הסכם פשרה
[בת"צ (מחוזי מרכז-לוד)  9231-09-12טסלר נ' ד.ד.ש .מפיצי הדרום  -חברה לשיווק בע"מ]
בין:
אילן סנדי טסלר ,ת"ז ( 024663593להלן" :המבקש" או "התובע המייצג")
ע"י ב"כ ממשרד שרמן ,לנדאו ,שיץ ושות'
מרחוב ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים ( 2קומה  )12רמת גן
טלפון ;03-6132525 :פקסימיליה03-6132043 :
(להלן" :באי כוח המבקש")

מצד אחד;

לבין:
ד.ד.ש .מפיצי הדרום  -חברה לשיווק בע"מ ,ח"פ ( 511698847להלן" :המשיבה" או "ד.ד.ש)".
ע"י ב"כ משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות'
רחוב דניאל פריש  ,3תל אביב 6473104
טלפון ;03-6944111 :פקסימיליה03-6091116 :
מצד שני;
להלן יחדיו" :הצדדים";

הואיל

וביום  1.9.2012הגיש המבקש ,מר אילן סנדי טסלר ,את התובענה בעניין ת"צ 9231-09-12
בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד ,נגד ד.ד.ש .וכן בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית (להלן
בהתאמה" :התובענה" ו"-בקשת האישור");

והואיל

וביום  ,27.2.2013לאחר שקיבל המבקש (ולאחר שנטל ייצוג על ידי באי כוחו בהליך דנן)
אישור לתקן את בקשת האישור והתובענה ,הוגשה בקשת אישור מעודכנת;

והואיל

וביום  ,29.9.2013הגישה ד.ד.ש .את תגובתה לבקשת האישור המעודכנת;

והואיל

ולאחר ניהול הליך משותף לקבלת נתונים משירות בתי הסוהר (להלן" :שב"ס") בקשר עם
מחירי המוצרים ומועד ודרך עדכונם ,הגיש המבקש את בקשת האישור המתוקנת ביום
( 14.12.2014להלן" :בקשת האישור המתוקנת");

והואיל

ובמסגרת בקשת האישור המתוקנת ,נטענו על ידי המבקש טענות שונות שעניינן או כותרתן
הפקעות מחירים של מוצרים שונים ,שנמכרים לציבור האסירים במערך הקנטינות המופעלות
בבתי הסוהר והמעצר על ידי ד.ד.ש .מכוח זכייתה במכרזים שפורסמו על ידי שב"ס בשנים
 2003ו( 2009-להלן" :המכרזים");

והואיל

ולטענתו של המבקש ,הפקעות המחירים ,בתקופת שני המכרזים ,נחלקו ל 6-סוגים:
 .1הפקעות מע"מ מכרז  - 2003טענה לאי הפחתת שיעור המע"מ ,עת עודכנו שיעורי
המע"מ במהלך תקופת מכרז  ,2003בניגוד לדין ולתנאי המכרז;
 .2הפקעות מדד מכרז  - 2003טענה להפקעות בגין חישוב מוטעה של הצמדה למדד
(טענה אחת עניינה חישוב הצמדות שלא על פי תנאי המכרז; והשנייה ,טענה להצמדה
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כפולה למדד בסיס באופן בו במרץ  2009יוקרו מוצרים מעבר למותר ולקבוע בתנאי
המכרז);
 .3הפקעות מדד מכרז  - 2009טענה להפקעות כתוצאה מאי עדכון מחירים ,בניגוד
לתנאי המכרז ,ובמקרים בהם המדד ירד בלמעלה מ;4%-
 .4הפקעות מחירי סיגריות  -טענה כי מחירי הסיגריות שנמכרו בקנטינות במהלך מכרז
 ,2009עלו על המחיר שנקבע במכרז;
 .5טענה למכירת מוצרים בקנטינות משטרת ישראל במחירים הנמוכים מהמחירים
הנגבים בקנטינות בבתי הסוהר ,תוך הפרה של הוראות מכרז ;2003
 .6הפקעות מחיר של מוצרים שונים במכרז  2003ו - 2009-טענה למכירת מוצרים
שונים (ובכללם גם חלב עמיד  0.5ליטר של טרה) על ידי ד.ד.ש .במחיר הגבוה
מהמחירים בהם נקבה ד.ד.ש .בהצעותיה למכרזים הנ"ל או מהמחיר אשר אושר
לד.ד.ש .על ידי שב"ס בעת הכנסתו של מוצר כלשהו לגיוון.
והואיל

ובנוסף נטען על ידי המבקש ,כי ד.ד.ש .הפרה ,כביכול ,התחייבויות חוזיות בינה לבין חברי
הקבוצה ,אשר נוצרו כביכול מכוח המכרזים וההסכמים עליהם חתמו ד.ד.ש .ושב"ס בסמוך
לזכייתה במכרזים (ויובהר ,במסגרת בקשת האישור נטען כי הסכמי ההתקשרות מכוח אותם
מכרזים נולדו לטובת חברי הקבוצה ,ומשכך מקנים למבקש ולחברי הקבוצה הנטענת זכות
אכיפה) .כן ,נטען כי ד.ד.ש ,.בכובעה כ"עוסק" ,הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן,
התשמ"א( 1981-להלן" :חוק הגנת הצרכן") במערכת היחסים הצרכנית הקיימת בינה לבין
ציבור האסירים; והתעשרה ,כביכול ,שלא כדין על חשבון המבקש וחברי הקבוצה;

והואיל

והמבקש ביקש לאשר את התובענה כייצוגית ביחס לקבוצת התובעים המיוצגים ,קרי" :כל
אסיר ועציר ,שרכש מוצרים שמחירם הופקע [ ]...בכל הקנטינות שפועלות במתקני שירות בתי
הסוהר בישראל" במהלך התקופה הרלוונטית (כהגדרתה להלן); ועתר ,במסגרת התובענה
ובקשת האישור ,להורות להשיב לחברי קבוצת התובעים המיוצגים את הכספים ששולמו
ביתר עבור רכישת המוצרים שמחירם הופקע על ידי ד.ד.ש;.

והואיל

וביום  ,13.4.2015הגישה ד.ד.ש .את תגובתה לבקשת האישור המתוקנת (להלן גם:
"התגובה").

והואיל

ובמסגרת התגובה נטען ,כי דינה של בקשת האישור המתוקנת סילוק על הסף ,ולחילופין
דחייה לגופה;

והואיל

ובמישור הטענות המקדמיות ,הובהר במסגרת התגובה כי לא מתקיימת יריבות בין ד.ד.ש.
לבין חברי קבוצת התובעים המיוצגים ,מהטעמים הבאים:


הפקעת מחירים בקנטינות שב"ס אינה יכולה להיות מושא לבירור בדרך של תובענה
ייצוגית ,משום שהיא אינה באה בגדרה של התוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות,
התשס"ו( 2006-להלן" :חוק תובענות ייצוגיות") ,שכן בין ד.ד.ש .לבין המבקש ויתר
האסירים חברי קבוצת התובעים המיוצגים לא מתקיימים יחסי עוסק-לקוח .בתוך כך,
נטען כי בחינת מערכת היחסים בין המשיבה לבין שב"ס מעלה כי ד.ד.ש .מספקת לשב"ס
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מוצרים ושירותי הפעלת קנטינות ותו לא .שב"ס הינו לקוח של ד.ד.ש ,ואין לאחרונה כל
מערכת יחסים צרכנית מול האסירים.


ביחס לטענה החוזית ,לפיה ד.ד.ש .הפרה את ההסכמים בינה לבין שב"ס כאשר מכרה
את המוצרים בקנטינות במחירים גבוהים מן המוסכם ,הובהר בתגובה כי אין למבקש
(או לשאר חברי קבוצת התובעים המיוצגים) כל יריבות חוזית מול ד.ד.ש .בעניין זה ,שכן
הוא אינו צד למערכת ההסכמית בין ד.ד.ש .לבין שב"ס.



באשר לטענה לפיה ענייננו בהסכם לטובת צד שלישי ,נטען כי עיון בסעיפים השונים של
ההסכמים מלמד כי ד.ד.ש .ושב"ס לא הקנו ,וממילא לא התכוונו להקנות ,לציבור
האסירים זכות לאכוף את מחירי המוצרים בקנטינות.

והואיל

וגם לגוף הדברים ,טענה המשיבה במסגרת התגובה ,כי המבקש לא הראה שד.ד.ש .הפרה את
הוראות המערכת ההסכמית בינה לבין שב"ס או כי היא הפקיעה מחירים כפי הנטען בבקשת
האישור המתוקנת .הכל כמפורט במסגרת התגובה (וראו גם סעיף  9.9 - 9.1לבקשה לאישור
הסכם הפשרה ,המצורפת כנספח א) .כך ,לאור כל טענותיה במסגרת התגובה ,טענה ד.ד.ש כי
אין בסיס לטענות המבקש במישור החוזי שכן ד.ד.ש .לא הפרה את ההסכמים עם השב"ס; כי
לא הופרו הוראות חוק הגנת הצרכן; וכן כי ד.ד.ש .לא התעשרה שלא כדין על חשבון חברי
הקבוצה.
נוכח האמור והמתואר בתגובה הובהר ,כי התובענה אינה מתאימה להתברר כתובענה ייצוגית
שכן תנאי סעיף  8לחוק תובענות ייצוגיות אינם מתקיימים.

והואיל

וביום  4.5.2015הגיש המבקש את תשובתו לתגובת ד.ד.ש .לבקשת האישור המתוקנת.
במסגרת התשובה דחה המבקש את מרבית טענותיה של ד.ד.ש .אשר נטענו על ידה במסגרת
התגובה ,ושב וטען כי דין הבקשה לאישור להתקבל; הכל כמפורט שם;

והואיל

ולאחר הגשת כתבי הטענות ,במהלך דיון בפני בית המשפט הנכבד ביום  ,21.5.2015החליט
בית המשפט לדון במערכת היחסים בין הקבוצה לבין ד.ד.ש ולבין שב"ס כשאלה מקדמית;

והואיל

ובהמשך לאותה החלטה שניתנה ביום  ,21.5.2015נערכו חקירות העדים בקשר עם השאלה
המקדמית האמורה .בהתאם ,בהחלטתו מיום  ,29.11.2016בחן בית המשפט אם בקשת
האישור עונה על הגדרת פרט  1בתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות והגיע לכלל הכרעה
כי למבקש ולכל האסירים לא קמה זכות חוזית אישית כלפי ד.ד.ש .מכוח המערכת ההסכמית
שנחתמה בין שב"ס לבין ד.ד.ש; אולם משפרט  1אינו מוציא יחסים משפטיים לפי חוק עשיית
עושר ולא במשפט יש להוסיף ולבחון את האפשרות שעילה זו תחול;

והואיל

וביום  ,8.2.2017עדכנו הצדדים את בית המשפט ,כי באו בדברים והחליטו לנסות וליישב את
המחלוקות ביניהם במסגרת הליך של גישור  -הסכמה אשר בעקבותיה פנו הצדדים להליך
בפני כבוד השופטת (בדימוס) הילה גרסטל (ישיבת הגישור הראשונה התקיימה ביום
;)15.3.2017

והואיל

וכפי שהודיעו הצדדים לבית המשפט ,בהודעה מיום  ,18.10.17הליך זה ,בסופו של יום ,לא
צלח.

והואיל

בהתאם להחלטות בית המשפט ,ביום  ,23.11.2017קיימו הצדדים דיון הוכחות שעניינו בחינת
עילת עשיית עושר ולא במשפט אשר נטענה במסגרת בקשת האישור;
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והואיל

ולאחר דיון ההוכחות שהתקיים ביום  23.11.2017כאמור ,ועוד טרם תחילת כתיבת
הסיכומים ,התחדשו המגעים בין הצדדים.

והואיל

ובסיום המשא ומתן שהתקיים בין הצדדים ,חלף המשך ניהול הליכים משפטיים ,הושג הסכם
הפשרה דלהלן ,אשר תוקפו כפוף לאישורו של בית המשפט הנכבד .זאת ,על מנת לחסוך
בהוצאות נכבדות ובזמן שיפוטי;

והואיל

ולצורך הסכם פשרה זה ,מוסכם על הצדדים ,כי הסכם הפשרה נועד לסיים את התובענה
והבקשה לאישור בפשרה ,מבלי שמי מהצדדים יודה בטענות הצד האחר ,ואשר בכפוף
לאישורו של בית המשפט ,יביא לידי גמר ההליכים בתובענה ובבקשת האישור ,הכל על פי
תנאי הסכם פשרה זה להלן.

לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר כדלקמן:

א .כללי
המבוא להסכם פשרה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו (להלן יחד" :הסכם הפשרה" או
"ההסכם").
כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחות בלבד ,ולא ייעשה בהן שימוש לצורך פרשנות הסכם הפשרה.
הסכם פשרה זה ,מגלם את מכלול המצגים וההסכמות בין הצדדים עובר לחתימתו ,ולא ישמע צד
בטענה בדבר מצג או הסכמה אשר אינם נזכרים בהסכם הפשרה.

ב .הגדרות
לכל המונחים המפורטים לעיל ולהלן בהסכם הפשרה ,תהא המשמעות המופיעה בצדן.
להגדרות המופיעות בלשון יחיד תהא אותה המשמעות גם בלשון רבים:
"תובע מיוצג"

 כל אסיר ועציר (ובלבד שמדובר בעציר הזכאי לשירותיקנטינה) ,שרכש מוצרים באיזו מהקנטינות שפועלות במתקני
שב"ס במהלך התקופה הרלוונטית;

"התקופה הרלוונטית"

 שבע השנים לפני מועד הגשת בקשת האישור  ,קרי מיום 1.9.2005ועד ליום  ,1.9.2012וכן ביחס לכל עילה ו/או טענה
נדונה המתייחסת למכרז ;2009
למען הסר ספק מובהר ,שכל הטענות ,העילות והסעדים
הנזכרים בתובענה ובבקשה לאישור המתוקנת ו/או הנובעים
מהן ,כלולים בהסכם פשרה זה;

"אישור הסכם הפשרה"

 אישור הסכם זה על ידי בית המשפט המוסמך ומתן תוקף שלפסק דין להסכם ,בהתאם לקבוע בסעיפים  18ו 19-לחוק
תובענות ייצוגיות ולתקנה  12לתקנות תובענות ייצוגיות,
תש"ע( 2010-להלן" :תקנות תובענות ייצוגיות");

"קבוצת התובעים המיוצגים"

 -כלל התובעים המיוצגים;
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 המועד בו החלטת בית המשפט לאישור הסכם הפשרה תהפוךחלוטה;

"המועד הקובע"

"קבוצת התובעים המאושרת"  -קבוצת התובעים המיוצגים ,למעט מי מהם אשר מסר הודעת
פרישה ,כאמור להלן בסעיף  7.2להסכם הפשרה;
 ויתור סופי ,מלא ומוחלט ,של כל עילה ו/או תביעה ו/או טענהו/או דרישה של כל יחיד/ה מקבוצת התובעים המיוצגים ,כלפי
המשיבה ו/או כל תאגיד המחזיק בה ו/או כל תאגיד המוחזק
על ידיה ,לרבות עובדיהם ,בקשר עם עילות התובענה ו/או

"ויתור וסילוק"

בקשת האישור בקשר עם עילות התובענה ו/או בקשת האישור.

ג .נספחים
נספחיו של הסכם הפשרה הינם כדלקמן:
נספח א'

-

נוסח הבקשה לאישור הסכם הפשרה ,שתוגש לבית המשפט;

נספח ב'

-

נוסח הודעה ראשונה לציבור לפי סעיף (25א)( )3לחוק תובענות ייצוגיות;

נספח ג'

-

נוסח הודעה שנייה לציבור לפי סעיף (25א)( )4לחוק תובענות ייצוגיות;

נספח ד'

-

תצהיר מטעם המבקש ,המשיבה ומטעם באי כוחם ,לפי סעיף (18ב) לחוק
תובענות ייצוגיות ולתקנה (12ב) לתקנות תובענות ייצוגיות;

נספח ה'

-

אישור שב"ס על מספר האסירים והעצירים הזכאים לשירותי קנטינה נכון
למועד עריכת הסכם פשרה זה;

ד .אישור הסכם הפשרה
בתוך שבעה ( )7ימי עסקים מיום חתימת הסכם הפשרה ,יגישו הצדדים ,בקשה משותפת ,למתן
הוראות ולאישור הסכם הפשרה בנוסח המצורף כנספח א' (לעיל ולהלן" :הבקשה לאישור הסכם
הפשרה" או "הבקשה") .במסגרת הבקשה ,יבקשו הצדדים כדלקמן:
כי בית המשפט הנכבד יורה ,בהתאם לדרישת סעיף (25א)( )3לחוק תובענות ייצוגיות ,על
פרסום מודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסכם הפשרה ,בנוסח המצורף כנספח ב' (להלן:
"ההודעה הראשונה") ,בשני עיתונים יומיים.
במסגרת ההודעה הראשונה ,יוזמנו התובעים המיוצגים החפצים בכך ,להגיש לבית המשפט,
בצירוף העתק לבאי כוח הצדדים ,את התנגדותם בכתב להסכם הפשרה ,כאמור בסעיף (18ד)
לחוק תובענות ייצוגיות ,או להודיע ,בתוך  45יום מיום פרסום המודעה ובדרך שתצוין
במודעה ,אם אין ברצון מי מהם להיכלל בקבוצת התובעים המיוצגים (להלן" :הודעת
פרישה") ,בהתאם להוראת סעיף (18ו) לחוק תובענות ייצוגיות .תובע מיוצג שלא יגיש את
התנגדותו או הודעת פרישה מטעמו ,ייחשב לעניין הסכם הפשרה ,כמי שנתן את הסכמתו
להיכלל בקבוצת התובעים המאושרת להתקשרות בהסכם הפשרה ,ובכלל זה כמי שהתגבש
לגביו ויתור וסילוק.
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כי בית המשפט יורה על משלוח העתקי התובענה ,בקשת האישור ,הסכם הפשרה והבקשה
לאישור הסכם הפשרה ,ההודעה הראשונה ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט,
בהתאם להוראות סעיף (18ג) לחוק תובענות ייצוגיות ותקנות (12ד) ו 16-לתקנות תובענות
ייצוגיות.
כי בחלוף  45ימים ממועד פרסום ההודעה הראשונה (או מועד קצר יותר כפי שייקבע על ידי
בית המשפט) ,יאשר בית המשפט את הסכם הפשרה וייתן לו תוקף של פסק דין (להלן" :פסק
הדין") .במקביל ,יתבקש בית המשפט להורות על פרסום הודעה שנייה לציבור ,בנוסח
המצורף כנספח ג' ,בהתאם להוראת סעיף (25א)( )4לחוק תובענות ייצוגיות (להלן" :ההודעה
השנייה").
כי בית המשפט הנכבד יקבל את המלצת הצדדים ,כמפורט להלן ,בכל הנוגע למתן גמול לתובע
המייצג ושכר טרחה לבאי כוחו.
פרסום ההודעות כאמור ,יבוצע על ידי ד.ד.ש .ועל חשבונה.
לקבוע כי לא נדרש מינוי בודק (כהגדרתו בסעיף (19ב) לחוק תובענות ייצוגיות) ,מהטעמים
שיפורטו להלן בפרק יא' להסכם.
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ה .התחייבויותיה של ד.ד.ש.
בכפוף להתקיימות התנאי המתלה ובלבד שלא בוטל ההסכם על-ידי מי מהצדדים מחמת התקיימותו
של אירוע מפסיק ,כהגדרתם להלן ,מתחייבת ד.ד.ש ,.כדלקמן:
בתיאום מול שב"ס באשר לאופן ביצוע הפיצוי מבחינה מיחשובית (שכן על שב"ס להזין את
הנתונים במערכת מכסף) ד.ד.ש .תעניק פיצוי (במוצרים) בגובה כולל של  1,800,000ש"ח
(להלן" :הפיצוי") ובדרך הבאה:
8.1.1

ד.ד.ש .תעמיד לטובת האסירים והעצירים (ובלבד שמדובר בעצירים הזכאים לשירותי
קנטינה) ,בכל הקנטינות ,בין  5ל 10 -מוצרים שונים (מתוך רשימה של  5קטגוריות
קבועות כמפורט להלן) ,מדי חודש ,אשר מחירם הכולל באותה עת על פי רישומי שב"ס
(או מכפלת מספר מוצרים מאותו סוג) עומד על סך של בין  5ל 8.5 -ש"ח (למעט חלב
עמיד שמחירו נמוך מ 5-ש"ח) ,ואשר מהם יוכל כל אסיר ועציר (ובלבד שמדובר בעציר
הזכאי לשירותי קנטינה כאמור) לבחור מוצר אחד לבחירתו (מהלך כל חודש קלנדרי),
ללא חיוב כספי.

8.1.2

המוצרים אשר תעמיד ד.ד.ש .מדי חודש וחודש כאמור ,לבחירת האסירים ,יהיו מתוך
רשימה של  5קטגוריות קבועות :חלב עמיד ,בקבוק שתיה קלה  1.5ליטר ,חטיף מתוק,
חטיף מלוח ,כלים חד-פעמיים (להלן" :מוצרי ההטבה").

8.1.3

סך ההטבה לאסיר או עציר תעמוד על  102ש"ח בשנה ( 8.5ש"ח בחודש למשך 12
חודשים).

 1ככל שיוחלט על מינוי בודק ,תשא ד.ד.ש .בעלויות הכרוכות בכך.
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8.1.4

היה וימנע ממי מהאסירים לנצל את ההטבה ולקבל אחד ממוצרי הפיצוי במהלך חודש
קלנדרי מסוים ,הרי שאותו אסיר יוכל לנצל את סכום ההטבה החודשית פעמיים בחודש
העוקב .לא תותר צבירה של יותר מחודשיים  -קרי ,תותר קבלת מוצרים בשווי של עד
 25.5ש"ח לכל תקופה של שלושה חודשים החל מהמועד בו מוצרי ההטבה יועמדו
לבחירתם של האסירים לראשונה (להלן" :רבעון").

8.1.5

ככל שמחירי המוצרים שיבחר האסיר במהלך רבעון מסוים יהא נמוך מ 25.5-ש"ח ,או
אז יועבר ההפרש ,קרי ,הסך המשלים ל 25.5-ש"ח ,כתרומה לקרן לניהול וחלוקת כספים
שנפסקו כסעד לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות (להלן גם" :קרן תובענות ייצוגיות").
סכומי היתרות המצטברות ברבעון ,בגין כלל האסירים אשר ניצלו את ההטבה מדי
חודש ,אולם לא הגיעו לסכום של  25.5ש"ח ,יועברו לקרן תובענות ייצוגיות מדי 3
חודשים  .יובהר ,כי בגין אסירים אשר לא ניצלו את ההטבה כלל ,לא יועבר סכום כספי
לקרן תובענות ייצוגיות ,והדבר לא ייזקף ולא יחשב ,בכל מקרה ,כחלק מתשלום הפיצוי
הכולל שעל המשיבה להעביר .סכומים אלה יועברו לשנה הקלנדרית הבאה לאחר אישור
הסכם הפשרה ,בהתאם להוראות סעיף  8.1.7להלן.

8.1.6

פרסום דבר ההטבה יעשה באמצעות שלטים ברורים ,אשר יוצבו בכל קנטינה לצד
המחירון וכן בכל אחד מהאגפים בבתי הסוהר ,ואשר יביאו לידיעת האסירים כי הם
זכאים לבחור במהלך רכישתם בקנטינה ,אחד ממוצרי ההטבה ,בכל חודש קלנדרי ,וללא
תשלום.

8.1.7

ככל וחלק מהאסירים לא ינצלו את ההטבה ,באופן בו המשיבה לא תסיים את מתן
סכום הפיצוי המלא לחברי הקבוצה (בין אם בדרך של חלוקת מוצרי ההטבה ובין אם
בדרך של העברת ההפרשים הכספיים שייווצרו מדי רבעון ,לקרן תובענות ייצוגיות) בתוך
 12חודשים ממועד אישור ההסדר על ידי בית המשפט ,תוסיף המשיבה ותעמיד לכלל
האסירים את מוצרי ההטבה גם בחודש ה ,13 -ועד לחלוף  18חודשים מיום אישור
ההסדר (להלן" :תקופת ההסדר").
במקרה כאמור ,הרי שכלל האסירים יהיו רשאים למוצר הטבה בחודש ה ,13 -גם אם
חלקם מימשו את סכום הפיצוי של  102ש"ח האמור בסעיף  8.1.3לעיל ,בשנה שחלפה.

8.1.8

במקרה בו לא יהיה ביכולתה של ד.ד.ש .להשלים את השבת הפיצוי במלואו ,בשל
הפסקת הפעלת מערך הקנטינות על ידה עם סיום מכרז ( 2014העתיד להסתיים ב-
 ,)31.12.2019תוכל ד.ד.ש .להגדיל את סך ההטבה החודשית הניתנת לאסירים ל.₪ 15-

8.1.9

בתום  18חודשים כאמור מיום אישור ההסדר ,או במועד בו הופסקה פעילותה של
ד.ד.ש .בקנטינות שב"ס ,תעביר ד.ד.ש .את מלוא יתרת הפיצוי ,שלא ניתן לאסירים
בדרך של מתן מוצרי הטבה כאמור ,כתרומה כספית מרוכזת לקרן תובענות ייצוגיות.

 8.1.10הצדדים יבקשו מבית המשפט הנכבד להורות כי תרומות כספיות אלה ,אשר תועברנה
במהלך תקופת ביצוע הסדר הפשרה לקרן תובענות ייצוגיות ,תיועדנה לתכלית של שיפור
רווחת אסירים.
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 8.1.11המשיבה תמסור אישור רואה חשבון שנתי ,הנסמך על נתונים רלוונטיים של שב"ס,
במסגרתו יפורטו לגבי תקופת ההסדר הפרטים הבאים :כמויות מוצרי ההטבה שחולקו
לחברי הקבוצה ,מחיריהם של מוצרי ההטבה שחולקו במהלך התקופה וסכומי
ההפרשים הכספיים אשר הועברו לקרן תובענות ייצוגיות.
יובהר ,כי מתן הפיצוי באופן המתואר לעיל ,עולה בקנה אחד עם עילות התביעה השונות ,המתייחסות
להפקעות מחירים של מוצרים שונים .זאת ועוד ,מתן הפיצוי כאמור מתיישב עם אופן התשלום
המתבצע על ידי ציבור האסירים במערך הקנטינות.

ו .ויתור על תביעות
בכפוף לאישורו וביצועו של הסכם הפשרה ,מוותרים המבקש וקבוצת התובעים המיוצגים ,כלפי
ד.ד.ש .ו/או נושאי המשרה בה ו/או כל תאגיד המחזיק בה ו/או כל תאגיד המוחזק על ידיה ,לרבות
נושאי המשרה בהם ועובדיהם ,באופן סופי מלא ומוחלט ,על כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה הנובעים
ו/או הכרוכים עם איזו מהטענות ו/או הדרישות הכלולות בתובענה ובבקשת האישור המתוקנת ,ו/או
הנובעים מן המסכת העובדתית או מן הנסיבות מושא התובענה ו/או בקשת האישור המתוקנת.

ז .מעשה בית דין
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ובכפוף להתקיימותם של כל התנאים בהסכם הפשרה ,יהווה פסק הדין
המאשר את הסכם הפשרה ,מעשה בית דין כלפי קבוצת התובעים המיוצגים בקשר עם כל הטענות,
העילות והסעדים הנזכרים בתובענה ובבקשה לאישור ו/או הנובעים מהן .זאת ,בין היתר ,בנוגע
לעילות הבאות ,וזאת ,מבלי לגרוע מטענות הצדדים ומהחלטות בית המשפט:
הפרת התחייבויות חוזיות מצד ד.ד.ש .אשר נוצרו כביכול מכוח המכרזים וההסכמים עליהם
חתמו ד.ד.ש .ושב"ס בסמוך לזכייתה במכרזים;
הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן;
עשיית עושר ולא במשפט;
פיצויים או השבה בגין אילו מהעילות כאמור;
כל עילה אחרת הכלולה בבקשה לאישור או בתובענה או בכתבי הטענות שהוגשו על ידי
המבקש במסגרת ההליך ,או המשתמעת ממנה;

ח .המלצה מוסכמת בדבר תשלום גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו
בהתאם להוראת סעיף (18ז)( )2לחוק תובענות ייצוגיות ,ממליצים הצדדים ,כי למבקש ישולם גמול
בסך  200,000ש"ח בלבד (להלן" :גמול המבקש") .כן ממליצים הצדדים כי תשלום שכר הטרחה לבאי
כוח המבקש והחזר הוצאות (לרבות לצורך איסוף הראיות) יהיו בסך של  600,000ש"ח ,בתוספת
מע"מ כדין ,בלבד (להלן" :שכר הטרחה" או "שכר טרחת עוה"ד").
ככל והדבר נדרש על פי דין ,הרי שלסכום הגמול למבקש יתווסף מע"מ ,וזאת באמצעות חשבונית
עצמית אשר תפיק המשיבה בגין תשלום זה.
גמול התובע ושכר הטרחה ישולמו על ידי המשיבה לבאי כוח המבקש ,כנגד המצאת חשבונית מס ו/או
קבלה כדין.
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יחד עם האמור לעיל מוסכם ,כי שכר טרחת עוה"ד ישולם בשלושה חלקים :חלקו הראשון ,העומד על
מחצית מסכום שכר הטרחה ,ישולם ,בצירוף ויחד עם סכום הגמול למבקש בתוך  2ימי עסקים מיום
מתן פסק דין חלוט המאשר את הסכם הפשרה האמור ,חלקו השני של שכר הטרחה ,בשיעור של 30%
מהסכום ,ישולם לעוה"ד בחלוף שנה ממועד אישור הסכם הפשרה; וחלקו השלישי של שכר הטרחה,
העומד על  20%הנותרים ,ישולם עם תום ביצוע ההסכם ותשלום מלוא הפיצוי לקבוצה ,ולאחר הגשת
הדיווח הסופי לבית המשפט הנכבד כמתואר בסעיף  21להלן.
ויובהר ,תשלום שכר טרחת עוה"ד והגמול למבקש ישולמו שלא על חשבון ,או מתוך ,ההטבות לחברי
הקבוצה על פי הסכם הפשרה.
במסגרת ההמלצה לקביעת הגמול למבקש ושכר הטרחה לבאי כוחו נלקחו בחשבון:
העבודה והמאמצים הרבים שהושקעו בהכנת בקשת האישור ,אשר הצריכה שני תיקונים;
איסוף חומר ראייתי רב;
העובדה שעד כה נוהל ההליך במשך  6שנים תמימות ,ובשים לב לשלב שבו נמצא הדיון,
ומשנוהלו שני סבבי דיוני הוכחות במסגרת ההליך עד כה;
הטרחה שטרחו המבקש ובא כוחו בעבור קבוצת התובעים המיוצגים;
העובדה שהמבקש ובאי כוחו הביאו לתועלת עבור חברי הקבוצה גם באופן בו ,במסגרת מכרז
 ,2014חודדו הוראות שונות הנוגעות למערכת היחסים בין ד.ד.ש .לבין האסירים (ביחס
להוראות מכרז ;)2009
החיסכון בהוצאות ובזמן השיפוטי של כבוד בית המשפט הנכבד;
ובשים לב כי תינתן לקבוצת התובעים המיוצגים הטבה כאמור לעיל ,בסך  1,800,000ש"ח.
מוסכם ,כי כל הסכומים שישולמו למבקש ובא כוחו הינם סופיים וכוללים כל מס שעשוי לחול על
תשלום גמול לתובע ייצוגי או שכר טרחה לבאי כוחו .מובהר בזאת ,כי הסדרת תשלומי מס ,ככל
שאלו חלים על הגמול או על שכר טרחת בא כוח המבקש  -בכל סכום שיאושר על -ידי בית המשפט
הנכבד  -הינה באחריות המבקש (לעניין הגמול למבקש) או באי כוחו (לעניין שכר הטרחה) בלבד.

ט .תנאי מתלה
אישור בלתי מותנה של ההסכם על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט ,מבלי שיערכו בו שינויים שלא
יזכו להסכמת הצדדים ,יהווה תנאי מתלה לתוקף ההסכם (לעיל ולהלן" :תנאי מתלה").

י .אירוע מפסיק
אם בתוך המועד שקצב בית המשפט ,מספר הודעות הפרישה שנמסרו על-ידי תובעים מיוצגים יעלה
על  ,50כל אחד מהצדדים יהיה זכאי (אך לא חייב) להודיע בכתב בתוך  7ימי עסקים מן המועד שבו
התגבש האמור ,על ביטול הסכם הפשרה באמצעות מסירת הודעה לבית המשפט (לעיל ולהלן" :אירוע
מפסיק").
במקרה שבו יוגש על ידי צד שלישי כלשהו ערעור על פסק הדין ו/או בקשה לביטול פסק הדין ויתקבל
הערעור באופן המשנה הוראה מהותית בהסכם פשרה זה ו/או תתקבל בקשת הביטול ,ובלבד שהודעה
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כאמור נמסרה לצד השני ,בתוך ארבעה עשר ( )14ימי עסקים מיום שהומצא פסק הדין או ההחלטה
לצד המבטל.

יא .העדר צורך במינוי בודק בהתאם לסעיף  19לחוק תובענות ייצוגיות
הצדדים סבורים ,כי אין צורך במינוי בודק ,אשר יבחן את ההסכם ותנאיו ,וזאת מן הטעמים
המפורטים להלן:
בחינת הסדר הפשרה בענייננו אינה דורשת מומחיות מיוחדת מלבד זו של בית המשפט .הסדר
הפשרה מבוסס בעיקרו על הערכות סיכון וסיכוי המבטאות את המחלוקות העובדתיות
והמשפטיות בין הצדדים.
ניתוח טענות המבקש אינו מתבסס על ניתוח כלכלי או חשבונאי המצריך מומחיותו של בודק.
רוצה לומר ,בחינת סבירותו של הסכם הפשרה והיותו הוגן וראוי ,הינה עניין משפטי ,הנתון
אך ורק לבחינתו של בית המשפט.
נדגים :כפי שתואר בהרחבה בגוף כתבי הטענות שהגישו הצדדים ,בחינת טענות המבקש כפי
שהועלו במסגרת בקשת האישור ,מחייבת בחינה משפטית של מערכת היחסים ההסכמית
שהתקיימה בין השב"ס לבין ד.ד.ש ..לא ניתן לשם בחינת טענות המבקש להתעלם מתפקידו
המרכזי והמכריע של שב"ס בכל הנוגע לניהול הקנטינות ואישור מחירי המוצרים.
בהתאם ,יש לבחון את ההסכמות בין שב"ס לד.ד.ש .שעניינן מנגנוני עדכון מחירים (ובכללם
למשל ,מנגנון סקרי שוק) וכן להידרש לניתוח הוראות המכרזים מושא בקשת האישור
המתוקנת (למשל לעניין מחירי הסיגריות) .בחינה כאמור ,נסמכת על פרשנות משפטית גרידא.
ניתוח הטענות העומדות בבסיס בקשת האישור ,מבוסס בעיקרו על ניתוח משפטי ,ולא על
חישובים כלכליים .כיוון שכך ,אין בהסדר זה פרטים הדורשים בדיקת בודק ,ומינוי בודק לא
יביא לערך מוסף כלשהו.
כפי שהובהר בפסיקה ,בית המשפט ייטה שלא למנות בודק במקום בו מינויו אינו יעיל בעבור
הצדדים ,או בעבור חברי הקבוצה .מינוי בודק ,במקום בו הוא אינו נדרש ,עשוי לסרבל
ולהאריך שלא לצורך את הדיון בבקשות לאישור הסכמי פשרה ראויים ,ולהטיל על הצדדים
הוצאות מיותרות.

יב .דיווח לבית המשפט בעניין ביצוע ההסכם
בתום תקופת ההסדר (עד ל 18-חודשים מיום אישור ההסדר על ידי בית המשפט הנכבד כאמור) או
עם השלמת מתן סכום הפיצוי המלא לקבוצה ,בין אם בדרך של מתן מוצרי ההטבה ובין אם בדרך של
העברת כספים לקרן תובענות ייצוגיות ,תמסור ד.ד.ש .לבית המשפט הנכבד ,עם העתק לבאי כוח
המבקש ,דין וחשבון בדבר ביצוע התחייבויותיה מכוח הסכם זה .דין וחשבון זה ייתמך באישור רואה
חשבון ,מר מייק דרזי ,המוסכם על הצדדים ,ויפרט את כל הנתונים האמורים בסעיף  8.1.11לעיל.
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יג .שונות
הסכם פשרה זה ,על נספחיו ,הוראותיו ,תנאיו וסייגיו כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים והוא
מגבש וממצה באופן בלעדי וסופי את כל ההסכמות בקשר עם האמור בו.
עם חתימתו של הסכם פשרה זה בטלים ומבוטלים כל הסכם פשרה ,טיוטת הסכם פשרה ,זיכרון
דברים ,הצהרה ,הבטחות והתחייבויות שנערכו בין הצדדים ו/או בין מי מטעמם ,קודם לחתימתו של
הסכם פשרה זה ,בין שנערכו בכתב ובין שנאמרו בעל פה.
לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ו/או תוספת ו/או ויתור להסכם הפשרה ,אלא אם נעשו בכתב בלבד
ונחתמו על ידי נציגיהם המוסמכים של כל הצדדים.
במקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין הוראות איזה מנספחיו ,יגברו הוראות הסכם
הפשרה.
נמנע צד להסכם הפשרה לעשות שימוש בזכות הנתונה לו על פי הסכם זה ,או לא השתמש בזכות
כאמור במועד  -לא ייחשב הדבר כוויתור מצדו על הזכות האמורה.
הצדדים מתחייבים לפעול בתום לב לקיומו של הסכם הפשרה ולבצע את כל הפעולות ולחתום על כל
המסמכים ,האישורים ,הטפסים וההודעות ,ככל שיידרשו לצורך ביצוען באופן המועיל ביותר ,של
הוראות הסכם הפשרה.
האמור בהסכם הפשרה ובנספחיו לא ישמש את הצדדים ו/או מי מטעמם בכל הליך משפטי או מעין
משפטי ובכל עניין אחר ,ובכלל זה לא ניתן יהיה להשתמש בנתונים ו/או במצגים ו/או בטיוטות
ההסכם ככל שהגיעו לידיעתו של מי מן הצדדים ו/או מי מטעמם במהלך המשא ומתן לקראת הסכם
פשרה זה ו/או בקשר אליו.
המבקש ובאי כוחו מתחייבים שלא להגיש או לקחת חלק ,במישרין או בעקיפין ,בתביעה ,בקשה או
הליך אחר או נוסף כלשהו ,הקשור במישרין או בעקיפין לעניינים נשוא התובענה ובקשת האישור
המתוקנת דנא ,בין בעצמם ובין באמצעות אחרים.
בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן תוקף של פסק דין להסכם ללא חיוב הצדדים בתשלום הוצאות ו/או
תשלום אחר ,פרט לאמור בהסכם פשרה זה.
כתובות הצדדים בכל הקשור לביצועו וקיומו של הסכם פשרה זה לרבות לעניין מסירת הודעות,
תהינה הכתובות של באי כוחם ,כמפורט במבוא להסכם הפשרה .כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי
הכתובת הנ"ל ,תחשב כהודעה שנתקבלה תוך  72שעות מעת מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל.
אם נשלחה בפקס ביום עסקים ,תחשב כהודעה שהתקבלה ביום העסקים שלאחר מכן ,ובלבד
שעובדת שליחתה אושרה טלפונית על ידי נמענה או על ידי מי מטעמו .אם נמסרה ביד  -בעת מסירתה.
ולראיה באו הצדדים על החתום ביום _____ בספטמבר :2018
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