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 כללי .א

באי כוחה של סונול ישראל ידי -נתבקשתי על, 119021950ז "ת, מנחם פרלמן, אני החתום מטה

הסכם הפשרה ל 5.2-5.7-ו 6שמתוארים בסעיפים חישובים את ה בצעל ("סונול": להלן)מ "בע

המתנהלות בבית המשפט  75621-00-00צ "תו 17765-12-00צ "תבמסגרת שאישורו מבוקש 

 .("הסכם הפשרה" :להלן) המחוזי מרכז

נתתי חוות דעת מומחה , 01.15.2101-ו 01.11.2101בימים , כי בשלבים מוקדמים יותר, יצוין

 .לבקשת באי כוחה של סונול במסגרת הליכים אלו

שלעניין , ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב בבית המשפטאני נותן חוות דעת זו במקום עדות 

דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה , בבית המשפט עדות שקר באזהרההוראות החוק הפלילי בדבר 

 .על ידי כדין עדות באזהרה שנתתי בבית המשפט

 :ואלה פרטי השכלתי

0992 M.A. אביב-אוניברסיטת תל, כלכלה. 

0959    B.A. אביב-אוניברסיטת תל, כלכלה. 

 : יואלה פרטי ניסיונ

 .יעוץ כלכלי' פרלמן ושות, שותף-מנהל 2101

 .מ"יצחק סוארי בע, שותף-מנהל 2119 – 2111

 .משנה לממונה על הגבלים עסקיים, רשות ההגבלים העסקיים, כלכלן ראשי 2111 – 2112

 International Competition,וועדה בינלאומית לאופן בדיקת מיזוגים, ר"יו 2112

Network. 

 International Competitionחבר בקבוצה המייסדת ובוועדת ההיגוי של 2110 – 2112

Network (I.C.N.). 

התמחות בעבודות המשלבות תיאוריה . חברת אפלייד לייעוץ כלכלי, ל"מנכ 0991 – 2111

התמחות בכלכלת הגבלים . עבודה אמפירית ומעשית וניתוח שווקים, כלכלית

 .עסקיים

ניהול קרנות נאמנות  לאומי פיא, ר וועדת מניות"דירקטור מטעם הציבור ויו 0995 – 2111

 .מ"בע

 .מ"אייל גמל בע, דירקטור 0996 – 0995

, עריכת ניתוחים כלכליים. מ"חברת מודלים כלכליים בע, כלכלן ומנהל שותף 0959 – 0991

 .תחזיות והערכות בתחומי המאקרו והמיקרו

 

 

86



7 

 (:דוגמאות בלבד)וביניהם , ניסיוני המקצועי כולל עריכת ניתוחים כלכליים ומחקרים כלכליים

בדיקת : דוגמאות. והערכות נזק של חברות גדולות במשק, בדיקות כדאיות, הערכות שווי .1

הנזק , הערכת שווי בנק טפחות; 01היתכנות כלכלית ורגולטורית של מיזוג רשת וערוץ 

' הערכת שווי של חב ,הערכת שווי בנק הפועלים ,למדינה כתוצאה מביטול פרויקט התפלה

הערכת שווי אלתא , הערכת שווי מאפיות ברמן, עבור שופרסל מ"מרקט בע אורגניק

 .הערכת שווי פקר פלדה וידפז ועוד, הערכת שווי סלקום, אמפרט ופריקלאס-רותם

ש "ד בעניין תביעה נגזרת נגד דסק"חוו: לדוגמא, ד מומחה בבתי משפט ובוררויות"חוו .2

,  170המדינה בקשר עם כביש תביעת חברת דניה סיבוס כנגד , בנושא עסקת מעריב

מומחה עבור כלמוביל בתביעת נזיקין , בוררות בין בעלי השליטה הקודמים בחברת מלרג

בתביעת נזיקין בגין  UMIמומחה עבור , בגין הסדרים כובלים וניצול מעמד לרעה

, ד בעניין השפעת מידע על שערי מניית טבע"חוו, הסדרים כובלים וניצול מעמד לרעה

ד מומחה עבור פלאפון "חוו, ניין השפעת מידע על שערי מניית כהן פיתוחד בע"חוו

הערכת שווי נוכחי  –ל "ד מומחה עבור קק"חוו,  צוגית על מחיר הודעות טקסטיבתביעה י

ד מומחה עבור מוטורולה בתביעה בגין הפרת "חוו, של כספים בחשבונות בנק בפולין

 .הסכם

 הרשות, המים רשות, ע"ני רשות – רשויות :וביניהן ,חברות שונותול רשויותייעוץ כלכלי ל .3

אריסון  –חברות אחזקה ; תקציבים ואגף ישראל מקרקעי מנהל, ורדיו לטלוויזיה השנייה

, יונייטד –חברות מדיה ופירסום ; ידיעות אחרונות –עיתונים  ;מפעלי ים המלח; החזקות

 –יבואני רכב ; ולה רוש סרונו-מרק, טבע –חברות תרופות ; שלמור, ראובני פרידן

פרטנר , הוט, ן'נטוויז –חברות תקשורת ; כלמוביל, בטר פלייס, לובינסקי, מפיון'צ

החברה , ויסוצקי, שטראוס –חברות מזון ; וריפון וולטיר –חברות היי טק ; וסלקום

, ישראכארט, בנק הפועלים –מוסדות פיננסים ; מאפיית אנגל, (קוקה קולה)המרכזית 

 .סופרפארם, שופרסל – רשתות קמעונאות; .בי.פי ,בנק לאומי

בית חולים  –אסותא , בית חולים אושפן –אסותא : לדוגמא, ייעוץ כלכלי במיזוגים .4

, אל על –כנפיים , בית חולים הרצליה מדיקל סנטר –מכון מור , אמריקן מדיקל סנטר

קם אלקטריק ש, הנסון –משאב , בריטיש ישראל –מליסרון , רכבת קלה בירושלים –אגד 

הוט , בלוקבאסטר – NMC, הד ארצי – NMC, מ.ל.א –שקם אלקטריק , מחסני חשמל –

אינטרנט , אורגניק מרקט –שופרסל , אי אונליין –קו מנחה , בסט ביי –ניופאן , מירס –

 . אם'צ –תנובה , ריחן –פרוטרום , ניולוג – UTI, קווי זהב -זהב 

מאפיות , (מלט) משאב/מחירים עבור החברות נשר ייעוץ כלכלי בתחומי הרגולציה ופיקוח .5

, סלקום, שופרסל, חברת החשמל, דלק, פז שירותי תעופה, (ברמן ודוידוביץ, ל'אנג)

 .אמישרגז, פלאפון
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מומחה עבור אורבונד בערר על : לדוגמא, ד מומחה בבית הדין להגבלים עסקיים"חוו .6

רר על החלטת הממונה במיזוג מומחה עבור מליסרון בע, הכרזתה כמונופול בלוחות גבס

 –מומחה עבור אגד בערר על החלטת הממונה במיזוג אגד , בריטיש ישראל –מליסרון 

מומחה עבור הפדרציה הישראלית לתקליטים במסגרת הליכי אישור הסדר , רכבת קלה

 .במסגרת הליכי אישור הסדר כובל. ה.ל.מומחה עבור א, כובל

כדוגמת מודל אקונומטרי לענפי התעשייה  בניית מודלים אקונומטריים מורכבים .7

מודל תחזית , (עבור משרד הבינוי והשיכון)הביקוש לדיור ותחזית מחירי דיור , בישראל

ית הייצור של ענף הבנייה יפונקצ, (עבור משרד התשתיות)למאזני האנרגיה בישראל 

עבור )נייה הערכת סיכון האשראי בענף הב, (עבור משרד הבינוי והשיכון)ותיעוש הבנייה 

, (עבור משרד הבינוי והשיכון)מודל מחירים הדוניים של דירות , (המפקח על הבנקים

מודל אקונומטרי לבחינת השפעת צירוף מקומונים לעיתון ידיעות אחרונות על התחרות 

עבור מינהל מקרקעי ישראל )מודל מחירי דירות לפי אזורים , (עבור ידיעות אחרונות)

 (.ואגף התקציבים באוצר

, ערוצית בתשלום-הטלוויזיה הרב, הדלק והזיקוק, ניתוח שווקים וביניהם שווקי הדיור .8

 .כרטיסי אשראי

 –מונופולים בתנאי חשיפה : כדוגמת. מאמרים ופרסומים יישומיים בנושאים כלכליים .9

אסף רזין ואפרים , ביחד עם יעקב שיינין, 0992הרבעון לכלכלה )י "המקרה של עלית ותמ

ביחד עם  0997הרבעון לכלכלה מאי )ק הפלשתיני וזיקתו למשק הישראלי המש; (צדקא

הרבעון לכלכלה דצמבר )תחרותיות והפרטת קרקע בישראל ; (אלי שגיא ויעקב שיינין

השפעת החוזים בין חברות ותחנות דלק על טובת הציבור ; (ביחד עם צבי אקשטיין 0995

ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ; (ביחד עם צבי אקשטיין 0999הרבעון לכלכלה מאי )

 .2115הוצאת נבו , גל ומנחם פרלמן( שיצר)מיכל , ההגבלים העסקיים

. הסברים ומצגים שקיבלתי ממנהלים ומעובדים של סונול, מידע, חוות הדעת מבוססת על נתונים

או אימות של המידע שקיבלתי כאמור ואינה מהווה אישור /מסגרת עבודתי אינה כוללת בדיקה ו

 .ל הינה על ספקי מידע זה"למצגים ולהסברים הנ, האחריות למידע. שלמותו או דיוקו, נכונותול

 .להלן חוות דעתי המלאה

 

 

 מנחם פרלמן

 17.11.2106  ,אביב תל
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 רקע ועיקרי הדברים .ב

-5.2-ו 6ידי באי כוחה של סונול לבצע את החישובים המתוארים בסעיפים -עלהתבקשתי  .0

התקופה )" 2106פברואר סוף ועד  2111מרץ תחילת לתקופה שמ, להסכם הפשרה 5.7

מבוססים על נתונים שהתקבלו מחברת סונול ועל הנחות אלו חישובים  ."(הרלוונטית

 .בהסכם הפשרההוגדרו שומונחים 

 :תוצאות החישוביםלהלן  .2

להסכם הפשרה מסתכם  6.1כהגדרתו בסעיף בתקופה הרלוונטית הכולל הפיצוי  .2.0

 (.29.12.2106וכולל הצמדה וריבית ליום , מ"כולל מע)ח "שיון לימ 17.95-בכ

להסכם  5.2 ףכהגדרתו בסעי בתקופה הרלוונטית הכוללסכום ההפרשים החיוביים  .2.2

 (.וללא הצמדה וריבית, מ"ל מעלכו)ח "שיון לימ 007.15-הפשרה מסתכם בכ

להסכם  5.7כהגדרתו בסעיף בתקופה הרלוונטית סכום ההפרשים המשוקלל  .2.7

 (.תוללא הצמדה וריבי, מ"כולל מע)ח "שיון לימ 56.70-הפשרה מסתכם בכ

 .חוות דעתי המלאהלהלן  .7

 תיאור הנתונים שהתקבלו מחברת סונול .ג

 :עריכת החישוביםלהלן פירוט הנתונים שקיבלתי מסונול ושימשו אותי ל .1

לקוחות הדלקן אחד מהכוללים לכל , 2106פברואר ועד  2111לתקופה שבין אוגוסט נתונים  .1

וסך החיוב , ("הדלקכמות ": להלן( )ליטרים)פירוט חודשי של כמות הסולר שנרכש 

2(."החיוב לתשלום": להלן( )מ"כולל מע ,ח"שב) 1לתשלום בעבור הסולר
 

רשימה של לקוחות שבבעלותם תחנות דלק פנימיות ושל לקוחות דיפלומטיים וקונסוליות  .6

 3.זרות

                                            
 .חיוב לתשלום בעבור שמנים ושירות לילהללא תוספת  1
אלא גם באמצעות אחת מחברות כרטיסי , חלק מהלקוחות סלקו את התשלום לא רק באמצעות סונול 2

הן ( כמות הדלק וחיוב לתשלום)בנתונים שקיבלתי מסונול מופיעים נתונים לגבי לקוחות אלו . האשראי
ביחס , לפיכך. לרכישות שבוצעו בסליקת חברת אשראיביחס לרכישות שבוצעו בסליקת סונול והן ביחס 

 .סכמתי את כמות הדלק ואת החיוב לתשלום בשתי חברות הסליקה, ללקוחות אלה
כוללים גם לקוחות שבבעלותם תחנות דלק פנימיות ורוכשים מסונול דלק  הנתונים כי, לי נמסר מסונול 3

במערכת הדלקנים בגין הסולר שנרכש  כי לקוחות אלה אינם מחויביםו, שלא במסגרת הסכם הדלקן
המזדכים לאחר מכן כוללים גם לקוחות דיפלומטים וקונסוליות זרות  הנתונים, בנוסף. בתחנות פנימיות

 

90



5 

 חברת –הדלק המופעלות על ידי חברה בת של סונול  תחנותב החודשי הממוצע מחירה .5

כולל  ,ח"שב)ללקוח מזדמן באשראי לליטר סולר "( ספרינט: "להלן) מ"מוטורס בע ספרינט

המחיר הממוצע ": להלן) 2106ועד פברואר  2111לכל חודש בתקופה שבין אוגוסט  ,(מ"מע

 .("החודשי ללקוח מזדמן

 פירוט החישובים  .ד

 כללי .0.ד

לתקופה , להסכם הפשרה 5.2-5.7-ו 6ערכתי את החישובים שמתוארים בסעיפים  .5

 .בהתאם להגדרות ולמונחים המפורטים בהם ,הרלוונטית

 התשלום החודשי בפועל ללקוח .א.0.ד

כולל , ח"שב) בפועל ללקוח חישבתי לכל אחד מלקוחות הדלקן את התשלום החודשי .9

בו הרלוונטית בכל חודש בתקופה  ,להסכם הפשרה 6.2.0כהגדרת מונח זה בסעיף , (מ"מע

 .סולר במסגרת הסכם הדלקן רכשאותו לקוח 

השתמשתי בנתוני סונול הכוללים פירוט חודשי לכל לקוח של החיוב , זה שובלצורך חי .01

 . 2106ועד פברואר  2111לתקופה שבין אוגוסט ( מ"כולל מע, ח"בש)תשלום ל

 כמות הדלקו החיוב לתשלוםכי במערכותיה של סונול לא קיימים נתונים בדבר , נמסר לי .00

בהסכם  6.2.0סעיף אמור בבהתאם ל, לפיכך. 2111ועד יולי  2111לתקופה שבין מרץ 

את התשלום ששולם על ידי כל לקוח דלקן לתקופה זו בהתאם לממוצע  חישבתי, הפשרה

 .2111ועד דצמבר  2111התשלומים לאותו לקוח בתקופה שבין אוגוסט 

 התשלום החודשי התיאורטי ללקוח .ב.0.ד

כולל , ח"בש)התיאורטי ללקוח חישבתי לכל אחד מלקוחות הדלקן את התשלום החודשי  .02

היה משלם עבור הוא התשלום שש, להסכם הפשרה 6.2.7כהגדרת מונח זה בסעיף , (מ"מע

אילו היה מחויב לפי המחיר , כמות הליטרים של סולר שרכש במסגרת הסכם הדלקן

סולר רכש בו אותו לקוח  הרלוונטיתבכל חודש בתקופה , הממוצע החודשי ללקוח מזדמן

 .במסגרת הסכם הדלקן

                                                                                                                             
הסוגים של לקוחות  שניהחיוב לתשלום המופיע ל, כפי שנמסר לי מסונול, לפיכך. מ"על סכומי הבלו והמע

 .שערכתיחישובים הושמטו ואינם מופיעים ב אלה ולכן לקוחות, אלה אינו החיוב לתשלום בפועל
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חישוב זה השתמשתי בנתוני סונול הכוללים פירוט חודשי לכל לקוח של כמות הדלק לצורך  .07

ועד פברואר  2111לתקופה שבין אוגוסט ובנתוני המחיר הממוצע החודשי ללקוח מזדמן 

2106 . 

כן בדבר כמות הדלק וכי במערכותיה של סונול לא קיימים נתונים בדבר , נמסר לי, כאמור .01

, לפיכך. 2111ועד יולי  2111וח מזדמן לתקופה שבין מרץ המחיר הממוצע החודשי ללק

את התשלום החודשי התיאורטי לכל חישבתי , בהסכם הפשרה 6.2.7סעיף אמור בבהתאם ל

ועד  2111ממוצע התשלום החודשי התיאורטי לאותו לקוח בתקופה שבין אוגוסט פי לקוח ל

 .2111דצמבר 

 ההפרש החודשי ללקוח .ג.0.ד

כהגדרת מונח זה בסעיף , החודשי ללקוחחישבתי לכל אחד מלקוחות הדלקן את ההפרש  .01

בין התשלום החודשי בפועל ללקוח לבין התשלום כלומר ההפרש , להסכם הפשרה 6.2.1

אותו לקוח רכש סולר  והרלוונטית ב ביחס לכל חודש בתקופה, החודשי התיאורטי ללקוח

 .במסגרת הסכם הדלקן

שלום החודשי בפועל ללקוח היה גבוה מהתשלום החודשי התיאורטי בהם התשבחודשים  .06

בהם שובחודשים ; "(הפרש חודשי חיובי": להלן)ללקוח מתקבל הפרש חודשי חיובי 

התשלום החודשי בפועל היה נמוך מהתשלום החודשי התיאורטי ללקוח מתקבל הפרש 

 "(.הפרש חודשי שלילי": להלן)חודשי שלילי 

 הרלוונטיתבתקופה ללקוח וחות הדלקן את סך ההפרשים החיוביים חישבתי לכל אחד מלק .05

החודשיים ללא ההפרשים דהיינו , להסכם הפשרה 6.2.5כהגדרת מונח זה בסעיף 

להסכם  6.2.9כהגדרת מונח זה בסעיף את סך התשלומים התיאורטיים ללקוח ו ;השליליים

בהם ההפרש החודשי  בגין החודשיםהתיאורטיים החודשיים שהם סך התשלומים , הפשרה

 .ללקוח היה חיובי

 לכלל לקוחות הדלקןהפיצוי חישוב  .6.ד

את היחס שבין סך ההפרשים החיוביים חישבתי לכל אחד מלקוחות הדלקן , בשלב הראשון .05

 6.2.9-ו 6.2.5לפי הגדרתם בסעיפים  ,ללקוח לבין סך התשלומים התיאורטיים ללקוח

 (."שיעור ההפרש" :להלן)בהתאמה , בהסכם הפשרה

ובאופן  הבאותלפי המדרגות , שיעור ההפרשבהתאם לסך הפיצוי חישבתי את , לאחר מכן .09

 :בהסכם הפשרה 6.2.01מפורט בסעיף כפי ש ,מצטבר

 .מסך ההפרשים 01%החזר בשיעור של  - 7%עד  .09.0
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 .מסך ההפרשים 21%החזר בשיעור של  - 1%-ל 7%בין  .09.2

 . מסך ההפרשים 71%החזר בשיעור של  - 01%-ל 1%בין  .09.7

 .מסך ההפרשים 51%החזר בשיעור של  - 01%מעל  .09.1

  4.הפרשי הצמדה וריביתלסך הפיצוי ללקוח הוספתי , לאחר מכן .21

כולל )ח "שיון לימ 17.95-מסתכם בכבתקופה הרלוונטית סך הפיצוי לכלל לקוחות הדלקן  .20

 (.29.12.2106נכון ליום  וכולל הצמדה וריבית ,מ"מע

 לכלל לקוחות הדלקןסכום ההפרשים החיוביים חישוב  .3.ד

 5.2ף לפי הגדרתו בסעי, בתקופה הרלוונטית  הכוללסכום ההפרשים החיוביים חישבתי את  .22

 (.ללא הפרשי הצמדה וריביתו, מ"כולל מע)ח "שיון לימ 007.15-כסך של ב, הסכם הפשרהל

 לכלל לקוחות הדלקן סכום ההפרשים המשוקללחישוב  .4.ד

כהגדרת מונח , המשוקלל ללקוחאת סכום ההפרשים  חישבתי לכל אחד מלקוחות הדלקן .27

החיוביים ללקוח בקיזוז סכום ההפרשים החודשיים שהוא , להסכם הפשרה 5.7זה בסעיף 

הועמד , סכום נמוך מאפסתקבל ככל שה. ללקוחהשליליים סכום ההפרשים החודשיים 

 . סכום ההפרשים המשוקלל לאותו לקוח לצורך החישוב על אפס

הגדרתו בסעיף לפי , בתקופה הרלוונטית המשוקלל לכלל לקוחות הדלקן סכום ההפרשים .21

וללא הפרשי הצמדה , מ"כולל מע)ח "שיון לימ 56.70-מסתכם בכ, הסכם הפשרהל 5.7

 (.וריבית

                                            
ביחס שבין סך ההפרשים , הפרשי ההצמדה והריבית חושבו לכל לקוח על ידי הכפלת סך הפיצוי ללקוח 4

לבין סך , 29.12.2106החודשיים החיוביים לאותו לקוח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לכל הפרש עד ליום 
  .חההפרשים החיוביים ללקוח לאותו לקו

ההפרשים החודשיים ללקוח הוצמדו בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן בפועל מהחודש הרלוונטי ועד 
ותוספת הריבית חושבה על פי הריבית הצמודה בהתאם לחוק פסיקת ; 29.12.2106למדד הידוע ביום 

 .29.12.2106ריבית והצמדה מהחודש הרלוונטי ועד ליום 
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שמוליק שתי על ידי עורכי הדין דוד יצחק, , נתבק025501131אני, החתום מטה, ד"ר שלומי פריזט ת.ז. 

אפלבאום וזיו גלסברג לאמוד את ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בהסכם פשרה מוצע  נדב, קסוטו

לוד -בבית המשפט המחוזי מרכז, המתנהלים 38620-11-11 צ"תובתיק  53368-02-11 צ"תבתיק 

דעת עוסקת באומדן ההטבה הכלכלית העתידית לקבוצת לקוחותיה של החוות  ").הסכם הפשרה("

 סונול, וזאת לצורך קביעת שכר הטרחה של עורכי הדין בתיק.

 החוק הוראותלעניין ש היטב לי ידוע כי בזאת ומצהיר משפט בבית עדות במקום זו דעת חוותנותן  אני

 באזהרה עדות כדין ידי, על חתומה שהיאכ ,זודעתי  חוות יןד ,המשפט בביתשקר באזהרה  עדות בדבר

  .המשפט בביתשנתתי 

נתונים שהועברו ה וכן עמדו לרשותיהוצגה בפניי טיוטת הסכם הפשרה לצורך עריכת חוות הדעת 

 .במסגרת ההליך המשפטי על ידי סונול

 

 

______________________  

 ד"ר שלומי פריזט          

 

 .2016 מאי 3תל אביב, 
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 תיאור הסדר הפשרה. א

של סונול אל מול לקוחות הסדר הדלקן ההנחתי הסדר הפשרה קובע כללים להתנהלות העתידית  

 וןהמחיר המשולם בפועל ושינוי מנגנון קביעת המחירהצגת ") בשני מימדים עיקריים: דלקן("

 המומלץ.

כיום, הסכמי הדלקן נוקבים בשיעור ההנחה לה זכאי הלקוח ולא במחיר שישולם בעת חתימת  

עבור המחיר הסופי שישולם הסכם הדלקן בשללקוח יוצג  ,קובע הסכם הפשרהבהקשר זה החוזה. 

 להסכם: 11.1. כך נאמר בס' במועד החתימה על ההסכםליטר סולר 

החל ממועד האישור, בהסכם הדלקן שייחתם עם לקוחות הדלקן יופיע באופן בולט "

ם המחיר הסופי שמשלם הלקוח עבור ליטר סולר לפי ההסכם במועד החתימה על ההסכ

הנחה של הלקוח ממחיר המחירון המומלץ(, ויצוין כי מחיר זה ישתנה )קרי, לאחר הפחתת ה

 "בהתאם לשינוי במחירון המומלץ.

פרמטרים המפורטים בסעיף ל בהתאם רקהסכם הפשרה קובע שהשינויים במחיר המומלץ ייעשו  

 :להסכם, כדלקמן 311.

בהתאם למנגנון העדכון החדש, שינוי המחירון המומלץ ייעשה רק בהתאם לשינוי במחיר "

הסולר )כהגדרתו להלן(, במס הבלו ובמס ערך מוסף, וכן לשינוי בממוצע החודשי של 

מרווח השיווק ללקוח מזדמן )כהגדרתו להלן( בחודש הקודם לחודש בו מעודכן המחירון, 

 שיווק ללקוח מזדמן בחודש שלפני כן.ביחס לממוצע החודשי של מרווח ה

המחיר שמפורסם על ידי מינהל הדלק של סולר לתחבורה שתכולת  –" מחיר הסולר"

 מ"ג לק"ג במכליות בשקלים חדשים;  10הגופרית בו אינה עולה על 

ההפרש ביום נתון בין המחיר הממוצע לליטר סולר  –" מרווח השיווק היומי ללקוח מזדמן"

ללקוח מזדמן המשלם בכרטיס אשראי, לבין מחיר הסולר )כהגדרתו לעיל( בתחנות ספרינט 

 בתוספת מס בלו ומס ערך מוסף.

הממוצע של מרווח השיווק היומי  –" ממוצע חודשי של מרווח השיווק ללקוח מזדמן"

  לחודש. 25-לחודש לבין ה 1-ללקוח מזדמן בתקופה שבין ה

לבדוק את ממוצע  ישבחודש מארס,  לדוגמה: לצורך בחינת עדכון המחירון המומלץ

לפברואר, ואת ממוצע מרווחי השיווק  25-ל 1-מרווחי השיווק היומיים ללקוח מזדמן בין ה

לינואר, והמחיר המעודכן של המחירון לחודש מארס ייקבע בהתאם  25-ל 1-היומיים בין ה

 "לפער שבין ממוצע פברואר לממוצע ינואר.
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במרווח (באגורות לליטר) נויים לשי המומלץ מחירוןה של הצמדה ןמנגנו קובע לפיכךהפשרה הסדר  

בחודשיים שקדמו למועד החישוב וכן לשינויים בתשומות  סולר ללקוחות מזדמניםבמכירת השיווק 

ההצמדה כאמור מבטאת תוצאה קרובה להצמדה למחיר . בחודש הקודם לחישובובמיסוי הסולר 

  .1התחנה ללקוח מזדמן

 תשומות במחירי השינויים אחר שוטף באופן לעקוב יצטרכו לא הדלקן לקוחות ההסכם אישור לאחר 

 לעדכןו להתקשר צורך יש האם לדעת מנת על המומלץ המחירון במחיר השינויים מול אל הסולר

 מחירים יום של בסופו לשלם עשויים היולקוחות שלא קיימו מעקב כזה  .להם שנקבעה ההנחה את

 ממחיר הבסיס שנקבע בעת חתימת החוזה, ללא קשר להתפתחות התשומות הרלוונטיות.  גבוהים

 מסגרת מתודולוגית והנחות העבודה. ב

ם: אומדן ההטבה הכלכלית הגלומה בהסדר הפשרה מבוסס על השוואה בין שני תרחישים היפותטיי 

 ,אלמלא ייחתם הסדר הפשרה , לשיטת התובעות המייצגות,הראשון הוא מצבם של הצרכנים בענף

 והשני הוא מצבם לו ייחתם ההסדר כאמור.

 אלמלא יאושר הסדר הפשרה.לפי שיטת התובעות המייצגות אנתח תחילה את מצבם של הצרכנים  

, צפוי הענף להמשיך בשווי המשקל הקיים סופית בתביעהבתקופת הביניים, עד לקבלת הכרעה  

המתעדכן ים חוזי הדלקן בהנחה קבועה ממחיר המחירון, בו במסגרתו עבור מרבית הלקוחות נוקב

 . מעת לעת על ידי חברת הדלק

, המחירון במחיר השינוי קצב הם שבהםמושפע ממספר משתנים שהבולטים זה שווי משקל  

לא ניתן להעריך בצורה סבירה מן הנתונים את התפתחותם . העדכונים ותדירות ההנחות מדיניות

בדיונים בתיק להבנתי, האמורים בנפרד, לא כל שכן את הקשרים ביניהם (ושל כל אחד מהמשתנים 

 מחיר המחירון ואת מדיניות ההנחות). נקבעלא הובהרה די הצורך המסגרת האנליטית בה 

כפי שאלו שולמו לקוחות הדלקן לפרש בין המחירים העם זאת, קיים יסוד סביר להניח שבממוצע, ה 

הצפוי מייצג נאמנה את ההפרש  – 2ששררו באותה עת רלוונטייםמחירי ייחוס לבין בפועל בעבר 

 בעתיד, אלמלא תשתנה התנהלות החברות:

                                                           
 .31/12/2014בחוות דעתי מיום  5ראה להמחשה תרשים  1

כגון מחיר המשאבה או מחיר החוזה בעדכון תשומות. המונח "מחיר חוזה בעדכון תשומות" מוגדר בחוות דעתי בתיק זה  2

 . 2015אוקטובר  20מיום 
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, הצורכים כמויות שונות של סולר )17,000(מעל  מכיל מספר רב של לקוחות 3הנתונים בסיס .10.1

ביר שהממוצע המחושב על לכן, ס ואשר עשו שימוש בהסדרי דלקן הנחתי לתקופות שונות.

 .מד טוב לתוחלת ההפרשים באוכלוסיית הלקוחות העתידיתם אלו יהיה אובסיס נתוני

 הדלקים. במחירי וירידות עליות היו בהם רבים חודשים פני על מתפרש הנתונים בסיס .10.2

עלויות החיפוש של הלקוחות תשארנה גבוהות ולכן סביר בהעדר שינוי בהתנהלות החברות,  .10.3

 (תדירות העדכונים, מעבר בין חברות תדלוק).לא ישנו את התנהגותם  לקוחותלהניח שה

לפיכך, אני סבור שניתן לקבוע שתשלומי לקוחות הדלקן בפועל, ביחס למחירי ייחוס רלוונטיים  

 אלמלא בעתיד הדלקן(ובפרט ביחס למחיר ללקוח מזדמן) מהווים אומדן סביר לתשלומי לקוחות 

 .ייחוס מחירי לאותם בהשוואה, ההסדר יאושר

ההצמדה של מחירי הדלקן כך שמחיר החוזה הראשוני שחתם  ההסכם, ישתנה מנגנוןאם יאושר  

 ללקוחות מזדמנים הרוכשים סולרתשומות ולמרווח הממוצע ל כאמור בהסכם הלקוח יוצמד

 (לקוחות ספרינט המשלמים בכרטיס אשראי). 

את מחיר על מנת להעריך את המחירים שהיו משלמים צרכני סונול במצב האמור, יש להעריך  

עלו טענות שונות לגבי אופן בדיונים שהתקיימו בתביעות הייצוגיות החוזה הבסיסי שהיה נחתם. 

חישוב ההצמדה והשפעתה על ההנחה הראשונית הניתנת ללקוח. בין היתר, נטען שההנחה 

שהנחה זו תישחק  -משקפת את העובדה הידועה לחברות הדלק במועד ההתקשרות העמוקה 

 . לאורך זמן

יטב הבנתי, במסגרת הדיונים לא הצליחו חברות הדלק להסביר כיצד נקבעת ההנחה האמורה למ 

על יסוד קצב העידכונים הצפוי ללקוח ותחזית העלאת מחירי המחירון המומלץ. לפיכך, איני רואה 

 בסיסב מופיע, כפי שזה שנקבע במסגרת המו"מ הראשוני עם הלקוחמקום לשנות את מחיר הבסיס 

 אמידת התועלת הכלכלית העתידית מההסדר.  לצורך ,הנתונים

שכמות לקוחות הדלקן ההנחתי של סונול תישאר קבועה  לצורך הניתוחאניח מטעמי שמרנות,  

בעתיד. זאת למרות שכמות הרכבים במשק גדלה על פני זמן והתוצר העיסקי נמצא בעלייה. כמו 

צמדה על בסיס מחירי המשאבה או מחירי כן אניח שההסדר ישקף שינוי יסודי בענף כולו שיעבור לה

התשומות בין אם כתוצאה משינוי שווי המשקל שיווצר כתוצאה מההסדר (פז ודלק לא תוכלנה שלא 

להגיב לשינוי ההצמדות בסונול, הצפוי להיטיב עם הלקוחות), כתוצאה מהחלטה שיפוטית בתיק 

 או כתוצאה מהתערבות רגולטורית. 

                                                           
 להלן. 16כאמור בסעיף  3
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 הסדר הפשרה. אומדן ההטבה הכלכלית בג

בסיס הנתונים שעמד לרשותי לצורך החישוב הוא זה שהועבר על ידי סונול במסגרת ההליך ואשר  

  .20144אוקטובר  20תיאור מפורט שלו מופיע בחוות דעתי מיום 

הוא המחיר בו הצטרף הלקוח להסדר הדלקן ההנחתי.  –לצורך אמידת ההטבה נלקח מחיר הבסיס  

מחירי הסולר במשאבה (כפי שאלו הועברו על ידי סונול במסגרת מחיר זה הוצמד לשינויים ב

מדובר במו"מ מחודש הקובע מחיר לשיטתי עד למועד בו ערך הלקוח עדכון הנחה (שאז  ההליך)

בסיס חדש). המחיר המעודכן הוצמד אף הוא לשינויים במחירי הסולר במשאבה עד לעדכון הבא 

 וכן הלאה. 

את המחירים בו היה בקירוב מספק מחירים אלו משקפים טתי תחת ההנחות שפורטו לעיל, לשי 

 אותו לקוח רוכש את הסולר במצב עולם בו אושר ההסדר. 

המחיר שהיה משולם אלמלא יאושר ההסדר הוא המחיר בפועל ששילם הלקוח (כולל עדכוני  

 ההנחות) כפי שזה מופיע בבסיס הנתונים.

המחירים לעיל וסכימתן של המכפלות כאמור מכפלת הכמות החודשית של סולר שנרכשה בהפרש  

 על פני כל תקופת החוזה, מהווה אומדן סביר להטבה הגלומה בהסדר מנקודת מבטו של הלקוח.

על מנת לקבל אומדן להטבה השנתית הממוצעת, חישבתי ממוצע של סך ההטבה השנתית לכלל  

להטבה השנתית הוא על פי החישוב לעיל, האומדן המתקבל  .2014-20055בשנים הלקוחות 
 מלש"ח בשנה. 19.2-כ

קיים פער גדול יותר בין המחיר המוצמד למחיר המשאבה  2009-2010בשנים י הנתונים, על פ 

. זאת לעומת פערים עדכונו של המחירון בשנים הללושיעור , עקב לבין המחיר ששולם בפועל

  .ומאוחרות יחסית בשנים קודמותיותר נמוכים 

-ו 2006-2008ציבות התוצאות, ערכתי את החישוב לעיל רק עבור השנים לכן, לצורך בחינת י 

שימוש רק בשנים עבורם  נעשהו ,הוחרגו מהחישוב 2009-2010. כלומר, השנים 2011-2013

, האומדן המתקבל האמורעל פי החישוב . )2014-ו 2005(ללא  קיימים נתונים מלאים לכל השנה
 מלש"ח בשנה. 16.2-להטבה השנתית הוא כ

, כלומר באמצע ₪מיליון  17.7סביר אם כך לקבוע את היקף ההטבה השנתית הממוצע על  
 הטווח בין האומדנים לעיל.

                                                           
 הנתונים וכן החישובים שלהלן כוללים מע"מ.המחירים בבסיס  4

 מנורמלות למונחי שנה שלמה. 2014-ו 2005כאשר השנים  5
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-8%על מנת להוון את ההטבה השנתית כאמור עשיתי שימוש בטווח של שיעורי היוון הנע בין  

מזומנים בהשוואה לאלו בהם עושים שימוש בהיוון תזרימי  %1.5-. שיעורים אלה גבוהים בכ%10

 .6של נכסים מסחריים

שנים מחתימת ההסדר. בהתאם  5אני סבור שלצורך הבחינה כאן, תקופת ההיוון הרלוונטית היא  

להסדר סונול מתחייבת להותיר את מנגנון עדכון מחיר המחירון שנקבע בהסדר הפשרה לשנתיים 

בענף באופן שהצמדת לפחות. כפי שפורט לעיל, אני סבור שההסדר צפוי להשפיע על שווי המשקל 

מחיר המחירון למחירי הסולר בתחנות תישאר בתוקף גם לאחר אותן שנתיים. לאור האפשרויות 

לשינויים בענף (כגון הציפיה לכניסת התקני דלקן אוניברסלי), טווח תחזית סביר בהתבסס על 

חיוביות על להסדר יהיו השלכות ש יתכן. הקרובות השנים 5 על יעלה שלאראוי הנתונים הקיימים 

 שוק הדלק אף לאחר חלוף תקופה זו, גם אם לא ניתן במועד זה להעריך את שוויין.

 היוון שיעורי שלושה פי על הפשרה בהסדר הגלומה ההטבה של המהוון הערך את מציג להלן הלוח 

 :הקרובות השנים 5 פי על 10%-8% בטווח

 שיעור היוון (₪)מהוון  סך ערך

 70,906,381  8% 

 69,076,164  9% 

 67,320,433  10% 
 

שינויים  חות אחרשל מחיר המחירון צפויים להקטין את הוצאות המעקב של הלקוההצמדה פשטות  

 שכן( כיום גם בפועל ביטוי לידי בא אינו אלומחיר שהם משלמים בפועל. אולם חלק ניכר מעלויות ב

 ). שוטף באופן המחירים אחר עוקבים לא הצרכניםחלק מ

עוסקת באומדן ההטבה הכלכלית העתידית לקבוצת חוות דעת הובהר לי על ידי עורכי הדין כי  

 לקוחותיה של סונול, וזאת לצורך קביעת שכר הטרחה של עורכי הדין בתיק. 

 הרלוונטית בקבוצה החבר לקוח של, הראשונה. מבט נקודות שתי בין להבחין יש זה בהקשר 

 לקבוע בבואו המשפט בית של מבטו נקודת, השנייה. פשרהה הסכם אישור שלפני הזמן בנקודת

 . הדין עורכי טרחת שכר את

של הלקוח, ערכו של הסדר הפשרה תלוי בהסתברות שבסופו של יום תתקבל  מבטו מנקודת 

ככל שההסתברות שהתביעה התביעה ובפרק הזמן שיחלוף עד לקבלת פסק דין חלוט בנושא. 

                                                           
של קבוצת עזריאלי מכיל דיווח מפורט על שיעורי ההיוון בהם נעשה שימוש להערכת פעילות  2015להמחשה, דוח שנת  6

. 111ב לדוח הכספי בעמוד 36אה ביאור . ר8.5%-ל 6.75%החברה בתחום המשרדים והמרכזים המסחריים, הנע בין 

לשיעור ההיוון של נכסים מסחריים עבור חישובי דמי שכירות ראויים  1.5%הנחיות השמאי הממשלתי קובעות שנהוג להוסיף 

משרד המשפטים, אגף שומת מקרקעין: קווים מנחים,  –לתחנות תדלוק, לאור הסיכונים הענפיים. ראה מדינת ישראל 

 .7. פרק כ': עריכת שומות לתחנות דלק, בעמוד 2010מתאריך יולי 
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ערכו של הסדר  –תתקבל גבוהה יותר, וככל שפרק הזמן לקבלת פסק דין סופי כאמור קצר יותר 

, פוחת. זאת, כיוון שעקרונותיו של ההסדר מבטאים את יסודות לקוחהפשרה, מנקודת מבט ה

  הדין.התביעה (ביחס למחיר שייגבה ואופן הצמדתו) אשר ייושמו בכל מקרה מיד לאחר פסק 

בפשטות, מנקודת מבטו, התביעה היא "נכס" הסתברותי שכבר קיים לו במועד חתימת ההסדר  

(נכס שערכו גבוה יותר ככל שהסתברות קבלת התביעה גבוהה יותר) והוא בוחן מהי התוספת 

"נטו" הנובעת לו מחתימת ההסדר כעת. עבור לקוח כאמור, יש לשקלל את ערכו של ההסדר 

 ה תידחה.בהסתברות שהתביע

זו אינה מביאה בחשבון את העובדה שפעילותם של עורכי הדין היא שיצרה את אולם, נקודת מבט  

הנכס האמור ללקוח. ולכן, נקודת מבטו של בית המשפט צריכה להתעלם משיקלול הסתברות 

לחברי קבלת או דחיית התביעה בבואו להעריך את תרומתם של עורכי הדין לסך הערך שנוצר 

ובפרט, את תרומתם ליצירת "הנכס" הגלום בסיכויי ההכרעה לטובת התובעים וכן את הקבוצה. 

 וסף הנוצר כתוצאה מהסדר הפשרה. נהערך ה

לאור האמור, ערכה של ההטבה הגלומה בהסדר הפשרה, לצורך הערכת שכר טרחת עורכי הדין,  

  נע בטווח הסכומים הנקובים בלוח לעיל.
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5/4/2016 אסמכתא - פתיחת בקשה

https://secure.court.gov.il/NGCS.Web.Secured/OpenSubmission/MotionConfirmationView.aspx 1/1

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

ת"צ  53368-02-11יצים עיצוב גים בע"מ
יום רביעי 04 מאי ' 2016' סוול ישראל בעמ ואח

מספר בקשה (رقم الطلب): 243

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה

�ُ��د�� �ل� ����ل طلب

.اع.) 17:42 הוגשה בקשה מסוג (قُدم . .وم) 04/05/2016 בשעה (بال .ادق ب.ذا أن. . יתן אישור כי ביום (ُن
طلب من نوع): כללית, לרבות הודעה (א)בקשה לאישור הסדר פשרה בתובעה ייצוגית

.) ת"צ  53368-02-11יצים עיצוב גים בע"מ ' סוול ישראל בעמ ואח' . .. בתיק (بق

.و): 243 . מספר הבקשה הוא (رقم الطلب 

בכל פייה לבית המשפט בוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

. الطلب عل.ك أن .ذُكر رقم الطلب. . الُم.علق. . .كم .ع. للم ُكل مرا
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 כללי .א

באי כוחה של סונול ישראל ידי -נתבקשתי על, 119021950ז "ת, מנחם פרלמן, אני החתום מטה

במסגרת שאישורו מבוקש הסכם הפשרה להתייחסות משלימה בקשר עם  ("סונול": להלן)מ "בע

הסכם " :להלן) המתנהלות בבית המשפט המחוזי מרכז 35321-00-00צ "תו 13335-12-00צ "ת

 :השאלות הבאות בנוגע לשתי, ("הפשרה

כיצד יושפעו הנתונים בהסכם הפשרה אם המחיר הממוצע החודשי ללקוח מזדמן יחושב  .0

לקוחות ": להלן)הנחתי המתחשב בכמות הדלק שתדלקו לקוחות הדלקן , כממוצע משוקלל

 .בכל תחנה( "הדלקן

כיצד יושפעו הנתונים בהסכם הפשרה אם בדיקת ההפרש בין התשלום בפועל לבין התשלום  .2

 .ולא באופן חודשי, התיאורטי תיעשה לכל עסקה

נתתי חוות דעת מומחה לבקשת באי כוחה של סונול בקשר עם הסכם  13.11.2103ביום כי , יצוין

נתתי חוות דעת מומחה , 01.15.2101-ו 01.11.2101בימים , בשלבים מוקדמים יותרוכי ; הפשרה

 .לבקשת באי כוחה של סונול במסגרת הליכים אלו

שלעניין , ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב בבית המשפטאני נותן חוות דעת זו במקום עדות 

דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה , בבית המשפט הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר באזהרה

 .על ידי כדין עדות באזהרה שנתתי בבית המשפט

. קיבלתי ממנהלים ומעובדים של סונולהסברים ומצגים ש, מידע, חוות הדעת מבוססת על נתונים

או אימות של המידע שקיבלתי כאמור ואינה מהווה אישור /מסגרת עבודתי אינה כוללת בדיקה ו

 .ל הינה על ספקי מידע זה"למצגים ולהסברים הנ, האחריות למידע. שלמותו או דיוקו, לנכונותו

 .להלן חוות דעתי המלאה

 

 

 

 מנחם פרלמן

 12.13.2103  ,אביב תל
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  המחיר הממוצע החודשי ללקוח מזדמן המחושב כממוצע משוקלל .ב

 תיאור הנתונים שהתקבלו מחברת סונול .0.ב

החודשי הממוצע לחישוב המחיר להלן פירוט הנתונים שקיבלתי מסונול ושימשו אותי  .0

אחת בכל  כמות הדלק שתדלקו לקוחות הדלקןבהתחשב ב, ללקוח מזדמן כממוצע משוקלל

 :ות ספרינטתחנמ

המחיר הממוצע החודשי בכל אחת מתחנות הדלק המופעלות על ידי חברה נתוני  .0.0

ללקוח מזדמן "( ספרינט: "להלן)מ "טורס בעמו ספרינט חברת –של סונול בת 

 2111אוגוסט לכל חודש בתקופה שבין , (מ"כולל מע, ח"בש)באשראי לליטר סולר 

  .("מחיר חודשי ללקוח מזדמן": להלן) 2103ועד פברואר 

הכוללים לכל אחת מתחנות , 2103ועד פברואר  2115נתונים לתקופה שבין ינואר  .0.2

, נמסר לי. שרכשו לקוחות הדלקן( בליטרים)פירוט חודשי של כמות הסולר  סונול

 2111נתונים מהימנים לתקופה שמאוגוסט כי במערכותיה של סונול לא קיימים 

 .2113ועד דצמבר 

 פירוט החישובים .6.ב

 חישוב המחיר הממוצע החודשי ללקוח מזדמן כממוצע משוקלל .א.6.ב

בהתחשב בכמות , חישבתי את המחיר הממוצע החודשי ללקוח מזדמן כממוצע משוקלל .2

ועד  2115לתקופה שבין ינואר , ות ספרינטתחנאחת משתדלקו לקוחות הדלקן בכל  הסולר

 .2103פברואר 

השתמשתי בנתוני סונול הכוללים פירוט של המחיר החודשי ללקוח , לצורך חישוב זה .3

שרכשו ( בליטרים)ופירוט חודשי של כמות הסולר ; ינטמזדמן בכל אחת מתחנות ספר

 .2103ועד פברואר  2115בתקופה שבין ינואר , סונוללקוחות הדלקן בכל אחת מתחנות 

שרכשו לקוחות הדלקן בכל חודש ( בליטרים)חישבתי את כמות הסולר , בשלב הראשון .1

. י ללקוח ממזדמןעבור כל אחת מתחנות ספרינט שנתוני סונול פירטו לגביהן מחיר חודש

כמות סולר אך בהם נתוני סונול מפרטים לתחנה מסוימת , מסוימיםעבור חודשים  כי ,יצוין

 .לא התחשבתי בנתוני אותה תחנה, מחיר חודשי ללקוח מזדמןמפרטים לגביה לא 



 

1 

, חישבתי את המחיר הממוצע החודשי ללקוח מזדמן כממוצע משוקלל, בשלב השני .1

בהתאם , ות ספרינטתחנאחת מכל לקוחות הדלקן רכשו בש סולרכמות הלפי המחושב 

 .לכמויות שחישבתי בשלב הראשון

הקו  .בשתי שיטות החישוב את המחיר הממוצע החודשי ללקוח מזדמןמציג התרשים להלן  .3

והקו האדום מתאר , של המחירים בתחנות ספרינט אריתמטיה ממוצעההכחול מתאר את 

 :בתחנות ספרינטרכשו משוקלל המתחשב בכמות הסולר שלקוחות הדלקן הממוצע את ה

 

כי ההפרשים בין המחיר הממוצע החודשי ללקוח מזדמן כאשר הוא , מהתרשים לעיל עולה .5

לבין המחיר הממוצע החודשי  ,של המחירים בתחנות ספרינטאריתמטי מחושב כממוצע 

בכמות הסולר שלקוחות  ללקוח מזדמן כאשר הוא מחושב כממוצע משוקלל המתחשב

במרבית החודשים ההפרשים , למעשה. הם זניחים ,ות ספרינטתחנאחת בכל רכשו הדלקן 

 . בין המחירים הם זניחים עד כדי ששני הקווים עולים האחד על השני

 סכום הפיצוי והמצגים בהסכם הפשרה .ב.6.ב

החודשי אילו המחיר הממוצע , והמצגים בהסכם הפשרה הכולל סכום הפיצויאת חישבתי  .5

לפי כמות הדלק שתדלקו לקוחות הדלקן בכל , ללקוח מזדמן היה מחושב כממוצע משוקלל

 . אחת מתחנות ספרינט
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ננ  ח כולל "ש(המחיר הממוצצ החודשי ללקוח מזדמן בבשררי בתחנות ספרי
וור ,,)מ"ממ וור  - 7777ינ 6666פבר

ממוצע אריתמטי    המחירים  תחנות ספרינט וור שתדדקו  קוחות הדדקן  תחנות ספרינט ממוצע ממוקקק המתחשש בבמות הס
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בעניין הסכם הפשרה את המחיר  13.11.2103הצבתי בחישוב שערכתי בחוות דעתי מיום  .9

שלקוחות הסולר כמות לפי , ממוצע משוקללכהממוצע החודשי ללקוח מזדמן המחושב 

 :21031ועד פברואר  2115החל מחודש ינואר , בכל אחת מתחנות ספרינטו רכשהדלקן 

-היה מסתכם בכ( להסכם הפשרה 3.1סעיף )הפיצוי הכולל בתקופה הרלוונטית  .9.0

 (. 29.12.2103וכולל הצמדה וריבית ליום , מ"כולל מע)ח "מיליון ש 11.11

להסכם  3.1הפיצוי הכולל בתקופה הרלוונטית כהגדרתו בסעיף , לצורך השוואה .9.2

וכולל הצמדה וריבית ליום , מ"כולל מע)ח "מיליון ש 13.95-הפשרה מסתכם בכ

29.12.2103).2 

( להסכם הפשרה 5.2סעיף )סכום ההפרשים החיוביים הכולל בתקופה הרלוונטית  .9.3

 (.וללא הצמדה וריבית, מ"כולל מע)ח "מיליון ש 003.10-היה מסתכם בכ

כהגדרתו  החיוביים הכולל בתקופה הרלוונטיתסכום ההפרשים , לצורך השוואה .9.1

וללא , מ"כולל מע)ח "מיליון ש 003.15-להסכם הפשרה מסתכם בכ 5.2בסעיף 

 3.(הצמדה וריבית

היה ( להסכם הפשרה 5.3סעיף )סכום ההפרשים המשוקלל בתקופה הרלוונטית  .9.1

 (.וללא הצמדה וריבית, מ"כולל מע)ח "מיליון ש 53.51-מסתכם בכ

סכום ההפרשים המשוקלל בתקופה הרלוונטית כהגדרתו בסעיף , הלצורך השווא .9.3

וללא הצמדה , מ"כולל מע)ח "מיליון ש 53.30-להסכם הפשרה מסתכם בכ 5.3

 4.(וריבית

 מסקנה .3.ב

ההפרשים בין המחיר הממוצע החודשי ללקוח מזדמן כאשר הוא מחושב כממוצע  .01

לבין המחיר הממוצע החודשי ללקוח מזדמן  ,של המחירים בתחנות ספרינטאריתמטי 

בכל  רכשו כאשר הוא מחושב כממוצע משוקלל המתחשב בכמות הסולר שלקוחות הדלקן

 .הם זניחים ,ות ספרינטתחנאחת מ

                                            
( בליטרים)כי במערכותיה של סונול לא קיימים נתונים מהימנים של כמות הסולר , נמסר לי, כאמור 1

עבור תקופה זו , לכן. 2113ועד דצמבר  2111הדלקן בכל תחנה בתקופה שמאוגוסט שרכשו לקוחות 
השתמשתי בנתוני המחיר הממוצע החודשי ללקוח מזדמן כאשר הוא מחושב כממוצע אריתמטי של 

 . המחירים בתחנות ספרינט
 .בעניין הסדר הפשרה 13.11.2103לחוות דעתי מיום  2.0סעיף ' ר 2
 .בעניין הסדר הפשרה 13.11.2103דעתי מיום לחוות  2.2סעיף ' ר 3
 .בעניין הסדר הפשרה 13.11.2103לחוות דעתי מיום  2.3סעיף ' ר 4
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ההפרש בין התשלום בפועל לבין התשלום התיאורטי המחושב לכל  .ג

 עסקה

שיטתית לכיוון זה או בהטיה לוקה החישוב על בסיס הנתונים החודשיים אינו , להערכתי .00

וסביר להניח שאין הבדל משמעותי , חישוב על בסיס נתוני כל עסקת תדלוק לעומת, אחר

התדלוקים  כלשהי במועדסיבה להניח כי קיימת הטיה איני רואה . בתוצאות שני החישובים

כי התדלוקים  סביר להניח, למעשה .כזה או אחר במהלך החודש יוםשל לקוחות הדלקן ל

  .לקוחות הדלקן מתפלגים באופן אחיד על פני החודששל 

בדקתי אם ניתן לבצע את החישוב על בסיס , ולנוכח שאלת בית המשפט הנכבד, בכל זאת .02

 .נתוני כל עסקת תדלוק

לצורך חישוב ההפרש בין התשלום בפועל לבין להלן פירוט הנתונים שקיבלתי מסונול  .03

  :תידלוקהתשלום התיאורטי המחושב לכל 

ללקוח מזדמן באשראי לליטר סולר סונול מחיר היומי בכל אחת מתחנות ני הנתו .03.0

: להלן) 2103ועד פברואר  2111לכל יום בתקופה שבין אוגוסט , (מ"כולל מע, ח"בש)

 (. "מחיר יומי ללקוח מזדמן"

הכוללים לכל אחד מרכבי , 2103ועד פברואר  2115נתונים לתקופה שבין ינואר  .03.2

וסך החיוב לתשלום , (ליטרים)ומי של כמות הסולר שנרכש לקוחות הדלקן פירוט י

 .("נתוני התדלוקים ברמה היומית": להלן)( מ"כולל מע, ח"בש)בעבור הסולר 

כי במערכותיה של סונול לא קיימים נתונים מהימנים לתקופה , נמסר לי, כאמור

 .2113ועד דצמבר  2111שמאוגוסט 

מרכבי אחד תדלוקים ברמה היומית של כל נתוני הכי , מהחומר שהתקבל מסונול עולה .01

 - קובץ לכל שנה – גדולים מאודנתונים קבצי  מתפרשים על פני עשרהלקוחות הדלקן 

ובחלק , רכבים 01,111-הכוללים נתונים של למעלה מ ,המחולקים לעשרות גיליונות

 :כך למשל. שנים 01-כעל פני תקופה של  רכבים 01,111-מהמקרים אף למעלה מ

מחולק  2101עד  2115לשנים התדלוקים ברמה היומית הנתונים של קבצי מ כל אחד .01.0

ת הראשונה של חצימבשתדלקו הרכבים מספר ר שאכ, גיליונות 31-למעלה מל

 .03,311-לכ 01,111-נע בין כ כל שנהבחודש ינואר 

, גיליונות 21-כמחולק ל 2100לשנת  התדלוקים ברמה היומיתהנתונים של קובץ  .01.2

 .00,911-כינואר הוא חודש  ת הראשונה שלחצימבשתדלקו בים מספר הרכ כאשר
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מחולק  2101עד  2102לשנים התדלוקים ברמה היומית הנתונים של קבצי כל אחד מ .01.3

-כנע בין כל שנה בבחודש ינואר שתדלקו הרכבים כאשר מספר , ונותיגיל 02-כל

 .03,111-לכ 02,111

לעבד את בסיס הנתונים הכולל את נתוני  לא ניתן באופן סביראני סבור כי בנסיבות העניין  .01

שמצריכה גם  ,משימה זו .של כל רכב ורכב מרכבי לקוחות הדלקן תהתדלוקים ברמה היומי

כפי שערכתי לקבצי הנתונים  ,בחינה של סבירות הנתונים וביצוע חישובים מורכבים עליהם

אה שגם אין לכך כאמור נר. במסגרות סבירות של זמן ועלות לא ניתנת לביצוע, החודשיים

 הטיה קיימתואף אין סיבה להניח כי , שכן החישוב החודשי הינו מדויק דיו, הצדקה

 .לכיוון זה או אחר שיטתית
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ת"צ  53368-02-11יצים עיצוב גים בע"מ
יום ראשון 05 יוי ' 2016' סוול ישראל בעמ ואח

מספר בקשה (رقم الطلب): 243

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה

�ُ��د�� �ل� ����ل طلب

.اع.) 16:11 הוגשה בקשה מסוג (قُدم . .وم) 05/06/2016 בשעה (بال .ادق ب.ذا أن. . יתן אישור כי ביום (ُن
(א)הודעה מטעם התבעת בהתאם להחלטת בית המשפט בדיון מיום כללית, לרבות הודעה  من نوع):  طلب 

100516

.) ת"צ  53368-02-11יצים עיצוב גים בע"מ ' סוול ישראל בעמ ואח' . .. בתיק (بق

.و): 243 . מספר הבקשה הוא (رقم الطلب 

בכל פייה לבית המשפט בוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

. الطلب عل.ك أن .ذُكر رقم الطلب. . الُم.علق. . .كم .ع. للم ُكل مرا
  




