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   הכספי שגרמו הפרקטיקות האסורותהנזק. ז
  
 

ולאחר שהמומחי% מטע% , לאחר הגשת חוות הדעת הכלכלית מטע% התובעות ומטע% הנתבעת .1
החליט בית המשפט הנכבד למנות מומחה מטעמו ,  עליה� בבית המשפטשני הצדדי% נחקרו

 . לש% בחינת גובה הנזק שנגר% לתובעות

 

מומחית מטע% בית המשפט ה, ככלל. הגישה מספר חוות דעת, XXX' הגב, המומחית שמונתה .2
גרמו , קיבלה את עמדת התובעות לפיה הפרקטיקות האנטי תחרותיות בה� נקטה הנתבעת

 4,673נע בי� מומחית מטע% בית המשפט ס( כל הנזק שנאמד על ידי ה. קי% כספיי%זלתובעות נ
 .)מ" אינ% כוללי% מע בכל חוות הדעתהנתוני% הכספיי% (- אל, 6,068 �ל-  אל, 

  

מומחית אמנ% . סכו� זה אינו סופי ולא נקבע על ידי המומחית בצורה חד משמעיתיודגש כי  .3
בהתא% ,  הוסיפה כי סכו% זה נתו� לשינויי% רבי%א( ע% זאת, נקבה בסכו%בית המשפט 

 .לקביעות של בית המשפט הנכבד
 

התובעות תצגנה את החישובי% שעשתה במקומות בה% המומחית לא השלימה את , משכ( .4
 יבקשו מבית המשפט הנכבד להורות התובעות, כמו כ�. או השאירה אות% לפרשנות/חישוביה ו

ועל כ� יש ,  יוכיחו כי המומחית שגתה בכמה חישובי%שה�תו( , למומחית להשלי% את חישוביה
בהתא% למודלי% , הכולו,  של המומחיתהדעתחישוב שלה� לפערי% שנותרו בחוות להתחשב ב

כל החישובי� שערכו התובעות הוגשו , דגשויו. הכלכליי% שנקבעו על ידי המומחית עצמה
לעשות כ�  המשפט הנכבד הורה לאחר שבית , 16.05.10למומחית ולבית המשפט הנכבד ביו� 

  1.בעת חקירת המומחית
  
  
  
 אמידת הנזק) 1.(ז
 

פרק זה נועד לכמת את שיעור הנזק שנגר% לתובעות כתוצאה מהפרקטיקות האנטי תחרותיות  .5

בכל ראש נזק יוצגו הטענות העיקריות עליה�  .בהתא% לראשי הנזק השוני%, XXXשנקטה 
המומחית מטע%  הסבר לגבי מהות הנזק ויחסה של כשתחילה מוצג, מתבסס התחשיב הכלכלי

 מוסבר מקור טעותה ולאחר –מומחית בית המשפט במקרי% בה% שגתה . לנזק זהבית המשפט 
לא מומחית בית המשפט במקרי% בה% . מכ� מוסבר התחשיב המציג את גובה הנזק הנכו�

 .התובעות השלימו תו( מת� הסבר מפורט, השלימה את חישוביה
  

, )1�11נספחי%  (16.05.10הוגשו לבית המשפט בהסכמת הנתבעת ביו% כל החישובי% , כאמור .6
מכיוו� שלאור( ההלי( כי , יצוי�.  על מידע ונתוני% שנצברו לאור( ההלי( המשפטיוהתבססו

התקבלו מהנתבעת מידע ונתוני% שלא היו בידי התובעות בעת הגשת התביעה וחוות הדעת 
כי עדיי� חסר מידע המאפשר , עוד יצוי�. נה ומעודכ� בהתא%חלק% יהיה שו, הכלכלית מטעמ�

מידע , שכ� הנתבעת לא מסרה את כל המידע הרלוונטי לגובה הנזק, קבלת תמונה שלמה
א "דר( בש, החל מההליכי% המקדמיי% של פניה בשאלו�( שביקשו התובעות לאור( ההלי(

XXXא " בתXXXמסמכי% ספציפיי% ועד  בקשה להורות לנתבעת להשיב על שאלו� ולגלות 
שמירת סודיות \תחת התחייבות ל, חות הכספיי% שלה"סירובה של הנתבעת למסור את הדו

מידע אשר ,  המשפט וא, התבקש על ידי המומחית מטע% בית,)למומחית מטע% בית המשפט
 .ועל בית המשפט הנכבד, )בהכנת חוות הדעת(היה מקל על הצדדי% 

  

מודל כלכלי המציג את מכירות הענ, ואת המומחית  הגדירה ,לאמידת הנזק שנגר% לתובעות .7
גזרה , מתו( היק, מכירות זה. נתח השוק בו היו התובעות אמורות להימצא בכל שנה ושנה
חירי% כ( עדכנה את רמות המ והמומחית את הרווח התפעולי שהיו אמורות התובעות  להרוויח

 לבית המשפט  השאירה המומחית,ת מלאכת קביעת הריביתא. 2003שיתאימו לאמצע שנת 
 .הנכבד
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 :במספר ראשי נזק, התובעות ניזוקו מהפרקטיקות האנטי תחרותיות בה� נקטה הנתבעת .8
  

 ;XXX � לXXXבמכירות חלקי   .א

 ;XXX � לXXXבמכירות חלקי   .ב

 ;�XXXבמכירות ל  .ג

 ;XXX למוצרי ירידת ער( החברהב  .ד

 ;XXXבירידת ער( החברה למוצרי   .ה

 .טלו התובעותעלות העמדת אשראי שנב  .ו
  

ו נקבה המומחית בסכומי% מדויקי% בה% ניזוקל "הנבחלק מראשי הנזק , כפי שיפורט להל� .9
א% כתוצאה ממחסור במידע וא%  ( א( לא כימתה אותו� ובחלק% רק הכירה בנזק , התובעות

 .)מסיבות אחרות השמורות עימה
  
  

 מומחית מטע� בית המשפטראשי הנזק בה� הכירה ה) 2.(ז
 

בנזק שנגר%  מומחית בית המשפט  הכירה2002 �  1998 בשני� XXXלמוצרי  XXX �בשוק ה .10
היא קבעה שיש להוסי, לסכו% זה את הנזק שנגר% ,  בנוס,2.- 3,325,000  בס( שללתובעות
קבעה המומחית שהסכו% הנוס, נע בי� , א( בשל מחסור במידע אודות השוק, 2003בשנת 
 .  -873,000 �ל - 175,000

 

 �ל . 3,501,000נע בי�  XXXלמוצרי  XXX �סכו� בו הכירה המומחית בשוק הה, לפיכ"
4,199,000.  . 

 

כי בעה המומחית  ק,) בלבדXXXבו מכרה החברה חלקי ( 2002 � 1996בשני�  XXX �בשוק ה .11
 3. .000998, "בסהתובעות ניזוקו 

  

 �חברה בשוק הירידת ער" ה �ראש נזק נוס, ) חלקית(המומחית הכירה וא, כימתה , בנוס, .12

XXXהמומחית רק הכירה באפשרות לרווח אבוד בשני% מאוחרות , אול%. 2004�2008  בשני�
 והשאירה את ראש נזק זה ברמה של ,באופ� ישירלנזק ומשו% מה נמנעה מלייחס אותו , יותר
  ":במידה ויוחלט"

  
במידה ויוחלט כי הנזק כולל ג� את הפער בער" החברה נכו� לתחילת "  

 XXXשכ� ללא הפרקטיקות ,  לעיל13פי שבא לידי ביטוי בטבלה כ, 2004
יש להוסי/ את אומד� הרווח האבוד בשני� ,  נכנסת אז לשוקההיית

תו" בירור העובדות בדבר , XXX �  לאומד� הנזק שנגר� ל2008 �2004

 XXXשיעור הרווח התפעולי המתוק� של , ההכנסות באות� שני�
   4 "2003 והתאמת הרווח האבוד למחירי שנת

  
כיוו� שלא היה בפניה שיעור הרווח  א( 5,ציגה חישוב של הרווח האבודהמומחית א, ה  

הציגה המומחית שלושה תרחישי% אפשריי% , במקו% זאת. לא נקבה במספר מדויק, התפעולי
   6.25% � ו15%, 5%: 2008 �2004לשיעור הרווח התפעולי לשני% 

  
 בשיעור הרווח תלוי,  -000871, �ל - 000174,י� המומחית הכירה ברווח אבוד ב, לפיכ(  

  . התפעולי בשני% אלו
  
,   .5,196,000� ל . 4,498,000המומחית הכירה באופ� ישיר וחד משמעי בנזק הנע בי� , משמע  

,  .871,000 �ל . 174,000בגי� ירידת ער" החברה הנע בי� הכירה באופ� עקרוני בנזק נוס/ 
  .י� בהתא� לנתוני� נוספי� שיובאו לפניהוהסכימה לכימות נזקי� נוספ

  
 6,068,000 �ל .  4,673,000בנזק שנגר� לתובעות בסכו� הנע בי�  הכירהמומחית ה, לסיכו� חלק זה  

. . 
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רצו� וניסיו� , המומחית כי התובעות לא הראו יכולתציינה , XXX בחלקי XXX � בשוק ה .13

, XXX שאינ% XXXו� וניסיו� למכור רצ, יכולתקבעה כי על התובעות להראות ולכ� , למכור
 7.כתנאי לפיצוי בגי� ראש נזק זה

 
ות על מכירות מוצרי המעידראיות שהעבירו למומחית מעבר לעובדה כי התובעות יוכיחו להל� 

  .הרי שדרישתה של המומחית אבסורדית ומוטעית, XXX � ה
  

, 2000 � 1996שני� שנאלצו ליטול במעלות האשראי הנזק שנגר% לתובעות כתוצאה ראש ג% ב .14
למרות , זאת. א( ג% אותו לא כימתה, הכירה המומחית בפוטנציאל מת� פיצוי לתובעות

,  לחברה כס, זמי� ופנויהיה הסכימה המומחית כי סביר להניח שא%  הנגדיתשבחקירתה
התובעות , על כ� 8. שנטלה באות� השני%תעדי, להשתמש בכס, זה לסילוק הלוואותחברה ה

או לחילופי� , המשפט הנכבד לחייב את המומחית להציג תחשיב בגי� ראש נזק זהיבקשו מבית 
 . לקבל את התחשיבי% שהוצגו על ידי התובעות

 

 הנזק  ואתXXXלמוצרי  XXX �ועל פי המומחית נית� לאמוד את הנזק שנגר% בשוק ההואיל  .15
יבי� מומחית להציג תחשהורות לבית המשפט הנכבד מתבקש ל, שנגר% מעלות האשראי

בית המשפט הנכבד , לחילופי�. ל"נראשי הנזק השני מפורטי� ופירוט גובה הנזק עבור 
 .שיפורט בהמש"כפי ,  התובעותלפי חישוביקבוע כי הנזק הוא מתבקש ל

  

  

  )הריבית (מחיר ההו�  סוגיית )3.(ז
 

 בספרות המקצועית. מו לתובעותגרכל ראשי הנזק שנקשורה ל) מחיר ההו�( סוגיית הריבית .16
אליו קשורה סוגיית , של החברה" מחיר ההו�"משתמשי% בהקשר זה במונח , הכלכלית

לנושאי% אלו היה ש "מומחית מטע% ביהמיחסה של ה,  להל�כפי שנראה". ההשקעה מחדש"
  ).9כפי שהודתה בעצמה(עקב חוסר ידע והתמצאות בנושאי מימו� , שגוי מיסודו

 

שקעה מחדש ומחיר ההו� נסובו סביב שני  לנושאי ההש"מומחית מטע% ביהמההתייחסות  .17
  : צירי% עיקריי%

 והתחמקות מהתעסקות מחיר ההו� של החברההתחמקות מהתעסקות בסוגיית   .א
  .שווי חברהבסוגיית 

  ולא הוכיחו ביצוע שלהשקעה מחדשטענות לפיה� התובעות לא הוכיחו מדיניות של   .ב
  .השקעה מחדש בפועל

  
מחיר (ה� לזקיפת ריבית ,  ראשי הנזק שנגרמו לתובעותנושאי% אלו רלוונטיי% לכל, כאמור  

  . החברהשל ער( הירידת בהערכת היק,  וה� לזקיפת ריבית בתקופת הנזק)  ההו�
  

כלומר לזמ� ישנה עלות והיא , "מחיר הזמ�"עקרו� חישובי ריבית מושתת על סוגית , כידוע .18
שתשואה מושקעת , קשהגישה המימונית מתבססת על העיקרו� האינהרנטי והמתב. הריבית
של " בחירת תיקי השקעות"פי הספר המקובל במימו� �על. א/ א� בפועל אי� זה כ", מחדש
 :חיי% לוי' מרשל סרנת ופרופ' פרופ
  

"It should be recalled in this context that 'reinvestment' is the 

obverse side of 'compounding', and as such it is an inherent 

property of any time-discounted formula, it is not a behavioral 

assumption regarding the investment habits of individual".
10

 
  
" ריבית דריבית"היא הצד השני של אותו מטבע של " השקעה מחדש"כי , לוי וסרנת קובעי%  

הנחה התנהגותית הקשורה להרגלי ואינה , ועל כ� היא תכונה אינהרנטית של כל נוסחת היוו�
  . ההשקעה של היחיד

  

 מחדש את רווחיה� ואי� חשיבות בפועל לשאלה א% התובעות השקיעו או לא השקיע, כלומר .19
התובעות עשויות להפיק תועלת , דהיינו. הא� הייתה לה� האפשרות לעשות זאתאלא , בחברה
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 משימוש באותו כס, לצריכה כלכלית מהשקעה מחדש או לחילופי� תועלת כלכלית שוות ער(
 ). לחלוקת רווחי% לבעלי%,למשל(שוטפת או לשימוש אחר כלשהו 

  

חות "דוב .כ� ביצעו השקעה מחדשאהתובעות , לא נדרשת השקעה בפועללמרות שכלל , בענייננו .20

כי נית� לראות , )XXX בת בבעלותו המלאה של מר תחבר(מ " בעXXXהכספיי% של חברת 
לצור( -  מיליו� 2.2 � בשווי של כ בסמו( למשרדי החברהקעי� מקרהחברה רכשה מגרש

  11!דבר המעיד בבירור על השקעה מחדש, XXXהרחבת פעילותה המסחרית של 
  

כי התובעות לא הוכיחו  וקבעה ,זהגלוי לא ברור מדוע המומחית התעלמה מנתו� , על כ�
 .מדיניות של השקעה מחדש

  
מחיר הו�  (WACCמבוסס על מודל , חישובי הריבית מחיר ההו� המשמש ל� באשר למחיר ההו� .21

מודל זה מגדיר את מחיר ההו� של . הוא מחיר ההו� הכולל של כל חברה, )ממוצע משוקלל
כשהאחרו� מבוסס על מודל , כסכו% יחסי של מחיר ההו� הזר ומחיר ההו� העצמי, חברה

CAPM) מודל לתמחור נכסי הו� .( 
  
הצופה  (באמצעות פרמיית סיכו�, שקעה מחדשבית המבטא המחיר ההו� העצמי הוא רכיב הרי  

, כי זהו המודל הנפו4 לחישוב מחיר ההו� של החברה, יצוי�. )CAPMלולה במודל  וכפני עתיד
 ). 12על כ( לא חלק ג% מומחה הנתבעת(המקובל על כל אנשי המקצוע בתחו% המימו� 

  

 גרמו XXXחרותיות שנקטה המומחית התעלמה מהעובדה כי הפרקטיקות האנטי ת, למצער  
  13.כפי שהוכח בדוחותיה� הכספיי% של התובעות, )הו� זר(ליטול אשראי , בי� היתר, לתובעות

וג% על כ( יש לפצות , גדל ג% הסיכו� הפיננסי של התובעות, כפועל יוצא מאילו4 נטילת האשראי  
מסתכ� , שראי כלשהושכ� הנוטל על עצמו א, סיכו� פיננסי נובע משימוש בהו� זר[את התובעות 

ומצדיק ,  מריבית חסרת סיכו�גבוההשימוש במחיר הו� , על כ�. במצב בו לא יוכל להחזירו

  ]. כמודל לתמחור ריבית התובעותWACC השימוש במודל
  
המומחית התעלמה  14,)אשראי בנקאי(התובעות עבדו ע% הו� עצמי והו� זר על א, שהוכח כי   

בדיעבד (שני רכיבי% אלו לפי ,  החברהשלהכולל  ההו�  מחירמכ( ולא ביססה בחישוביה את
  .)לא היו לה הכלי% המקצועיי% להתייחס לסוגיה זוהתברר כי כלל 

  

 : כתבה המומחית, בחוות דעתה הראשונה .22

 
השימוש בתשואה על ההו� העצמי או בתשואה על הו� , למיטב ידיעתי"

ההדגשה  ("החברה נעשה במקו� בו מבקשי� לאמוד מצב חוזה פני עתיד
  15). אינה במקור

  
החלטה אשר הביאה , בכ( פטרה עצמה המומחית מלעסוק בסוגיית מחיר ההו� של החברה

המומחית , להל�פי שיובהר כ. לטובת התובעותנפסק מיליוני שקלי% בנזק שבגובה לפגיעה 
  .דבר אשר מעמיד את התובעות בפני שוקת שבורה, הודתה כי כלל אינה בקיאה בסוגיה זו

  

יר ההו� של החברה אינו תלוי בשימוש שעושי% בו והוא משק, את התשואה האלטרנטיבית מח .23
מחיר ההו� נגזר . או יכלה לבצע, או ביצעה, של החברה עבור כל השקעה שהיא מבצעת

ורמת הסיכו� הענ, אליו היא משתייכת , מפרמטרי% פיננסיי% המאפייני% את פעילות החברה
  :בשוק בכלל

  
"Thus, it is common to estimate the weighted average cost of 

capital of the firm as a first benchmark. In many cases this 

estimate of the weighted average cost of capital is the suitable 

discount rate to be employed"
 16
 

  
"We have shown in this chapter that the project's cost of capital 

which is also the minimum rate of return, is a function of the 

project's risk ... In this case, the weighted average cost of capital 
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(WACC) is equal to the firms cost of capital, and this discount 

rate should be applied to project evaluations"
 17
 

  

. כאמת מידה ראשונית (WACC) נהוג להערי( את מחיר ההו� המשוקלל של החברה, כלומר  
הוא פונקציה של רמת הסיכו� , )ישהוא ג% שיעור התשואה המינימאל(מחיר ההו� של החברה  

 זהה למחיר ההו� של (WACC)מחיר ההו� המשוקלל של החברה , במקרה דנ�. של הפרויקט
  . שיש לייש� בהערכת כדאיות פרויקטי�) מחיר הו�(יוו� וזהו מקד� הה, החברה
  

  : קבעה המומחית, גובה הריביתלגבי  .24
וריבית" וקיי� יש לשל� הצמדה  נזק במידה  על  כי  א" , אי� חולק 

גובה הריבית התעוררה מחלוקת   18".לגבי 
  

במודלי% של מחיר , XXX, את השימוש שעשה המומחה מטע% התובעותהמומחית לא קיבלה  .25

 WACC –עלות ההו� הכוללת של החברה א, לא עשתה שימוש במודל  וCAPM העצמי ההו�

XXX שלשהיה מוסכ% על המומחה (
כפי . 20 והצמדהחוק ריבית לפי ריביתאלא השתמשה ב, )19

 ידע בתחו% תמחור עלויות ההו� תחסרמומחית מטע% בית המשפט ההתברר כי , שנראה להל�
השקעה "לגבי ה(ינהרנטית הטבועה במודלי% אלו המשמעות האולכ� התעלמה מ, של החברה

  .")מחדש
  

  :המומחיתבבואה ליישב בי� טענות הצדדי% כותבת , ע% זאת .26
  

. . ו משקיעי� את ". במידה וההנחה היא כי בעלי החברה הי
או מרחיבי� , רווחיה� בפעילות דומה שהשיגה תשואה דומה
 כי אז עליה�, פעילות� בתחומי התביעה מעבר להיק/ הנאמד

ידי . לתמו" בכ" עובדתית על מנת להשתמש במודל המוצע על 
ו תבוודאוהיה עליה� להראות כי , מומחי התובעת גבוהה הי  

על בסיס (משקיעי� את רווחיה� האבודי� בחברה  למשל 
או על בסיס , מדיניות השקעות קבועה שהיתה קיימת בחברה

  21)."התחייבויות שלקחו לגבי השקעות בחברה
  

  :ובהמש(
  

. . יכולות להראות כי היו משקיעות כספי� ".  � במידה והתובעות אינ
י , אלה כאמור לעיל ובכ" לוקחות את הסיכו� שבהשקעה אז

 " � הכרו הריבית הרלוונטית עבור� היא ריבית ללא הסיכו
כזו �, בהשקעה  או הריבית הנקובה , משמע ריבית חסרת סיכו

  22."בחוק פסיקת ריבית
  

זו , סיכו�הכאשר לוקחי% את הריבית חסרת ה המומחית כי סכימה, בחקירתה הנגדית, בנוס, .27
  23.הנתבעותהערכה שמרנית לטובת 

  

 � בפועלא, השקיעה  XXX אלא , התכוונה להשקיעXXX �לא רק שוי� לעיל כי כבר צ, ראשית .28
היא הסכימה בחקירתה הנגדית כי רכישת קרקע  ואפילו המומחית 24,ברכישת מקרקעי�

מגדירות � של התובעות נדיר שחברות מסדר גודל, ה מכ( יתר25.בהחלט דוגמא להשקעה
חברות ציבוריות או חברות בשונה מ(ארוכת טווח לשני% קדימה ומדיניות השקעות עתידית 

אינה הוגנת  �  להציג מדיניות השקעות ארוכת טווחדרישת המומחית מהתובעות,  לכ�).גדולות
   . תובעותה כלפי

 

אינה מבינה , מומחית כי היא אינה בקיאה בתורת המימו�ההודתה , בחקירתה הנגדית, שנית .29

, WACC ומודל CAPMאינה מכירה את הקשר בי� מודל , כראוי מהו מחיר הו� של חברה

 DCFתחו% מומחיותה אינו כולל הערכות שווי בכלל והערכות שווי על בסיס גישת גילתה כי 

)Discounted Cash Flow" "� %אינה מבינה נכו� את השימוש וכי ,  בפרט)היוו� תזרי% מזומני

הבחנה המומחית לא עשתה ,  לכ�. "מכפיל" לעומת הערכת שווי  לפי DCFבהערכת שווי לפי 
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בלבד ובמקרה הטוב " כלל אצבע"שהיא בבחינת (נכונה בי� הערכת שווי על בסיס גישת המכפיל 

 :DCFפי גישת  לבי� הערכת שווי ל,)DCFמהווה מקרה פרטי ביחס להערכת שווי לפי גישת 
  

   המודל   זה WACC �ואת מסכימה איתי שהמודל של ה. קיי.או" :התובעתד "עו"
  "?המקובל ביותר לקביעת מחיר ההו� של החברה                      

  
   א� הוא המודל. אני לא יודעת להגיד ל" את זה, לא, אני לא"               :העדה

      לא יודעת להגיד שזה המודל , נכו�. לא יודעת. המקובל ביותר      
   26".המקובל ביותר      

  
       איתו אמורי� להכפיל את הרווח , והמכפיל הענפי הזה אמור"        :העדה

     , א� אי� מכפיל ענפי כזה, עכשיו. החשבונאי או הרווח התפעולי                      
  כי כל החברות היו באותה ,  להשוות אליה�חברות דומות, כ�                               
   להשתמש בשיטה , אני חושבת, אז קשה מאד, סיטואציה                               
   כי זה לא תחו� , אני חייבת לסייג את מה שאני אומרת .הזאת                               

  DCF"27י על בסיס שיטת הערכות שוו, מומחיותי                               
  

כי המומחית אינה מתמצאת בנושאי מימו� בכלל ובנושא המתבקשת היא המסקנה , לאור זאת .30
לכ� קבלת דעתה בתחו% שאיננו תחו% מומחיותה תביא לפגיעה בהערכת הנזק . הנדו� בפרט

שפיע על חישובי% אחרי% שנעשי% בהמש( תוא, , האמיתי שנגר% לתובעות בתחומי% הללו

עומדת , WACCהריבית איתה יש להוו� את החישובי% ריבית ,  על פי חישוב התובעות.הדר(
 28.12.7%על 

 

שאז יש להשתמש [נעשי% עד למועד הגשת התביעה ה קיי% הבדל בי� ריבית לחישובי% �ויודגש  .31

 ,)]29המתייחסת לנזקי% שנגרמו בתקופת התביעה לרבות ירידת ער( החברה (WACCבריבית 
שאז [יבית למ� יו% הגשת התביעה ועד לפסיקת בית משפט ולתשלו% בפועל לבי� חישובי הר
 ].�1961א"תשכ, חוק פסיקת ריבית והצמדה לפי מדובר על ריבית

  
  
  

  XXX � לXXXהנזק שנגר� לחברה במכירות ) 4.(ז
 

 � 1998התובעות ניזוקו בי� השני% , XXX למוצרי XXX �המומחית קבעה כי בשוק ה, כאמור .32
קבעה המומחית כי לנזק זה יש להוסי, את הנזק ,  בנוס,30. -3,325,000ולל של  כ בסכו2002%

נתו� שלא היה בידי  (2003זה תלוי בשיעור הרווח התפעולי לשנת , אול%, XXX � ב2003משנת 
  31).המומחית

  

� ל5%הנעי% בי� , 2003המומחית הציגה תרחישי% שוני% של רווח תפעולי לשנת , כיו� שכ( .33
 �873,000ל-  175,000הרווח האבוד הנגזר משיעורי רווח אלו נע בי� , ומחיתהמעל פי . 25%
-.32 

 

 � כי הרווח התפעולי הממוצע שאפיי� את פעילות הקובעת המומחית , באותה חוות הדעת, אול% .34

XXX  פי שיעור ל, 2003רווח האבוד לשנת את ה  זהלראש נזקיש להוסי, ולכ�  33,26.4%הוא
 . -873,000 � 25%רווח תפעולי של 

  

ולא  (  .000198,4, היותצרי" ל 1998�2003לשני�  XXX � לXXX" הנזק במכירות ס, לכ�  
3,325,000- (.  

  
 42 שבעמוד 16השלי� את טבלה לבית המשפט הנכבד מתבקש להורות למומחית , על כ�  

  .ולנקוב בסכו� הנזק, לחוות הדעת המשלימה
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 �בבואה לכמת את הנזק שנגר% לתובעות בשוק ה במספר נקודות  המומחיתשגתה, ע% זאת .35

XXX במכירת מוצרי XXX: 
  

 לרכבי XXX �  בנזקי% שנגרמותובעות ייחסה לש "מומחית מטע% ביהמה � שנות הנזק  .א

XXX %קבעה , באשר לשני% אלו. 1996�1997מבלי להתייחס לשני% , 1998�2003 בשני

34.( להכריע בהשבית המשפט יצטר, המומחית כי המדובר בשאלה עובדתית
 

  
 :ציינה המומחית כדלקמ�, בחוות דעתה  
  

על מנת לראות בתובעת שחק� שנחס� , מבחינת הניתוח התחרותי"... 

יש להראות כי לולא הפרקטיקות , 1997�1996 בשני� XXX �מגישה ל
ניתוח זה כולל .  נכנסת לשוק בשני� אלהההאמורות התובעת היית

בעת להיכנס לשוק באות� שני� לולא בירור עובדות לגבי יכולתה של התו
 �רצונה לעשות זאת וניסיונה בפועל למכור ל, הפרקטיקות האמורות

XXX . במידה והעובדות מראות שנעשה על ידי התובעת ניסיו� אמיתי
יש לראות בה , ג� א� לא מכרו ולו חל/ אחד, שנחס� בשל הפרקטיקות

  35."מתחרה שנחס�
 

 XXX ושל מר XXX של מר ראשיתהות עדה מתצהירי מההמומחית התעל, למצער  

 �1996ני� בש XXX � כי התובעות פעלו בשוק הבפירוש הוצהר בה�, שהוצגו בפניה

  36.וא/ קוד� לכ� ,1997
 

�מ המומחית הניחה כי שיעור נתח השוק של התובעות עולה לאור( השני% � נתח השוק  .ב
  גידולמסלול" ל"מהירגידול מסלול " בי� י חישוב גידול ממוצע"עפ (�36%  ל7%
היו אמורות התובעות להיות , לולא הפרקטיקות האנטי תחרויות, אול%). 37"איטי

שהרי התובעות החלו למכור , 1996 כבר בשנת) 36% (יבמצב של נתח שוק מקסימאל

XXXל � XXX 1989.38 כבר בשנת
 

  
 כאשר בחישובה לא מומחיתשגתה ה, "המתו�"ג% בחישוב נתח השוק , למצער  .ג

אלא נקטה , )שלעיל" האיטי"והגידול " המהיר"בי� הגידול (מוצע השתמשה במ
אשר בפועל ג% היו נמוכי% יותר ,  בטווח בי� הגבוה והנמו(%במספרי% רנדומאליי

 . מהממוצע
  

השתמשה  לא להסביר מדוע ש"מומחית מטע% ביהמהבחקירתה הנגדית לא הצליחה 
 :ממוצעב

  
 � וט החלטת להוריד לפש, אז במקו� לקחת ממוצע פשוט, כלומר: .ש

XXX30% � ל, 2002בשנת , נגיד, 35% � מ?  
  . זה לא אמור להיות ממוצע פשוט: .ת
חשבתי שאות� הנחות כבר באות לידי ? על בסיס הנחות שאת עשית: .ש

הרי כבר . של הגידול המהיר והאיטי, ביטוי בטבלאות הראשונה והשנייה
הגעת , הנחת, 2'  ובטבלה מס1' שעשית את אות� הנחות בטבלה מס

זה נראה לי , ועכשיו, שעל בסיסיה� בנית הנחות, למספרי� מסוימי�
, 2טבלה , 1פשוט היה צרי" לקחת את טבלה . כאילו לא היה צרי" להיות

כי הרי כבר , אחד ועוד אחד לחלק לשתיי� וזהו, לעשות ממוצע פשוט
  ? או שאני לא מבי�, הנחת את ההנחות בבסיס הטבלאות הראשונות

. הגידול המתו� לא אמור להיות ממוצע, בקיצור, יש, תראה, אני, לא: .ת
ובעקבותיה� חדירה , יש צורות תחרות שונות, כמו שהסברתי, עוד פע�

, זאת אומרת. צורות התחרות ה� לא על איזשהו קו ליניארי. בצורה שונה
יש . בי� מונופול לבי� תחרות משוכללת, למשל, אי� איזשהו קו ליניארי

והמודלי� השוני� האלה ה� לא נמצאי� על , י� שוני� לאור" הדר"מודל
  , למשל, ה� נמצאי�. קו ליניארי�

  , הבנתי: .ש
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  , מודל סטקלברג הוא ברמת מחירי� קצת יותר: .ת
 הא� יש איזשה� הנחות � האבל השאלה היית, זה ברור: השופטת' כב

, תו�כאשר מגיעי� למדידת הגידול המ, שלוקחי� בחשבו�, נוספות
  ?הנחות שלא נלקחו בחשבו� כאשר חושבו הגידול המהיר והגידול האיטי

. זה סוגי� אחרי� של מודלי� כלכליי� של חדירה, עוד פע�, זה: העדה
  . זה לא אמור להיות ממוצע פשוט, אני אומרת, ולכ�

שאני אשאל פע� אחרונה ואני אעזוב את , אני מוכרח לומר, אני לא: ש
  .  הבנתיכי אני פשוט לא, זה

  . קיי.  או:העדה
 של 2' טבלה מס, 75'  בעמ1' טבלה מס, יש טבלה של גידול מהיר: .ש

, מה שאת רוצה, הנחת הנחות, את מומחית, מקבל, אני מבי�, גידול איטי
שהיא צריכה להיות מעי� הממוצע של , 3ויש טבלה . 'איזה מודלי� וכו

וצע האריתמטי וזה לא ממ. או אי" שתקראי לזה, גידול מתו�, זה
  ?הפשוט

  . שזה לא ממוצע אריתמטי הפשוט, אני מודעת לזה. נכו�, נכו�: .ת
 למה הוכנסו משתני� נוספי� אחרי המשתני� �אז השאלה שלי : .ש

  ,מה היית צריכה להוסי/? האחרי�
אי" מחשבי� את הנתו� לעומת שני , אי" מחשבי�: השופטת' כב

  ?המודלי� הקיצוניי�
המודל של הגידול , למשל, יצוני� ה� מדברי�המודלי� הק: העדה

 � נכנסת לשוק הה הייתXXXשבו , מדבר על מצב, המאד מאד מהיר

XXX ,חותכת מחירי� בצורה דרסטית ומשיגה נתח , מורידה מחירי�
.  יכולה לעשות את זההא� היא היית, א� היה, מאד גבוה, שוק מאד

יזשהו חיסרו� יחסי או שקיי� לה א, שבו, הגידול האיטי מדבר על מצב
או שהיא בוחרת להיכנס לשוק וליהנות מהמחירי� הגבוהי� , מסוי�

שקיימי� , אני אומרת. יחסית בשוק ומהרווחי� הגבוהי� יחסית בשוק
בי� , אבל ה� לא על קו ליניארי, שה� באמצע, מודלי� נוספי� של תחרות

  . אי� לי תשובה אחרת. וזאת התשובה שלי, התחרות הזאת והזאת
שתי ,  הא� זה לא סביר לקחת את הממוצע של שני�השאלה שלי  :ש

  ?האפשרויות הקיצו�
  39". אני חושבת שעניתי על זה: העדה

  
 ,במודלי% שהיא עצמה הזכירה בעדותהבחוות דעתה לא השתמשה מומחית ה, כלומר  

הנמוכי% , אלא רק הציגה סדרת נתוני% שבחרה, ולא הציגה תחשיב על בסיס%
המומחית  פגעה ,בכ(. י% הקיצוניי% שהיא עצמה הגדירה� שני המקרמהממוצע שבי

  . נזקיה�מלואהיפרע מבזכויות התובעות ל
  

, מחדשהוכח כי התובעות השקיעו ,  בפרק הריביתכפי שראינו לעיל � השקעה מחדש  .ד

 .XXX � לXXXהנזק במכירות והדבר משלי( על חישוב 
 

ההשקעה מחדש ונושא הריבית כרוכי% זה מכיוו� שנושא , כפי שצוי� בפרק הריבית לעיל  .ה
שגתה המומחית בכ( שקבעה שאי� לפצות את התובעות על אבד� הכנסות , בזה

וא, שגתה בכ( שקבעה כי גובה הריבית המגיע לתובעות הוא בגובה , מהשקעה מחדש
 ). שני10% �ח ל"או תשואת אג(חוק פסיקת ריבית 

  
  

  XXX � לXXXתחשיב הנזק במכירת ) א)(4.(ז
 

נאלצו , א% בשל חוסר הבנה וא% בשל התעלמות מראיות, לאור הטעויות של המומחית .36
מאחר והתובעות הוכיחו כי יש לראות את תקופת . התובעות להכי� תחשיבי נזק מדויקי% יותר

כשה% מתבססי% , 1996�7התווספו לחישובי% נתוני השני% , 2003 ועד לשנת 1996הנזק משנת 
 . )מומחיתכפי שקבעה ה( 1998ות לשני% אלו היו זהי% לשנת מכירעל הנחה שמרנית שהיקפי ה
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בנתחי , XXX �ל XXXלהל� יוצגו ארבעה תרחישי% לחישוב הנזק שנגר% לתובעות במכירות 
 יו% בהודעות התובעות מכל התרחישי% הוגשו למומחית ולבית המשפט הנכבד (שוק שוני%
 ): 3�6  כנספחי16.05.10%

  
  1996�2003 בשני� %35נתח שוק קבוע של תובעות  ל�' תרחיש א

 

המבוססי% על ,  בשוק בשני% הרלוונטיותXXX �התחשיב הנזק מתבסס על היקפי מכירות  .37
 40.מומחיתחוות דעתה של ה

 

 תרחישי% �" איטי"ו" מהיר"ציגה תרחישי צמיחה בקצב המומחית ה, פי שהוסבר לעילכ .38
, המומחית עורכת תרחיש ביניי%, בהמש(. קיצוניי% המבוססי% במידה רבה על הערכותיה

תרחיש זה אינו תרחיש האמצע בי� שני התרחישי% , אול%". מתו�"ומכנה אותו תרחיש 
 . ללא כל הסבר או תימוכי�, זאת! אלא תרחיש קרוב יותר לתרחיש הנמו(, הקיצוניי%

  
א בכ( שהו, )ללא כל הסבר(בו בחרה המומחית מקפח את התובעות " המתו�"הגידול , למצער

ולא כפי , יש לקבוע כי התרחיש הממוצע הוא תרחיש האמצע, לכ�. נמו( מהגידול הממוצע
  .שעשתה בפועל המומחית

 

על שיעור של נתח שוק , 1996נתח השוק של החברה כבר אמור היה להתייצב בשנת , יתר על כ� .39
יו ה,  שכ� אלמלא הפרקטיקות האנטי תחרותיות,)לא להתחיל לצמוח החל משנה זוו(קבוע 

 XXX כי החברה החלה לעסוק בשיווק ,נזכיר (1996התובעות חודרות לשוק עוד לפני שנת 
  ).1989שנת ב

  

אלא לציי� עובדה , תקופת הנזקהיריעה באמצעות הרחבת כי אי� זה ניסיו� להרחיב את , יודגש .40
לפיה במועד תקופת הנזק היו התובעות אמורות לסיי% את תקופת , הגיונית ומתבקשת, פשוטה
וג% הפרקטיקות האנטי תחרותיות שננקטו , שכ� התובעות פעלו בשוק שני% קוד% לכ�, החדירה

  .י הנתבעת החלו זמ� רב קוד% לכ�"ע
 

נתח בתחשיב התובעות נית� ביטוי ל, מומחית מטע% בית המשפטבשונה מהתחשיב של ה, לפיכ( .41
צע של הגידול נתח השוק מתבסס על היעד הממו. 35%של , שוק יציב לאור( תקופת הנזק

41.ת דעתה של המומחיתכפי שה% מופיעי% בחוו, המהיר והגידול המתו�
 

  

 )₪אלפי  (XXX - לXXX - רווח אבוד בשוק ה:  1לוח 

   שיעור     מכירות  

 רווח אבוד רווח רווח הכנסה הכנסה   הכנסה נתח  בהפחתת מכירות 

 כולל ריבית אבוד תפעולי אבודה בפועל פוטנציאלית שוק תחזוקה. ה XXX שנה

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 :עמודה

   2X3   =4-5   =6X7=       : נוסחה

          

1996 20,287 20,287 35.0% 7,100 450 6,650 25.02% 1,664 3,842 

1997 20,287 20,287 35.0% 7,100 450 6,650 21.38% 1,422 2,913 

1998 20,287 20,287 35.0% 7,100 450 6,650 32.60% 2,168 3,942 

1999 14,743 14,707 35.0% 5,147 270 4,877 30.00% 1,463 2,361 

2000 14,583 14,505 35.0% 5,077 180 4,897 27.20% 1,332 1,907 

2001 17,124 16,715 35.0% 5,850 180 5,670 20.00% 1,134 1,440 

2002 18,398 17,965 35.0% 6,288 90 6,198 22.20% 1,376 1,551 

2003 13,215 13,211 35.0% 4,624 90 4,534 22.20% 1,007 1,007 

          

 18,962 11,565   46,127 2,160 48,287   137,964 138,924 כ"סה

                    

        WACC:( 12.7%(מחיר הון 

 
 :הסבר לטבלה

 ).29עמוד  (ש"מומחית מטע% ביהממה של ה מחוות דעתה המשלילקוחה) 5עמודה (בפועל ההכנסה של התובעות   .א

 ).  לחוות דעתה המשלימה36עמוד  (ש"מומחית מטע% ביהמה על נתוני מבוסס) 7עמודה (התפעולי שיעור הרווח   .ב
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הוספנו את נתוני הרווח , 1996�1997 כיוו� שבחוות דעתה שגתה המומחית ולא נתנה ביטוי לשני%, כאמור  
  ).  בי� ערוצי השיווק1.5יחס (קרו� שהגדירה המומחית על בסיס העי, התפעולי לשני% אלו

הונח באופ� שמרני אותו ,  בהעדר כל מידע אחר הרלוונטי לחישוב הרווח התפעולי לשנה זו� 2003לגבי שנת   
שיעור רווח תפעולי המומחית  לא הגדירה 2003 כיוו� שלגבי שנת ,זאת. 2002 �שיעור רווח תפעולי כמו ב

  .1996�1997  בי� ערוצי השיווק כפי שנעשה לעיל לגבי השני1.5%להפעיל את המקד% של נית�  ולכ� לא ,לסוכני%

 .) בפרק הריביתכמפורט לעיל( WACCריבית  הוכפל בשיעור) 9עמודה (כל שנה הרווח האבוד של   .ג

 .2003להצמיד סכומי% אלו למחירי אמצע בית המשפט יתבקש להורות למומחית   .ד
    

לסכו� של  , על פי חלופה זומסתכ�  , XXX �  לXXX �וק ההרווח האבוד בש, על כ�  
,000962,18.  .  
  
  
  
  

  1996�2003 בשני� %13נתח שוק קבוע של תובעות  ל�' בתרחיש 
  

מתבסס כאמור על תרחישי הצמיחה המוצגי% מומחית שקבעה ה XXX � ליעד נתח השוק  .42

 בסיס מידע על (XXX � א( משהמומחית הפחיתה את נתח השוק אצל ה42.בחוות דעתה

 . XXX �בהיא הפחיתה את נתח השוק בהתאמה ג% , )שקיבלה בהמש(

 

יוו� שנתח השוק  כ, אול% 43.�26% ל�30%ביצעה המומחית הפחתה ביעד נתח השוק מ, כ(ב .43
מקבילה (בתחשיב התובעות בוצעה הפחתה , 30% ולא על 35%מלכתחילה אמור היה לעמוד על 

 .זהי% נותרו הפרמטרי% שאר .�31% ל�35%מ) לזו של המומחית
  

 )₪אלפי  (XXX - לXXX - רווח אבוד בשוק ה:  2לוח 

   שיעור     מכירות  

 רווח אבוד רווח רווח הכנסה הכנסה  הכנסה נתח  בהפחתת מכירות 

 כולל ריבית אבוד תפעולי אבודה בפועל פוטנציאלית שוק תחזוקה. ה XXX שנה

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 :עמודה

   2X3   =4-5   =6X7=       : נוסחה

          

1996 20,287 20,287 31.0% 6,289 450 5,839 25.02% 1,461 3,374 

1997 20,287 20,287 31.0% 6,289 450 5,839 21.38% 1,248 2,557 

1998 20,287 20,287 31.0% 6,289 450 5,839 32.60% 1,904 3,461 

1999 14,743 14,707 31.0% 4,559 270 4,289 30.00% 1,287 2,076 

2000 14,583 14,505 31.0% 4,497 180 4,317 27.20% 1,174 1,681 

2001 17,124 16,715 31.0% 5,182 180 5,002 20.00% 1,000 1,271 

2002 18,398 17,965 31.0% 5,569 90 5,479 22.20% 1,216 1,371 

2003 13,215 13,211 31.0% 4,095 90 4,005 22.20% 889 889 

          

 16,679 10,179   40,609 2,160 42,769   137,964 138,924 כ"סה

                    

        WACC:( 12.7%(מחיר הון 

  
  

  . .000679,16, �במסתכ� , XXX � לXXX �הרווח האבוד בשוק ה, י חלופה זו"עפ      
  
  
  
  

  2003ת  בשנ%53�ל עד 9961 בשנת %7.5�הגדל מנתח שוק תובעות  ל�' גתרחיש 
  

עולה הדרגתית על פני שנות ה ,לפיה יש לחשב לתובעות נתח שוק, ג% לפי שיטתה של המומחית .44
, כי הנזק שנגר% לתובעות גבוה בהרבה מזה שנקבע על ידה בחוות דעתהברור  עדיי� 44,התביעה

 . 1997 �1996בשל התעלמות מהשני% 
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 35% � ל�7.5% לפי נתח שוק עולה מ,XXX �  לXXX �להל� תחשיב חלופי לרווח האבוד בשוק ה .45
 .זהי% נותרו הפרמטרי%יתר ). ממוצע בי� שיעור הגידול המהיר לשיעור הגידול האיטי(
  
  
  

 )₪אלפי  (XXX - לXXX - רווח אבוד בשוק ה:  3לוח 

   שיעור     מכירות  

 רווח אבוד רווח רווח הכנסה הכנסה  הכנסה נתח  בהפחתת מכירות 

 כולל ריבית אבוד תפעולי אבודה בפועל פוטנציאלית שוק תחזוקה. ה XXX שנה

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 :עמודה

   2X3   =4-5   =6X7=       : נוסחה

          

1996 20,287 20,287 7.5% 1,522 450 1,072 25.02% 268 619 

1997 20,287 20,287 11.4% 2,319 450 1,869 21.38% 399 818 

1998 20,287 20,287 15.4% 3,116 450 2,666 32.60% 869 1,580 

1999 14,743 14,707 19.3% 2,837 270 2,567 30.00% 770 1,242 

2000 14,583 14,505 23.2% 3,368 180 3,188 27.20% 867 1,241 

2001 17,124 16,715 27.2% 4,538 180 4,358 20.00% 872 1,107 

2002 18,398 17,965 31.1% 5,584 90 5,494 22.20% 1,220 1,374 

2003 13,215 13,211 35.0% 4,625 90 4,535 22.20% 1,007 1,007 

          

 8,990 6,272   25,748 2,160 27,908   137,964 138,924 כ"סה

                    

        WACC:( 12.7%(מחיר הון 

  

  .  .8,990,000 �  במסתכ�, XXX � לXXX � ההרווח האבוד בשוק , על פי חלופה זו      
  
  
  

  2003ת  בשנ%13� ל עד 1996 בשנת %7�הגדל מנתח שוק תובעות  ל�' דתרחיש 
  

, �31% ל�7% לפי נתח שוק עולה מXXX � לXXX �להל� תחשיב חלופי לרווח האבוד בשוק ה .46
ת דעתה  יחד ע% השינויי% שביצעה בחוו45המבוסס על תחשיב המומחית בחוות דעתה הראשונה

 יתר .�211 ו210עיפי%  בס לעילוסברהכפי ש, )כתוצאה מנתוני% חדשי% שקיבלה( 46יהיהשנ
 .זהי% נותרו הפרמטרי%

  

 )₪אלפי  (XXX - לXXX - רווח אבוד בשוק ה:  4לוח 

   שיעור     מכירות  

 רווח אבוד רווח רווח הכנסה הכנסה  הכנסה נתח  בהפחתת מכירות 

 כולל ריבית אבוד תפעולי אבודה בפועל פוטנציאלית קשו תחזוקה. ה XXX שנה

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 :עמודה

   2X3   =4-5   =6X7=       : נוסחה

          

1996 20,287 20,287 7.0% 1,420 450 970 25.02% 243 560 

1997 20,287 20,287 10.4% 2,116 450 1,666 21.38% 356 730 

1998 20,287 20,287 13.9% 2,812 450 2,362 32.60% 770 1,400 

1999 14,743 14,707 17.3% 2,543 270 2,273 30.00% 682 1,100 

2000 14,583 14,505 20.7% 3,005 180 2,825 27.20% 769 1,100 

2001 17,124 16,715 24.2% 4,037 180 3,857 20.00% 771 980 

2002 18,398 17,965 27.6% 4,955 90 4,865 22.20% 1,080 1,217 

2003 13,215 13,211 31.0% 4,097 90 4,007 22.20% 889 889 

          

 7,976 5,560   22,824 2,160 24,984   137,964 138,924 כ"סה

                    

  

  .  .000967,7, � מסתכ� ב, XXX � לXXX � הרווח האבוד בשוק ה, על פי חלופה זו    
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;  
; 

; 

; 
  

  
 לבצע חישובי�/שה להורות למומחית בית המשפט להשלי�בק) 9.(ז

 

א, שהכירה בפוטנציאל ,  השוני% הנזקי% ראשיהמומחית לא השלימה את תחשיב, אמורכ .47
, לבצע חישובי נזק/בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למומחית להשלי%, לכ�. הנזקי%

י� לקבל את חישובי או לחילופ, )כמפורט להל� (בהתא% לנימוקי% הצמודי% לכל ראש נזק
ולהוסי, לכל חישובי התובעות הצמדה למדד המחירי% לצרכ� , כפי שהוצגו לעיל, התובעות

  ).2003ממועד אליו מתייחס כל סכו% עד לאמצע שנת (
  

שות  היא הריבית הנכונה בה יש לWACCהוכיחו מדוע ריבית  התובעות � גובה הריבית  .א
, כמו כ�. ות המקצועיות שנדרשו לכ(וא, הומצאו האסמכתא, בכל החישובי%שימוש 

המומחית הודתה בחקירתה כי שימוש בריבית לפי חוק פסיקת ריבית מטיבה ע% 

 WACCבית  המשפט הנכבד מתבקש לפסוק כי ריבית .  על חשבו� התובעותהנתבעות
ולהורות למומחית לבצע חישוביה מחדש לפי ריבית , היא הריבית בה יש לעשות שימוש

 .12.7%של 
 

 א( לא 7�1996 המומחית הכירה בפוטנציאל לנזק לשני% � XXX � לXXXכירות במ  .ב
בית , לאור העובדה כי החלטת המומחית מפלה לרעה את התובעות. כימתה אות%

 .המשפט הנכבד מתבקש להורות למומחית לכמת את הנזק שנגר% לתובעות בשני% אלו
  
גה תרחישי% שוני% של רווח הציא( , 2003לגבי שנת קבעה נזק המומחית לא , כמו כ�  

. - 873,000 �ל-  175,000נע בי� שאבוד ורווח , �25% ל5%הנעי% בי� , 2003תפעולי לשנת 
 �עולה כי הרווח התפעולי הממוצע שאפיי� את פעילות המכיוו� שמחוות הדעת השנייה 

XXXבית המשפט הנכבד מתבקש להורות  – )26.4%ליתר דיוק  (25% � קרוב יותר ל
  .לס( הנזק שנגר% לתובעות) 2003בגי� שנת ( - 873,000ית להוסי, למומח

 

א( התעלמה , XXX � המומחית הכירה בפוטנציאל נזק ג% ל� XXX � לXXXבמכירות   .ג
כי פסוק בית המשפט הנכבד מתבקש ל, על כ�. הראיות שהביאו התובעות בעניי� זהמ

 . זהולהורות למומחית לבצע חישוב לראש נזק, XXXהתובעות מכרו 
 

 וג% זקפה נתח 1999 המומחית זקפה הכנסה שלילית לתובעות לשנת �  XXX �במכירות ל  .ד
בית , מכיוו� שמצב זה אינו הגיוני. ללא כל הסבר, שוק בפועל גבוה מנתח שוק פוטנציאלי

המשפט הנכבד מתבקש להורות למומחית לבצע חישוביה מחדש בהנחה כי לא תתכ� 
 . הכנסה שלילית

 

, XXX המומחית כלל לא יחסה ירידת ער( חברה בתחו% מוצרי � חברהבירידת ער" ה  .ה
בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למומחית . א, שהכירה בפוטנציאל ראש נזק זה

 �הלבצע חישוביה מחדש בהנחה כי נגר% לתובעות נזק בתחו% ירידת ער( חברה במוצרי 

XXX . 
  

.  אשראי באפשרות לנזק עלות המומחית הכירה� עלות העמדת אשראי שנטלו התובעות  .ו
בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למומחית לבצע חישוב בהנחה כי נגר% לתובעות נזק 

 .עלות אשראי
  

 להוסי, הצמדה ש"מומחית מטע% ביהמה להורות  מתבקשבית המשפט �הצמדה למדד   .ז
לכל ) 2003עד לאמצע שנת , ממועד אליו מתייחס כל סכו%(למדד המחירי% לצרכ�  

 .שובי% לעילהחי
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 סיכו� הממצאי�) 10.(ז
 

הוכח כי התובעות ניזוקו על פיו , מוצג להל� סיכו% התרחיש העיקרי, לאור כל האמור לעיל .48
 :בראשי הנזק הבאי%, ו הנתבעותמהפרקטיקות האנטי תחרותיות בה� נקט

 

   -  18,962,000 ס( של – XXX מוצרי �  XXXבשוק   .א

  -  28,178,000 ס( של – XXX – XXXבשוק   .ב

  -  12,447,000 ס( של – XXX  � XXXבשוק   .ג

  -  871,000 ס( של – XXX –בירידת ער( החברה   .ד

  -  12,875,000 ס( של – XXX –בירידת ער( החברה   .ה

  - 1,569,000 ס( של –בעלות הריבית על אשראי   .ו
  

 . ח" ש000,74,900 � מסתכ� ב2003 לשנת 1996שנגר� לתובעות בתקופה שבי� , ס" כל הנזק          
  

הוצגו מספר תרחישי% שוני% לחלק , י הנתבעת"בפרק לעיל שד� בגובה הנזק שנגר% לתובעות ע .49
 .11להל� פירוט ראשי הנזק והתרחישי% השוני% שלה% בלוח . מראשי הנזק

 

 ראשי הנזק בתרחישים השונים: 11לוח   

 מ"לפני מע, מחירים שוטפים, ₪אלפי   

    תרחיש  

 'תרחיש ג 'תרחיש ב 'תרחיש א עיקרי תרחיש/  ראש נזק    

      

1 XXX 18,962 16,679 8,990 7,976 

2 XXX 28,178 25,091 --------- --------- 

3 XXX 12,447 --------- --------- --------- 

4 XXX -174 522 871  ירידת ערך החברה --------- 

5 XXX -11,236 12,875  ירידת ערך החברה --------- --------- 

 --------- --------- --------- 1,569 עלות העמדת אשראי 6

            

 
, לקחנו את התרחישי% השוני% של ראשי הנזק ובנינו מה% את מרחב האפשרויות השונות

  :'ה 12  עד ' א 12המפורטי% בלוחות ,  תרחישי48% �המסתכמות ל
  

 1-10אפשרויות : ' א- 12לוח 

 מ"לפני מע, חירים שוטפיםמ, ₪אלפי 

            

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 תרחיש  

1 XXX 18,962 18,962 18,962 18,962 18,962 18,962 18,962 18,962 18,962 18,962 

2 XXX 28,178 28,178 28,178 28,178 28,178 28,178 25,091 25,091 25,091 25,091 

3 XXX 12,447 12,447 12,447 12,447 12,447 12,447 12,447 12,447 12,447 12,447 

4 XXX -522 522 871 871 174 174 522 522 871 871  ירידת ערך החברה 

5 XXX -11,236 12,875 11,236 12,875 11,236 12,875 11,236 12,875 11,236 12,875  ירידת ערך החברה 

 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 עלות העמדת אשראי 6

 69,827 71,465 70,175 71,814 72,565 74,204 72,914 74,552 73,262 74,900 כ"סה 

                        

  
;  
;  
; 

; 

; 
 שנגר� לתובעות נע עולה כי שיעור הנזק,  האפשרויות הנגזרות מהתרחישי� השוני�48מכל 
  .)תרחיש המכסימאליב(.  000900,74,בי� ל) בתרחיש המינימאלי(.  000493,58,בי� 


