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פשרה דרהס

שנערך ונחתם ביום 30  לחודש 6 בשנת 2021 

 אורלי בהט  בין:

 ") מבקשתה (להלן: " 

 איתן חיימוביץ  "י ב"כ עוה"דע

  עורכי דין ,חיימוביץ ושות'  איתןממשרד 

6713071אביב -, תל52מנחם בגין מרח' 

 03-6144323; פקס: 03-6144322טל': 

 ; מצד אחד

 מי צבי אחים סגל בע"מ כר   בין:ל

 ") משיבהה (להלן: "

אברהם מורל ו/או אור רז עוה"ד ב"כעל ידי 

 שדות ·מהולל  ·משרד איתן  מ

 4612002, הרצליה  10שד' אבא אבן  מ

 09-9726001: '; פקס09-9726000טל':  

 ; מצד שני

המחוזי  מבקשתה  הגיש ה  17.9.17וביום   הואיל:  המשפט  לבית  (להלן:    יפו -אביב-בתל   תביעה 

ובקשה התביעה" " ל ")  (להלן:  ייצוגית  כתובענה  ההבקשהאשרה  כנגד  במסגרת  משיבה")   ,

 ; 40158-09-17ת.צ. 

השופט : והואיל כב'  בפני  גישור,  הליך  התקיים  הצדדים  אפעל   )בדימוס(   תובין  במטרה גבאי-אורית   ,

 ; בתביעה יםלנסות להגיע להסכם פשרה סופי, שייתר את המשך ניהול ההליכ

להבנות   : והואיל הגיעו  הם  בסיומו  אשר  ביניהם,  ודברים  דין  הצדדים  קיימו  הגישור  הליך  ובעקבות 

 שיש בהן לגישתם כדי לייתר את המשך ניהול ההליכים בתביעה; 
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ביניהם   : והואיל היחסים המשפטיים  ולהסדיר את  ולהגדיר  ביניהם  להסדר  להגיע    -וברצון הצדדים 

הכל כמפורט להלן בהסדר זה,    -טענות הצד האחר ו/או יודה בחבות כלשהי  מבלי שצד יודה ב

 אשר בכפוף לאישורו על ידי בית המשפט, יביא לידי גמר את ההליכים המשפטיים דנן;

 

 : בין הצדדים כדלקמן והותנה הוסכםהוצהר, לפיכך 

 

 כללי  .1
 

 חלק בלתי נפרד ממנו.   הזה מהוו הסדרהמבוא ל  1.1
 

לייחס    זה לסעיפים  הסדר חלוקת   1.2 ואין  הנוחות בלבד,  נעשו לשם  ומתן הכותרות לסעיפים, 

  .  הסדרלהם כל משמעות בפרשנות ה
 

שמע צד י זה מגלם את מכלול המצגים וההסכמות בין הצדדים עובר לחתימתו, ולא י  הסדר 1.3

 .  הסדרבטענה בדבר מצג או הסכמה אשר אינם נזכרים ב
 

 ה בצידם:זה תיוחס למונחים הבאים הפרשנות המופיע  הסדרב 1.4
 

 .  כרמי צבי אחים סגל בע"מ   ": משיבהה"

 

 . איתן חיימוביץעוה"ד     ":  מבקשתב"כ ה"

 

 . שדות·מהולל ·משרד איתן מ  "דהעו   ": משיבהב"כ ה"

 

 . יפו-אביב-תלבבית המשפט המחוזי    ": בית המשפט"

 

 פשרה זה.   הסדר   :הפשרה" הסדר"

 

תובענות ":ייצוגיותהתובענות החוק " (להלן:   2006-התשס"ו  , ייצוגיות  חוק 

 .)"החוק"

 

י הקבוצה  ויתור סופי מלא ומוחלט של כל אחד מחבר ":ויתור וסילוק"

האישור ו/או    משיבהה כלפי    בבקשת  תביעה  כל  על 

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

או   במישרין  התביעההנוגעים  לענייני  או    בעקיפין 

כ  ,הבקשה שידועים  בין  בין  בעתיד,  שיוודעו  ובין  יום 

משפטי   הליך  לכל  וביחס  לאו,  אם  ובין  מותלים  אם 

זה  ו/או   (ובכלל  משפטי  ו/או  מעין  בוררות)  הליך 

המעשים   מן  בעקיפין  או  במישרין  שנובעת  תביעה 

, בין אם הם  או בבקשה  והמחדלים הנטענים בתביעה

 ידועים כיום ובין שיוודעו בעתיד.  
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עליהם    כל  ": ענייני התביעה" והעניינים  העילות  הטענות,  הנושאים, 

התביעהונס הבקשה   בה  ו/או  או  עניין  כל  ולרבות   ,

במועד   ידועים  אם  בין  עובדה,  ו/או  תביעה  עילת 

בעתיד,    פשרה  הסדרחתימת   יתבררו  אם  ובין  זה 

התביעה נשענת  ו/או  מתבססת  הבקשה  עליהם    או 

 יהיה ויתור וסילוק).   (בגין כל אלה

  

צרך    ":בבקשת האישור חברי הקבוצה" ו/או  רכש  מי אשר  ""כל  ענבים  את המוצר  מיץ 

"  '"תירוש' המוצר    ")התירוש (להלן:  את  "יין  ו/או 

) והיין  לקידושהיין  להלן: "אדום מתוק"  "; התירוש 

יחדיו   יכונו  "לקידוש  יוצרו    ")המוצריםלהלן:  אשר 

ה ידי  על  שווקו  לה,    משיבהו/או  קשורה  חברה  או 

התקו במהלך  החלה  וזאת  אשר  היותר  פה  שבע  לכל 

תסתיים    עוברשנים   ואשר  האישור  בקשת  להגשת 

המשפט   בית  ידי  על  הפשרה  הסדר  של  אישורו  ביום 

 "). הקבוצה חברי: " להלן(

 

 הצהרות הצדדים .2
 

מניעה   2.1 כל  אין  כי  מצהירים  אחרת   -הצדדים  ו/או  חוזית  ב  -  חוקית,    הסדרלהתקשרותם 

ולקיוםהפשרה במלוא  ,  פיו  על  ובמועדם,  חיוביהם  לאישורו ם  בכפוף  כבודהכל  של  בית    ו 

 המשפט.  
 

משום הודאה מצד מי מהם ו/או מי    פשרה ה  הסדרהצדדים מצהירים כי אין בהתקשרותם ב 2.2

של   כלשהי  דרישה  ו/או  בטענה  ממטעמם  אחד  ו/או  שנטענה    ,משנהוצד  התביעה  במסגרת 

 . הבקשה
 

חברי הקבוצה  על מנת להיטיב עם  פשרה בלבד, לפנים משורת הדין,  הינו בגדר    פשרהה   הסדר 2.3

התביעה על  ל  הנמנים  מבלי  וכאמור,  המשפטית,  להתדיינות  קץ  לשים  מנת  הודות  ועל 

   תביעה ו/או לבקשה.ביחס ל ,באחריות כלשהי, בין במישרין ובין בעקיפין

 

 ההסכמות .3
 

לסעיף   3.1 הצדדים    18בהתאם  בקשה  יגישו  לחוק,  המשפט  דנן  הפשרה    הסדרלאישור  לבית 

 : , כדלקמןבין היתר  , ובה יעתרו הצדדים)"בקשת האישור"(להלן: 
 

 ; לחוק 19-ו 18על פי סעיפים   פשרה בתביעה ייצוגית הסדרכ הפשרה   הסדרלאשר את  3.1.1
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את   3.1.2 ולהגדיר  להורות  הלקבוע,  האישור  הקבוצחברי  כבבקשת  ה,  בפי   הסדר מוגדר 

 פשרה; ה
 

בסעיף   3.1.3 המנויים  ההליכים  בכל  מסירת 18לנקוט  לרבות  לחוק,  ליועץ    (ג)  הודעות 

המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט, ולאשר את פרסומה של המודעה, לפי סעיף  

 ) לחוק, בנוסח שיוסכם בין הצדדים;3(א)(25

 

)  1(ב)(19לקבוע, כי בנסיבות העניין אין מקום להורות על מינוי בודק, כאמור בסעיף   3.1.4

 ; לחוק תובענות ייצוגיות

 

  23על פי סעיף    מבקשת ושכר טרחה לב"כ ה  וקלח  22לפי סעיף    מבקשתלפסוק גמול ל 3.1.5

 לחוק בהתאם למוסכם להלן;
 

 . זה פשרה  הסדרבכפוף לאמור ב ,והכל 

  

לחלוט    הדין יהפוך  מעת שפסק  ימים  30-מ החל  ו ,  בקשההלסילוק סופי ומוחלט של התביעה ו 3.2

(ולא הוגשה בקשה למתן ארכה להגשת ערעור   על פי המועדים הקבועים בדין להגשת ערעור 

 הפעולות הבאות: בצענה ת ת), "המועד הקובע"טרם חלפו מועדים אלה) (להלן: ב
 

היין לקידוש מתוצרתה בהתאם להוראות תקן ישראלי    לסמן את  מתחייבת  משיבהה 3.2.1

", אשר ין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן"י   1318

 בכפוף לכל שינוי בדין.וזאת , 7844בילקוט הפרסומים מס'  19.6.18התפרסם ביום 
 

של   לדוג'  לקידושתווית  העתק  המשיבה  היין  של  ומסומנת  מתוצרתה  מצורפת   ,

 . 1כנספח 

 

תבחר  מתחייבת כי היא אינה מוסיפה סוכרוז לתירוש מתוצרתה, וכי ככל ש  משיבהה 3.2.2

 להוסיף בעתיד, תעשה זאת בהתאם לדינים המחייבים. 
 

 . 2ח כנספ, מצורפת ומסומנת של המשיבה צרתהמתו תירושה העתק לדוג' של תווית

 

רכישת    תעניק  משיבהה 3.2.3 בגין  ללקוחותיה  והנחות  מתוצרתה  ענבים  ומיצי  או  /יינות 

שווי ההטבה  ש"ח (להלן: "  1,200,000בסכום כולל של  מתוצרת של חברות קשורות  

יזכו  הכולל המוצרים  שצרכני  באופן  הכל  "),  (בהתאם    ותלהנחבסך  אפקטיביות 

(להלן: כאמור  עבור רכישת המוצרים  לפחות    15%בשיעור של  ורט להלן)  למנגנון המפ

 . ")ותשיעור ההנחסך "

 

הקובע מהמועד    חודשים  24במהלך תקופה שלא תעלה על    ןיינת   שווי ההטבה הכולל 3.2.4

 .")לביצוע ההנחות התקופה(להלן: "
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שיעור ההנח  3.2.5 בתקופה יחושב    ותסך  נמכרו המוצרים  שבו  הממוצע  למחיר  בהשוואה 

ההנחות    3  לש לביצוע  עובר  "חודשים  הייחוס(להלן:  נתוני  ")תקופת  פי  על  וזאת   ,

מחקר   (כגון,  מכון  בע"מ  אוביקטיבי  (ישראל)  נילסן  סי  איי  חברת    חברת  ו/או 

 . )בע"מ סטורנקסט 

 

ייבדק האם מלוא סך    על פיה  בדיקה  משיבהה  ךתערו  בתום התקופה לביצוע ההנחות 3.2.6

 . ")תחשיב הבדיקה(להלן: "  הייחוס  תאה לתקופוניתן לצרכנים בהשו  ותשיעור ההנח

 

כישיתבררככל   3.2.7 ההנח  ,  שיעור  במלואו  ותסך  ניתן  לביצוע    לא  התקופה  במהלך 

(מעבר לאחר התקופה לביצוע ההנחות  ת  ללקוחות הנחות נוספו   וענקו, אזי יההנחות

ההנח שיעור  סך  אשר  עד  להם),  שניתן  הכולל  ההטבה  במלואו   ותלשווי  יינתן 

      לצרכנים. 

  

ו  12 3.2.8 זה  אישור הסדר  לאחר  ככל  (  התקופה  תוםבחודשים  נדחה אחר,  מועד  בכל  או 

בסעיף   כאמור  צורך  בכך  לב י  ,)לעיל  3.2.7שיהיה  המבקשתוגש  כוח  ביצוע   א  דו"ח 

י חשבון  אשר  רואה  ידי  על  שניתן אושר  הכולל  ההטבה  לשווי  בנוגע  פירוט  ובו 

יחס לדו"ח הביצוע, יפעלו הצדדים  בככל שייווצרו מחלוקות בין הצדדים  .  ללקוחות

 לגיבוש והגשת בקשה מתאימה להכרעתו של בית המשפט הנכבד. 
 

הנכבד 3.3 לבית המשפט  הצדדים ממליצים  לעיל,  על האמור  יסודבנוסף  על  המגשרת    ,  המלצת 

אפעל  אורית  (בדימוס)  השופטת  כבוד  קיום,    גבאי -הנכבדה,  חתימת  באמצעות  (המובאת 

גמול בסך של    תהמייצג   מבקשתל  תשלם  משיבהכמתם, לפיה הסלקבל את ה ,  כמפורט מטה)

ש"ח בצירוף מע"מ (כנגד קבלת    216,545ישולם שכר טרחה בסך של    הש"ח ולבא כוח   25,000

גמול ושכר טרחה (לא כולל רכיב המע"מ    ש"ח   241,545בסך הכל, סך של  ו  חשבונית מס כדין)

ישולם תוך    תהייצוגי  מבקשת ה  משכ"ט בא כוח   70%.  שיוסף לשכר טרחת בא כח המבקשת)

(ובתנאי    14 יום מיום שפסק הדין הפך לחלוט על פי המועדים הקבועים בדין להגשת ערעור 

בא   30%  חלפו מועדים אלה).  שלא הוגשה בקשה למתן ארכה להגשת ערעור בטרם משכ"ט 

 . עיונוח ל"הדו עברתישולם לאחר השלמת מתן ההטבות וה  תהייצוגי מבקשת כוח ה
 

הצדדיםכ יובהר,   המלצת  ללעיל    י  הגמולבקשר  כוחהרחטושכר  למבקשת    סך  בא    אינם ,  ת 

 פשרה. הסדר הב כאמור הוסכם  בור עליומהווים חלק מהפיצוי לצי

   

בסעיף   3.4 לאמור  לחשבוניות  3.3בנוסף  בהתאם  בפועל,  שהוציאה  הוצאות  למבקשת  ישולמו   ,

  פרופ' שוסיוב שולם סך של  שהומצאו למשיבה, כמפורט להלן: בגין עריכת חוות דעת על ידי 

בגרמניה, שולם סך מצטבר    HEIDGERגין בדיקת מעבדת  ב  (מחיר כולל מע"מ);ש"ח    14,040

 .ש"ח 16,910 ישולם למבקשת  ש"ח), ובסה"כ 2,870(  אירו 727של 

   

ומוסכם 3.5 ה  מובהר  מטעמ  משיבה כי  מי  לא  הו/או  בת,  או  בסכום  כיס כל  ישא  ,  שהוא  חסרון 

ל בסעיפים    יישוםב   םכיהכרו  מיםסכו מעבר  המשנה    לעילש  3.4-ו  3.3  ,3.2האמור  (ובסעיפי 
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בהם).   ההכלולים  אלו  הי סכומים  להם  ומעבר  ומוחלטים  סופיים  תשלם   משיבהנם   לא 

 . ףנוסם סכוכל  מבקשתו/או לב"כ ה לחברי הקבוצהו/או  מבקשתל

למתן  עם   3.6 בית המשפט  ביחס    הסדראישור  וסילוק  ויתור  אוטומטית  יתגבש  ענייני  להפשרה 

    .הייצוגית התביעה

 שונות .4

של   4.1 חתימתו  כל  ה  הסדרעם  ומבוטלים  בטלים  טיוטת  הסדרפשרה  דברים, הסדר,  זיכרון   ,

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

הסדר טיוטות    אם וככל שנערכו (וזאת, בין שנערכו בכתב ובין שנערכו בעל פה). כל  , זה  הסדר

בין הצדדים בקשר לוהתכ הפשרה   אינן מחייבות, לא ישמשו    הפשרה  הסדרתובות שהוחלפו 

ערכאות שיפוטיות   בפני  יוצגו  ישות משפטית אחרים,  לפרשנות, לא  ו/או  כל אדם  בפני  ו/או 

 ואף לא יהיו קבילות כראיה בהליכים שיפוטיים ובכלל.  

התנאים וההסכמות    ויפקעוך פסק הדין לחלוט  פ למען הסר ספק מובהר בזאת, כי באם לא יה 4.2

חוב בתשלום מכל מין וסוג ו/או  , אולם מוסכם בזאת כי כל צד לא יפשרהה  הסדרהקבועים ב

שכנגדבחובת   לצד  ההוצאותשיפוי  כל  בגין  ישא/נשא    ,  בהן  עםוהתשלומים  הסדר   בקשר 

 זה.  פשרה

ויתור של צד מהצדדים ל 4.3 פי    על זכות מזכויותיוהפשרה    הסדרכל  של  או שינוי  זה  הסדרעל 

ם של וסמכידי נציגיהם המ יחתמו על  י יעשו בכתב, וייזכויות כאמור, לא יהיו תקפים אלא אם  

 הצדדים.

ל 4.4 צד  ה  הסדרנמנע  פי  על  מזכויותיו  בזכות  שימוש  לא    הסדרמלעשות  או  דין,  כל  פי  על  או 

 האמורה.  ת לא ייחשב הדבר כויתור מצידו על הזכו -השתמש בזכות כאמור במועד 

 צדדים על החתום:ולראיה באו ה

 ________________

, עו"ד איתן חיימוביץ

 ב"כ המבקשת  

 ________________

 אברהם מורל, עו"ד 

ב"כ המשיבה 



העתק לדוג' של תווית היין לקידוש 
מתוצרתה של המשיבה

נספח 1



העתק לדוג' של תווית התירוש 
מתוצרתה של המשיבה

נספח 2
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	3.1.5 לפסוק גמול למבקשת לפי סעיף 22 לחוק ושכר טרחה לב"כ המבקשת על פי סעיף 23 לחוק בהתאם למוסכם להלן;
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	3.2.2 המשיבה מתחייבת כי היא אינה מוסיפה סוכרוז לתירוש מתוצרתה, וכי ככל שתבחר להוסיף בעתיד, תעשה זאת בהתאם לדינים המחייבים.
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