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  הסכם פשרה
  

  'פזגז ואח' פופיק נ, 21403/03א "בש, 2319/03. א.בת

  

  13.12.2015שנערך ונחתם בתל אביב ביום 

  

  ב י ן

  

   לימור פופיק  

, או מיכאל פטרמן/או  אוהד אנטמן ו/ו דקל רםד "עוהכ "י ב"ע
    6688218, אביב תל 22 רוטשילד 'משד
    03-7549998: 'פקס; 03-7549999: 'טל

תל אביב  28דוד המלך ' ד יהודה רסלר משד"כ עוה"י ב"וע
  .03-6919437: פקס; 03-6954284: 'טל, 64954

  - מצד אחד  -

  

  לבין

 

 )מ"בע 1993לשעבר פזגז (מ "פזגז בע .1

    עורכי דין', ד רון רוה ושות"עוהכ "י ב"ע
    67443תל אביב  65אלון ויגאל מרחוב 

  03-6445115: פקס; 03-6445011: טל

 מ"ישראלית לגז בע –החברה האמריקאית  .2

תל אביב , 33יעבץ ' רח', כספי ושות, ד גד טיכו"כ עוה"י ב"ע
  03-7961001: פקס; 03-7961000: 'טל, 65258

 מ"סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע .3

 ; דין- עורכי', בן נתן ושות, כ ארדינסט"י ב"ע
   64238אביב -תל, 4' ברקוביץ' מרח
  03-7770101: 'פקס, 03-7770111: 'טל

    )מ"לשעבר דורגז בע(מ "דור אלון טכנולוגיות גז בע .4

מגדל ( 4' מרחוב ברקוביץ 'לשם ושות, ד ניר כהן"כ עוה"י ב"ע
    64238אביב -תל, )המוזיאון

  03-6968277: פקס; 03-6968270: טל

  - מצד שני  -

  

אשר , יצאה מלפני רשות ההגבלים העסקיים טיוטת כתב אישום 2003ובשלהי שנת  :הואיל
החברה , מ"בדבר קיומו של הסדר כובל בין פזגז בע, התגבשה לימים לכתב אישום

דור אלון ומ "סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע, מ"ישראלית לגז בע- האמריקאית
כן ו ,")חברות הגז"או " משיבותה"יחד ) (מ"לשעבר דורגז בע(מ "טכנולוגיות גז בע
 ; ")כתב האישום המקורי("נושאי משרה בהן 
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ועד למחצית , 1994החל במחצית הראשונה של , ועל פי הנטען בכתב האישום המקורי :והואיל
הסכימו ביניהן חברות הגז על הימנעות מתחרות על לקוחות , 1997השנייה של 

על פי , בין חברות הגז, ו גז בעברועל חלוקת לקוחות חדשים שטרם צרכ, קיימים
 ;מסחרי- במגזר הפרטי ובמגזר התעשייתי, מפתח מוסכם

התובעת המייצגת "או " המבקשת"(לימור פופיק ' הגישה הגב 1.12.2003וביום  :והואיל
לבית המשפט המחוזי בתל אביב תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ") הנוכחית
, בשם כלל לקוחות המשיבות) בהתאמה "בקשת האישור"-ו" התובענה("ייצוגית 

 ;כנגד המשיבות

ועניינן של התובענה ובקשת האישור במקורן הוא בטענה כי החל במחצית הראשונה  :והואיל
הסכימו ביניהן המשיבות על הימנעות מתחרות על לקוחות , 2003ועד לשנת , 1994של 

על פי מפתח , משיבותבין ה, ועל חלוקת לקוחות חדשים שטרם צרכו גז בעבר, קיימים
 ;מסחרי- במגזר הפרטי ובמגזר התעשייתי, מוסכם

, הימנעות החברות מתחרות כנטען, ועל פי הנטען בתובענה ובבקשת האישור במקורן :והואיל
 ; וכן הסבה נזקים לקבוצה שייצוגה התבקש, גרמה לעלייה במחירי הגז

על פיהם תוקן כתב , טיעון ורשות ההגבלים העסקיים והמשיבות הגיעו להסדרי :והואיל
 ;האישום המקורי והמשיבות הודו באמור בכתב האישום המתוקן

ההסדר הכובל , על פי כתב האישום המתוקן, ובניגוד לאמור בכתב האישום המקורי :והואיל
 1996ועד למועד לא ידוע במחצית השנייה של  1994בין המשיבות התקיים מתחילת 

 ;בלבד

ההסדר הכובל , על פי כתב האישום המתוקן, ור בכתב האישום המקוריובניגוד לאמ :והואיל
 ;ולא ללקוחות קיימים, בין המשיבות נגע ללקוחות חדשים בלבד

כתב האישום המתוקן אינו כולל טענה , ובניגוד לנטען בתובענה ובבקשת האישור :והואיל
 ;זבדבר ביצועו של ההסדר הכובל ואיננו מייחס למשיבות תיאום מחירי ג

והתובעת המייצגת הנוכחית עשתה מאמצים ניכרים לאתר ראיות ובדקה כמות גדולה  :והואיל
 ;של מסמכים

  :והואיל

  

 :והואיל

בבקשה להכיר בתביעה כיצוגית  ניםדיו מוהתקיי 3.12.2008 -ו 1.1.2007 ובימים
ובמהלך התקופה שבין הדיונים נדונה ( נחקרו המצהירים מטעם הצדדים םובמסגרת

  ;)נוספים עדים זימון לעניןהמשפט העליון  לביתע שהגישה המבקשת "בר

אשר  ונוכח דברים אלה המשיבות והתובעת המייצגת הנוכחית הגיעו להסכם פשרה
 ;")ההסכם הראשון("אביב   הוגש לאישורו של בית המשפט המחוזי בתל

על , כפי שהוא, הראשון ההסכםדחה בית המשפט את  31.1.2010ובהחלטתו מיום  :והואיל
בין היתר על יסוד הטעם בדבר אי התאמה בין הקבוצה שייצוגה התבקש לבין , הסף

ובית המשפט הוסיף כי אם ישכילו הצדדים להגיע , הזכאים לסעד על פי ההסדר
וגש בקשה לתיקון או אם ת, חברי הקבוצהלהסדר המשרת את עניינם של כלל 

 ;")החלטת הדחייה הראשונה(" הוא ידון בעניין מחדש, התובענה ובקשת האישור

אשר הוגש לאישור  הגיעו המשיבות והמבקשת להסכם פשרה נוסף 3.1.2011וביום  :והואיל
 ;")ההסכם השני(" בית המשפט

ד הטעם כי לא על יסו, דחה בית המשפט את ההסכם השני על הסף 16.1.2011וביום  :והואיל
החלטת הדחייה ("תוקנו מרבית הפגמים שפורטו בהחלטת הדחייה הראשונה 

  ;")השנייה

במטרה , קיים בית המשפט דיון תזכורת, בעקבות בקשת הצדדים, 10.2.2011וביום  :והואיל
בסיום דיון "). דיון התזכורת("לאפשר לצדדים לבחון את המשך פעולותיהם בהליך 

אלא אם בית המשפט העליון או הצדדים , משפט כי ההליך ימשךהתזכורת קבע בית ה
 ;יודיעו אחרת
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בשים לב להערות בית המשפט , להסכם פשרה נוסףהצדדים הגיעו  15.9.2011ביום ו :והואיל
ובשים לב , התזכורתבהחלטת הדחייה השנייה ובדיון , בהחלטת הדחייה הראשונה

  ;6.6.2010בחוות דעתו מיום , כוח היועץ המשפטי לממשלה- להערותיו של בא

בבקשה לאישור הסדר , לשיטתו, קבע בית המשפט כי בשל חסרים 25.9.2011וביום   :והואיל
ימים מיום ההחלטה  30הצדדים יוכלו להגיש בקשה מתוקנת בתוך , הפשרה המתוקן

  .תדחה על הסף הבקשה לאישור הסדר הפשרה המתוקן –ולא , ")הבקשה המתוקנת("

במסגרתה ערכו , הגישו הצדדים לבית המשפט את הבקשה המתוקנת 2.11.2011וביום   :והואיל
כפי שהורה בית המשפט בהחלטה מיום , ובכללם צרפו, הצדדים מספר תיקונים

  ;תצהיר מטעם תובע מייצג חלופי, 25.9.2011

בין , במסגרתה קבע בית המשפט, ניתנה החלטה בבקשה המתוקנת 9.11.2011וביום   והואיל
כי לאור העובדה שהתובעת המייצגת הנוכחית אינה נכללת בגדרי הקבוצה , שארה

בשלב זה לא תידון הבקשה , ומשום כך נעדרת עילת תביעה, שהסדר הפשרה חל עליה
  ;המתוקנת לאישור הסכם פשרה לגופה

בקשת , בהסכמת המשיבות, הגישה המבקשת לבית המשפט העליון 15.12.2011וביום   :והואיל
במסגרתה טענה כי , 9.11.2011רעור על החלטת בית המשפט המחוזי מיום רשות ע

  ;)9321/11א "רע(היא שגויה  9.11.2011החלטת בית המשפט המחוזי מיום 

במסגרתו קיבל בית המשפט העליון , 9321/11א "ניתן פסק דין ברע 5.2.2012וביום   :והואיל
בבקשה לאישור הסדר פשרה בטרם כי אין מניעה לדון , בין השאר, וקבע, את הערעור

  ;יוחלף התובע המייצג

  :והואיל

  

  :והואיל

  

ולאור כך , 9321/11א "קבע בית המשפט כי נוכח פסק הדין שניתן ברע 8.3.2012וביום 
יימשכו ההליכים , שאין בבקשה המתוקנת פגם אחר שבגינו יש לדחותה על הסף

  ;המתוקןהנוגעים למתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה 

ובהמשך להחלטת בית המשפט פורסמו הודעות בעיתונות ולא התקבלה אף לא 
  ;התנגדות אחת מקרב הציבור

עמדת ("הגיש היועץ המשפטי לממשלה עמדה ביחס להסכם הפשרה  3.8.2012וביום   :והואיל
  ;במסגרתה נטען כי אין לאשר את הסדר הפשרה המתוקן, ")ש"היועמ

במסגרתה בקשו כי בית , ש"הגישו המשיבות תגובה לעמדת היועמ 20.9.2012וביום   :והואיל
יורה על אישור הסדר הפשרה המתוקן כפי ו, ש"המשפט ידחה את עמדת היועמ

, ש"באותו יום הגישה המבקשת תגובה לעמדת היועמו ;שהתבקש בבקשה המתוקנת
היא סבורה שיש  וכי, ש"במסגרתה הודיעה כי היא מתנגדת לאמור בעמדת היועמ

  ;לאשר את הסדר הפשרה המתוקן

  ;ש לא הוגשו התנגדויות נוספות ביחס להסדר הפשרה"ומלבד עמדת היועמ  : והואיל

 במהלכו, )לאחר החלפת מותב(התקיים דיון נוסף בבית המשפט  24.6.2013וביום   :והואיל
בין , בהסדר הפשרה המתוקןלצדדים שאלות שונות הקשורות  בית המשפטהפנה 

הדיון קבע בית המשפט כי ימונה בודק בסיום ו, ש"לעמדת היועמהשאר בשים לב 
  ;2006- ו"התשס, בהתאם לחוק תובעות ייצוגיות, סדר הפשרה המתוקןלבדיקת ה

  ;כבודק רצאביח אהוד "רועל מינויו של  בית המשפט הנכבדהורה  16.7.2013וביום   :והואיל

 העובדות של וקפדנית מדוקדקת ובחינה עבודה של שנה כמעט לאחר( 2.5.2015וביום   :והואיל
  ;הנכבד ש הבודק את חוות דעתו לבית המשפטהגי )הרלבנטיות

המליץ לצדדים לגבש פשרה כספית אשר , ניתנה החלטת בית המשפט 6.5.2015וביום   :והואיל
  ;תיטיב עם כלל התובעים אשר )גז גלאי בדמות פיצוי לקבלת אפשרותהחלף (הולמת 

במסגרתו הציע בית המשפט הצעת פשרה משופרת , התקיים דיון 7.10.2015וביום   :והואיל
הצעת בית המשפט ("אשר כוללת רכיב של פיצוי כספי לקבוצת התובעים , לקבוצה
שהוצעה בשים , קיבל את הצעת המשיבות לשיפור מנגנון יידוע הקבוצהו ,")לפשרה
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  ;עתודלב להערות הבודק בחוות 

תיקונים שהציע לכי המבקשת מסכימה , 7.10.2015כ המבקשת הודיע בדיון מיום "בו  :והואיל
הן אף הודיעו המשיבות כי  ,28.10.2015ביום , ובהמשך, בית המשפט להסכם הפשרה

על מנת להתאים את נוסח וכי , פשרההסכם ההמשפט לבית  תיקונים שהציעל מסכימות
הזמן הארוך שחלף מאז נחתם וכן בשל פרק , ההסכם להצעת בית המשפט לפשרה

שאושרה על ידי (המשיבות  צעתולנוכח ה, )שנים 4-למעלה מ(הסכם הפשרה האחרון 
יש צורך בעריכת מספר הבהרות , לשיפור מנגנון היידוע הקבוע בהסכם) בית המשפט

ותיקונים נוספים בנוסח ההסכם בטרם חתימת הצדדים עליו והגשתו לאישור בית 
  ;המשפט הנכבד

קבע בית המשפט הנכבד כי יש לברך על הסכמת המשיבות להצעת  28.10.2015וביום   :לוהואי
  ;נוסח מתוקן של הסכם הפשרה הורה על הגשתו שלו, בית המשפט לפשרה

אשר בכפוף לאישורו על ידי , מתוקןהסכם פשרה  להסכמה על נוסחוהצדדים הגיעו   :והואיל
, ההליכים בבקשת האישור ובתובענהבית המשפט הנכבד וביצועו יביא לידי גמר את 

  ;והכל על פי תנאי הסכם זה להלן

  :כדלקמן, בין הצדדים הוצהר והותנה, לפיכך הוסכם

  המבוא ונספחי ההסכם .1

 .חלק בלתי נפרד הימנו יםלהסכם זה מהוווהנספחים המבוא  .1.1

ואין להם , נעשו לשם הנוחות בלבד, ומתן הכותרות לסעיפים, חלוקת הסכם זה לסעיפים .1.2

 .כל משמעות בפרשנות ההסכם

  הגדרות  .2

  :למונחים המפורטים להלן תהא המשמעות הנקובה לצדם כדלקמן

  ;יפו-בית המשפט המחוזי בתל אביב :"בית המשפט" .2.1

  ;2006 –ו "התשס, חוק תובענות ייצוגיות":  החוק" .2.2

   .31.12.1997לבין  1.1.1994התקופה שבין : "התקופה הקובעת" .2.3

  ; 2010- ע"התש, תקנות תובענות ייצוגיות": התקנות" .2.4

כנגד  מלא ומוחלט של כל אחד מחברי קבוצת התובעים, ויתור סופי": ויתור וסילוק" .2.5

או סוג שהוא הנוגעים /ואו זכות מכל מין /ואו דרישה /ואו טענה /והמשיבות על כל תביעה 

 ; בקשת האישורלאו /ולתובענה 

לאחר , ובתובענה בבקשת האישורכל העילות כפי שאלו נטענו  :"עילות התובענה" .2.6

 לרבות כל הפלוגתאות בין הצדדים בבקשת האישור, להלן 4.1.1שיתוקנו כאמור בסעיף 

 ותהטענות העובדתיות והעובדות הקשורות במסכת העובדות עליהן נסוב, ובתובענה

 .התובענהו בקשת האישור

חימום מים , בעיקר להסקה, ביתילשימוש צרכנים הרוכשים גז ": צרכנים ביתיים" .2.7

 ").שימוש ביתי"(ובישול 

 . צרכנים הרוכשים גז לשימוש שאינו שימוש ביתי: "צרכנים מסחריים" .2.8

 .קבוצת התובעים םכל הנמנה ע": הזכאים"או  "קבוצת הזכאים" .2.9
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אשר רכשו בתקופה הקובעת דירה חדשה או בית , צרכנים ביתיים: "קבוצת התובעים" .2.10

ואשר , אשר עובר לרכישה לא היו מחוברים למערכת גז, יין חדש או בבית חדשבבנ, חדש

למערכת גז שצרכה גז מאחת , במהלך התקופה הקובעת, עם אכלוס הדירה או הבית חוברו

אשר התקשרו במהלך התקופה הקובעת בהסכם , וכן צרכנים מסחריים; מן המשיבות

ואשר , ממנה במהלך התקופה הקובעתהחלו לצרוך גז ו, להספקת גז עם אחת מן המשיבות

 ; כללעובר לתקופה הקובעת לא צרכו גז 

   הצהרות ומצגי הצדדים .3

אין כל מניעה , כי בכפוף לאישורו של הסכם זה על ידי בית המשפט, הצדדים מצהירים .3.1

 .או אחרת להתקשרותם בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיהם על פיו/ואו חוזית /וחוקית 

כי אין בהתקשרותם בהסכם זה משום הודאה מצד מי מהם או מי , הצדדים מצהירים .3.2

התובענה ובקשת הליכי מטעמם בטענה או דרישה כלשהי של משנהו שנטענה במסגרת 

 .בלבד" קניית סיכון"והיא נעשית לצורך , )והליכי הערעור בהקשרם( האישור

ולא ישמע צד , עובר לחתימתו הסכם זה מגלם את מכלול המצגים וההסכמות בין הצדדים .3.3

 .בטענה בדבר מצג או הסכמה כאמור אשר לא בא זכרם בהסכם

 אישור הסכם הפשרה .4

כל פעולה ביצוע להורות על לאשר את הסכם הפשרה ומבית המשפט הצדדים יבקשו  .4.1

בכפוף כי יבקשו הצדדים ובין היתר , על פי הוראות החוק או התקנות ,כךהנדרשת לשם 

 :בית המשפט ,לאמור בהסכם זה

למעט , למען הסר ספק(כדלקמן  ובקשת האישור התובענהיאשר את תיקון  .4.1.1

 ):יוותרו התובענה ובקשת האישור כלשונן, התיקונים שלהלן

באופן שהגדרת הקבוצה  -לעניין הגדרת הקבוצה המיוצגת  .4.1.1.1

קבוצת "ובבקשת האישור תהא כהגדרת בתובענה 

והטענות  ועילות התביעה, לעיל 2.10 בסעיף" התובעים

 .קבוצת התובעים םנמנה עיתייחסו רק למי ש

ימחקו  "התקופה הרלוונטית"ו "תקופת הקרטל" יםהמונח .4.1.1.2

 בסעיףכהגדרתו , "התקופה הקובעת" ובמקומם יבוא המונח

   –וכן  ;לעיל 2.3

, על כל עילותיה ,4.1.1 כפי שתוקנה על פי סעיף, כייצוגיתהתובענה יאשר את  .4.1.2

כהגדרתה בהסכם  זכאיםקבוצת הל) להלן ןכהגדרת( ההטבותויורה על מתן 

  –וכן ; זה

על החלפת , לחוק) 2)(ג(8לפי סמכותו בסעיף  ,אם ימצא צורך בכך, יורה .4.1.3

כתובע , וימנה במקומה את מר שמואל אנטמן, התובעת המייצגת הנוכחית

    –וכן ; ")התובע המייצג החלופי("מייצג חלופי 

ויתן להסכם זה , ייצוגיתתובענה בפשרה  כהסדריאשר את ההסכם דנא  .4.1.4

  -וכן ; ")פסק הדין("תוקף של פסק דין בתובענה ייצוגית 
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בכל הנוגע , להלן 8 בסעיףכמפורט , קבל את המלצת הצדדיםבית המשפט י .4.1.5

 .כוחה-ט באי"ת הנוכחית ולשכהמייצג תלגמול לתובע

בקשר פרסום הודעות ככל שבית המשפט יורה על , האמור לעיל מבלי לגרוע מכלליות .4.2

עלויות פרסום , למען הסר ספק. יבוצע על ידי המשיבות ועל חשבונןהפרסום , להסכם זה

 .ובכלל זה במקרה ביטולו של הסכם זה, ההודעות לא יוחזרו למשיבות בכל מקרה

  התחייבויות המשיבות על פי ההסכם .5

קבוצת  חברימ זה מתחייבת כל אחת מן המשיבות לאפשר לכל אחדבמסגרת הסכם  .5.1

אחת מן לקבל לידיו , ה הרלוונטיתתקופהאשר יפנה למשיבה הרלוונטית במהלך , הזכאים

 :והכל כפי שיפורט להלן, על ידי המשיבות מוצעותה ההטבות

התקופה המתחילה ביום פרסום המודעה חבר קבוצת הזכאים שיפנה במהלך  .5.1.1

 ההפני תקופת("חודשים לאחר מכן  6ומסתיימת להלן  5.2 כהגדרתה בסעיף

הטבה שובר למימוש  ,ללא תמורה וללא תנאי, לקבל לידיו יוכל") הראשונה

 :לפי בחירתו, מבין ההטבות שלהלן בלבד אחת

גלאי ("מתקן בטיחותי להתקנה עצמית לגילוי דליפות גז  .5.1.1.1

 או ;")הגז

על פי מחירון (ש״ח מהתשלום  200המקנה הנחה בסך , שובר .5.1.1.2

קבלת עבור ) כפי שיתעדכן מעת לעת המשיבה הרלוונטית

על ידי טכנאי ) מסוג השירותים שאינם בחינם(שירות טכני 

של המשיבה אשר סיפקה לו גז במהלך התקופה הקובעת 

לטכנאי הנחה ההבחירה בשובר . ")לטכנאי שובר ההנחה("

אפשרית רק עבור זכאים שבמועד קבלת הטבה זו צורכים גז 

 או; לך התקופה הקובעתמן המשיבה שממנה צרכו גז במה

על פי מחירון (ש״ח מהתשלום  200שובר המקנה הנחה בסך  .5.1.1.3

מוצר  עבור) כפי שיתעדכן מעת לעת המשיבה הרלוונטית

המוצעים על ידי כל אחת מן מתוך רשימת המוצרים 

מצאותם במלאי יבכפוף לה, המשיבות במסגרת הסכם זה

 ").שובר ההנחה למוצר(" החברה

רשימת המוצרים שביחס אליהם מוצע שובר ההנחה למוצר 

  .1 נספחכב "מצ

המתחילה בתום תקופת הפניה  קופהתהחבר קבוצת הזכאים שיפנה במהלך  .5.1.2

 ,")יה השנייהתקופת הפנ(" בלבד חודשים לאחר מכן 6הראשונה ומסתיימת 

לו  םשולתש, ח"ש 150של  הטבה כספית בסךלקבל  לבחור יוכל, ולא לפני כן

במקרה שהזכאים הם לקוחות  ").הכספיתההטבה ("באמצעות המחאה 

לכך שהזכאי בכפוף  וזאת, מ כדין"יתווסף להטבה הכספית מע ,מסחריים

  .חשבונית מס כדין בדרך ובאופן המפורטים להלן לפני התשלום מציאי
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 -להלן יכונו  וההטבה הכספית ,שובר ההנחה למוצר, לטכנאי שובר ההנחה, הגז גלאי

  ."ההטבות"

 :ידוע קבוצת הזכאים .5.2

, פסק דין להסכם זה מתן תוקף שלימים מיום  10בתוך  יפרסמוהמשיבות  .5.2.1

לחוק אודות החלטת בית ) 4)(א(25הודעה על פי סעיף  , בשני עיתונים יומיים

ודעה מבמסגרת ה"). ודעהמה("המשפט לאשר הסכם זה כהסדר פשרה 

אודות ופירוט ; ההטבותאופן מימוש ; להטבותהתנאים לזכאות : יפורסמו

 .היהפניה השני ומועד תקופתהפניה הראשונה  מועד תקופת

 .2 נספחכב "נוסח ההודעה מצ

החל , של כל אחת מהמשיבות האינטרנטנוסח המודעה יפורסם באתר  .5.2.2

אודות קיומו של הסדר הודעה על  .שנההמודעה ולמשך פרסום  ממועד

לצורך קבלת  אתר האינטרנט של כל אחת מהמשיבותלהפניה  ובההפשרה 

חשבון (הראשונים נות התקופתיים חשבושני היכלל בת, פרטי ההסדר

שתשלח כל אחת מהמשיבות ללקוחותיה ) תקופתי נשלח מדי כחודשיים

עבור לקוחות הצורכים גז ממערכת  –פרסום המודעה בתקופה שלאחר 

הימים שלאחר  120שיונפקו במהלך , בתעודות משלוח של בלוני גזו ;מרכזית

   .הצורכים גז באמצעות בלוני גזעבור לקוחות  – פרסום המודעה

 :ותההטבמימוש  .5.3

מן המשיבה מן ההטבות ת חחבר קבוצת הזכאים יהיה זכאי לקבל א .5.3.1

. אשר סיפקה לו גז במהלך התקופה הקובעת) המשיבותמבין (נטית ווהרל

רשאי לפנות אך ורק למשיבה כל חבר בקבוצת הזכאים , למען הסר ספק

 . אחת בלבדהטבה  מאותה משיבהזכאי לקבל אחת ו

יהא על חבר קבוצת הזכאים לשלוח לחברת הגז , לצורך מימוש ההטבה .5.3.2

 תקופת הפניה במהלך, כמפורט להלן, למען, כמפורט לעיל, נטיתווהרל

בהתאם להטבה שנבחרה על ידו מבין , הראשונה או תקופת הפניה השניה

) ד איננו תנאי לקיומה של ההצהרה"אימות בפני עו(הצהרה כתובה , ההטבות

 :כדלקמן

כי הוא רכש דירה : במקרה של זכאים שהם צרכנים ביתיים .5.3.2.1

בבנין חדש או בבית , חדשה או בית חדש בתקופה הקובעת

ועם , גז עובר לאכלוסם א היו מחוברים למערכתחדש אשר ל

דירתו או ביתו למערכת גז , בתקופה הקובעת, האכלוס חוברו

להצהרה יצרף . שצרכה גז מחברה שאת שמה יפרט הזכאי

 . ההסכם לרכישת הדירה או הבית העתק שלהזכאי 

הצהרה כי ביציין , אם אין בידי הזכאי העתק הסכם כאמור

 חשבון גז של אותה דירה או ביתויצרף , כך הוא המצב

, לחלופין, או, המתייחס לצריכת גז במהלך התקופה הקובעת

חברה מיצרף אישור מלשכת רישום המקרקעין או אישור 
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במהלך התקופה נרכשו המעידים כי הדירה או הבית , משכנת

 .על ידי הזכאי, הקובעת

כי במהלך : זכאים שהם צרכנים מסחריים שלבמקרה  .5.3.2.2

עת התקשר בהסכם להספקת גז עם מי התקופה הקוב

והחל לצרוך ממנה גז , שאת שמה יפרט הזכאי, מהמשיבות

וכי עובר לתקופה הקובעת לא צרך , התקופה הקובעת במהלך

ההסכם האמור  העתק שללהצהרה יצרף הזכאי . גז כלל

כי כך  יציין באותה הצהרה, ואם זה אינו בידיו, להספקת גז

המתייחס לצריכת  על שם הזכאיויצרף חשבון גז , הוא המצב

  .גז במהלך התקופה הקובעת

של צרכן ביתי או תכלול כל הצהרה , בנוסף לאמור לעיל

מספר תעודת הזהות , כתובתו, הזכאי- את שם הפונהמסחרי 

  .וכן מספר טלפון ליצירת קשר, שלו. פ.או מספר ח

חבר קבוצת הזכאים אשר לא יצרף להצהרה ) א(יודגש כי  .5.3.2.3

או לא יכלול בה את , הנדרשים לפי סעיף זה את האישורים

לא יהיה זכאי לקבלת הטבה  ,הפרטים המפורטים לעילכל 

חבר קבוצת הזכאים המעוניין ) ב(; ופנייתו תדחה, כלשהי

יכול לפנות לקבלה אך ורק , לקבל את ההטבה הכספית

פנייה . כהגדרתה לעיל, במהלך תקופת הפנייה השנייה

לפני תחילתה של תקופת  לקבלת הטבה כספית שתתקבל

לא תטופל , הפנייה השנייה תחשב כאילו לא התקבלה

 .והפנייה תדחה

תשלח המשיבה , נטיתוויום מקבלת ההצהרה אצל המשיבה הרל 30תוך  .5.3.3

, או בדרך אחרת( לכתובת שצוינה בהצהרת הזכאי, באמצעות הדואר לזכאי

 :)לפי בחירת החברה ובהסכמת הזכאי

לקבלת  שובר – מסוג גלאי גז במקרה שהזכאי בחר בהטבה .5.3.3.1

באחת מסוכנויות או סניפי המשיבה הקרובים  גלאי גז

על פי , לפי העניין, ביותר למקום מגוריו או עסקו של הזכאי

 4של במהלך תקופה  היהיזו מימוש הטבה . בחירת הזכאי

 . לקבלת גלאי הגזהשובר חודשים ממועד משלוח 

 – לטכנאי הנחהבמקרה שהזכאי בחר בהטבה מסוג שובר  .5.3.3.2

פרסום ממועד  שנהשובר הנחה לשימוש במהלך תקופה של 

טכנאי מהמשיבה  יבעת הזמנת שירות, הפשרההסדר 

  .הרלוונטית

 – שובר הנחה למוצרבמקרה שהזכאי בחר בהטבה מסוג  .5.3.3.3

באחת מסוכנויות או סניפי  הנחה למוצר למימוש שובר

המשיבה הקרובים ביותר למקום מגוריו או עסקו של 
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זו מימוש הטבה . על פי בחירת הזכאי, לפי העניין, הזכאי

 . השוברחודשים ממועד משלוח  4של במהלך תקופה  היהי

 –במקרה שהזכאי בחר בהטבה מסוג הטבה כספית  .5.3.3.4

 150המחאה בסך : במקרה שהזכאים הם לקוחות פרטיים

לפחות שזמן פירעונה מוגבל לתקופה של , בלבד זכאילח "ש

זכאים הם לקוחות הבמקרה ש. אתהימים ממועד הוצ 60

יום מהמצאת חשבונית מס כדין על ידי  30לאחר : מסחריים

תשלח המשיבה הרלבנטית , למשיבה הרלבנטיתהזכאי 

כדין משוכה לפקודת  מ"מעבתוספת  ח"ש 150בסך המחאה 

זמן ואשר , )ובלבד שהוא הזכאי(שמו החשבונית על מי ש

ממועד  ימים 60לפחות  פירעונה מוגבל לתקופה של

 . הוצאתה

נטית כי שולח ההצהרה אינו זכאי להטבה על וובמקרה שנוכחה המשיבה הרל .5.3.4

על תתי  5.1 בסעיףההטבות המפורטות אזי תחת , פי האמור בהסכם זה

ההודעה בדבר (" תשלח לו הודעה מנומקת בדבר אי זכאותו להטבה ,סעיפיו

שלילת זכאותו להטבה אינה עולה היה ושולח ההצהרה סבור כי  .")אי זכאות

הודעת ("רשאי הוא להגיש השגה מנומקת , בקנה אחד עם הוראות הסכם זה

 דין עורכי משרד דקל רם, הודעת השגה תשלח לבא כוח המבקשת"). השגה

ימים  14בתוך , בר אי זכאותבצירוף ההודעה בד, אביב תל 22 רוטשילד' בשד

ובא כוח המשיבה , כוח המבקשתבא . מיום קבלת ההודעה בדבר אי זכאות

ימים מיום קבלתה  30יכריעו בהודעת ההשגה בתוך , במשותף, נטיתווהרל

. וקביעתם תהיה מחייבת לעניין זכאותו של שולח ההצהרה, אצל המבקשת

כי ניסיון לקבל הטבה מיותר ממשיבה אחת ישלול את זכאותו מובהר בזאת 

שומרות על זכותן  בותמשיוה, של הזכאי לקבלת הטבה על פי הסכם זה

 .להקים מנגנון לאיתור ניסיונות לקבלת כפל הטבות

בא כוחה ושכר טרחת  הנוכחיתלתובעת המייצגת במלוא תשלום הגמול  שאוייהמשיבות  .5.4

 .להלן כמפורט המוסכמת ההמלצה יסודעל  הנכבדכפי שייקבע על ידי בית המשפט 

 8 חלקה היחסי כמפורט בסעיףכל אחת על פי , סכומים אלה ישולמו על ידי המשיבות

 .ימים מהמועד בו יהפוך פסק הדין לחלוט 7תוך , להלן

וכל הוצאה ישירה אחרת הקשורה להליך , מודעות, בהוצאות בגין פרסום הודעות יישאוהמשיבות  .6

 .להלן 8 כל אחת על פי חלקה היחסי כמפורט בסעיף, אישור ההסכם על ידי בית המשפט הנכבד

 וויתור וסילוק מעשה בית דין .7

התביעה בכל עילות מעשה בית דין יהוו ההסכם על ידי בית המשפט ומתן פסק הדין אישור 

וכן יהוו וויתור , כל אחד מהםוכנגד  כל חברי קבוצת הזכאיםכנגד ו בקשתהמ כנגד כהגדרתן לעיל

, וכלפי כל אחת מהן המשיבות כלפי ,הזכאיםכל אחד מחברי קבוצת מצד ו מבקשתוסילוק מצד ה

או זכות /או דרישה ו/או טענה ו/תביעה וחברי קבוצת הזכאים לא תעמוד עוד כל מבקשת וללכך ש

וכלפי כל אחת  כלפי המשיבות בקשת האישורל או/ואו סוג שהוא הנוגעים לתובענה /מכל מין ו
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טית את נוואשר כלפיו לא קיימה המשיבה הרל חברי קבוצת הזכאיםמלמעט מי זאת כל  ;מהן

  .התחייבויותיה על פי הסכם זה

 : המלצה על גמול לתובעת המייצגת הנוכחית ובאי כוחה .8

הצדדים ממליצים לבית המשפט לקבוע כי לתובעת המייצגת הנוכחית ולבאי כוחה ישולמו  .8.1

 :על ידי כל אחת מהמשיבות הסכומים הבאים

 התובעת המייצגת חלבאי כ ח"ש 549,280סך של  -  1המשיבה  על ידי .8.1.1

ישולם כנגד חשבונית ר לסכום זה יתווסף מע״מ אש. טרחתםכשכר , הנוכחית

  .כגמול מיוחדהנוכחית לתובעת המייצגת ₪  34,330סך של ; מס כדין

 התובעת המייצגת חלבאי כ ח"ש 522,720סך של  -  2 המשיבה על ידי .8.1.2

ישולם כנגד חשבונית ר לסכום זה יתווסף מע״מ אש. כשכר טרחתם, הנוכחית

  .כגמול מיוחד הנוכחיתלתובעת המייצגת ₪  32,670סך של ; ןמס כדי

 התובעת המייצגת חלבאי כ ח"ש 368,000סך של  -  3המשיבה  על ידי .8.1.3

ישולם כנגד חשבונית ר זה יתווסף מע״מ אש לסכום. כשכר טרחתם, הנוכחית

  .כגמול מיוחד הנוכחיתלתובעת המייצגת ₪  23,000סך של ; מס כדין

 התובעת המייצגת חלבאי כ ח"ש 120,000סך של  -  4המשיבה  על ידי .8.1.4

ישולם כנגד חשבונית ר לסכום זה יתווסף מע״מ אש. טרחתםכשכר , הנוכחית

 .כגמול מיוחד הנוכחית לתובעת המייצגת₪  7,500סך של ; מס כדין

תחולק בין המשיבות , החבות בכל תשלום החל על המשיבות בקשר עם הסכם פשרה זה .8.2

 .8.1.4עד  8.1.1 נקובים בס״קלפי יחס הסכומים ה

בניהול  שנים 12 - כזו של הצדדים משקפת את העבודה העצומה שהושקעה במשך המלצה  .8.3

באמצעות שני (עקבי ואינטנסיבי של ההליך על ידי התובעת המייצגת הנוכחית ובאי כוחה 

בבית  שהתקיימו דיונים 11, על הליכי הביניים הרבים שבו, עד כה) משרדי עורכי דין

בקשת מת תרואת , הליכים בפני בית המשפט העליון מספרלרבות המשפט המחוזי ו

הנוכחית  שהתובעת המייצגתוכן את העובדה  ,לפיצוי חברי הקבוצה כאמור האישור

העידה ונחקרה פעמיים בבית המשפט ואף נטלה על עצמה סיכון בהסכמתה לשמש תובעת 

ט והוצאות משפט "ים שבקשתם נדחתה בשכלאור המגמה לחייב תובעים מייצג, מייצגת

 . בסכומים של ממש

משקפת המלצת הצדדים את המאמצים הרבים שהשקיעו באי כוח התובעת המייצגת כן  .8.4

האחרונות בניהול משא  השנים בשש ולרבות לעיל שתוארו הנזכרים בהליכים הנוכחית

מהם בקשר שתדרש  הנוספתוכן את העבודה , גרסאותיו ארבעומתן להסכם פשרה על 

  . לעיל 5.3.4 מנגנון ההשגה המוזכר בסעיףל

 ביטול ההסכם .9

 .הינו אישורו על ידי בית המשפט הנכבד על כל מרכיביוזה תנאי מתלה לקיום הסכם  .9.1

ימים לאחר דיון שיקבע  180או בתוך , ימים ממועד חתימתו של הסכם זה 180אם בתום  .9.2

לא יינתן פסק דין , לפי המאוחר מביניהם, ככל שייקבע, בבקשה לאישור הסכם פשרה
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יהיה כל אחד מן הצדדים זכאי לבטל הסכם זה על , כמבוקש בבקשה לאישור הסכם פשרה

 .שתימסר לבית המשפט הנכבד ולצד השניבהודעה בכתב , פי שיקול דעתו המוחלט

יחול על , סכם בידי אחת מן המשיבות או בשל טעם הנוגע לאחת מן המשיבותהביטול ה .9.3

 .ולא יחול לגבי יתר הצדדים, ההסכם ככל שהוא נוגע לאותה משיבה בלבד

הסכם פשרה זה על נספחיו , במקרה בו יממש צד את זכותו לבטל את ההסכם כאמור .9.4

כאילו לא נחתם , וחסרי תוקף משפטי) void(דין יהיו בטלים מדעיקרא וצוויו ופסק ה

הסכם הפשרה מלכתחילה והאמור בהם לא ישמש את הצדדים ואחרים לא כראיה ולא 

לא יזקף לחובת או לטובת מי מהצדדים ולא יהא על הצדדים לנקוט בהליך , בדרך אחרת

והכל מבלי , גיותה של התביעהמשפטי לביטול הסכם הפשרה או פסקי הדין או לפקיעת יצו

בבקשת ויימשך הדיון , או דרישה בקשר לכך/או טענה ו/שתהיה למי מהצדדים כל תביעה ו

הכל כאילו לא נחתם הסכם פשרה זה , יפו-בבית המשפט המחוזי בתל אביב האישור

 .תוך שכל צד שומר את מלוא טענותיו ערב הסדר הפשרה, מעיקרו

 שונות .10

, תנאיו וסייגיו הינו מכלול שלם של מצגים והסכמות, וראותיוה, הסכם זה על נספחיו .10.1

במידה שבית , למען הסר ספק. שחלקיה אינם ניתנים להפרדה, וככזה מהווה מקשה אחת

או שיקבע כי היא חסרת , המשפט הנכבד ימנע מלאשר הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה

הודעה מטעם . ההסכםיהיה כל אחד מהצדדים זכאי לבטל את , תוקף או בלתי אכיפה

  .לא תחייב את המשיבות האחרות, ותבאחת מהמשי

זיכרון , טיוטת הסכם, עם חתימתו של הסכם פשרה זה בטלים ומבוטלים כל הסכם .10.2

או בין מי מטעמם קודם /שנערכו בין הצדדים ו, הבטחות והתחייבויות, הצהרה, דברים

כל ). כתב ובין שנערכו בעל פהבין שנערכו ב, וזאת(חתימתו של הסכם זה אם וככל שנערכו 

, טיוטות ההסכם והתכתובות שהוחלפו בין הצדדים בקשר להסכם פשרה זה אינן מחייבות

לא יוצגו בפני ערכאות שיפוטיות ואף לא יהיו קבילות כראיה , לא ישמשו לפרשנות

  .בהליכים שיפוטיים ובכלל

התיקונים בתובענה יבוטלו למען הסר ספק מובהר כי אם לא יהפוך פסק הדין לחלוט  .10.3

תבוטל החלפת התובעת המייצגת , תפקע יצוגיותה של התובענה, האישורובבקשת 

אין באמור כדי . הפשרה זהסכם ויפקעו גם ייתר התנאים וההסכמות הקבועים ב, הנוכחית

  .לעיל 9.3 לגרוע מן האמור בסעיף

מזכויותיו או  על זכות, יחיד או רבים, ובעיםהת מטעם חברי קבוצתאו /וכל ויתור של  .10.4

יחתמו על ידי נציגיהם , לא יהיו תקפים אלא אם יעשו בכתב, שינוי של זכויות כאמור

, ויתור של המשיבות. המוסמכים של הצדדים ויקבלו את אישורו של בית המשפט הנכבד

על זכות  תהמייצג תכ התובע"או של ב ת או התובע המייצג החלופיהמייצג תשל התובע

נמנע צד להסכם . ופן אישי לא יהיו תקפים אלא אם יעשו בכתבהמוקנית למי מהם בא

או לא השתמש בזכות , מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין

  .לא ייחשב הדבר כויתור מצידו על הזכות האמורה –כאמור במועד 

11



12



13



14



15



-  13  -  

1480330_3  

 

  להסכם  1נספח 

  :בעת רכישתם ניתן לנצל את שובר ההנחה למוצרהמוצרים אשר להלן רשימת 

  .אבניקס; פטרייה לגינה, מייבש כביסה, מחמם מים– 1המשיבה 

  .תנור משולב, )ריגל וקראון, סוברין, דגמי סיגנט(גריל , )דגם פלוניס(מחמם מים  – 2המשיבה 

  . פטריות חימום לגינה, מחמם מים, התנור הסק – 3המשיבה 

  .   פטרייה לגינה, ערכת קפה, מחמם מים– 4המשיבה 
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