
 הסכם פשרה 
 )13.8.2018-ו 24.5.2018(הוגש לאישור בית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת הודעות מיום 

 
 040493256נחום וינקר, ת"ז     בין:

 ")התובע המייצג(להלן: "

 ע"י ב"כ עוה"ד ניצן שמואלי ו/או אריאל גיז
 ירושלים 24מרח' רמב"ן  
  02-5666665, פקס: 02-5618820טל':  

          ")באי כוח התובע המייצג"(להלן: 

 ;מצד אחד

 

 513393454אי. גיל כרמל סוכנויות והפצה בע"מ, ח.פ  לבין:

 ")המשיבה(להלן: " 

 באמצעות עו"ד חגי אשלגי ואח' 

 ממשרד אשל, אשלגי, רוזנט עורכי דין  

 5126237), בני ברק 33(מגדל בסר קומה  5מרח' כנרת  

 03-6931919, פקס: 03-6931900טל':  

  ")באי כוח המשיבה(להלן: "   

 ;מצד שני

 ";הצדדיםלהלן יחד: "

הגיש התובע המייצג תובענה בבית המשפט המחוזי בירושלים, נגד המשיבה,  16.11.2016וביום  הואיל:

" הבקשה לאישור"-" והתובענה) (להלן: "38624-11-16וכן בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית (ת"צ 

 בהתאמה);

ו/או  AAבתובענה ובבקשה לאישור נטען, בין היתר, כי המשיבה ייבאה ושיווקה מארזי סוללות ו והואיל:

AAA  ממותגEnergizer Max®  שעל גביהם הודבקה מדבקה הכוללת כיתוב ומצג מטעים (הביטוי

 Energizer Ultimate" מיוצגת על ידי תמונה של סוללה מסוג 1בעולם*", כאשר הספרה " 1"מספר 

Lithium( " :להלן)בהתאמה).המדבקה"-" והמוצרים ," 

והתובע המייצג ביקש לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית, ובגדר הבקשה לאישור ביקש, כי  והואיל:

 בית המשפט יורה על פיצוי הקבוצה שהוגדרה בבקשה לאישור; 

רכוש את המוצרים ועמדת המשיבה היא, בין היתר, כי לא קיימת "קבוצה" של צרכנים שבחרה ל והואיל 

על בסיס הבנה שגויה של המדבקה וכי ממילא המדבקה לא מטעה ולא השפיעה על בחירת 

  ;הצרכנים לרכוש את מארזי הסוללות

ואין ודאות שהתובענה תאושר כתובענה ייצוגית וגם אם תאושר כתובענה כאמור, אין ודאות כי  והואיל:

 היא תתקבל;

רפפורט לצדדים לבוא  -בזק תמר המליצה כבוד השופטת  17.7.2017ביום ובדיון המקדמי שנערך  והואיל: 

 ;בדברים ביניהם בניסיון להגיע לכלל הסדר

והצדדים פנו  להליך גישור בפני השופט (בדימוס) אבי זמיר וקיימו במסגרתו מספר ישיבות גישור  והואיל:

  ;סכם פשרהמשותפות ונפרדות, בניסיונות להגיע להסכמות בדבר סיום התיק בה
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ובסיועו של המגשר הנכבד, פעלו הצדדים לגבש הסכם פשרה חלף ניהול הליכים משפטיים. זאת,  והואיל:

כדי להיטיב עם קבוצת התובעים המיוצגים (כהגדרת מונח זה להלן), וכמו כן, על מנת לחסוך 

 בהוצאות נכבדות ובזמן שיפוטי;  

 והואיל:

 

 והואיל:

הגיעו הצדדים להסכמות בדבר סיום התיק בהסכם פשרה (כמפורט  ובסיועו של המגשר הנכבד,

 להלן), לרבות בקשר עם האופן בו תנהג המשיבה בעתיד;

והצדדים סבורים כי הסדר הפשרה שזכה גם להמלצתו של המגשר הנכבד, ראוי, הוגן וסביר 

וההוגנת בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה 

 להכרעה במחלוקות בנסיבות העניין;

ומוסכם על הצדדים, כי הסכם פשרה זה, נועד לסיים את התובענה והבקשה לאישור בפשרה,  והואיל:

מבלי שמי מהצדדים יודה בטענות הצד האחר ו/או יודה בחבות כלשהי, ואשר בכפוף לאישורו של 

ה לאישור, הכל על פי תנאי הסדר פשרה בית המשפט, יביא לידי גמר ההליכים בתובענה ובבקש

 זה להלן.

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .א

" או הסכם הפשרההמבוא להסכם פשרה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו (להלן יחד, גם: " .1

 "). ההסכם"

 פרשנות הסכם הפשרה.  כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחות בלבד, ולא ייעשה בהן שימוש לצורך .2

הסכם פשרה זה, מגלם את מכלול המצגים וההסכמות בין הצדדים עובר לחתימתו, ולא ישמע צד בטענה  .3

 בדבר מצג או הסכמה אשר אינם נזכרים בהסכם הפשרה.

 

 הגדרות  .ב

 לכל המונחים המפורטים לעיל ולהלן בהסכם הפשרה, תהא המשמעות המופיעה בצדם. .4

 ן יחיד תהא אותה המשמעות גם בלשון רבים. להגדרות המופיעות בלשו .5

בה שווקו המוצרים עם המדבקה, ועד שנים  6-תקופה של כ - "התקופה הרלוונטית"

 .למועד הגשת הבקשה לאישור

כל מי שרכש אחד מן המוצרים במהלך התקופה הרלוונטית   -"תובע מיוצג" 

 ו/או כל מי שרכש את המוצרים עם המדבקה; 

ידי בית המשפט המוסמך ומתן תוקף של -אישור הסכם זה על -שרה" "אישור הסכם הפ

לחוק  19-ו 18פסק דין להסכם, בהתאם לקבוע בסעיפים 

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

-לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע 12") ולתקנה ייצוגיות

 ");תקנות תובענות ייצוגיות(להלן: " 2010
המועד בו פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה ייהפך חלוט  -ובע" "המועד הק

(ולא הוגשה בקשה או בקשות למתן ארכה להגשת ערעור 
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 ו/או לביטול ו/או שינוי פסק הדין בטרם בוצע ההסכם);
 כלל התובעים המיוצגים; -"קבוצת התובעים המיוצגים" 

מעט מי מהם אשר מסר בקשת קבוצת התובעים המיוצגים, ל - " "קבוצת התובעים המאושרת

פרישה ובית המשפט אישר את פרישתו, כאמור להלן בסעיף 

 להסכם הפשרה; 7.2 
 -  ""ויתור וסילוק

 

 

 

 

 

 

 

 ""ענייני התובענה

ויתור סופי, מלא ומוחלט, של כל עילה ו/או תביעה ו/או 

ד/ה מקבוצת התובעים טענה ו/או דרישה של כל יחי

המיוצגים, כלפי המשיבה ו/או כל תאגיד המחזיק בה ו/או כל 

תאגיד המוחזק על ידיה, לרבות נושאי משרה בה ועובדיה, 

ו/או כל אדם אחר שהיה מעורב, במישרין או בעקיפין, 

באספקת המוצרים (כהגדרתם בבקשה לאישור) ו/או כל גורם 

 אחר, בקשר עם ענייני התובענה;

 

הנושאים, העניינים, הטענות ועילות התביעה עליהם סבה כל 

התובענה ו/או הבקשה לאישור ו/או התשובה לתגובה 

לבקשה לאישור, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה טענות ו/או 

בעולם*" או טענות לגבי  1עילות שעניינן המילים "מספר 

הכיתוב, לרבות תוכן הכיתוב או גודל הכיתוב, אליו מפנה, או 

 נטען שמפנה, הכוכבית (*) האמורה. 

 

 נספחים .ג

 נספחיו של הסכם הפשרה הינם כדלקמן: .6

 נוסח הבקשה לאישור הסכם הפשרה, שתוגש לבית המשפט. -נספח א' 

 ) לחוק תובענות ייצוגיות.3(א)(25נוסח הודעה ראשונה לציבור לפי סעיף   -נספח ב' 

המשיבה ומטעם באי כוחם, לפי סעיף תצהירים מטעם התובע המייצג, מטעם   - 'גנספח 

 (ב) לתקנות תובענות ייצוגיות.12(ב) לחוק תובענות ייצוגיות ולתקנה 18

 אישור הסכם הפשרה .ד

) ימי עסקים מיום חתימת הסכם הפשרה, יגישו הצדדים בקשה משותפת, לאישור ההסכם 7בתוך שבעה ( .7

 ן:. במסגרת הבקשה יבקשו הצדדים כדלקמכנספח א'בנוסח המצורף 

) לחוק תובענות ייצוגיות, על פרסום 3(א)(25כי בית המשפט הנכבד יורה, בהתאם לדרישת סעיף  .7.1

ההודעה (להלן: " כנספח ב'הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסכם הפשרה, בנוסח המצורף 

"), בשניים מהעיתונים היומיים הבאים: ידיעות אחרונות, ישראל היום, , הארץ, הראשונה

 .TheMarkerבס או כלכליסט, גלו

במסגרת ההודעה הראשונה, יוזמנו התובעים המיוצגים החפצים בכך, להגיש לבית המשפט,  .7.2

(ד) לחוק 18בצירוף העתק לבאי כוח הצדדים, את התנגדותם להסכם הפשרה, כאמור בסעיף 

ן יום מיום פרסום ההודעה ובדרך שתצוין בהודעה, אם אי 45תובענות ייצוגיות, או להודיע, בתוך 

"), בהתאם להוראת בקשת פרישהברצון מי מהם להיכלל בקבוצת התובעים המיוצגים (להלן: "
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(ו) לחוק תובענות ייצוגיות. תובע מיוצג שלא אושרה פרישתו, ייחשב לעניין הסכם 18סעיף 

הפשרה, כמי שנתן את הסכמתו להיכלל בקבוצת התובעים המאושרת להתקשרות בהסכם 

 גבש לגביו ויתור וסילוק.  הפשרה, ובכלל זה כמי שהת

כי בית המשפט הנכבד יורה על משלוח העתקי התובענה, הבקשה לאישור, התגובה לבקשה  .7.3

לאישור, הסכם הפשרה, הבקשה לאישור הסכם הפשרה עצמו, ההודעה הראשונה והחלטת בית 

המשפט בבקשה לאישור הסכם הפשרה ליועץ המשפטי לממשלה, אל הממונה על הגנת הצרכן 

 16-(ד) ו12(ג) לחוק תובענות ייצוגיות ותקנות 18הל בתי המשפט, בהתאם להוראות סעיף ולמנ

 לתקנות תובענות ייצוגיות. 

ימים ממועד פרסום ההודעה הראשונה (או מועד קצר יותר כפי שייקבע על ידי בית  45כי בחלוף  .7.4

ו של ההסכם המשפט), יאשר בית המשפט את התובענה כתובענה ייצוגית (זאת, לצורך יישומ

ולצורך זה בלבד), וכן יאשר את הסכם הפשרה וייתן לו תוקף של פסק דין. במקביל, יתבקש בית 

ימים מיום מתן פסק הדין, בהתאם  14המשפט להורות על פרסום הודעה שנייה לציבור, בתוך 

 ").ההודעה השנייה) לחוק תובענות ייצוגיות (להלן: "4(א)(25להוראת סעיף 

(ב) לחוק תובענות ייצוגיות), 19יורה, כי לא נדרש מינוי בודק (כהגדרתו בסעיף כי בית המשפט  .7.5

 .' להסכם פשרה זהט בפרק מהטעמים שיפורטו להלן 

הצדדים, כמפורט להלן, בכל הנוגע למתן גמול לתובע המגשר והמלצת כי בית המשפט יקבל את  .7.6

 טרחה לבאי כוחו.המייצג ושכר 

כי עם אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט מתגבשים אוטומטית ויתור וסילוק ומעשה בית  .7.7

 ז' להלן.-דין, כאמור בפרקים ו'

 פרסום ההודעות כאמור יבוצע על ידי המשיבה ועל חשבונה.  .7.8

 הסכם זה לא יחול על כל תובע מיוצג שמסר בקשת פרישה כקבוע בחוק תובענות ייצוגיות, .7.9

 לעיל. 7.2 ידי בית המשפט, הכל בהתאם לאמור בסעיף -ובקשתו אושרה על

 התחייבויותיה של המשיבה .ה

-ובאיבפני התובע המייצג הציגה  המשיבהו שהמבקש הציג בפני המשיבה סקר צרכנים שנערך מטעמו לאחר .8

מכירות, נתחי שוק ומחירי היקף הידו, לשיטתו, לרבות -הנטען עלנתונים רלוונטיים לעניין הנזק כוחו 

הוסכם כי לצרכי כמפורט גם בבקשה לאישור הסדר פשרה זה, , (של המשיבה ושל סוללות מתחרות) מכירה

  ₪. 760,000-להפשרה תעמוד ההטבה לקבוצת התובעים המיוצגים על סך השווה 

פצות את קבוצת התובעים המיוצגים, תיתן המשיבה הטבה בהתאם לאמור לעיל, הוסכם כי כפיצוי שנועד ל .9

צרכנית בדרך של מתן סוללות נוספות ללא תשלום נוסף בעת רכישת מארזים של המוצרים (סוללות מסוג 

Energizer Max®  בגודלAA  אוAAA" :ההטבה תינתן לכל מי שירכוש מארז בנקודות ההטבה) (להלן .("

 ציג חשבונית או קבלה המעידה על רכישה קודמת של אחד מן המוצרים.קמעונאיות, ללא שיידרש להמכירה 

עד למועד סיום מתן ו מהמועד הקובע ימים 120-ההטבה תעמוד בתוקפה לתקופה שתחל לא יאוחר מ .10

 AA/AAAשל כל תא (סוללה) , 2017 -2014בשנים  ,לצרכןממוצע  , לפי מחירסוללות ללא תשלום 223,530

 .")תום תקופת ההטבה: " (להלן לסוללה₪  3.4של  של אנרג'ייזר מקס

על המארזים המכילים סוללות שתינתנה ללא תשלום יתווסף כיתוב המעיד על מספר הסוללות הניתנות ללא  .11

סוללות ללא תשלום, יירשם:  4סוללות בתשלום, ניתנות  8תשלום באותו מארז. למשל, אם במארז המכיל 
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המשיבה תשווק לנקודות ו, בהתאם לשיקול דעת המשיבה. מתנה" או כיתוב דומה לכך במהות 4+  8"

 לעיל.   10מכירה קמעונאיות את המארזים עם ההטבה, בצירוף כיתוב כאמור בסעיף 

ההטבה תינתן לצרכנים באופנים הבאים (אחד מהם או שילוב של שניהם): באמצעות  מכירת  .11.1

(על מארז מסוג זה AAA דל או בגו AAבגודל   Energizerמארזים מיוחדים של סוללות מסוג 

"); באמצעות מתן מארז סוללות חינם 4מארז מיוחד הכולל , "למשליירשם באופן בולט בחזיתו, 

חינם של סוללות בנקודת הקופה לצרכנים הרוכשים מארז של המוצרים(על מארז מסוג זה יירשם 

 "). אריזות הפיצוי") (להלן: "מארז חינםבאופן בולט בחזיתו "

הפיצוי יינתן לצרכנים, מתחייבת המשיבה להסיר ולהוציא את אריזות  מלואטיח שעל מנת להב .11.2

רשת  –הפיצוי לצרכנים הסופיים (דוגמה להמחשה  מלואהפיצוי מרשת שיווק שלא תגלגל את 

שתעלה את מחיר אריזות הפיצוי בעקבות הוספת סוללות הפיצוי, לא תקבל מהמשיבה אריזות 

 אלו).

יקוח ובקרה כדוגמת צילום מחירי אריזות הפיצוי ברשתות, על מנת המשיבה תנקוט באמצעי פ .11.3

לבדוק ולוודא כי מחירי הסוללות לא הועלו על ידי הרשתות בתקופת ההטבה. ביחס לרשתות 

ימים לפני  15-ו 30, המשיבה תדגום את המחירים בתקופה של StoreNext -שאינן מקושרות ל

 לכל חודש בתקופת ההטבה, ותתעד את הדיגום.    15-לחודש וב 1-חלוקת אריזות הפיצוי, וב

 המשיבה תמסור לרשתות השיווק עם תחילת ההטבה הודעה בכתב כדלקמן: .11.4

 שלום רב,"

רפופורט) -בהמשך לפסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופטת בזק

הסכם , שנתן תוקף לוינקר נ' אי. גיל כרמל סוכנויות והפצה בע"מ 38624-11-16בת.צ. 

של אריזות פיצוי, של סוללות  מוגבלת ומדודהפשרה, אנו עומדים להתחיל בהפצת כמות 

, בין כסוללות שיתווספו חינם למארז חדש ובין AAAאו  AAבגודל   Energizerמסוג 

 סוללות במארז קיים שיחולקו חינם, כפיצוי לצרכני הקצה.

מחויבת חברת אי. גיל כרמל סוכנויות והפצה בע"מ ("אי. גיל")  על פי הוראות פסק הדין

לוודא כי הרשתות הקמעונאיות אינן מעלות את מחיר אריזות הפיצוי, וכי סוללות 

 , ומגיעות לצרכנים ללא תוספת מחיר. חינםהפיצוי שניתנות לצרכני הקצה 

זות הפיצוי לעומת פסק הדין מחייב את אי גיל לוודא כי הרשתות לא העלו את מחיר ארי

מחירן של אריזות דומות (לפני שהתווספו להן סוללות הפיצוי חינם) כפי שהיה לפני 

 "הפצת אריזות הפיצוי.

, לגבי כל רשת שיווק שלה StoreNextחשבונה דו"חות מחברת -בנוסף לאמור, המשיבה תזמין על .11.5

ם את המחיר לסוללה, ), שניתן לגזור מהStoreNext ימסרו אריזות פיצוי (והרשת מקושרת ל

 כדלקמן:

, בתקופה של AAA-ו AAדו"ח המתייחס למחירים לצרכן של מארזי סוללות אנרג'ייזר מסוג  .11.5.1

 ימים לפני חלוקת אריזות הפיצוי. 15-ו 30

לחודש  1-, בAAA-ו AAדו"ח המתייחס למחירים לצרכן של מארזי סוללות אנרג'ייזר מסוג  .11.5.2

 לכל חודש בתקופת ההטבה. 15-וב
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ומוסכם כי בדיקת המחירים שיהיו בתקופת ההטבה בפועל, נועדה לצורך בחינת ולהבטחת  מובהר .11.6

גלגול ההטבה לצרכנים בלבד, ואין בה כדי להשפיע בכל דרך שהיא על המחיר שנקבע לצורך חישוב 

 לסוללה. ₪  3.4כמות הסוללות ההטבה בכללותה, שהוא 

המחיר לצרכן, ביחס למארז סוללות אם וככל שיתברר כי בתקופת ההטבה הייתה העלאה של  .11.7

שנמכרו ברשת כלשהי ולתקופה כלשהי, יבוצע חישוב של גובה סכום ההטבה המצטבר שאותה 

רשת שללה באותה תקופה מהצרכנים, והמשיבה תשלים את סכום ההטבה שנשלל כאמור (ככל 

שרה זה, שנשלל), בדרך של הוספת סוללות הטבה לשיווק לצרכנים, לפי ערכי וסכומי הסכם פ

 לרשתות אחרות, והכל בתוך תקופת חלוקת ההטבה הקבועה בהסכם.

חודשים מתחילת הפצת אריזות  6סוללות חינם תוך  223,530ככל שלא יחולקו לצרכני הקצה  .11.8

לסוללה) כתרומה לקרן לניהול ₪  3.4הפיצוי, יועבר שוויו הכספי של ההפרש (לפי חישוב של 

 .2006 -תובענות ייצוגיות, תשס"ו לחוק )2(ג)(20סעיף וחלוקת כספים, לפי 

להסכם הפשרה, כמות סוללות הפיצוי שיחולקו לרשתות תפוקח ע"י רואה  13כאמור בסעיף  .11.9

בית לו החודשים כאמור, למבקש 6-חשבון, ודו"ח יועבר בתום תקופת ההטבה ולא יאוחר מ

שנשלחו, תיעוד  , העתק המכתביםStoreNext, ביחד עם הדוחות שיתקבלו מחברת המשפט הנכבד

הדיגום, הפיקוח והבקרה,  וביחד עם הצהרה בכתב של מנכ"ל המשיבה, לפיו ההטבה גולגלה 

 במלואה אל הצרכנים.  

ידה לאלתר, וככל שיהיה ידוע -המשיבה תפסיק את השימוש במדבקה על גבי המוצרים הנמכרים על .12

שישה חודשים מק עד ולא יאוחר למשיבה על קיומם של מארזים כאלו בשוק, היא תפעל להוצאתם מהשו

 מהמועד הקובע. 

 התחייבויותיה כלל מילוי לעניין החברה ח"רו מטעם ח"דו המשיבה תגישיום מתום תקופת ההטבה,  30תוך  .13

 .זה הסכם פי על

 

 ויתור על תביעות .ו

ידי בית המשפט יתגבש באופן אוטומטי ויתור וסילוק בענייני התובענה. -עם אישור הסכם הפשרה על .14

מוותר באופן סופי מלא ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה  התובע המייצגלי לגרוע מכך, מב

הנובעים ו/או הכרוכים עם איזו מהטענות ו/או הדרישות הכלולות בתובענה ובבקשה לאישור, ו/או 

 הנובעים מן המסכת העובדתית או מן הנסיבות מושא התובענה ו/או הבקשה לאישור.

 יןמעשה בית ד .ז

' לעיל, ובכפוף להתקיימותם של כל התנאים בהסדר הפשרה, יהווה פסק ו מבלי לגרוע מן האמור בפרק  .15

וכלפי כל קבוצת התובעים  הדין המאשר את הסכם הפשרה, מעשה בית דין כלפי התובע המייצג

ים הנזכרים בתובענה ובבקשה לאישור ו/או הנובעים המאושרת בקשר עם כל הטענות, העילות והסעד

מהם (לרבות בקשר עם התשלומים העודפים ו/או עם סכום הגביה ביתר), וזאת, בין היתר, בנוגע לעילות 

 הבאות: 

 הפרת חובות חקוקות;  .15.1

 ; 1981-הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א .15.2
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 עשיית עושר ולא במשפט;  .15.3

 מהעילות כאמור;פיצויים או השבה בגין אילו  .15.4

כל עילה אחרת הכלולה בבקשה לאישור ו/או בתובענה ו/או בכתבי בי דין אחרים שהוגשו על ידי  .15.5

 .התובע המייצג במסגרת ההליך, או המשתמעת מהם

 ושכר טרחה לבאי כוחו המלצה מוסכמת בדבר תשלום גמול לתובע המייצג .ח

הגמול , כי תשלום והמגשר ליצים הצדדיםממ) לחוק תובענות ייצוגיות, 2(ז)(18בהתאם להוראת סעיף  .16

יהיה בסך של  תשלום שכר הטרחה לבאי כוח התובע המייצג₪;  40,000לתובע המייצג יהיה בסך של 

; לציבור  הכספי הפיצויבתוספת מע"מ כדין. שכר טרחה וגמול זה נובעים משניים: (א) רכיב ₪  240,000

, להפסקת השימוש במדבקה. כן, תישא המשיבה (ב) רכיב צו העשה שנתבע בתובענה ומקוים בפשרה

לי של אבהוצאות התובע המייצג בגין סקר שערך, בהתאם לחשבונית שתוגש וזאת עד לסך מקסימ

 . בצירוף מע"מ ₪ 10,000

שכר הטרחה לבאי כוח התובע המייצג, גמול לתובע המייצג והחזר הוצאות בגין סקר כאמור לעיל,  .17

 23המועד הקובע, ובלבד שלא יבוטל ההסכם בהתאם לאמור בסעיף יום מ 45ישולמו במלואם בתום 

מן הסכומים האמורים ינוכה מס במקור כדין, אלא אם יוצג למשיבה אישור  להלן, או בכל דרך אחרת.

  על פטור מניכוי מס במקור.

 כנגד התשלום לבאי כוח התובע המייצג תימסר חשבונית מס כדין.  .18

(ראו פירוט  תובע המייצג ושכר הטרחה לבאי כוחו נלקחו בחשבוןבמסגרת ההמלצה לקביעת הגמול ל .19

ההטעיה הצרכנית וחומרתה אשר בגינה ניתן לתובעים המיוצגים : היקף בבקשה לאישור הסכם זה)

התועלת שהביאה  פיצוי; תיקון אריזות המוצרים בראיה עתידית כך שלא תודבק על גביהן המדבקה;

לרבות התועלת הנובעת במישרין מהתשלומים בהם תישא  התביעה לקבוצת התובעים המיוצגים,

המשיבה והתועלת שתנבע משינוי התנהלותה העתידית של המשיבה; כמו כן, הובאו בחשבון מורכבות 

 .הסוגיות שבמחלוקת והטרחה שטרחו התובע המייצג ובאי כוחו בעבור קבוצת התובעים המיוצגים

 ק תובענות ייצוגיותלחו 19העדר צורך במינוי בודק בהתאם לסעיף  .ט

הצדדים מצהירים, כי אין צורך במינוי בודק, אשר יבחן את ההסכם ותנאיו, וזאת מן הטעמים  .20

 : (ראו גם פירוט בגוף הבקשה לאישור הסכם זה) המפורטים להלן

הפיצוי נעשה על בסיס נתוני חברות הדוגמות את השוק אשר הובאו בפירוט ראשית, כימות סכום  .20.1

ובאי כוחו במהלך הליך הגישור. לפיכך, בחינת סבירותו של הסכם הפשרה  צגהתובע המייבפני 

והיותו הוגן וראוי, הינה עניין משפטי פשוט, הכרוך בבחינת הסיכויים והסיכונים של התובענה, 

 . עניין שאין בו כל יתרון לבודק על פני בית המשפט

  שרי.האפ הפיצוי הניתן לתובעים המיוצגים תואם לגובה הנזקשנית,  .20.2

שלישית, כפי שהובהר בפסיקה, בית המשפט ייטה שלא למנות בודק במקום בו מינויו אינו יעיל  .20.3

וודאי שאלו הם פני הדברים כאשר עסקינן בסכומים  בעבור הצדדים, או בעבור חברי הקבוצה.

 .לכל צרכן בנפרד נמוכים יחסית
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 התחייבות משותפת של הצדדים .י

תם, על מנת להסיר כל התנגדות ו/או הסתייגות להסכם זה על כל הצדדים מתחייבים לעשות, ככל יכול .21

מרכיביו, כך שההסכם יאושר בידי בית המשפט, ובכלל זה מתחייבים הצדדים לפנות לבית המשפט 

בפנייה משותפת מפורטת ומנומקת המצביעה על היותו של הסכם זה ראוי, הוגן ומשרת את כלל קבוצת 

 ההסכם.התובעים המיוצגים אליה מתייחס 

 על פי ההסכםההטבה דיווח לבית המשפט בעניין ביצוע  .יא

ההטבה תמסור לבית המשפט הנכבד, עם העתק לבאי כוח התובע המייצג, הודעה בדבר ביצוע המשיבה  .22

מההטבה; לאחר השלמת מלוא ההטבה.  50%, במועדים כדלקמן: לאחר מימוש מכוח הסכם זה

 שר את כמות הסוללות שחולקה כהטבה לציבור. ההודעה תהיה מאושרת על ידי רואה חשבון שיא

 ביטול הסכם הפשרה  .יב

על ביטול הסכם  -בהודעה בכתב  -במקרים הבאים, יהיה רשאי כל אחד מהצדדים להודיע לצד השני  .23

 הפשרה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שהדבר יטיל עליו חבות כספית או אחרת:  

לסטות מהוראה מהותית מהוראות הסכם הפשרה במקרה שבו בית המשפט לא יאשר או יבקש  .23.1

ו/או יקבע כי הוראה מהותית מהוראותיו הינה חסרת תוקף ו/או בלתי אכיפה ו/או יוסיף הוראות 

(ד) לחוק תובענות 19מהותיות להסכם הפשרה ו/או יסייגן, ו/או ינהג בהתאם להוראת סעיף 

נמסרה לצד השני, בתוך ארבעה ייצוגיות, והכל ללא הסכמת הצדדים, ובלבד שהודעה כאמור 

 ) ימים, מיום המצאת פסק הדין לצד המבטל. 14עשר (

במקרה שבו יוגש על ידי צד שלישי כלשהו ערעור על פסק הדין ו/או בקשה לביטול פסק הדין  .23.2

ויתקבל הערעור באופן המשנה הוראה מהותית בהסכם פשרה זה ו/או תתקבל בקשת הביטול, 

) ימים מיום שהומצא פסק הדין 14לצד השני, בתוך ארבעה עשר ( ובלבד שהודעה כאמור נמסרה

 או ההחלטה לצד המבטל. 

(ו) 18המשיבה תהא רשאית לבטל את הסכם הפשרה במקרה בו ימסרו בקשות פרישה (בהתאם לסעיף  .24

מבקשים ובלבד שהודעה כאמור נמסרה לצד השני,  50לחוק תובענות ייצוגיות) בגין מספר העולה על 

) ימים מהתאריך האחרון לקבלת בקשות פרישה כאמור בהודעה הראשונה, ואם 14עה עשר (בתוך ארב

 הוארך על ידי בית המשפט, מתאריך זה.

מימש מי מהצדדים את זכותו לביטול הסכם הפשרה, יהיה הסכם הפשרה על נספחיו, בטל מעיקרו  .25

)voidר בפסק דין, יבוטל אישור ) וחסר כל תוקף משפטי, כאילו לא נחתם מלכתחילה וכאילו לא אוש

התובענה כתובענה ייצוגית שניתן לצרכי הסכם פשרה זה, והצדדים לא יצטרכו לנקוט בכל הליך משפטי 

 על מנת לבטל את הסכם הפשרה או פסק הדין.

לא ישמש את הצדדים ו/או מי מטעמם בכל , וכן בבקשה לאישורו, האמור בהסכם הפשרה ובנספחיו .26

פטי ובכל עניין אחר, ובכלל זה לא ניתן יהיה להשתמש בנתונים ו/או במצגים הליך משפטי או מעין מש

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.

 שונות .יג

סכמות שבין הצדדים והוא מגבש הסכם פשרה זה, על נספחיו, הוראותיו, תנאיו וסייגיו כולל את כל הה .27

 וממצה באופן בלעדי וסופי את כל ההסכמות בקשר עם האמור בו. 
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עם חתימתו של הסכם פשרה זה בטלים ומבוטלים כל הסכם פשרה, טיוטת הסכם פשרה, זיכרון דברים,  .28

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

 שרה זה, בין שנערכו בכתב ובין שנאמרו בעל פה.  פ

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ו/או תוספת ו/או ויתור להסכם הפשרה, אלא אם נעשו בכתב בלבד ונחתמו  .29

 על ידי נציגיהם המוסמכים של כל הצדדים.

במקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין הוראות איזה מנספחיו, יגברו הוראות הסכם  .30

 פשרה. ה

נמנע צד להסכם הפשרה לעשות שימוש בזכות הנתונה לו על פי הסכם זה, או לא השתמש בזכות כאמור  .31

 לא ייחשב הדבר כוויתור מצדו על הזכות האמורה.  -במועד 

הצדדים מתחייבים לפעול בתום לב לקיומו של הסכם הפשרה ולבצע את כל הפעולות ולחתום על כל  .32

וההודעות, ככל שיידרשו לצורך ביצוען באופן המועיל ביותר, של  המסמכים, האישורים, הטפסים

 הוראות הסכם הפשרה. 

בית המשפט הנכבד יתבקש ליתן תוקף של פסק דין להסכם ללא חיוב הצדדים בתשלום הוצאות ו/או  .33

 תשלום אחר ו/או נוסף כלשהו, פרט לאמור בהסכם פשרה זה. 

ל הסכם פשרה זה לרבות לעניין מסירת הודעות, תהינה כתובות הצדדים בכל הקשור לביצועו וקיומו ש .34

הכתובות של באי כוחם, כמפורט במבוא להסכם הפשרה. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי הכתובת 

שעות מעת מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל. אם נשלחה  72הנ"ל, תחשב כהודעה שנתקבלה תוך 

העסקים שלאחר מכן, ובלבד שעובדת שליחתה  בפקס ביום עסקים, תחשב כהודעה שהתקבלה ביום

 בעת מסירתה.  -אושרה טלפונית על ידי נמענה או על ידי מי מטעמו. אם נמסרה ביד 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

______________________ 

 נחום וינקר

 באמצעות ב"כ המייצגים

 עו"ד ניצן שמואלי ועו"ד אריאל גיז

 ___________________________ 

 אי. גיל כרמל סוכנויות והפצה בע"מ 

 כוחו עו"ד חגי אשלגי-באמצעות בא

        

                                                 

 

                   ____________________ 

 השופט (בדימוס) אבי זמיר                                                               

 המגשר                                                                              
            


	הסכם פשרה
	(הוגש לאישור בית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת הודעות מיום 24.5.2018 ו-13.8.2018)
	1. המבוא להסכם פשרה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו (להלן יחד, גם: "הסכם הפשרה" או "ההסכם").
	2. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחות בלבד, ולא ייעשה בהן שימוש לצורך פרשנות הסכם הפשרה.
	3. 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.
	4. לכל המונחים המפורטים לעיל ולהלן בהסכם הפשרה, תהא המשמעות המופיעה בצדם.
	5. להגדרות המופיעות בלשון יחיד תהא אותה המשמעות גם בלשון רבים.
	6. נספחיו של הסכם הפשרה הינם כדלקמן:
	7. בתוך שבעה (7) ימי עסקים מיום חתימת הסכם הפשרה, יגישו הצדדים בקשה משותפת, לאישור ההסכם בנוסח המצורף כנספח א'. במסגרת הבקשה יבקשו הצדדים כדלקמן:
	7.1. כי בית המשפט הנכבד יורה, בהתאם לדרישת סעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסכם הפשרה, בנוסח המצורף כנספח ב' (להלן: "ההודעה הראשונה"), בשניים מהעיתונים היומיים הבאים: ידיעות אחרונות, ישראל היום, , הארץ, כלכלי...
	7.2. במסגרת ההודעה הראשונה, יוזמנו התובעים המיוצגים החפצים בכך, להגיש לבית המשפט, בצירוף העתק לבאי כוח הצדדים, את התנגדותם להסכם הפשרה, כאמור בסעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, או להודיע, בתוך 45 יום מיום פרסום ההודעה ובדרך שתצוין בהודעה, אם אין ברצון...
	7.3. כי בית המשפט הנכבד יורה על משלוח העתקי התובענה, הבקשה לאישור, התגובה לבקשה לאישור, הסכם הפשרה, הבקשה לאישור הסכם הפשרה עצמו, ההודעה הראשונה והחלטת בית המשפט בבקשה לאישור הסכם הפשרה ליועץ המשפטי לממשלה, אל הממונה על הגנת הצרכן ולמנהל בתי המשפט, בה...
	7.4. כי בחלוף 45 ימים ממועד פרסום ההודעה הראשונה (או מועד קצר יותר כפי שייקבע על ידי בית המשפט), יאשר בית המשפט את התובענה כתובענה ייצוגית (זאת, לצורך יישומו של ההסכם ולצורך זה בלבד), וכן יאשר את הסכם הפשרה וייתן לו תוקף של פסק דין. במקביל, יתבקש בית ...
	7.5. כי בית המשפט יורה, כי לא נדרש מינוי בודק (כהגדרתו בסעיף 19(ב) לחוק תובענות ייצוגיות), מהטעמים שיפורטו להלן בפרק ט' להסכם פשרה זה.
	7.6. כי בית המשפט יקבל את המלצת המגשר והצדדים, כמפורט להלן, בכל הנוגע למתן גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבאי כוחו.
	7.7. כי עם אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט מתגבשים אוטומטית ויתור וסילוק ומעשה בית דין, כאמור בפרקים ו'-ז' להלן.
	7.8. פרסום ההודעות כאמור יבוצע על ידי המשיבה ועל חשבונה.
	7.9. הסכם זה לא יחול על כל תובע מיוצג שמסר בקשת פרישה כקבוע בחוק תובענות ייצוגיות, ובקשתו אושרה על-ידי בית המשפט, הכל בהתאם לאמור בסעיף 7.2 לעיל.

	8. לאחר שהמבקש הציג בפני המשיבה סקר צרכנים שנערך מטעמו והמשיבה הציגה בפני התובע המייצג ובאי-כוחו נתונים רלוונטיים לעניין הנזק הנטען על-ידו, לשיטתו, לרבות היקף המכירות, נתחי שוק ומחירי מכירה (של המשיבה ושל סוללות מתחרות), כמפורט גם בבקשה לאישור הסדר פש...
	9. בהתאם לאמור לעיל, הוסכם כי כפיצוי שנועד לפצות את קבוצת התובעים המיוצגים, תיתן המשיבה הטבה צרכנית בדרך של מתן סוללות נוספות ללא תשלום נוסף בעת רכישת מארזים של המוצרים (סוללות מסוג Energizer Max® בגודל AA או AAA) (להלן: "ההטבה"). ההטבה תינתן לכל מי ש...
	10. ההטבה תעמוד בתוקפה לתקופה שתחל לא יאוחר מ-120 ימים מהמועד הקובע ועד למועד סיום מתן 223,530 סוללות ללא תשלום, לפי מחיר ממוצע לצרכן, בשנים 2014- 2017, של כל תא (סוללה) AA/AAA של אנרג'ייזר מקס של 3.4 ₪ לסוללה (להלן : "תום תקופת ההטבה").
	11. על המארזים המכילים סוללות שתינתנה ללא תשלום יתווסף כיתוב המעיד על מספר הסוללות הניתנות ללא תשלום באותו מארז. למשל, אם במארז המכיל 8 סוללות בתשלום, ניתנות 4 סוללות ללא תשלום, יירשם: "8 + 4 מתנה" או כיתוב דומה לכך במהותו, בהתאם לשיקול דעת המשיבה. המ...
	12. המשיבה תפסיק את השימוש במדבקה על גבי המוצרים הנמכרים על-ידה לאלתר, וככל שיהיה ידוע למשיבה על קיומם של מארזים כאלו בשוק, היא תפעל להוצאתם מהשוק עד ולא יאוחר משישה חודשים מהמועד הקובע.
	13. תוך 30 יום מתום תקופת ההטבה, תגיש המשיבה דו"ח מטעם רו"ח החברה לעניין מילוי כלל התחייבויותיה על פי הסכם זה.
	14. עם אישור הסכם הפשרה על-ידי בית המשפט יתגבש באופן אוטומטי ויתור וסילוק בענייני התובענה. מבלי לגרוע מכך, התובע המייצג מוותר 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 ובבק...
	15. מבלי לגרוע מן האמור בפרק ו' לעיל, ובכפוף להתקיימותם של כל התנאים בהסדר הפשרה, יהווה פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה, מעשה בית דין כלפי התובע המייצג וכלפי כל קבוצת התובעים המאושרת בקשר עם כל הטענות, העילות והסעדים הנזכרים בתובענה ובבקשה לאישור ו/או ה...
	15.1. הפרת חובות חקוקות;
	15.2. הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981;
	15.3. עשיית עושר ולא במשפט;
	15.4. פיצויים או השבה בגין אילו מהעילות כאמור;
	15.5. כל עילה אחרת הכלולה בבקשה לאישור ו/או בתובענה ו/או בכתבי בי דין אחרים שהוגשו על ידי התובע המייצג במסגרת ההליך, או המשתמעת מהם.

	16. בהתאם להוראת סעיף 18(ז)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, ממליצים הצדדים והמגשר, כי תשלום הגמול לתובע המייצג יהיה בסך של 40,000 ₪; תשלום שכר הטרחה לבאי כוח התובע המייצג יהיה בסך של 240,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין. שכר טרחה וגמול זה נובעים משניים: (א) רכיב הפיצ...
	17. שכר הטרחה לבאי כוח התובע המייצג, גמול לתובע המייצג והחזר הוצאות בגין סקר כאמור לעיל, ישולמו במלואם בתום 45 יום מהמועד הקובע, ובלבד שלא יבוטל ההסכם בהתאם לאמור בסעיף 23 להלן, או בכל דרך אחרת. מן הסכומים האמורים ינוכה מס במקור כדין, אלא אם יוצג למשי...
	18. כנגד התשלום לבאי כוח התובע המייצג תימסר חשבונית מס כדין.
	19. במסגרת ההמלצה לקביעת הגמול לתובע המייצג ושכר הטרחה לבאי כוחו נלקחו בחשבון (ראו פירוט בבקשה לאישור הסכם זה): היקף ההטעיה הצרכנית וחומרתה אשר בגינה ניתן לתובעים המיוצגים פיצוי; תיקון אריזות המוצרים בראיה עתידית כך שלא תודבק על גביהן המדבקה; התועלת ש...
	20. הצדדים מצהירים, כי אין צורך במינוי בודק, אשר יבחן את ההסכם ותנאיו, וזאת מן הטעמים המפורטים להלן (ראו גם פירוט בגוף הבקשה לאישור הסכם זה):
	20.1. ראשית, כימות סכום הפיצוי נעשה על בסיס נתוני חברות הדוגמות את השוק אשר הובאו בפירוט בפני התובע המייצג ובאי כוחו במהלך הליך הגישור. לפיכך, בחינת סבירותו של הסכם הפשרה והיותו הוגן וראוי, הינה עניין משפטי פשוט, הכרוך בבחינת הסיכויים והסיכונים של התו...
	20.2. שנית, הפיצוי הניתן לתובעים המיוצגים תואם לגובה הנזק האפשרי.
	20.3. שלישית, כפי שהובהר בפסיקה, בית המשפט ייטה שלא למנות בודק במקום בו מינויו אינו יעיל בעבור הצדדים, או בעבור חברי הקבוצה. וודאי שאלו הם פני הדברים כאשר עסקינן בסכומים נמוכים יחסית לכל צרכן בנפרד.

	21. הצדדים מתחייבים לעשות, ככל יכולתם, על מנת להסיר כל התנגדות ו/או הסתייגות להסכם זה על כל מרכיביו, כך שההסכם יאושר בידי בית המשפט, ובכלל זה מתחייבים הצדדים לפנות לבית המשפט בפנייה משותפת מפורטת ומנומקת המצביעה על היותו של הסכם זה ראוי, הוגן ומשרת את...
	22. המשיבה תמסור לבית המשפט הנכבד, עם העתק לבאי כוח התובע המייצג, הודעה בדבר ביצוע ההטבה מכוח הסכם זה, במועדים כדלקמן: לאחר מימוש 50% מההטבה; לאחר השלמת מלוא ההטבה. ההודעה תהיה מאושרת על ידי רואה חשבון שיאשר את כמות הסוללות שחולקה כהטבה לציבור.
	23. במקרים הבאים, יהיה רשאי כל אחד מהצדדים להודיע לצד השני - בהודעה בכתב - על ביטול הסכם הפשרה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שהדבר יטיל עליו חבות כספית או אחרת:
	23.1. במקרה שבו בית המשפט לא יאשר או יבקש לסטות מהוראה מהותית מהוראות הסכם הפשרה ו/או יקבע כי הוראה מהותית מהוראותיו הינה חסרת תוקף ו/או בלתי אכיפה ו/או יוסיף הוראות מהותיות להסכם הפשרה ו/או יסייגן, ו/או ינהג בהתאם להוראת סעיף 19(ד) לחוק תובענות ייצוג...
	23.2. 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 כאמור נמסרה לצד השני, בתוך ארבעה עשר (14) ימים מיום שהומצא פסק הדין או ההח...

	24. המשיבה תהא רשאית לבטל את הסכם הפשרה במקרה בו ימסרו בקשות פרישה (בהתאם לסעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות) בגין מספר העולה על 50 מבקשים ובלבד שהודעה כאמור נמסרה לצד השני, בתוך ארבעה עשר (14) ימים מהתאריך האחרון לקבלת בקשות פרישה כאמור בהודעה הראשונה...
	25. מימש מי מהצדדים את זכותו לביטול הסכם הפשרה, יהיה הסכם הפשרה על נספחיו, בטל מעיקרו (void) וחסר כל תוקף משפטי, כאילו לא נחתם מלכתחילה וכאילו לא אושר בפסק דין, יבוטל אישור התובענה כתובענה ייצוגית שניתן לצרכי הסכם פשרה זה, והצדדים לא יצטרכו לנקוט בכל ...
	26. האמור בהסכם הפשרה ובנספחיו, וכן בבקשה לאישורו, 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 ...
	27. 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.
	28. 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.
	29. 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.
	30. במקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין הוראות איזה מנספחיו, יגברו הוראות הסכם הפשרה.
	31. 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.
	32. 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.
	33. בית המשפט הנכבד יתבקש ליתן תוקף של פסק דין להסכם ללא חיוב הצדדים בתשלום הוצאות ו/או תשלום אחר ו/או נוסף כלשהו, פרט לאמור בהסכם פשרה זה.
	34. 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 72 שעות מעת מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל. א...

