפי שהוקמה
 לב״כ הטרחה שכר וכי כדין מע"מ בתוספת ₪ 5,000 של סכום על יעמוד למבקש הכולל הגמול כ׳ ״צוגיות תובענות לחוק )2(ז)(18 לסעיף בהתאם הצדדים, על מוסכם
כדין. 'מ מע בתוספת ₪ 55,000 על יעמוד
 כלפי הקבוצה מחברי אחד וכל המבקש מוותר ההסכם, יעפ״ המשיבה התחייבויות לביצוע ובכפוף בוטל לא שההסכם לכך בכפוף דין, בפסק הפשרה הסכם לאישור בכפוף

 מהאמור לגרוע מבלי האישור. ובקשת התובענה שבעניין בעתיד, שיתבררו או הידועות בעקיפין, ו/או במישרין והעילות, הטענות כל על ומוחלט, מלא סופי, באופן המשיבות
כאמור. והעילות הטענות כל עם בקשר המאושרת, השבעים קבוצת כלפי דין בית מעשה הפשרה הסדר את המאשר הדין פסק יהווה הפשרה, בהסדר לתנאים ובכפוף לעיל,

ההסכם m ופרישה התנגדויות הגשת
 רשאי בסעיף, המנויים מהגופים אחד או שלעיל, הקבוצה חברי עם הנמנה אדם כל לחוק. (ד)18 סעיף להוראות בהתאם "עשו הפשרה מהסדר ופרישה התנגדויות הגשת
 אדם כל לחוזק )1(18 לסעיף ובהתאם הפשרה, להסדר בכתב מנומקת התנגדות זו, הודעה פרסום ממועד ימים 45 עד הצדדים), לב"כ העתק המשפט(עם לבית להגיש
 לתקנות 7 בתקנה כאמור ערוך בטופס זו, הודעה פרסום ממועד ימים 45 עד הצדדים), לב"כ העתק (עם המשפט לבית להודיע רשאי שלעיל הקבוצה חברי עם הנמנה

בקבוצה. להיכלל שלא רצונו על ,2010 התש״ע- ״צוגיות, תובענות
 בקבוצה, להיכלל שלא רצונם על הקבוצה מחברי יותר או 1,000 יודיעו אם או הפשרה, הסדר עליהם יחול שלא רצונם על הקבוצה מחברי יותר או איש 1,000 יודיעו אם

 - ממנו שנבעו והאישורים התוצאות ההסכמות, כל את ויראו הפשרה הסכם יבוטל פרישה"), ("הודעת לחוק (א)11ו- )3(ד)(19 ),2(ד)(19 ),1(18 סעיפים הוראות לפי הכל
היו. לא כאילו

הפשרה בהסכם עיוו
 בתיאום וכן 13:30 ל- 08:30 השעות בין אי-ה' בימים בירושלים המחוזי המשפט בית במזכירות הייצוגיות, התובענות בפנקס המיוצגת הקבוצה לעיון עומד הפשרה הסכם
לעיל. שפרטיהם הצדדים, כוח באי במשרדי מראש
 במודעה האמור לבין הפשרה הסכם הוראות בין סתירה של מקרה ובכל המחייב הוא הפשרה הסכם של המלא הנוסח הפשרה. הסכם של בלבד תמצית מהווה לעיל האמור

 בהתאם מתפרסמת וזו כנפי-שט״ניץ) גילה השופטת כבי הנשיא, (סגנית ירושלים המחוזי המשפט בית ידי על אושר המודעה תוכן הפשרה. הסכם הוראות יקבעו זו,
המשפט. בית אישור בקבלת מותנה הפשרה הסכם שקף להחלטתו.
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