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באמצעות סמסונג אלקטרוניקס , תאגיד זר 

 944353494פ .מ ח"בע

 יורופארק, בית הולנד

  7846288ום  יק

פ .ח, מ"בע (4554)סאני תקשורת  .6

 מ"סקיילקס קורפוריישן בעמבית   946470309

 964474444צ .ח

  17גליס ' ברח
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 בקשה לאישור תובענה ייצוגית
 

יקרית בתיק דנן בד בבד עם הגשת התביעה הע, מתכבד בזאת להגיש לבית המשפט הנכבדמבקש ה

, לפי הוראות חוק תובענות ייצוגיות ותכנגד המשיבבקשה לאישור התביעה כייצוגית , "(התביעה)"

 "(.  חוק תובענות ייצוגיות: "להלן) 2887-ו"התשס
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 .ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה לבקשה זו "4"כנספח  ורףכתב התביעה מצ -

 

 .חלק בלתי נפרד הימנה ומהווה לבקשה זו "6"כנספח  ורףמצמבקש תצהיר ה -

 

  :הנכבד מתבקש בזאת להגדיר את קבוצת התובעים כדלקמןת המשפט בי

 "Samsung Galaxyמסוג רי ארכשו או קיבלו מכשיר טלפון סלולאשר או הצרכנים כל הלקוחות "

S4  " לארץ  את המכשיר שהובאמהמפעילות הסלולריות או מחנויות פרטיות וכן לקוחות אשר רכשו

  ."או בסמוך לכך 6447 אפרילבבישראל  לראשונה שווקאשר , היבואן הרשמי שלא דרך

 

 ".חברי הקבוצה"או /ו" הקבוצה", יחדיו, המעוניינים בתובענה יכונו להלן

 :מבוא .א

 

בהפרה גסה של הוראות הדין בידי  ,בקליפת אגוז, עניינן –והבקשה לאשרה כייצוגית  –תביעה זו  .1

ואינן טורחת ליידע את לקוחותיה , וטין מהוראות הדין הישראליהמשיבות מתעלמות לחל. המשיבות

אותם היא מייצרת , מראש ובדיעבד אודות התקלה הידועה בסוללה של אחד ממכשירי הדגל שלהן

 .או משווקת ללקוחותיה/ו

 

בחרה המשיבה לעשות דין , מפורט להלן ביתר הרחבהשאו מחדליה כפי /בפעולותיה ו, הנה אם כן .2

אשר נועדו ליצור גילוי , בבוטות צורמת את הוראות החוק בכל הנוגע להטעיה צרכנית לעצמה ולהפר

לשמור על האוטונומיה של הפרט באשר לצריכת מוצרים ההולמים את רצונו , נאות לצרכן הפוטנציאלי

 .ולקדם את מעמד הצרכנים באמצעות הטלת חובות מוגברות על העוסקים, ובריאותו

 

מראש ובדיעבד על תופעת התנפחות והתפוצצות הסוללה וכן על אי ביצוע  רסוםאי פ, יובהר ויודגש כי .3

פגיעה , גובלת בזילות במעמד הצרכנים, כללי להחלפה מסודרת של הסוללות( recll)" ריקול"

רשלנות חמורה ועצימת עניים באשר לתוצאות החמורות אשר על המשיבה לצפות , שלהם באוטונומיה

 .או מחדליה/מפעולותיה ו

 

ולמבקש ידוע , נעשית באופן גורף כלפי כלל הצרכנים, ליכאמור לעה התנהלות המשיבכי , מיותר לציין .1

 .המכשיר שרכשו פגום המשיבה מבלי לדעת יורכשו את מוצר, י המשיבה"על צרכנים נוספים שהוטעו ע
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ך ניצול והכל תו, כיסיה כאמור ובכך מעשירה את, "מצליח"נראה כי המשיבה למעשה פועלות בשיטת  .5

בהיותם צרכנים שאינם בקיאים בערב הרב ובליל הנתונים , וציני ולא מקובל של המבקש ודומי

ואשר לבטח לא יטרחו להגיש תביעה אישית בסכומים שקלים , והזכויות העומדות להם על פי דין

 .לא כל שכן בהיבטים של עלות מול תועלת, הנחשבים פעוטים יחסית בעולמנו, בודדים

 

ביצוע , החקוק התוך הפרת חוב, נעשית שלא כדין, התנהלות המשיבה כאמור, בהר להלןכפי שיו .7

פגיעה באוטונומיה של , הפרת חובות גילוי והפרת הוראות חוזיות, הטעיה חמורה במעשה ובמחדל

 .תוך הפרה של חובת תום הלב המוגברת המוטלת על עוסקים כדוגמת המשיבה, והכול, הפרט

 

וגואה באשר לעוול שנגרם  של מחאה חברתית הולכת, שנה תוקף בימים אלהמקבל מ, האמור לעיל .6

  .לציבור בישראל בתחומים שונים מגופים עסקיים שונים

 

 ובמעמד( וייתכן שאף למעלה מכך) צרכנים מאות אלפיקיימים , א להעריךוה ויכול, ככל שידוע למבקש .0

מודעים לא היו כלל ואשר  של המשיבותרכשו את המכשיר נשוא התביעה אשר , ודומות לשלובנסיבות 

 .תקלה הנפוצה בסוללה של המכשירל

 

להשיב לכלל  ותמנת לגרום למשיב -על זאת, בנסיבות אלה אין מנוס מהגשת תובענה ייצוגית .4

או בגין עוגמת הנפש שנגמרה להם עקב /שהפסידו בגין תיקון התקלה ואת הסכומים  ןלקוחותיה

וכן , הדיןונמנעת מלהפר את הוראות , ייתה פועלות המשיבה כדיןאשר היו נמנעים אילו ה ,התקלה

, ליתן כל צו שנראה נכון וכן, להפסיק באופן צופה פני עתיד את ההפרה הבוטה בה נוקטת המשיבה

 . ראוי ודרוש בעניין לפי מיטב שיקול דעתו של בית המשפט הנכבד

 

 :אך זה כללם של דברים ולהלן פירוטם

 

 :הצדדים .ב

 

ציבורית בינלאומית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך ' הינה חב, סמסונג, 1המשיבה  .18

 . ב והנה בעלת מחזור מכירות עולמי של מיליארדי דולרים והיא ייצרה ומייצרת המכשירים"בארה

 

הינה היבואנית הרשמית של מכשירי , מ"מבית סקיילקס קורפוריישן בע, סאני תקשורת, 2המשיבה  .11

שנות פעילות בייבוא ושווק מכשירי  28-חברה בעלת ותק וניסיון של למעלה מ .ר בישראלסמסונג סלול
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בבעלות  .SAMSUNG –סלולר ומשווקת את המותג המוביל כיום את תעשיית הסלולר בארץ ובעולם 

סניפים ברחבי הארץ וכן אתר סחר און ליין המציע רכישת  4החברה רשת חנויות סמסונג המונה 

החברה משווקת את מוצרי סמסונג בקרב  .של סמסונג ישירות מהיבואן הרשמימכשירי סלולר 

משווקים מובחרים ובאמצעות רשת חנויות סמסונג ואתר , המפעילות הסלולאריות בישראל

מעניקה סאני תקשורת לציבור לקוחותיה סל שירותים רחב הכולל שירותי מעבדות , כמו כן.החברה

  ".מוקד תמיכה טכנית ועוד, שירות לקוחות, ומוסמכים טכנאים מקצועיים, סמסונג מורשות

 :2 פחות כך עולה מהאתר של המשיבהלכל ה

store-demo-magento-http://www.samsungmobile.co.il/about 

 .ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה ה זולבקש "7"כנספח  ורףמצ העתק דף פרטי המשיבות -

 

 . ות במיטב כספושרכש מכשיר של המשיבמן השורה  תושב, אזרח ישראל והינמבקש ה .12

  :רקע עובדתי .ג

 

"  Samsung Galaxy" S4טלפון סלולארי מסוג  ובבעלותאשר  ,ותהינו לקוח של המשיב המבקש .13

 ."(המכשיר:"להלן)

 

חלק בלתי ים לבקשה זו ומהוו " 4"כנספח  תאמהצילומי המכשיר של המבקש מצורפים בההעתק  -

 . נפרד הימנה

 

לגלות כי הם המבקש נד" YNET" באתר כתבה שהתפרסמה מבקשעת קרא ה 14/7/11-ה חמישיביום  .11

אשר " תופעת הסוללות המתנפחות או המתנפצות"למכשיר שברשותו קיימת תקלה נפוצה המכונה 

בניהם מתשתמשים מישראל , נפגעו משתמשים זכתה לתהודה עולמית בעקבות כמה מקרים שבהם

 (. "תקלה"או  "התופעה: "להלן)

 

לבקשה זו ומהווה חלק בלתי נפרד  " 9"כנספח מצורף   11/714/מיום  "YNET" העתק הכתבה אתר -

 . הימנה

 

התחוור למבקש כי , 17/7/11ביום " גלובס"מקריאה על התופעה בכתבה שהתפרסמה באתר עוד   .15

לא  1עד כה המשיבה  ,אולם. 2813אשונה באתרי האינטרנט השונים באוקטובר תופעה זו עלתה לר

ויותר , כמתבקש לפי כללים בינלאומיים, טרחה לבצע קריאה מסודרת לצרכניה להחלפת הסוללות

 תוחמור מכך לא הזהירה א. אשר לטענתה פגומה, מכך לא מסרה את מספרי סדרת הייצור הספציפית

 . בר המעמיד את הציבור בפני סכנה ממשיתציבור המשתמשים משימוש ד

 

http://www.samsungmobile.co.il/about-magento-demo-store
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לבקשה זו ומהווה חלק בלתי נפרד  "0"כנספח מצורף  11/714/מיום " גלובס"מאתר העתק הכתבה  -

 .הימנה

 

ן המבקש את תכונות בח, את המכשיר של המשיבותלרכוש  מבקשה יטבטרם החל, לא למיותר לציין כי .17

תכונותיו של המכשיר הן משהגיעה למסקנה כי ו. כפי שהם מופיעים באתר של המשיבות המכשיר

המכשיר הספציפי הזה של לרכוש את  החליט המבקש, והמכשיר בטוח לשימוש ות לצרכים שלוממתאי

בפני סכנה ממשית ואת הקרובים אליו שמעמידה אותו , אילולא ידע המבקש אודות התופעה .המשיבה

 .בוודאי שלא היה רוכש מכשיר זה

 

 -מהמחיר ששילם בעבור המכשיר כ 18%-הערכה מאוד שמרנית בפעה דלעיל בהמבקש אומד את התו .16

 .אותו הוא תובע מידי המשיבות, ₪ 264ונגרם לו נזק בסך של  –₪   2,644

 

והתקלה כאמור מעמידה אותו בפני סיכון ממשי , הואיל ולמבקש נגרם עוגמת נפש, זאת ועוד .10

המבקש נאלץ לעשות שימוש  –נפגמה  –מכשיר והאוטונומיה שלו לדעת את תכונותיו האמתיות של ה

 –הרי שסובר הוא , ולסבול מחששות רבים כי המכשיר יכול להסב לו סכנה בריאותית –זהיר במכשיר 

 .₪ 18בראש נזק לא ממוני זה בסך של , והוא אומד את נזקו –שעל המשיבות לפצותו בגין סבל זה 

 

 .₪ 204בשני ראשי הנזק הנו  ו של המבקשכ נזק"סה .14

 

 נהגו משיבותהכי , אין ולא יכול להיות כל ספק, כפי שיפורט להלןו לאור האמור לעיל, הנה אם כן .28

את המכשיר האמור מבלי לידע אותם מראש על  ועודן משווקת, בעת שהיא שווקה, באופן פסול בעליל

ושל דבר הגורם להטעיה צרכנית של התובעת , התופעה ועל הסכנה בה הם עומדים משימוש במכשיר

, סכנה אמיתית וכן חיסרון כיס, המסב לאחרונים פגיעה באוטונומיה שלהם, כלל חברי הקבוצה

 .שלא כדין, מאפשר לכיסי הנתבעת לתפוח, ומאידך גיסא

 

 :הטיעון המשפטי .ד
 

 בסיסי (א)
 

נועד להסדיר באופן ממצה את  –שנכנס לתוקף לא מזמן במונחי חוק ומשפט  –חוק תובענות ייצוגיות  .21

 לים על הגשת תביעות ייצוגיות בישראלהדינים הח

 

אכיפת הדין "וכוללות בין השאר את המטרות של , 1המטרות שביסוד החוק מפורטות בו בסעיף  .22

מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת ", "מימוש זכות הגישה לבית המשפט", "והרתעה מפני הפרתו

 ".הוגן וממצה של תביעות, ניהול יעיל"וכן " הדין
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או , הייצוגיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בעניינים המנויים בתוספת השניה לחוקחוק התובענות  .23

 :לחוק( א)3כאמור בסעיף . בעניינים בהם נקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש תביעה ייצוגית

 

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

 "תן להגיש בו תובענה ייצוגיתמפורשת כי ני

 .(ר.ו ט. ג.י –ההדגשות אינן במקור )

 

. יצוגיות כוללת רשימה של עילות בהן ניתן להגיש תביעה ייצוגיתיהתוספת השניה לחוק התובענות ה .21

 :לתוספת השניה הן הרלוונטיות 1-2העילות הקבועות בסעיפים , לענייננו

בין אם , ין שבינו לבין לקוחיבקשר לענ, ןכהגדרתו בחוק הגנת הצרכ, תביעה נגד עוסק"

 ."התקשרו בעסקה ובין אם לאו

 לחוק תובענות השנייה התוספת של 1 בסעיף כהגדרתו" עוסק" בגדר הינן ותהמשיב - לעיל כמפורט .25

 : הוא עוסק כי הקובע, הצרכן הגנת בחוק" עוסק" המפנה להגדרת, ייצוגיות

 

 "יצרן כולל עיסוק דרך שירות נותן או נכס מי שמוכר"

 

 ולהראות כי עומדת ל על המבקש, על מנת להיות זכאי להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית, כלומר .27

עילת תביעה באחד העניינים המנויים בתוספת השניה וכן כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות של 

 .עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעים

 

וכי עילת התביעה , ותעילת תביעה כנגד המשיב ולהראות כי עומדת ל על המבקש, וליישום לענייננו .26

 .מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל חברי קבוצת התובעים

 

לכאורה  ולשכנע את בית המשפט כי עומדת ל בשלב של הבקשה לאישור תביעה ייצוגית על המבקש .20

כך כבוד השופטת -עמדה על. ירותאך אין להעמיד בהקשר זה דרישות מחמ, עילת תביעה אישית

 (:דינה-לפסק 14פסקה ) 312( 2)ד נא"פ, טמפו' מ נ"מגן וקשת בע 2476/45א "שטרסברג כהן בע

 

להיות , מבחינת נטל ומידת ההוכחה 54 כי על המבחן למילוי התנאים שבסעיף , נראה לי"

כנע את בית ועליו לש, ולגבי כל התנאים הנדרשים מהתובע, אחיד לכל סעיפיו המשניים

כי הוא ממלא , המשפט במידת הסבירות הראויה ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבד

שהראשונה בהן היא קיומה של עילה אישית , א ולענייננו54 אחר כל דרישות סעיף  לכאורה

משום שאלה , לענין מידת השכנוע, אין להעמיד דרישות מחמירות מדי(. א)א54 ' כאמור בס

דבר העלול , ל הצדדים ועל בית המשפט עומס יתר בבירור הנושא המקדמיעלולות להטיל ע

לכפילות בהתדיינות ולרפיון ידים של תובעים ייצוגיים , לגרום להתמשכות המשפט
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את כל אלה יש למנוע על ידי קריטריון מאוזן בנושא נטל ומידת ההוכחה . פוטנציאליים

ותו מחובת שכנוע ומצד שני לא יטיל שמצד אחד שלא יפטור א, הנדרשים מהתובע הייצוגי

 .עליו נטל כבד מדי

 .(ר.ו ט. ג.י –ההדגשות אינן במקור )          

 

כאמור , חוק תובענות ייצוגיות קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק ברמה לכאורית, בנוגע להוכחת הנזק .24

 :לחוק( 1()ב)1בסעיף 

 

די בכך שהמבקש יראה כי  –( א)4בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן "

 ."נגרם לו נזק לכאורה

 .(ר.ו ט. ג.י –ההדגשות אינן במקור )

 

 :הקובע כי, לחוק תובענות ייצוגיות( א)0התנאים לאישור תביעה ייצוגית מנויים בסעיף  .38

 

 :אם מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית( א) .4

ת של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי התובענה מעוררת שאלות מהותיו (4)

 ;  ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, הקבוצה

תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות  (6)

 ;ןהעניי

של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך  םעניינקיים יסוד סביר להניח כי  (7)

 ;זה ןבעניילערער או לבקש לערער על החלטה  הנתבע לא רשאי; הולמת

 .של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב םעניינקיים יסוד סביר להניח כי  (1)

 

נראה כי , בשלב הראשון. הרי שהדיון משלב זה יחולק לשני שלבים, בהתאם להוראות שפורטו לעיל .31

נעמוד על התקיימות , בשלב השני. וכי נגרם לו נזק, עומדת למבקש עילת תביעה אישית כנגד המשיבה

 .לחוק תובענות 0התנאים לאישור התביעה כייצוגית המנויים בסעיף 

 

 עילת ההטעיה מכוח חוק הגנת הצרכן  (ב)

 

 :קובע את הבאות ,"(החוק": להלן) 1401 –א "התשמ, חוק הגנת הצרכן .32

 איסור הטעיה. 6"

בכל דרך אחרת פה או -בכתב או בעל, במעשה או במחדל –לא יעשה עוסק דבר  (א)

בלי לגרוע ; (הטעיה –להלן )העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה  –

 :מבסיסיות האמור יראו עניינים אלה כמהותיים לעסקה
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 ;הכמות והסוג של נכס או שירות, המהות, הטיב (1)

 .(ר.ו ט. ג.י –ההדגשות אינן במקור )

 

  :כי לחוק( א) 1 כמו כן קובע סעיףו .33

  –יב לגלות לצרכן עוסק חי( א).4"

המפחיתים באופן משמעותי מערכו , כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו (4)

 ".של הנכס

 

 – הינן הצרכן הגנת לחוק 1 לסעיף בהתאם" צרכן" - ו" עוסק" המונחים הגדרות .31

 

 ".יצרן כולל, עיסוק דרך שירות נותן או נכס שמוכר מי -" עוסק"

, אישי לשימוש שעיקרו עיסוקו במהלך מעוסק שירות מקבל או סנכ שקונה מי -" צרכן"

 ".משפחתי או ביתי

 

 להגדרת עונות הן ולפיכך מכשירה של ומשווקת תומייצר הנה, ןמעיסוק כחלק, ותהמשיב, לעיל כאמור .35

 .הצרכן הגנת לחוק בהתאם" עוסק" המונח

 

 אהו האישי ולפיכך לשימושורכש את המכשיר של המשיבות  אשר, השורה מן צרכנית הינו, המבקש .37

 .הצרכן הגנת לחוק בהתאם" צרכן" המונח להגדרת עונה

 

קיימת הטעיה ברורה כמו גם הפרה של חובות הגילוי המוטלות על עוסק בהתאם להוראות , לענייננו .36

הטעיה חמורה של המבקש וציבור הצרכנים בעניינים שהינם מדובר ב, איש לא יחלוק כי. החוק

הבאה לידי  לחוק הגנת הצרכן( 1)2לפי סעיף  -או התנפצות הסוללה/התנפחות ו תופעת –מהותיים 

המכשיר הינו מתקדם ואיכותי בעוד שהמשיבות מודעות היטב לתופעה  וביטוי בהצגת מצגי שווא לפי

 .מראש אודות התופעה היה נמנע מרכישת המכשיר הספציפיצרכן  אילואין כל ספק . ולכל הכורך בה

 

ם גפ נויה, המכשיר עם תקלה אשר גורמת לסוללה להתנפץ או להתנפחשיווק  כי, לקחו איןכמו כן  .30

 צרכניה לציבור זה עניין לגלות ותהמשיב היה על ושומה משמעותי מערכו של המכשיר ןהמפחית באופ

 .כדבעי

 
חברה ישראלית , בזק' ברזני נ 5612/81א "כפי שהובאו בדנ, בהקשר לכך יפים דברי השופט חשין .34

 :כדלקמן 340, 305( 7)ד נז "פ, מ"רת בעלתקשו

 

: חובה זו שבחוק הגנת הצרכן נועדה כמובן להגן על הצרכן"...

להבטיח לצרכן כי יקבל מידע אמין על נכס או על שירות 
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כדי שיוכל להחליט באורח שקול אם יבצע עיסקה , המוצעים לו

 ."ואם לאו

 

יעמוד לרשותו מלוא  בקנייתו מוצר כלשהושלהגן על הצרכן הגנת הצרכן נועדו כדי  חוקהוראות  .18

על פיו יוכל לכלכל צעדיו ולגבש החלטתו בדבר פעילותו הצרכנית בתנאי וודאות , המידע ההוגן והנאות

 . מלאים

 

 ייתכן לא היו קונים ש יה של המשיבות רכשו הצרכנים מכשיר סלולאריעקב הטעי, לעניין הנזק .11

פגיעה מה להם ובכל מקרה נגר, תית של הסוללההתקלה האמיאילו ידעו אודות , מלכתחילה

  .ובשיקול הדעת אצלם באוטונומיה שלהם

 

 מהמבקש ומציבור גזלו הן המשיבות של ןובמחדליה ןבמעשיה כי הוא לעיל האמור מן היוצא הפועל .12

 המכשיר את אם לרכוש להחליט בבואם זכאים הם לו םאמיתיי דעת ושיקול בחירה חופש הצרכנים

 .למעשה הלכה

 

שימוש במכשיר מעמיד את המבקש והקבוצה אותו הוא מייצג בפני סכנה ממשית וחשש , לא זו אף זו .13

 .לבריאותם

 

 עילת התעשרות שלא כדין (ג)

 

נוספת מכוח חוק עשיית ת תביעה עילכנגד המשיבה עומדת למבקש כי , אין ולא יכול להיות כל ספק .11

 .שלא כדין ויתר חברי הקבוצה קשעל חשבון המבה התעשר הואיל והמשיבה, עושר ולא במשפט

 

קובע  "( חוק עשיית עושר:  "להלן) 1464-ט"תשל, ולא במשפט חוק עשיית עושרל 1סעיף , בהקשר זה .15

 :בהקשר זה באופן הבא

 

( הזוכה-להלן )שירות או טובת הנאה אחרת , מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס( א")

ואם השבה בעין בלתי , השיב למזכה את הזכיהחייב ל, (המזכה -להלן )שבאו לו מאדם אחר 

 ".לשלם לו את שוויה -אפשרית או בלתי סבירה 

 

אשר נועד למנוע התעשרות , חוק עשיית עושר קובע את העיקרון הבסיסי של חובת ההשבה, הנה אם כן .17

 . שלא כדין של אדם על חשבון רעהו

 

וכדבריו של , חוק עשיית עושר איננו קובע רשימה סגורה של מצבים בהם נתונה הזכות להשבה, ודוק .16

ד "פ, ה.ב.מ.ונס ג'הרלו אנד ג' מ נ"דרס חומרי בנין בעא 28/02נ "ברק בד' א, כתוארו אז, השופט' כב

 : 263' בעמ, 221( 1)מב
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עולם אינן שוקטות על קטגוריות של עשיית עושר ולא במשפט לעולם אינן סגורות ולה"

בין , התכלית היא. על השופט לפרש את הוראת המחוקק על פי תכלית החקיקה... השמרים

לפיה יש להורות ... ביסוד תכלית זו עומדת התפיסה... מניעת התעשרות שלא כדין, השאר

 "מחייבת השבה (ex aequo et bono)על השבה מקום שתחושת המצפון והיושר 

 

, מ"בע( ישראל)מעבדות טרבנול ' נ' והר ושותז שהמ 112/05א "השופטת נתניהו בע' כך גם הבהירה כב .10

 : 774' בעמ, 771( 3)ד מד"פ

 

אנו חופשיים להעניק את הסעד בכל ... יתרון בכלי שנותן בידינו החוק הוא בגמישותוה"

מקרה ראוי שבו ההתעשרות מקוממת את חוש הצדק וההגינות והיא עונה בכך על היסוד 

 ". לחוק( א)4שבסעיף ' א על פי זכות שבדיןשל'

 

לחוק עשיית עושר הינם  1על פי סעיף , יסודות שיש להוכיח בעילה של עשיית עושר ולא במשפטה .14

 : כמפורט להלן, שלושה

 
ההתעשרות באה לזוכה (  ב); (התעשרות)שירות או טובת הנאה אחרת על ידי הזוכה , קבלה של נכס( א)

" שלא על פי זכות שבדין"התעשרות הזוכה נעשתה ( ג); (קשר סיבתי)המזכה  מן המזכה או על חשבון

 ( יסוד נורמטיבי)
 [שם, 265' בעמ, ל"הנ 28/02נ "ד: לעניין זה ראה]
 

ן יחד ולחוד עת שה, יחד ולחוד, ןומחדליה ןעושר כתוצאה מפעילותיה ותעוש ותהמשיב, לענייננו .58

בכך מאלצת . לה הנפוצה של הסוללה במכשירהתקת מקהל הצרכנים מידע מהותי אודות וגורע

לכל , של ממשי סכנה העלולים להעמידם בפנ, את הצרכנים לבצע רכישות בלתי מושכלות ותהמשיב

  .דבר ועניין

 

רשמי לסוללות " ריקול"הבא לידי ביטוי בכל שהמשיבות נמנעות מלבצע , תוספת העושר, הנה אם כן .51

, ולפיכך, המיוצגת על גבי ועל חשבונם של חברי הקבוצה כולו, לכל בעל מכשיר נשוא הבקשה דנן

 .בניגוד לדין ולמשפטשל חברי הקבוצה על חשבונם  מחובתן להשיב את שהרוויחו

 

 והסעדים המבוקשים התקיימות התנאים לאישור התביעה כייצוגית. ה

 

 .דרםענות הייצוגיות כסלחוק התוב( א)0אים הקבועים בסעיף להלן נעמוד על התקיימות התנ .52
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 פרטים הנוגעים לקבוצה

 

 (א)18כאמור בסעיף , תפקידו של בית המשפט הנכבד הוא להגדיר את קבוצת התובעים, יובהר ראשית .53

יגדיר בהחלטתו את , אישר בית המשפט תובענה ייצוגית"ין כי לחוק התובענות הייצוגיות בו מצו

 ".הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה

 
כל הלקוחות או הצרכנים אשר רכשו או קיבלו "שהקבוצה תכלול את טען כי מן הראוי יהמבקש  .51

מהמפעילות הסלולריות או מחנויות פרטיות "  Samsung Galaxy" S4מכשיר טלפון סלולארי מסוג 

 אשר שווק לראשונה, וכן לקוחות אשר רכשו את המכשיר שהובא לארץ שלא דרך היבואן הרשמי 

 .או בסמוך לכך 2813באפריל בישראל 

 

של המבקש להעריך במדויק את גודל הקבוצה ואת סכום ההשבה  ומראש יצוין כי אין זה מחובת .55

י "דבר שניתן יהיה לגלות במדויק רק לאחר חשיפת הנתונים ע, המבוקש לכלל חברי הקבוצה

ות של המשיב המכשיריםכי אין למבקש כל יכולת כנה ואמיתית לדעת את כמות , ברי. ותהמשיב

 .שנמכר עד כה

 
' חב, המוכרות ברבים כיצרן המכשירים וכיבואן הרשמי של סמסונג בישראל, ה על המשיבותחזק .57

המאפשר , באופן שיטתי ומסודר י שמור במאגרי הנתונים שלהכי כל נתון רלוונט, תות ומוכרומסודר

המאתרות ובמיוחד לאור העובדה כי קיימות בידיה תוכנות מחשב מתקדמות ביותר , את דלייתו בנקל

 . ל"ת לקוחותיה שרכשו אחד מהמכשירים הנא

 
בחשיפת כל הנתונים הרלוונטיים ובכלל  ותלחיובה של המשיבמבקש ה, איפוא, יעתור, במהלך הליך זה .56

 . יםזאת מספר הלקוחות ונתוניהם האישי

 

עשרות אלפי , ומונה בהערכה שמרנית, כי מספרם של חברי הקבוצה הנו גדול ביותר ךהמבקש מערי .50

 .אנשים

 
הרי שברור כי אין  ,(מבקשכפי שסבור ה" )בשיטת מצליח"בין אם מדובר בתקלה ובין אם מדובר  .54

להטעייה המדובר במקרה יחידני וכי קיימת קבוצה שלמה של תובעים אשר כלל אינם מודעים 

 .החמורה בה נקטות המשיבות כלפיהם

 

ינו מהווה מקרה יחידני וכי כי שיטת פעולתן של המשיבות כלפי המבקש בגין המקרה דנן אאין ספק  .78

 (.בשיטה, כאמור, או)ככל הנראה מדובר בתקלה סדרתית 

 

ראשון של שנת  אלף מכשירים ברבעון 450מכרה בישראל  סמסונג, "דה מרקר"לפי פרסומים באתר  .71

6444. 
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 .themarker.com/technation/1.2317995http://www: קישור לאתר האמור .72

 

לבקשה זו ומהווה חלק בלתי נפרד  "3"כנספח ב "העתק מדף האינטרנט נשוא הקישור כאמור מצ -

 . הימנה

 

מוערך של לקוחות שרכשו ממכשירי סמסונג גלקסי השונים ברבעון הראשון ' יודגש כי מדובר רק במס .73

ות שרכשו את המכשיר נשוא התובענה עד ליום ומספר זה איננו כולל מלוא הלקוח 2811של שנת 

 .הגשת בקשה זו

 

מספרם הכולל של הלקוחות שרכשו את המכשיר בהתאם כי ( באופן גס ובשמרנות) ךמערימבקש ה .71

 . לקוחות 744,444-כלהגדרת הקבוצה עומד על 

 

כמפורט , קשכנזקו של המב₪  204או הפיצוי הראוי לשיפוי לצרכנים הינו /הנזק הממוצע ו, הנה אם כן .75

עליהם , בערכי קרן בלבד)₪  40,344,444סכומה המצרפי של תביעה זו הינו שהרי , לעיל
 (.יש להוסיף הפרשי ריבית והצמדה

 
מצדיק הכרה " גודל הקבוצה"השאלה העיקרית הניצבת על הפרק בשעה שבוחנים האם , כידוע .77

כתובעים את כל חברי , "ילהרג"בתובענה כייצוגית הנה האם יהיה זה בלתי מעשי לצרף לתביעה 

 151' עמ, (ו"הוצאת תמר התשנ), ('כרך א)תובענות ייצוגיות , ארז' א-לוטן ו' ראה גם ג)הקבוצה 

 .אינו מעשי" רגילה"שצירופם של כל חברי הקבוצה לתביעה , כמובן(. והאסמכתאות הנזכרות שם

 
עניין )וצה הנם נמוכים יחסית ובשים לב לכך שנזקיו האישיים של כל חבר וחבר בקב, בנסיבות אלה .76

יהיה זה בלתי מעשי לצפות מחברי הקבוצה לנהל באופן עצמאי הליכים משפטיים , (שיידון בהמשך

לא יהיה מעשי לצרף את כל חברי הקבוצה , זאת ועוד. כל חבר ועניינו הוא נגד המשיבה, נפרדים

 :בין היתר, בותוזאת בשל סיבות ר, שאינה ייצוגית, כתובעים משותפים בתביעה אחת

 

וזו לא  –ותשמור אך ורק בידי המשיב ,רכשו את המכשירשמות חברי הקבוצה אשר  .א

 ;תתנדב למסור לתובעים את שמותיהם

 

 יסכימו ותנתונים שספק אם המשיב –ובלבד  ותמצויים בידי המשיב –כל שאר הנתונים  .ב

כן  הן יעשו, כמקווה ,להציגם שיצוווכי לאחר , ןואולם חזקה עליה, כך סתם –לחשוף 

 ;במתכונת ובמועד שיקבעו לשם כך

 

 . צפיפות וחוסר יכולת מעשית לנהל משפט בו יטלו חלק עשרות אלפי בעלי דין .ג 

http://www.themarker.com/technation/1.2317995
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 .מצדיק הכרה בתובענה כתובענה ייצוגית, על כל הנגזר ממנו, גודלה של הקבוצה: אמור מעתה .70

 

 עשה ולסעד הצהרתי צו ל דרישה
 

 .ולפיו המשיבה הפרה את הוראות הדין, קש בזאת ליתן צו הצהרתיבית המשפט הנכבד מתב .74

 

ליידע את ציבור  ןולחייב ולהורות למשיבות, ליתן צו עשה ת המשפט הנכבדמתבקש בי, כן כמו .68

ולחייב את המשיבות לפרסם הזמנה לפיה הן מזמינות . בתקלה הידועה של הסוללות במכשירהצרכנים 

וללות המכשיר שלהם על חשבונן ולפצותם בגין הטרחה ועוגמת את כל חברי הקבוצה להחליף את ס

לחדול מלמכור את המכשיר הכולל סוללה פגומה , כמו כן. הנפש הרבה שנגרמה להם כתוצאה מכך

 .אלתר

   

כפי שנקבע בידי , סעדים שכאלו הינם אפשריים ואף ראויים בהתאם להורות חוק תובענות ייצוגיות .61

 (:15/1/2884, נבו) מ"מגדל חברה לבטוח בע' גינדי טל נ 21166/81( א"ת)א "השופט אלטוביה בבש' כב

 
הפרו המשיבות את חובת הגילוי היזום המוטלת עליהן בכך שלא הסבו את תשומת , כפי שנקבע לעיל"

ל כי בעת השרות כפופה יכולת ניצול הפוליסות להוראות רשויות "לבם של המבוטחים המשרתים בצה

עתר לבקשתם של התובעים ולהעניק להם את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להי, לפיכך. הצבא

 ...היינו תיקונם של הפגמים שנפלו בפוליסות, ידם

 

 .(ר.ו ט. ג.י –ההדגשות אינן במקור )         

 
 18בפסקה , (נבו, 16/11/2884) מפעל הפיס' נ' שור ואח 4307-83-84צ "וכפי שנקבע גם בת .62

 :להחלטה

ת מדיניות משפטית ראוי להכיר בעילה שהסעד המבוקש בה הוא ציווי במסגרת תובענה האם מבחינ"

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

עם זאת יכול לטעון הטוען כי התובע עושה מלאכתו . כסף -שירות ציבורי לציבור כולו ואין עניינו 

הוא מסתפק בסעד של ציווי ומותיר את , ח הקושי להוכיח נזק לקבוצה בתביעה כספיתנוכ, קלה

כמו כן פסק דין שינתן בעניין הציווי יהווה מעשה בית דין . הקבוצה ללא סעד ממשי שהוא הפיצוי

אלא אם כן תוכר זכות לפיצול )שיכבול את חברי הקבוצה וימנע מהם להגיש תביעה אישית כספית 

התשובה היא שלבית (. נני מביעה דעה לעניין אפשרות זו במסגרת תובענה ייצוגיתואי -סעדים 

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

נראה לי כי במסגרת שיקול הדעת רשאי בית . ה לגופועל בית המשפט לשקול כל מקר(. ייצוגיות

ככל שהוא עונה על מטרות , הצו חשוב כשלעצמו" שעושה"אם השירות הציבורי  -המשפט לשקול 

ווי ולא יוכל תובע ייצוגי שאם לא תותר הגשת התביעה בתביעה לסעד של צי; חוק תובענות ייצוגיות

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
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להבדיל מהליך מנהלי או )לא ימצא הליך אזרחי , עקב המגבלות של הפסיקה, לתבוע בסעד של פיצוי

שהצרכן הבודד לא  ;שיוכל לאכוף הוראות דין שבגינן עומדת זכות להגיש תובענה ייצוגית( פלילי

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

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

 .(ר.ו ט. ג.י –ההדגשות אינן במקור )             

 

 מ"מחלבות גד בע' דוד סלומון נ 3123/86לאישור צווי עשה כפיצוי בתובענה ייצוגית ראה בשא  .63

( ישראל( )תנועה וחניה. )אי.פי.אי' אמיר רוזנברג נ    1425-80-84( זמרכ)וכן תצ , (3/4/2884, נבו)

 :שם נקבע כי( 5/6/2818, נבו) מ"בע

והגברת המודעות , וחוק שיוויון זכויות חוק חניה לנכיםתכליתה של התביעה מהסוג הנדון היא אכיפת "

. כמו המפעיל בענייננו , של אנשים עם מוגבלות ושל הציבור וגופים רלבנטיים אחרים, וראות החוקיםלה

להבטיח נגישות של אדם עם מוגבלות למקומות ציבוריים שהגישה , בין היתר, חוק חניה לנכים מטרתו

המחזיק  ב בחוק מחיל על המפעיל או4סעיף . הנגישה היחידה אליהם היא דרך חניה הכרוכה בתשלום

 -משמע . של המקום הציבורי חובה לשלם בעד חניה במקום ככל שנדרש מקום חניה לאדם עם מוגבלות

 .אדם עם מוגבלות זכאי לפטור מתשלום בעד חניה במקום ציבורי כאמור

המשיבה חדלה לגבות תשלום . נראה לי כי הסדר הפשרה המוצע מקדם תכליות אלו בצורה נאותה

המודיע לחברי , על מכונות התשלום וביציאה מהחניון, שילוט בכניסה לחניוןהוצב . מחברי הקבוצה

בכך פעלה המשיבה ליידוע חברי הקבוצה בדבר זכותם לפטור . הקבוצה על זכותם לחנות ללא תשלום

 .בכך גם הושגו מטרות החוקים. מתשלום עבור החניה

ל החדש של החניון שבא תחת כמו כן נראה כי עקב הבקשה נושא הדיון תדאג הרשות לכך שהמפעי

הרשות אמנם לא הייתה צד בהליך אך נכחה בדיון שהתקיים ביום . ינהג על פי הוראות החוקים, המשיבה

אני ערה לכך שההסדר אינו . נוכח בקשת המשיבה לצירופה כמשיבה נוספת בבקשת האישור 61.2.61

 .."יר למרות האמורכולל השבה ואולם נראה לי כי בנסיבות העניין שלפניי ההסדר סב

 
 שאלות זהות של עובדה ומשפט

 

שאלות זהות של עובדה ומשפט המשותפות לכל חברי הקבוצה ומצדיקות הגשת  מעוררתהתובענה  .61

 ותהוראות הדין הרלבנטיות לתביעה חלות ביחסים שבין המשיב, שכן, תובענה על דרך תובענה ייצוגית

 את הוראות הדין משותפת לכלל חברי והפר ותבומשכך השאלה אם המשי, הקבוצה לבין כלל חברי

 :משמע, הקבוצה

 
אם , דומות בנסיבות ותידי המשיב-כל אחד מיחידי הקבוצה נפגע מהפרות הוראות הדין על (א)

 .לא זהות

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_113.htm
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ניתן  הנזק המתבטא בהטעית המשיבות בדבר מכירת המכשיר עם סוללה תקולה (ב)

 .לחישוב באופן זהה לגבי כל אחד מיחיד הקבוצה

 

, משותפות לכל חברי הקבוצה, כי כמובן התשובות לשאלות המשפטיות שהוצבו לעיל, איפוא, איוצ .65

ותסייע , תייתר הצורך בניהולם של אלפי הליכים נפרדים, וההכרעה בה בגדרה  של תובענה ייצוגית

  .לבית המשפט הנכבד ולכלל הציבור בערכים של יעילות ועשיית צדק

 

 הדרך היעילה וההוגנת

 
 .התובענה דנן כייצוגית הינו ללא ספק הדרך היעילה וההוגנת לניהול הליךניהול  .67

 

, 1המפורטות בו בסעיף , מן הראוי לחזור ולציין המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות, בהקשר זה .66

מימוש זכות הגישה לבית ", "אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו"וכוללות בין השאר את המטרות של 

 ".הוגן וממצה של תביעות, ניהול יעיל"וכן " עד הולם לנפגעים מהפרת הדיןמתן ס", "המשפט

 

 .יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשים את המטרות שצוינו לעיל בכללותן, לענייננו .60

 
ומעוולים  – ותיש בהגשת תביעה ייצוגית זו בכדי לתרום משמעותית להרתעה של המשיב, ראשית .64

 .רה בציבור במקרים כדוגמת המקרה נשוא תובענה זומלפגוע בצורה חמו –כדוגמתה 

 
 .תובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאותם לפיצוי של חברי הקבוצה כלפי המשיבה, שנית .08

 

שכן התנהלות המשיבה , התובענה אינה מצריכה בירור פרטני בדבר נסיבותיו של כל תובע ותובע .01

 .יקוק הרלבנטיות כמפורט לעילכמתואר לעיל מהווה הפרה של מעבר להוראות הח

 
אין למעשה די על מנת לתמרץ תובע , שקלים בודדיםעשרות העומד על , בסכום התביעה האישית .02

וראה בהקשר , לפתוח בהליך משפטי מורכב ומסובך כנגד גופים עוצמתיים במיוחד כדוגמת המשיבה

 .601' בעמ, 661( 5)ד מט "פ, 'זילברשץ ואח' נג' טצת ואח 1557/41א "זה את הדברים שנאמרו ברע

 

אין מוטיבציה לקיים  –רובם ככולם  –כי לחברי הקבוצה , וזהו השיקול העיקרי, אפוא, סביר להניח .03

הדרך היחידה , לפיכך. הליך משפטי ממושך ומייגע כנגד המשיבה בתקווה לזכות בסיומו לסכום הקטן

ד "פ, 'זילברשץ ואח' נג' טצת ואח 1557/41א "ראו רע. )להגן על אלה הנה הדרך של התובענה הייצוגית

 (.'מול האות ב 601' בעמ, 661( 5)מט 

 

-עוד יש להוסיף כי הכרעה אחת בתובענה ייצוגית תמנע את הסיכון של פסיקות סותרות על ידי בתי .01

 .אשר עשויים לדון באותו נושא ממש,  משפט שונים
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תביא לחסכון בזמן , התדיינויות רבות שיאפשר התדיינות אחת חלף, בחירה במסלול דיון. זאת ועוד .05

כי בימים אלה נאבקת תחת , אשר דומה, אשר ממילא חסר הוא למערכת בתי המשפט, שיפוטי יקר

 .שיקול מערכתי שיש ליתן לו משקל מוגבר –עומס כבד 

 

 ייצוג הולם ודרישת תום הלב

 
 ותשל המשיב מכשירה התובענה שבנדון הוגשה בתום לב ובניקיון כפיים על ידי המבקש שרכש את .07

האומץ והאחריות הציבורית " עול"לפני שנודע לו פרטי הנסיבות והפרטים שהביאו אותו לשאת את ה

 .על כל המשקל הרב הנובע מכך" תובע ייצוגי"להיות 

 

המבקש . הרי שהמבקש הינו בעל אמצעים כלכליים הנדרשים לשם ניהול ההליך, לעניין הייצוג ההולם .06

המבטיחים להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על , חי גבע וטל רכניץד יו"י עו"יוצג ע

 .מנת לממש את זכויות החברים בקבוצה כלפי המשיבה

 

 .ד עתיר נסיון בתחום התובענות הייצוגיות"הינו עו, ד יוחי גבע"עו

 

 .הדר' בן עמי נ יורם 2145-81צ "ד יוחי גבע את התובענה הייצוגית שאושרה בת"ניהל עו, בין היתר

 

 .פלאפון' דוד ספיר נ 30141-86-18צ "את התובענה הייצוגית שאושרה בת, ד יוחי גבע"עוד ניהל עו

 

 .'דקלה ואח' נ' אורי קידן ואח 1251-86צ "את התובענה הייצוגית שאושרה בת, ד יוחי גבע"כן ניהל עו

 

 סיכום. ו

 

התקשורת בתחום בינלאומית ' חבשל  יה לשמהבהטע, עניינן –והבקשה לאשרה כייצוגית  –תביעה זו  .00

  .ןלעשות כל העולה על רוח ןכי בזכות ותהסבור, בישראל וכן ביבואנית הרשמית של החברה, הסלולאר

 

בחרה המשיבה להתעלם באופן בוטה , כדי לקדם את ענייניה ולהשיא את רווחיה, כפי שהובהר לעיל .04

של חובת תום הלב המוגברת המוטלת על עוסקים ה גסתוך הפרה , חוק הגנת הצרכןומקומם מהוראות 

 .כדוגמת המשיבה

 
 :מכל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד .48
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 .בהתאם להגדרתה לעיל, לאשר למבקש לנהל תובענה כייצוגית בשמם של חברי הקבוצה (א)

 

גין ביצוע העוולות להורות למשיבה לפצות את  חברי הקבוצה בגובה הנזקים שנגרמו להם ב (ב)

או סכום אחר בהתאם לנתונים /ו בערכי קרן בלבד₪  40,344,444ות סך של האמור

 .ותהמצויים בחזקת המשיב

 

את תוספת העושר , להשיב לכלל חברי הקבוצה, ותבנוסף מבוקש מבית המשפט יורה למשיב (ג)

 .תובענהאו מחדליהם נשוא ה/שנצברה בידם כתוצאה מפעולותיהם ו

 

בתקלה הידועה של ליידע את ציבור הצרכנים  יחוייבו להורות על סעד הצהרתי לפיו המשיבות (ד)

ולחייב את המשיבות לפרסם הזמנה לפיה הן מזמינות את כל חברי . הסוללות במכשיר

הקבוצה להחליף את סוללות המכשיר שלהם על חשבונן ולפצותם בגין הטרחה ועוגמת הנפש 

הכולל סוללה פגומה  לחדול מלמכור את המכשיר, כמו כן. הרבה שנגרמה להם כתוצאה מכך

 .אלתר

 

 .למבקשמיוחד  פיצוילהורות על פסיקת  (ה)

 

לעורכי הדין המייצגים באחוזים מתוך הקרן בהתאם דין -על תשלום שכר טרחת עורך להורות  (ו)

 . הוצאות משפטלשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד וכן על תשלום 

 

 

 

 

 

   ______________                                                                        ______________ 

 ד                                "עו, יוחי גבע                                                         ד"עו, טל רכניץ

 מבקשכ   ה"ב                                                   


