
 

 

 

 2020 אפריל                       תובענות ייצוגיות; דיני תחרות והגבלים עסקיים   –מעו"דכן ליטיגציה 

 נכבדים, וידידים לקוחות

על ידי בית המשפט המחוזי מרכז בלוד )כב' השופט י'  26.3.2020עיקרי פסק הדין שניתן ביום  נסקור בפניכם את זה בעדכון
 Siemens AGחברת החשמל לישראל בע"מ נ'  עניין"( ובבקשת האישורואח' )להלן: " Siemens AGצוקרמן ואח' נ'  ענייןשינמן( ב

 "(.תביעת חברת החשמלואח' )להלן: "

ש"ח  450,000,000ש"ח, מתוכו סך של  465,000,000במסגרת פסק הדין, הורה בית המשפט על אישור הסדר פשרה על סך 
ני החשמל, בדרך של הוזלת תעריפי החשמל. כפי שצוין בפסק הדין, מדובר בהסדר ישולם לחברי הקבוצה הייצוגית, ציבור צרכ

 ייחודי במובנים רבים, ובכלל זה בשל העובדה כי סכום הפשרה הוא חריג בהיקפו.

עדכון זה כולל את עיקרי העובדות והקביעות בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בלבד, ומהווה הצגה תמציתית ולא ממצה של 
 הצדדים, השתלשלות ההליכים, פרטי הסדר הפשרה וקביעותיו של בית המשפט במסגרת פסק הדין.  טענות

 תמצית עובדות פסק הדין

, 1988-לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח 43הממונה על התחרות בישראל פרסם קביעה בהתאם לסעיף  ,2013חודש ספטמבר ב
-ו ABB Ltd "(ABB ,)"Alstom Société Anonyme, Alstom Grid AG"(, סימנס)" Siemens AG: )"הנתבעות"( על פיה החברות

Alstom Grid SAS "((, היו צדדים להסדר כובל בקשר למכירת מסדרי מתח מבודדי גז )אלסטום"Gas Insulated Switchgear ;
"GIS בהתאמה(. יצוין כי לפני קביעת הממונה"-" והממונה)" 2004ועד שנת  1988"( לחברת החשמל לישראל בע"מ, משנת ,"

 .GIS-פרסום קביעת הממונה, פורסמה על ידי הנציבות האירופית החלטה בנוגע לקרטל בינלאולמי בשוק ה

כוחה -באמצעות בא ABBחקירת הקרטל הנטען על ידי רשות התחרות, אשר הובילה לקביעת הממונה, החלה בשל פנייתה של 
ן בגין השתתפות בקרטל הנטען, בהתאם לתכנית החסינות של הרשות. פנייה זו בישראל בבקשה לקבלת חסינות מהעמדה לדי

חסינות מפני  ABB-לבין הרשות, לפיו בכפוף לשיתוף פעולה עם חקירת הרשות תינתן ל ABBהובילה לחתימת הסכם חסינות בין 
 על קביעת הממונה. הוגשו על ידי סימנס ואלסטום הליכי ערר 2013במהלך חודש אוקטובר  1העמדה לדין פלילי.

הוגשה תביעת חברת  ,2013חודש דצמבר הוגשה בקשת האישור נגד הנתבעות ונגד חברת החשמל, וב ,2013חודש ספטמבר ב
החשמל נגד הנתבעות. בקשת האישור ותביעת חברת החשמל נסמכות, בין היתר, על קביעת הממונה, ועומדת ביסודן הטענה כי 

 על השוק בישראל, כך שנגרם לכאורה נזק לחברת החשמל ובעקיפין גם לקבוצה הייצוגית.השפיע  GIS-ההסדר הכובל בשוק ה

)כב' הנשיא )בדימוס( א' גרוניס(, במסגרתה הורה על איחוד חלקי של  העליון, ניתנה החלטת בית המשפט 2015חודש מרץ ב
עמד בפסק דינו על כך  המחוזית המשפט בקשת האישור ותביעת חברת החשמל, לצורך בירור סוגיית האחריות של הנתבעות. בי

שמדובר במצב ייחודי שלא נדון עד כה, בין השאר משום שחברת החשמל משמשת מחד גיסא כתובעת בתביעתה שלה, ומאידך 
 גיסא כנתבעת בבקשת האישור.

, פנו הצדדים להליכים המאוחדים להליך גישור בפני כב' נשיאת בית 2017בהמלצת בית המשפט המחוזי, החל מחודש מרץ 
"(, והגישו הסדר הפשרה, חתמו הצדדים על הסדר פשרה )"2018חודש דצמבר המשפט המחוזי מרכז )בדימוס( הילה גרסטל. ב

 אותו לאישור בית המשפט המחוזי.

                                                 

על אף שבקביעת הממונה הודגש כי הדרך ההולמת לטפל בהסדרים כובלים, היא, ככלל, הדרך הפלילית, נקבע למען שלמות התמונה יצוין, כי  1
כי בענייננו לא נמצאו ראיות למעורבותם של גורמים מקומיים בישראל, וכי ניהול הליך פלילי נגד חשודים שמקום מושבם הוא מחוץ לגבולות 

אשר לא עמדו באותה העת בידי רשות התחרות. משכך, ונוכח הקשיים המעשיים בהם כרוך המדינה כרוך בהשקעה של משאבים משמעותיים 
ניהול חקירה פלילית רחבת היקף מחוץ לגבולות ישראל, הוחלט על ידי הממונה שלא למצות את החקירה הפלילית נגד הנתבעות ומי מטעמן, 

 נתבעות או מי מטעמן.ועל כן, בסופו של יום, לא ננקטו הליכים פליליים כלפי אף אחת מה
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, הוסכם כי בכדי להביא לסילוקן הסופי והמוחלט של המחלוקות בין הצדדים, הנתבעות תשלמנה סך של במסגרת הסדר הפשרה
תשלם סך של  ABBש"ח;  162,500,000"(, על פי החלוקה להלן: סימנס תשלם סך של סכום הפשרהש"ח )" 465,000,000
דדים, כי סכום הפשרה יועבר במלואו לחברת ש"ח. הוסכם בין הצ 162,500,000ש"ח; ואלסטום תשלמנה סך של  140,000,000

"( על קבלתו, וכי סכום זה )בניכוי גמול למבקשים רשות החשמלחשמל )" –החשמל, אשר תדווח לרשות לשירותים ציבוריים 
בנוסף, להסדר הפשרה צורף  2הייצוגיים ושכ"ט עו"ד לבאי כוחם( יישקל על ידי רשות החשמל בעת קביעת תעריפי החשמל.

מכתב הממונה על התחרות, בו צוין כי הממונה התחייבה כי עם אישור הסדר הפשרה, הפיכתו לחלוט וביצועו, תבוטל כנספח 
 קביעת הממונה או תוגש בקשה לביטולה.

חודש אוקטובר הוגשו לבית המשפט המחוזי שלוש התנגדויות להסדר הפשרה מטעם הציבור. ב 2019במהלך חודש פברואר 
(, במסגרתה סבר כי יש לאשר את הסדר "עמדת היועמ"שעץ המשפטי לממשלה ביחס להסדר הפשרה )"הוגשה עמדת היו 2019

הפשרה בכפוף למספר הערות. יצוין כי עמדת היועמ"ש הוגשה לאחר סיומו של הליך שימוע ציבורי שנערך על ידי רשות החשמל 
 בנוגע להסדר הפשרה. 

ניתן פסק הדין שבענייננו,  26.3.2020וסח מתוקן של הסדר הפשרה, וביום בעקבות הערות בית המשפט המחוזי הגישו הצדדים נ
במסגרתו הורה בית המשפט על אישור הסדר הפשרה לאחר שמצא כי מדובר בהסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של 

 ת העניין.חברי הקבוצה, וכי סיום ההליכים בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקות בנסיבו

 להלן נעמוד על עיקר קביעותיו של בית המשפט במסגרת פסק הדין.

 הפער בין הסכום הנתבע לסכום הפשרה; הקושי בהערכת נזקי קרטל

במסגרת ההתנגדויות שהוגשו לבית המשפט מטעם הציבור, נטען, בין היתר, כי לא ברור כיצד נקבע סכום הפשרה וכי קיים פער 
מיליארד ש"ח בתביעת חברת  3.7-מיליארד ש"ח בבקשת האישור וכ 2.8-הנתבעים )אשר הועמדו על כמשמעותי בין הסכומים 

 החשמל(, לבין סכום הפשרה. בית המשפט דחה טענה זאת.

, נקבע כי נקודת המוצא לבחינת סבירות סכום הפשרה היא ביצוע הערכה בדבר גובה הנזק שנגרם בפועל כתוצאה ראשית
ואולם, כימות נזקי קרטל היא משימה מורכבת וקשה, מאחר שלא מדובר במדידה של משהו שקרה  .הנטען מפעולות הקרטל

 בפועל, אלא בניסיון לענות על השאלה "מה היה קורה אילו" לא התרחש הקרטל.

שפעל במהלך  נטען בית המשפט המשיך וקבע כי בנסיבות העניין הערכת הנזקים אף קשה במיוחד, מאחר שמדובר בקרטל
 הנטען ה ארוכה בה התרחשו שינויים כלכליים רבים שעלולים להשפיע על המחירים, כאשר העובדה כי פעילות הקרטלתקופ

. כמו כן, מדובר בקרטל עולמי שפעל והתרחשה לפני זמן רב מקשה על השגת נתונים לגבי מכרזים שנערכו בסמוך לפעילות
היא  הוא לא פעלבאזורים גיאוגרפיים בהם  הנטען ופת הקרטלבמדינות רבות, ולכן היכולת להשוות למכרזים שנערכו בתק

אינם "מוצר מדף", אלא מוצר המתוכנן ומיוצר בהתאם לדרישות ספציפיות  GISמצומצמת. בית המשפט המשיך ועמד על כך כי 
 של הלקוח, עובדה המקשה גם כן על הערכת הנזק.

ר מספרי להערכת סכום הפשרה וכי אין בפער מטאינם מהווים פרמטעמים אלה ונוספים, קבע בית המשפט כי סכומי התביעות 
 בין סכומי התביעות לבין סכום הפשרה כדי להוביל למסקנה נחרצת כי הפשרה אינה ראויה והוגנת.

מסכום הרכישות הנומינליות של  22%-המשפט קבע כי לפי הנתונים שהוצגו לפניו, עולה כי סכום הפשרה מהווה כ ת, בישנית
GIS זאת, כאשר במחקרים שונים הנוגעים לעניין נמצא כי השיעור הממוצע הנטען י חברת החשמל, בתקופה בה פעל הקרטלביד .

 . 26%, וכאשר מדובר בקרטלים בינלאומיים, הרווח הממוצע הוא 20%-15%של רווחי יתר קרטליסטיים נע בין 

מהפרשי ריבית והצמדה, וכן את העובדה כי חוות הדעת בית המשפט המשיך וציין כי רוב הפיצוי שתבעה חברת החשמל מורכב 
 50%-שהוגשה במסגרת בקשת האישור התבססה על הנחת עבודה שגויה, אשר לאחר תיקונה, סכום הפשרה מהווה מעל ל

 מסכום התביעה.

פועל , בית המשפט קבע כי יש לייחס משקל גם לכך שככל שיאושר הסדר הפשרה, הקבוצה הייצוגית כבר זכתה בשלישית
למחצית מסכום הפשרה, באמצעות הפחתת תעריפים שבוצעה על ידי רשות החשמל זה מכבר בהסתמך על הסדר הפשרה, וכי 
היא תזכה לקבל את היתרה בתוך זמן קצר יחסית, באמצעות הפחתת תעריפים בשנה הקרובה. מצד שני, אילו היה ההליך מתנהל 

צוי, אם בכלל, עוד זמן רב, רק לאחר שיתנהל הליך התביעה הייצוגית עד תום, ואולי עד תום, הקבוצה הייצוגית הייתה זוכה לקבל פי
 אף לאחר הליך ערעור.

                                                 

רשות החשמל התנגדה לכך שמסכום הפשרה ינוכו הוצאות המשפט של חברת החשמל, וחברת החשמל אישרה כי היא מקבלת את עמדת  2
"ד לבאי כוחם( יילקח בחשבון על ידי רשות החשמל עורשות החשמל. לפיכך, מלוא סכום הפשרה )בניכוי גמול למבקשים הייצוגיים ושכ"ט 

 .החשמל תעריפי ביעתק לצורך
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, בית המשפט קבע כי יש לתת את הדעת לכך ששיעור הפיצוי אושר על ידי גופים להם ידע ומומחיות כמו רשות החשמל, רביעית
סיועה של מגשרת אובייקטיבית, מוערכת ומקצועית, לאחר בדיקה הפיצוי נקבע ב –הממונה על התחרות והיועמ"ש. חשוב מכך 

 של כל ההיבטים ובכלל זה כימות סיכויי התביעה, אפשרות הוכחת נזק ושיעור הפיצוי בנסיבות בהן אין מדד ברור לגובה הנזק.

 מנגנון הפיצוי

שות החשמל להכיר בסכום זה כאמור, במסגרת הסדר הפשרה הוסכם כי סכום הפשרה יועבר לחברת החשמל וזו תבקש מר
)בניכוי גמול למבקשיים הייצוגיים ושכ"ט עו"ד לבאי כוחם( במסגרת תעריפי החשמל. המתנגדים מהציבור טענו כי אין זה ראוי 

 להעביר את סכום הפשרה באמצעות תעריפי החשמל, להבדיל מזיכוי בחשבונות החשמל. בית המשפט דחה טענה זאת.

לוא סכום הפשרה )בניכוי שכ"ט וגמול( ישולם לצרכנים באמצעות הוזלה מיידית בתעריפי החשמל, , נקבע כי מאחר שמראשית
 ניתן לראות במנגנון זה כמתן פיצוי אישי ישיר.

גולמה בתעריפי החשמל  GIS-, נקבע כי הנזק הנטען מקיומו של הקרטל הנטען מתפרש על פני שנים רבות, כאשר עלות השנית
מתן פיצוי אישי -, משמעותו המעשית, היא אי1988באופן צופה פני עתיד. לכן, מתן פיצוי באמצעות זיכוי הצרכנים החל משנת 

 נזק מפעילות הקרטל הנטען.להם וישיר לכל הצרכנים שעוד עתיד להיגרם 

בתעריפים, טומן בחובו קושי רעיוני שנובע מכך שצרכנים , להבדיל מהוזלה 1988, נקבע כי זיכוי הצרכנים משנת שלישית
 משתנים ומתחלפים ונמצאים בסביבת תעריפים משתנה.

 ויתור המבקשים הייצוגיים כלפי חברת חשמל

במסגרת הסדר הפשרה, נקבע כי אף אם הנתבעות לא תשלמנה את סכום הפשרה כמתחייב מהסדר הפשרה, לא תהיה 
 ה הייצוגית כל טענה כלפי חברת החשמל.למבקשים הייצוגיים או לקבוצ

היועמ"ש סבר כי אף שחברת החשמל אינה הנתבעת המרכזית בבקשת האישור, אין הצדקה לוויתור כה רחב כלפיה. לעמדת 
היועמ"ש, הסכמת המבקשים הייצוגיים לוותר על כל טענה או תביעה נגד חברת החשמל, מבלי להתנות אותה בקיומו של הסדר 

 סכום הפשרה, שקולה לדחיית התביעה נגד חברת החשמל, ותוצאה זו מעוררת קושי. פשרה ותשלום

בית המשפט דחה את התנגדות היועמ"ש )בין היתר בשל תיקון הסדר הפשרה שבוצע על ידי הצדדים, בדרך של הוספת סעיף 
 חדש במענה להערות בית המשפט שהועלו בהקשר זה(.

רה ייחודי של אישור הסדר פשרה לאחר איחוד בקשת האישור אשר הוגשה, בין היתר, , בית המשפט הדגיש כי מדובר במקראשית
נגד חברת החשמל, יחד עם התביעה האזרחית שהגישה חברת החשמל בעצמה. כיוון שעל פי הסדר הפשרה חברת החשמל, 

יכוי גמול ושכ"ט עו"ד( עובר הלכה למעשה, לא זכתה לקבל לכיסה את סכום הפיצוי או חלק ממנו כיוון שסכום הפשרה כולו )בנ
 הוויתור כלפי חברת החשמל סביר והגיוני בנסיבות שבהן חברת החשמל למעשה לא "נהנית" מהפיצוי. –לקבוצה 

, בית המשפט עמד על כך שגם המבקשים הייצוגיים ציינו כי אין לעמדתם סיבה להטיל חבות על חברת החשמל גם אם סכום שנית
תבעות. שכן, ללא חברת החשמל היה להם קושי רב להוכיח את תביעתם, וכן מכיוון שהם רואים הפשרה לא ישולם על ידי הנ

 בחברת החשמל נתבעת משנית שיתכן שהתרשלה כשלא מנעה את הקרטל הנטען שפעל נגדה.

, בית המשפט דחה את הצעת היועמ"ש כי הוויתור כלפי חברת החשמל ייעשה במסגרת הליך של "הסתלקות" ולא שלישית
במסגרת אישור הסדר פשרה, כיוון שהצעה זו אינה לטובת מי מהצדדים. נקבע, כי בעקבות התיקון שבוצע בהסדר הפשרה, חלה 
על חברת החשמל מחויבות לנקוט הליכים לגביית סכום הפשרה מקום בו הנתבעות לא תשלמנה את סכום הפשרה, ולפיכך 

 ממילא מתאיין החשש ביחס לוויתור כלפיה.

 דיןמעשה בית 

במסגרת עמדתו, היועמ"ש העיר כי היקף הוויתור ומעשה בית הדין שנכלל בהסדר הפשרה אינם עולים בקנה אחד עם הוראות 
 חוק תובענות ייצוגיות, שכן הם חלים לכאורה גם ביחס לעילות תביעה ובעלי דין שלא צוינו בבקשת האישור.

 בשל תיקון שבוצע בהסדר הפשרה(.בית המשפט דחה את הערת היועמ"ש לעניין זה )בין היתר 

, בית המשפט קבע כי מאחר שמדובר בחברות שהן קונצרנים גדולים והן משלמות סכומי פיצוי לא קטנים לבעלי הדיןביחס 
בהיקפם, יהיה זה אך לגיטימי מצידן לדרוש ולעמוד על כך שתוקנה ודאות עבור כל "צד קשור" אליהן, באשר לכך שלא ייתבע 

ניין גם אם לא צוין באופן פורמלי כצד להליך. כך נקבע גם בנוגע לבעלי דין שאינם "צד קשור" לנתבעות, היינו בקשר לאותו ע
חברות נוספות שהיו צד לקרטל הנטען שאינן הנתבעות, וקיים חשש כי יפנו לנתבעות בהודעות צד שלישי או בתביעות 

 השתתפות.

שרה כלל לא ביקש להרחיב את עילות התביעה עליהן יחול מעשה בית דין , בית המשפט קבע כי הסדר הפלעילות התביעהביחס 
מעבר לאלו שצוינו בבקשת האישור. בהקשר זה, בית המשפט עמד על כך כי על פי הפרשנות הרחבה שהוענקה למונח "עילת 
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מעשה בית דין על כל תביעה" בהקשר של מעשה בית דין, הן בדין הכללי והן בתובענות ייצוגיות, הסדר הפשרה ממילא מחיל 
 תובענה עתידית אשר תתייחס לעובדות העומדת ביסוד התובענה בעניינה נכרת הסדר הפשרה. 

 דוקטרינת הצרכן העקיף

במסגרת בקשת האישור, טענו המבקשים הייצוגיים גם ביחס לדוקטרינת הצרכן העקיף, הנהוגה במשפט האמריקאי )ומקורה 
לאפשר לצרכן עקיף  אין(, לפיה Illinois Brick v. Illinois, 432 U.S. 720 (1977)בפרשת  בפסיקת בית המשפט העליון האמריקאי

לאפשר  יששל מוצרים לתבוע ישירות את הספק בעילה לפי חוק ההגבלים, והעילה תעמוד לרוכש הישיר בלבד. נטען כי בענייננו 
 ם בלבד, וזאת בניגוד לדוקרטינת הצרכן העקיף.לציבור הצרכנים להגיש תביעה נגד הנתבעות, חרף היותם צרכנים עקיפי

בית המשפט ציין כי לטעמו, דוקטרינת הצרכן העקיף בדין הישראלי והיקפה, ובפרט בנסיבות העניין, טרם הוכרעה על ידי בית 
ש"הצרכן  המשפט העליון. עוד נקבע, כי גם אם תוכר זכות עקרונית של הצרכן העקיף לתבוע, הדעת נותנת שזכות זו תותנה בכך

 (.1999-הישיר" סירב לעשות זאת )כדוגמת תנאי סף להגשת תביעה נגזרת בהתאם להוראות  חוק החברות, תשנ"ט

לא רק שלא סירבה להגיש תביעה, אלא הגישה  –חברת החשמל  –בית המשפט המשיך וקבע כי בעניין הנדון, הניזוקה הישירה 
ייצוגיים היו יכולים ומסוגלים להוכיח את תביעתם ולזכות לפיצוי לו זכו תביעה, הובילה אותה, ובלעדיה ספק אם המבקשים ה

בהתאם להסדר הפשרה. לפיכך, בית המשפט ציין כי אם הסדר הפשרה היה מוגש רק במסגרת תביעת חברת החשמל, מבחינה 
 פרקטית ובסבירות גבוהה, התוצאה הייתה זהה לזו שהושגה באיחוד בין שתי התובענות.

 

 בברכה,
 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 
 

 בהליך: ABBעורכי הדין ממשרדנו שייצגו את 

 gorion@fbclawyers.com 03-6944142  עו"ד ד"ר גיל אוריון
 rlehmann@fbclawyers.com 03-6944145  עו"ד רון להמן

 nbarhum@fbclawyers.com  03-6944290 עו"ד נועה ברהום
 oarbel@fbclawyers.com 03-6941349  עו"ד אור ארבל

............................................................................................................................... 
וול אוריון  חן הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות לפישר בכר

 news@fbclawyers.comלהירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:   ושות'.

 

mailto:gorion@fbclawyers.com
mailto:rlehmann@fbclawyers.com
mailto:nbarhum@fbclawyers.com
mailto:oarbel@fbclawyers.com
mailto:news@fbclawyers.com

