הסכם פשרה משלים
ת"צ  63565-01-18מורן יופה נגד מי עדן בר  -שירותי מחלקה ראשונה בע"מ
שנערך ונחתם בתל אביב ביום 28.8.2018

בין
מורן יופה
ע"י ב"כ עוה"ד אוהד רוזן ו/או חגי קלעי ו/או כרמית מזרחי
קלעי ,רוזן ושות' ,עורכי דין
מרח' קלישר  ,30תל אביב 6525724
טל' ;03-7940340 :פקס'03-7943065 :
)"המבקשת"(
 -מצד אחד -

לבין
מי עדן בר  -שירות מחלקה ראשונה בע"מ
ע"י ב"כ ארדינסט בן נתן טולידאנו ושות' ,עורכי דין
מרח' ברקוביץ'  ,4תל אביב 64238
טל' ;03-7770111 :פקס03-7770101 :
)"מי עדן"(
 -מצד שני -

הואיל

וביום  29.9.2014הגיש מר ירון אלקולומברה )"אלקולומברה"( תובענה ובקשה
לאשרה כתובענה ייצוגית במסגרת ת"צ ") 64111-09-14בקשת אלקולומברה"(
במסגרתה טען כי מי עדן נהגה להעלות באופן חד צדדי את המחיר שהיא גובה
מלקוחותיה עבור כדי המים שהיא מספקת להם ,וזאת תוך משלוח הודעות מטעות
בדבר שינוי המחיר או מבלי לשלוח הודעות כלל ,באופן שיטתי שחוזר על עצמו במשך
השנים;

והואיל:

וביום  22.12.2016אושר בפסק דינו של בית המשפט הנכבד )כבוד השופט פרופ' עופר
גרוסקופף( הסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים בבקשת אלקולומברה ומונה מומחה
לצורך ביצוע הבדיקה )בהתאמה" :פשרת אלקולומברה" ו"-פסק הדין"(;

והואיל:

ובמסגרת בדיקת המומחה בפשרת אלקולומברה התגלעה מחלוקת בין הצדדים בנוגע
לתחולת ההסכם על העלאות מחיר בעקבות הודעות כלליות שלא נקבו בשיעור
העלאה )"ההודעות הכלליות"( ,אשר הוכרעה בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום
 6.12.2017בה נקבע כי פשרת אלקולומברה לא חלה על העלאות מחיר שנעשו בעקבות
משלוח הודעות כלליות ,וצוין באמרת אגב כי על פני הדברים הודעות עדכון שאינן
נוקבות בשיעור העלאה אינן תקינות )"ההחלטה בעניין ההודעות הכלליות"(;
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והואיל:

וביום  28.1.2018הגישה המבקשת תובענה ובקשה לאשרה כתובענה כייצוגית
במסגרת ת"צ ") 63565-01-18התובענה" ו"-בקשת האישור" ,בהתאמה( ,במסגרתן
טענה המבקשת כנגד העלאות מחיר כדי המים שנעשו ללקוחות מי עדן בעקבות
הודעה כללית )"העילה בנוגע להודעות הכלליות"( .כן טענה המבקשת כי מי עדן
העלתה את המחיר ללקוחותיה בשיעור של מעל  10%לשנה וזאת בניגוד להוראות
תנאי ההתקשרות הכלליים בינה לבין לקוחותיה ,וכן כי חייבה שלא כדין את
לקוחותיה באופן רטרואקטיבי בגין העלאות מחיר שנעשו על ידה )"העילות
הנוספות"( .המבקשת ביקשה לאשר את התובענה הייצוגית נגד מי עדן ,בשם כל
לקוחותיה )בעבר ובהווה( ,אשר בוצעו לגביהם העלאות מחיר כאמור החל מיום
 29.9.2007ועד למועד אישורה של בקשת האישור;

והואיל:

ולמי עדן היו טענות שונות כלפי המבקשים ובאי הכוח בבקשת אלקולומברה ובבקשת
האישור דנא ,בקשר עם הגשת בקשת האישור דנא ,ואשר בגינן אף הגישה מי עדן
ביום  ,14.2.2018במסגרת בקשת אלקולומברה ,בקשה להחלפת ב"כ התובע המייצג
שם )"הבקשה להחלפת ייצוג בתיק אלקולומברה"(;

והואיל:

וביום  20.3.2018התקיים דיון בבקשה להחלפת ייצוג בתיק אלקולומברה אליו זומנו
גם המבקשת ובאי כוחה בבקשה כאן ,ובסיומו המליץ והורה בית המשפט לצדדים
כאן לבוא בדברים על מנת לנסות ולהגיע להסדר במסגרתו הצדדים יגבשו הסכם
פשרה בכל הנוגע לעילה שעניינה העלאות מחיר שנעשו בעקבות ההודעות הכלליות
והמבקשת ובאי כוחה ימחקו את העילות האחרות;

והואיל:

ובהתאם להמלצת והוראת בית המשפט ,הצדדים באו בדברים ,והגיעו ,מבלי שצד
יודה בטענות משנהו ו/או יודה בחבות כלשהי ,להסכמה על חתימת הסכם פשרה
משלים לפשרת אלקולמברה ,ביחס להעלאות מחיר בעקבות משלוח ההודעות
הכלליות ,אשר בכפוף לאישורו על ידי בית המשפט הנכבד ,יביא לידי גמר את
ההליכים בתובענה ובבקשת האישור ,והכל על פי תנאי הסכם משלים זה להלן .כן
הוסכם ,כי הצדדים בתיק זה ובאי כוחם חוזרים בהם ,באופן מוחלט ובלתי חוזר,
מכל הטענות וההאשמות שהעלו אחד כלפי השני במסגרת הבקשה דנא והבקשה
להחלפת ייצוג בתיק אלקולומברה .כן הוסכם בין הצדדים כי המבקשת ובאי כוחה
יסתלקו מהתובענה ומבקשת האישור בכל הנוגע לעילות הנוספות ולא יפעלו או
יסייעו ,במישרין או בעקיפין ,להגשת כל הליך לרבות בקשה לאישור תובענה ייצוגית
כנגד מי עדן בכל עניין הקשור ,במישרין או בעקיפין ,לעילות אלה;

והואיל:

והצדדים מסכימים ,כי הסדר הפשרה הוא ראוי ,הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של
חברי הקבוצה ,וכי הוא מאזן כראוי בין האינטרסים ,הסיכויים והסיכונים של כל
אחד מן הצדדים.

לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא ונספחי ההסכם
.1.1

המבוא והנספחים להסכם משלים זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )כולם יחדיו " -ההסכם
המשלים"(.

.1.2

חלוקת ההסכם המשלים לסעיפים ,ומתן הכותרות לסעיפים ,נעשו לשם נוחות בלבד ואין
לייחס להם כל משמעות בפרשנות ההסכם המשלים.
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הסכם משלים זה מגלם את מכלול המצגים וההסכמות בין הצדדים עובר לחתימתו ,ולא
ישמע צד בטענה ,מצג או הסכמה אשר אינם נזכרים בהסכם המשלים.

.2

.3

נספחי ההסכם הם כדלקמן:
נספח 1

בקשת אלקולומברה ,ללא נספחיה

נספח 2

הסכם הפשרה בבקשת אלקולומברה

נספח 3

פסק הדין מיום  ,22.12.2016במסגרתו אושר הסכם הפשרה
בבקשת אלקולומברה

נספח 4

החלטת בית המשפט מיום  6.12.2017בעניין ההודעות הכלליות

נספח 5

החלטת בית המשפט מיום  16.1.2018בנוגע לאופן ביצוע הבדיקה
בהתאם להסכם הפשרה בבקשת אלקולומברה

נספח 6א

מקרים של שינוי ב"מחיר ליחידה" שאינם העלאת מחיר

נספח 6ב

אירועים המפסיקים את תקופת הזיכוי

נספח 6ג

בדיקת מתאם לקיומו של ארוע מפסיק כמפורט בסעיף  8לנספח 6ב

נספח 7

נוסח המודעה לציבור

נספח 8

כתב סודיות למומחה

נספח 9

כתב סודיות למבקשת ובאי כוחה

נספח 10

נוסח ההודעה בחשבונית )לחברי תת הקבוצה הראשונה(

נספח 11

נוסח ההודעה הנלווית להמחאה )לחברי תת הקבוצה השניה(

נספח 12

תצהיר נושא משרה מטעמה של מי עדן

נספח 13

הצעת מחיר שמסר המומחה לצדדים עבור ביצוע הבדיקה בהתאם
להסכם משלים זה

הגדרות
כל ההגדרות שבסעיף  2להסכם הפשרה בבקשת אלקולומברה יחולו גם בהסכם משלים זה ,אלא אם
ניתנה הגדרה אחרת באחד המונחים המפורטים להלן כדלקמן:

"ב"כ המייצג"

קלעי ,רוזן ושות' ,משרד עורכי דין ,מרח' קלישר  ,30תל אביב .6525724

"בקשת
אלקולומברה"

ת"צ  64111-09-14ירון אלקולומברה נ' מי עדן בר – שירות מחלקה ראשונה
בע"מ

"הסכם הפשרה
בבקשת

הסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים ביום  6.4.2014בבקשת אלקולומברה.

4_3093589

-4אלקולומברה"
"מועד האישור"

המועד בו יאושר הסכם פשרה משלים זה על ידי בית המשפט ויינתן לו תוקף
של פסק דין בתובענה הייצוגית.

"עילות התביעה"

כל הנושאים ,הטענות ,העילות והעניינים עליהם נסובו בקשת האישור
והתובענה דנא ,ו/או העולים מהן ,ולרבות כל עניין ו/או עילת תביעה ו/או
טענה ו/או עובדה שבבקשת האישור ובתובענה ,בקשר עם העלאות המחיר
שבוצעו על ידי מי עדן עד לתום תקופת הבדיקה כהגדרתם של מונחים אלו
להלן.

"העלאות מחיר
בעקבות הודעה
כללית"

העלאות במחיר כדי המים שנעשו על ידי מי עדן ללקוחותיה ,אשר לגביהן
ניתנה הודעה כללית לפיה המחיר עודכן ,ללא פירוט שיעור ההעלאה או המחיר
לאחר העלאת המחיר ,ולמעט העלאות מחיר בעקבות שינוי מע"מ ,כהגדרתן
בהסכם הפשרה בבקשת אלקולומברה.

"קבוצת התובעים" כל לקוחות מי עדן בעבר ובהווה ,אשר בוצעו להם העלאות מחיר בעקבות
הודעה כללית )אחת או יותר( בתקופת הבדיקה ,כהגדרתה בסעיף  5.2להלן.
"תת הקבוצה

חברי קבוצת התובעים אשר במועד הגשת חוות הדעת המשלימה )או במועד
ההכרעה בהשגה עליה ,ככל שתוגש( ,יהיו מוגדרים במערכותיה של מי עדן
כ"לקוח פעיל".

"תת הקבוצה

חברי קבוצת התובעים אשר במועד הגשת חוות הדעת המשלימה )או במועד
ההכרעה בהשגה עליה ,ככל שתוגש( ,לא יהיו מוגדרים במערכותיה של מי עדן
כ"לקוח פעיל".

"אירוע מפסיק"

מועד הנפקת החשבונית הראשונה ללקוח שבה צוין המחיר ליחידה לאחר
העלאת המחיר ו/או אחד האירועים המפורטים בנספח 6ב ו/או כל אירוע אחר
שיוסכם בין הצדדים ו/או ייקבע על ידי בית המשפט כי הוא מפסיק את
תקופת הזיכוי ,כאמור בסעיף  6.7להלן ,לפי המוקדם.

"תקופת הזיכוי"

התקופה שהחל מהמועד שבו ניתנה הודעה כללית בחשבונית על העלאת
המחיר ועד מועד חוות הדעת המשלימה או חודש ימים לאחר קרות ארוע
מפסיק ביחס לאותו חבר קבוצה ) 28או  29או  30או  31ימים לפי העניין( ,לפי
המוקדם.

"ויתור וסילוק"

ויתור סופי ,מלא ומוחלט של כל אחד מחברי קבוצת התובעים כלפי מי עדן על
כל תביעה ו/או טענה ו/או עילה ו/או דרישה ו/או זכות מכל מין ו/או סוג שהוא
בקשר עם העלאות מחיר בעקבות הודעה כללית שנערכו על ידי מי עדן במהלך
תקופת הבדיקה ,כהגדרתה בסעיף  5.2להלן.

הראשונה"

השנייה"

.4

הצהרות והתחייבויות הצדדים
.4.1

הצדדים מצהירים ,כי בכפוף לאישורו של הסכם משלים זה על ידי בית המשפט אין כל
מניעה חוקית ,חוזית ,או אחרת להתקשרותם בהסכם משלים זה ולביצוע התחייבויותיהם
על פיו.

.4.2

הצדדים מצהירים ,כי אין בעצם התקשרותם בהסכם משלים זה משום הודאה מצד מי מהם
או מצד מי מטעמם בטענה או דרישה כלשהי של משנהו שנטענה בכתבי הטענות בהליך.
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על פי עמדתה של מי עדן ,הסכם משלים זה נעשה לפנים משורת הדין ,על מנת לייעל את
הדיון ועל מנת לסיים את ההתדיינות בתובענה בפשרה ,מבלי להודות באחריות כלשהי או
בטענה כלשהי או בחבות כלשהי שנטענה נגדה בתובענה או בבקשת האישור.

.5

מינוי מומחה מוסכם
.5.1

הצדדים מסכימים על מינויו של מר טל פרנג'י ,הנושא ת.ז .שמספרה  ,023716152אשר מונה
ביום  29.8.2017על ידי בית המשפט הנכבד לצורך ביצוע הבדיקה בהתאם להסכם הפשרה
בבקשת אלקולומברה )"המומחה"( ,כמומחה לצורך ביצוע הבדיקה בהתאם להסכם משלים
זה.

.5.2

המומחה יפעל לאיתור העלאות מחיר בעקבות הודעה כללית שנעשו על ידי מי עדן בתקופה
שהחל מיום  29.9.2007ועד ליום תחילת הבדיקה במסגרת הסכם אלקולומברה )בהתאם
לתצהיר שיימסר על ידי נושא משרה במי עדן כי ממועד זה לא נעשו על ידי מי עדן העלאות
מחיר בעקבות הודעה כללית ,המצורף כנספח  12להסכם זה( ,וכן לזיהוי חברי הקבוצה להם
נעשו העלאות המחיר כאמור ולחישוב סכום הפיצוי לו הם זכאים לפי הסכם משלים זה
)"תקופת הבדיקה" ו"-הבדיקה" ,בהתאמה(.

.5.3

לא יאוחר משלושה ) (3ימי עבודה לאחר מועד האישור הצדדים יפנו בכתב למומחה ,יעדכנו
אותו כי מונה על ידי בית המשפט הנכבד לביצוע הבדיקה המפורטת בהסכם משלים זה
ויבקשו כי יתחיל בביצוע הבדיקה המשלימה נשוא הסכם זה ,וכי יבצע את הבדיקה במקביל
ובהמשך לבדיקה שהוא מבצע במסגרת פשרת אלקולומברה.

.5.4

שכר טרחת המומחה עבור ביצוע הבדיקה ישולם על ידי מי עדן בהתאם לשעות עבודת
המומחה בפועל ,וזאת עד לתקרה של  38,500ש"ח ,בתוספת מע"מ ,כמפורט בהצעת המחיר
שמסר המומחה לצדדים )נספח  13להסכם משלים זה(.

.5.5

ככל שכתוצאה מפגישות שיקיים המומחה עם הצדדים בעניין הבדיקה לבקשת הצדדים,
יעלה שכר טרחת המומחה עבור ביצוע הבדיקה על התקרה האמורה של  38,500ש"ח,
בתוספת מע"מ ,תשא מי עדן בשכר טרחות המומחה בגין קיום הפגישות האמורות עד
לתקרה של  50,000ש"ח ,בתוספת מע"מ ,ולאחר מכן שכר טרחת המומחה בגין קיום
הפגישות ישולם על ידי הצד שביקש לקיים את הפגישה )וככל שמדובר בבקשה משותפת על
ידי שני הצדדים באופן שווה( ,בהתאם לתעריף המומחה בהצעת שכר הטרחה .יובהר כי אין
באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותם של הצדדים למסור למומחה הערות ושאלות הבהרה
שלא במסגרת פגישה ,כמפורט בסעיפים  7ו 11-להלן.

.6

בדיקת המומחה וחוות דעתו
.6.1

המומחה יערוך את הבדיקה באותו אופן בו נערכה על ידו הבדיקה בהתאם להסכם הפשרה
בבקשת אלקולומברה ,ובמקביל ובהמשך לה ,לרבות ביצוע מקורב של הבדיקה בהתאם
להחלטת בית המשפט הנכבד )כב' השופט ע' גרוסקופף( מיום  16.1.2018שניתנה במסגרת
בקשת אלקולומברה ומצ"ב כנספח  5להסכם משלים זה.
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-6.6.2

לצורך ביצוע הבדיקה ,המומחה יחתום על כתב הסודיות המצורף כנספח  8להסכם משלים
זה ,והמבקשת ובאי כוחה יחתמו על כתב הסודיות המצורף כנספח  9להסכם משלים זה.

.6.3

לאחר החתימה כאמור על כתבי סודיות ,יחל המומחה בביצוע הבדיקה ,על פי מיטב ניסיונו
ושיקול דעתו המקצועי ,שמטרותיה הן) :א( איתור העלאות המחיר בעקבות הודעה כללית
שנעשו על ידי מי עדן בתקופת הבדיקה; )ב( איתור וזיהוי חברי הקבוצה להם בוצעו העלאות
המחיר כאמור; )ג( חישוב סכום הפיצוי לו זכאי כל אחד מחברי הקבוצה בגין העלאות מחיר
אלו ,כמפורט בסעיף  10להלן.

.6.4

מי עדן תפעל בשקיפות ותשתף פעולה באופן מלא עם המומחה על מנת לאפשר לו לבצע את
הבדיקה כאמור לעיל באופן יעיל ומהיר .בכלל זאת ומבלי למצות – תאפשר למומחה גישה
מלאה לכל נתון ,מידע או מסמך רלוונטיים המצויים במערכותיה ונדרשים לצורך הבדיקה,
ובהתאם לדרישתו ,תעביר לעיונו נתונים ,מידע ומסמכים כאמור.

.6.5

במהלך הבדיקה יהיו רשאים הצדדים להעביר למומחה נתונים ,שאלות והבהרות ,והמומחה
יכריע ויפעל בעניין זה על פי שיקול דעתו המקצועי ובהתאם להוראות הסכם משלים זה
ונספחיו .ככל שמתבצעת פניה כתובה למומחה על ידי מי מהצדדים ,היא תישלח במייל עם
העתק ) (ccלצד השני .ככל שמתבצעת פניה בעל פה אשר גורמת למומחה לשנות ממסקנותיו,
המומחה יודיע על מהות הפניה ומהות השינוי ,לצדדים במייל.

.6.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מי עדן תהיה רשאית לטעון ולהציג למומחה כי שינוי במחיר
שיימצא על ידו )כולו או חלקו( אינו מהווה העלאת מחיר בשל כך שנגרם עקב סיבה מבין
הסיבות המפורטות בנספח 6א להסכם משלים זהו/או כי התקיים לשיטתה ארוע מפסיק
לרבות אחד מאלו המפורטים בנספח 6ב להסכם להסכם משלים זה .פניות אלה תיעשנה על
ידי מי עדן בכתב ותישלחנה באמצעות דוא"ל עם העתק ) (ccלב"כ המבקשת.

.6.7

בנוסף ,מי עדן תהא רשאית ,בכל עת ,לטעון בפני ב"כ המייצג ,בכתב ,לקיומה של סיבה
אחרת לשינוי המחיר שאינה כלולה בנספח 6א ו/או לקיומו של אירוע מפסיק שאינו מפורט
בנספח 6ב ,ובמידה וב"כ המייצג יסכים לכך ,המומחה יבדוק גם סיבות ו/או אירועים
מפסיקים כאמור .ככל שלא תושג הסכמה בין הצדדים ,תהא רשאית מי עדן לפנות לבית
המשפט בתוך  15ימים ממועד מתן תשובתו בכתב של ב"כ המייצג ,בבקשה להוסיף את
הסיבה ו/או האירוע המפסיק לנספח הרלוונטי לפי העניין ,ויחולו בענין זה הוראות סעיף 13

להסכם משלים זה שלהלן.
שלב א' של הבדיקה  -איתור העלאות מחיר בעקבות הודעה כללית ,זיהוי חברי הקבוצה להם הן נעשו
.6.8

המומחה יאתר את העלאות המחיר בעקבות הודעה כללית ,אשר בוצעו על ידי מי עדן
בתקופת הבדיקה ,ויזהה את הלקוחות להם הן נעשו.

.6.9

לגבי כל אחת מהעלאות המחיר כאמור ,יבדוק המומחה שאין מדובר בשינוי מחיר שנגרם
כולו או חלקו עקב סיבה מבין הסיבות המפורטות בנספח 6א להסכם משלים זה – ובלבד
שניתן לבדוק סיבות אלו באמצעות שליפת נתונים ממוכנת ממערכות המחשוב של מי עדן.
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-7ככל שהמומחה ימצא ששינוי המחיר )כולו או חלקו( נגרם מסיבה המפורטת בנספח 6א
כאמור ,לא יהווה שינוי מחיר זה )כולו או חלקו ,לפי העניין( העלאת מחיר בעקבות הודעה
כללית ,כהגדרתה לעיל.
יובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של מי עדן לטעון בפני המומחה ולהציג לו
)גם שלא באמצעות שליפת נתונים ממוכנת כאמור( כי שינוי מחיר שנמצא על ידו אינו מהווה
העלאת מחיר בעקבות הודעה כללית ,אלא הינו תוצאה של סיבה מבין הסיבות המפורטות
בנספח 6א .פניות אלה תיעשנה על ידי מי עדן בכתב ותישלחנה באמצעות דוא"ל עם העתק
) (ccלב"כ המבקשת.
.6.10

לא יאוחר מ 60-ימים לאחר תחילת הבדיקה ,המומחה יעביר לצדדים טיוטת חוות דעת
חלקית ,שתכלול את הממצאים הבאים )"טיוטת שלב א'"(:
.6.10.1

פירוט של כל העלאות המחיר בעקבות הודעה כללית ,שנמצאו בתקופת הבדיקה
)ככל שנמצאו( ,ומועדיהן;

.6.10.2

כמותם וזהותם של חברי הקבוצה שלהם בוצעה כל אחת מהעלאות המחיר
כאמור שנמצאו בתקופת הבדיקה )ככל שנמצאו(.

.7

עד  90ימים מיום קבלת טיוטת שלב א' ,יהיה רשאי כל אחד מהצדדים להעביר למומחה הערות
ושאלות הבהרה בכתב ,עם העתק שיישלח בד בבד ובמקביל לב"כ הצד השני )"ההערות ושאלות
ההבהרה"( ,לרבות בנוגע לשאלה האם שינויי המחיר שאותרו על ידי המומחה הם בגדר העלאות
מחיר בעקבות הודעה כללית )כהגדרתן לעיל( או ששינויי מחיר אלו )כולם או חלקם( מהווים שינוי
בגובה החיוב ,שאינו מהווה העלאת מחיר בעקבות הודעה כללית ,עקב סיבה אחרת מאלו המפורטות
בנספח 6א .יובהר כי מי עדן תהיה רשאית לטעון ולהציג למומחה מידע בקשר לכך ,גם שלא
באמצעות שליפת נתונים ממוכנת ,כאמור בסעיפים  6.6ו 6.9-לעיל .פניות אלה תיעשנה על ידי מי עדן
בכתב ותישלחנה באמצעות דוא"ל עם העתק ) (ccלב"כ המבקשת.

.8

בתוך  30ימים מהמועד האחרון לקבלת ההערות ושאלות ההבהרה ,המומחה יעביר לצדדים ,במייל,
את התייחסותו בכתב להערות ושאלות ההבהרה )"תשובת המומחה לשאלות שלב א"( ,ביחד עם
חוות דעת מלאה ביחס לשלב א' )"חוות דעת שלב א'"( שתכלול פירוט סופי של הממצאים המפורטים
בסעיף  ,6.10על תתי סעיפיו.
שלב ב' של הבדיקה  -חישוב הפיצוי לחברי הקבוצה

.9

עד  30ימים מיום הגשת חוות דעת שלב א' ,או עם הגשת חוות דעת סופית בפשרת אלקולומברה ,לפי
המאוחר )ובכפוף לכך שחלפו המועדים להגשת השגה מטעם מי מהצדדים כמפורט בסעיף  13להלן(
ימסור המומחה לצדדים טיוטת חוות דעת ביחס לשלב ב' )"טיוטת שלב ב'"( ,שתכלול פירוט של
סכום הפיצוי שחושב על ידי המומחה עבור כל אחד מחברי הקבוצה ואת אופן חישובו.

.10

המומחה יחשב את סכום הפיצוי לו יהיה זכאי כל אחד מחברי הקבוצה בהתאם להסכם משלים זה
באופן הבא:
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-8.10.1

ביחס לכל העלאת מחיר בעקבות הודעה כללית שנעשתה החל מיום  29.9.2007עד ליום
- 28.1.2011
.10.1.1

המומחה יבדוק ויחשב ,ביחס לכל חבר קבוצה ,את ההפרש שנוצר במהלך
תקופת הזיכוי בין:
.10.1.1.1

)א( המחיר ליחידה לאחר העלאת המחיר בתוספת מע"מ.

.10.1.1.2

)ב( המחיר ליחידה לפני העלאת המחיר בתוספת מע"מ
כשיעורו לפני העלאת המחיר.

.10.1.2

.10.2

סכום הפיצוי לו יהיה זכאי כל אחד מחברי הקבוצה יהיה בשיעור של 45%
מהסכומים שיתקבלו בגין העלאות מחיר כאמור ,והכל בתוספת ריבית
והצמדה.

ביחס לכל העלאת מחיר בעקבות הודעה כללית שנעשתה החל מיום  29.1.2011ועד למועד
תחילת הבדיקה במסגרת הסכם אלקולומברה -
.10.2.1

.10.2.2

המומחה יבדוק ויחשב ,ביחס לכל חבר קבוצה ,את ההפרש שנוצר במהלך
תקופת הזיכוי בין:
.10.2.1.1

)א( המחיר ליחידה לאחר העלאת המחיר בתוספת מע"מ.

.10.2.1.2

)ב( המחיר ליחידה לפני העלאת המחיר בתוספת מע"מ
כשיעורו לפני העלאת המחיר.

סכום הפיצוי לו יהיה זכאי כל אחד מחברי הקבוצה יהיה בשיעור של 55%
מהסכומים שיתקבלו בגין בגין העלאות מחיר כאמור ,והכל בתוספת ריבית
והצמדה.

.10.3

.11

מסכומי הפיצוי להם יהיה זכאי כל חבר קבוצה יקוזזו סכומי הפיצוי שניתנו או שעתידים
להינתן לאותו חבר קבוצה בגין אותה העלאה במסגרת פשרת אלקולומברה ,באופן שבו לא
יינתן כפל פיצוי לחבר קבוצה בגין אותה העלאה.

עד  90ימים מיום קבלת טיוטת שלב ב' ,יהיה רשאי כל אחד מהצדדים להעביר למומחה הערות
ושאלות הבהרה בנוגע אליה בלבד )קרי ,אך ורק ביחס לחישוב סכום הפיצוי הפרטני לכל חבר
קבוצה( ,עם העתק שיישלח בד בבד ובמקביל לב"כ הצד השני )"ההערות ושאלות ההבהרה ביחס
לחישוב הפיצוי"(.

.12

בתוך  30ימים מהמועד האחרון לקבלת ההערות ושאלות ההבהרה ביחס לחישוב הפיצוי ,המומחה
יעביר לצדדים ,במייל ,את התייחסותו בכתב להערות ושאלות ההבהרה ביחס לחישוב הפיצוי
)"תשובת המומחה ביחס לחישוב סכומי הפיצוי"( ביחד עם חוות דעת משלימה סופית ,שתכלול
פירוט סופי של כל חברי הקבוצה הזכאים לפיצוי ושל סכום הפיצוי לו זכאי כל אחד מחברי הקבוצה
בהתאם לסעיף  10לעיל וליתר הוראותיו של הסכם משלים זה )"חוות הדעת המשלימה"(.
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-9.13

מחלוקות שיתגלעו בקשר עם הבדיקה ואופן ההכרעה בהן
.13.1

אם תתגלע מחלוקת בקשר לבדיקה או להכרעות המומחה )לרבות תשובות המומחה כאמור
בסעיפים  8ו (12 -יהיה רשאי כל צד לפנות לבית המשפט ולבקש שיכריע במחלוקת
)"השגה"( ,וזאת באופן ובמועד המפורטים להלן ,ובהם בלבד.

.13.2

השגה בכל הקשור לשלב א' תוגש לאחר הגשת חוות דעת שלב א' בלבד; השגה בכל הקשור
לשלב ב' תוגש לאחר הגשת חוות הדעת המשלימה בלבד.

.13.3

צד המעוניין להגיש השגה ,יעשה כן בהקדם האפשרי ,ובכל מקרה לא יאוחר מ 21-ימים מיום
שהמומחה העביר לצדדים את חוות דעת שלב א' או את חוות הדעת המשלימה ,לפי העניין.
ככל שלא תוגש השגה על ידי צד במועד כאמור )או במועד נדחה אחר ככל שיוסכם בין
הצדדים או ייקבע על ידי בית המשפט( ,יהווה הדבר ויתור של אותו צד על כל טענותיו ביחס
לחוות הדעת הרלבנטית והוא יהיה מושתק ומנוע מלהשיג עליה – וזו תהפוך סופית וחלוטה
ללא זכות להשגה או ערעור.

.13.4

.14

הוגשה השגה כאמור ,יגיש המומחה את תגובתו להשגה בתוך  14ימים ,והצד שכנגד יהיה
זכאי להגיש תגובה להשגה עד  14ימים לאחר הגשת תגובת המומחה .הצדדים מסכימים
בזאת כי כל צד יהיה רשאי לבקש קיום דיון בעל פה בהשגה והצד השני לא יתנגד לכך.

אופן תשלום הפיצוי לחברי הקבוצה
.14.1

מי עדן תפצה כל אחד מחברי קבוצת התובעים הזכאים לכך על פי הסכם משלים זה ,בסכום
הפיצוי לו הוא זכאי כמפורט בחוות הדעת המשלימה ,וזאת מבלי לגרוע מזכות קיזוז
שעומדת לה ,ככל שעומדת לה ,כאמור בסעיף  14.2להלן.

.14.2

בנוסף ,מסכום הפיצוי לחברי הקבוצה תהיה מי עדן רשאית לקזז כל סכום של חוב כספי
קצוב ,ככל שקיים ,של אותו חבר קבוצה כלפי מי עדן ,תוך שמובהר כי לא יהיה בעובדה כי
סכום הפיצוי לחברי הקבוצה על פי הסכם משלים זה הינו חוב פסוק כדי למנוע קיזוז כאמור.

.14.3

מתן הפיצוי לחברי תת הקבוצה הראשונה  -לקוחות פעילים במועד מתן הפיצוי
.14.3.1

הפיצוי לחברי תת הקבוצה הראשונה יבוצע בתוך  60ימים לאחר הגשת חוות
הדעת המשלימה )או בתוך  60ימים לאחר הכרעת בית המשפט בהשגה עליה,
ככל שתוגש ,כאמור בסעיף  ,(13באמצעות זיכוי חשבון הלקוח אצל מי עדן
)"הזיכוי"(.
מי עדן תמסור לבית המשפט הודעת עדכון נתמכת בתצהיר רו"ח מטעמה30 ,
ימים לאחר השלמת ביצוע הזיכויים בהתאם לסעיף זה.

.14.3.2

מובהר כי לקוחות אלו לא יידרשו לעשות כל פעולה על מנת לקבל את הזיכוי.

.14.3.3

הודעה על מתן הזיכוי ,בנוסח המצורף כנספח  10להסכם משלים זה ,תימסר
לחברי קבוצה אלה במסגרת ה"הודעות ללקוח" שבחשבונית החודשית שבה
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 - 10ניתן הזיכוי ובמסגרתה יפורטו באופן ברור דבר מתן הזיכוי ,סכומו כולל מע"מ,
קיזוז שנעשה על ידי מי עדן )ככל שנעשה( ,והעובדה כי הזיכוי ניתן בעקבות
הסכם פשרה משלים זה.
.14.4

מתן הפיצוי לחברי תת הקבוצה השניה – שאינם לקוחות פעילים במועד מתן הפיצוי
.14.4.1

בתוך  14יום ממועד הגשת חוות הדעת המשלימה ,תפנה מי עדן למרשם
האוכלוסין לצורך קבלת כתובותיהם של לקוחות שאינם פעילים שיימצאו
זכאים להחזר העולה על  50ש"ח בהתאם להסכם פשרה משלים זה.

.14.4.2

הפיצוי לחברי תת הקבוצה השניה יבוצע כדלקמן:
.14.4.2.1

לחברי קבוצה זו שאינם לקוחות ושסכום הפיצוי המגיע להם
לפי הסכם משלים זה עולה על  50ש"ח ,תישלח המחאה
בדואר ,בתוך  75ימים לאחר הגשת חוות הדעת המשלימה )או
בתוך  75ימים לאחר הכרעת בית המשפט בהשגה עליה ,ככל
שתוגש ,כאמור בסעיף  13לעיל( ,לכתובתם של חברי תת
הקבוצה השנייה.
ביחד עם ההמחאה תישלח הודעה בדבר זכאותו של אותו חבר
קבוצה לפיצוי לפי הסדר הפשרה ,בנוסח המצורף כנספח 11
להסכם משלים זה .במסגרתה יפורטו באופן ברור דבר מתן
הפיצוי ,סכומו כולל מע"מ ,קיזוז שנעשה על ידי מי עדן )ככל
שנעשה( ,והעובדה כי הפיצוי ניתן בעקבות הסכם פשרה
משלים זה.
בתוך  30ימים ממועד השלמת משלוח ההמחאות כמפורט
בסעיף זה ,תמסור מי עדן לבית המשפט הודעת עדכון.
בתוך  7חודשים ממועד השלמת משלוח ההמחאות כמפורט
בסעיף זה ,תמסור מי עדן לבית המשפט הודעת עדכון נתמכת
בצהיר רו"ח מטעמה ,בנוגע למספר ההמחאות שנשלחו ,סך
הסכומים הנקובים בהן ,וסך הסכומים שנפדו מתוכם.

.14.4.2.2

יתרת סכומי הפיצוי של חברי תת הקבוצה השניה ,וכן סכומי
המחאות שנשלחו לחברי הקבוצה בהתאם לסעיף 14.4.2.1

לעיל ולא ניפדו תוך  180יום ,יועברו על ידי מי עדן כתרומה
לקרן למימון תובענות ייצוגיות תוך  30ימים לאחר מכן ובכל
מקרה לא יאוחר מ 9-חודשים ממועד הגשת חוות הדעת
המשלימה.
בתוך  30ימים ממועד ביצוע התרומה בהתאם לסעיף זה,
תמסור מי עדן לבית המשפט הודעת עדכון נתמכת בתצהיר
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 - 11רו"ח מטעמה ,המפרטת את מועד ההעברה ואת הסכום
שהועבר.
.14.5

בסמוך למועד מתן התרומה כמפורט בסעיף  14.4.2.2לעיל תמסור מי עדן למומחה ולב"כ
המייצג דו"ח מגובה בתצהיר של נושא משרה מטעמה )כהגדרתו של מונח זה בחוק החברות(,
וכן הודעת עדכון לבית המשפט הנכבד ,בדבר השלמת מתן הפיצוי לחברי הקבוצה הזכאים
לכך ,תוך פירוט הסכומים ומספר חברי הקבוצה שפוצו.

.15

אישור ההסכם המשלים ואישור הסתלקות המבקשת מהעילות הנוספות
.15.1

תוך  7ימים מיום חתימת הסכם משלים זה זה יגישו הצדדים לבית המשפט הודעה ובקשה
במסגרתה יודיעו הצדדים לבית המשפט אודות כריתתו של הסכם משלים זה בנוגע להודעות
הכלליות והסכמת המבקשת להסתלק מהעילות הנוספות שנטענו על ידי המבקשת בבקשת
האישור ,ויבקשו כדלקמן:
.15.1.1

כי בית המשפט יאשר הסכם משלים זה וייתן לו תוקף של פסק דין בתביעה
הייצוגית;

.15.1.2

כי בית המשפט יאשר את מינוי המומחה גם לצורך השלמת הבדיקה בהתאם
להסכם משלים זה;

.15.1.3

בשים לב לכך שהסכם הפשרה מבוסס על פשרת אלקולומברה ,בשינויים
המחוייבים ,אשר אושרה על ידי בית המשפט הנכבד לאחר שניתנה עמדת
היועמ"ש ,ובשים לב לכך שהסכם הפשרה הושג בהתאם להמלצתו ולהוראתו
של בית המשפט הנכבד ועל יסוד המתווה שהציע בית המשפט הנכבד בדיון
המקדמי שהתקיים ביום  20.3.2018במסגרת ההליך דנא ,יתבקש בית המשפט
לאשר את הסדר הפשרה בהתאם להלכת סבו )רע"א  8479/02סבו נ' רשות
שדות התעופה בישראל(;

.15.1.4

בשים לב להסכמת הצדדים על מינוי המומחה לצורך ביצוע הבדיקה בהתאם
להסכם הפשרה ,כי בית המשפט יורה כי בנסיבות העניין מתייתר הצורך במינוי
בודק ,כאמור בסעיף )19ב() (1לחוק;

.15.1.5

כי לא יאוחר מחלוף  14ימים ממועד האישור יפרסמו הצדדים על חשבונה של
מי עדן ,הודעה בדבר אישור הסכם פשרה משלים זה בנוסח המצורף כנספח 3
להסכם משלים זה )"המודעה לציבור"( ,בשניים מארבעת העיתונים היומיים
הנפוצים בישראל.

.15.1.6

כי בית המשפט יקבל את המלצת הצדדים המוסכמת ,כמפורט להלן ,ויפסוק
גמול למבקשת ושכ"ט לב"כ המייצג בהתאם לה.

.15.1.7

כי בית המשפט יאשר את הסתלקות המבקשת מהעילות הנוספות שנטענו על
ידה בבקשת האישור.
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החרגה מחברי הקבוצה
.16.1

הסכם משלים זה לא יחול על כל חבר קבוצה אשר יודיע כי הוא אינו מעוניין שהסכם משלים
זה יחול עליו )"הודעת החרגה"(.

.16.2

כל הודעת החרגה על פי הסכם משלים זה תישלח על ידי המעוניין בה בכתב למזכירות בית
המשפט ,עם העתק ,שישלח בדואר רשום ,לב"כ המבקשת ,בתוך  45ימים ממועד פרסום
המודעה לציבור או בתוך תקופה אחרת אשר תיקבע על ידי בית המשפט.

.17

מעשה בית דין
.17.1

עם אישור הסכם פשרה משלים זה על ידי בית המשפט הנכבד תתקבל בקשת האישור -
באופן שנוסח התובענה הייצוגית שצורף לה יאושר כתובענה ייצוגית נגד מי עדן ,ואישור
הסכם הפשרה יהווה פסק דין בתובענה הייצוגית ,לטובת הקבוצה ,בכל הנוגע להעלאות
המחיר בעקבות הודעה כללית.

.17.2

בכפוף למילוי התחייבויות הצדדים על פי הסכם משלים זה ,יתגבש מעשה בית דין כלפי כל
חברי הקבוצה ,כך שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כל טענה או זכות כלפי מי עדן בקשר
להעלאות המחיר בעקבות הודעה כללית שנעשו בתקופת הבדיקה ,כהגדרתם של מונחים אלו
לעיל; ולצדדים ולבאי כוחם בהליך זה ,לא תעמוד אחד כלפי השני עוד כל טענה מהסוג
שפורט בבקשה להחלפת ייצוג בתיק אלקולומברה ,כמפורט ב"הואיל" הרביעי להסכם זה.

.18

המלצה מוסכמת לתשלום גמול למבקשת ושכ"ט לב"כ המייצג
.18.1

הצדדים מסכימים וממליצים בזה לבית המשפט הנכבד ,שמי עדן תשלם גמול למבקשת ושכר
טרחה לב"כ המייצג ,וזאת בנוסף לפיצויים שתשלם לחברי הקבוצה ומבלי לגרוע מהם,
בשיעורים כדלקמן:
.18.1.1

שכר הטרחה לב"כ המייצג יהיה בסך של  15%מסכום הפיצוי הכולל לקבוצה,
בתוספת מע"מ.

.18.1.2

הגמול למבקשת יהיה בסך של  5%מסכום הפיצוי הכולל לקבוצה.

.18.1.3

ככל שסכום הפיצוי הכולל לקבוצה יהיה גבוה מ 10-מיליון  ,₪יעמוד שיעור
שכר טרחת ב"כ המייצג והגמול למבקשת )בגין החלק שמעל  10מיליון  ₪בלבד(
על  12.5%ו ,2.5%-בהתאמה.

מובהר ,כי שיעורי שכר הטרחה והגמול הנ"ל יחושבו על יסוד סכום הפיצוי הכולל לקבוצה,
לפני ביצוע קיזוזים ,ככל שיבוצעו על ידי מי עדן )כאמור בסעיף  14.2לעיל(.
.18.2

הצדדים מסכימים וממליצים בזה לבית המשפט הנכבד ,שהגמול למבקשת ושכ"ט ב"כ
המייצג ישולמו על ידי מי עדן בתשלומים ובמועדים כדלקמן:
.18.2.1

בתוך  14ימים ממועד אישור הסכם פשרה משלים זה – ישולמו למבקשת סך
של  ₪ 7,500ולב"כ המייצג סך של  ₪ 22,500בתוספת מע"מ ,וזאת על חשבון
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 - 13הגמול ושכ"ט שייפסקו לטובת המבקשת וב"כ המייצג על ידי בית המשפט
הנכבד.
יובהר כי ככל שבדיעבד יתברר כי הסכומים ששולמו למבקשת ולב"כ המייצג
במועד זה גבוהים מהגמול ומשכ"ט להם הם זכאים בהתאם להסכם משלים
זה ,יוותרו סכומים אלה בידי המבקשת וב"כ כגמול ושכ"ט ,ולא יוחזרו ,וזאת
עבור טיפולם בעריכת בקשת האישור והגשתה ,בניהול ההליך עד כה ,בעריכת
הסכם פשרה זה ובפיקוח על יישומו עד השלמתו המלאה.
.18.2.2

בתוך  14ימים מהמועד בו תהפוך חוות הדעת המשלימה לחלוטה ,כמפורט
בסעיף  13לעיל – ישולמו  80%משכר הטרחה והגמול ,בקיזוז הסכומים שכבר
שולמו למבקשת ולב"כ המייצג בהתאם לסעיף  18.2.1לעיל.

.18.2.3

בתוך  14ימים ממועד מתן דו"ח מי עדן בדבר השלמת הליך הפיצוי כאמור
בסעיף  – 14.5תשולם יתרת  20%משכר הטרחה והגמול.

.19

ויתור וסילוק
הסכם פשרה זה יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה ,תביעה ,דרישה או טענה של מי מחברי
הקבוצה בגין ו/או בקשר עם העלאות המחיר בעקבות הודעה כללית ,שנעשו בתקופת הבדיקה,
כהגדרתם לעיל.

.20

ביטול ההסכם
.20.1

הסכם משלים זה הינו סופי ,מחייב את הצדדים החל מיום חתימתו ,ואינו ניתן לביטול על
ידי מי מהצדדים אלא במקרים ובתנאים הבאים:
.20.1.1

במידה שבית המשפט לא יאשר הסכם משלים זה או ימליץ לערוך בו שינויים
מהותיים ,שאינם מקובלים על מי מהצדדים ,יהיה כל אחד מהצדדים זכאי
לבטל הסכם משלים זה ,על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,וזאת לאחר
הודעה בכתב לצד השני.

.20.1.2

במקרה בו יממש צד להסכם משלים זה את זכותו לבטל את ההסכם המשלים
כאמור לעיל וכן בכל מקרה אחר בו לא יאושר הסכם משלים זה בכללותו
ובשלמותו על ידי בית המשפט )לרבות שינויים שייערכו בו בהסכמת הצדדים או
בהחלטת בית המשפט( ,הסכם משלים זה ,על נספחיו וטיוטותיו ,יהיה בטל
וחסר תוקף משפטי מדעיקרא ,יהיה אסור להצגה מכל וכל ,לרבות )אך לא רק(
במסגרת התובענה ו/או בכל הליך משפטי אחר ,והאמור בו לא ישמש את
הצדדים לא כראיה ולא בדרך אחרת ,בין בהליך משפטי ובין בכל הליך אחר ,לא
ייזקף לחובת או לטובת מי מהצדדים ,ולמי מן הצדדים לא תהא כל טענה,
תביעה או זכות כלפי משנהו בגין כך.
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 - 14.20.1.3

למען הסר ספק יצוין ,כי בקרות האמור לעיל ,הצדדים יחזרו לנהל את
ההליכים המשפטיים מבלי שלהסכם משלים זה תהיה נפקות ו/או השלכה
כלשהי על ניהולם.

.20.1.4

אם יתברר כי נמסרו הודעות החרגה על ידי  300או יותר מחברי הקבוצה ,מי
עדן תהא זכאית לבטל הסכם משלים זה בהודעה בכתב שתימסר לבית המשפט
ולב"כ הצד שכנגד תוך עשרה ימים מתום התקופה שנקבעה לשם מתן הודעות
ההחרגה.

.21

שונות
.21.1

בתוך  14ימים ממועד האישור תיצור מי עדן דף אינטרנט בעל כתובת פשוטה הפתוח לעיון
כלל הציבור )"דף האינטרנט"( ,אשר יאפשר באופן נגיש ונוח עיון או הורדה של הנוסח
המלא של הסכם פשרה משלים זה ושל פסק הדין המאשר אותו .הפניה מקושרת לדף
האינטרנט ,תחת הכותרת "הסדר פשרה משלים בת"צ )מרכז(  "63565-01-18תוצב באתר
הבית של מי עדן .הפניה לדף האינטרט תופיע באופן ברור בהודעות שתשלחנה לחברי תת
הקבוצה הראשונה ולחברי תת הקבוצה השנייה ,בהתאם להוראות סעיף  14לעיל .המודעה
לציבור תפורסם על ידי מי עדן ועל חשבונה ,בנוסח שיאושר על ידי בית המשפט .כמו כן ,כל
הוצאה ו/או תשלום אחר הכרוך בביצוע הבדיקה ו/או ביישומו של הסכם פשרה משלים זה,
יחולו על מי עדן בלבד.

.21.2

הסכם משלים זה על נספחיו ,הוראותיו ,תנאיו וסייגיו הינו מכלול שלם של מצגים והסכמות,
וככזה מהווה מקשה אחת ,שחלקיה אינם ניתנים להפרדה .למען הסר ספק ,במידה ובית
המשפט ימנע מלאשר הוראה מהותית כלשהי מהוראות הסכם משלים זה ,או שיקבע כי היא
חסרת תוקף או בלתי אכיפה ,יהיה כל אחד מהצדדים זכאי לבטל את ההסכם המשלים
כמפורט בסעיף  20לעיל.

.21.3

עם חתימתו של הסכם משלים זה בטלים ומבוטלים כל הסכם ,טיוטת הסכם ,זיכרון דברים,
הצהרה ,הבטחות והתחייבויות ,שנערכו בין הצדדים ו/או בין מי מטעמם קודם חתימתו של
הסכם משלים זה אם וככל שנערכו )וזאת ,בין שנערכו בכתב ובין שנערכו בעל פה( .כל
טיוטות ההסכם והתכתובות שהוחלפו בין הצדדים בקשר להסכם משלים זה אינן מחייבות,
לא ישמשו לפרשנות ,לא יוצגו בפני ערכאות שיפוטיות ואף לא יהיו קבילות כראיה בהליכים
שיפוטיים ובכלל.

.21.4

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אם יוגש ערעור על פסק הדין המאשר הסכם משלים זה,
והערעור יתקבל ,יימשך ההליך החל מהשלב בו היה מצוי לפני הגשת בקשת אישור הסדר
הפשרה לבית המשפט ,ותעמודנה לצדדים כל טענותיהם ,לרבות טענות לעניין התיישנות
עילות התביעה הנטענות.

.21.5

כל ויתור של ו/או מטעם חברי הקבוצה המאושרת ,יחיד או רבים ,על זכות מזכויותיו או
שינוי של זכויות כאמור ,לא יהיו תקפים אלא אם יעשו בכתב ,יחתמו על ידי נציגיהם
המוסמכים של הצדדים ויקבלו את אישורו של בית המשפט .ויתור של מי עדן ,של המבקשת
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נספח 1
בקשת אלקולומברה ,ללא נספחיה
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נספח 2
הסכם הפשרה
בבקשת אלקולומברה
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נספח 3
פסק הדין מיום ,22.12.2016
במסגרתו אושר הסכם הפשרה
בבקשת אלקולומברה
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נספח 4
החלטת בית המשפט מיום
 6.12.2017בעניין ההודעות הכלליות
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נספח 5
החלטת בית המשפט מיום
 16.1.2018בנוגע לאופן ביצוע
הבדיקה בהתאם להסכם הפשרה
בבקשת אלקולומברה
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נספח 6א
מקרים של שינוי ב"מחיר ליחידה"
שאינם העלאת מחיר
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 נספח 6א -מקרים של שינוי ב"מחיר ליחידה" שאינם העלאת מחיר מושא ההסכם
.1

שינוי מסלול או שינוי מחיר שנעשה לבקשת לקוח.

.2

סיום הנחה ו/או הטבה אחרת שניתנה ללקוח ,לגביהם נמסר ללקוח מראש מהו המחיר בתקופת
ההנחה/הטבה ,מתי מסתיימת ההנחה/הטבה ,ומהו המחיר שיהיה לאחר סיומה.

.3

סיום תקופת מבצע ,לגביה נמסר ללקוח מראש מהו המחיר בתקופת המבצע ,מתי מסתיימת תקופת
המבצע ,ומהו המחיר שיהיה לאחר סיומה.

.4

איחוד בחשבונית של שורת מחיר חבילה עם שורת מחיר כד/ים נוסף/פים באופן שהמחיר בשורה
המאוחדת זהה לסכומם של המחירים בשורות הנפרדות  -כך שאיחוד זה אינו מגלם בתוכו העלאת
מחיר כלשהיא.

.5

איחוד בחשבונית של שורת מחיר חבילה עם שורת מחירי שירותים אחרים כגון :דמי מנוי ,דמי
שירות ,או דמי שכירות ,באופן שהמחיר בשורה המאוחדת זהה לסכומם של המחירים בשורות
הנפרדות  -כך שאיחוד זה אינו מגלם בתוכו העלאת מחיר כלשהיא.

.6

איחוד לקוח עם לקוח אחר ,תוך המשך השימוש מספר הלקוח המקורי של אחד מהם ,באופן שמחיר
יחידה שאצל הלקוח המאוחד זהה לסכומם של מחירי היחידה שהיו אצל הלקוחות שאוחדו  -כך
שאיחוד זה אינו מגלם בתוכו העלאת מחיר כלשהיא.

.7

פיצול של לקוח למספר לקוחות ,כאשר אחד מהם נשאר עם מספר הלקוח המקורי ,באופן שמחיר
יחידה שאצל הלקוחות המפוצלים זהה לסכומם של מחירי היחידה שהיו אצל הלקוח שפוצל  -כך
שפיצול זה אינו מגלם בתוכו העלאת מחיר כלשהיא.

.8

שינוי מחיר כתוצאה ממסלול/מבצע הכולל הנחה כמותית  -קרי ,כאשר מחיר היחידה נקבע על פי
מדרגות המשתנות בהתאם לצריכת הלקוח בפועל )ככל שצורך יותר משלם פחות(  -באופן שמחיר
היחידה בכל מדרגה נשאר זהה ולא השתנה  -כך ששינוי המחיר בשל השוני במדרגות אינו מגלם
בתוכו העלאת מחיר כלשהיא.

.9

שינוי מחיר שנעשה ללקוחות אסטרטגיים.
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נספח 6ב
אירועים המפסיקים את
תקופת הזיכוי
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 נספח 6ב -אירועים המפסיקים את תקופת ההעלאה
.1

שינוי מסלול או שינוי מחיר שנעשו לבקשת לקוח.

.2

מתן הודעה כתובה ללקוח שנקבה במחיר היחידה המלא .במקרה הנקוב בסעיף זה תסתיים תקופת
ההעלאה בחלוף  30יום ממתן ההודעה כאמור.

.3

מתן הודעה כתובה ללקוח הנוקבת בשיעור הנכון של ההעלאה שבוצעה ,כאשר במידה שההודעה
נוקבת בשיעור העלאה הנמוך משיעור ההעלאה שבוצעה ,הפסקת תקופת ההעלאה תהא רק בנוגע
לשיעור הנקוב בהודעה .במקרה הנקוב בסעיף זה תסתיים תקופת ההעלאה בחלוף  30יום ממתן
ההודעה כאמור.

.4

סיום ההתקשרות עם הלקוח ,ובלבד שהלקוח לא חויב במועד שלאחר מכן בתשלום עבור כדי מים
)כדים בודדים או חבילה(.

.5

סיום הנחה/הטבה אחרת שניתנה ללקוח ,לגביה נמסר ללקוח מראש מתי מסתיימת ההנחה/הטבה,
ומהו המחיר שיהיה לאחר סיומה )"המחיר בתום ההנחה/הטבה"( .ככל שמחיר היחידה לאחר
ההעלאה יהיה גבוה מהמחיר בתום ההנחה/הטבה ,הפסקת תקופת ההעלאה תהא רק בנוגע למחיר
בתום ההנחה/הטבה.

.6

סיום תקופת מבצע לגביה נמסר ללקוח מראש מתי מסתיימת תקופת המבצע ,ומהו המחיר שיהיה
לאחר סיומה )"המחיר בתום המבצע"( .ככל שמחיר היחידה לאחר ההעלאה יהיה גבוה מהמחיר
בתום המבצע ,הפסקת תקופת ההעלאה תהא רק בנוגע למחיר בתום המבצע.

.7

שינוי ההתקשרות עם הלקוח באופן של המרה משירות אספקת כדי מים מינרליים לבר מים מסוננים,
ובלבד שהלקוח לא חויב במועד שלאחר מכן בתשלום עבור כדי מים )כדים בודדים או חבילה( ,וככל
שהלקוח חויב כאמור  -שהחיוב נעשה בהתאם למחיר שהוסכם עם הלקוח או לאחר שהודע ללקוח
מראש מהו מחיר הכד בו יחויב.

.8

פניית לקוח שסווגה בזמן אמת על ידי מי עדן כבקשה להתנתק בגין "עליית מחיר למחיר יקר" )קוד
 .(320המקרה הנקוב בסעיף זה יהווה אירוע מפסיק אך ורק במידה ויימצא לגביו מתאם מספק
בבדיקה מדגמית ,כמפורט בנספח 6ג המצורף להלן.
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נספח 6ג
בדיקת מתאם לקיומו של ארוע
מפסיק כמפורט בסעיף  8לנספח 6ב
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 נספח 6ג -בדיקת מתאם לקיומו של ארוע מפסיק כמפורט בסעיף  8לנספח 6ב
רקע
.1

כמפורט בסעיף  8לנספח 6ב ,המקרה הנקוב שם )פניית לקוח שסווגה בזמן אמת על ידי מי עדן
כבקשה להתנתק בגין "עליית מחיר למחיר יקר"  -מספר קוד  - 320להלן" :קוד  ("320יהווה אירוע
מפסיק אך ורק במידה ויימצא לגביו מתאם מספק בבדיקה מדגמית ,שתיערך לפי המפורט בנספח 6ג
זה שלהלן.

.2

על פי הצהרת מי עדן ,ישנן בין מאות בודדות לכאלפיים פניות שסווגו בקוד  ,320בכל שנה.

בדיקת המתאם
.3

מטרת הבדיקה היא לבחון האם קיים מתאם מספק בין סיווג פניית לקוח בקוד  ,320לבין התקיימות
שיחה עם הלקוח שבמהלכה נמסר לו המידע הנדרש להתהוות המקרה המפסיק שבסעיף  8לנספח 6ב.

.4

לצורכי בדיקה זו ,המידע שהיה על מי עדן למסור ללקוח במהלך השיחה )"המידע הנדרש"( ,הינו:
.4.1

הודעה מפורשת ללקוח שמחיר הכד הועלה על ידי מי עדן.
ובנוסף

.4.2

אחד מהשניים הבאים:
 .4.2.1הודעה מפורשת ללקוח בדבר שיעור ההעלאה המדויק.
או
 .4.2.2הודעה מפורשת ללקוח בדבר המחיר החדש לאחר ההעלאה.

.5

הבדיקה המדגמית תיערך ביחס ל 50-פניות אקראיות שסווגו על ידי מי עדן בזמן אמת בקוד  ,320תוך
שמובהר ,שהוסכם על מספר פניות האמור על יסוד הצהרת מי עדן שבסעיף  2לעיל.

.6

הפניות הנבדקות ייבחרו באופן אקראי על ידי המומחה ,על פי נוסחה שתבטיח את אקראיות
הבחירה.

.7

ביחס לכל פנייה שתיבחר אקראית על ידי המומחה כאמור ,יאזין המומחה )ו/או מי מטעמו( להקלטת
השיחה עם הלקוח ,ויבדוק האם נציג מי עדן מסר במהלכה ללקוח ,במפורש ,את המידע הנדרש.

.8

ככל שתיבחר פנייה שאין לגביה הקלטה של השיחה ,יבחר המומחה פנייה אחרת תחתיה ,באופן
אקראי על פי אותה נוסחה ,וזאת עד שיימצאו  50פניות אקראיות שקיימות לגביהן הקלטות של
השיחות.

.9

במידה שהמומחה ימצא מתאם של  85%לפחות )קרי 43 ,פניות מתוך  (50בין סיווגה של פנייה בזמן
אמת בקוד  320לבין התקיימות שיחה של נציג מי עדן עם הלקוח אשר במהלכה נמסר ללקוח במפורש
המידע הנדרש ,תהווה כל פניית לקוח שסווגה בזמן אמת בקוד  320מקרה מפסיק .בכל מקרה אחר,
לא תהווה פניית לקוח שסווגה בזמן אמת בקוד  320מקרה מפסיק.

3093838_1

נספח 7
נוסח המודעה לציבור
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הודעה בדבר אישור הסכם פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית בת"צ  63565-01-18יופה
נ' מי עדן בר  -שירות מחלקה ראשונה בע"מ ,המשלים להסכם הפשרה
בת"צ  64111-09-14ירון אלקולומברה נ' מי עדן בר  -שירות מחלקה ראשונה בע"מ
ניתנת בזאת הודעה לציבור כי ביום ________ ,אישר בית המשפט המחוזי מרכז ,לוד )"בית המשפט"(
הסכם פשרה שנחתם בת"צ  63565-01-18יופה נ' מי עדן בר  -שירות מחלקה ראשונה בע"מ ,כהסכם משלים
להסכם הפשרה שנחתם בת"צ  64111-09-14ירון אלקולומברה נ' מי עדן בר  -שירות מחלקה ראשונה בע"מ
בנוגע להעלאות מחיר כדי המים שנעשו על ידי מי עדן ללקוחותיה )"ההסכם המשלים"" ,פשרת
אלקולומברה" ,ו"מי עדן" ,בהתאמה( ,ואשר אושר בפסק דין ביום .22.12.2016
כללי:
.1

ביום  28.1.2018הגישה גב' מורן יופה )"המבקשת"( תובענה ובקשה לאשרה כתובענה כייצוגית
במסגרת ת"צ  ,63565-01-18במסגרתן טענה ,בין היתר ,כנגד העלאות מחיר כדי המים שנעשו
ללקוחות מי עדן בעקבות מתן הודעה כללית שאינה נוקבת בשיעור העלאה )"הודעה כללית"(.

.2

ההסכם המשלים אשר עיקריו יפורטו להלן ,נעשה תוך שהצדדים הצהירו ,כי אין בהתקשרותם
בהסכם המשלים משום הודאה מצד מי מהם או מצד מי מטעמם בטענה או דרישה כלשהי של
משנהו ,שנטענה בכתבי הטענות בהליך.

.3

המבקשת מיוצגת על ידי עוה"ד קלעי ,רוזן ושות' ,משרד עורכי דין ,מרח' קלישר  ,30תל אביב
 ,6525724טלפון ;03-7940340 :פקס") 03-7943065 :ב"כ המייצג"( .מי עדן מיוצגת על ידי עוה"ד
ארדינסט ,בן נתן ,טולידאנו ושות' ,מרחוב ברקוביץ'  4תל אביב  ,6423806טלפון ;03-7770111 :פקס:
") 03-7770101ב"כ מי עדן"(.

עיקרי ההסכם המשלים:
.4

קבוצת התובעים לפי ההסכם המשלים הינה:
כל לקוחות מי עדן בעבר ובהווה ,אשר בוצעו להם העלאות מחיר בעקבות הודעה כללית )אחת או
יותר( בתקופת הבדיקה ,כהגדרתה להלן.

.5

תתי קבוצות התובעים לפי הסכם הפשרה הינן:
.5.1

חברי קבוצת התובעים אשר במועד הגשת חוות הדעת המשלימה )או במועד ההכרעה בהשגה
עליה ,ככל שתוגש( ,יהיו מוגדרים במערכותיה של מי עדן כ"לקוח פעיל" )"תת הקבוצה
הראשונה"(.

.5.2

.6

חברי קבוצת התובעים אשר במועד הגשת חוות הדעת המשלימה )או במועד ההכרעה בהשגה
עליה ,ככל שתוגש( ,לא יהיו מוגדרים במערכותיה של מי עדן כ"לקוח פעיל" )"תת הקבוצה
השנייה"(.

הצדדים מסכימים על מינויו של המומחה אשר מונה ביום  29.8.2017על ידי בית המשפט לצורך
ביצוע הבדיקה בהתאם לפשרת אלקולומברה )"המומחה"( ,כמומחה לצורך ביצוע הבדיקה בהתאם
להסכם המשלים.
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.7

המומחה יפעל לאיתור העלאות מחיר בעקבות הודעה כללית שנעשו על ידי מי עדן בתקופה שהחל
מיום  29.9.2007ועד ליום תחילת הבדיקה ,כהגדרתה בסכם המשלים )"תקופת הבדיקה"( ,וכן לזיהוי
חברי הקבוצה להם נעשו העלאות המחיר כאמור ולחישוב סכום הפיצוי לו הם זכאים לפי ההסכם
המשלים – שהוסכם כי יעמוד על ) 45%ביחס לתקופה שמיום  29.9.2007ועד ליום  (28.1.2011או
) 55%ביחס לתקופה מיום  29.1.2011ועד לתום תקופת הבדיקה ,כהגדרתה לעיל( מסך החיובים
המצטברים בגין העלאות מחיר בעקבות הודעה כללית ,ושהצטברו לכל חבר קבוצה לאורך תקופת
הבדיקה ,בתוספת ריבית והצמדה ,ובקיזוז סכומי הפיצוי שניתנו או שעתידים להינתן בגין אותה
העלאה )ככל שניתנו או יינתנו כאלה( ,במסגרת פשרת אלקולומברה ,כאמור בסעיף  10.3להסכם
המשלים.

.8

התחייבויות המשיבה במסגרת הסכם הפשרה הן כדלקמן:
.8.1

מי עדן תפצה כל אחד מחברי קבוצת התובעים הזכאים לכך על פי ההסכם המשלים ,בסכום
הפיצוי לו הוא זכאי כמפורט בחוות הדעת המשלימה של המומחה ,וזאת מבלי לגרוע מזכות
קיזוז שעומדת לה ,ככל שעומדת לה ,כאמור בסעיף  14.2להסכם המשלים.

.8.2

מתן הפיצוי לחברי תת הקבוצה הראשונה  -לקוחות פעילים במועד מתן הפיצוי
.8.2.1

הפיצוי לחברי תת הקבוצה הראשונה יבוצע בתוך  60ימים לאחר הגשת חוות
הדעת המשלימה )או בתוך  60ימים לאחר הכרעת בית המשפט בהשגה עליה,
ככל שתוגש ,כאמור בסעיף  13להסכם המשלים( ,באמצעות זיכוי חשבון הלקוח
אצל המשיבה )"הזיכוי"(.

.8.2.2
.8.3

מובהר כי לקוחות אלו לא יידרשו לעשות כל פעולה על מנת לקבל את הזיכוי.

מתן הפיצוי לחברי תת הקבוצה השניה – שאינם לקוחות פעילים במועד מתן הפיצוי
.8.3.1

לחברי קבוצה זו שאינם לקוחות ושסכום הפיצוי המגיע להם לפי ההסכם
המשלים עולה על  50ש"ח ,תישלח המחאה בדואר ,בתוך  75ימים לאחר הגשת
חוות הדעת המשלימה )או בתוך  75ימים לאחר הכרעת בית המשפט בהשגה
עליה ,ככל שתוגש ,בסעיף  13להסכם המשלים( ,לכתובתם הרשומה במרשם
האוכלוסין.

.8.3.2

יתרת סכומי הפיצוי של חברי תת הקבוצה השניה ,וכן סכומי המחאות שנשלחו
לחברי הקבוצה בהתאם לסעיף  .14.4.2לעיל ולא ניפדו תוך  180יום ,יועברו על
ידי מי עדן כתרומה לקרן למימון תובענות ייצוגיות תוך  30ימים לאחר מכן
ובכל מקרה לא יאוחר מ 240-ימים לאחר הגשת חוות הדעת המשלימה.

.9

המלצתם המוסכמת של הצדדים לבית המשפט הינה כי המשיבה תשלם גמול למבקשת בסך של 5%
מסכום הפיצוי הכולל לקבוצה )הסכום כולל מע"מ ,ככל שקיימת חובת תשלום מע"מ( ,ושכר טרחה
לב"כ המייצג בסך של  15%מסכום הפיצוי הכולל לקבוצה )בתוספת מע"מ( .ככל שסכום הפיצוי
הכולל לקבוצה יהיה גבוה מ 10-מיליון  ,₪יעמוד שיעור הגמול למבקשת ושכר טרחת ב"כ המייצג
)בגין החלק שמעל  10מיליון  ₪בלבד( על  2.5%ו 12.5%-בהתאמה.
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.10

ההסכם המשלים לא יחול על כל חבר קבוצה אשר יודיע כי הוא אינו מעוניין שהסכם המשלים יחול
עליו )"הודעת החרגה"( .כל הודעת החרגה כאמור תישלח על ידי המעוניין בה בכתב למזכירות בית
המשפט ]שדרות הציונות  ,3לוד[ ,עם העתק ,שישלח בדואר רשום ,לב"כ המבקשת ,בתוך  45ימים
ממועד פרסום מודעה זו .מי מחברי הקבוצה שלא יגיש את הודעת ההחרגה עד המועד הנ"ל ,יראו
אותו כמי שנתן הסכמתו להיכלל בין חברי הקבוצה ולהתקשר בהסכם המשלים.

שונות:
.11

ההסכם המשלים ,כפי שאושר ,מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה ,תביעה ,דרישה או טענה של
מי מחברי הקבוצה בגין ו/או בקשר עם העלאות המחיר בעקבות הודעה כללית ,שנעשו בתקופת
הבדיקה ,כהגדרתן בהסכם המשלים.

.12

פסק הדין המאשר את ההסכם המשלים מחייב את כל הנמנים עם חברי הקבוצה ,למעט אלה אשר
יגישו לבית המשפט הודעת החרגה ,כמפורט לעיל.

.13

הנוסח המלא של ההסכם המשלים )על נספחיו( ופסק הדין המאשר אותו הוא המחייב .בכל מקרה של
סתירה בין הוראות ההסכם המשלים ופסק הדין לבין האמור במודעה זו ,יקבעו ההוראות שבהסכם
המשלים ובפסק הדין המאשר אותו .ההסכם המשלים המלא ,על נספחיו ,עומד לעיון חברי הקבוצה
בדף האינטרנט שכתובתו _____________ ,וכן אצל ב"כ המייצג ,עוה"ד קלעי ,רוזן ושות' ,שפרטיו
צוינו לעיל.

.14

נוסח מודעה זו אושר על ידי כב' השופט עופר גרוסקופף והיא מתפרסמת על פי החלטתו.

קלעי ,רוזן ושות'
ב"כ המייצג

ארדינסט ,בן נתן ,טולידאנו ושות'
ב"כ המשיבה
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כתב סודיות למומחה
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 נספח - 8כתב סודיות למומחה
אני הח"מ ,טל פרנג'י ,הנושא ת.ז .שמספרה ") 023716152המומחה"( ,מצהיר בזה כי נמסר לי ,כי מידע,
נתונים ומסמכים שיימסרו לי ו/או שיועברו לעיוני ו/או שתינתן לי גישה אליהם על ידי הנתבעת ,חברת מי עדן
בר  -שירות מחלקה ראשונה בע"מ )"הנתבעת"( או על ידי גורם אחר במסגרת ת"צ 63565-01-18
)"התובענה"( ,כוללים נתונים ,מידע ומסמכים המהווים סוד מסחרי ומידע סודי ,ונתונים ,מידע ומסמכים
המתייחסים לצדדים שלישיים )"המידע הסודי"(.
הובהר לי כי המידע הסודי נמסר לי בעקבות חתימתי על כתב התחייבות זה )"כתב ההתחייבות"( ובתנאי
מפורש כי עלי לשומרו בסוד כמפורט בכתב ההתחייבות .אני מודע לכך שהוראות חוק עוולות מסחריות,
תשנ"ט– 1999בנוגע לסוד מסחרי ,חלות על המידע הסודי או חלקו ,וזאת מבלי לגרוע מתחולתו של כל דין
אחר.
אני מודע לכך כי גילוי המידע הסודי או מסירתו לאדם בלתי מורשה עלול לגרום לנתבעת או לצדדים
השלישיים נזקים.
וזו התחייבותי:
 .1אני מתחייב לעשות שימוש במידע הסודי אך ורק לצורך התובענה ובמסגרת הליך זה בלבד.
 .2אני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את כל האמור במידע הסודי ולא לגלותו ,במישרין או בעקיפין,
לאדם כלשהו )למעט מי מטעמי אשר יסייע לי בעריכת הבדיקה ,בכפוף לחתימתו על כתב התחייבות
זהה לכתב התחייבות זה ,ולמעט לעו"ד אוהד רוזן ,ב"כ המבקשת בתובענה ,הכפוף להתחייבות זו
ו/או לכל עו"ד אחד ממשרד קלעי ,רוזן ושות' ,בכפוף ולאחר קבלת אישור הנתבעת כי אלו חתמו על
כתב סודיות )"המורשים"((.
 .3אני מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,לפרסם או להביא לידיעת כל אדם )למעט המורשים(,
את המידע הסודי או כל מידע מסוג שהוא ,אשר נכלל במידע הסודי .אני מתחייב לשמור בקפידה על
המידע הסודי ולנקוט כל אמצעי זהירות הנדרש לשם מניעת אובדנו ,הגעתו לידי אדם אחר או עיון בו
על ידי אדם אחר.
 .4אני מתחייב להימנע מלהשאיר את המידע הסודי במקום גלוי שאינו נמצא בפיקוחי המלא ,ולנקוט
כל אמצעי נדרש לצורך מניעת האפשרות שאדם בלתי מורשה יעיין במידע הסודי או יעתיק את
המידע הסודי או יחזיק במידע הסודי.
 .5למען הסר ספק ,אין בהתחייבות זו כדי למנוע את מסירת המידע הסודי לבית המשפט ,לצורך הכרעה
ודיון בכל הנוגע להסכם הפשרה המשלים נשוא הליך זה בלבד.
 .6התחייבות זו תקפה ממועד קבלת המידע הסודי לעיוני ולמשך תקופה בלתי מוגבלת בזמן.
ולראיה באתי על החתום:
________________
תאריך

__________________
חתימה
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נספח 9
כתב סודיות למבקשת ובאי כוחה
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 נספח - 9כתב סודיות למבקשת ובאי כוחה
אני הח"מ ,__________ ,נושא ת"ז שמספרה _______ )"המתחייב"( ,מצהיר בזה כי נמסר לי ,כי מידע,
נתונים ומסמכים שיימסרו לי ו/או יובאו לידיעתי ו/או שיועברו לעיוני על ידי הנתבעת ,חברת מי עדן בר -
שירות מחלקה ראשונה בע"מ )"הנתבעת"( ,או מי מטעמה ,או על ידי המומחה שימונה על ידי בית המשפט
במסגרת ת"צ ") 64111-09-14התובענה"( ,כוללים נתונים ,מידע ומסמכים המהווים סוד מסחרי ומידע סודי,
ונתונים ,מידע ומסמכים המתייחסים לצדדים שלישיים )"המידע הסודי"(.
הובהר לי כי המידע הסודי שנמסר לי או יובא לידיעתי בעקבות חתימתי על כתב התחייבות זה )"כתב
ההתחייבות"( ובתנאי מפורש – כי עליי לשומרו בסוד כמפורט בכתב ההתחייבות .אני מודע לכך שהוראת
חוק עוולות מסחריות ,תשנ"ט– 1999בנוגע לסוד מסחרי ,חלות על המידע הסודי או חלקו ,וזאת מבלי לגרוע
מתחולתו של כל דין אחר.
אני מודע לכך כי גילוי המידע הסודי לאדם בלתי מורשה עלול לגרום לנתבעת או לצדדים השלישיים נזקים.
וזו התחייבותי:
.1

אני מתחייב לעשות שימוש במידע הסודי אך ורק לצורך התובענה ובמסגרת הליך זה בלבד ולא
לעשות בו כל שימוש אחר.

.2

אני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את כל האמור במידע הסודי ולא להעבירו ולא לגלותו,
במישרין או בעקיפין ,לאדם כלשהו ,למעט המומחה שימונה על ידי בית המשפט לצרכי הסכם
הפשרה המשלים שנכרת בין הצדדים ביום _______ ,או המבקשת ,הגב' מורן יופה ,או כל עו"ד
ממשרד קלעי ,רוזן ושות' ,או מומחה מטעם המבקשת )"המורשים"( ,ולאחר שהמורשים חתמו גם
הם על כתב התחייבות זה והמציאו לנתבעת.

.3

אני מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,לפרסם או להביא לידיעת כל אדם ,כל מידע מסוג
שהוא ,אשר נכלל במידע הסודי ,למעט למורשים .אני מתחייב לשמור בקפידה על המידע הסודי
ולנקוט כל אמצעי זהירות הנדרש לשם מניעת אובדנו ,הגעתו לידי אדם אחר או עיון בו על ידי אדם
אחר.

.4

אני מתחייב להימנע מלהשאיר את המידע הסודי במקום גלוי שאינו נמצא בפיקוחי המלא ,ולנקוט כל
אמצעי נדרש לצורך מניעת האפשרות שאדם בלתי מורשה יעיין במידע הסודי או יעתיק את המידע
הסודי או יחזיק במידע הסודי.

.5

התחייבות זו תקפה ממועד קבלת המידע הסודי לעיוני ולמשך תקופה בלתי מוגבלת בזמן.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך

חתימה
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נספח 10
נוסח ההודעה בחשבונית
)לחברי תת הקבוצה הראשונה(
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 נספח - 10נוסח ההודעה בחשבונית )לחברי תת הקבוצה הראשונה(
לקוח יקר,
בהתאם להסכם פשרה משלים בת"צ  3565-01-18יופה נגד מי עדן ,נמצא כי הנך זכאי לפיצוי בסך כולל של
___  ,₪בגין העלאות מחיר שנעשו לך בעבר בעקבות הודעה כללית שלא נקבה בשיעור ההעלאה .אי לכך
חשבונך זוכה החודש בסך האמור .נוסח הסכם הפשרה המשלים במסגרתו ניתן לך הפיצוי ,וכן פסק הדין
המאשר אותו ,זמינים לעיון והורדה ב] _______-כתובת דף האינטרנט[.

1_3084294

נספח 11
נוסח ההודעה הנלווית להמחאה
)לחברי תת הקבוצה השניה(
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 נספח - 11נוסח ההודעה הנלווית להמחאה )לחברי תת הקבוצה השניה(
לקוח יקר,
בהתאם להסכם פשרה משלים בת"צ  3565-01-18יופה נגד מי עדן ,נמצא כי הנך זכאי לפיצוי בסך כולל של
___  ,₪בגין העלאות מחיר שנעשו לך בעבר בעקבות הודעה כללית שלא נקבה בשיעור העלאה .מסכום זה
קוזז סך של ___  ₪בגין חוב קצוב שהינך חייב למי עדן .אי לכך ,מצורפת לפקודתך המחאה בהתאם .יובהר,
כי בהתאם להסכם הפשרה ,ככל שההמחאה לא תופקד בתוך  180ימים ,יועבר מלוא סכום הפיצוי לתרומה.
נוסח הסכם הפשרה המשלים במסגרתו ניתן לך הפיצוי ,וכן פסק הדין המאשר אותו ,זמינים לעיון והורדה ב-
_______ ]כתובת דף האינטרנט[.

1_3084310

נספח 12
תצהיר נושא משרה
מטעמה של מי עדן
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נספח 13
הצעת מחיר שמסר המומחה
לצדדים עבור ביצוע הבדיקה
בהתאם להסכם משלים זה
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