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את  מרכז יבבית המשפט המחוז יםהמבקש והגיש 2016 דצמברבמהלך חודש ו הואיל:

, בתמצית, כי הת האישור הינבקשב הטענה .תכייצוגי הלאשר הוהבקש ההתובענ

 מחייבת את הצרכנים הרוכשים ממנה"(, שופרסלבע"מ )להלן: " שופרסל

 עוף טרי שנזכרים בבקשת האישור )להלן: באמצעות אתר האינטרנט, מוצרי
בהתאם, על פי . מזה שמופיע על מדבקת המוצרגבוה שבמשקל (, "המוצרים"

עולה על ש ,סכום גבוה יותר בעבור מוצרים אלוהנטען, הצרכנים משלמים 

 ;המחיר הנקוב על גבי המוצרים עצמם

שנזכרים בבקשת המוצרים לטענת שופרסל, אין בסיס לנטען בבקשת האישור. ו והואיל:

האישור, הם מוצרי עוף טרי שנמכרים לפי משקל. המוצרים מגיעים לשופרסל 

מהספק כשמוצמדת להם מדבקה הכוללת את משקל המוצר לאחר ניכוי משקל 

(, את מחיר המוצר לק"ג וכן את המחיר שעל "הטרה"אריזת המוצר )להלן: 

וצר בהתאם למידע ככלל, הלקוח משלם על המהלקוח לשלם בגין הכמות שרכש. 

  ;שמופיע על גבי המדבקה )שהינו לאחר ניכוי טרה(

נרכשו המוצרים באמצעות אתר  -מקרים שמתוארים בבקשת האישור ב 

 בעקבות. ("אתר שופרסל" " )להלן:online"שופרסל  -האינטרנט של שופרסל 

בקשת האישור התברר לשופרסל, כי בפרק זמן מוגדר שראשיתו בחודש מרץ 

"(, בשל תקלה, בחלק הרלוונטיתהתקופה )" 2018ועד חודש ינואר  2016

 .מהרכישות של המוצרים שהוזמנו באתר האונליין לא קוזזה הטרה במוצרים

, כאשר שופרסל מקבלת לידיה את ההזמנה שביצע הלקוח באתר שופרסל, ככלל

ישנם עובדים ייעודים של שופרסל שאחראים לליקוט המוצרים על פי ההזמנה 

 פשרה כםהס
 נ' שופרסל סילברמן 42472-12-16 ת"צ 

 2019שנערך ונחתם ביום ___ לחודש מרץ 
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בהתאם להזמנת הלקוח  פ/תאוסת /מלקט"(. כל מוצר שההמלקטים)להלן: "

 המצוי על עגלת הליקוט.  Tablet -ב ה/באתר האונליין, נסרק על ידיו

מהספקים השונים המוצרים היו מגיעים לסניפים ישירות  2016מרץ עד לחודש 

(, כאשר המוצרים "ברקוד רגיל" עם מדבקה שכללה ברקוד של המוצר )להלן:

מגיעים שקולים ומתומחרים על ידי הספקים, כלומר הטרה מקוזזת כבר היו 

  .בשקילה אצל הספק

החל מעבר מדורג של סניפי החברה, לקבלת מוצרים  2016החל מחודש מרץ 

ולא ישירות מהספקים. בעקבות המעבר  מהמרכז הלוגיסטי של החברה בשוהם

 .למרכז הלוגיסטי, התווסף למוצרי העוף הטרי ברקוד אב שנועד לצרכים פנימיים

"(. כך התברר כי ברקודי אבלא הוצמדה לברקוד אריזה לקיזוז )להלן: "בטעות 

במקרה שהמלקט במרכז הלוגיסטי היה סורק או מקליד, לצורך חיוב הלקוח, 

מוצר עוף, לא הייתה מקוזזת אריזה ממשקל המוצר.  את ברקוד האב עבור

לעומת זאת, במקרים בהם היה המלקט מזין את ברקוד המוצר עצמו, היתה 

 נפתחת החלונית לקיזוז הטרה, ובהתאם היה מתבצע ניכוי של הטרה. 

רק בחלק מהמקרים, מכאן, לאחר המעבר לאספקת מוצרים מהמרכז הלוגיסטי, 

 ;ת האישורלא קוזזה טרה ביחס למוצרים שבבקש

העניין טופל. כבר החל מחודש  נכון למועד הסדר פשרה זהלטענת המשיבה, ו והואיל:

ואילך, עבור כל מוצר עוף טרי שנמכר במשקל ושנרכש באמצעות  2017נובמבר 

יין, שופרסל מקזזת אוטומטית את משקל האריזה המקסימלי לאותו אתר האונל

מובטח כי בכל המכירות של המוצרים מתבצע לטענת שופרסל בכך ו סוג מוצר

מיטיבה על חשבונה עם הלקוחות שכן היא  שופרסל, ואף באופן זה קיזוז טרה

גם במוצרים שמשקל האריזה שלהם  סופגת את השווי הכספי של פערי המשקל

 2018בחודש ינואר למען הזהירות, בפועל נמוך מן המשקל המקסימלי המקוזז. 

שבה המלקט יכול לבחור באופציה של הטכנית  פשרותאף בוטלה לחלוטין הא

  ;"ללא אריזה"

 סכום המקסימאליהולנוכח האמור, בשים לב לנסיבות המתוארות ולגובהו של   והואיל:

, עוד בטרם הוגשה תגובת שופרסל לבקשת להלן(שיפורט ) ת הענייןבנסיבו

האישור, ניהלו הצדדים מו"מ על מנת לחסוך את העלויות הלא מבוטלות 

הסכם  וגיבשו, מבלי שצד כלשהו מודה בטענות האחרהכרוכות בניהול ההליך, 

  ;פשרה ביניהם, דלהלן

 כדלקמן:לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים, 

 הצדדים הצהרות .1.א

הצדדים מצהירים כי אין בהתקשרותם בהסכם זה משום הודאה מצד מי מהם ו/או מי  .1

מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי של משנהו בכל הקשור לבקשת האישור, וכי פשרה זו 



- 3 - 

נועדו לצורכי פשרה בלבד, והן משקללות את  שלהלן ההסכמות נעשית לפנים משורת הדין.

 .יכונים הטמונים בניהול התיקהסיכויים והס

 תוכן ההסכם .2.א

לצרכי פשרה בלבד, מסכימים הצדדים כי שופרסל חולקת על טענות המבקשים אולם,  .2

קיימות לכאורה שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל  אישורבבקשת ה

 חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת ביותר להכרעה

   בנסיבות העניין.

הרלוונטית לבקשת האישור בלבד, מוסכם על הצדדים כי הקבוצה  סדר הפשרהלצורך ה .3

תוגדר כך שתכלול את כל מי שרכש מהמשיבה בתקופה הרלוונטית, באמצעות אתר 

 .הנקוב על גב המוצרמעבר למשקל  ביתרלפי משקל וחויב מוצרי עוף טרי  האונליין,

הנסמכת על הנחות מחמירות כמפורט בדיקה ערכה שופרסל  לצורך הסדר הפשרה בלבד, .4

להלן: שופרסל איתרה את כל המכירות של מוצרי העוף שנמכרו באתר האונליין בתקופה 

)מועד המעבר למרכז הלוגיסטי של החברה כאמור לעיל( ועד  2016הרלוונטית שבין מרץ 

המבטיח שבכל הזמנת מוצר עוף )המועד שבו טופלו הממצאים לעיל באופן  2018לינואר 

 ,יקוזז משקל האריזה המקסימאלי מן המוצר(. זאת תוך הנחה מחמירה לטובת הלקוחות

לא הובאו ראיות ביחס לכל מוצרי העוף בבקשת האישור אלא לטענת שופרסל על אף ש

 בחלק מהמקרים בוצע ניכוי טרה כאמור.לטענתה למוצרים בודדים, ועל אף ש

לא כך הדבר(.  , לטענתה,כל המקרים הללו לא נוכתה טרה )וכאמורשופרסל הניחה כי ב

גרם )על אף  24שופרסל הניחה לצורך הסדר פשרה ולטובת הקבוצה, כי משקל הטרה הוא 

האריזה הרווחת בה נעשה שימוש לטענת שופרסל, שקיימות אריזות במשקלים שונים ו

 גרם(.  22במוצרים היא במשקל 

, נמצא כי גם אם בכל המקרים שבהם בוצעה ירות עם שופרסלהמחמבהתאם לבדיקות אלו, 

לא כך הוא( הסכום המקסימלי שהלקוחות שילמו לטענתה, שקילה ידנית לא נוכתה טרה )ו

(. להערכת שופרסל "הסכום המקסימלי" הלן:עיל ולש"ח )ל 806,479 בגין הטרה עומד על

 . מהסכום המקסימלי 50%-בלא יותר מ התקלה התרחשה

מהסכום  80%החזר בגובה  הוסכם בין הצדדים כי שופרסל תבצע פשרה בלבד,לצרכי  .5

הטבה בגובה  בדרך של הענקת "(סכום ההחזר)" ש"ח 645,183 המקסימלי, קרי, סכום של

 סכום ההחזר, כמפורט להלן: 

)להלן:  הבקשהיום מאישור  45, שתחל בתוך חודשים 12 א תעלה עלתקופה של לאורך .א

"(, שופרסל תעניק הטבה ללקוחות אתר האונליין, בצורה של הנחות תקופת ההטבה"

על מוצרי עוף טרי הנמכרים באתר האונליין, כך שבכל סל קניה של מוצרים אלו תינתן 

 לסל הקניה. ₪  5הנחה של 

 ההנחות יימשך עד למיצוי סכום ההחזר.  מתן .ב
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ים או בכל מקום ההנחה תופיע בחשבונית בלבד ולא תפורסם ע"י שופרסל לצד המוצר .ג

 אחר.

המשיבה מתחייבת כי ההטבה לציבור מכוח הסדר הפשרה, לא תבוא בשום אופן על  .ד

חשבון ההנחות על מוצרי העוף הניתנות מעת לעת על ידי המשיבה, אלא בנוסף להן. 

עצם מתן ההנחה לא יביא להעלאת מחירים של המוצרים המשיבה מתחייבת כי 

 לפני תחילת מתן ההנחה.  ,שבהסדר

בתום תקופת ההטבה, תמסור המשיבה לב"כ המבקשים תצהיר מטעם גורם מוסמך  .ה

  אצלה, שיאשר את מתן ההטבה ואת גובהה. 

ככל שבסיום תקופת ההטבה לא ימוצה מלוא סכום ההחזר ותיוותר בגינו יתרת סכום  .ו

חודשים נוספים, וככל  3עד תקופת ההטבה  תוארך ,לאחר החלוקה לחברי הקבוצה

את סכום היתרה  תתרום המשיבהסכום ההחזר, מלא באופן  השבמהלכה לא ימוצ

-( ו3)א()20א ובהתאם לסעיפים 27מכוח סעיף לקרן לניהול ולחלוקת כספים שהוקמה 

 ( לחוק תובענות ייצוגיות.  2)ג()20

וזאת החל הסדר הפשרה  יימצא קישור לבאתר האינטרנט שלה שכך תדאג להמשיבה  .ז

כותרת הקישור תהיה 'הסדר פשרה  .מתן ההטבהום תלעד וימים מאישורו  7-מ

 מוצרי עוף טרי'.ייצוגית בעניין  בתביעה

מתחייבת להקפיד בעתיד לקיים את דרך הפעולה עליה הצהירה בהסדר פשרה  המשיבה .ח

האונליין זה,  בכל הנוגע לקיזוז משקל האריזה ממשקל מוצרי העוף הנמכרים באתר 

 של המשיבה.

תישא במלוא ההוצאות הכרוכות באישור הסדר הפשרה, לרבות, אך לא רק,  המשיבה .ט

 וההטבות לחברי הקבוצה, וכד'.  ההוצאות הכרוכות בפרסום ההודעות לציבור 

 גמול לתובע ושכר טרחה לב"כ מייצג .3.א

( לחוק תובענות 2)ז()18ימליצו לבית המשפט הנכבד, בהתאם לסעיף הסכימו כי הצדדים  .6

לכל ₪  25,000ייצוגיות, כי שיעור הגמול המוסכם למבקשים המייצגים יעמוד על סך של 

ב"כ המבקשים המייצגים יעמוד על סך אחד מהמבקשים וכי שיעור שכר הטרחה המוסכם ל

ש"ח, בתוספת מע"מ כדין. למען הסר ספק, סכומים אלה לא יבואו, בשום צורה,  170,000של 

  .על חשבון ההטבות הניתנות במסגרת הסדר פשרה זה

ימים מהמועד שבו פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה הפך  45סכומים אלו ישולמו בתוך  .7

פטור מלא או  הלב"כ המשיב םובאי כוח יםזה ימציאו המבקשלחלוט ובלבד שעד למועד 

ואישור ניהול ספרים, וב"כ המשיבה ימציאו  חלקי מניכוי מס במקור מרשויות המס

. היה ועד למועד הנ"ל לא יומצאו אישורים כאמור, לפי העניין, יודיעו חשבונית מס כדין
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חות את מועד התשלום עד , אם הם מבקשים לדהבכתב, לב"כ המשיב ים ובאי כוחםהמבקש

 להצגת האישורים כאמור, או שברצונם שהתשלום יבוצע תוך ניכוי מס במקור כדין.

 פרסום הסדר הפשרה .4.א

)ג(, לרבות אישור פרסום 18מיום מתן החלטה המאשרת את הליכי סעיף  ימים 7בתוך  .8

 לאישור הבקשה הגשת בדבר לציבור הודעה ההמשיבם תפרס, להלן הראשונהודעה הה

: להלן) הפשרה להסדר 1 כנספח המצורף בנוסח יומיים עיתונים בשני, הפשרה הסדר

 ."(הראשונה ההודעה"

"(, פסק הדין" :מיום מתן ההחלטה המאשרת את הסכם פשרה זה )להלן ימים 7בתוך  .9

, באותם העיתונים שבהם פורסמה מודעה בדבר אישור הסדר פשרה ם המשיבהפרסת

"(. המודעה השניה תהיה בנוסח המצורף המודעה השניההמודעה הראשונה )להלן: "

 .2 פחנסכלהסכם זה 

 תנאים נוספים .5.א

שלא יחול  םקבוצה לבית המשפט על רצונה יחבראו יותר מ 50ו מובהר בזאת כי אם יודיע .10

ר או יות 50ו לצאת מן הקבוצה, או אם יודיע הםהפשרה ובית המשפט יתיר ל כםהס הםעלי

(, 2)ד()19, )ו(18 מחברי הקבוצה על רצונם שלא להיכלל בקבוצה, הכל לפי הוראות סעיפים

זכאית שופרסל , תהיה "(פרישההודעת )להלן: " )א( לחוק תובענות ייצוגיות11-ו (3)ד()19

)קרי ימי ראשון עד חמישי, שאינם כוללים ערבי  ימי עסקיםשלושים זה תוך  כםלבטל הס

שבתון אחר( מתום המועד האחרון להגשת הודעת חברי הקבוצה. במקרה חג, חג ו/או כל יום 

כאילו לא  –הפשרה וכל ההסכמות, התוצאות והאישורים שנבעו ממנו  כזה יראו את הסכם

 היו. 

חסר  כםיהיה ההס ,או פקיעתו כי במקרה של ביטול ההסכםלמען הסר ספק מובהר בזאת,  .11

זה  כם. בין היתר, יראו בהסלו אין פסק דיןיתוקף משפטי, כאילו לא נחתם מלכתחילה וכא

זה על נספחיו ו/או להסתמך עליו ו/או  כםכאילו לא בא לעולם ולא ניתן יהא להגיש הס

, עמדות, מסמכים ,האמור לעיל חל גם על טיוטות. שימוש כלשהואו בתוכנו לעשות בו 

 פה הקשורים להסכם זה. -התנגדויות בדיקות וכל מסמך אחר או דברים בעל

 ויתור ומעשה בית דין .6.א

מעשה בית דין ויראו בו , יתגבש אוטומטית הפשרה זהסכם עם אישור בית המשפט הנכבד ל .12

ביחס  , אשר לא נתנו הודעת פרישה כדין כאמור לעיל,חברי הקבוצהכל ויתור וסילוק של 

 נות המועלות בבקשת האישור.כל הטעל

, הפשרה זהסכם מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עם אישור בית המשפט הנכבד ל .13

באופן ומסתלקים  מוותרים בזאת המבקשים וחברי הקבוצה כלפי שופרסל ו/או מי מטעמה
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ו/או  בקשת האישור ו/או עילה בקשר עם כל טענה ו/או דרישה ו/או זכותמסופי ומוחלט, 

 בקשת האישור.  ם איזו מהטענות או הדרישות הכלולות, במישרין ו/או בעקיפין, בבקשר ע

הצדדים לא יהיו רשאים לחזור בהם מהסכם זה והסכם זה יחייבם מרגע חתימתו, גם עוד  .14

טרם שאושר על ידי בית המשפט. רק במקרה שבית המשפט לא יאשר הסכם זה, יפקע 

 תוקפו. 

יקבלו כל טובת הנאה בקשר עם בקשת האישור ו/או , לא קיבלו ולא והמבקש ובא כוח .15

 אמור לעיל. גמול ושכ"ט כ, למעט ההסדר הפשרה בהליך

 הגשת בקשה לאישור הסכם הפשרה לביהמ"ש  .7.א

 2006-לחוק תובענות ייצוגיות התשס"ו 18הצדדים יגישו לבית המשפט בקשה על פי סעיף  .16

דים לבית המשפט הנכבד אודות (, על פיה מודיעים הצד"חוק תובענות ייצוגיות")להלן: 

 "(, ומבקשים מבית המשפט הנכבד לאשרו. הבקשהכריתתו של הסכם פשרה זה )להלן: "

 שונות .8.א

והוא מגבש וממצה המבקשים וב"כ לבין שופרסל כולל את כל ההסכמות שבין  כםההס .17

 באופן בלעדי וסופי את כל ההסכמות בקשר עם האמור בו. 

, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כם הפשרהלא יהיה כל תוקף לכל שינוי או תוספת להס .18

. כמו כן, לא יהיה תוקף לכל מצג ו/או מו"מ, ככל שנוהל כם הפשרההצדדים להסבאי כוח 

 .כםבין הצדדים, קודם לחתימת ההס

ולבצע את כל הפעולות ולחתום על  כםצדדים מתחייבים לפעול בתום לב לקיומו של ההסה .19

מועיל לצורך ביצוען  באופןכל המסמכים, האישורים, הטפסים וההודעות, ככל שיידרש, ו

 הוראות ההסכם.של 

זה,  כםכתובות הצדדים בכל הקשור למסירת הודעות ובכל הקשור בביצועו וקיומו של הס .20

. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי הכתובת הנ"ל, תחשב כמי כםמבוא להסהן כמפורט ב

 שעות מעת מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל. אם נשלחה בפקס ביום  72שנתקבלה תוך 

 

 

 

 




