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טיוטת צו    (התחרותרשות  המכונה כיום  )ההגבלים העסקיים    רשות  פרסמה  23.10.2017ביום  ו הואיל:

סעיף   לפי  התשמ"ח50מוסכם  העסקיים,  ההגבלים  לחוק  על  1988-ב'  הממונה  בין  הגבלים  , 

 . ובין תנובה (מכונה כיום הממונה על התחרותה) עסקיים 

  2008בשלושה אירועים מתוחמים ונקודתיים, שאירעו בשנים  זו    עניינה של טיוטת צו מוסכםו והואיל:

שב2011-ו אחד  ,  שלישי  מהםכל  צד  עם  בדברים  באה  לצו  )   תנובה  ג'  בפרק  כמפורט  והכל 

במדויק    וונוסח  ו כפי שפורט  , כי בהתנהגויותיה  , תנובה הסכימה להודות  וביחס אליהם   ,(המוסכם

שלא התקבל ביחס אליו אישור מבית הדין, היתר  ,  יש משום הסדר כובל, " בפרק ג' לצו המוסכם

לקבל את אישור בית הדין להסדר כובל, ושאינו חוסה    זמני מאב בית הדין, או פטור מן הממונה 

 .  (לצו המוסכם 18  עיףסתחת כללי פטור סוג" )

בימים    ,מההליך  שסולקוהמבקשים  כן  ו המבקשיםו והואיל: - ו  24.10.2017,  23.10.2017הגישו 

תובענה ייצוגית בקשר עם טיוטת  כ  ןלאישור   תובענות ובצידן שלוש בקשות  שלוש  29.10.2017

שלושת  ; ", בהתאמה56638-10-17ת"צ  -ו  44574-10-17, ת"צ  41013-10-17ת"צ  )  הצו המוסכם

 "(.  ההליכים

 והואיל:

 

 

 :והואיל

,  ( שלושת ההליכים אוחדו30.1.2018ובהוראת בית המשפט )החלטת כב' השופט גרוסקופף מיום  

  מההליך   שסולקו המבקשים  כן  ו  המבקשים  15.9.2019וביום    ועו"ד אורן מונה כב"כ מייצג מוביל,

אישור התובענ הגישו ובקשות  חלף שלוש התובענות  הנזכרות והייצוגי   ות,  תובענה    ,שהוגשו  ת 

  האישור   בקשת" ו"המאוחד  ההליך)"ובקשת אישור אחודה ומתוקנת לאישור תובענה ייצוגית  

 . ("האחודה

ביקשו   ים להסתלק מההליך ללא קבלת גמול וללא  מבקשחלק מהובבקשת האישור האחודה 

הוצאות, סילוקם    תשלום  להסדרת  שונות  בקשות  הנכבד  המשפט  לבית  הוגשו  לכך  ובהמשך 

   . 23.3.2022יום  מ בית המשפט הנכבד  לבסוף בהחלטת    ו, אשר אושר2- ו  1מההליך של המבקשים  

הצדדים פנו להליך גישור בפני    ,ובטרם הגשת תשובתן של המשיבות לבקשת האישור האחודה והואיל:

לכלכלה   מהמחלקה  גרונאו  ראובן  ופרופ'  ענבר  יצחק  )בדימוס(  השופט  כב'  המגשרים 

 באוניברסיטה העברית בירושלים.

שכל צד מודה  נשא פרי ובעקבותיו הגיעו הצדדים, מבלי  ש  ,ממושךהליך גישור  הצדדים ניהלו  ו והואיל:

אשר  ,  המבוסס על הצעת המגשרים  ,)כמפורט להלן(  רהלידי הסדר פש  ,טענות הצד השניבאיזו מ

לידי   יביא  בית המשפט הנכבד  ידי  על  ת"צ  שבמסגרת  ההליכים    כל  אתסיום  בכפוף לאישורו 

ת"צ  41013-10-17 כל    56638-10-17ת"צ  -ו  44574-10-17,  את  ומוחלט  מלא  באופן  ויסלק 

 . המחלוקות בין כל אחד מהצדדים )ומי מטעמו( ובין כל אחד מהצדדים האחרים )ומי מטעמו(

, אשר  "(חוות דעת המגשרים)"  מאת המגשרים  חוות דעת כלכליתב ווכמפורט בהצעת הגישור   והואיל: 

הנכבדים המגשרים  זה,  פשרה  הסדר  לאישור  לבקשה  הפשרה    כי  ,סבורים  צורפו  הוא  הסדר 

והסיכונים   ובהערכת הסיכויים  של חברי הקבוצה  בעניינם  וסביר בהתחשב  הוגן  ראוי,  הסדר 

יאושר על ידי  זה  הכרוכים בניהול התיקים עד להכרעה משפטית בהם, ויהיה זה נכון שהסדר  

 בית המשפט בפסק דין. 

 

 :לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן 

 

  



 

 

 כללי  .1

ת"צ  שסימונם  היא ליישב ולסיים את המחלוקות בין הצדדים בהליכים האזרחיים  זה  פשרה  הסדר  מטרת   .1.1

, ולהביא לסילוק סופי ומוחלט של כל הטענות, העילות  56638-10-17ת"צ  -ו  44574-10-17, ת"צ  41013-10-17

זק על ידן או מחזיק  בהליכים הנזכרים נגד המשיבות, וכל גורם קשור להן, בין אם מוחוהתביעות שהועלו  

בהן, וכל היועצים, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים והנציגים שלהן, בכפוף לקבוע בהסדר זה, והכל  

 ידי כל צד אחר )או מי מטעמו(. - מבלי שמי מהצדדים יודה בכל טענה שהועלתה על

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.זה  ונספחי הסדרהמבוא להסדר זה   .1.2

תגברנה    הסדר זה,  איזה מנספחימסמך אחר, לרבות  להוראות    הסדר זהין הוראות  במקרה של סתירה ב .1.3

 . הסדרההוראות שבגוף ה

לא ישמשו לצורך פרשנות  הם לשם הנוחות בלבד, ו, נעשו סעיפיםחלוקת הסדר זה לסעיפים, ומתן כותרות ל .1.4

 . הסדר זה

 :הם כדלקמןדר זה  נספחיו של הס .1.5

פשרה שתוגש לבית    הסדר לאישור הבקשה    נוסח - 'אנספח 

 המשפט. 

(  3)א()25  סעיף  לפי  לציבור   ראשונה  הודעה  נוסח - נספח ב'

 . ייצוגיות  תובענות לחוק

(  4)א()25  סעיף  לפי  לציבור   שנייה   הודעה  נוסח - נספח ג'

 . ייצוגיות  תובענות לחוק

  סעיף  מכוח,  הצדדים  כוח  באי  מטעם  תצהירים - נספח ד'

  תקנה   ומכוח  ייצוגיות  תובענות  לחוק)ב(  18

 . ייצוגיות  תובענות לתקנות( 2)ב()12

(  1)ב()12  תקנה  מכוח,  הדין  בעלי  מטעם  תצהירים - נספח ה'

 . ייצוגיות תובענות  לתקנות 

 .  תכנית התרומות - נספח ו' 

 'זנספח 

 

 

  שמירת -ואי  סודיות   לשמירת  התחייבות  -

 . חומרים

 

 הגדרות .2

 להלן, תהא המשמעות כמפורט בסעיף זה: ולכל המונחים המפורטים בהסדר זה לעיל   .2.1

זה,   "אישור ההסדר" להסדר  דין  פסק  של  תוקף  ומתן  המשפט  בית  ידי  על  זה  הסדר  אישור 

 לחוק תובענות ייצוגיות;   19-ו  18לסעיפים  בהתאם 
 

 המייצגים" "כ"ב

 

,  טל לביאו/או    ו/או לירן יגודה  גבעיוחי  ו/או    נחום אורן ו/או זאב קורמןעוה"ד  

 ומי מטעמם;

ייצוגית שהוגשה ביום  בקשת האישור האחודה, היא   "בקשת האישור"  בקשת אישור תובענה 

 במסגרת ההליך המאוחד;  15.9.2019



 

 

  56638-10-17ות"צ    44574-10-17, ת"צ  41013-10-17ת"צ  ההליך שבמסגרת   "ההליך המאוחד" 

 ; 30.1.2018שאוחד בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 

 כבוד השופט )בדימוס( יצחק ענבר ופרופ' ראובן גרונאו;  "המגשרים"

 היום בו הפך אישור בית המשפט את הסדר פשרה זה לסופי וחלוט;  "המועד הקובע"

בין הממונה  ,  )בשמו דאז(  ההגבלים העסקייםב' לחוק  50סעיף  צו מוסכם לפי   "הצו המוסכם" 

ידי רשות התחרות  -, שטיוטה שלו פורסמה עלובין תנובההגבלים עסקיים  על 

 ; 19.8.2018ושקיבל תוקף של צו מבית הדין לתחרות ביום   23.10.2017 יוםב

 לבקשת האישור:  114כמפורט בסעיף  "הקבוצה"

המוצרים  כל צרכני המוצרים המופיעים בנספח ב' לצו המוסכם, שרכשו את  

בין אוגוסט   וכל הרשתות המסונפות לה,  ריבוע כחול,  ועד סוף    2008ברשת 

2011 . 

כל הצרכנים שרכשו ברשת שופרסל, וברשתות המסונפות לה, מוצר כלשהו  

  2011מסדרת "מעדנות" או "סנפרוסט" או "מאמא עוף" החל מתחילת יוני  

 . 2012ועד יוני 

לבנה   גבינה  שרכשו  הצרכנים  שלפ כל  שבועות  בשבוע  חג  שאחרי  ובשבוע  ני 

כל הצרכנים שרכשו   ובטווח ארוך:ברשתות שופרסל וריבוע כחול.    2011בשנת  

המיוצרים   מזון  מוצרי  או  חלב  וריבוע    ,תנובהע"י  מוצרי  שופרסל  ברשתות 

 ; כחול

 במסגרת ההליך המאוחד;  15.9.2019כתב התביעה שהוגש ביום  "התביעה"

לרבות של  )ויתור סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר של כל אחד מחברי הקבוצה  "ויתור" 

, וכל העובדים, בעלי  ןעמ הקשור  כלפי המשיבות, כל תאגיד    ם(עצמ  יםהמבקש

המניות, נושאי המשרה בהם, ומי מטעמם, בעבר ובהווה, ביחס לכל תביעה  

שהוא   סוג  ו/או  מין  מכל  זכות  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  ו/או  ו/או  הנוגעים 

הקשורים לעילות התביעה ובקשת האישור, או העולים מהן, בין אם מותלים  

 ובין אם לאו, בין שידועים כיום ובין שייוודעו בעתיד; 

בעבר חוק ההגבלים העסקיים,  כונה  )  1988-תשמ"חה  , חוק התחרות הכלכלית "חוק התחרות הכלכלית"

 ; (1988- התשמ"ח

 ; 2006-חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו ייצוגיות""חוק תובענות 

התביעה "עילות התביעה ובקשת האישור" נסבו  עליהם  והעניינים  העילות  הטענות,  הנושאים,  בקשת    ,כל 

,  56638-10-17"צ  ות  44574-10-17, ת"צ  41013-10-17האחודה, ת"צ    האישור

   .מהן והעולים  בהן הנזכרים  הנזכרים בהן והעולים מהן; 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 הצהרות הצדדים .3

  בסופו להתקשרותם בהסדר זה, לחתימתם    - חוקית, חוזית ו/או אחרת    -הצדדים מצהירים, כי אין כל מניעה   .3.1

 על ידי בית המשפט. זה פיו במלואם ובמועדם, הכל בכפוף לאישור הסדר - ולקיום חיוביהם על

הצדדים מצהירים, כי אין בהתקשרותם בהסדר זה משום הודאה מצד מי מהם ו/או מי מטעמם בטענה ו/או   .3.2

הדין שהוגשו במסגרת התביעה ובקשת האישור. בהתאם, נערך  -בדרישה כלשהי של משנהו שנטענה בכתבי בי

זה מבלי ל מי מטעמן בכל הקשור,  הסדר  ו/או  נגד המשיבות  ו/או בטענה כלשהי  הודות באחריות כלשהי 

 במישרין או בעקיפין, לעילות התביעה ובקשת האישור. 

 פיצוי לטובת הציבור באמצעות תרומת מוצרים .4

, המשיבות יתרמו מוצרים  "(ההטבה  תקופת)"  חודשים מהמועד הקובע  15בתוך תקופה שתסתיים עד תום   .4.1

אשר    מתוצרתן ידןאו  על  לצרכן    בשווי  משווקים  מע"מ)כולל  של    (כולל  סך  על  ש"ח    4,500,000העומד 

 , בהתאם לחלוקה הבאה: ("התרומה")

 ;ש"ח 3,150,000מוצרים בשווי כולל לצרכן )כולל מע"מ( העומד על סך של  תתרוםתנובה   .א

 ש"ח.  1,350,000מוצרים בשווי כולל לצרכן )כולל מע"מ( העומד על סך של  תתרוםשופרסל  .ב

ביחס לכל אחד ואחד מהמוצרים    ,יחושב  על ידי תנובה  שייתרמוהמוצרים  כלל  של    (כולל מע"מ)השווי לצרכן   .4.2

כמות היחידות שנתרמה    (ב)-"המחיר לצרכן" של כל מוצר שנתרם; ו  )א(לפי מכפלת שני אלה:  ,  הנתרמים

זה    מאותו בסעיף  לצרכן":    –מוצר.  לצרכן  "המחיר  מע"מ)מחירו  מחירון  הנתרם  מוצר  השל    (כולל  לפי 

 . למועד הקובעשקדם הקלנדרי  בחודש  סטורנקסט 

מע"מ( .4.3 )כולל  לצרכן  ואח השווי  אחד  לכל  ביחס  יחושב,  שופרסל  ידי  על  שייתרמו  המוצרים  כלל    דשל 

התרומה    לצרכן על פי מחירון שופרסל אונליין במועד   מהמוצרים הנתרמים, לפי מכפלת שני אלה: )א( המחיר

    )ב( כמות היחידות שנתרמה מאותו מוצר.-; ושל כל מוצר שנתרם

בנספח ו' להסדר    יםהנזכרמבין אלה    ,לנזקקים  יםהמסייע   ו/או לגופים ציבורייםהתרומה תינתן לעמותות   .4.4

,  עמותות ו/או גופים ציבוריים אשר עוסקים בהסעדת נזקקיםלרבות    םקים בתרומת מוצריאשר עוס  ,זה

 .  "(הגופים הנתרמים)" )לחוד( כל אחת מהמשיבותבהתאם לבחירת  וזאת

תהיינה חופשיות לבחור, בתיאום  המשיבות  ידי כל אחת מהן בנפרד.  -בתרומה יבוצע עלהמשיבות  חלקן של   .4.5

את הכמות הנתרמת מכל אחד  ועם כל אחד מהגופים הנתרמים ובהתאם לצורכיהם, את המוצרים שייתרמו  

אלו הנתרמים  ממוצרים  המוצרים  תמהיל  כמותו/.  שייתרמו    או  הנתרמים  המוצרים  מהגופים  אחד  לכל 

יכולתו לקלוט  תיאום עםייקבעו ב נתרם,  גוף  ובכפוף    , להשתמש אואותו  לחלק את המוצרים הנתרמים, 

על מהמשיבות,  אחת  כל  יכולות  - להסכמת  שלה,  פי  הנתרמים,  הייצור  המוצרים  זמינות  שלה,  האספקה 

ככל שתתעורר מחלוקת בין הגוף הנתרם לבין    .)הכל בכפוף ליתר סעיפי הסדר זה(  שיקולים  טריותם וכיו"ב

  מייצג המוביל היה העמותה רשאית לפנות אל ב"כ ההמשיבות או מי מהן ביחס לאיזה מהנושאים הנ"ל, ת

   על מנת שיפעל למציאת פתרון לנושא.

בעת שיימסרו לידי הגופים  ידן יהיו בתאריכי תוקף מספיקים  -שהמוצרים שייתרמו על מתחייבות  המשיבות   .4.6

 . הנתרמים

או ישמשו אותם    אחריםרבות לעמותות ו/או גופים  ידי הגופים הנתרמים ללא תמורה, ל -המוצרים יחולקו על  .4.7

 על פי שיקול דעתם המוחלט של הגופים הנתרמים. הכל   ,לצורך הסעדת נזקקים



 

 

 

 

או    (ככל שישנן כאלה)כי התרומה אינה כלולה, ולא תיכלל בעתיד, בהתחייבויותיהן    ,המשיבות מצהירות .4.8

   וכי היא נעשית בנוסף להן. (ככל שישנן כאלה)בתכניות הפילנטרופיות שלהן 

תחייבות להימנע מלהציג את התרומה כתרומה פילנתרופית, וכי בהתייחסויותיהן לתרומה, ככל  המשיבות מ .4.9

  שתהיינה, יצוין כי מדובר בתרומה בהתאם לפסק דין בהסדר פשרה בהליך של תביעה ייצוגית בהליך זה.

כי   לפי סעיף    המשיבות למען הסר ספק, מובהר  זיכוי  יתבעו  ]נוסח חדש[  46לא  בגין    לפקודת מס הכנסה 

 פשרה זה.   הסדרהתרומות שיתרמו בהתאם ל 

תה .4.10 ו/או    א למשיבות  תיקונים  להכניס  לבקש  מנת  על  המשפט  לבית  לפנות  הצורך,  במקרה  האפשרות, 

ו/או להתאים  כמפורט לעיל  התרומה, על מנת לעמוד ביעדי התרומה ובמועדים המוסכמים    בענייני תוספות  

תהא הזכות להגיב לבקשות כאלה, ככל שתוגשנה,    יםבקשאת התרומה לצרכי הגופים הנתרמים, כאשר למ

 , כקבוע להלן. זה והכל בכפוף לחובת שני הצדדים לשתף פעולה בתום לב עם הוצאתו לפועל של הסדר

 ביצוע הסדר הפשרה על דיווח .5

על אודות ביצוע הסדר    בתצהיר  ך, דיווח נתמהמייצג המובילתגיש לבית המשפט, עם העתק לב"כ    המשיבכל   .5.1

ביצוע הסדר הפשרה  30הפשרה,   יוגשו לבית  "(התרומות  יחיווד")   ימים לאחר השלמת  דיווחי התרומות   .

התרומות    ידיווח   .על התרומה שניתנה לו לפי הסדר זה  כל אחד מהגופים הנתרמיםבצירוף אישור    המשפט

לצרכן ליחידה )כולל    ות שנתרמו, מחיריחיד ה , כמות  (או המוצרים הנתרמים)את שם המוצר הנתרם    ו יכלל

שווי כולל לצרכן )כולל מע"מ( של כלל היחידות שנתרמו של אותו מוצר  ובהתאם מע"מ( של המוצר הנתרם, 

)לעניין אופן חישוב השווי לצרכן ראו סעיפים    ושווי כולל לצרכן )כולל מע"מ( של כלל המוצרים שנתרמו יחד

 . לעיל( 4.3- ו 4.2

 שמירת חומרים-ואישמירת סודיות  .6

יות מוחלטת, ולא לגלות לכל צד שלישי  מתחייבים לשמור בסוד מטעמם,    והכלכלנים  המייצגים  "כב  ,הצדדים .6.1

ומידע  פרטים  לרבות  זה,  להליך  הנוגעים  כלשהם  ומידע  פרטים  הוא,  מסמכי  באשר  תכתובות  מתוך  ם, 

,  44574-10-17ת"צ הליכים המשפטיים שסימונם הנוגעים לותרשומות, הפיזיים והאלקטרוניים, שברשותם 

המבוססים או מצטטים  ,  ן, לרבות התביעה, בקשת האישור ונספחיה56638-10-17ת"צ    וא   41013-10-17ת"צ  

  או חלקם,  ,ל צד שלישי אחרהחומרים שהתקבלו מרשות התחרות או מכ   או כוללים התייחסות כלשהי לכלל 

ולרבות פרטים, מידע, מסמכים או טיוטות שהוחלפו במסגרת הליך הגישור או    כולל חומרים אלו עצמם,

"( חוק  לפי  , למעט פרטים ומידע שיש חובה לגלותם  "(החומריםבמסגרת המשא והמתן לגיבוש הסדר זה 

שהתנהל    אחר  ךבהלימקורו  לעיון הציבור, או מידע ש, ולמעט מידע המצוי במאגר פתוח  תובענות ייצוגיות

יבות לשמירת  יהתח ולגביו לא חלה    מי מהמתחייבים לעיל  מעורב  וב  ,או מתנהל נכון למועד חתימת הסדר זה

   .סודיות

מתחייבים להשמיד את כל החומרים, וכן להשמיד כל העתק  מטעמם,    והכלכלנים  המייצגים  "כב  ,המבקשים .6.2

שרת או כל אמצעי אחר לאחסון  על גבי דיסק מחשב,  אלקטרוני  העתק  או    תק צילומישנעשה מהם, לרבות הע

 המועד הקובע.  לאחרימים  7-, לא יאוחר מ או לגיבוי מידע

כל שימוש  מטעמם,  והכלכלנים    המייצגים  "כב  ,מבלי לגרוע מהאמור, המבקשים .6.3 מתחייבים שלא לעשות 

,  לכל גורם באשר הוא  ,פה-חלק מהם, בין בכתב ובין בעלאפשרי בחומרים, ובכלל זה לא למוסרם, או כל  

 .למעט במקרה של צו שיפוטי המורה למסור חומרים כאמור

יחתמו על כתב התחייבות לשמירה על סודיות ואי שמירת    ,והכלכלנים מטעמם  המייצגים  "כהמבקשים, ב .6.4

 .'ז כנספחחומרים המצורף להסדר זה  



 

 

 

 

 הגשת בקשה לאישור הסדר הפשרה .7

ממועד החתימה על   יםימ  15לחוק תובענות ייצוגיות, הצדדים יגישו לבית המשפט, בתוך  18בהתאם לסעיף  .7.1

, בנוסח שהוסכם  ("הבקשה לאישור הסדר הפשרה"), בקשה לאישור הסדר הפשרה  )לכל היותר(  הסדר זה

 . להסדר זה 'א כנספח, המצורף בין הצדדים

יבקשו מ .7.2 כי  בית המשפט הנכבדהצדדים  לפי סעיף  ,  ייצוגיות  18יעשה שימוש בסמכותו  לחוק תובענות  )ג( 

, וזאת  הסדרהפשרה, לרבות תיאור תמציתי של ה   הסדרודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור  ה יורה על פרסום  ו

לסעיף   ייצוגיות3)א()25בהתאם  תובענות  לחוק  ה.  (  זה  ב' כנספח  מצורף  מודעה  נוסח  התאם  ב  .להסדר 

או כל גורם אחר הנזכר    חברי הקבוצהמודעה יוזמנו  )ו( לחוק תובענות ייצוגיות, ב18-)ד(18להוראות סעיפים  

לבקש לצאת מן  או    הסדרל  התנגדות מנומקת , בהתאם להוראות הדין,  להגיש לבית המשפטבסעיפים אלה,  

 .  הסדר הקבוצה שעליה יחול ה 

וייווצר מעשה בית דין כלפי כל חברי  יתגבש אוטומטית ובאופן מיידי ויתור, זה סדר  המוסכם, כי עם אישור  .7.3

למעט אלו אשר נתנו הודעות בדבר יציאה מן הקבוצה, ויציאתם מן הקבוצה אושרה על ידי בית    ,הקבוצה

 . תובענות ייצוגיות( לחוק )ו(18בהתאם להוראת סעיף ) המשפט

בהליך אישי,    יובהר, כי כל אחד מחברי הקבוצה, לרבות כל אחד מהמבקשים, יהיה מנוע ומושתק מלתבוע .7.4

איזו מן העילות, העובדות והטענות    בגיןכלשהו  במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית או בהליך אחר לסעד  

או ביחס לכל עניין  מאלה  או בקשר עם כל טענה הנובעת    ,50319חקירת הרשות    בקשר עם הצו המוסכם,

ת"צ  -ו   44574-10-17, ת"צ  41013-10-17ת"צ  הנזכר בכתב טענות כלשהו שהוגש באיזה מההליכים שסימונם  

56638-10-17 . 

במישרין,  שלא    מתחייביםמטעמם  והכלכלנים    המייצגים  "כב  ,המבקשים .7.5 מעורבים,  להיות  ולא  להגיש 

מידע(  בעקיפין או בכל דרך אחרת  ולא למסור  זה, שלא לסייע, לא לשתף פעולה,  ו/או    )ובכלל  הליך  בכל 

, ו/או כל תאגיד בשליטת מי מאלה, ו/או  ןהכל אחת מ, ו/או כל תאגיד שולט באו שופרסל  תובענה כנגד תנובה

ל מהןכל תאגיד קשור  הצו המוסכם,,  כל אחת  עם  טענה  ,  50319ת הרשות  רחקי  בקשר  כל  עם  או בקשר 

תהא(  מאלה  הנובעת   אשר  העילה  בכתב)תהא  הנזכר  עניין  לכל  ביחס  באיזה    או  שהוגש  כלשהו  טענות 

 . 56638-10-17ת"צ  -ו 44574-10-17, ת"צ 41013-10-17ת"צ מההליכים שסימונם 

בהתאם  לציבור  הודעה  יורה על פרסום  הצדדים יבקשו מבית המשפט הנכבד, כי  זה    לאחר אישור הסדר  .7.6

 .להסדר זה ג'כנספח מצורף ההודעה נוסח .  ( לחוק תובענות ייצוגיות4)א()25סעיף    להוראת

 . 7.6-ו  7.2ההודעות הנזכרות לעיל בסעיפים  פרסום מעלויות  30%- ושופרסל תישא ב 70%- תנובה תישא ב .7.7

 המלצה מוסכמת בדבר תשלום גמול, שכר טרחה והחזר הוצאות .8

הצדדים להמליץ  המגשרים, הוסכם בין  להצעת  , ובהתאם  תובענות ייצוגיות  לחוק  (2))ז(18בהתאם לסעיף   .8.1

בסכומים הסופיים    –  םושכ"ט לבאי כוח   ים, החזר הוצאות למבקשיםלבית המשפט על תשלום גמול למבקש

 .כדלקמןזה בהסדר ובמועדים המפורטים 

  135,000)  מסך התרומה  3%גמול בסך של    יםהמשיבות ישלמו למבקשכי    ת המשפטהצדדים ממליצים לבי .8.2

הגמול יחולק בצורה  מומלץ כי  . הקובע  מהמועד ימים 30 בתוך  כנגד חשבונית מס  כדין"מ מע תוספת ב( ש"ח

  בתוספת מע"מ ש"ח 67,500יקבל גמול בסך    ,גרינוולד, מר יעקב 44574-10-17"צ בתהאישור  מבקש  הבאה:

וגב' טלי מרים    המאירי  ואהרון  המאירי  גיורא"ה  ה,  56638-10-17"צ  בת מבקשי האישור  ו  ;כנגד חשבונית מס

בא כוחם,    שתוצא על ידי)כנגד חשבונית מס    מע"מתוספת  ב  ש"ח  67,500סך נוסף של    )יחד(  יקבלו  ,טואיטו

הסכומים  .  בחלקים שווים  56637-10-17ן מבקשי האישור בת"צ  יחולק בי  סכום זהכאשר  ,  (עו"ד טל לביא

לפי פרטי חשבון בנק  )   למר גרינוולד ולעו"ד לביא, בהתאמה  האמורים ישולמו באמצעות העברה בנקאית



 

 

 

 

וזאת כנגד חשבוניות  ,  המשיבות(   אי כוחבויועברו על ידיו ל  ,אורןעו"ד    ,ב"כ המייצג המובילשירוכזו על ידי  

)מסמכים אלה    כדין   ספרים  ניהול  בדבר   ואישור בכפוף להמצאת פטור מניכוי מס במקור  ו,  כאמור לעיל  מס

פטור מניכוי מס במקור כאמור,   בהעדר. י עו"ד אורן לכל אחת מהמשיבות באמצעות באי כוחן(יועברו על יד

דין, פי  על  במקור  לנכותו  שחובה  המס  המשתלמים  מהסכומים  ינוכה    –חלקי    פטורשיימסר  ככל    ינוכה 

   מהתשלום מס במקור, בהתאם לאמור בפטור החלקי.

  התרומה   מסך   17%  של  בסך  טרחה  שכר   ייצגיםהמ  "כלב  ישלמו   המשיבותכי    ת המשפטהצדדים ממליצים לבי .8.3

  ן . מומלץ כי שכר הטרחה יחולק בחלקים שווים בי כנגד חשבונית מס  כדין"מ  מע תוספת  בש"ח(    765,000)

ו/או עו"ד קורמן,    כי ב"כ המייצג המוביל עו"ד נחום אורן  ,בהתאם, מומלץ  המייצגים בשלושת ההליכים.  "כב

כי    ,מומלץ;  בתוספת מע"מ  ש"ח  255,000סך  שכ"ט ב  וקבלי   ,44574-10-17"צ  בת  האישור  מבקש  ב"כשהם  

;  בתוספת מע"מ  ש"ח  255,000סך  שכ"ט ביקבל    ,56637-10-17, ב"כ מבקשי האישור בת"צ  עו"ד טל לביא

.  בתוספת מע"מ  ש"ח  255,000יקבל שכ"ט בסך    ,41013-10-17ת"צ  ב, ב"כ המייצג  עו"ד יוחי גבעכי    ,ומומלץ

הסכומים האמורים ישולמו באמצעות המחאות או העברה בנקאית )כשבמקרה כזה יעביר עו"ד נחום אורן  

  המייצגים  ב"כמשיבות את פרטי החשבונות לביצוע ההעברה(, וזאת כנגד חשבוניות מס שיוציאו  ה  אי כוחבל

)מסמכים אלה    כדין   ספרים  ניהול  בדבר  ואישור יכוי מס במקור  בכפוף להמצאת פטור מנ , ומקבלי התשלום

פטור מניכוי מס במקור כאמור,   בהעדר. יועברו על ידי עו"ד אורן לכל אחת מהמשיבות באמצעות באי כוחן(

דין, פי  על  במקור  לנכותו  שחובה  המס  המשתלמים  מהסכומים  ינוכה    –חלקי    פטורשיימסר  ככל    ינוכה 

 מהתשלום מס במקור, בהתאם לאמור בפטור החלקי. 

יתר  וכי    ,מהמועד הקובע  ימים  30ישולם בתוך    שכר הטרחהמ  85%הצדדים ממליצים לביהמ"ש לקבוע כי   .8.4

בשיעור   הטרחה  ההטבה  ימים  30בתוך  שולם  י  15%שכר  תקופת  סיום  בית    לאחר  אישור  קבלת  ולאחר 

 .  המשפט הנכבד

קלמן גייר וד"ר    ,של הכלכלנים  עבור חוות דעת וייעוץ וליווי כלכלי  יםבהוצאות המבקשישאו  יהמשיבות   .8.5

כנגד  ש"ח בתוספת מע"מ    119,000בסך של    ,"(הכלכלנים)"  בע"מ  סרגי סומקין מחברת אפלייד אקונומיקס

ימים מהמועד    30תוך    ,מסמכים מתאימיםו  ,או מבאי כוחם  מהכלכלנים או מהמבקשים  חשבוניותהצגת  

לפי פרטי חשבון בנק  )   באמצעות העברה בנקאית  כנגד חשבוניות המס   הסכומים האמורים ישולמו  הקובע.

בכפוף להמצאת פטור מניכוי מס במקור  , ו(המשיבות  אי כוח שירוכזו על ידי עו"ד אורן ויועברו על ידיו לב

די עו"ד אורן לכל אחת מהמשיבות באמצעות באי  )מסמכים אלה יועברו על י  כדין  ספרים  ניהול  בדבר  ואישור

פטור מניכוי מס במקור כאמור, ינוכה מהסכומים המשתלמים המס שחובה לנכותו במקור על    בהעדר.  כוחן(

   ינוכה מהתשלום מס במקור, בהתאם לאמור בפטור החלקי. –חלקי   פטורשיימסר  ככל  .פי דין

 . 8.2-8.5מהסכומים המפורטים לעיל בסעיפים   30%- ושופרסל תישא ב 70%- תנובה תישא ב .8.6

גם המגשרים  כי    , יצוין  .הנזכרים בסעיף זההסכומים  תשלום  מבית המשפט הנכבד לאשר את    יבקשוהצדדים   .8.7

 הנכבדים ממליצים לאשרם. 

הם לא קיבלו ולא    ,זה  8בסעיף    הסכומים הנזכריםמלבד  המבקשים ובאי כוחם מצהירים ומתחייבים, כי   .8.8

   יקבלו כל תמורה או הטבה נוספת מהצדדים.

אחרים, .8.9 חובה  ותשלומי  בגין    מיסים  לרבות  זה,  הסדר  של  וקיומו  כריתתו  בגין  הצדדים  על  יחולו  אשר 

 ידי מי שחייב בתשלומם לפי כל דין. -המשולמים לפיו, ככל שיחולו, ישולמו עלהתשלומים 

 היעדר הצורך במינוי בודק  .9

-על  סכום התרומה נקבע   .תובענות ייצוגיות  לחוק)ב( 19הצדדים סבורים כי אין צורך במינוי בודק לפי סעיף   .9.1

ופרופסור    ,אביב יפו-סגן נשיא בית המשפט המחוזי תלשופט בכיר בדימוס, שכיהן כ  –  י הצעת המגשריםפ



 

 

 

 

ב בירושליםלכלכלה  העברית  לנ  –  ניסיון   יעתירשניהם  ,  אוניברסיטה  היתר,  לכאורה  בין  הנזק  היקף  וכח 

לאחר שבהליך הגישור הוצגו שיקולים    ;העריכו במסגרת הליך הגישור)והכלכלנים מטעמם(  שאותו הצדדים  

מהצדדים. המגשרים והצדדים  נוספים  מידע  פרטי  המגשרים ערכו פגישות וביקשו  ש  ולאחר;  ומידע כלכליים

בנוגע לאתגרים הכרוכים  בחשבון, בין היתר, את המאפיינים הייחודיים של ההליך המאוחד, לרבות    לקחו

   באומדן הנזק בהליך זה.

והאחרים  השיקולים .9.2 פיה נקבע סכום  -, שעלכאמורשהובילו את המגשרים להציע את הצעתם    הכלכליים 

בחוות דעת    משתקפים  –  העניין  בנסיבות  הראוייםהטרחה    ושכרהתייחסות לעניין הגמול    כולל  התרומה,

 לעיונו של בית המשפט במסגרת בקשת הצדדים לאישור הסדר הפשרה.  יוגשו  אשר ,המגשרים

פשרה שתוגש לבית המשפט,  ה יבקשו מבית המשפט הנכבד במסגרת הבקשה לאישור הסדר  , הצדדים לפיכך .9.3

, וזאת על סמך השיקולים הנזכרים ושיקולים אחרים  כאמורכי במקרה דנן אין צורך במינוי בודק  לקבוע  

 . הסדר הפשרה  לאישור בבקשהשיפורטו 

 ביטול הסדר הפשרה  .10

או אילו מההסכמות במסגרתו או יתקנן, או יתנה את  כלשונו  בית המשפט הנכבד לא יאשר הסדר זה  אם   .10.1

יהיה רשאי כל אחד מן הצדדים להודיע למשנהו, בכתב ובתוך     מההסכמות,אישורו בהוספת או תיקון אילו 

בית המשפטקבלת  ממועד  ים  ימ 30 זה  החלטת  ביטולבעניין  על  של  ,  דעתו  זה  הסדרו  שיקול  לפי  וזאת,   ,

   הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה.

על .10.2 יוגש  שבו  פסק- במקרה  על  ערעור  כלשהו  שלישי  צד  בקשה  -ידי  ו/או  פסקהדין  ויתקבל  - לביטול  הדין, 

, יהיה רשאי כל אחד מן הצדדים,  הסדרהערעור ו/או הבקשה לביטול כאמור לעיל, באופן המשנה הוראה ב

הדין בערעור ו/או החלטה בבקשה לביטול כאמור, להודיע לצד  -מיום שנמסר לו עותק של פסק ימים   30בתוך  

ומבלי שהדבר יטיל עליו  ,  הנמקהבלעדי וללא צורך  , וזאת לפי שיקול דעתו הב ו של הסדר זההשני על ביטול

 חבות כספית או אחרת כלפי הצד השני. 

על    תובענות ייצוגיות(  לחוק( ו)18בהתאם להוראת סעיף  )במקרה בו ימסרו הודעות בדבר יציאה מן הקבוצה   .10.3

  –לבטל , תהיה רשאית אותה המשיבה כלשהיאנשים מתוך הקבוצה הרלוונטית לגבי משיבה  65- ידי יותר מ

הסדר פשרה זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה, וזאת באמצעות  את    –ביחס אליה  

מן המועד האחרון שיהיה קבוע להגשת הודעות בדבר יציאה  ימים  30מתן הודעה בכתב לבית המשפט בתוך 

בתוך   ו/או  בדבר   30מהקבוצה  ההודעות  כל  משיבה  לאותה  שיומצאו  המועד  מן  מהקבוצה  ימים  יציאה 

 שהוגשו, לפי המאוחר מביניהם.

ביחס לכל המשיבות, מוסכם  זה  ככל שלא יאושר הסדר פשרה זה באופן מלא, ובכל מקרה של ביטול הסדר   .10.4

על כל נספחיו יהיה בטל מעיקרו וחסר תוקף משפטי, כאילו לא נחתם מלכתחילה  זה  על הצדדים כי הסדר  

, במידע ונתונים כלשהם שהועברו בין הצדדים  זה  בהסדררים,  המגש  ת דעתבחווולא ניתן יהיה להשתמש  

גיבוש הסדר ידי מי מבין המגשרים למי מבין הצדדים, בבקשה לאישור  זה  לצורך  , בחומרים שנמסרו על 

כראיה בכל הליך משפטי, כאשר הצדדים    ,כל טיוטה של המסמכים האמוריםוב   , הסדר הפשרה ובנספחיה

המקום בו נפסקו כאילו לא נחתם הסדר פשרה זה וכאילו לא נוהל  מ יים  יחזרו לנהל את ההליכים המשפט

יובהר, כי החלטת בית המשפט שלא לאשר את המלצת הצדדים בדבר גמול ושכר טרחה לא    הליך הגישור.

 תהווה עילה לביטול ההסדר. 

בכל מקרה בו הסדר הפשרה יבוטל רק ביחס לחלק מן המשיבות, יחול סעיף זה רק לגבי אותן משיבות, מבלי  

   מן לא בוטל.יביחס לאותן המשיבות שהסדר הפשרה עזה שיהיה בכך כדי להשפיע על המשך ביצוע הסדר 



 

 

 

 

 החיובים הם חיובים נפרדים .11

יובים נפרדים וכל משיבה אחראית אך ורק  ח הסדר פשרה זה הם חוהחיובים המוטלים על המשיבות מכ  .11.1

משיבה אחרת  המשיבות אינה אחראית לקיום חלקה של  כל אחת מזה.    הסדרלביצוע חלקה כפי שנקבע ב 

   והחיובים המוטלים בהסדר פשרה זה אינם חיובים "ביחד ולחוד".

מבין המשיבות את   .11.2 מי  של  נג  הסדרהפרה  הליכים משפטיים  לנקיטת  עילה  לא תהווה  מבין  הפשרה  מי  ד 

 מן.יע הסדראו לביטול ה  הסדרהמשיבות האחרות שלא הפרו את ה 

ומודגש בזה .11.3 גובה    מיפשרה זה נעשה מבלי להודות בטענות    הסדרכי בהתחשב בכך ש   , מובהר  מהצדדים, 

פשרה זה, הוסכם בין המשיבות ומבלי שיש בכך משום הודאה    הסדרהסכום שבו תישא כל משיבה, בהתאם ל 

ובדבר חלקה היחסי של אותה    (או יתר המשיבות)שיבה  כלשהי של אותה מ בדבר קיומו של הנזק הנטען 

 . (והמוכחש ממילא) משיבה בנזק הנטען 

 שונות .12

הסדר   .12.1 של  חתימתו  כל  זה  עם  ומבוטלים  הסכם  ,הסדר בטלים  טיוטת  דברים,  או    הסכם,  זיכרון  הסדר, 

חתימתו של הסדר  להתחייבויות, שנערכו בין הצדדים ו/או בין מי מטעמם קודם  או  הצהרה, מצג, הבטחות  

וזאת, בין שנערכו בכתב ובין שנעשו בעל פה. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי בכל  ,  שקיימים(אם וככל  )זה  

התכתובות שהוחלפו בין הצדדים ודברים שנמסרו בעל  או המסמכים וכל מקרה, כל טיוטות הסדר הפשרה, 

אינן מחייבות, לא ישמשו לפרשנות, לא יוצגו בפני ערכאות  זה סדר בקשר עם הליך הגישור ובקשר עם ה פה,

 , ואף לא יהיו קבילות כראיה בהליכים שיפוטיים ובכלל. צד שלישי באשר הואשיפוטיות או בפני כל 

  חתימת כל הצדדים.לא יהיה תוקף לכל שינוי בהסדר זה ו/או בהוראה מהוראותיו, אלא אם כן נעשה בכתב וב .12.2

אם ייעשה שינוי בהסדר לאחר אישורו על ידי בית המשפט, השינוי יהיה בעל תוקף רק בכפוף לאישור בית  

   המשפט.

כאמור, לא    ת כלשהי מזכויותיו על פי הסדר זה או שינוי של זכו כלשהי  מהצדדים על זכות  מי  כל ויתור של   .12.3

ויתור של מי מהצדדים    גיהם המוסמכים של הצדדים.יהיו תקפים אלא אם יעשו בכתב ויחתמו על ידי נצי

 על זכות כלשהי כאמור לא ייחשב ויתור על כל זכות אחרת לפי הסדר זה. 

או על פי כל דין, או לא השתמש בזכות  זה  נמנע צד להסדר מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו על פי הסדר   .12.4

 .או כל זכות אחרת רהמצידו על הזכות האמו רכוויתולא ייחשב הדבר  –כאמור במועד 

הסדר .12.5 של  לפועל  להוצאתו  לב  בתום  לפעול  מתחייבים  וההודעות  זה  הצדדים  המסמכים  כל  על  לחתום   ,

הנדרשים לצורך זה ולעשות ככל שביכולתם על מנת להסיר כל התנגדות או הסתייגות להסדר על כל מרכיביו,  

הנחוצות באופן סביר לצורך קיום מטרות    כל צד יבצע את הפעולות  יאושר על ידי בית המשפט.זה  כך שהסדר  

 הסדר זה. 

ניתן לחתום על הסדר זה במספר עותקים, אשר כל אחד מהם ייחשב העתק מקורי. העברת הסדר זה שנחתם   .12.6

-, או בפקסימיליה תהא מספקת עלPDFבמלואו )בעותקים או באופן אחר( בתשדורת אלקטרונית, בקובץ  

 נת לחייב את הצדדים. מ

עד למועד האחרון להגשת התנגדות להסדר הפשרה או להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה, יעמוד   .12.7

לעיון כל דורש במהלך שעות העבודה הרגילות במשרדי  (  והמגשרים הצדדים "כ ב "י ע  חתום עותק ) זה הסדר 

.  של בית המשפט  ובכפוף לכל הוראה בעניין  וכן באתר האינטרנט של תנובה,   ב"כ הצדדים, בתיאום מראש,

ובמסגרת  ,  תנובה  של  האינטרנט  תקופת ההטבה באתרהחודשים הראשונים של    3ההסדר יפורסם גם במהלך  

וכן פרטי  ,  של מוקד שירות הצרכנים של תנובה  )טלפון וכתובת דוא"ל(  ההתקשרות  פרטי  גם   יופיעו פרסום זה  
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