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  511254476 .פ.ח, מ"עב סופר דוש

  59442, י��בת, 10העצמאות ' משד

  

  ההמשיב  

  

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  

בד בבד ע� הגשת התביעה העיקרית בתיק דנ� ,  בזאת להגיש לבית המשפט הנכבדתמתכבד תהמבקש

חוק : "להל� (�2006ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיותבקשה לאישור התביעה כייצוגית לפי הוראות , )"התביעה("

    .")תובענות ייצוגיות

  

  . לבקשה זו"1"כנספח ב " כתב התביעה מצ�  

  

  .לבקשה זו "2"כנספח ב " מצתהמבקש של ה תצהיר�  

  

אשר רכשו  לקוחותיה של המשיבהכל ":  מתבקש בזאת להגדיר את קבוצת התובעי� כדלקמ�ש הנכבד"ביהמ

  ."ונגר� לה� כתוצאה נזק כלכלי, מוצרי� לגביה� לא קוימה החובה לסמנ� במחיר ליחידת מידה
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  :מבוא ורקע עובדתי. א

  

  תמצית התובענה בקיצור נמר,

המחייבות את המשיבה לסמ� ) מחיר ליחידת מידה(נכנסו לתוקפ� תקנות הגנת הצרכ� , 2009בתחילת שנת  .1

  .ליחידת מידהג� את מחירו , נוס- על מחיר המוצר, )או בסמו� אליה�( גבי מוצריה על

 

, במשקלי� שוני�) או דומי�(זהי� הצור� בתקנות התעורר לאור זאת שברשתות השונות נמכרי� מוצרי�  .2

אי� ביכולתו לבצע השוואה אמיתית בי� המוצרי� , והואיל והצרכ� אינו מסתובב ע� מחשבו� בכיסו

 . י� על מנת לבחו� מהי הרכישה הכדאיתהשונ

 

מוצריה אינ� מסומני� כנדרש במחיר ליחידת . המשיבה מפרה את הוראות התקנות בריש גלי, לדאבו� הלב .3

ללקוחותיה של המשיבה נגר� . וכפועל יוצא אי� ביכולת� של לקוחותיה לבצע את ההשוואה הנדרש, מידה

 .כ� נזק ממוני מובהק�על

 

, ש הנכבד לדו� בתובענה הייצוגיות ולהכריע בה לטובת חברי הקבוצה"בקש ביהממת, בנסיבות אלו .4

 :ולהעניק לטובת חברי הקבוצה את הסעדי� הבאי�

 

 .למלא אחר הוראות הדי� ולסמ� את מוצריה במחיר ליחידת מידה להורות למשיבה – צו עשה  )א(

  

הערכת גובה . גר� לה�שנהממוני  להורות למשיבה לפצות את צרכניה בגי� הנזק – פיצוי כספי  )ב(

 .בהסתמ� על נתוניה הכלכליי� של המשיבהבידי מומחה הפיצוי יכולה להעשות באופ� סביר 

  

 

 

  עובדות המקרה בהרחבה

 

 ובבעלותה מספר סניפי� הפרוסי� בעיקר  בשוק שיווק המזו� הקמעונאי בישראלהינה שחק�, המשיבה .5

 .סבירי�במחירי�   לממכר מוצרי מזו�ייחודה של המשיבה בכ� שהיא מפעילה רשת .י��בער בת

 

 . לבקשה זו"3"כנספח ב "פרטי המשיבה מאתר רש� החברות מצ �

  

  . לבקשה זו" א3"כנספח ב "מצ BDIשל אינטרנט באתר ה המשיבה פרטי� בדבר �

  

 

 . מ� השורה אצל המשיבהצרכנית ההינ, תהמבקש .6

  

  מאפשרי� לה שסניפיה של המשיבהבי� היתר מכיוו�,  אצל המשיבהה לבצע את קניותית נוהגתהמבקש .7

 .אחרות ובשעות נוחותעומת רשתות שיווק  לסבירי�לרכוש סל מוצרי� במחירי� 

  

של  חטי- ביסליבמיוחד על מנת לרכוש , י��ת בסני- המשיבה בקניו� בת המבקשה ביקר20.3.11בתארי�  .8

 . חברת אֹס�
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 ובגודל ' גר67�70 בגודל באריזות נמכרי� ובי� היתר,  בגדלי� שוני�י ביסליחטיפעל גבי המד- נמכרי�  .9

 .' גר190�200

  

או אריזת )  3.891במחיר  (' גר�70בא� אריזת ה, ה להחליט מהי הקניה המשתלמת יותרת התקשתהמבקש .10

 .' גר�70 את אריזת ההרכש, ומכיוו� שזמנה דחק בה, ) 7.491במחיר  (' גר�200ה

  

 .זו לבקשה "4"כנספח ב " מצ20.3.11חשבונית מיו�  �

 

 לא היתה הה כי הקניה אותה ביצעתוגיל, ת מחדש חישובי� במחשבו� המבקשהביצע, בחוזרה לביתה .11

) לא במדפי� ולא על גבי המוצר( כי בסני- לא היה סימו� כלשהו ה נזכרתהמבקש. בלשו& המעטהמשתלמת 

 .למחיר ליחידת מידה

 

 :ה הינו כדלקמ�תא קנו היהמחיר ליחידת מידה במוצר אות, ת המבקשהבחישוב שביצע .12

  

  ' גר�100מחיר ל  מחיר  מוצר

  ח" ש5.55  ח" ש3.89  ' גר70ביסלי אֹס� 

  3.74  ח" ש7.49  ' גר200 ביסלי אֹס� 

 

 

 . 1.811ת הינו על כ� בס�  שנגר� למבקשהנזק .13

 

אריזות המוצרי� וה� את המדפי� על מנת  את וצילמה היא, ת שמה פעמיה בחזרה אל הסני-המבקש .14

 . ר בתופעה שיטתית ולא במקרהלהוכיח כי מדוב

  

 . לבקשה זו"5"כנספח ב "מצמהמדפי�  ת המבקשמהתמונות שציל �

 

 . לבקשה זו"6"כנספח ב " מאריזות מוצרי� מצת המבקשתמונות שצילמה �

  

 מסניפי הרשת נית� למצוא סימו� על גבי בא- לא אחד. כמו כ� צולמו א- תמונות מסניפי� אחרי� ברשת .15

 .זות עצמ� מודפס המחיר ללא סימו� מחיר ליחידת מידהועל גבי הארי, המדפי�

  

 . לבקשה זו"7"כנספח ב "תמונות מוצרי� מסניפי� נוספי� מצ �

 

 . לבקשה זו"8"כנספח ב "תמונות מדפי� מסניפי� נוספי� מצ �

 

נראה כי הדר� היחידה לאכו- על המשיבה את הוראות הדי� היא בדר� של הגשת תובענה , במצב דברי� זה .16

המשיבה אינה טורחת לאכפ� ,  חודשי�20 שנכנסו התקנות לתוק- עברו מעל שכ� למרות שמאז, תייצוגיו

 .בסניפיה
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  הטיעו& המשפטי. ד

  

 כללי  .א

  

 .נועד להסדיר באופ� ממצה את הדיני� החלי� על הגשת תביעות ייצוגיות בישראל חוק תובענות ייצוגיות  .17

 

אכיפת הדי� והרתעה "ות בי� השאר את המטרות של וכולל, 1המטרות שביסוד החוק מפורטות בו בסעי-  .18

הוג� , ניהול יעיל"וכ� " מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�", "מימוש זכות הגישה לבית המשפט", "מפני הפרתו

 ".וממצה של תביעות

  

או בענייני� , חוק תובענות ייצוגיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בענייני� המנויי� בתוספת השניה לחוק .19

 :לחוק) א(3כאמור בסעי- . בה� נקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש תביעה ייצוגית

  

 או בעני� שנקבע בהוראת חוק כמפורט בתוספת השניה לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה  "

 "מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית

  

העילות הקבועות , לענייננו. ש תביעה ייצוגיתהתוספת השניה לחוק כוללת רשימה של עילות בה� נית� להגי .20

 : לתוספת היא הרלוונטית1סעי- 

  

בי� א� , בקשר לעני� שבינו לבי� לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, תביעה נגד עוסק"  

  ".התקשרו בעסקה ובי� א� לאו

 

, לענייננו. גית לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאי� להגיש בקשה לאישור תביעה ייצו4סעי-  .21

 :לחוק) 1)(א(4רלוונטי סעי- 

  

" �המעוררת שאלות מהותיות של עובדה , )א(3 אד� שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי

 "; בש� אותה קבוצה–או משפט המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� 

 

 ה להראות כי עומדת לתהמבקש על ,להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית על מנת להיות זכאי, כלומר .22

וכ� כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה , עילת תביעה באחד הענייני� המנויי� בתוספת השניה

 .ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי�

 

וכי עילת התביעה , המשיבה עילת תביעה כנגד ה להראות כי עומדת לתהמבקשעל , וליישו� לענייננו .23

 .שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל חברי קבוצת התובעי�מעוררת 
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ש כי עומדת לה לכאורה עילת " לשכנע את ביהמהמבקש תביעה ייצוגית על בשלב של הבקשה לאישור .24

א "כ� השופטת שטרסברג כה� בע�עמדה על. א� אי� להעמיד בהקשר זה דרישות מחמירות, תביעה אישית

 ):דינה� לפסק19פסקה  (312) 2(ד נא" פ,טמפו' מ נ"מג& וקשת בע 2967/95

  

להיות אחיד לכל ,  מבחינת נטל ומידת ההוכחה54 כי על המבח� למילוי התנאי� שבסעי� , נראה לי"

ועליו לשכנע את בית המשפט במידת הסבירות , ולגבי כל התנאי� הנדרשי� מהתובע, סעיפיו המשניי�

א 54  אחר כל דרישות סעי� וא ממלא לכאורהכי ה, הראויה ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבד

אי� להעמיד דרישות ). א(א54 ' שהראשונה בה� היא קיומה של עילה אישית כאמור בס, ולענייננו

משו� שאלה עלולות להטיל על הצדדי� ועל בית המשפט עומס , לעני� מידת השכנוע, מחמירות מדי

לכפילות בהתדיינות ולרפיו� ידי� , ת המשפטדבר העלול לגרו� להתמשכו, יתר בבירור הנושא המקדמי

את כל אלה יש למנוע על ידי קריטריו� מאוז� בנושא נטל ומידת . של תובעי� ייצוגיי� פוטנציאליי�

שמצד אחד שלא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד שני לא יטיל , ההוכחה הנדרשי� מהתובע הייצוגי

  ".עליו נטל כבד מדי

  

כאמור . ברמה לכאוריתתובענות ייצוגיות קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק חוק , בנוגע להוכחת הנזק .25

 :לחוק) 1)(ב(4בסעי- 

  

 לכאורה די בכ% שהמבקש יראה כי –) א(1בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� כאמור בסעי� קט� "

 ."נגר� לו נזק

 

 :הקובע כי, לחוק) א(8התנאי� לאישור תביעה ייצוגית מנויי� בסעי-  .26

  

  :א� מצא שהתקיימו כל אלה,  המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגיתבית) א( .8

  

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי  )1(

  ;  ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, הקבוצה

 ;תובענה ייצוגית היא הדר% היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני� )2(

;  יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר% הולמתקיי� )3(

 ;הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זה

  .קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב )4(

 

נראה כי עומדת , בשלב הראשו&. �הרי שהדיו� משלב זה יחולק לשני שלבי, בהתא� להוראות שפורטו לעיל .27

נעמוד על התקיימות , בשלב השני. לכאורה נזק הלוכי נגר� , המשיבה עילת תביעה אישית כנגד תלמבקש

 . לחוק8התנאי� לאישור התביעה כייצוגית המנויי� בסעי- 
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   הפרת חובה חקוקהמכוח עוולת תביעהת עיל  .ב
  

 : לפקודת הנזיקי� קובע באופ� הבא63סעי-  .28

  

 למעט *פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי� חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק מ   )א(

, נועד לטובתו או להגנתו של אד� אחר, לפי פירושו הנכו�,  והחיקוק*פקודה זו 

 �אול; נזק שאליו נתכוו� החיקוק הוההפרה גרמה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו של

לפי , א� החיקוק, פה המפורשת בפקודה זואי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרו

  .התכוו� להוציא תרופה זו, פירושו הנכו�

  

א� לפי פירושו , עני� סעי� זה רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניל  )ב(

אד� *� של בניתאותו פלוני או לטובת� או להגנל הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו ש

  .וג או הגדר שעמ� נמנה אותו פלוניאד� מס*בכלל או של בני

 

ש העליו� על "עמד ביהמ, 139' בעמ, 113) 1(ד לז"פ, המועצה המקומית בית שמש' ועקני& נ 145/80א "בע .29

קיו� חובה המוטלת על המזיק ) א: (שהינ�, היסודות הנדרשי� לצור� קיו� עוולת הפרת חובה חקוקה

ההפרה ) ד(, המזיק הפר את החובה המוטלת עליו) ג (החיקוק נועד לטובתו של הניזוק) ב(מכוח חיקוק 

 .הנזק אשר נגר� הוא מסוג הנזקי� אליו נתכוו� החיקוק) ה(גרמה לניזוק נזק 

 

 : קובעי� באופ� הבא2008ח "התשס) מחיר ליחידת מידה( לתקנות הגנת הצרכ� 1�4סעיפי�  .30

  

 הגדרההגדרההגדרההגדרה. . . . 1111

 מטר מרובע של 1,  מטר1,  ליטר1, קילוגר� 1 – המחיר הכולל ל*" מחיר ליחידת מידה", בתקנות אלה

  .טובי�

        חובת הצגת מחיר ליחידת מידהחובת הצגת מחיר ליחידת מידהחובת הצגת מחיר ליחידת מידהחובת הצגת מחיר ליחידת מידה. . . . 2222

  :יציג את מחיר� ליחידת מידה, מציג� או מוכר�, עוסק המציע טובי� כמפורט להל� לצרכ�) א(

  ;טובי� הנמכרי� בתפזורת) 1 ( 

  .ת כמות�שלפי חיקוק או תק� רשמי חובה לציי� על גביה� א, טובי� ארוזי� מראש) 2( 

מחיר� של מוצרי מזו� ארוזי� ומוצרי קוסמטיקה שמשקל� או , )א(על א� האמור בתקנת משנה ) ב(

  . מיליליטר100 גר� או 100יהיה ליחידת מידה של ,  ליטר1ג או " ק1 –נפח� קט� מ

        אופ� הצגת המחיראופ� הצגת המחיראופ� הצגת המחיראופ� הצגת המחיר. . . . 3333

ופ� שנית� לייחס אות� מחיר ליחידת מידה יוצג במקו� הנראה לעי� ובספרות ברורות וקריאות בא) א (

  .בקלות לטובי�

מחיר ליחידת מידה יסומ� על גבי הטובי� או אריזת� או על גבי תווית או שלט הצמודי� למד� ) ב(

יוצג , לחוק) ו( ג14 ולעניי� טובי� הנמכרי� בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בסעי� שמונחי� עליו הטובי�

  .המחיר ליחידת מידה בצמוד למחיר הטובי�

יוצג ג� המחיר , של טובי�) נטו(יימת חובה לפי חיקוק או תק� רשמי לציי� את הכמות הנקייה ק) ג(

  באופ� האמור בתקנות משנה, )נטו(ליחידת מידה של הכמות הנקייה 

  ).ב(–ו) א(
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  . לבקשה זו"9"כנספח ב "מצ) מחיר ליחידת מידה(  תקנות הגנת הצרכ� �

  

 

 לצו הגנת הצרכ� 3כ� למשל נקבע בסעי- . ה על טובי� באשר ה�החובה לציי� את הכמות חל, בהתא� לדי� .31

 :1983ג "התשמ) סימו� טובי�(

  

 )ה"תשנ, ט"תשמ: תיקו� (הסימו�הסימו�הסימו�הסימו�    פרטיפרטיפרטיפרטי.  .  .  .  3

  :כל סימו� יכלול פרטי� אלה

  ;ש� המצר% וכינויו המסחרי) 1(

  ;הסימ� המסחרי הרשו� א� ישנו כזה) 2(

  ;א� ישנ�, ש� הדג� ומספר סידורי) 3(

  ;א� איכותו נמוכה מהרגיל או שהוא פגו�'  המצר% מסוג בהיות) 4(

  .ותארי% החדשתו" מוחדש" המלה *א� המצר% מוחדש ) א4(

  ; ש� היבוא� ומענו*וא� המצר% מיובא , ש� היצר� ומענו) 5(

  ;אר. הייצור) 6(

  *כמות המצר% ) 7(

 הכל על פי השיטה * שקל נפח או מ, שטח, הכמות תצויי� ביחידות של מספר או ביחידות של אור%) א(

  ;המטרית

, של המצר% באריזה) נטו(בסוגי המצרכי� המפורטי� להל� יכלול הסימו� את הכמות הנקיה ) ב(

  :ביחידות משקל או ביחידות נפח

  *מצר% נוזלי יסומ� ביחידות נפח ) 1(

  ; מיליליטר*1000למוצר שתכולתו קטנה מ) ל"מ(מיליליטר ) א(

  ; מיליליטר או יותר1000 ליטרי� למוצר שתכולתו) ב(

  *מוצק למחצה או צמיג יסומ� ביחידות משקל , מצר% מוצק) 2(

  ; גר�* 1000למוצר שמשקלו קט� מ) 'ג(גרמי� ) א(

  ; גר� או יותר1000למוצר שמשקלו ) ג"ק(קילוגרמי� ) ב(

  

  . לבקשה זו"10"כנספח ב "מצ) סימו� טובי�(צו הגנת הצרכ�  �

 

המתייחס אמנ� רק למוצרי מזו� א� ) 1חלק  (1118הוראות תק� ישראלי מ� הראוי לציי� את , כמו כ� .32

וא- אוסר על שיווק מוצרי� דומי� ביחידות משקל , למעשה מטיל חובה זהה לסימו� המחיר ליחידת מידה

 .שונות ללא שמולאו ההוראות לעניי� הסימו� ביחידות מידה

 

המוצרי� הנמכרי� בסניפיה של . התקנותהמשיבה הפרה את הוראות , כמפורט בהרחבה בחלק העובדתי .33

 .המשיבה אינ� מסומני� במחיר ליחידת מידה

 

לצרכ� מטרת� הברורה של התקנות היא לאפשר . נועדו להגנת הצרכ& , כ� ה�כשמ�, אי� חולק כי התקנות .34

ערכו של מוצר אינו נגזר רק ממחירו אלא .  של יחידות מוצרשווי� האמיתילבצע השוואה נכונה בי� 

 . וואה נכונה שבי� המחיר לכמותמהש
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א� כמות ,  מוצר במחיר נמו� יותרהא אמנ� רכששכ� הי,  נזק ברור ומובהקתנגר� למבקש, לעניי� הנזק .35

 .המוצר היתה נמוכה לעי� שיעור מכמותו של מוצר מקביל

  

 אותה וכי הוא נגר� בדיוק בצורה,  הוא הנזק אותו ביקש מחוקק המשנה למנועתהמבקש של וברי כי נזק .36

 . לעניי� עוולת הפרת חובה חקוקהשמתקיימי* כל התנאי*, מכא�. נתכוו� מחוקק המשנה למנוע

  

  

  

  

  עילות מכוח חוק הגנת הצרכ�  .ג
  

 :לחוק הגנת הצרכ� קובע באופ� הבא) א(2סעי-  .37

  

בכתב או בעל פה או בכל דר% אחרת לרבות לאחר מועד ,  במעשה או במחדל–לא יעשה עוסק דבר 

בלי לגרוע ; ) הטעיה–להל� ( העלול להטעות צרכ� בכל עני� מהותי בעסקה –קה ההתקשרות בעס

  :מכלליות האמור יראו עניני� אלה כמהותיי� בעסקה

 

. אי� סימו� המחיר ליחידת המידה מהווה א- הטעיה של הצרכ� בכל הנוגע לעניי� מהותי בעסקה, לדידנו .38

ביכולתו של הצרכ� להשוות בי� ערכה של כל הרי שאי� , בהעדר סימו� של המחיר ביחס ליחידת משקל

 .אריזה ואריזה וכפועל יוצא הוא מוטעה ונגר� לו נזק

 

 : לחוק הגנת הצרכ� הקובעות באופ� הבא4הפרה המשיבה את הוראות סעי- , כמו כ� .39

 

 )ח"תשמ: תיקו�(    לצרכ�לצרכ�לצרכ�לצרכ�    גילויגילויגילויגילוי    חובתחובתחובתחובת. . . . 4

  *עוסק חייב לגלות לצרכ� ) א(

המפחיתי� באופ� משמעותי מערכו של , ונה אחרת הידועי� לוכל פג� או איכות נחותה או תכ) 1(

  ;הנכס

פגיעה למשתמש בו או לאד� כל תכונה בנכס המחייבת החזקה או שימוש בדר% מיוחדת כדי למנוע ) 2(

  ;אחר או לנכס תו% שימוש רגיל או טיפול רגיל

  ;כל פרט מהותי לגבי נכס שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת) 3(

האיכות או התכונה או הפרט המהותי בנכס היו ידועי� , אול� תהא זו הגנה לעוסק א� הוכיח כי הפג�

  .לצרכ�

  .יחולו ג� על שירות) א(הוראות סעי� קט� ) ב(

  

הרי שעסקינ� בהפרה בוטה של חובת הגילוי , הואיל ונקבע כי על עוסק לגלות את המחיר ליחידת מידה .40

 . לחוק4הקבועה בסעי- 
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  גדרת הקבוצה והסעדי� לה� זכאי� חברי הקבוצהה  .ד
  

ש הנכבד "הרי שבעקבות אישור התביעה כייצוגית על ביהמ, לחוק תובענות ייצוגיות) א(10בהתא� לסעי-  .41

 :להגדיר את הקבוצה אשר בשמה תנוהל התובענה

 

; תנוהל התובענה יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה, אישר בית המשפט תובענה ייצוגית  

ייכלל בקבוצה אד� שעילת תביעתו נוצרה לאחר המועד שבו אושרה התובענה הייצוגית לא 

  .כאמור

  

 : כי את חברי הקבוצה יש להגדיר באופ� הבאטע�ת תהמבקש .42

  

, כל לקוחותיה של המשיבה אשר רכשו מוצרי� לגביה� לא קוימה החובה לסמנ� במחיר ליחידת מידה"

        ".ונגר� לה� כתוצאה נזק כלכלי

        

 .ופיצוי כספי  הצהרתיסעד ועשהצו :  במספרשניי�ש הנכבד מתבקש לפסוק ה� " אות� ביהמהסעדי� .43

. ש הנכבד במסגרת תובענה ייצוגית" המוענק לביהמלשיקול הדעת הרחבסעדי� אלו נית� לפסוק בהתא� 

 ):14.2.08נית� ביו� , פורס� בנבו (תדירא&' שהי נ 1065/05א "בת השופט בנימיני 'כפי שפסק כב

  

גדרת השאלות המשותפות לכלל חברי הקבוצה מצריכה בירור של הסעדי� המבוקשי� בבקשה ה

מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� אישור מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� אישור מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� אישור מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� אישור . לאישור התובענה הייצוגית

מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה , , , , התובענה הייצוגית ודר% ניהולההתובענה הייצוגית ודר% ניהולההתובענה הייצוגית ודר% ניהולההתובענה הייצוגית ודר% ניהולה

מת� פיצוי כספי או "ואלו כוללי� ,  לחוק ד� בסעדי� שנית� לפסוק בתובענה ייצוגית20 סעי�. ייצוגיתייצוגיתייצוגיתייצוגית

  :לחוק קובע) ג(20סעי� . 20בהתא� להוראות שבסעי� , "סעד אחר לחברי הקבוצה

  

אינו מעשי בנסיבות , כול� או חלק�, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

,  ולבצע את התשלו� בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרתבי� משו� שלא נית� לזהות�, העני�

או לטובת , כולה או חלקה, רשאי הוא להורות על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה

  ".כפי שימצא לנכו� בנסיבות העני�, הציבור

  

  

   ולסעד הצהרתיצו עשהל דרישה

  

  

 .ות הדי�המשיבה הפרה את הוראולפיו , בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לית� צו הצהרתי .44

 

הליקויי* שנמצאו ולסמ& את לתק& את להורות למשיבה ו, ש הנכבד לית� צו עשה"מתבקש ביהמ, כמו כ� .45

 .מוצריה במחיר ליחידת מידה

 

' בידי כבכפי שנקבע . בהתא� להורות חוק תובענות ייצוגיות י�וא- ראוי י� אפשריהינ� שכאלו י�סעד .46

 ):15.1.2009, נבו( מ"מגדל חברה לבטוח בע' טל נ גינדי 21177/04) א"ת(א "בשבהשופט אלטוביה 
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הפרו המשיבות את חובת הגילוי היזו� המוטלת עליה� בכ% שלא הסבו את תשומת , כפי שנקבע לעיל"

ל כי בעת השרות כפופה יכולת ניצול הפוליסות להוראות רשויות "לב� של המבוטחי� המשרתי� בצה

� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על � ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על � ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על � ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להיעתר לבקשת� של התובעייש להיעתר לבקשת� של התובעייש להיעתר לבקשת� של התובעייש להיעתר לבקשת� של התובעי, , , , לפיכ%לפיכ%לפיכ%לפיכ%. הצבא

 ...יקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותהיינו תהיינו תהיינו תהיינו ת, , , , יד�יד�יד�יד�

  

. לא נותר אלא לקבוע כיצד על המשיבות למלא אחר חובת הגילוי הייזו� בקשר ע� הוראות הדי� הצבאי

היינו , ובענהיש להתייחס לנדרש מהמבטח בשני מועדי הזמ� הרלוונטיי� למידע נשוא הת, באשר לכ%

 על –ראשית . בשלב עובר לכריתתו של הסכ� הביטוח ובמהל% תקופת הביטוח עובר לגיוסו של המבוטח

המפנה , במשמעות שנית� למונח זה בדי� הביטוח, "בולטת"לכלול בפוליסת הביטוח פיסקה , המשיבות

א המשתנות מפע� את תשומת לב המבוטח כי השימוש בפוליסה כפו� בעת השרות הצבאי להוראות הצב

במועד שמאפשר ביטול ,  על המבטח ליידע את המבוטח לקראת מועד גיוסו הצפוי–שנית . לפע�

  ..כי אופ� השימוש בכיסוי הביטוחי מושפע מהוראות הצבא, ההתקשרות מבחינת גבית תשלומי הפרמיה

  

  : להחלטה10פסקה ב, )נבו, 17/11/2009( מפעל הפיס' נ' שור ואח 9386�03�09צ "תבקבע ג� נוכפי ש

הא� מבחינת מדיניות משפטית ראוי להכיר בעילה שהסעד המבוקש בה הוא ציווי במסגרת תובענה "

בתובענה ייצוגית אשר נועד לעשות " הטהור"לכאורה סעד של ציווי הוא התגלמות הסעד ? ייצוגית

התובע עושה מלאכתו ע� זאת יכול לטעו� הטוע� כי .  כס�*שירות ציבורי לציבור כולו ואי� עניינו 

הוא מסתפק בסעד של ציווי ומותיר את , נוכח הקושי להוכיח נזק לקבוצה בתביעה כספית, קלה

כמו כ� פסק די� שינת� בעניי� הציווי יהווה מעשה בית די� . הקבוצה ללא סעד ממשי שהוא הפיצוי

כר זכות לפיצול אלא א� כ� תו(שיכבול את חברי הקבוצה וימנע מה� להגיש תביעה אישית כספית 

התשובה היא שלבית ).  ואינני מביעה דעה לעניי� אפשרות זו במסגרת תובענה ייצוגית*סעדי� 

חוק תובענות ב) א(8סעי� (המשפט שיקול דעת לגבי כל תביעה א� לאשר אותה כתובענה ייצוגית 

נראה לי כי במסגרת שיקול הדעת רשאי בית .  על בית המשפט לשקול כל מקרה לגופו).ייצוגיות

ככל שהוא עונה על מטרות , הצו חשוב כשלעצמו" שעושה" א� השירות הציבורי * המשפט לשקול 

ת התביעה בתביעה לסעד של ציווי ולא יוכל תובע ייצוגי שא� לא תותר הגש; חוק תובענות ייצוגיות

להבדיל מהלי% מנהלי או (לא ימצא הלי% אזרחי , עקב המגבלות של הפסיקה, לתבוע בסעד של פיצוי

שהצרכ� הבודד לא     ;שיוכל לאכו� הוראות די� שבגינ� עומדת זכות להגיש תובענה ייצוגית) פלילי

 תובענה ייצוגית למת� ציווי הואיל וההוצאות הכרוכות יטרח להגיש תביעה אישית שלא במסגרת

 ".בהגשת תביעה מעי� זו גבוהות מאד לעומת הפיצוי הכספי שהוא עשוי לזכות בו

, נבו (מ"מחלבות גד בע' דוד סלומו& נ  3423/07בשא לאישור צווי עשה כפיצוי בתובענה ייצוגית ראה 

, נבו (מ"בע) ישראל) (תנועה וחניה. (אי.פי.אי' רוזנברג נאמיר     1925�08�09) מרכז(תצ וכ� , )3/9/2009

  :ש� נקבע כי) 5/7/2010

והגברת המודעות ,  וחוק שיוויו� זכויותחוק חניה לנכי�תכליתה של התביעה מהסוג הנדו� היא אכיפת "

. כמו המפעיל בענייננו ,  ע� מוגבלות ושל הציבור וגופי� רלבנטיי� אחרי�של אנשי�, להוראות החוקי�

להבטיח נגישות של אד� ע� מוגבלות למקומות ציבוריי� שהגישה , בי� היתר, חוק חניה לנכי� מטרתו
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ב בחוק מחיל על המפעיל או המחזיק 4סעי� . הנגישה היחידה אליה� היא דר% חניה הכרוכה בתשלו�

 *משמע . רי חובה לשל� בעד חניה במקו� ככל שנדרש מקו� חניה לאד� ע� מוגבלותשל המקו� הציבו

  .אד� ע� מוגבלות זכאי לפטור מתשלו� בעד חניה במקו� ציבורי כאמור

המשיבה חדלה לגבות תשלו� מחברי . נראה לי כי הסדר הפשרה המוצע מקד� תכליות אלו בצורה נאותה

המודיע לחברי הקבוצה , ל מכונות התשלו� וביציאה מהחניו�ע, הוצב שילוט בכניסה לחניו�. הקבוצה

בכ% פעלה המשיבה ליידוע חברי הקבוצה בדבר זכות� לפטור מתשלו� . על זכות� לחנות ללא תשלו�

  .בכ% ג� הושגו מטרות החוקי�. עבור החניה

חת כמו כ� נראה כי עקב הבקשה נושא הדיו� תדאג הרשות לכ% שהמפעיל החדש של החניו� שבא ת

הרשות אמנ� לא הייתה צד בהלי% א% נכחה בדיו� שהתקיי� ביו� . ינהג על פי הוראות החוקי�, המשיבה

אני ערה לכ% שההסדר אינו .  נוכח בקשת המשיבה לצירופה כמשיבה נוספת בבקשת האישור16.2.10

  .."כולל השבה ואול� נראה לי כי בנסיבות העניי� שלפניי ההסדר סביר למרות האמור

  

 

  לסעד כספי ישהדר

  

 .נגר� למבקש ולחברי הקבוצה נזק ממוני, י המשיבה"הפרת הוראות הדי� עעקב  .47

 

אות� יש , הערכה מדוייקת של הנזקי� שנגרמו מחייבת בחינה של נתוני מכירות המצויי� בידי המשיבה .48

 .לנתח באמצעות מומחה באופ� מדגמי

  

 :במסגרת הבחינה יהיה צור� לבדוק .49

  

אשר ) ביחס למוצרי� אחרי� (האוחזי� משקל או נפח נמו�מהי כמות המוצרי�   )א(

 .נרכשו בתקופה הרלוונטית

 

מהו היחס בי� מחירו של מוצר האוחז בכמות נמוכה אל מול מוצר האוחז   )ב(

 .בכמות גבוהה

  

לגביה* תקיי* המשיבה את נתוני� אלו יהיה צור� להשוות אל מול נתוני מכירות המתייחסי� למוצרי�  .50

 .הוראות הדי&

 

נזק שנגר� באופ� מצרפי הינו ההפרש בי� כמות המוצרי� שנרכשה ממוצר לגביו לא קוימה החובה ה .51

 .לסימו� המחיר ליחידת משקל לכזה שלגביו קוימה החובה

  

וכי , ' גר70  במשקל אֹס�יסליב מהלקוחות רכשו 60%בא� בטר� הפרת חובת הסימו� נמצא כי , כ� למשל .52

ויתר הרוכשי� עברו לרכוש את ('  גר70במבה אֹס� במשקל קוחות  מהל40%לאחר קיו� החובה רכשו רק 

 .ת מכמות הרוכשי� נגר� נזק כפי שנגר� למבקש�20%הרי של) ' גר200המוצר במשקל 
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ולפיצוי אותו , בחינת הנתוני� הרלוונטיי� בידי מומחה תעניק אינדיקציה ברורה לנזק� של חברי הקבוצה .53

 .יש לפסוק לטובת�

 

 10,000,000על ס-  את סכו� התביעה המצרפי ת המבקשהמעמיד, ר נתוני� ביחס לנזקובהעד, לעת עתה .54

 .ח"ש

  

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע בהקשר של מת� פיצוי לחברי הקבוצה באופ� הבא) א(20סעי-  .55

  

לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה התובענה , כולה או חלקה, הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית  )א(

רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי כספי או סעד אחר לחברי ,  או חלקהכולה, הייצוגית

ובלבד שלא יהיה בכ% כדי להכביד , לפי העני�, הוראה כמפורט להל�, בי� השאר, הקבוצה  להורות

  :במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי�

  

לכל אחד מחברי , אופ� שיקבעבשיעור וב, על תשלו� פיצוי כספי או על מת� סעד אחר )1(

 ;הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

  

 ;;;;על כ% שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ% שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ% שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ% שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר ))))2222((((

  

ובלבד , על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל ועל אופ� חישוב חלקו של כל חבר קבוצה )3(

הורה ; ת שבפני בית המשפטשסכו� הפיצוי הכולל נית� לחישוב מדויק על יסוד הראיו

רשאי הוא להורות בדבר , בית המשפט על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל כאמור

של יתרת הסכו� שתיוותר א� חבר , באופ� יחסי לנזקיה�, חלוקה בי� חברי הקבוצה

לא , לא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעד, לא דרש את חלקו, אחד או יותר, קבוצה

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל , לחלק לו את חלקו מסיבה אחרתאותר או שלא נית� 

נותרה יתרת סכו� ; פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע לו

יורה בית המשפט על העברתה לאוצר , לאחר החלוקה לחברי הקבוצה כאמור

 ".המדינה

  

 נית� יהיה להוכיח את נזק� האישי של ש לקבוע כיצד" גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמהחוק קובע מנגנו� .56

 תועבר לאוצר – אשר לא יידרשו –יתרת הכספי� ) 3)(א(20כאשר בהתא� לסעי- , החברי� בקבוצה

 .המדינה

 

, המשיבהחברי הקבוצה ולפצות� באמצעות נתוני� המצויי� בידי חלק מנית� יהא לזהות את , לענייננו .57

נית� , במידה ויתגלו קשיי� באיתור חברי קבוצת התובעי�, לחליפי� .ונית� לבחו� את הרכישות אות� עשו

 :לחוק) ג(20הקבועי� בסעי- " הפיצוי לטובת הציבור"יהיה לייש� את עקרונות 

  

בי� , אינו מעשי בנסיבות העני�, כול� או חלק�, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

רשאי הוא להורות , רה ובי� מסיבה אחרתמשו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבי

כפי שימצא לנכו� , או לטובת הציבור, כולה או חלקה, על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה

  ".בנסיבות העני�
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  התקיימות התנאי� לאישור התובענה כייצוגית  .ה
  

 :הבאהקובע באופ� , לחוק תובענות ייצוגיות) א(8התנאי� לאישור תובענה כייצוגית קבועי� בסעי-  .58

  

  :א� מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א( .9

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי  )1(

  ;  ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, הקבוצה

 ; העני�תובענה ייצוגית היא הדר% היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות )2(

; קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר% הולמת )3(

 ;הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זה

  .קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב )4(

  

שו� לאישור התביעה הייצוגית הינו כי התנאי הרא .להל� נעמוד על התקיימות תנאי� אלו כסדר� .59

 . של עובדה ומשפט– לכלל חברי הקבוצה –התובענה מעוררת שאלות משותפות 

 

 :שכ�, איש לא יחלוק כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, לענייננו .60

  

 ה� מכח עוולת הפרת, המשיבהלחברי הקבוצה עומדות עילות משפטיות זהות כלפי   )א(

 . הוראות חוק הגנת הצרכ�חובה חקוקה וה� מכח 

 

 .לחברי הקבוצההסעד המבוקש הינו זהה ביחס לכלל   )ב(

  

 .התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר� ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו� בנסיבות העניי� .61

, 1 בו בסעי- המפורטות, מ� הראוי לחזור ולציי� המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות, בהקשר זה

מימוש זכות הגישה לבית ", "אכיפת הדי& והרתעה מפני הפרתו"וכוללות בי� השאר את המטרות של 

, לענייננו".הוג& וממצה של תביעות, ניהול יעיל"וכ� " מת& סעד הול* לנפגעי* מהפרת הדי&", "המשפט

 .ל בכללות�"יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשי� את המטרות הנ

 

 ומעוולי� כדוגמתה – המשיבהיש בהגשת תביעה ייצוגית זו בכדי לתרו� משמעותית להרתעה של , ראשית .62

 .  מלפגוע בצורה חמורה בציבור במקרי� כדוגמת המקרה נשוא תובענה זו–

  

כפי . המשיבהתובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות� לפיצוי של חברי הקבוצה כלפי , שנית .63

.  לכל חבר בקבוצהעשרות שקלי�משפט הנכבד יתבקש לפסוק פיצוי ממוצע בס� בית ה, שהובהר לעיל

סכו� זה אי� די בו על מנת לתמר, תובע לפתוח בהלי� משפטי מורכב ומסוב� כנגד גופי� עוצמתיי� 

זילברש. ' נג' טצת ואח 4556/94א "רעבוראה בהקשר זה את הדברי� שנאמרו , המשיבהבמיוחד כדוגמת 

 .784' בעמ, 774) 5(ד מט " פ,'ואח
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 לתק� המשיבהאי� בידי הצרכ� כל תמרי, ויכולת לפעול על מנת לחייב את , ללא תובענה ייצוגית, כמו כ� .64

 .התנהלותה באופ� הצופה פני עתידאת 

  

.  אמצעי� כלכליי� הנדרשי� לש� ניהול ההלי�תבעל ה הינתהרי שהמבקש, לעניי� הייצוג ההול� .65

טיח להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על מנת לממש המב, מ"י הח"יוצג עת תהמבקש

 .ו� בתחו� התובענות הייצוגיות נסיד עתיר"מ הינו עו"הח. המשיבותאת זכויות החברי� בקבוצה כלפי 

  

 בצורה קשה ממעשיה ה אשר נפגעתהמבקשלב בידי �הרי שתביעה זו הוגשה בתו�, הלב�לעניי� דרישת תו� .66

 מפני מעשי� המשיבה וכ� לפעול על מנת להרתיע את ה לזכות בפיצוי המגיע לנת ומעונייהמשיבהשל 

 .דומי� בעתיד

  

  

  

 

להכריע בתובענה , ש הנכבד להורות על אישור התובענה הייצוגית"מתבקש ביהמ, מכל האמור לעיל .67

 :ולפסוק בה לטובת המבקש וחברי הקבוצה ובכלל זאת

  

 

) מחיר ליחידת מידה(ת תקנות הגנת הצרכ� המשיבה אינה מקיימת את הוראולהצהיר כי   )א(

 .ולהוציא צו המורה למשיבה לקיימ� בעתיד

 

 . 10,000,0001להורות למשיבה לפצות את לקוחותיה בס� כולל של   )ב(

  

 .תהמבקש ופיצוי מיוחד לטובת תהמבקשכ "לפסוק שכר טרחה לב  )ג(

  

 

                                                           _______________  

  ד" עו,יוחי גבע                                                      

  תכ המבקש"ב                       

  


