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  המבקש

  
   � נגד �

  

  520043811צ .ח, מ"איתורא! איתור ושליטה בע  

  

  58001, אזור תעשיה אזור, 3השיקמה ' רח

  

  

  

  ההמשיב

  כייצוגית תובענה הבקשה לאישור 

בית המשפט הנכבד מתבקש . תובענה כייצוגיתש הנכבד בקשה לאישור "המבקש מתכבד בזאת להגיש בפני ביהמ

ולפסוק לטובת חברי הקבוצה את הסעדי* , להכריע בה לטובת הקבוצה, בזאת לאשר את התובענה כייצוגית

  .המבוקשי* במסגרתה

  

  . לבקשה זו"1"כנספח ב " מצהתביעה כתב �  

  

  .לבקשה זו "2"כנספח ב "צ מ,אנטולי סימנובסקימר , תצהירו של המבקש �  

  

בכפו+ לאישורו של , תוגדר באופ� הבא, ש הנכבד לאשר למבקש לייצג"קבוצת התובעי* אותה מתבקש ביהמ

) בהתא� לפוליסת הביטוח(בעת היות� מחויבי� , מקבלי� שירות מהמשיבהבעלי הרכבי� אשר כלל " :ש הנכבד"ביהמ

  "למג� את רכב� במערכת איתור מהסוג אותו מפעילה ומשווקת המשיבה 
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  :התובענה בתמצית. א

  

מונופול מוכרז בתחו* אספקת ,  המשיבהת שמבצעבהפליית מחירי* אסורהתובענה ייצוגית זו עניינה  .1

 :המשיבה מפלה בי� שני סוגי* של לקוחות. מערכות איתור לכלי רכב

  

מה* גובה המשיבה , לקוחות המחויבי* להתקי� ברכב* מערכת איתור בשל דרישת חברת ביטוח  )א(

 .מחיר מלא

 

מה* גובה , לקוחות אשר אינ* מחויבי* בהתקנת מערכת איתור ברכב* בשל דרישת חברת ביטוח  )ב(

 .מחיר מוזלהמשיבה 

 

לקוחות אשר מחויבי* ביטוחית לקיי* ברכב* את : הרציונאל להפליית מחירי* פסולה זו הינו ברור .2

 שירותיה של אשר אי� לה* כל אלטרנטיבה זולת צריכת, "לקוחות שבויי*"מערכת האיתור הינ* 

 מלקוחות אלו .הוכרזה המשיבה כמונופול בתחו* מערכות האיתור,  בשל קיומ* של לקוחות אלו.המשיבה

 אשר אינ* מחויבי* ביטוחית לקיי* ברכב* את מערכת האיתור לקוחות, לעומת זאת. גובה המשיבה יותר

 .מה* גובה המשיבה פחות. "לקוחות שבויי*"אינ* 

 

מקו* בו , הפרקטיקה אותה אימצה המשיבה מהווה הפליית מחירי* אסורה, חבהובהר, כפי שיובהר להל� .3

 ההפליה לענייננו נובעת באופ� ישיר מכוח השוק .וכזו היא המשיבה, היא נעשית בידי פירמה מונופוליסטית

 . של כוחה בשוק(”Abuse“)ומהווה ניצול לרעה , )כלפי הלקוחות השבויי*(בו אוחזת המשיבה 

  

נפרט את הביסוס המשפטי , בהמש�. נפרט את העובדות שבבסיס הבקשה, תחילה. ונפרטלהל� נרחיב  .4

 .לטענות המבקש

 

  

  :רקע עובדתי. ב

  

ומתמחה בי� היתר בסיכול גניבות ,  לרכבשירותי איתור ומיגו�מספקת ללקוחותיה , ")איתורא!("המשיבה  .5

 .ובאיתור כלי רכב

  

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

 

 

 :עיסוקיה של המשיבה מתוארי* באתר החברה באופ� הבא .6

 

איתורא� היא החברה המובילה בתחומה המעניקה שירותי איתור ומיגו� מתקדמי� לרכב ולנהג ומתמחה 

מערכת איתורא� פועלת באמצעות . ניווט ועזרה בדר�, איתור כלי רכב ומת� שירותי מידע, בסיכול גניבות

 . ודית שפותחה במקורה לטובת איתור טייסי� במצוקה והוסבה ליישומי� אזרחיי�טכנולוגיה ייח
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 שני� והיא החברה המובילה בעול� באספקת שירותי איתור מיגו� ותקשורת 15  לאיתורא� וותק ומוניטי� של

  . לרכב ולנהג

, ישראל: � לקוחות אות� היא משרתת בנאמנות במוקדי פעילות שוני� בעול540,000לאיתורא� למעלה מ 

ברזיל ובמסגרת הפעילות הבינלאומית פעילה ג� כספקית טכנולוגיה בסי� ובדרו� קוריאה וא% , ארגנטינה

  .ק האמריקאית" בבורסת הנאסד2005הונפקה בשנת 

 

2=id&59=catid?aspx.Article/ontituranfr/il.co.ituran.www://http)   (   

 

הוכרזה המשיבה בידי הממונה על ההגבלי* העסקיי* כמונופול באספקת� של מערכות איתור , 2001בשנת  .7

 .לכלי רכב בישראל

  

 . לבקשה זו"4"כנספח ב "הכרזה על מונופולי� מצ �

 

עמד על . � שירותי האיתורוכ� תשלו* חודשי בגי, שירותיה של המשיבה כוללי* את מחיר התקנת המערכת .8

בקובעו כי השוק הרלוונטי בו פועלת המשיבה איננו שוק אמצעי , כ� ג* הממונה על ההגבלי* העסקיי*

 ):לעיל" 4"נספח (המיגו� בכללותו 

  

 בשונה   .הבדל נוס% בי� מערכת מיגו� סטנדרטית למערכת איתור נעו' באופי ההתקשרות שבי� הלקוח לספק"

ההתקשרות שבי� הצרכ� הרוכש מערכת איתור לספק היא התקשרות נמשכת , רטיתממערכת מיגו� סטנד

,  פי רוב)על, ויחסיו ע� הספק מסתיימי�,  במערכת מיגו� סטנדרטית רוכש הצרכ� מוצר בלבד  .וארוכת טווח

אלא באספקת� של מוצר , במערכות איתור אי� מדובר רק באספקתו של מוצר, לעומת זאת. ברגע הרכישה

משהתקי� בעל הרכב מערכת איתור עליו להיות ג�   .אשר בלעדיו אי� ער� למוצר עצמו,  נלווה וקבועושירות

     ."ידי אותה החברה) מנוי על שירותי האיתור המסופקי� על

 

הינ* לקוחות המחויבי* בידי , ואלו רוב* של הלקוחות, הראשו�. למשיבה לקוחות משני סוגי* עיקריי* .9

, הינ* לקוחות המחליטי* ללא דרישה ביטוחית, השני.  את מערכת האיתורחברת הביטוח לקיי* ברכב*

 .להתקי� את המערכת

 

לקוחות "הינ* , כי הלקוחות המחויבי* ביטוחית לרכוש את מערכת האיתור ולקיימה, מוב� מאליו .10

לקוחות אלו חייבי* לקיי* את . אי� לה* אלטרנטיבה של ממש לשירותיה המשיבה. של המשיבה" שבויי*

כ� הממונה על ההגבלי* העסקיי* �עמד על. חברת הביטוח תסרב לבטח את רכב*, שכ� אחרת, מערכתה

 ):לעיל" 4"נספח (במסגרת ההכרזה 

  

הוא שחלק� הגדול של הצרכני� הרוכשי� , שיקול נוס% לקביעה כי שוק מערכות האיתור הוא שוק רלבנטי

פי דרישת )על,  התקנת מערכת למיגו� הרכב  . אחרותמערכות אלה נטול יכולת בחירה בינ� לבי� מערכות מיגו�

 לנכונות� של חברות הביטוח לבטח את רוב� המכריע של כלי הרכב תנאי מוקד�תנאי מוקד�תנאי מוקד�תנאי מוקד�היא , חברת הביטוח

כאשר לכל רמת מיגו� נקבעי� אמצעי המיגו� ,  חברות הביטוח נוהגות לקבוע מספר רמות מיגו� .בישראל

ת כי בכלי הרכב הנכללי� ברמת המיגו� הגבוהה תותק� מערכת מרבית חברות הביטוח דורשו   .הנדרשי�

אינו נדרש , ואשר נדרש בשל כ� לרכוש מערכת איתור, נובע מכ� שצרכ� שסווג ברמת מיגו� גבוהה   .איתור

תענה על דרישות , מסוג זה או אחר שמחירה שונה, )כגו� מערכת אזעקה(בלבד בלבד בלבד בלבד לשאלה הא� מערכת מיגו� 
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 השאלה הרלבנטית מבחינתו היא איזו מערכת מיגו� תספק את דרישתה של   .ת שלוהמיגו� הסובייקטיביו

החלופות הניצבות בפניו מצטמצמות לבחירה שבי� , משנדרש המבוטח להתקי� מערכת איתור   .חברת הביטוחחברת הביטוחחברת הביטוחחברת הביטוח

, אמצעי המיגו� האחרי�,  מכא� שמבחינת מרבית הצרכני� הרוכשי� מערכת איתור .מערכות האיתור בלבד

  .אינ� מהווי� תחלי% כלל,  כוללי� פונקציית איתורשאינ�

 

קרי אלו המחויבי* ביטוחית לרכוש , "השבויי*"כי המשיבה נהנית מכוח אל מול הלקוחות , מוב� מאליו .11

אינ* , לקוחות שאינ* מחויבי* ביטוחית לקיי* את המערכת, לעומת זאת. את מערכת האיתור ולקיימה

 .המשיבה כלל ועיקרחייבי* לעשות שימוש בשירותיה של 

 

לקוחות אשר .  בי� שני סוגי הלקוחותהפליית מחירי'מנצלת את כוחה ומקיימת , כ� מסתבר, המשיבה .12

לקוחות שאינ* מחויבי* בקיו* . משלמי* יותר, בקיו* המערכת, בעת הרלוונטית, מחויבי* ביטוחית

 מלדרוש מה* את קיו* לקוחות אשר רכב* התייש� ועקב כ� חברת הביטוח חדלה, כ� למשל, המערכת

 .משלמי* פחות, המערכת

 

המבקש ביטח . 63�880�28מספר רישוי , )2007שנת ייצור  (B4המבקש הינו הבעלי* של רכב מסוג סובארו  .13

 .את רכבו אצל חברת הביטוח ביטוח חקלאי

  

 . לבקשה זו"5"כנספח ב " מצ2010�2011רשימת הפוליסה לשני*  �

  

מחויב המבקש ) 31/5/2011 תארי� – 1/6/2010מתארי� (ה הנוכחית ובכלל זאת לשנ, ברשימת הפוליסה .14

 :5 לנספח 2' ברור בעמהדרישה מופיעה באופ� . בקיו* מערכת מיגו� ברכבו

  

  40 –מפרט מיגו� "

ובנוס% מערכת , קיי� משבת מנוע מקורי המותק� על ידי יצר� הרכב או שולל תנועה המתאי� לסוג המנוע

 ..."סוללת גיבוי שופר אזעקה,  נפחהכוללת גלאיאיתור פעילה 

  

 .התקי� המבקש ברכבו את מערכת האיתורא�, לדרישת חברת הביטוח, 2007בחודש יוני  .15

  

 . לבקשה זו"6"כנספח ב "אישור התקנת מערכת איתורא� מצ �

 

 . 51.040מחויב המבקש בדמי מנוי חודשיי* בס� , החל ממועד זה .16

  

 .זו לבקשה "7"כנספח ב "חשבוניות לדוגמא מצ �

 

איש אינו הציע לו . המבקש סבר בכל העת כי הוא משל* את המחיר הנדרש מכלל לקוחותיה של המשיבה .17

הוא נאל1 להמשי� ולעשות שימוש , לדרישת חברת הביטוח, למשיבה" כבול"ובשל היותו , תנאי* משופרי*

 .בשירותיה
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ואשר ברשימת ,  התייש�הנשלח אל לקוחות אשר רכב*, הגיע מסמ� מאת איתורא�, לידיו של המבקש .18

אינ* חייבי* עוד , מיותר לציי�, לקוחות אלו. הפוליסה שלה* לא נכללת עוד הדרישה לקיו* המערכת

 .לעשות שימוש בשירותיה של המשיבה

  

 . לבקשה זו"8"כנספח ב "העתק המסמ� שהגיע לידיו של המבקש מצ �

 

 :באופ� אשר אינו משתמע לשתי פני*, במסמ� נכתב באופ� הבא .19

  

"�כלקוח ותיק . אנו בחברת איתורא� מעריכי� מאוד את בחירת� בחברתנו למת� שירותי מיגו� ואיתור לרכב

אנו מעבירי� ל� בזאת סל הטבות במסגרת , ג� ללא דרישה ביטוחיתג� ללא דרישה ביטוחיתג� ללא דרישה ביטוחיתג� ללא דרישה ביטוחית, הבוחר להמשי� בשירות איתורא�

  ...מסלול שירות חדש

 במסגרת שירות זה אנו .מ"לל מעכו * 252שווי ההטבה ,  לשנה שלמה ללא תשלו�BIGשירות איתורא� 

באפשרותו של נציג השירות לאתר עבור� מידע רב . מעניקי� ל� ליווי אישי באמצעות נציג אנושי בכל נסיעה

המלצות על נקודות , עדכוני חדשות, תחזית מזג אוויר, דיווחי תנועה, ומגוו� על תחנות לתדלוק והתרעננות

�  ....עניי� בדר

  """".... * * * *64.9664.9664.9664.96ללקוח ששיל� ללקוח ששיל� ללקוח ששיל� ללקוח ששיל�  *  *  *  * 51.0451.0451.0451.04או או או או . . . .  * * * *51.0451.0451.0451.04ללקוח ששיל� ללקוח ששיל� ללקוח ששיל� ללקוח ששיל�  *  *  *  * 41.7641.7641.7641.76של של של של דמי מנוי בעלות מוזלת דמי מנוי בעלות מוזלת דמי מנוי בעלות מוזלת דמי מנוי בעלות מוזלת 

 

ובי� ) כדרישה ביטוחית(נקל לראות כי המשיבה מפלה בי� לקוחות אשר אינ* מחוייבי* בקיו* המערכת  .20

ומציעה לראשוני* הטבות ובכלל זאת הנחה , לקוחות שמחוייבי* בידי חברת הביטוח בקיו* המערכת

 .זוהי הפליית מחירי*. בדמי המנוי החודשיי*) 20%� של כבשיעור(משמעותית 

 

קיי* שיחת טלפו� ע* נציג מכירות של איתורא� וביקש לברר את המחיר ללקוח חדש , ד גבע"עו. זאת ועוד .21

 .אשר אינו מחויב ביטוחית להתקנת המערכת

  

 . לבקשה זו"9"כנספח ב "דיסק ובו הקלטת השיחה מצ �

 

המחיר ללקוח כי , הנציג גרס: משיבה כי קיימת הפליית מחירי* כאמורהודה נציג ה, במסגרת השיחה .22

יר המח,  לעומת זאת.)לרכב מסחרי(0  51.04  �ו )לרכב פרטי( 0 41.76נו ישאי� לו דרישה ביטוחית ה, חדש

לדברי , הסיבה לכ�). לרכב מסחרי( 0 64.96 �ו) לרכב פרטי(0  51.04 ינוללקוח שיש לו דרישה ביטוחית ה

א* המחיר היה זהה אז הלקוחות לא  ":ולדבריו" שיקולי* שיווקיי*"או ". שימור לקוחות" היא ,הנציג

 ".היו נוטלי* השירות

 

 :ד גבע א+ הצעת מחיר ברוח הדברי*"נשלחה לעו, בעקבות השיחה .23

  

 aveoבהמש� לשיחתנו הטלפונית להל� הצעת מחיר להתקנת איתורא� ברכב שברולט "

  ח" ש2064.8ערכה פעילה בלבד 

  ח" ש2273.6עלוקה +ערכה פעילה

  ח" ש51.04דמי המנוי החודשיי� 

  ח" ש41.76דמי המנוי עבור רכב שאינו נדרש מהביטוח במסגרת שימור לקוחות 

  .ח" ש1496.4במידה ותרצו להוסי% מערכת נוספת לגיבוי עלות ההתקנה היא ,על הערכה ישנה אחריות

  מ"המחירי� הינ� כוללי� מע

  ,יו� נעי�
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  אלעד

  "שירות לקוחות איתורא�

  

  . לבקשה זו"10"כנספח ב "ל מאת נציג המשיבה מצ"העתק של תשדורת הדוא �

  

המדובר בהפרה של הוראות הדי� ושל החובות המוטלות על , כפי שיפורט בהרחבה במסגרת החלק המשפטי .24

 .בעל מונופולי�

  

  

  

  

  

  

  הטיעו! המשפטי. ג

  

 כללי .1.ג

  

 .דיר באופ� ממצה את הדיני* החלי* על הגשת תביעות ייצוגיות בישראלחוק תובענות ייצוגיות נועד להס .25

אכיפת הדי� והרתעה "וכוללות בי� השאר את המטרות של , 1המטרות שביסוד החוק מפורטות בו בסעי+ 

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

 ". של תביעותוממצה

 

תכלית הפיצוי עיקרה במת� . שתי התכליות המרכזיות שבבסיס החוק הינ� תכלית הפיצוי ותכלית ההרתעה .26

עיקרה בתמרו1 מעוולי* פוטנציאליי* להימנע תכלית ההרתעה . סעד למי שנפגע מהפרת הוראות הדי�

 חברה לביטוח�מ"הראל בע' גלניק נ 1697/06) א"ת(א "ת כפי שנקבע ב.מהפרה עתידית של הוראות הדי�

 :16 בפסקה )"נבו"פורס* ב, 8.11.07(

  

התביעה נועדה לפצות את קבוצת הנפגעי� על נזק . ישנ� מספר תכליות עיקריות הייצוגיתלתביעה "

, היא נועדה ג� כדי לשמש מכשיר לאכיפת החוק. תו� מניעת התעשרותו של הגור� המזיק, שנגר� לה�

אני סבורה כי השאלה מהי המטרה העיקרית של . ועמידה של גופי� גדולי� בהוראות הדי� החלות עליה�

והיא תלויה במכלול הנסיבות הרלוונטיות של , עשויה להשתנות מתביעה אחת לאחרת, ייצוגיתתביעה 

  "אותה תביעה

  

או בענייני* , מנויי* בתוספת השניה לחוקחוק תובענות ייצוגיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בענייני* ה .27

 :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
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 ותהקבועות העיל, לענייננו. חוק כוללת רשימה של עילות בה� נית� להגיש תביעה ייצוגיתהתוספת השניה ל .28

 :תו הרלוונטי� לתוספת ה4� ו1 פי*סעיב

  

בי� א� התקשרו , בקשר לעני� שבינו לבי� לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, תביעה נגד עוסק. 1"

  .בעסקה ובי� א� לאו

  ".סקיי�תביעה בעילה לפי חוק ההגבלי� הע. 4

, לענייננו.  לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאי* להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית4סעי+  .29

 :לחוק) 1)(א(4רלוונטי סעי+ 

  

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

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

 

 עילת ול להראות כי עומדת המבקשעל ,  להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגיתיעל מנת להיות זכא, כלומר .30

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

 עילת ו להראות כי עומדת להמבקשעל , נייננווליישו* לע .ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי*

וכי עילת התביעה מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל חברי קבוצת , ההמשיבתביעה כנגד 

 .התובעי*

  

 לכאורה עילת וש כי עומדת ל" לשכנע את ביהמהמבקש תביעה ייצוגית על בשלב של הבקשה לאישור  .31

א "כ� השופטת שטרסברג כה� בע�עמדה על. זה דרישות מחמירותא� אי� להעמיד בהקשר , 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% כי הוא ממלא לכאורה, הראויה ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבד

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

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

לכפילות בהתדיינות ולרפיו� ידי� , דבר העלול לגרו� להתמשכות המשפט, יתר בבירור הנושא המקדמי

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

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

  ".עליו נטל כבד מדי

  

כאמור . ברמה לכאוריתחוק תובענות ייצוגיות קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק , בנוגע להוכחת הנזק .32

 :לחוק) 1)(ב(4בסעי+ 
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 לכאורה די בכ� שהמבקש יראה כי –) א(1בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� כאמור בסעי% קט� "

 ."גר� לו נזקנ

 

 :הקובע כי, לחוק) א(8התנאי* לאישור תביעה ייצוגית מנויי* בסעי+  .33
  

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

  

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

  ;   הקבוצהויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת, הקבוצה

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

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

 

נראה כי עומדת , בשלב הראשו!. הרי שהדיו� משלב זה יחולק לשני שלבי*, בהתא* להוראות שפורטו לעיל .34

נעמוד על התקיימות , בשלב השני.  לכאורה נזקלווכי נגר* , ההמשיבלמבקש עילת תביעה אישית כנגד 

 . לחוק8התנאי* לאישור התביעה כייצוגית המנויי* בסעי+ 

 

  
 

  ההגבלי* העסקיי*חוק מכוח  תביעהת עיל .2.ג
  

 :הקובע באופ� הבא,  לחוק ההגבלי* העסקיי*א29מכוח סעי+ עומדת בי� היתר עילת תביעה למבקש  .35

  

בעל מונופולי� לא ינצל לרעה את מעמדו בשוק באופ� העלול להפחית את התחרות בעל מונופולי� לא ינצל לרעה את מעמדו בשוק באופ� העלול להפחית את התחרות בעל מונופולי� לא ינצל לרעה את מעמדו בשוק באופ� העלול להפחית את התחרות בעל מונופולי� לא ינצל לרעה את מעמדו בשוק באופ� העלול להפחית את התחרות   )א(  
 .בעסקי� או לפגוע בציבורבעסקי� או לפגוע בציבורבעסקי� או לפגוע בציבורבעסקי� או לפגוע בציבור

צל לרעה את מעמדו בשוק באופ� העלול להפחית את התחרות יראו בעל מונופולי� כמנ  )ב(  
  :בכל אחד מ� המקרי� האלה, בעסקי� או לפגוע בציבור

 רמת מחירי קניה או מכירה בלתי הוגני� של הנכס או של השירותרמת מחירי קניה או מכירה בלתי הוגני� של הנכס או של השירותרמת מחירי קניה או מכירה בלתי הוגני� של הנכס או של השירותרמת מחירי קניה או מכירה בלתי הוגני� של הנכס או של השירותקביעה של   )1(
  ;שבמונופולי�

ידי בעל ) צמצו� או הגדלה של כמות הנכסי� או היק% השירותי� המוצעי� על  )2(
  ;שלא במסגרת פעילות תחרותית הוגנת, פולי�מונו

 או ללקוחותללקוחותללקוחותללקוחותקביעת תנאי התקשרות שוני� לעסקות דומות אשר עשויי� להעניק   )3(
  ; כלפי המתחרי� בה�יתרו� בלתי הוג�יתרו� בלתי הוג�יתרו� בלתי הוג�יתרו� בלתי הוג�לספקי� מסויימי� 

התניית ההתקשרות בדבר הנכס או השירות שבמונופולי� בתנאי� אשר מטבע� או   )4(
  .� אינ� נוגעי� לנושא ההתקשרותבהתא� לתנאי מסחר מקובלי

  ).א(הוראות סעי% קט� זה באות להוסי% על הוראות סעי% קט�   

  

  :הקובע באופ� הבא, "סירוב בלתי סביר"שכותרתו ,  לחוק29כמו כ� עומדת למבקש עילת תביעה מכח סעי+ 
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  ".פולי� לספק או לרכוש את הנכס או השירות שבמונוסירוב בלתי סבירלא יסרב בעל מונופולי� "

  

  

  
   הפליית מחירי* –פעולותיה של המשיבה 

 

 :המשיבה מפלה בי� שני סוגי* של לקוחות, כמפורט לעיל .36

  

מה* גובה המשיבה , לקוחות המחויבי* להתקי� ברכב* מערכת איתור בשל דרישת חברת ביטוח  )א(

 .מחיר מלא

 

מה* גובה , וחלקוחות אשר אינ* מחויבי* בהתקנת מערכת איתור ברכב* בשל דרישת חברת ביט  )ב(

 .מחיר מוזלהמשיבה 

 

המשיבה מעניקה הטבות ללקוחות שאינ* מחויבי* ביטוחי* ) לעיל" 10 "– "8 "י*נספח(כמפורט לעיל  .37

 :בקיו* המערכת

  

 במסגרת שירות זה אנו .ממממ""""כולל מעכולל מעכולל מעכולל מע *  *  *  * 252252252252שווי ההטבה שווי ההטבה שווי ההטבה שווי ההטבה ,  לשנה שלמה ללא תשלו�BIGשירות איתורא� 

באפשרותו של נציג השירות לאתר עבור� מידע רב . אנושי בכל נסיעהמעניקי� ל� ליווי אישי באמצעות נציג 

המלצות על נקודות , עדכוני חדשות, תחזית מזג אוויר, דיווחי תנועה, ומגוו� על תחנות לתדלוק והתרעננות

�  ....עניי� בדר

  """".... * * * *64.9664.9664.9664.96ללקוח ששיל� ללקוח ששיל� ללקוח ששיל� ללקוח ששיל�  *  *  *  * 51.0451.0451.0451.04או או או או . . . .  * * * *51.0451.0451.0451.04ללקוח ששיל� ללקוח ששיל� ללקוח ששיל� ללקוח ששיל�  *  *  *  * 41.7641.7641.7641.76דמי מנוי בעלות מוזלת של דמי מנוי בעלות מוזלת של דמי מנוי בעלות מוזלת של דמי מנוי בעלות מוזלת של 

  

  

 

בעבור שירות  0 252והטבה בס� , מחיר מוזל בקשר ע* דמי המנוי: ההטבה היא למעשה משני סוגי* .38

 :היק+ ההטבה מודג* בטבלה הבאה. איתורא� ביג הנית� בחינ*

 

תשלו* שנתי   תשלו* שנתי  תשלו* חודשי

  מופחת 

הטבת 

  איתורא� ביג

שווי ההטבה 

  הכולל

שווי ההטבה הכולל 

באחוזי' מהתשלו' 

  יהשנת

  59.3%  ח" ש363.36  ח" ש252  ח" ש501.12  ח" ש612.48  ח" ש51.04

  53.7%  ח" ש419.04  ח" ש252  ח" ש612.48  ח" ש779.52  ח" ש64.96

 

 

 ולהטבה 18.18%נקל לראות כי לקוחותיה המועדפי* של המשיבה זוכי* להנחה ישירה במחיר בגובה  .39

 ולהטבה 21.42%להנחה ישירה במחיר בגובה ו, )לחודש 0 51.04בא* שילמו ס� של  (59.3%כוללת בס� 

והכול בהשוואה ללקוחות המחויבי* ביטוחית בקיו* מערכת , ) 64.960בא* שילמו  (53.7%כוללת בס� 

 .י חברת ביטוח"המיגו� ע
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   הדי� האירופאי –הפלית מחירי* בידי מונופול 
 

הדי� האירופאי קובע חד משמעי . לישראל מהדי� האירופאי" יובא"א לחוק ההגבלי* העסקיי* 29סעי+  .40

מהווה ניצול  � ללא הצדקה כלכלית אובייקטיבית הנסמכת על עלויות –כי הפליית מחירי* בידי מונופול 

וכ� , ))1)(ב(29סעי+ (גבייה של רמת מחירי* בלתי הוגנת , ))א(א29סעי+  (ילרעה של כוחו המונופוליסט

 הקניית יתרו� ללקוחות מסוימי* על פני אחרי*קביעה של רמת מחירי* שונה לעסקאות דומות תו� 

 .))3)(ב(29סעי+ (

 

הרי , )בהסתמ� על עלויות ייצור ושיווק(בפסיקה האירופאית נקבע כי ללא הצדקה כלכלית אובייקטיבית  .41

הדבר נקבע בי� היתר באופ� שאינו משתמע . שהפליית מחירי* מהווה ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי

 :207�206בפסקאות ,  )Tetra Pac2) .Tetra Pac 2 (T- 83/91) [1994] ECR 2-755 בעניי!לשתי פני* 

 

“206 The Commission contends that Tetra Pak' s price differentials and trading conditions 

discriminated between customers contrary to Article 86(c) of the Treaty. It submits that 

the primary consideration is that the customer should be free to decide to pay more for 

the machine on purchase and less for the cartons afterwards.  

 

207 The Court finds that detailed analysis of the majority of contracts for the sale or 

lease of machines in Italy from 1976 to 1986 reveals short-term differences from the 

prevailing price of 20 to 40%, even in certain cases of 50% to more than 60%, for both 

aseptic and non-aseptic machines. In the absence of any argument by the applicant 

which might provide objective justification for its pricing policy, such disparities 

were unquestionably discriminatory (see recitals 170, 62 to 68, 158 and 161 of and 

Annex VI.4 to the Decision).” 

  

 נקבע ללא הצדקה כלכלית המתבססת על עלויות, האיסור המוטל על בעל מונופולי� להפלות מחירי* .42

 :קה האירופאית במקרי* רבי* נוספי*בפסי

 

Case T-228/97, Irish Sugar plc V. Comission [1000] ECR @-2969, [1999] CMLR 1300 

 

Case C-163/99, Portugal v. Commision: Landing fees at porugese Airport [2001] ECRI – 

2613, [2002] 4 CMLR 1319. 

 

Case 85/76, Hoffmann- La Roche v. Commission [1979] ECR 461 [1979] 3 CMLR 211 
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    ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי–הפלית המחירי* בידי איתורא� 
 

 

 המצדיקה להפלות לרעה בי� לקוחות המחויבי*  כל הצדקה כלכלית המבוססת על עלויותאי!, לענייננו .43

ולבטח , השירות אשר נית� הינו זהה לחלוטי� בשני המקרי*. ובי� אלו שאינ*, ית בהתקנת המערכתביטוח

 !!60%אי! הצדקה להעניק ללקוחות שאינ' מחויבי' ביטוחית הטבה בגובה 

 

גביית מחירי* גבוהי* יותר מלקוחות המחויבי* בקיו* מערכת איתורא� בידי : זאת ועוד .44

הנובע במישרי� ,  של כוחה המונופוליסטי של המשיבהחברת הביטוח מהווה ניצול לרעה

נובע בי! , כוח זה. מהגור* אשר הופ� את המשיבה למונופול ומעניק לה כוח מונופוליסטי

אינ' , המחויבי' ביטוחית בהתקנת מערכת איתור, היתר מכ, שלקוחותיה של המשיבה

 . יכולי' לרכוש מערכת מיגו! אחרת במחיר זול יותר

  

 ):לעיל" 4"נספח (הממונה על ההגבלי* העסקיי* בקביעה כי המשיבה היא מונופול עמד על כ�  .45

 

הוא שחלק� הגדול של הצרכני� הרוכשי� הוא שחלק� הגדול של הצרכני� הרוכשי� הוא שחלק� הגדול של הצרכני� הרוכשי� הוא שחלק� הגדול של הצרכני� הרוכשי� , שיקול נוס% לקביעה כי שוק מערכות האיתור הוא שוק רלבנטי

שת פי דרי)על,  התקנת מערכת למיגו� הרכב  ....מערכות אלה נטול יכולת בחירה בינ� לבי� מערכות מיגו� אחרותמערכות אלה נטול יכולת בחירה בינ� לבי� מערכות מיגו� אחרותמערכות אלה נטול יכולת בחירה בינ� לבי� מערכות מיגו� אחרותמערכות אלה נטול יכולת בחירה בינ� לבי� מערכות מיגו� אחרות

 לנכונות� של חברות הביטוח לבטח את רוב� המכריע של כלי הרכב תנאי מוקד�תנאי מוקד�תנאי מוקד�תנאי מוקד�היא , חברת הביטוח

כאשר לכל רמת מיגו� נקבעי� אמצעי המיגו� ,  חברות הביטוח נוהגות לקבוע מספר רמות מיגו� .בישראל

ותק� מערכת מרבית חברות הביטוח דורשות כי בכלי הרכב הנכללי� ברמת המיגו� הגבוהה ת   .הנדרשי�

אינו נדרש , ואשר נדרש בשל כ� לרכוש מערכת איתור, נובע מכ� שצרכ� שסווג ברמת מיגו� גבוהה   .איתור

תענה על דרישות , מסוג זה או אחר שמחירה שונה, )כגו� מערכת אזעקה(בלבד בלבד בלבד בלבד לשאלה הא� מערכת מיגו� 

כת מיגו� תספק את דרישתה של כת מיגו� תספק את דרישתה של כת מיגו� תספק את דרישתה של כת מיגו� תספק את דרישתה של השאלה הרלבנטית מבחינתו היא איזו מערהשאלה הרלבנטית מבחינתו היא איזו מערהשאלה הרלבנטית מבחינתו היא איזו מערהשאלה הרלבנטית מבחינתו היא איזו מער  .המיגו� הסובייקטיביות שלו

החלופות הניצבות בפניו מצטמצמות לבחירה החלופות הניצבות בפניו מצטמצמות לבחירה החלופות הניצבות בפניו מצטמצמות לבחירה החלופות הניצבות בפניו מצטמצמות לבחירה , , , , משנדרש המבוטח להתקי� מערכת איתורמשנדרש המבוטח להתקי� מערכת איתורמשנדרש המבוטח להתקי� מערכת איתורמשנדרש המבוטח להתקי� מערכת איתור        ....חברת הביטוחחברת הביטוחחברת הביטוחחברת הביטוח

אמצעי המיגו� אמצעי המיגו� אמצעי המיגו� אמצעי המיגו� , , , ,  מכא� שמבחינת מרבית הצרכני� הרוכשי� מערכת איתור מכא� שמבחינת מרבית הצרכני� הרוכשי� מערכת איתור מכא� שמבחינת מרבית הצרכני� הרוכשי� מערכת איתור מכא� שמבחינת מרבית הצרכני� הרוכשי� מערכת איתור    ....שבי� מערכות האיתור בלבדשבי� מערכות האיתור בלבדשבי� מערכות האיתור בלבדשבי� מערכות האיתור בלבד

        ....ללללללללאינ� מהווי� תחלי% כאינ� מהווי� תחלי% כאינ� מהווי� תחלי% כאינ� מהווי� תחלי% כ, , , , שאינ� כוללי� פונקציית איתורשאינ� כוללי� פונקציית איתורשאינ� כוללי� פונקציית איתורשאינ� כוללי� פונקציית איתור, , , , האחרי�האחרי�האחרי�האחרי�

 

וללב ליבה של ,  למקור לכוח השוק בו אוחזת המשיבה�מתקשרת במישרי, הפליית המחירי* לענייננו .46

הפליית המחירי* מהווה ניצול ישיר של כוחה . ההכרזה בדבר היותה של המשיבה מונופולי� בשוק האיתור

* את מערכת כל עוד ה* מחויבי* ביטוחית לקיי, הנובע מכ� שלקוחותיה הינ* שבויי*, של המשיבה

 .האיתור ברכב*

 

מסוגלי* למצוא אלטרנטיבה , לקוחות אשר אינ* מחויבי* ביטוחית בקיו* מערכת האיתורא�: זאת ועוד .47

מדיניות המחירי' המפלה בה נוקטת . אשר אינ! בהכרח מערכות איתור, בדמות מערכות מיגו� חליפיות

 .' הפועלי' בשוק מערכות המיגו!מאפשרת לה להגדיל את נתח השוק שלה על חשבו! גופי, המשיבה

 

באופ� העלול באופ� העלול באופ� העלול באופ� העלול "מנצלת את כוחה המונופוליסטי , תו� הפליית מחירי*, מסקנת הדברי* היא כי המשיבה .48

 ".להפחית את התחרות בעסקי� או לפגוע בציבורלהפחית את התחרות בעסקי� או לפגוע בציבורלהפחית את התחרות בעסקי� או לפגוע בציבורלהפחית את התחרות בעסקי� או לפגוע בציבור
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בעוד , )לחוק ההגבלי*) 1)(ב(29' סע ("השבויי*" ללקוחות רמת מחירי' בלתי הוגנתקובעת , המשיבה .49

הראיה הטובה ביותר להיותה של רמת המחירי*   ".חופשיי*"ניקה הטבות מפליגות ללקוחות שהיא מע

וחזקה , הינה שהמשיבה מסוגלת לספק את שירותיה, בלתי הוגנתרמה " הכבולי*"שמשלמי* הלקוחות 

אליה� נלווית הטבה בשיעור , 20%�ג* בהנחות מפליגות של כ, עליה כי מדובר מבחינתה בתנאי* רווחיי*

כי בנסיבות אלו המחיר אותו , איש לא יחלוק!!! 60%�כ� שההטבה הכוללת הינה כ,  נוספי*40%�ל כש

 .משלמי' הלקוחות הכבולי' הינו מחיר בלתי הוג!

  

  :ליישו* המבח� ההשוואתי בדי� האירופאי ראה בי� היתר

  

Lucazeau v Sacem (110/88) [1989] ECR 2521. 

  

  :בעניי! הפדרציהקיי* החלטת בית הדי� להגבלי* עסוכ� 

  

קיומו של מונופולי� בדי� הישראלי נגזר מנתח שוק שבידי בעל המונופולי� והוא אינו מחייב קיומו של כוח "

שהיק% , במקרה שלפניו מקובלת עלינו טענתו של הממונה).  לעילבזקבזקבזקבזקפסק הדי� בעניי� : ראה(שוק 

, ש ברפרטואר זה חיוני עבור עסקי� רבי�העובדה שהשימו, הרפרטואר שבו מחזיקה הפדרציה הישראלית

מסקנה זו מסקנה זו מסקנה זו מסקנה זו . מקנה לפדרציה הישראלית כוח שוק מסוי�', הכל או לא כלו�'של , ושיטת השיווק בה היא נוקטת

. אשר מצביעה א% היא על קיומו של כוח שוקאשר מצביעה א% היא על קיומו של כוח שוקאשר מצביעה א% היא על קיומו של כוח שוקאשר מצביעה א% היא על קיומו של כוח שוק, , , , ידי הפדרציהידי הפדרציהידי הפדרציהידי הפדרציה))))נתמכת במדיניות הפליית המחירי� הננקטת עלנתמכת במדיניות הפליית המחירי� הננקטת עלנתמכת במדיניות הפליית המחירי� הננקטת עלנתמכת במדיניות הפליית המחירי� הננקטת על

ידי )שלא נסתרה על, מר גיא ב� ישי, הכלכל� מטע� הממונה עסקי�ידי )כ� עולה מחוות הדעת שהוצגה על

  ."   הפדרציה

 

, 20%�אשר באופ� ישיר הינו נמו� בכ, כי המחיר אותו משלמי* הלקוחות שאינ* כבולי*, איש לא יחלוק .50

ה� בשל , הינו על כ� מחיר בלתי הוג�, "הכבולי*"המחיר הנגבה מהלקוחות . הינו מחיר המשתל* למשיבה

ובי� בשל עצ* ההפליה המהווה ניצול ציני של כוח , המלמד על רמת רווחיות גבוהה ובלתי הוגנת, ורושיע

 .השוק בו אוחזת המשיבה

 

 באופ� הפוגע ,)לחוק ההגבלי*) 3)(ב(א29' סע( קובעת תנאי התקשרות שוני' לעסקאות דומותהמשיבה  .51

אי� לתנאי ההתקשרות כל , ט לעילכמפור. את מערכת האיתורא�בלקוחות המחויבי* ביטוחית לקיי* 

 ":הכבולי*"רציונאל זולת ניצול לרעה של כוחה המונופוליסטי של המשיבה כלפי לקוחותיה 

  

 .אי� ולא יכול שיהיה כל הבדל בי� השירותי* שמעניקה המשיבה ללקוחות משני הסוגי* �

 .השירות הוא בדיוק אותו השירות

 

ולקוח " כבול" לקוח ".הכבולי*" את הלקוחות אי� כל הצדקה מבחינת עלויות להפלות לרעה �

 .קרי שירות איתור, מקבלי* בדיוק את אותו השירות" חופשי"

  

הרי שלבטח אי� הצדקה להעניק הטבות בשיעור , ואי� כזו, ג* לו היתה הצדקה כלכלית להפליה �

 .  מהמחיר60%של 

  

 .מסקנת הדברי* היא כי המשיבה ניצלה לרעה את כוחה המונופוליסטי .52
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    סירוב בלתי סביר לספק שירות– המשיבהפעולותיה של 

  

 : לחוק ההגבלי* העסקיי* קובע באופ� הבא29סעי+  .53

  

  ". לספק או לרכוש את הנכס או השירות שבמונופולי�סירוב בלתי סבירלא יסרב בעל מונופולי� "

 

סביר לספק " בלתיסירוב "כי ג* הפליית מחירי* המבוצעת בידי מונופול מהווה , הדי� הישראלי קובע .54

, 6.7.2007 (מ"שירותי תעופה בע'  נTower Air 1114/99) 'חי(תא בכפי שנקבע למשל . מוצר או שירות

 :129בפסקה ) נבו

  

האיסור על סירוב מכירה כאמור היה האיסור היחיד שחל על שירותי תעופה כבעלת מונופולי� מכוח דיני "

  .  יתהגבלי� העסקיי� בתקופה הריליבנט

 
, האיסור על סירוב מכירה זכה לפרשנות רחבה בפסיקה ובהחלטות שונות של הממונה על ההגבלי� העסקיי�

בי� בי� בי� בי� , , , , קשת זו תלכודקשת זו תלכודקשת זו תלכודקשת זו תלכוד". סירוב"עניינו בקשת של מצבי ", אלא. לפיה הוא אינו מתמצה בסירוב מלא ומוחלט

הצבת תנאי� ,  מוצר אחרהתנאת הספקת המוצר שבמונופולי� ברכישת, מצבי� של הפליית מחירי�מצבי� של הפליית מחירי�מצבי� של הפליית מחירי�מצבי� של הפליית מחירי�, , , , היתרהיתרהיתרהיתר

  ."תחרותיי�)אחרי� לא

הגבלי* , 12.4.1995(קבע הממונה על ההגבלי* העסקיי* במסגרת ההכרזה על ידיעות , באופ� דומה .55

 :באופ� הבא) 3001293

 

סירוב בלתי סביר לספק את הנכס או " לחוק כי בעל מונופולי� לא יסרב 29' קובע מפורשות סע, בנוס%"

סירוב , האחד: בעל מונופולי� לא יקיי� חיובו לפי הוראה זו בהתקיי� שני יסודות". �השירות שבמונופולי

הסירוב ברי כי אינו מתמצה בדחייה . שיהיה סירוב זה בלתי סביר, האחר; לספק את המוצר שבמונופולי�

   ,י�י�י�י�מצבי� של הפליית מחירמצבי� של הפליית מחירמצבי� של הפליית מחירמצבי� של הפליית מחיר, , , , בי� היתרבי� היתרבי� היתרבי� היתר, , , , קשת זו תלכודקשת זו תלכודקשת זו תלכודקשת זו תלכוד". סירוב"ועניינו בקשת של מצבי , מוחלטת לספק

מבח� סבירות . והצבת תנאי� אחרי� לא תחרותיי�  ,התנאת הספקת המוצר שבמונופולי� ברכישת מוצר אחר

דהיינו , ביטויו באמות מידה אובייקטיביות, האוצל לעתי� א% על עצ� שאלת קיומו של הסירוב, הסירוב

  ."מבחנו של האד� הסביר

  

לספק את " סירוב בלתי סביר"משיבה מהווה א+ מדיניות הפליית המחירי* הננקטת בידי ה, לענייננו .56

זולת רצונה של , ללקוחות אשר אי� כל סיבה הגיונית להפלות ביניה*, בתנאי* שוויוניי*, שירותיה

אשר אי� לה* כל ברירה זולת שימוש " כבולי*"המשיבה להכתיב מחירי* גבוהי* יותר ללקוחות 

 .בשירותיה
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  חברי הקבוצההנזק הממוני שנגר* למבקש ול .3.ג
 

מ� הראוי לציי� כי בהתא* לחוק תובענות ייצוגיות הרי שבשלב בקשת האישור יש להוכיחו , לעניי� הנזק .57

, "נבו"פורס* ב (תדירא!' אי שאול נש 1065/05. א.השופט בנימיני בת'  כפי שקבע כב.ברמה לכאורית בלבד

 : להחלטה31בפסקה ) 14.2.08

  

סעי% " (די בכ� שהמבקש יראה כי לכאורה נגר� לו נזקדי בכ� שהמבקש יראה כי לכאורה נגר� לו נזקדי בכ� שהמבקש יראה כי לכאורה נגר� לו נזקדי בכ� שהמבקש יראה כי לכאורה נגר� לו נזק " " " "נזקכאשר אחד מיסודות העילה הוא  " 

בניגוד , זאת ועוד. אי� צור� להראות נזק שנגר� לכאורה לכל חברי הקבוצה, בשלב זה). לחוק) 1)(ב(4

כי בית המשפט יאשר תובענה ייצוגית ג� כאשר לא הוכחה עילה , לחוק) 2)(ג(8מורה סעי% , לדי� היש�

 ." אלא שבמקרה זה יורה בית המשפט על החלפת התובע המייצג;אישית לכאורה של המבקש

 

 .  למבקש נזק ממונינגר*, עקב מדיניות התמחור הפסולה בה נוקטת המשיבה .58

 

בהנחה כי . לחודש בגי� שירותיה של המשיבה 0 51.04נדרש המבקש לשל* ס� של , 2007החל מחודש יוני  .59

" דמי המנוי"בגי�  0 1531.2שיל* ס� כולל של הרי שהמבקש ,  חודשי*30כ בתקופה בת "מדובר בסה

 .למשיבה

  

 0 41.96היה משל* בגי� אותה תקופה ס� של , לקוח שאינו מחויב ביטוחית בקיו* איתורא�, לעומת זאת .60

 . 1258.80כ ס� של "ובסה, לחודש

  

ורא� המבקש לא זכה לקבל הטבה בדמות מנוי אית, כמו כ�.  272.40ס� הכול שיל* המבקש ביתר ס� של  .61

BIG ובמתכוו� אנו –ס� הנזק לתקופה בת שנתיי* . לשנה 0 252 אשר את ערכו מעריכה המשיבה בס� של 

 . 5040 עומד על ס� �מפחיתי* בהערכת הנזק לעניי� זה 

  

 . -776.4נזקיו הכלכליי' של המבקש הינ' בס, כולל של  .62

  

 

את באמצאות חישובי* מתמטיי* ונית� יהיה לבצע ז, פשוטההערכת נזק* של יתר חברי הקבוצה הינה  .63

 .פשוטי*

 

 :באופ� שמרני תו� התבססות על הנתוני* הבאי*אשר נגר* לחברי הקבוצה נערי� את הנזק , להל� .64

  

 . איש200,000הינה ,  השני* האחרונות7לאור� תקופת , כמות הלקוחות של המשיבה  )א(

  

 . האיתורא� לקוחות מחוייבי* ביטוחית בהתקנת מערכת150,000, מתו� כלל הלקוחות  )ב(

  

 . 5000ס� כל הנזק שנגר* לכל אחד מהלקוחות עומד בממוצע על ס�   )ג(

  

 . 75,000,0000ס� הנזק הכולל שנגר* ללקוחות עומד על כ� על ס�   )ד(
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ולאחריו נית� יהיה לחשב , יתבצע הלי� גילוי מסמכי* מסודר, לאחר מועד אישור התובענה כייצוגית .65

תתקבק המשיבה לספק פרטי* בנוגע , בי� היתר. שר נגר*בצורה מדוייקת יותר את הנזק המצרפי א

ומכזה שאינו מחויב , למחיר הנגבה בממוצע מלקוח המחויב ביטוחית בהתקנת המערכת, לכמות הלקוחות

 .ב"וכיוצ, בשיעור ההטבות הניתנות ללקוח שאינו מחויב ביטוחית, ביטוחית בהתקנתה

 

לחוק תובענות ייצוגיות קובע בהקשר של מת� פיצוי ) א(20סעי+ , י חברי הקבוצה"באשר להוכחת הנזק ע .66

 :לחברי הקבוצה באופ� הבא

  

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 , כולה או חלקה, הייצוגית

ובלבד שלא יהיה בכ� כדי להכביד , לפי העני�, הוראה כמפורט להל�, השארבי� , הקבוצה  להורות

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

  

לכל אחד מחברי , בשיעור ובאופ� שיקבע, על תשלו� פיצוי כספי או על מת� סעד אחר )1(

 ;הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

  

 ;;;;ה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ� שכל חבר קבוצעל כ� שכל חבר קבוצעל כ� שכל חבר קבוצעל כ� שכל חבר קבוצ ))))2222((((

  

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

הורה ; שסכו� הפיצוי הכולל נית� לחישוב מדויק על יסוד הראיות שבפני בית המשפט

בדבר רשאי הוא להורות , 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 , אותר או שלא נית� לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת

נותרה יתרת סכו� ; יצוי או הסעד המגיע לופיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפ

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

  

ש לקבוע כיצד נית� יהיה להוכיח את נזק* האישי של "החוק קובע מנגנו� גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמ .67

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

נית� יהיה לייש* את , חברי קבוצת התובעי*חלק מבמידה ויתגלו קשיי* באיתור , חליפי�ל .המדינה

 :לחוק) ג(20הקבועי* בסעי+ " הפיצוי לטובת הציבור"עקרונות 

  

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

רשאי הוא להורות , משו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרת

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

  ".בנסיבות העני�
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 ראבי' תנובה נני� דינה של כבוד השופטת נאור בע�פסיקת סעד לטובת הציבור הוכרה ג* כסעד ראוי בפסק .68

 ):687' בעמ(

  

, כפי שנראה, ה� שאלות שיש ביניה�" הקבוצה"שאלת הסעד ושאלת הגדרתה של "

בית המשפט עמד בצדק על כ� שאי� דרכ� של צרכני� לשמור . קשר גומלי� הדוק

ויהיה קושי במשפט עצמו בהבאת ראיות בידי תובעי� , קבלות בגי� רכישת החלב

 שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חברי הקבוצה שסביר שאכ� נראה לי. פוטנציאליי�

  ...יתעורר הוא שייקבע פיצוי לטובת הקבוצה או לטובת הציבור

  

ועמדתי היא שג� בתביעות לפי חוק , לבית המשפט סמכות רחבה לקבוע את הסעד

  ."הגנת הצרכ� נית� לקבוע סעד לטובת הציבור או סעד לטובת הקבוצה

  

  

  התנאי' לאישור התובענה כייצוגיתהתקיימות יתר  .5.ג
 

 :הקובע באופ� הבא, לחוק תובענות ייצוגיות) א(8התנאי* לאישור תובענה כייצוגית קבועי* בסעי+  .69

  

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

  

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי  )5(

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

 ;תובענה ייצוגית היא הדר� היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני� )6(

; קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר� הולמת )7(

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

  ".יי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבק )8(

 

 .להל� נעמוד על התקיימות תנאי* אלו כסדר* .70

 

  

  שאלות משותפות מתקיימות

  

 לכלל חברי –התנאי הראשו� לאישור התביעה הייצוגית הינו כי התובענה מעוררת שאלות משותפות  .71

 . של עובדה ומשפט–הקבוצה 

 

ודי בכ� ששאלות מרכזיות , י להבהיר כי אי� כל הכרח בדרישה לזהות בכלל השאלות המשותפותמ� הראו .72

  :276) 5(ד נה"פ,  שמש נגד רייכרט8332/96א "ברענקבע   לכ� למש. ה� משותפות לכלל חברי הקבוצה
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אי� לפרש את הדרישה לקיומ� של שאלות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה כדרישה לזהות מלאה "

דרישה של זהות מוחלטת בכל השאלות הטעונות . בכל השאלות הטעונות הכרעה לגבי כל קבוצת התובעי�

תסכל את תכלית התובענה הייצוגית ותהפו� את השימוש בה למשימה בלתי , עובדתיות כמשפטיות, הכרעה

תהיינה , העומדות במוקד הדיו�, יש לאמ' גישה לפיה די בכ� שהשאלות העיקריות, לפיכ�. אפשרית

 לפסק 15פסקה ." (ואי� נפקא מינא א� מתקיי� שוני בשאלה משנית זו או אחרת, משותפות לחברי הקבוצה

  ")כה�)שטרסברג' דינה של כבוד השופטת ט

  

  :באופ� הבא, 774) 5(ד מט" פ טצת נגד זילברש.4556/94א "נקבע ברעש וראה בנוס+ את

  

די בכ� שהיסוד המשות% מהווה .  צה תהיינה משותפותאי� כל צור� שכל השאלות המתעוררות ביחס לקבו"

 נית� לבררו ) כגו� נזק מיוחד )א� יש לאחד מהקבוצה עניי� שהוא מיוחד לו . מרכיב מהותי בהתדיינות

ולאחר שנקבעה בו שאלת האחריות של , אשר יבוא לאחר סיו� השלב הקבוצתי, בשלב האינדיווידואלי

  .)ברק'  כבוד הנשיא א לפסק דינו של12פסקה ." (הנתבעי�

  

  

בי� היתר . איש לא יחלוק כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, לענייננו .73

 :מדובר בשאלות המשותפות הבאות

  

ניצול  וזאת בעילת ,ות כלפי המשיבותת זהומשפטיות עיללחברי הקבוצה עומדת   )א(

 .ירותלרעה של כח מונופוליסטי וסירוב בלתי סביר לספק ש

 

את נזק* .  ונגר* לה* נזק ממוניממעשיה של המשיבהכלל חברי הקבוצה הושפעו   )ב(

א� כזו , של חברי הקבוצה נית� יהיה לחשב בדר� חישוב מצרפית או פרטנית

 .שתהיה משותפת לכלל חברי הקבוצה

 

אשר יזכו , הכרעה בפסק די� לטובת הקבוצה תשרת את עניינה של כלל חבריה   )ג(

ניצול ותמנע בעתיד ,  ההכרעה תשרת היטב את תכלית ההרתעה,כמו כ�. לפיצוי

 .במקרי* דומי*לרעה של כח מונופוליסטי 

 

  דר� יעילה והוגנתה

  

 .התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר� ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו� בנסיבות העניי� .74

 

, 1המפורטות בו בסעי+ , ת ייצוגיותמ� הראוי לחזור ולציי� המטרות שביסוד חוק תובענו, בהקשר זה .75

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

יש באישור התביעה , לענייננו".הוג� וממצה של תביעות, ניהול יעיל" וכ� "מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�"

 .ל בכללות�"הנהייצוגית כדי להגשי* את המטרות 



  

 

  
  

18

  

 ומעוולי* – ההמשיב של התיש בהגשת תביעה ייצוגית זו בכדי לתרו* משמעותית להרתע, ראשית .76

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

  

כו* ס. התובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות* לפיצוי של חברי הקבוצה כלפי המשיב, שנית .77

 אי� די בו על מנת לתמר1 תובע לפתוח בהלי� משפטי מורכב ומסוב� כנגד גופי* עוצמתיי* התביעה דנ�

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

 .784' בעמ, 774) 5(ד מט " פ,'ואח

  

 המבקש. אמצעי* כלכליי* הנדרשי* לש* ניהול ההלי� בעל ו הינהמבקשהרי ש, לעניי� הייצוג ההול* .78

 להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על י*המבטיח אמיר ישראלייוחי גבע וד "עוי "ייוצג ע

 . ההמשיבמנת לממש את זכויות החברי* בקבוצה כלפי 

  

ד ישראלי הינו בעל "עו. תד ישראלי הינ* עורכי די� עתירי נסיו� בתחו* התובענה הייצוגי"ד גבע ועו"עו .79

ד ישראלי בכתיבתו של הפרק העוסק "שות+ עו, בי� היתר. ב בתחו* בתחו* ההגבלי* העסקיי*נסיו� ר

גל ) שיצר( מיכל –עורכי* " (ניתוח משפטי וכלכלי של דיני הגבלי* העסקיי*"בהסדרי* כובלי* בספר 

ושא התובענה הייצוגית ההגבלית אשר ד ישראלי מאמר בנ"כמו כ� כתב עו. 2008, נבו, )וממנח* פרלמ�

על התובענה הייצוגית מכוח חוק : כוחו של השוק", אמיר ישראלי( ".משפטי*"נתפרס* בכתב העת 

 ).131, ז" תשסמשפטי' לז" ההגבלי* העסקיי*

  

 ממעשיה של כלכלית אשר נפגע המבקשלב בידי �הרי שתביעה זו הוגשה בתו*, הלב�לעניי� דרישת תו* .80

 מפני מעשי* דומי* ה וכ� לפעול על מנת להרתיע את המשיבו לזכות בפיצוי המגיע לוניי�ומע ותהמשיב

מ .נקבע בה, כ� למשל. הפסיקה קבעה כללי* מקלי* לעניי� דרישת תו* הלבמ� הראוי לציי� כי  .בעתיד

  : כי)פורס* בנבו (תנובה' ראבי נ 141/95

  

לטפל , כמו עורכי הדי�, מנע מ� המומחי� לדברוא� נ, דרישת תו� הלב אי� משמעה דרישה לאלטרואיז�"

  ." מסוכלת–ידי הצרכני� )לעודד אכיפה אזרחית על,  תמצא מטרת החוק)באופ� רווחי בתביעות צרכניות

 

 :נקבע כי) פורס* בנבו (על�אל' זילברשלג נ 1440/98א "בבש

 

 בהתנהגות רשלנית חוסר תו� הלב צרי� שיתבטא ביסודות שה� על גבול אי החוקיות ונראה שלא די

 .גרידא של התובע בכדי לשלול את תו� ליבו

  

הנשיא ברק כי ' י כב" נקבע ע778, 774 )5(ד מט "פ, 'נגד זילברש. ואח' ת ואח.צ.ט  4556/94א "ברע, בדומה

עניי� כשירות התובע איננו יכול להפו� עיקר וכל מה שיש לבדוק הוא הא� התובענה הייצוגית הוגשה מתו� מניעי� "

  " או רצו� לסחוט פשרה, פגיעה בחברה המתחרה: פסולי� כגו�

  



  

 

  
  

19

 

  

 : ולהורות כדלקמ�ש הנכבד לעשות שימוש בסמכותו"ביהממכל האמור לעיל מתבקש  .81

  

לדו� בה ולהכריע בה לטובת , לאשר את ניהול התובענה כתובענה כייצוגית   )א(

 .המבקש

 

 .להורות על הדרכי* להוכחת נזק* של יחידי הקבוצה  )ב(

  

 .ח" מליו� ש75,000,000 בס� כוללטובת חברי הקבוצה פיצוי לפסוק ל  )ג(

  

 למע� ווהסיכו� אותו נטל על עצמ, לפסוק פיצוי מיוחד למבקש בגי� הטרחה  )ד(

 .חברי הקבוצה

  

להורות על תשלו* שכר טרחה לעורכי הדי� המייצגי* וזאת באחוזי* משווי   )ה(

 . כדי�מ"והכול בתוספת מע, הפיצוי הכולל שייפסק לטובת חברי הקבוצה

 

  

  

  

       _______________                           _______________    

  ד"עו, יוחי גבע                                                 ד "עו,   אמיר ישראלי         

  

  כ   המבקש"ב


