
 פשרה הטכס לאישור בקשה הגשת ברבר הודעה
"החוק") (להלן:2006התשט״ו- ייצוגיות, תובענות חוק לפי

 פשרה הסכם לאישור בקשה המשפט") "בית :בלוד(להלן מרכז המחוזי המשפט לבית הוגשה 24.12.2018 ביום כי לחוק )3(א)(25 לסעיף בהתאם הודעה בזאת ניתנת
 שהוגשה אזרחית תביעה עם בקשר וכן ;האישור״) ״בקשת :להלן ; 47768־09־13 ייצוגית(ת״צ תובענה לאישור בקשה עם בקשר שנחתם הפשרה״), ״הטכם :(להלן

החשמל"). חברת "תביעת :להלן ; 56731־12־13 (ת״אהחשמל״) ״חברת :בע״מ(להלן לישראל החשמל חברת ידי על
 ״).ABB״ (להלן: ABB Ltd ״טימנט״), (להלן: Siemens AG™ הייצוגיים״) ״המבקשים האישור(להלן: בבקשת המבקשים ידי על הוגשה האישור בקשת

Alstom Grid SAS-1 Alstom Societe Anonyme, Alstom Grid AG החשמל חברת תביעת החשמל. חברת נגד וכן ;״הנתבעות״) :יחד (להלן״אלטטום״) :(להלן
הנתבעות. נגד הוגשה

יחד: להלן יכונו החשמל חברת ותביעת האישור בקשת החשמל. חברת ותביעת האישור בקשת של חלקי איחוד על העליון המשפט בית הורה ,26.3.2015 ביום
האזרחיים". "ההליכים

 העסקיים, ההגבלים לחוק )1(א)(43 בסעיף כהגדרתו כובל להסדר צדדים היו הנתבעות פיה על קביעה פרסם בישראל עסקיים הגבלים על הממונה 16.9.2013 ביום
:(להלן 2004 שנת ועד 1988 משנת ״),GIS״:להלן ; Gas Insulated Switchgear(הגז מבודדי המתח מסדרי בשוק העטקיים״) ההגבלים ״חוק :(להלן 1988התשמ״ח־

בהתאמה). הנטען", ו־״הקרטל הממונה" "קביעת "הממונה",
 עסקיים. להגבלים הדין בית בפני ועומדים תלויים אשר העסקיים, ההגבלים לחוק (ג)43 לסעיף בהתאם ואלסטום, סימנס ידי על ערר הליכי הוגשו הממונה קביעת על

 בישראל, גם פעל הנטען לפי אשר GIS^ בשוק בינלאומי כובל להסדר צדדים היו הנתבעות כי נטען הממונה, קביעת על היתר, בין נסמכים, אשר האזרחיים בהליכים
 המבקשים ידי על המיוצגת לקבוצה גם החשמל, תעריפי באמצעות לכאורה, ובעקיפין החשמל לחברת נזק לכאורה שנגרם כך הישראלי, GIS^ שוק על השפיע ואשר

 הנתבעות. נגד משפטי הליך או פעולה נקטה לא אך הנטען, הקרטל פעילות על לכאורה ידעה החשמל חברת כי בנוסף, נטען האישור בבקשת הייצוגיים.
 הקבוצה"). "חברי :(להלן 1988 משנת החל החשמל לחברת חשמל חשבון ישלם או ששילם תאגיד) אדם(לרבות כל כוללת המיוצגים התובעים קבוצת

 בעניין המוסכמת להמלצה וכן הפשרה להסכם מנומקת התנגדות המשפט לבית להגיש רשאי לחוק, (ד)18 בסעיף המפורט גוף כל וכן הקבוצה, חברי עם הנמנה אדם כל
 (ו)18ו־ 11 בסעיפים לאמור בהתאם להודיע, הקבוצה, חברי עם הנמנה אדם כל רשאי זה למועד עד כן, כמו ״חתנגזות״). :(להלן 17.2.2019 ליום עד טרחה ושכר גמול

 ת״צ לתיק בלוד, מרכז המחוזי המשפט בית למזכירות תוגש הפרישה הודעת פרישה"). "הודעת עליו(להלן: יחול הפשרה שהסכם מעוניין אינו הוא כי לחוק,
 .47768־09־13

הפשרה הטכס תמצית
 בהליכים שהועלו והתביעות העילות הטענות, של ומוחלט סופי לסילוק ולהביא האזרחיים, בהליכים הצדדים בין המחלוקות את ולסיים ליישב הפשרה הסכם מטרת

 בכפוף שלהן, והנציגים העובדים המשרה, נושאי הדירקטורים, וכל בהן, מחזיק או ידן על מוחזק אם בין להן, קשור גורם וכל החשמל חברת הנתבעות, נגד האזרחיים
 אחר. צד כל ידי על שהועלתה טענה בכל יודה מהצדדים שמי מבלי הכל להלן), הפשרה(כהגדרתו סכום של ומוחלט מלא לתשלום
 והתביעות העילות הטענות, כל של והמוחלט הסופי לסילוקן להביא בכדי כי הצדדים בין הוסכם לו, 4 סעיף במסגרת שנקבעו לחריגים ובכפוף הפשרה הסכם במסגרת

 שישים מאות ש״ח(ארבע 465,000,000 של וכולל סופי סכום הנתבעות תשלמנה האזרחיים, בהליכים טענות בכל להודות ומבלי הפשרה, להסכם 3 בסעיף המפורטות
:הבא באופן ביניהן בחלוקה הפשרה״), ״טכום :שחל)(להלן ככל מע״מ חדשים)(כולל ישראלים שקלים מיליון וחמישה

שחל). ככל מע״מ ש״ח(כולל 162,500,000 של ומוחלט סופי סכום תשלם סימנס .1
2. ABB שחל). ככל מע״מ ש״ח(כולל 140,000,000 של ומוחלט סופי סכום תשלם

שחל). ככל מע״מ ש״ח(כולל 162,500,000 של ומוחלט סופי סכום ולחוד, ביחד תשלמנה, אלסטום .3
 תדווח החשמל חברת הפשרה, סכום קבלת עם הפשרה. להסכם 7 בסעיף המפורט למנגנון בהתאם החשמל, לחברת במלואו יועבר הפשרה סכום כי הצדדים, בין הוסכם
 הטרחה ושכר הייצוגיים למבקשים הגמול )1:(בניכוי הפשרה, שסכום ותבקש כאמור סכום קיבלה כי החשמל״) ״רשות :חשמל(להלן ־ ציבוריים לשירותים לרשות

 החשמל. תעריפי קביעת בעת החשמל רשות ידי על יישקל נטו"), הפשרה "טכום :החשמל(להלן חברת של המשפטיות הוצאותיה )2ו־( ;כוחם לבאי
 שיקול פי על תהיה החשמל") רשות "החלטת :החשמל(להלן תעריפי קביעת לצורך נטו הפשרה סכום בחשבון יילקח שבה ולמידה לאופן בנוגע ההחלטה כי יובהר,
 מנוגדת היא אם החשמל(גם רשות החלטת את לקבל מתחייבים הייצוגיים, המבקשים לרבות הקבוצה, וחברי החשמל חברת החשמל. רשות של הבלעדי דעתה

לעמדתם).
 על החשמל לחברת תוחזר לא שזו ככל ש״ח, מיליון 19 כ־ של בסך החברה, ידי על ששולמה המשפט בית אגרת בגין החשמל חברת את ישפו הנתבעות כי הוסכם, עוד
המשפט. בית ידי

:טרחה ושכר גמול בענייו מוטכמת המלצה
 המבקשים של כוחם באי טרחת כשכר מע״מ) ש״ח(כולל 14,700,000 של וסך הייצוגיים למבקשים כגמול מע״מ) ש״ח(כולל 300,000 של סך ישולם כי הסכימו הצדדים

הייצוגיים.
:דיו בית ומעשה תביעות על ויתור
 החשמל חברת לטובת וכן זו, כלפי זו הנתבעות לטובת החשמל, חברת כלפי הנתבעות לטובת דין בית מעשה ייצור הפשרה הסכם המשפט. בית ידי על לאישורו בכפוף

 ההליכים הפשרה, הסכם של מלא ולביצוע לאישורו בכפוף המשפט. בית ידי על אושרה אשר פרישה הודעת הגישו אשר אלה למעט הקבוצה, חברי כל כלפי והנתבעות
 אחד בכל החשמל, חברת ו/או הנתבעות נגד טענה כל תהיה לא הקבוצה מחברי אחד לאף )2ו־( הנתבעות, נגד טענה כל תהיה לא החשמל לחברת )1ו־( ימוצו, האזרחיים
 להוראות הפשרה(בכפוף להסכם 3 בסעיף הנזכרים טענה או תביעה עילת עניין, וכל האזרחיים בהליכים הנזכרים העניינים או התביעה עילות לכל בנוגע מהמקרים

 בנוגע להם להיות שעשויה ותביעה טענה כל על מוותרים הקבוצה וחברי החשמל חברת הפשרה, הסכם של מלא ולביצוע לאישורו בכפוף הפשרה). להסכם 4 סעיף
האזרחיים. להליכים

 האמור לבין הפשרה הטכם הוראות בין טתירה של מקרה בכל המחייב. הוא הפשרה הטכם של המלא הנוטה הפשרה. הטכם של בלבד תמצית מהווה לעיל האמור
 העברית, הגרטה ובין האנגלית הגרטה בין טתירה ובכל ובאנגלית בעברית במקביל נחתם הפשרה הטכס כי יובהר, הפשרה. הטכם הוראות יקבעו זו, במודעה
האנגלית. הגרטה הוראות תגברנה
:הצדדים כוח באי במשרדי וכן ]https://www.iec.co.il[ החשמל חברת של האינטרנט באתר לעיון עומד הפשרה הסכם

 אביב־יפו תל אליהו, בית ,2 גבירול אבן ברח׳ הפשרה בהסכם עיון לצורך שכתובתם הרמלין, וגיא עירוני זיו גליזר, דביר עוה״ד ־ הייצוגיים המבקשים כוח באי
.03־6962221 פקס: ;03־6962222 טלפון: .6407702

 .03־6966464:פקס ; 03־6922020:טלפון .6423904 אביב-יפו תל אסיה), (בית 4 ויצמן רח׳ דין, עורכי נאמן, פוקס הרצוג משרד ־ החשמל חברת כוח באי
 .03־6103111:פקס ; 03־6103100:טלפון .5250608 גן רמת ,16 סילבר הלל אבא דרך דין, עורכי ושות׳, טל לשם גבע ליקוורניק מיתר משרד ־ סימנס כוח באי
 .03־6944103:פקס ; 03־6741349:טלפון .6473104 אביב־יפו תל ,3 פריש דניאל רח׳ ושות׳, אוריון וול חן בכר פישר משרד ־ ABB כוח באי
 .03־5102493:פקס ; 03־5102491:טלפון .5268104 גן רמת ,11 בגין מנחם רח׳ ושות׳, לוי יוסי משרד ־ אלסטום כוח באי

להחלטתו. בהתאם מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו מודעה נוסח
בלוד. מרכז המחוזי המשפט בבית 09:30 בשעה 10.3.2019 ליום הפשרה הטדר לאישור בבקשה לדיון נקבע התיק


