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  ;ההמשיב                                 

  
   '20: סכו� התובענה האישית
  . בהערכה$ '500,000 $כ: סכו� התובענה הייצוגית

  .ה וסעד הצהרתיצו עש, כספית: מהות התובענה

  
1 בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית

 
 $2006ו"התשס, לחוק תובענות ייצוגיות) 1(א5בהתא+ לסעי* 

  

בקשה לאישור תובענה כתובענה , להגיש לבית המשפט הנכבד, המבקש מתכבד בזאת .1
 .  המוגשת בד בבד ע+ הגשת כתב התביעה, ייצוגית

  
  '  כנספח אב"מצ כתב תביעה   'נספח א
  '  כנספח בב"מצ בבקשה . תצהיר המבקש התומ  'נספח ב

 

 :בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת כדלקמ�  .2

 

 $ו " לחוק תובענות ייצוגיות התשס8לעשות שימוש בסמכותו המוקנית לו על פי סעי*   .א
לאשר את התובענה המצורפת ו") החוק "או/ו" חוק תובענות ייצוגיות: "להל+( 2006

 לתוספת השנייה 1בהתא+ להוראות סעי*  $ענה ייצוגית  כתוב'כנספח אלבקשה זו 
 . ובמסגרת זו לית� הוראות נוספות כפי שיפורט להל�,בחוק תובענות ייצוגיות

 

ולהגדיר ,  לחוק תובענות ייצוגיות10לעשות שימוש בסמכותו המוקנית לו על פי סעי*   .ב
א+  בהת,")הקבוצה:"להל�(בשמה מוגשת התובענה הייצוגית " הקבוצה"את 

 :למפורט להל�

  
 אשר מתגוררי+ בשטח ,צרכני שירותי מי+ וביוב ,לקוחות המשיבהכל : נ"הקבוצה"

 מכוח סעי* 15/06/2009פ הרישיו� שהוצא לה ביו+ "פעולתה של המשיבה המוגדר ע
 .")חוק תאגידי מי� וביוב:"להל�(2001, א"התשס$ לחוק תאגידי מי+ וביוב15

  
 לפי שיקול דעתו ולפי הבקש להגדיר את הקבוציתהנכבד  בית המשפט ,לחילופי�

  .ראות עיניו

                                                
 .אלא א+ צוי� במפורש אחרת,  במקוראינ+כל ההדגשות בבקשה זו  1
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לפסוק כי עילות התובענה הינ� כמפורט בהמש. בקשה זו ובכתב התביעה המצור*    .ג
 .אליה

  

לפסוק כי התובענה הייצוגית מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות   .ד
 .לקבוצה התובעת כולה

  

וכ� כל , הצרכני+/מספר הלקוחותאודות  למסור פרטי+ מדויקי+ הלהורות למשיב  .ה
 .הערכת סכו+ התביעה הייצוגית/נתו� רלוונטי אחר  לצור. כימות

  

לפי הפירוט , הכל. י צרכני המשיבה"עלות השיחות אשר בוצעו עהשבת להורות על   .ו
 .בהמש.

  

 .או צווי עשה כמפורט בפרק הסעדי+  בהמש. בקשה זו/לתת צווי+ הצהרתיי+ ו  .ז

  

בשפה ה זו תפורס+ בשני עיתוני+ בעלי תפוצה מספקת טה בבקשלהורות כי ההחל  .ח
ולית� הוראות נוספות כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכו� בדבר אופ� , הערבית

 . בהוצאות הפרסו+ושא יהולקבוע כי המשיב, הפרסו+ כאמור

  

וזאת על פי סעי* ,   בהגשת התובענה ובהוכחתה גמול מיוחד אשר טרחלפסוק למבקש  .ט
 . תובענות ייצוגיות לחוק22

  

בהתחשב בתועלות שתביא התובענה לחברי , הול+ וראוילפסוק שכר טרחת עור. די�   .י
על פי סמכותו של כבוד בית המשפט , להכו. ובהתחשב בסעדי+ ההצהרתיי+, הקבוצה

 . לחוק תובענות ייצוגיות23המוקנית לו בסעי* 

  

 .במלוא הוצאות בקשה זו הלחייב את המשיב  .יא
  

כפי שימצא בית המשפט הנכבד , בתובענהבבקשה ו נוספות בדבר הדיו� לית� הוראות  .יב
 ו.לנכו� וצודק בנסיבות העניי�

  
  : ואלה נימוקי הבקשה

   
  :הצדדי�. א

 

בעל תואר ראשו� , מורה ומחנ. במקצועו לשעבר, . די� במקצועו כיו+רוהמבקש ע .3
כול+ , קי+ ותואר שני במנהל עסהתואר ראשו� בפסיכולוגיה וסטטיסטיק, במשפטי+

 .מטע+ אוניברסיטת חיפה

 

העוסקת בניהול משק הינה חברה ) "החברה"או / ו"מי הגליל: "להל� ג+(המשיבה  .4
$דיר, אלכרו+$ד'מג, חנא$דיר, עראבה, ני�'סח:  של המועצות המקומיותהמי+ והביוב

המשיבה נותנת שירותי מי+ וביוב , כ"בסה).  רשויות מקומיות7 (בענה$נח* ו,  אלאסד
 $המשרתי+ כ,  מד מי+25,000 $ובשטחה מותקני+ כ, צרכני+/ תושבי+100,000 $ לכ

 .'וכו..בתי עסק,  בתי אב25,000

  

החברה , ח דב ימיני"י רו" ע30/06/2010שנער. ליו+ ,  החברה שלח הכספי"כעולה מהדו .5
תאגיד " בש+ 2009 ביולי 2 מ ביו+ "נתאגדה ונרשמה על פי חוק החברות כחברה בע

שונה , 21/12/2009יו+ ב". מ"ני� בע'בקעת בית הכר+ בקעת סח$וב האזוריהמי+ והבי
פ "החברה פועלת ע, כאמור. "תאגיד המי� והביוב האזורי�מי גליל"$שמה של החברה ל
 .תאגידי מי+ וביובחוק  של 15סעי*  בהתא+ ל,2009 ביוני 15ביו+ רישיו� שהוצא לה 

  
  ' כנספח גב"מצח "העתק דפי+ רלוונטיי+ מהדו  'גנספח   
  
 7ומספקת שירותי מי+ וביוב לתושבי , 2010 לינואר 1החברה פעילה החל מיו+  .6

, כאשר נכו� להיו+,  זאת.כפרו של המבקש,  כפר עראבה,ובכלל+. הרשויות שבתחומה
  .ני�' בעיר סחא- ורקלמשיבה משרדי+ הממוקמי+ 
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  :רקע עובדתי. ב
  

הפרת חובה ,  מאוד של הטעיהמורח עניינ+ במקרה ,בקשה זו והתביעה המצורפת אליה .7
 .ועשיית עושר ולא במשפט שעשתה המשיבה על חשבו� צרכניהחקוקה 

 

על שמו של . שמספקת לה+ המשיבהוביוב  מי+ שירותיהמבקש ובני משפחתו צרכו  .8
). 22318002200 משל+' מס (2241086 מד מי+ שמספרו  בספרי המשיבההמבקש רשו+

  עבורומספר חשבונות מי+ שהנפיקה המשיבההמבקש קבל במהל. השנה האחרונה 
 .ושולמו על ידו

  

עבר משק המי+ תהפוכות רציניות ומחירי המי+ , במהל. שנת פעילותה של המשיבה .9
ממה , לפחות, $2מי+ הינו פי) מטר מעוקב(מחירו של קוב ,  כ..זנקו באופ� חד מאוד

  .שגבו המועצות המקומיות בעבר
  

 $חוק הגנת הצרכ�$ ל17ישראל תיקו� מספר  התקבל בכנסת 06/12/2005ביו+  .10
. 15/03/2005התיקו� נכנס לתוקפו ביו+ . 2")חוק הגנת הצרכ+: "להל� (1981, א"התשמ

,  עוסקי+ מסוימי+,לפי אותו סעי*.  הגנת הצרכ�ב לחוק18הוסי* את סעי* , תיקו� זה
פורט ובכלל+ המשיבה כפי שי, הגנת הצרכ� מ� הסוג המנוי בתוספת  השנייה לחוק

סוגי /על המשיבה ואות+ ספקי+, לאמור. חינ+ שירות טלפוניאמור לספק , בהמש.
כי צרכני+ יוכלו להשיג אות+ במספר טלפו� , לדאוג לכ., עוסקי+ המנויי+ בתוספת

 .")חינ�טלפו+ : "להל� (העוסק/ההתקשרות אליו תוטל על הספק/אשר עלות החיוג 

  

חינ+ טלפו� $ + את החובה לפרס+ את העוסקי/ב הטיל ג+ על אות+ ספקי+18סעי*  .11
 :במספר דרכי+

  ;הסכ+ בי� העוסק לבי� הצרכ�  .א

 ;חשבו+ שמוצא לצרכ+/כל חשבונית  .ב

 .הספק/עוסקה אתר האינטרנט של  .ג

  

 חינ+ טלפו�, בפועל המשיבה לא ספקה בעבר ואינה מספקת נכו� להיו+, דא עקא .12
 .פר זה בשו+ דר. שהיאסאינה מפרסמת מ, ומ+ הסת� ג�. לצרכניה

 

: מספר הטלפו� היחידי המפורס+ על החשבוניות שנשלחו למבקש וליתר הצרכני+ הינו .13
משל+ עליה , התקשרות לטלפו� זה/וכל חיוג. טלפו� זה אינו טלפו� חינ+.  046741221
 .הצרכ�/המתקשר

  ' כנספח דב"מצשהתקבלו בידי המבקש , על שני צדדיה+, עתק חשבוניותה'       נספח ד
  

, שכ�. ניזוק מהתנהגות זו, ודע לו לאחרונה על חובתה של המשיבהאשר נ, המבקש .14
 נאל1 במש. שנת קיומה של המשיבה להתקשר יותר מפע+ אחת ,המבקש בתור צרכ�

,  ובשל העדרו של שירות טלפוני חינ+, ל"בכל הפעמי+ הנ. בענייני השירות שהיא ספקה
 .של שיחות אלווחויב ב, התקשר למספר הטלפו� הרגיל שמפרסמת המשיבההוא 

  

לכל .  הינ+ בגדר הטעיה של ממש של המשיבהמעשיה ומחדליה, כפי שיורחב בהמש. .15
 .עושה חסד ע+ המשיבה" רשלנות" המונח ,בנסיבות, א+ כי. מדובר ברשלנות, הפחות

 

 .פירוט+, ולהל�. אלו ה+ כלל+ של דברי+ .16

  
  :תובענה וההבקשההגשת ת מטר . ג
  

עמד . כלשונ+ של מלומדי+"  מובניתתת אכיפה"של סובלת מתופעה " חקיקה צרכנית" .17
 :3ניב$בר' מ' על כ. פרופ

  

                                                
  .15/12/2005, ו"ד בכסלו התשס"י, 2039ספר החוקי+  2
  .252$253, 251) ד"תשנ) (1(עיוני משפט יט, "גבולה של התובענה הצרכנית הייצוגית) "בורונובסקי(ניב $בר' מ 3
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וכ. ג+ היק* הפגיעה , ניכרי+$רוב העסקות הצרכניות הינ� בסכומי+ לא"
בהיות הנזק . או הנזק הצפויי+ כתוצאה מחריגה מהכללי+ הצרכניי+

נמוכה ג+ הכדאיות , הטיפוסי הכרו. בהפרת זכות צרכנית נמו. יחסית
, במונחי זמ�(תוחלת העלות . גשת תביעה המסתמכת על עילה צרכניתשבה

הכרוכה בהגשת תביעה ובניהולה עלולה להיות גבוהה יותר ) הוצאות וכולי
מכא� ברור . ברוב המקרי+ מאשר תוחלת הרווח הצפויה מהתביעה
ידי צרכ� יחיד $שקיימת הסתברות נמוכה לנקיטת הליכי+ משפטיי+ על

כי רמת , מצב זה כשלעצמו מוביל למסקנה. תיו כצרכ�בגי� פגיעה בזכויו
 תהיה האזרחית האכיפה באמצעות הליכי הצרכ� הגנתהאכיפה של חוקי 

אכיפה מובנית לגבי החקיקה �קיימת תת, דהיינו, נמוכה יחסית
  ." הצרכנית

  
 ת עקרוניגישה הינה להמשי. באותהבקשה התביעה ות הושמה מוגשלהמטרה , ובכ� .18

טיות של נורמות משפ" אכיפה אזרחית"והמעודדת , ה בפסקי די� רבי+תאשר הותוו
פסק הדי� המנחה בעניי� ". תת אכיפה"מתופעה של , מסיבות אלו ואחרות, הסובלות

 :4טה' פוקצבעניי� השופט רובינשטיי� ' כבשנת�  של בית המשפט העליו�  הינו, זה

  
הרשויות צרי- שיעשו מלאכת+ כפי שהטיל עליה+ המחוקק בפיקוח , אכ+"

רשויות מצדיקה לפתוח כבדותה ואיטיותה של פעולת ה, ואול�. ובאכיפה
כ- שהאזרח האכפתי המבקש לשמור את , "אכיפה אזרחית"פתח ל

  .בריאותו ובריאות הציבור יוכל להשפיע א/ הוא לתקנת הרבי�
נוסח ( לפקודת הנזיקי+ 63תביעה בעקבות הפרת חובה חקוקה לפי סעי/ 

לא . המצטבר והול-, בשעה שענייננו בנזק לאד�, א/ היא דר- לכ-) חדש
בעניי+ סעי/ זה "לפקודת הנזיקי+ קובע כי ) ב(63תר להזכיר שסעי/ למו

א� לפי פירושו , רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני
הנכו+ הוא לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובת� או להגנת� של בני 

אי+ ". אד� בכלל או של בני אד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו פלוני
חשי� בתו. דיני ' ראו ג+ מ; ספק בכ- לענייננו באשר לחוק הגבלת העישו+

' מ, ברק' א, אנגלרד' י, טדסקי' בעריכת ג, תורת הנזיקי� הכללית, הנזיקי�
  ".106, ז"תשל, חשי�

 

                  
  :הטיעו+ המשפטי. ד
  
 : הגנת הצרכ+דיני�1ד

 

חת מהוראות חוק  ישנו הפרה של יותר מהוראה אה של המשיבבמעשיה ובמחדליה .19
 .הגנת הצרכ�

 

 :5אמר בית המשפט העליו�, אודות מטרתו של חוק הגנת הצרכ� .20
  
עושק , מטרתו של חוק הגנת הצרכ� היא להג� על הצרכ� מפני מעשי מרמה"

מלא ככל , והטעיה ולהבטיח כי בעשותו עסקה יעמוד לרשות הצרכ� מידע
יסו של החוק הינה ההנחה העומדת בבס. על טיב העסקה ועל פרטיה, האפשר

כי בהינת+ מידע מלא והוג+ יוכל הצרכ+ לכלכל את צעדיו ולהתקשר בעסקה 
נקבע בו האיסור , חובת הגילוי הרחבהלש+ כ. נכללה בחוק . מיטיבה ורצויה

, איסור על ניצול מצוקתו של הצרכ�, "העלול להטעות צרכ�"על כל דבר 
וכ� איסור על הפעלת , הידיעתו את השפ$חולשתו הגופנית או הנפשית או אי

$ +"תש,  דברי ההסבר בהצעת חוק הגנת הצרכ�וראו(השפעה בלתי הוגנת עליו 
 והדיו� $1994 ד"תשנ, )3 ' תיקו� מס(הצעת חוק הגנת הצרכ� , )302 ' בעמ (1980

;  ואיל.9380) ד"תשנ (139כ "ד(בקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק זו 
  ))."13.7.1994ישיבה מיו+ 

  

                                                
  ].פורס+ במאגרי+, 05/07/06נית� ביו+ [ מ"טה בע'פוקצ  ' נ   אירית שמש   9615/05רעא  4
  801' עמ, 787) 2(פד נו,  עיריית ירושלי�'נב דליה   אזו  3613/97. א.ע$ב 5



 5

  
קובע , 17 בתיקו� ,כאמור, שהוס*לחוק הגנת הצרכ� ' האחרו� לפרק דהסעי* , ב18י* סע .21

 :לאמור

   

 –יה יעוסק המנוי בתוספת השנ  )א( .ב18"

   יספק שירות טלפוני חינ+ לש+ מת� מענה לכל פניה שעניינה ליקויי+   )1(  
או פגמי+ בטובי� שמכר או בשירותי+ שאות+ הוא נות� מכוח די� או הסכ+ 

  ;השירות הטלפוני יכלול ג+ מענה אנושי; ) שירות טלפוני–בסעי* זה (

את מספר הטלפו� שבו נית� לקבל את , באופ+ ברור ובולט, יגלה לצרכ�  )2(  
בכל אחד , השירות הטלפוני וכ� את השעות שבה� נית� השירות הטלפוני

  :א+ קיי+, מאלה

  ;הסכ+ בי� העוסק לבי� הצרכ�  )א( 

  ;וציא העוסק לצרכ+כל חשבונית שה  )ב( 

  .אתר האינטרנט של העוסק  )ג( 

  –רשאי , באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, השר  )ב(    

  ;לקבוע הוראות בכל הנוגע למת� שירות טלפוני לפי הוראות סעי* זה  )1(   

  "    .לשנות את התוספת השניה  )2( 
 
 : בדברי ההסבר להצעת החוק6  נאמר17על תכליתו של תיקו�  .22

  
למשל ,  המספקי+ שירותי+ או טובי� למספר רב של צרכני+עוסקי+"

נותני+ שירות ,  האינטרנט וכדומה,הלווי�הכבלי+ ובתחו+ שירותי 
באמצעות הטלפו� לגבי פגמי+ או ליקויי+ בטובי� או בשירותי+ הניתני+ 

ת כאמור נאלצי+  שירוהמעונייני+ לקבלצרכני+ , במקרי+ רבי+. לצרכני+
 השירות במענה הטלפוני ובדר. כלל ג+ לשל+ את להמתי� זמ� רב למת�

מת� שירות טלפוני ) 18' תיקו� מס(הצעת חוק הגנת הצרכ� . חשבו� השיחה
 הנות� באה להטיל חובה על עוסק, המתפרסמת בזה, $2005ה"התשס, )חינ+

שירות למאה אל* צרכני+ לפחות לספק שירות חינ+ של  מענה טלפוני בכל 
הצעת .  או פגמי+ בטובי� שמכר או בשירותי+ שנת�פניה שעניינה  ליקויי+

 תוטל על העוסק הטלפו+ בענייני� האמורי� עלות שיחתכי , החוק קובעת
  ".שמכר את הטובי+ או שנת+ את השירותי�

  
  ' כנספח דב"מצהעתק הצעת החוק   'נספח ד      

 

 למספר  נקבעה רצפה כלשהילאתקבל לראות בנוסח החוק שהכפי שנית� , בסופו של יו+ .23
עוסק מסוג העוסקי+ המנויי+ בתוספת השנייה כפו* להוראות התיקו� , ולכ�. הצרכני+

 .ללא כל קשר למספר צרכניו

  

ספקי+ המחויבי+ לנהוג / סוגי+ של עוסקי+7התוספת השנייה לחוק הגנת הצרכ� מונה  .24
 מי+ ספק"אחד מבי� שבעה אלו הינו .  ולספק שירות טלפוני חינ+ב18כאמור בסעי* 

  ."$1959ט" התשי,כמשמעותו בחוק המי+
  

  :המשיבה היא  ספק מי�
  

  

ק כי וחלי איש לא, ואול+. חוק המי+ אינו מגדיר בסעי* ההגדרות שלו מיהו ספק מי+ .25
ניהול משק " הינה , של המשיבהוסדהיו והתכלית קיומה, שכ�. המשיבה הינה ספק מי+

 .)'ראה נספח ג (ל"הנ" המי+ והביוב של המועצות המקומיות

 

  :כדלקמ�, בחיקוקי משנה, 7ר מהזדמנות אחתמוגדר ביות" ספק", ואול+ .26

                                                
א "י, 88 הכנסת $הצעות חוק. $2005ה"התשס, )מת� שירות טלפוני חינ+)(18' תיקו� מס(הצעת חוק הגנת הצרכ�  6

על א* שבחוק עצמו צוי� " 18' תיקו� מס"תשומת הלב כי בהצעת החוק נאמר ) [ב"מצ. (18/07/2005. ה"בתמוז התשס
 ]17בתיקו� שמדובר 
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" 

בי� א+ הפיק+ בעצמו ובי� א+ , פ רישיו� הפקה" המספק מי+ לאחר ע$"ספק"
           ";קיבל+ מספק אחר

  
 שילוב� . המשיבה קבלה רישיו� הפעלה מכוח חוק תאגידי מי+ וביוב, מעבר לצרי-, ועוד .27

 כי המשיבה הינה , לכ.ספק של  צלולצאינו מותיר , של הוראות חוק תאגידי מי+ וביוב
 :"ספק מי+"

  

 ":פעילות חיונית"סעי* ההגדרות של חוק תאגידי מי+ וביוב קובע מהי  .27.1

 –" פעילות חיונית""      

 מת+ שירותי מי� לצרכני� יחד ע� – 3לגבי חברה שהוקמה לפי סעי*   )1(  
  ;מת+ שירותי ביוב לצרכני�

  )2(  ..............................................  
 

 :לחוק תאגידי מי+ וביוב קובע לאמור 3סעי*  .27.2

  
או פעילות , רשות מקומית רשאית להחליט כי פעילות חיונית שלה) א"(

יבוצעו בידי חברה שהיא תקי+ , חיונית יחד ע+ פעילות נוספת שלה
ומספר רשויות מקומיות רשאיות להחליט כי פעילות חיונית , למטרה זו

יבוצעו בידי חברה , ות חיונית יחד ע+ פעילות נוספת שלה�או פעיל, שלה�
החליטו רשות מקומית או רשויות ; שה� יקימו במשות* למטרה זו

והוראות חוק זה , תוק+ החברה לפי הוראות חוק זה, מקומיות כאמור
  .יחולו על החברה

 )....................................."ב(
 

 :ב קובע לאמור לחוק תאגידי מי+ וביו14סעי*  .27.3

  
לא תעסוק חברה בפעילות חיונית אלא על פי רישיו� שנית� לה לפי חוק "

ולא תעסוק בפעילות נוספת אלא א+ כ� נית� לה ג+ , זה ובהתא+ לתנאיו
  ".ובהתא+ לתנאיו, רישיו� לאותה פעילות נוספת

  
. יהעת חדלה מלספק טלפו� חינ+ לצרכנ, פ החוק"המשיבה הפרה את חובתה ע, צא ולמד .28

תקלות בשירות אשר מעניקה המשיבה נאלצו /צרכני+ אשר חפצו להתלונ� על פגמי+, ובכ.
ונאלצו ג+ לשל+ על שיחות אלו , להתקשר לטלפו� הרגיל המפורס+ על חשבונות המי+

 .ממיטב כספ+

 

 : לחוק הגנת לצרכ� קובע בזו הלשו�2' סע .29

      

 או בעל פה או בכל בכתב, במעשה או במחדל –לא יעשה עוסק דבר ) א("       
 העלול להטעות –דר. אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

מכלליות  בלי לגרוע; ) הטעיה–להל� ( מהותי בעסקה �צרכ� בכל עניי
  :סקהע אלה כמהותיי+ בי+ יראו ענייניהאמור

    "……………………………".............................................  

                    
, זאת". ענייני+ מהותיי+"הקובע רשימה בלתי סגורה של סוגי , הינו סעי* סל) א(2סעי*  .30

כי נית� להוסי* לרשימה זו גילויו של כל פרט אשר חובה , כאשר ברור מאיליו ואי� חולק ג+
 .לגלות מכוח הדי�

 

ילתה את דעתה ובכ. היא ג. מלספק טלפו� חינ+ לצרכניה, בכוונת תחילה, נמנעה המשיבה .31
  .ת צרכניה כאחרו� הסוחרי+ בשוקלהטעו

                                                                                                                                       
תקנות מדידת מי+ ;  לחוק המי+118אשר הותקנו מכוח סעי* , $1987ז"התשמ, )היטל איזו�(תקנות המי+ : ראה 7
, )חישוב עלות שירותי מי+ וביוב והקמת מערכת מי+ או ביוב(כללי תאגיד מי+ וביוב ;  $1988ח"תשמ, )מדי מי+(

 .די מי+ וביוב לחוק תאגי$103 ו101 שנקבעו מכוח סעיפי+ $2009ע"תש
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. אי� די�  עילת ההטעיה לפי חוק הגנת הצרכ� כדי� עילת ההטעיה לפי דיני החוזי+, ודוק .32
 :8י בית המשפט העליו�" עהדברי+ פורשו

  
לבי� ) או המוסתרי+(הטעיה נוצרת כאשר קיי+ פער בי� הדברי+ הנאמרי+ "

הטעיה במעשה על דר. , האחת: הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות. המציאות
הטעיה , יהיוהשנ; של מצג שווא הכולל פרטי+ שאינ+ תואמי+ את המציאות

שלו דיני ' ג: ראו. (אי גילוי פרטי+ מקו+ שיש חובה לגלות+: קרי, במחדל
כר. , ג"תשנ(כה� חוזי+ ' פרידמ� ונ' ד; 225) ה"תשנ, הימהדורה שני(חוזי+ 

 לפי דיני החוזי� כדינו של איסור אי+ די+ עילת ההטעיה: ודוק). 787) 'ב
ההטעיה על פי חוק הגנת הצרכ+ בעוד שבדיני החוזי� על מנת שתתגבש 
עילת ההטעיה נדרש כי הצד הטוע+ להטעיה אכ+ טעה ובשל טעותו זו 

, )1973ג"תשל , )חלק כללי( לחוק החוזי� 15סעי/ : ראו(התקשר בחוזה 
דבר העלול "והוא חל על כל הרי שהאיסור מכוח חוק הגנת הצרכ+ רחב יותר 

 לחוק הגנת 2סעי* : ראו (ג� א� הלה לא הוטעה בפועל" להטעות צרכ+
, ליפרט' מ נ" בנק משכנתאות לישראל בע$ טפחות 1304/91א "הצרכ� וכ� ע

 )"326, 309) 3(ד מז"פ
 

השופטת ' מפי כב,  דברי+ חשובי+ וקולעי+ אלו9ברזניבסוגיית ההסתמכות נאמרו בעניי�  .33
 ):בדעת מיעוט(כה� $ רגשטרסב

    
ידי פרסו+ העלול $לצור. הקמת עילת תביעה לפיצויי+ בגי� נזק שנגר+ על"  

כי נגר+ נזק וכי , יש להוכיח לכאורה כי הפרסו+ עלול להטעות, להטעות
ע� זאת ג� . קיי+ קשר סיבתי עובדתי ומשפטי בי� הפרסו+ לבי� הנזק

ות יכול שיתקיי� קשר בהיעדר הסתמכות הצרכ+ על הפרסו� העלול להטע
קביעת איסור התנהגותי על , ראשית שכ�, סיבתי בי+ הפרסו� לבי+ הנזק

הטעיה בלי להכיר בסעד הפיצויי+ בשל הפרתו ללא הוכחת הטעיה בפועל 
, שנית. הופכת את האיסור העיקרי של החוק לחסר סעד אזרחי של ממש
 $ של צוהאפשרות שצרכ� ישקיע מאמצי+ וכספי+ רבי+ לש+ קבלת סעד

הפעלת הסנקציה , שלישית. מניעה לטובת הציבור בכללותו היא קלושה
ונראה כי אי� בכוחה , הפלילית במש. שנות קיומו של החוק נעשתה במשורה

של הסנקציה העונשית לשמש הרתעה משמעותית לעוסק רב עוצמה מפני 
ת והוא הדי� בהפעל, הטעיית ציבור הצרכני+ שתוצאתה גריפת הו� רב לכיסו

גישה שלפיה נדרשת הטעיה בפועל לש� קבלת , רביעית. סנקציות מנהליות
תצמצ� את היק/ אחריותו של העוסק רק כלפי אות� , סעד של פיצויי�

ידי מצגי העוסק ותהפו- את �צרכני� שיהא ביד� להוכיח כי אכ+ הוטעו על
פרשנות שלפיה סעד , חמישית. ההטעיה לכדאית מנקודת מבטו של העוסק

תיצור הבחנה , יי+ עומד רק למי מבי� הצרכני+ אשר הוטעה בפועלהפיצו
מלאכותית בי� ציבור הצרכני+ שעשה שימוש במוצר או בשירות אשר המידע 

לבי� קבוצת הצרכני+ , א. לא נחש* למצג המטעה, שנית� על אודות+ מטעה
במקרי+ אחרי+ בעבר לא , שישית. שהמידע המטעה אכ� הגיע לידיעתה

שפט העליו� להרחיב את מגוו� הסעדי+ מעבר לאלה שנמנו המ$ היסס בית
החוק קובע איסורי+ , שביעית. מנת שלא לרוק� את החוק מתוכ�$ בחוק על

ושהפרת+ מקנה לצרכ� זכות , נוספי+ שאי� נדרשת בה+ הוכחת הסתמכות
אי� טע+ להעניק בגי� הפרת איסורי+ אלה סעד פיצויי+ . רחבה לפיצויי+

המשפט ולא לעשות כ� לעניי� הפרת $דעת רחב לבית$עצמאי הכולל שיקול
  )."א437 –ז 435( איסור ההטעיה –האיסור המרכזי בחוק 

  
  .....ובהמש.

  
$ידי פרסו+ העלול להטעות אינה דורשת הסתמכות על$העוולה המבוצעת על"

והיא , מנת לזכות את הצרכ� בפיצויי+ על נזקי+ שנגרמו לו עקב אותו פרסו+
אילו התכוו� המחוקק להקביל את איסור . ת ההסתמכותאינה כבולה לדריש

                                                
  $609 608' עמ, 600) 1(נד ד"פ, מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע ' נ שלו� ארד  2837/98א "רע 8
  )385) 6(ד נז''פ, מ"חברה ישראלית לתקשורת בע, בזק '  נ ברזני  5712/01א "דנ 9



 8

היה מקו+ לצפות שיעשה , ההטעיה לאחת מ� העוולות הדורשות הסתמכות
דרישת ההסתמכות אינה מתבקשת מנוסח החוק ומתכליתו . כ� במפורש

כ� יכול שיתקיי+ קשר סיבתי ללא $על, לצור. התקיימותו של קשר סיבתי
  )." ג–א 440(הסתמכות 

  
 :נאמרו הדברי+ הבאי+) ג+ כ� בדעת מיעוט( מפי כבוד השופט מצא ואילו .34

  
על דיני ההטעיה הצרכנית להתמודד ע� דרישת ההסתמכות וע� סוגיית "

תחת דרישת . הקשר הסיבתי בדר- שונה מדרכ� של דיני הנזיקי+
 היאה לדיני הנזיקי+ המסורתיי� –ההסתמכות האישית של כל צרכ+ וצרכ+ 

של " הסתמכות קונסטרוקטיבית"נה המכירה בקיו�  יש לאמ1 דוקטרי–
ותחת הדרישה , כלל הצרכני� שאליה� כיוו+ המפרס� את פרסומו המטעה

להוכחת קשר סיבתי עובדתי בי+ ההטעיה שבפרסו� לבי+ נזקיו של כל אחד 
קשר סיבתי "יש לאמ1 דוקטרינה המכירה ב, ואחד מ+ הצרכני� התובעי�

וב שבי� פרסו+ שיש בו פוטנציאל להטעיה שקיומו מוסק מ� השיל, "צרכני
יטעה אות+ ובכ. , ובי� כוונתו של המפרס+ שהפרסו+ יגיע אל הצרכני+

דרישת ההסתמכות חותרת תחת תכליותיה+ של דיני . ישפיע על התנהגות+
; חיזוק האוטונומיה האישית;  צמצו+ פערי כוח בי� הצדדי+–הגנת הצרכ� 

קידו+ ; ל הזכות לרווחה וזכויות חברתיותהגנה ע; רעיו� הריבונות הצרכנית
הגנה על אמינות השוק המקומי ושמירה על האמו� ; ההגינות המסחרית

משהוכח קיומו של פוטנציאל .  והיא מסכלת את הגשמת�–בסדר החברתי 
והוכח כי המפרס+ אכ� התכוו� כי הפרסו+ המטעה יגיע לצרכני+ , להטעות

 מ� הדי� לקבוע כי הוק+ בסיס לקיו+ ,וישפיע על דפוסי התנהגות+ הצרכנית
לשאלה א+ . הסתמכות קונסטרוקטיבית של הצרכני+ על הפרסו+ המטעה

היינו כי הפרסו+ המטעה אכ� הגיע לכל , העוסק אמנ+ השיג את מטרתו
 –ו 453(נודעת א. חשיבות מוגבלת , נמעניו המיועדי+ ובפועל הטעה אות+

  ).ו, א454
 

קבעו בתי המשפט המחוזיי+ כי נית� לבדוק א+ , ונהבמספר פסקי די� שניתנו לאחר .35
או חובה לכנס /הצרכני+ ואי� כל צור. ו/מתקיימת עילת הטעייה במשות* לכל הלקוחות

 .צרכ�/לבדיקה פרטנית של כל לקוח

 

 :10קה לאחרונה כבוד השופטת ענת ברו�פסכ. לדוגמא  .36

  
ה א+  הצרכ� מחייבת בדיקניצול מצוקתעילת התביעה של , במקרה דנ�"

העסקה שבה התקשרו חברי הקבוצה ע+ בית החולי+ לצור. קבלת טיפול 
הגמילה נולדה כתוצאה מניצול לרעה של מצוקה או בורות של חברי הקבוצה 

נראה כי לא נית+ לבצע בדיקה ,  לעילת ההטעיהבניגודכאשר  –א+ לאו 
כ. משו+ שבדיקה זו מטבע הדברי+ . כאמור במשות/ לכל חברי הקבוצה

ה בבירור פרטני ביחס לכל אחד ואחד מחברי הקבוצה בנוגע לקיומה של כרוכ
והנסיבות שבה� עשה בית החולי+ שימוש , המצוקה או הבורות המיוחסות לו

  ".לרעה במצוקה או בבורות אלה על מנת לגרו+ לו להתקשר בעסקה
  

 :11קה כבוד השופטת צפורה ברו�פסכ. ג+ ו .37

 

במסגרת " הטעייה"לא נית� לטעו� לאינני מסכימה ע+ טענת המשיבות כי "
תובענה ייצוגית משו+ שנדרשת בחינה אישית של כל מבוטח בכדי להוכיח 

אני סבורה כי . שהוא אכ� החליט להצטר* לפוליסה בעקבות הטעייה
האחריות הנתונה לחברת הביטוח למניעת מקרה של הטעייה בציבור 

הוכיח כי כל מבוטח משכ. אי� צור. ל, הלקוחות היא הגדרה מקיפה וכוללת
  ."הטעייה של הציבורהוטעה אלא כי הייתה 

   

                                                
  .31/05/2010נית� ביו+ ). אביב$מחוזי תל (מרכז רפואי רבי+'     נשרית טל 1036/06א "ת 10
  .29/06/2009נית� ביו+ . מ" דקלה חברה לביטוח בע'נחיי� פרידמ+  ) $1718/07א(    10060/07) א"ת(בשא  11
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אחת מחברי הקבוצה התובעת /כי אי+ כל צור- להוכיח כי המבקש או כל אחד, עינינו הרואות .38
כי הדבר מעורר חשש להטעיה , די בכ- ומספיק. תתה בפועל וברמה הסובייקטיבי/הוטעה
 . ואי+ חולק על כ-,חשש כזה קיי� במקרה דנ+. תהאובייקטיביברמה 

 

 צרכניה לנקוט פעולה העלולה להטעות או/ות  שלא להטעוההמשיבהאחריות של , צא ולמד .39
 .ההמשיבי "וח הוטעו עקואי� צור. להוכיח כי כל לקוח ול" הגדרה מקיפה וכוללת"הינה 

 .ג� במעשה וג� במחדל. צורותיה/מדובר  כא+ על הטעיה על שתי פניה, להדגיש
  
  
 :)הטעיה ורשלנות, הפרת חובה חקוקה(י פקודת הנזיקי+ עוולות לפ�2ד

  
:  יסודות5 ,)נוסח חדש( לפקודת הנזיקי� 63הקבועה בסעי* , לעוולת הפר חובה חקוקה .40

החיקוק נועד לטובתו של , שנית. ק מכוח חיקוקמזיקיו+ חובה המוטלת על ה, ראשו+
. ההפרה גרמה לניזוק נזק, רביעית. המזיק הפר את החובה המוטלת עליו, שלישית. הניזוק

 .הנזק אשר נגר+ הוא מסוג הנזקי+ אליו מתכוו� החיקוק, חמישית

 

הגנת חוק ההוראות ,  בכלל+. צרכניה מספר הוראות חוק אשר נועדו להגנתה הפרההמשיב .41
 .ואי� טע+ לחזור על הדברי+,  שפורטו לעילצרכ�ה

  

,  הצרכני+המבקש ולהגנת /לטובת נועדו י המשיבה"ות די� שהופרו עאאי� חולק כי אות� הור .42
כאשר אות� הוראות די� נועדו בדיוק על מנת למנוע , נגר+ נזק למבקש ולקבוצת הצרכני+

 .אותו נזק

 

 תחילת+ בהפרת הוראות חקוקות בספר החוקי+ וסופ+ השל המשיבומחדליה  מעשיה .43
 ה של המשיבהרשלנות .עושה חסד ע+ המשיבה" רשלנות"ונח מה, א+ כי. ברשלנות
 :מחדלי+ הבאי+באו /במעשי+ ו, בי� היתר, מתבטאת

  

 או/ו היה עושה בנסיבות המקרה   לא מעשי+ שעוסק סביר עשתה .43.1

 פעולות שעוסק סביר היה עושה ונוקט בנסיבות המקרה   מעשי+ ונקטותהלא עש .43.2
 או/ו

 או/ו פרסמה טלפו� חינ+ לצרכניהלא  .43.3

 או/ו  חינ+ לצרכניהשאינופרסמה טלפו�  .43.4

 הוטה בצרכניו בזלזול בנהג .43.5

  
  :הפרת דיני החוזי� הכלליי��3ד
  

בניגוד לדוקטרינת תו+ הלב בדיני החוזי+ ,  נגועה בחוסר תו+ לב מובהק המשיבהתנהגות ה .44
 .י+הכללי

 
: להל� (1973 $ ג"התשל $)חלק כללי(לחוק החוזי+  39סעי*  לפי יהתו את חובה הפרבהמשיה .45

 לבי� אינה מקיימת את החוזה בינה  המשיבהחולק כי אי�כאשר  ,זאת. ")חוק החוזי�"
המבקש  את תהכאשר הטע, לחוק החוזי+ 15סעי*  את ה המשיבהכ� הפר. בתו� לבצרכניה 

  .ושאר הצרכני+

  

ראוי כי כבוד בית המשפט יעניק למבקש ולשאר הצרכני+ את כל התרופות אשר , בנסיבות .46
 .1970 –א"תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה (מעניק חוק החוזי+

  
   עשיית עושר ולא במשפט:5ד
  
שלא , הצרכני+/ ישנו ניסיו� להתעשר על חשבו� הלקוחותההמשיבובמחדליה של  במעשיה .47

 . 1979 –ט" תשל,כדי� ובניגוד להוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט
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  :התמלאו התנאי� לאישור התובענה כייצוגית: ה
  
  : ענייני� שנית+ להגיש בה� תובענה ייצוגית:1ה
  

                  : לאמורקובעסעי* ה. לחוק תובענות ייצוגיות מגדיר מה� מטרות החוק 1' סע .48

    הגשה וניהול של תובענות �לעניימטרתו של חוק זה לקבוע כללי+ אחידי+     . 1"
  :ובכ. לקד+ בפרט את אלה, לש+ שיפור ההגנה על זכויות, ייצוגיות

 לבית לפנות המתקשי+ אוכלוסיה וגילס לרבות, המשפט לבית הגישה זכות מימוש  ) 1(
  ;כיחידי+ המשפט

  ;הפרתו מפני והרתעה הדי+ אכיפת  ) 2(
  ;הדי+ מהפרת לנפגעי� הול� סעד מת+  ) 3(            

  . "הוג+ וממצה של התביעות,   ניהול יעיל  )4(  
  

 כי בקשה זו והתובענה , לעילסכת העובדתית והמשפטית המפורטת לאור המ,אי� חולק .49
המטרות המרכזיות של חוק את  ,במלא המוב� והמשמעות, המצורפת אליה  מגשימות

 .תובענות ייצוגיות

 

                  : לחוק תובענות ייצוגיות קובע לאמור) א(3סעי*  .50
 .......".     לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה"  

  
. סוגי תביעות בה+ נית� להגיש תביעה ייצוגית/ה מספר של  ענייני+התוספת השנייה מונ

 : לתוספת קובע כדלקמ�1סעי* 

 

בקשר לעניי+ , כהגדרתו  בחוק  הגנת   הצרכ+, תביעה נגד עוסק. 1"

  ."בי+ א� התקשרו בעסקה ובי+ א� לאו, לקוחשבינו לבי+ 
    

כאשר . תו בחוק הגנת הצרכ�כהגדר" צרכ�" נאמר ולאכהגדרתו בחוק הצרכ� " עוסק"נאמר 
אינו מוגדר " לקוח"המונח . "לקוח"נאמר , ואול+. קל מאוד היה למחוקק לומר את זה

לפי הפסיקה מעגל הלקוחות הרבה , ואול+. בחוק הגנת הצרכ� או בחוק תובענות ייצוגיות
לא , ואי� כל דרישה". עוסק" יוכל להיות בעצמו "לקוח"כ. . יותר גדול ממעגל הצרכני+

ביתי או , לשימוש שעיקרו אישי"המוצר /כי הוא ירכוש את הנכס,  מפורשת ולא משתמעת
  ";משפחתי

  
  :  לחוק הגנת הצרכ� כדלקמ�1מוגדר בסעי* " עוסק"      המונח 

  
  ". כולל יצר�,  דר. עיסוקנות+ שירותאו / ושמוכר נכסמי                         "

  
  .המספק שירותי מי+ וביוב" עוסק" הינ� בגדר הכי המשיב, אי� חולק

 

כי אזכורו של חוק הגנת הצרכ� , וכ. הייתה ג+ כוונתו של המחוקק, הפסיקה קבעה במפורש .51
 על מנת להגביל ולא. א- ורק לעניי+ זה. על מנת להפנות להגדרת המלה עוסק א- ורקנועד 

" לקוח", דוגמאא. ורק ל, כ..  לחוק הגנת הצרכ�"לקוח"או לתחו+ את תביעתו של אותו /ו
 ".עשיית עושר ומשפט"יכול לתבוע בעילה של 

  

 ):134$135' עמ(עניי� זה ב טוע� 12קלמנט. אהמלומד  .52

  
היו העילות לתובענות ) .נ.ס, הכוונה לחוק תובענות ייצוגיות(לפני קבלת החוק"

. ייצוגיות נגד נתבעי+ אלה מוגבלות לעילות הנובעות מחוקי+ ספציפיי+
אשר דרש ,  ביטוי בעיקר בתביעות לפי חוק הגנת הצרכ�הגבלה זו באה לידי

מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק : "שהתובע יהיה צרכ� כהגדרתו
וכ� צמצ+ את , "ביתי או משפחתי, במהל. עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי

כיו+ . האפשרות לתביעה הייצוגית מכוחו א. ורק לשלב הטרו+ חוזי
                                                

     )131' עמ, ז"הפרקליט מט תשס ($2006ו"התשס, קווי+ מנחי+ לפרשנות חוק תובענות ייצוגיות, אלו� קלמנט 12
  "]המאמר"או /ו" קלמנט. א: "להלן ובהמשך[
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 בכל עילה שהיאות לתבוע נתבעי+ אלה מאפשר חוק התובענות הייצוגי
א+ , ובלבד שנושא התביעה יהיה עניי� שבי� הנתבע לבי� התובע כלקוח

הרתעה : שינוי זה מאפשר השגת שתי מטרות. התקשרו בעסקה וא+ לאו
  ."יעילה ומת� סעד הול+ נגד כל אחד מהנתבעי+ המנויי+ לעיל

  
  'ה כנספח ב"מצהעתק דפי+ רלוונטיי+ מהמאמר   'הנספח         

 

  :עילת תביעה אישית למבקש :2ה
  

העובדות והוראות הדי� המקימות את עילת התביעה האישית של המבקש פורטו לעיל ואי�  .53
 .טע+ לחזור על הדברי+

 

כי הגישה המדקדקת ע� עילת תביעתו האישית של התובע הייצוגי חלפה , כבר עתה יודגש .54
אמר , ועוד הרבה לפני בואו לעול+ של החוק,  זהבעניי� .לה מ+ העול� ע� כניסת החוק לתוקפו

 : דברי+ קולעי+ אלו13בית המשפט העליו�

 

יש להיזהר מתוספת דרישות מקדמיות לאישור� של תובענות ".......
יש למנוע הפיכת הדיו� . העלולות לסרבל הלי. במקו+ לייעלו, כייצוגיות

נוע מחברה יש למ. התובע הייצוגי לדיו� העיקרי" כשירות"$המקדמי ב
למקד את , נתבעת ומנושאי משרה בה שאי� לה+ הגנה טובה לגו* התובענה

  ."גימרב המאבק בשלב המוקד+ באשר לזהות התובע הייצו
  

 : כה�$השופטת שטרסברג'  אומרת כב14ברזניואילו בעניי�  .55

  
חשי� בדיו� ' בפתח הדברי+ הערתי כי גישת שופטי הרוב בערעור והשופט מ"

ופחות מדי בציבור הגדול של , המידה בברזני עצמו על רהנוס* מתמקדת ית
ביטוי מובהק . ניזוקי+ מ� הפרסו+ המטעה שאת עניינ+ ביקש ברזני לייצג

ולפיה ברזני לא נחש* כלל , לכ. מצוי בעצ+ קביעתה של ההנחה הארכימדית
ודי בכ. כדי להוביל למסקנה כי ברזני , לפרסו+ המטעה ולא הסתמ. עליו

אינני חולקת כמוב� כי תנאי מוקד+ לאישור הגשתה של ". הול+תובע "איננו 
. תובענה ייצוגית הוא שלתובע הייצוגי תעמוד עילת תביעה אישית נגד הנתבע

שבוטל ע+ כניסת החוק (לחוק הגנת הצרכ� ) א(א35כ. מורה במפורש סעי* 
אי+ זה מ+ המידה לייחס לתנאי זה חשיבות , א. לטעמי). .נ.ס, לתוקפו
המשפט צרי. לדקדק בבירור פרטי $בבחינת התקיימותו אי� בית. מופלגת

אלא די לו שייווכח שלכאורה עומדת לו , תביעתו האישית של התובע הייצוגי
. וכי אי� המדובר במי שמבקש להתעבר על ריב לא לו, עילת תביעה אישית

כלו+ : המשפט להקדיש לשתי שאלות אחרות$את עיקר הבירור מוטל על בית
כלו+ התובע הייצוגי ? תביעה ראוי להידו� במסגרת תובענה ייצוגיתנושא ה

כשיר ומוכשר לייצג כראוי את עניינו של הציבור שמטעמו הוא מבקש 
  "בתובענה ייצוגית צרכנית נודע למער. השיקולי+ הזה משקל מיוחד? לתבוע

  

  קלמנט.אהמלומד . משנה תוק/ לאחר כניסת החוק לתוקפו/שריו+/דברי� אלו קבלו עיג+ .56
 :)137' עמ( ל לעניי� זה" הנהתייחס במאמרו

  
החוק החדש הסיט את הדגש מתביעתו של התובע המייצג לתביעת� של "

 לחוק 1סעי* . התובעי� המיוצגי� ולזכות הגישה שלה� לבית המשפט
את מימוש זכות הגישה של קבוצת , קובע בי� מטרות התובענה הייצוגית

   $ )3)(א(4  $ו) 2)(א(4בעי+ המנויי+ בסעי* התו, בנוס*. התובעי+ המיוצגי+
.  אינ+ נדרשי+ לעמוד בדרישת העילה האישית$ רשות ציבורית או ארגו�

שממנה התעל� בית המשפט בעניי+ , זכות הגישה של הקבוצה המיוצגת
היא שדורשת את הגנת בית המשפט ועליה מג+ מנגנו+ התובענה , מג+ וקשת
 ולאור הגדלת קבוצת הרשאי� להגיש לאור סעי/ המטרה בחוק. הייצוגית

נראה כי יש מקו� שבית המשפט ישקול לאמ1 , בקשה לתובענה ייצוגית
  .את נטל ההוכחה המקל הנבח+ על סמ- האמור בכתב התביעה

                                                
  .ג$ ב791' עמ, 774) 5(ד מט"פ, 'זילברש1 ואח' א'       נ'טצת ואח  4556/94א "רע 13
 . לעיל9הערה ראה  14
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נפקותו המעשית של נטל ההוכחה לעניי� , א+ תתקבל גישתי זו וא+ לאו
, על פי סעי* זה). 2()ג(8לאור הוראת סעי*  , העילה האישית אינה גדולה כיו+

א+ מוצא בית המשפט שהתקיימו כל התנאי+ המנויי+ בו לאישור התובענה 
עליו , לחוק) א(4כייצוגית ולא מתקיימי+ במבקש התנאי+ הקבועי+ בסעי* 

לאשר את התובענה כייצוגית א. להורות בהחלטתו על החלפת התובע 
יה מחויב בית  שלפחובההנה לשו� ) 2)(ג(8הלשו� שנוקט סעי* . המייצג

  ."המשפט לאשר את התובענה הייצוגית ולהחלי* את התובע המייצג
    
  ):147' עמ(ובהמש.   

  
הגישה שהנחתה את ועדת המשנה לעניי+ תובענות ייצוגיות הייתה שאי+ "

מאחר , להתמקד בתובע המייצג בשלב הבקשה לאישור התובענה הייצוגית
  ."15שתפקידו בהגשתה ובניהולה אינו משמעותי

  
  ' כנספח וב"מצ רלוונטיי+ מהמאמר העתק דפי+  'ונספח 
  

בעניי�  וכ. קבע כבוד השופט קיסרי. המחוזי בחיפהי בית משפט "עלאחרונה עמדה זו התקבלה  .57
 :16שטראוס

  
נימוק אחר שאני רואה לציי� הוא שלדעתי עוקצה של ההלכה שנפסקה "

.  לחוק16* של סעי) ד($ו) ג(ק "בעניי� ברזני קהה מעט לאור הוראות ס
וה� מאפשרות לבית המשפט , הוראות אלה נועדו להג� על עניינו של הציבור

להורות על המש. ניהולה של בקשה לאישור או של תובענה ייצוגית ג+ 
. מסתלקי+ מ� הבקשה או מ� התובענה, לפי העניי�, במקו+ שמבקש או תובע

ר תובענה במקו� שלכאורה מתקיימת עילה שנית+ בגינה לאש, במקרה כזה
לא ייפגע ההלי- א- בשל פג� שנית+ לייחס למבקש או לתובע , ייצוגית
  ." כפי שטוענות המשיבות ביחס למבקשת, הייצוגי

  
  

  : נגר� לו נזקלכאורההמבקש הוכיח כי : 3ה
  

 .  גרמו לו נזק של המשיבה ומחדליה כי מעשיה, ג+ בהזדמנות זו ויטע�,המבקש טע� .58

  
  : מצטברתולאדרישה חלופית � משפטאודה שאלות משותפות של עוב :4ה
  

) 1)(א(4סעי* .   לחוק מונה את רשימת הזכאי+ לכנס בשעריה של התובענה הייצוגית4סעי*  .59
 :לחוק קובע

אלה רשאי+ להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ) א.(4"      
 :ייצוגית כמפורט להל�

, )א(3אד+ שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי* ) 1(
 המשותפות משפט אוהמעוררת שאלות מהותיות של עובדה 

 בש+ אותה –לכלל החברי+ הנמני+ ע+ קבוצת בני אד+ 
  " ;קבוצה

  
כ. פסק ו.  אי� דרישה לזהות מוחלטת בי� כל השאלות. ולא זהות" משותפות", כלשו� החוק .60

 :17בית המשפט העליו�

פט המשותפות אי� לפרש את הדרישה לקיומ� של שאלות של עובדה ומש"
לקבוצה כדרישה לזהות מלאה בכל השאלות הטעונות הכרעה לגבי כל 

 בכל השאלות הטעונות של זהות מוחלטתדרישה . קבוצת התובעי+

                                                
 בקריאה שנייה ושלישית להצעת חוק ש+ מצוטטי+ דברי חבר הכנסת רש* ח�,  למאמר62ראה הערת שוליי+ ו 15

וקת מתמשכת בשאלה הייתה מחל–כמה נקודות שצרי. לציי� : "95ו "כ התשס"ד, $2005ה"התשס, תובענות ייצוגיות
ותר ונית� היה לאולי אפילו  תפקיד התובע המייצג לא דרמטי ו,לטעמי. א+ צרי. תובע מייצג או לא צרי. תובע מייצג

  ".וכ. החלטנו, התחושה הייתה שבשלב הנוכחי זה מתקד+ מדי וצרי. תובע מייצג. עליו
 .20/10/2010נית� ביו+ , במאגרי+פורס+ , 'מ ואח"שטראוס מחלבות בע'    נלאה הראל 1169/07א "ת 16
  276) 5(ד נה"פ, רייכרט'   נשמשא "רע 17
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תסכל את תכלית התובענה הייצוגית , עובדתיות כמשפטיות, הכרעה
לפיכ. יש לאמ1 גישה . ותהפו. את השימוש בה למשימה בלתי אפשרית

שאלות העיקריות העומדות במוקד הדיו� תהיינה ולפיה די בכ. שה
ואי� נפקא מנה א+ מתקיי+ שוני בשאלה , משותפות לחברי הקבוצה

  :ולפיה+, יפי+ לענייננו דבריו של הנשיא ברק. משנית זו או אחרת

אי� כל צור. שכל השאלות המתעוררות ביחס לקבוצה , לעניי� דרישה זו"
ת* מהווה מרכיב מהותי די בכ. שהיסוד המשו. תהיינה משותפות

  ).   788' בעמ, ]2[פרשת טצת " (בהתדיינות

  :וכ� דברי סג� הנשיא השופט לויט

 מהותיות של עובדה ששאלות'הסעי* דורש קיומה של אפשרות סבירה "
' שאלות משותפות'. יוכרעו במסגרת התביעה'  לקבוצההמשותפותומשפט 
 סותרת המוחלטת דרישת הזהות. ' השאלות המשותפותכל' ולא –נאמר 

הבא לאפשר למשקיעי+ קטני+ ומפוזרי+ ,  לחוק1את תכליתו של פרק ט
  ... להשתמש בכלי דיוני יעיל לצור. הגנת האינטרסי+ שלה+

על בית המשפט . מבח� העיקר והטפלהוא ... המבח� שיש להחיל בעניי� זה
בי� השאלות העובדתיות והמשפטיות , א+ רב המשות* על השונה, לבחו�
 948, 92138/' המ, 117, 9219/) א"ת(א "ת" (עוררות במקרה מסוי+המת
   "   ).201' בעמ, ]20[ל "הנ

"  או"ונאמר " זהות "ולא" משותפות"נאמר :  +לשו� החוק ברורה ואינה משתמעת לשתי פני .61
 :18אומר בעניי� זהקלמנט . אהמולומד   ".$ו" נאמר ולא

  
התנאי שלפיו צרי. שהתובענה תעורר שאלות מהותיות של עובדה או משפט "

היה קיי+ במרבית חוקי התובענות , המשותפות לכלל חברי הקבוצה
 בנוסחו של תנאי זה ההבדל היחידי. הייצוגיות אשר קדמו לחוק החדש

הוא שהדרישה כיו+ הינה , לעומת הנוסח שנהג בחוקי התובענות הייצוגיות
לעומת הדרישה המצטברת ,  לשאלות מהותיות של עובדה או משפטחלופית

לפיכ. החוק החדש . בחוקי+ הקודמי+ לשאלות מהותיות של עובדה ומשפט
 ."ע+ המבקש לאשר את התובענה הייצוגית, בעניי� זה, מקל

  
  :141' ובהמש- בעמ

  
מוב+ שבכל תובענה ייצוגית תיתכנה שאלות שאינ+ משותפות לכל חברי "...

בדר- כלל תהיינה השאלות המשותפות קשורות . הקבוצה המיוצגת
ואילו הסעדי� הנתבעי� על ידי כל אחד מהתובעי� , לאחריותו של הנתבע

לעמוד , שלעצמהכ, לכ+ ברור כי השונות בסעדי� אינה יכולה. יהיו שוני�
  ..."בדרכה של התובענה לאישור כייצוגית

  
  'ז כנספח ב"מצהעתק דפי+ רלוונטיי+ מהמאמר   'זנספח            

  

 אישית  ישנו עילת תביעהמבקשל אי� חולק כי, פורט לעיל בפרק העובדתי והמשפטילאור המ .62
פות לכלל  המשות,יותמשפטבי� א+ עובדתיות ובי� א+ , אשר מעוררת שאלות מהותיות

 .החברי+ בקבוצה

  
 : אפשרות סבירה שהשאלות תוכרענה לטובת הקבוצה:5ה

 

  .כי השאלות המשפטיות תוכרענה לטובת הקבוצה,  ולמעלה מכ.קיי+ סיכוי טוב מאוד .63

 

ראיות "כי כל אשר נדרש בשלב האישור מתובע ייצוגי הינו , בתי המשפט קבעו לא אחת .64
ברו� בפסק די� .  וכ. קבעה לאחרונה כבוד השופטת צ". עילה לכאורה"לקיומה של " לכאורה
 :20תו. שהיא מצטטת דברי+ שאמר כבוד השופט בניימיני בעניי� תדיר� 19פרידמ�

                                                
  1.1סעי* , 140' עמ,  לעיל12הערה  18
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המבקש אכ� הוכיח כי יש סיכוי סביר שהתביעה תוכרע , כפי שפירטתי לעיל"

ברצוני להדגיש לעניי� זה . לטובתו ולטובת הקבוצה אותה הוא שוא* לייצג
על מנת , דרישות מחמירות למידת השכנוע בקיומה של עילה לכאורהכי אי� 

וכדי לא להרתיע תובעי+ ייצוגיי+ , שלא לגרו+ להתמשכות השלב המקדמי
 .פוטנציאליי+

 '    נאמיר שהי 5/01895א "בשהשופט בנימיני ב' ראו לעניי� זה דבריו של כב
   :14/02/2008נית� ביו+ ] (פורס+ בנבו [מ"תדירא+ מוצרי צרכיה בע

, מאז+ הנוחות בבקשה מעי+ זו נוטה בדר- כלל לרעת הנתבע הייצוגי"..
שהרי מדובר בהחלטת ביניי� אשר איננה , המבקש לעכב את ההחלטה

שיכול היחיד " נזק"ה. מעניקה סעד אופרטיבי כלשהו שיש צור- בעיכובו
ובהחלט קיימת , להיגר� לנתבע הייצוגי הוא המש- ניהול התובענה

, הצור- להמשי- ולנהל את התובענה. אפשרות שזו תידחה בסופו של דבר
וממילא , יוצא דופ+ בהלי- המשפטי" נזק"איננו בבחינת , על כל הכרו- בכ-

י  כ- ג� אי+ לקבל את הטענה כ.זכאי בעֿלֿ הדי+ הזוכה להחזר הוצאותיו
זה " נזק. "המש- ניהול התובענה גור� נזק תדמיתי קשה לנתבע הייצוגי

זה (ולא מהמש- ניהולה , מעצ� אישור התובענה הייצוגית, א� בכלל, נובע
היה אחד הנימוקי� לדחיית בקשה לעיכוב החלטה המאשרת תובענה 

   ".).ב.הדגשה שלי צ(.." ייצוגית
  
 ):ל" למאמרו הנ142וד סו* עמ( אומר בעניי� זה קלמנט. אהמלומד  .65

  
בית המשפט העליו� הדגיש כמה פעמי+ שאי� להפו. את שלב , מנגד"

לפיכ. סיכויי . לדיו� מלא בתובענה גופה, שהינו שלב מקדמי, האישור
אינ+ ברמה של מאז� הסתברויות כפי שנדרש , שאות+ יש להוכיח, ההצלחה

ת סבירה אפשרו"אלא ברמה נמוכה של , התובע להוכיח בתובענה גופה
הבעיה היא ג+ דרישה מקלה זו עלולה במקרי+ מסוימי+ להביא ". להצלחה

א* א+ היה ראוי שיעשה , את בית המשפט שלא לאשר תביעות כייצוגיות
  ."כ�

  
  'ח כנספח ב"מצהעתק דפי+ רלוונטיי+ מהמאמר   'חנספח            

  
  
  :בנסיבות העניי+ התובענה הייצוגית הדר- היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת :6ה

 
 לטובת כל בתובענה ו השאלות המשותפת שפורטווכרעבמסגרת הדיו� בתובענה הייצוגית י .66

, ציי�מותר ל. מספר פעמי+רשו לדו� באותה סוגיה ובתי המשפט לא ייד, חברי הקבוצה
, יגרו+ לעומס מיותר, שריבוי התדיינות באותו עניי� יטריד פעמי+ רבות את בתי המשפט

משו+ שבכל משפט פסק הדי� משק* את מה , א לתוצאות שונות וא* סותרותועלול להבי
  .שהוכח באותו ההלי.

 

,  תביעות אישיות הגשתעדיפה עלכי הגשת התובענה הייצוגית היא דר. , �טע י המבקש .67
 :מהטעמי+ הבאי+, בי� היתר, הוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי�המוצדקת וה

  

 מגיעה לעיתי+ שלא, המדובר בסוגיה עקרונית באופ� מובהק, לעיל' כפי שפורט בפרק ג  .א
 .קרובות לפתחו של בית המשפט נכבד זה

 

 .לות המשפטיות שיובאו להכרעת בית המשפט הנכבד הינ� פשוטות וברורות מעיקר�השא  .ב

  

, בשיקולי עלות תועלתומהווה , סכו+ התביעה של כל אחד מחברי הקבוצה הינו נמו. יחסית  .ג
סו+  בפני הגשת תובענה אישית על ידי כל אחד ואחד מחברי הקבוצה שכ� הלכה למעשה  מח

 .בהרבה מסכו+ התביעה האישיתהעלויות בגי� הגשת תביעה כזו וניהולה יהיו גבוהות 

  

                                                                                                                                       
 .29/06/2009נית� ביו+ . מ" דקלה חברה לביטוח בע'נחיי� פרידמ+  ) $1718/07א(    10060/07) א"ת(בשא  19
 ).14/02/2008נית� ביו+ ] (פורס+ בנבו [מ"תדירא+ מוצרי צרכיה בע' נאמיר שהי  1895/05א "בש 20

  



 15

התובענה הייצוגית עדיפה על פני תובענות אישיות זהות אשר יציפו את המערכת ויהיו  עליה   .ד
  .טיות סותרותימנע קביעות עובדתיות ומשפתו, לעומס

  

יתרמו תרומה משמעותית , ואישורה לאחר מכ� במידה ותאושר, אי� חולק כי הגשת התובענה .68
 יימנעו מלפגוע בצרכני+ על מנת התומה ומעוולי+ אחרי+ כהמשיב. להגברת אפקט ההרתעה

  . כלכליי+ שלה++לקד+ אינטרסי
  

  
  :הולמת  בדר- עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל:7ה
  

ייצג ומייצג במספר בקשות שרוב+ , המתמחה בניהול תובענות ייצוגיות, א כוח המבקשי+ב .69
י בכירי עורכי הדי� " המיוצגי+ עגופי� רבי עוצמההוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה נגד 

 :כ המבקשי+ ב"מייצג ב/כ. לדוגמא ייצג. בישראל

  
 . הסתיי+ בהסתלקות ההלי. שטראוס'     נמוחמד סלי� נסאר  27400$12$09צ "ת. א

  .ט לבא כוחו לאחר שחברת שטראוס תקנה את מחדליה"ופסיקת גמול למבקש ושכ
  
על גביית עמלות ההלי. נסב . 'בנק הדואר ואח'    נסאבר נסאר   22876$07$09צ "ת. ב

) בדימוס(פנו לגישור בפני המגשר השופט ,  המלצת בית המשפטפ"ע, הצדדי+. שלא כחוק
  .בי�.ד' פרופ

  
  .  עד+ קינוחי�'      נניזאר סעדי    54460$08$10צ " ת.ג

  

 ):147$148' עמ(ל "קלמנט במאמרו הנ. בעניי� הייצוג ההול+ כותב המלומד א .70

  
עורכת הדי� נדרשת להראות שיש לה הכישורי+ הנדרשי+ . ייצוג הול�"

לניהול התובענה הייצוגית באופ� שישרת נאמנה את עניינ+ של חברי 
יש להדגיש שבית המשפט צרי. רק לוודא , ע+ זאת. גתהקבוצה המיוצ

, שעורכת הדי� המבקשת  לייצג את הקבוצה עומדת בתנאי הס* הנדרשי+
ואי+ הוא צרי- לפסול אותה רק משו� שיש עורכי די+ טובי� או מנוסי� 

עליו להיזהר ,  א* שבית המשפט יוכל להחלי* את עורכת הדי� באחרת.ממנה
ורכי די� אשר טורחי+ ומגישי+ את התובענה מלפסול ביד קלה מדי ע

 של תביעות +ניסיו� עבר בניהול תובענות בהיק* דומה ותוצאותיה. הייצוגית
, יכולי+ ודאי להילקח בחשבו� כאשר נבחנת דרישת הייצוג ההול+, אלו

אול+ אי� לקבוע שניסיו� כאמור הנו תנאי הכרחי לייצוג ושהיעדרו פוסל את 
  .תובענהעורכת הדי� מלייצג ב

, גישה זו היא הכרחית כדי לתמר1 את עורכי הדי+ לא רק לייצג באופ+ הול�
כי א� ג� לחפש ולאתר עילות תביעה ראויות ולבקש לאשר+ כתובענות 

עורכת הדי� אשר הגישה את הבקשה השקיעה מזמנה וממשאביה . ייצוגיות
 היא עשתה זאת מתו. תקווה שיזמתה תישא פירות בצורת שכר. לש+ כ.

. טרחה לאחר שתנהל את התביעה ותזכה בה או שתסיי+ אותה בפשרה
עורכי הדי� הגדולי+ והמנוסי+ מועסקי+ , בשוק קט� כמו זה שיש בישראל

ולכ� יימנעו רבי+ מה+ , לעתי+ קרובות על ידי גופי גדולי+ ובעלי עוצמה
מהגשת תובענות ייצוגיות נגד גופי+ אלה שמא יפגע הדבר בעסקיה+ 

 בשוק זה יש לתת תמרי1 לעורכי הדי� המנוסי+ פחות כדי שירצו .העתידיי+
  ....."פסילת+ עקב ניסיונ+ תסכל מטרה זו. להגיש תובענות ייצוגיות ראויות

            
  ' טב כנספח"העתק דפי+ רלוונטיי+ מהמאמר מצ  'טנספח           

 

  : עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב:8ה
  

קיי+ יסוד סביר , ומשכ..  בדומה לשאר חברי הקבוצהה נפגע מהתנהגות  המשיבהמבקש  .71
 ומתו. אמונה הקבוצהאת עניינ+ של כל הנמני+ ע+ בתו+ לב להניח כי המבקש אכ� מייצג 

 ובעניי� זה אי� מנוס משתי הערות . כי היא תוכרע לטובת כלל חברי הקבוצה ושלמהמלאה
 :אלו
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וקפו דרישת תו+ הלב נבחנת במישור היחסי+ בי� לאחר כניסת החוק לת, ראשית  .א
. במישור זהא- ורק . התובע ועור. הדי� המייצג מחד לבי� הקבוצה המיוצגת מאיד.

  במאמרו קלמנט. אוכ. גורס . לשו� החוק ברורה ואינה משתמעת לשתי פני+ בעניי� זה
 ):150$151' עמ(ל "הנ

  
אשר דרש כי התובענה , לעומת הנוסח בחוקי התובענות הייצוגיות, אול+"

עניינ+ של כלל חברי הקבוצה ייוצג "דורש החוק החדש כי , תוגש בתו+ לב
מוקד דרישת תו+ הלב הוסט אפוא מ� הנתבע אל ". וינוהל בתו+ לב

ראוי כי בתי המשפט יימנעו מהרחבת , לגישתי. קבוצת התובעי+ המיוצגי+
י+ להגשת דרישת תו+ הלב באופ� אשר יפגע יתר על המידה בתמריצ

לפיכ. יש להגביל את בחינתה של דרישה זו למישור . תובענה ייצוגית
היחסי+ בי� התובע ועורכת הדי� לבי� הקבוצה המיוצגת פרשנות זו 

  ".ומשרתת את תכליתו של החוק, מתיישבת ע+ לשו� הסעי*
  
  'י כנספח ב"מצהעתק דפי+ רלוונטיי+ מהמאמר    'ינספח     

 

ג+ , כ מאחורי הגשת הבקשה" לתוקפו מניעיו של המבקש וב לאחר כניסת החוק,שנית  .ב
י בית המשפט עת בואו "אינ+ צריכי+ להישקל ע, א+ המניע הוא עשיית רווח כספי

 ):149$148' עמ(ל "  במאמרו הנקלמנט. אוכ. גורס . לבחו� את תו+ לב+

  
כאשר בחנו את דרישת תו+ , נושא אחר שבו התמקדו בתי המשפט. תו+ לב"

לאור ההתמקדות , לגישתי. הוא המניעי+ להגשת תובענה ייצוגית, ברהלב בע
מניעיה+ של , בדרישת תו+ הלב בייצוג ובניהול התובענה ולא בהגשתה
אינ+ צריכי+ , עורכת הדי� או של התובע להגיש את התובענה הייצוגית

  ..........................להישקל כיו+ בבחינת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית
............................................................................................................  

שהגשת התובענה ממניעי+ של עשיית רווח אי� בה כשלעצמה כדי , יודגש
מנגנו� התובענה . להעיד על חוסר תו+ לב+ של התובע או עורכת הדי�

ת האינטרס הפרטי של התובע ועורכת הדי� לטובת הייצוגית מבוסס על רתימ
לפיכ. הרצו� לעשות רווח באמצעות התובענה הייצוגית  . מטרה ציבורית

  ".הוא ממהותו ועיקרו של מכשיר זה
  
 א"י כנספח ב"מצהעתק חלקי+ רלוונטיי+ מהמאמר    א"ינספח     

  
  
  :הערכת סכו� התובענה הייצוגיתהגדרת הקבוצה ו: ו
 

פ החוק בידי בית המשפט הד� בבקשה " מלאכת הגדרת הקבוצה מופקדת ע,+בסופו של יו .72
שאלת הזיהוי המדויק של חברי הקבוצה אינה צריכה להעסיק את בית ). לחוק) 1(14סעי* (

 ):141' תחילת עמ(ל " במאמור הנקלמנט. א בעניי� זה אומר . המשפט בשלב  האישור

    
אינה , שתה כלפיה עוולההשאלה מי ה+ החברי+ בקבוצה שטוענת כי נע"

נית� להגדיר את הקבוצה ככוללת את כל מי . צריכה להיפתר בשלב האישור
ולהשאיר את זיהוי+ המדויק , שפעלו בדר. של התניית שירות בשירות כלפיו

של חברי הקבוצה לשלב שלאחר ההכרעה בשאלות המשותפות בתובענה 
  ".הייצוגית

      
 ב"י כנספח ב"מצמהמאמר העתק חלקי+ רלוונטיי+    ב"ינספח 

  

להגדיר את חברי /המחוקק היה ער לכ. כי יהיו מקרי+ בה+ יהיה קשה לזהות, יתרה מכ. .73
במקרי+ אלו הוסמ. בית המשפט לפסוק סעד . הבקשה/ תאושר התובענהובכל זאתהקבוצה 

 ).לחוק) ג(20סעי* (לטובת הציבור 
 

חישוב נזקו האישי של כל , שכ�. דנ�למקרי+ כמו המקרה , בי� היתר, סעד לטובת הציבור נועד .74
הינו דבר מורכב וכור. בצידו עלויות , נזק המתבטא בעשרות שקלי+ לכל היותר, צרכ� וצרכ�

 .גבוהות
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בהינת� כי . בממוצע ' 20: עסק מוער. על דר. האומדנא בס. של/נזקו האישי של כל בית אב  .75

 . '500,000הפיצוי לקבוצה מוער. בס. של , עסק/ בתי אב25,000ישנו 

  :הסעדי�. ז

  

השבה וסעדי+ , הסעדי+ המבוקשי+ בתובענה זו הינ+ סעדי+ משולבי+ של פיצוי .76
כבוד בית המשפט מתבקש להורות על פיצוי קבוצת התובעי+ בגי� הנזק שנגר+  .הצהרתיי+

 .  כמפורט לעילהמשיבהי "לה+ ע

לפו� ט"להפעיל  ולנהוג בצרכניה בדר. אר1 הלמשיבלהורות כ� יתבקש כבוד בית המשפט  .77
  .באופ� מיידי" חינ+

  

 לכל פיצוי אישי הינה באמצעות פסיקת ,דר. המל. בהענקת סעד פיצוי בתובענה ייצוגית .78
  .לחוק) א (20כ. מורה סעי* . תובע החבר בקבוצת התובעי+

  

הדבר נכו� במיוחד כאשר מדובר בסכו+  .סעד אישינית� לפסוק לא תמיד יהיה , דא עקא .79
הקבוע בסעי* " פיצוי לטובת הציבור "$ ה למקרה זה נועד מנגנו�.  ותובעתובעפיצוי קט� לכל 

 ככל שיתעורר כבוד בית המשפט יתבקש לעשות שימוש במנגנו� זה, בנסיבות דנ�. לחוק) ג(20
 . הצור. בכ.

  

יועבר לאחת או יותר ממחלקות הילדי+ , מוצע כי הסכו+ אשר ייפסק כפיצוי לטובת הציבור .80
   .ממשלתיי+ בפריפריהבבתי החולי+ ה

  :ט עור- די+"גמול לתובע המייצג ושכ. ח

 

 $5%מוצע שהגמול לא יפחת מ. בית המשפט הנכבד מתבקש לפסוק גמול הול+ לתובע הייצוגי .81
של+ הוצאות ולקח את הסיכו� על , התובע טרח והגיש את התובענה. משווי הפיצוי לקבוצה

 .עצמו במידה וחלילה תדחה התובענה

 

והטרחה המשק* את המאמ1 , לפסוק שכר טרחת עור. די� הול+ הנכבד מתבקש בית המשפט .82
לצור.  .�תועלת הציבורית כתוצאה מהגשתה את, וכ�.  והתובענה בהכנת הבקשהוקעששהו

  . והושקעו שעות מרובות של עבודהמקי* הכנת בקשה זו נער. מחקר משפטי
  
  :שונות. ט
 

 $5 ו3, 2, 1 חלופותכל אחת מהה מכוח קשבבית משפט נכבד זה הסמכות המקומית לדו� בל .83
 . $1984ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי) א(3בתקנה 

 

 לחוק) 2)(ב(5 הוראת סעי* ית לדו� בבקשה מכוחפט נכבד זה הסמכות העניינלבית מש .84
$2000.21ס"התש,  לתוספת השלישית לחוק בתי המשפט לענייני+ מנהליי+2הוראת סעי* ו

 

  

,   לבקשה זוב"המצ' אבנספח   ולאור התובענה הייצוגית המפורטת,לאור כל האמור לעיל .85
 .בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית

  

   .מ� הדי� ומ� הצדק להיעתר לבקשה .86
  

                  _______________  
  ד"עו, סאבר נסאר

  כ המבקש"ב

                                                
פורס+          (תאגיד הביוב והמי� של ירושלי�, מ" בעחברת הגיחו+'   נאשר ספיר 406$09 )ירושלי+ (מ" ת:ראה 21

 .)במאגרי+


