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  כתב תביעה

  :מבוא ורקע עובדתי. א

  תמצית התובענה בקיצור נמר*

לא תימצא , אלא שהתנהלותה של סלקו�". להמשפחה הגדולה בישרא"סלקו� נוהגת לכנות עצמה בכינוי  .1

א, אינה עולה בקנה אחד ע� הוראות התנהלותה , חמור מכ+. קטנה או גדולה כאחת, מקובלת במשפחה

 .הדי�

. לגבות מלקוחותיה פקדו� בעבור האפשרות לעשות שימוש בשירותיה,  נוהגת או שנהגה בעברהנתבעת .2

 .�2000ה ותחילת שנות �90הדבר היה נפו* בסו, שנות ה

.  אינה טורחת להשיב ללקוחות את סכו� הפיקדו�הנתבעת, בחלו, מספר שני�, בתו� תקופת ההתקשרות .3

הוא מושב , ג� כאשר מושב הפיקדו�.  את הפיקדו� בידיההנתבעתמותירה , בהעדר פניה מפורשת מהלקוח

 .ללא תוספת ריבית והצמדה, בערכו הנומינאלי בלבד

על מנת שיוחזרו , תובענה ייצוגית זו נדרשת. אחד ע� הוראות הדי�התנהלות זו אינה עולה בקנה  .4

 .בתוספת ריבית והצמדה מיו� הפקדת�,  הפקדונות האבודי�הנתבעתללקוחותיה של 

   פירוט עובדתי–התובעי�מקרה של ה
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 ).052�826546מנוי ' מס (הנתבעתלקוחותיה של , 2003עד שנת ,  היו בעברהתובעי� .5

 2 התובע. כתנאי להמש+ מת� שירות 2 700 כי יפקידו פיקדו� בס+ התובעי� מתהנתבעדרשה , 2000בשנת  .6

 .הנתבעתשיל� סכו� זה לדרישת 

 לא טרחה במועד סיו� הנתבעת. הנתבעת ובי� התובעי� הסתיימה ההתקשרות בי� 2003בשנת  .7

 .י� את סכו� הפיקדו� אותו שילמולתובעלהשיב , ההתקשרות

 את הנתבעתבמטרה לקבל מ, בדר+ מקרה לשירות הלקוחות של סלקו� כ2 התובעפנה , 2010במהל+ שנת  .8

והדבר נאמר לו כבדר+ ,  7002 כבדר+ מקרה כי הוא מצוי ביתרת זכות של לתובענתגלה , דאז. שירותיה

 .י נציגת שירות הלקוחות"אגב ע

ו את ולרשו� ב, "מכתב בקשה להעברת פיקדו� לחשבו� בנק" התבקש למלא טופס הקרוי בש� 2 התובע .9

 ). 7002בס+ (סכו� הפיקדו� 

  .לבקשת האישור "3"כנספח ב "מצ" מכתב בקשה"טופס  �

ללא שטרחה ליידעו בדבר זכותו לקבלת הכספי� ,  שמרה את הכס, כל השני�הנתבעתתהה מדוע  2 התובע .10

 .בתוספת ריבית והצמדה, וללא שטרחה להשיב� לו

 2 התובע. ל תוספת של ריבית והצמדה על הכספי� לקבאינו זכאיכי הוא  2 לתובע הודיעו הנתבעתנציגי  .11

 ולהל� חלק . כי ללא תשלו� של ריבית והצמדה הוא אינו מוכ� לקבל את הסכו�הנתבעתהודיע לנציג 

 :מפרטי השיחה

  ?כמה זה כולל     : 2 התובע"

  . שקל700אני רשו� לי פה  :הנתבעתנציג 

  ...אמרו לי פה ע� ריבית והצמדה מקבלי�     :2 התובע

  . שקלי�700לפי מה שאני רואה זה  :הנתבעתיג נצ

  ?בלבד     :2 התובע

  .כ� :הנתבעתנציג 

  !? שקל700 שנה 11לפני      :2 התובע

  .זה מה שאני רואה פה  : הנתבעתנציג 

 ..." שקלי� לא מוכ� לקבל700אני      : התובע

 .לבקשת האישור "5"כנספח ב " מצהנתבעת ובי� נציג 2 התובעהקלטת שיחה בי�  �

ואילו הפרשי הריבית עומדי� על ס+ ,  175.922 עומדי� על ס+ 2000כי הפרשי ההצמדה משנת , ער יו .12

101.322 . 
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 .לבקשת האישור "6"כנספח ב "תדפיס הפרשי ריבית והצמדה מצ �

כ+ , ולא טורחי� להשיב�,  מחזיקה את כספ� שלה� אצלההנתבעת סברו כי כפי שהתובעי�: זאת ועוד .13

, תו+ שהיא בונה על כ+ שאלו ישכחו את הכספי� המגיעי� לה�, וחות רבי� ביחס ללקהנתבעתנוהגת 

 .יוחזר זה ללא תוספת של ריבית והצמדה, ומתו+ ציפייה כי ג� במידה וייזכר הלקוח בסכו� הפקדו�

 .מצדיקי� הגשה של תובענה ייצוגית זו, מיותר לציי�, ת אלונסיבו .14

 

  הטיעו� המשפטי. ב

  י�דיני החוזמכוח  תביעהת עיל  .א

 :קובע באופ� הבא, 1973ג "תשל,  להוראות חוק החוזי�21סעי,  .15

וא� ההשבה , חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, משבוטל החוזה"

 ." לשל� לו את שוויו של מה שקיבל$היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה

.  7002אותו שילמו בס+ י� את סכו� הפיקדו� לתובעולא טרחה להשיב ,  הפרה הוראה זוהנתבעת .16

 כל מניעה מלהשיב את לנתבעתכי אי� ולא יכול שתהיה , יוער.  בחרה לשמור את הכספי� אצלההנתבעת

,  אי� כל קושי בגביית חובות מלקוחותיהלנתבעתכפי ש.  הינ� ידועי� לההתובעי�הואיל ופרטי , הכספי�

שיב ללקוחותיה את כספ� בתו� הרי שבאותה מידה היא מסוגלת לה, ג� לאחר עזיבת� את החברה

 . אינה רשאית לשמור את הכספי� אצלההנתבעת. תקופת ההסכ�

 .השבת הכספי� נדרשת להיות השבה ריאלית .17

בצירו, , נדרשת להיות השבה ריאליתכי השבת כספי פיקדו� בהתא� לחוזה , בפסיקה נקבע לא אחת .18

, נבו (מ"בע) 1992(מחסני חמצ� סחר ' ר נשאול ביטקוב 957/92 )חיפה (.א. בתשנקבעכפי . ריבית והצמדה

26.12.2002:( 

של " מחיר השוק"ידי תשלו� $ אינני סבור שהנתבעות יכולות לצאת ידי חובת� על

כוח הנתבעות $כהצעתו החלופית של בא, דהיינו מחיר� התק% של גלילי� כיו�, הגלילי�

 במטרה להבטיח את שכ� הפיקדונות שולמו לנתבעות, )11פיסקה ,  של סיכומיו84' בעמ(

שהתובעי� אכ� )  הגלילי�900מתו+ (ביחס לאות� גלילי� , לכ�. החזרת� של הגלילי�

קמה זכות� של התובעי� , )בצירו% תעודות הפיקדו� (1$3מחזירי� בפועל לנתבעות 

בגי� , 1$3להשבה של השווי הריאלי של הפיקדו� או הפיקדונות ששולמו בזמנו לנתבעות 

, התובעי� זכאי� לקבל את סכומי הכס% שהופקדו בזמנו. � המוחזרי�כל אחד מ� הגלילי

  .כערכ� המשוער+ במועד החזרת� של הגלילי�
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כפי שנקבע בידי . ומדובר היה בחוזה בי� חברות מסחריות" שתק"הדברי� נקבעו א, במקרי� בה� החוזה  .19

, ל"וח זולוטוקוב יצחק זעזבו� המנ' מ נ"חברה לטקסטיל בע" אתא" 554/83א "השופטת ב� פורת בע' כב

 :318�319, 282) 1(ד מא"פ

 בצד העובדה המוסכמת לפיה רשאית $שנית� לדלות מהנאמר בחוזה זה , דעתי היא"

 �בערכו   כוונה של שני הצדדי� להחזר הפיקדו�$החברה להשתמש בכספי הפיקדו

ו את ו את ו את ו את בכספי� של הסוכ� שישמשבכספי� של הסוכ� שישמשבכספי� של הסוכ� שישמשבכספי� של הסוכ� שישמש, , , , דהיינודהיינודהיינודהיינו, , , , """"פיקדו�פיקדו�פיקדו�פיקדו�""""שמדובר בשמדובר בשמדובר בשמדובר ב, , , , טעמי לכ+ הואטעמי לכ+ הואטעמי לכ+ הואטעמי לכ+ הוא. הריאלי

, , , , שני הצדדי� מ� הסת� הבינו כי שימוש זה עתיד להניב רווחי�שני הצדדי� מ� הסת� הבינו כי שימוש זה עתיד להניב רווחי�שני הצדדי� מ� הסת� הבינו כי שימוש זה עתיד להניב רווחי�שני הצדדי� מ� הסת� הבינו כי שימוש זה עתיד להניב רווחי�. . . . החברה במסגרת עסקיההחברה במסגרת עסקיההחברה במסגרת עסקיההחברה במסגרת עסקיה

מכא� מכא� מכא� מכא� . . . . מש+ כל השני� בה� ימשי+ החוזה לעמוד בתוקפומש+ כל השני� בה� ימשי+ החוזה לעמוד בתוקפומש+ כל השני� בה� ימשי+ החוזה לעמוד בתוקפומש+ כל השני� בה� ימשי+ החוזה לעמוד בתוקפו, , , , והיא בבדוהיא בבדוהיא בבדוהיא בבד, , , , מה� תיהנה החברהמה� תיהנה החברהמה� תיהנה החברהמה� תיהנה החברה

שא� יימש+ הפיחות בער+ המטבע שא� יימש+ הפיחות בער+ המטבע שא� יימש+ הפיחות בער+ המטבע שא� יימש+ הפיחות בער+ המטבע , , , , או שהיה עליה� להבי�או שהיה עליה� להבי�או שהיה עליה� להבי�או שהיה עליה� להבי�, , , , שהצדדי� ג� הבינושהצדדי� ג� הבינושהצדדי� ג� הבינושהצדדי� ג� הבינו

לער+ הריאלי לער+ הריאלי לער+ הריאלי לער+ הריאלי , , , , מכוח השימוש העסקי בומכוח השימוש העסקי בומכוח השימוש העסקי בומכוח השימוש העסקי בו, , , , שהופקדשהופקדשהופקדשהופקדעצמו הכס% עצמו הכס% עצמו הכס% עצמו הכס% " " " " יתאי�יתאי�יתאי�יתאי�""""כי אז כי אז כי אז כי אז , , , , הישראליהישראליהישראליהישראלי

זו התוצאה הצפויה מרכישת טובי� בדמי הפיקדו� וממכירת� של טובי� אלה זו התוצאה הצפויה מרכישת טובי� בדמי הפיקדו� וממכירת� של טובי� אלה זו התוצאה הצפויה מרכישת טובי� בדמי הפיקדו� וממכירת� של טובי� אלה זו התוצאה הצפויה מרכישת טובי� בדמי הפיקדו� וממכירת� של טובי� אלה . . . . של המטבעשל המטבעשל המטבעשל המטבע

העולה מהשימוש אשר החברה רשאית הייתה לעשות העולה מהשימוש אשר החברה רשאית הייתה לעשות העולה מהשימוש אשר החברה רשאית הייתה לעשות העולה מהשימוש אשר החברה רשאית הייתה לעשות , , , , כוונה לכאורית זוכוונה לכאורית זוכוונה לכאורית זוכוונה לכאורית זו. . . . וחוזה חלילהוחוזה חלילהוחוזה חלילהוחוזה חלילה

�  "....ריאליריאליריאליריאלישהפיקדו� יוחזר לסוכ� בבוא העת לפי ערכו השהפיקדו� יוחזר לסוכ� בבוא העת לפי ערכו השהפיקדו� יוחזר לסוכ� בבוא העת לפי ערכו השהפיקדו� יוחזר לסוכ� בבוא העת לפי ערכו ה, , , , לדעתילדעתילדעתילדעתי, , , , היאהיאהיאהיא, , , , בדמי הפיקדו�בדמי הפיקדו�בדמי הפיקדו�בדמי הפיקדו

אי� חולק כי במערכת , בהקשר זה. עסקינ� בחוזה אחידהדברי� נכוני� מבחינת קל וחומר מקו� בו  .20

המדובר וכי בנסיבות אלו , הנתבעת ובי� סלקו� נקבעי� תנאי ההסכ� בידי התובעי�ההסכמית שבי� 

 .בחוזה אחיד

ניי� השבת הסכו� בערכו בא� ההסכ� שותק לע.  עותק של ההסכ�התובעי�אי� בידי , בשל חלו, הזמ� .21

שלו  779/89א "עכפי שנקבע ב, בהיותה מי שניסח את ההסכ�, הרי שברי כי יש לנסחו כנגד סלקו�, הריאלי

ש "ביהמ, בהקשר של חוזי ביטוח, עמד על כלל זה. 230, 221) 1(י מח"פד, מ"סלע חברה לביטוח בע' נ

  :61בפסקה , ")נבו"פורס� ב, 25.6.07 ( קדושסיגלית' מ נ"דולב חברה לביטוח בע 11081/02א "בע העליו�

איזו� בפערי הכוח שבי� המבטח למבוטח , אפוא, משמעות הכלל היא"

ת למנוע יתרונות טקסטואליי� שהמנסח התובע, באמצעות הפרשנות התכליתית

  ."המצוי בעמדה נחותה, תו+ ניצול יתרו� זה כלפי הצד שכנגד, אחראי לה�

. אס.בי.די' נ קר� חגי    797�08) 'חי (א.תב זה משפט בית ידיבה ייצוגית כפי שנקבע ג� במסגרת תובענ

  :השופט גריל' ח לפסק דינו של כב"בפסקה ס, ")נבו"פורס� ב, 23.7.09 (מ"בע) 1998 (לווי� שירותי

כאשר , כידוע. של הסכ� ההתקשרות ניתנת לפירוש באופני� שוני�) ג(4לשונו של סעי% "

יועד% , נית� לפירוש בשני אופני� סבירי�, שנוסח בידי צד אחד, לשונו של סעי% בחוזה

 "."פירוש נגד המנסח"הפירוש הנוח יותר לצד שלא נטל חלק בניסוחו וזאת לפי כלל ה

, ג� א� תמציא סלקו� מסמ+ חוזי כלשהו המדבר על השבת כספי הפיקדו� בערכי� נומינאליי�, לחליפי� .22

 .אשר אי� להעניק לה כל משקל שהוא, בתניה מקפחת בחוזה אחידהמדובר ללא ספק 
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 ובי� התובעי�ההשבה נדרשת להיות ריאלית מהמועד בו הסתיימה מערכת היחסי� החוזית בי� , לחליפי� .23

הרי שלבטח יש להשיב את ) 2003שנת (החל ממועד זה . כאשר החל ממועד זה קמה חובת ההשבה, הנתבעת

  .ת והצמדההכספי� כשה� נושאי� ריבי

  עשיית עושר ולא במשפטעילת תביעה מכוח דיני   .ב

 :קובע באופ� הבא, �1979ט"התשל, לחוק עשיית עושר ולא במשפט) א (1סעי,  .24

)  הזוכה—להל� (שירות או טובת הנאה אחרת , י שקיבל שלא על פי זכות שבדי� נכסמ   )א(

א� השבה בעי� ו, חייב להשיב למזכה את הזכיה, ) המזכה—להל� (שבאו לו מאד� אחר 

  .� לו את שוויהשל ל—בלתי אפשרית או בלתי סבירה 

 הנתבעת על .פ זכות שבדי�"ע נעשתה שלא התובעי�ברי כי התעשרותה של סלקו� על חשבו� , לענייננו .25

). למצער החל ממועד סיו� ההתקשרות( את כספי הפיקדו� בתוספת ריבית והצמדה י�לתובעלהשיב 

 .י� הישראלי ההשבה נדרשת להיות השבה ריאליתהרי שבהתא� לד, כמפורט לעיל
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  עילת תביעה מכוח עוולת הרשלנות  .ג

 לפקודת הנזיקי� 35סעי, . בעוולת הרשלנות,  עילת תביעה מכח פקודת הנזיקי�י�לתובעעומדת , לחלופי� .26

 :קובע באופ� הבא

 רשלנותרשלנותרשלנותרשלנות

 לא עשה מעשהו� לא היה עושה באות� נסיבות או עשה אד� מעשה שאד� סביר ונב

יד פלוני לא השתמש $או שבמשלח, שאד� סביר ונבו� היה עושה באות� נסיבות

יד $שאד� סביר ונבו� וכשיר לפעול באותו משלח, או לא נקט מידת זהירות, במיומנות

וא� התרשל כאמור ביחס לאד� ;  הרי זו התרשלות$היה משתמש או נוקט באות� נסיבות 

והגור� , הרי זו רשלנות, א לנהוג כפי שנהגשלגביו יש לו באות� נסיבות חובה של, אחר

  ."ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה

מוטלת חובת הזהירות לבצע כל , כמי שמחזיקה בכספי לקוחותיה המופקדי� אצלה כפיקדו�, סלקו�על  .27

 . ישמרו על ערכ�ו, יושבו לה� במועדפעולה סבירה על מנת שכספי הלקוחות 

משמעותה , השבת הסכומי� בערכ� הנומינליג� . הינה פעולה רשלנית, הותרת הכספי� בידיה של סלקו� .28

ובכללה הפקדת , סלקו�פעילות סבירה מצידה של , שכ�. סלקו�הפרה של חובת הזהירות המוטלת על 

היתה מביאה לכ+ שכספי� אלו היו שומרי� על ערכ� וא, צוברי� ריבית , כספי הלקוחות במסלולי חיסכו�

 .חיובית

הואיל וערכ� הריאלי של הכספי� ,  נזקי�לתובענגר� , סלקו� הזהירות מצידה של עקב הפרת חובת .29

 .שהופקדו כפיקדו� הינו גבוה בהרבה מערכ� הנומינלי

  עילת תביעה מכוח הפרת חובה חקוקה  .ד

 : לפקודת הנזיקי� קובע באופ� הבא63סעי,  .30

 למעט $ חיקוק פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי� חובה המוטלת עליו על פי כלמ  )  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, אי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

�  .יא תרופה זוהתכוו� להוצ, 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

  .אד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו פלוני$בכלל או של בני

ש העליו� על "עמד ביהמ, 139' בעמ, 113) 1(ד לז"פ, מקומית בית שמשהמועצה ה' ועקני� נ 145/80א "בע .31

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

 :קובע באופ� הבא") חוק הבזק: "להל� (1982ב "תשמ) בזק ושירותי�(לחוק התקשורת ) א(11סעי,  .32

         חובת הביצוע של פעולות בזק ומת� שירותי בזקחובת הביצוע של פעולות בזק ומת� שירותי בזקחובת הביצוע של פעולות בזק ומת� שירותי בזקחובת הביצוע של פעולות בזק ומת� שירותי בזק""""

 ועל פי שיו� שהוענק לועל פי הרבעל רשיו� יבצע פעולות בזק וית� שירותי בזק באורח תקי� וסדיר ) א(11

  .התקנות והכללי� שנקבעו לפי חוק זה

 חובה זו ה כמפורט לעיל הפרהנתבעת. כ� למלא אחר הוראות הרשיו� מכח חוק הבזק� מחויבת עלהנתבעת .33

 : לרשיונה של סלקו� הקובע באופ� הבא63.3תו+ הפרת סעי, , בריש גלי

 שנקבעה לאחר מיד ,כו%הת בחשבו� יתבצע רשיו� בעל מאת למנוי המגיע זיכוי"

  ".כאמור המנוי לזיכוי של זכאותו

לבקשת  "7"כנספח ב "עמודי� רלוונטיי� מתנאי הרשיו� הכללי מכוחו פועלת סלקו� מצ �

  .האישור

 בחשבונית ה� את הכספי� המגיעי� לי�לתובעולא טרחה להשיב ,  הפרה את הוראות רשיונההנתבעת .34

 ).2003בשנת (האחרונה ע� סיו� ההתקשרות בי� הצדדי� 

  הסעדי� לה� זכאי� חברי הקבוצה  .ה

 :את חברי הקבוצה נית� לזהות בהתא� לנתוניה של סלקו� .35

 .וכ� את מועד ההפקדה,  יודעת היטב מי מבי� מנוייה הפקיד פיקדו�הנתבעת  )א(

 מהו לנתבעתוכ� ידוע היטב ,  יודעת היטב למי מבי� המנויי� לא הוחזר הפיקדו�הנתבעת  )ב(

 .אותה היא היתה צריכה לשל�סכו� הריבית וההצמדה 

 השני� 7בהנחה כי נית� לתבוע במש+ . קיי� קושי לחשב באופ� מצרפי את הנזק אשר נגר�, בשלב הנוכחי .36

כי הנזק המצרפי לכלל , כי� מעריהתובעי�הרי ש) ש הנכבד"או כל מועד אחר עליו יחליט ביהמ(האחרונות 

מדויק של הנזק נית� יהיה לעשות רק בהתא� חישוב , ע� זאת. 2 מליו� �5חברי הקבוצה עומד על כ

 .לנתוני� שיסופקו בידי סלקו� עצמה

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע בהקשר של מת� פיצוי לחברי הקבוצה באופ� הבא) א(20סעי,  .37

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

רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי כספי או , כולה או חלקה, התובענה הייצוגית

ובלבד , לפי העני�, הוראה כמפורט להל�, בי� השאר, סעד אחר לחברי הקבוצה  להורות

�  :שלא יהיה בכ+ כדי להכביד במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי
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לכל אחד , עבשיעור ובאופ� שיקב, על תשלו� פיצוי כספי או על מת� סעד אחר )1(

 ;מחברי 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((((

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

 ובלבד שסכו� הפיצוי הכולל נית� לחישוב מדויק על יסוד הראיות שבפני בית

רשאי , הורה בית המשפט על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל כאמור; המשפט

של יתרת , באופ� יחסי לנזקיה�, הוא להורות בדבר חלוקה בי� חברי הקבוצה

לא הוכיח את , לא דרש את חלקו, אחד או יותר, הסכו� שתיוותר א� חבר קבוצה

, חלקו מסיבה אחרתלא אותר או שלא נית� לחלק לו את , זכאותו לפיצוי או לסעד

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או 

יורה , נותרה יתרת סכו� לאחר החלוקה לחברי הקבוצה כאמור; הסעד המגיע לו

 ".בית המשפט על העברתה לאוצר המדינה

הוכיח את נזק� האישי של ש לקבוע כיצד נית� יהיה ל" גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמהחוק קובע מנגנו� .38

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

 .הנתבעתנית� יהא לזהות את חברי הקבוצה ולפצות� באמצעות נתוני� המצויי� בידי , לענייננו. המדינה

הפיצוי "� יהיה לייש� את עקרונות נית, במידה ויתגלו קשיי� באיתור חברי קבוצת התובעי�, לחליפי�

 :לחוק) ג(20הקבועי� בסעי, " לטובת הציבור

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

�בי� משו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבירה , בנסיבות העני

כולה , ר לטובת הקבוצהרשאי הוא להורות על מת� כל סעד אח, ובי� מסיבה אחרת

  ".כפי שימצא לנכו� בנסיבות העני�, או לטובת הציבור, או חלקה

 וחברי הקבוצה התובעש הנכבד להכריע בתובענה ולפסוק בה לטובת "מתבקש ביהמ, מכל האמור לעיל .39

 :ובכלל זאת

כמפורט , בתוספת ריבית והצמדה, כספי הפקדונות שלא הושבו למנויי�להורות על השבת   )א(

 .לעיל

 . עצמ�התובעי� ופיצוי מיוחד לטובת התובעי�כ "לפסוק שכר טרחה לב  )ב(

  

 

_______________                                _______________    

  ד" עו,שלומי כה�                           ד "עו,     אמיר ישראלי

  התובעי�כ   "ב                                                


