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 המשיבה

  
  

  ייצוגיתתובענה בקשה לאישור תובענה כ

בקשה לאישור תובענה כתובענה , ש הנכבד"המבקשת מתכבדת בזאת להגיש לביהמ .1

  :ש מתבקש כדלקמ�"תו� שביהמ, ) לבקשה1ומסומנת ב "התובענה מצ(ייצוגית 

 לחוק התובענות הייצוגיות 8' פ ס"להפעיל את סמכותו עש מתבקש "ביהמ  .א

או /בכל שינוי ו, ב כתובענה ייצוגית"ולאשר את התובענה המצ, 2006 &ו"התשס

ש "והכל כפי שיראה בעיני ביהמ, ש הנכבד יחליט עליה�"תוספת אשר ביהמ

 . כהול" ומתאי" להבטחת ניהול יעיל והוג� של התובענה הייצוגית

לחוק ) 2)(א(14בהתא" לסעי. , ת תהיה תובעת ייצוגיתלקבוע כי המבקש  .ב

 . תובענות ייצוגיות

כל הלקוחות : "באופ� הבא" הקבוצה המיוצגת"ש מתבקש להגדיר את "ביהמ  .ג

". 2010�2011בי� השני , C1רכב מסוג סיטרוא� , אשר רכשו מעת המשיבה

 . פ שיקול דעתו"ש להגדיר את הקבוצה המיוצגת ע"מתבקש ביהמ, לחילופי�

הינ� , או החלופיות/ש מתבקש להורות כי עילות התובענה המצטברות ו"ביהמ  .ד

 :כמפורט להל�

, ")חוק הגנת הצרכ�"להל�  (1981 –א "התשמ, הפרת חוק הגנת הצרכ� )1(

או ניצול חוסר /או ניצול מצוקתו של צרכ� ו/לרבות הטעיה של צרכ� ו

 4&  ו3, 2י" לפי סעיפ, או הפרת חובת הגילוי לצרכ�/ידיעתו של צרכ� ו

 .לחוק זה

) יבוא רכב ומת� שירותי" לרכב(צו הפיקוח על מצרכי" ושירותי" הפרת  )2(

 .א לצו זה16 & ו16, 3, 2לרבות סעיפי" , 1978 –ט "תשל

 . לצו זה4 & ו3לרבות סעיפי" , 1939הפרת צו מת� רישיונות יבוא  )3(

ייצור מוצרי תעבורה והסחר (צו הפיקוח על מצרכי" ושירותי" הפרת  )4(

 .  לצו13לרבות סעי. , 1982 –ג "תשמ, )ה"ב

 . 1968 –ח "פ חוק המכר התשכ"ע, התאמת הממכר&אי )5(
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 ].נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי� 36 & ו35פ סעיפי" "רשלנות ע )6(

 &ט"פ חוק עשיית עושר ולא במשפט התשל"עשיית עושר ולא במשפט ע )7(

1979  . 

חלק ("  לחוק החוזי39 & ו12בהתא" לסעיפי" , הפרת חובת תו" הלב )8(

 . 1973 –ג "התשל) כללי

או בכתב , כל עילה אחרת העולה מ� העובדות שתפורטנה בבקשה זו )9(

 . התביעה המצור. לה

, תפורס" בשני עיתוני" יומיי" בשפה העברית, להורות כי ההחלטה בבקשה זו  .ה

, ש הנכבד"כפי שימצא לנכו� ביהמ, וכ� מת� הוראות נוספות בדבר אופי הפרסו"

 .  בה תישא בהוצאות הפרסו"ולקבוע כי המשי

להורות למשיבה למסור פרטי" מדויקי" אודות היק. מכירת רכבי" מסוג   .ו

, כמות הרכבי" שנמכרה( במועדי" הרלוונטיי" לתובענה הנדונה C1סיטרוא� 

, )העתק חשבוניות הרכבי" שנמכרו וזהות רוכשי הרכבי" ופרטיה" האישיי"

 שהתנהל כנגד המשיבה ומסירת מלוא הפרטי" באשר להלי� המשמעתי

 . C1באמצעות משרד התחבורה בקשר ע" יבוא רכב מסוג סיטרוא� 

 לחוק התובענות 22' פ ס"ע, ש מתבקש לפסוק גמול טרחתה של המבקשת"ביהמ  .ז

 .הייצוגיות

בגי� , מ"ד ומע"ט עו"שכ, ד המייצגי" בתובענה"ש מתבקש לפסוק לעו"ביהמ  .ח

 17.5%(וג בתובענות מסוג זה כנה, הכנתה והוכחתה, טרחת" בהגשת התובענה

 לחוק 23' פ ס"ש הנכבד ע"וזאת בכפו. לסמכותו של ביהמ, )מגובה התביעה

 . התובענות הייצוגיות

כפי שימצא , ש הנכבד מתבקש לתת הוראות נוספות בדבר הדיו� בתובענה"ביהמ  .ט

 . לנכו�

ד "ט עו"ש מתבקש לחייב את המשיבה במלוא הוצאות בקשה זו ובשכ"ביהמ  .י

 .  בגי� הבקשהמ "ומע

  

  :תמצית התובענה

תו� הפרת , עניינה של תובענה זו בניסיונה של המשיבה להתעשר שלא כדי�, בקליפת אגוז .2

מכרה לחברי הקבוצה כש, והטעיית חברי הקבוצה, הצגת מצגי" כוזבי", חובות חקוקות

שהינו תק� , אשר אינ" עומדי" בתק� ההגנה על הולכי רגל, C1רכבי" מסוג סיטרוא� 

  .נכו� למועד יבוא הרכב לישראל, י משרד התחבורה"חובה הנדרש ע

המשיבה .  לישראלC1החלה המשיבה בייבוא הרכב מסוג סיטרוא� , 2010בסו. שנת  .3

 בפני יהרישיו� שהתבסס על הצהרות, קיבלה ממשרד התחבורה רישיו� ליבוא הרכב

 . לפיה� הרכב עומד בכל התקני" הנדרשי" בחוק, משרד התחבורה
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התברר למשרד ,  רכבי" לחברי הקבוצה300&חר מספר חודשי" בה" שווקו כלא .4

 שהוצהר כי הרכב עומד שעה, התחבורה כי הצהרותיה של המשיבה בפניו היו שגויות

 . שלא כ� הואכ, בתק� ההגנה על הולכי רגל

ע" היוודע למשרד התחבורה בדבר המצגי" כוזבי" עליה" הצהירה המשיבה בעת מילוי  .5

הוחלט לשלול ממנה את רישיו� ו, ומנה המשיבה לשימוע בפני משרד התחבורהז, הטפסי"

פורסמו בהרחבה , עמידתו בתק� הנדרש&שלילת רישיו� יבוא הרכב ואי. היבוא של הרכב

 . בכלי התקשורת השוני"

, מיותר לציי� כי עקב הפסקת יבוא הרכב לישראל וההד התקשורתי שליוה את הפרשה .6

שעה שמדובר ברכב אותו רכשו חברי , צה ירידת ער� משמעותיתנגרמו לרכבי חברי הקבו

 .הקבוצה לכל היותר מספר חודשי" קוד" לכ�

ולא העלתה על , המבקשת הסתמכה על המשיבה ועל המקובל בשוק הרכבי" החדשי" .7

על אחת . עלול להתקיי", דעתה כי תרחיש מעי� זה שהינו קלוש ביותר עד בלתי אפשרי

 . במשיבה שהינה יבואנית רכב וותיקה ומ� המובילות בישראלשעה שמדובר, כמה וכמה

 

  :הצדדי לתובענה

 רכב מסוג סיטרוא� 6.12.10אשר רכשה ביו" , המבקשת הינה אזרחית ותושבת ישראל .8

C1 ,מעת המשיבה, 1750074. ר.מ .  

היא אשר ייבאה , העוסקת בתחו" ייבוא ושיווק רכבי", המשיבה הינה חברה פרטית .9

 .בכל המועדי" הרלוונטיי" לתובענה הנדונה,  בישראלC1רכב הסיטרוא� ושיווקה את 

 

  :הרקע העובדתי

 C1מדג" , החלה המשיבה בייבוא הרכב סיטרוא�, 2010במהל� המחצית השנייה של שנת  .10

  . לישראל") הרכב"להל�  (

החלה המשיבה בפרסו" הרכב באמצעי התקשורת , ע" תחילת יבוא הרכב לישראל .11

 . הצפוי לכבוש את ישראל, מקטגוריית הרכבי" הזולי", יניומיתוגו כרכב מ

ע תחילת השקתו , ב מספר כתבות שפורסמו באמצעי התקשורת בעניי� הרכב"מצ*** 

 . 2ומסומנות בישראל 

היו , נרש" כי צפי המשיבה למכירות הרכב, 2.2.11שפורסמה ביו" , "אוטו"בכתבת אתר  .12

נתוני" ,  רכבי" נוספי" בכל שנה שלאחר מכ�1,600 & וכ2010 מכוניות בשנת 1,400 &כ

 . באשר למכירות הרכב הצפויות, המדברי" בעד עצמ"

  .3ומסומנת  2.2.11מיו " אוטו"ב כתבת אתר "מצ*** 

החלה , והתעניינה ברכישת מכונית מיני שתתאי" לצרכיה, א"שמתגוררת בת, המבקשת .13

,  בביצוע סקר שוק מקי.,ככל אד" סביר שעומד להוציא עשרות אלפי שקלי" מכיסו

ובזבוז ימי עבודה , המלווה בהשקעת זמ� רבה לצור� בחינת המכוניות השונות שבשוק

  .בלתי נדלה בחיפושי" אחר המכונית המיוחלת

14. �ולעניי� זה אי� צור� , מיותר לציי� כי פעולת רכישת מכונית אינה פעולה של מה בכ

 . להכביר במילי"
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, פנתה היא אל מספר סוכנויות רכב,  את הרכבעוד בטר" החליטה המבקשת לרכוש .15

למכירה ושיווק של מכוניות  , שהינה סוכנות מורשית" מ"הדקל הירוק בע"ביניה� סוכנות 

 .בעיר הרצלייה, ו וסיטרוא� מטע" המשיבה'פג

כי , י נציג מכירות מטע" המשיבה"הוסבר לה ע, בעת ביקור המבקשת בסוכנות המשיבה .16

וכי נתוני הבטיחות של הרכב , בעל יכולת שמירת ער� גבוהה, ניחסכו, מדובר ברכב חדיש

משהובהרו פרטי" אלה  . בהשוואה למתחריו, גבוהי" בהרבה מ� הסטנדרט המקובל

 . החליטה המבקשת לרכוש את הרכב, למבקשת ובהסתמ� על המצג אשר הוצג בפניה

נושא בטיחות ניראה כי , ג" על גבי פרוספקט מפרט הרכב שנית� למבקשת באותה העת .17

: בטיחות יומיומי: "וכ� נרש" בגב הפרוספקט, הרכב חרוט על דגלה של המשיבה

בלמי דיסק .  מוכיחי מיד שאי� כא� מקו לפשרותCITROENמאפייני הבטיחות של 

מערכת בקרת יציבות בפניה המבטיחה  (ESP ,ABS ,REF ,CSC, קדמיי מאווררי

יות אוויר לנהג ולנוסע הקדמי כלולי כול  כר6 �ו) אפשרות היגוי תו* כדי בלימה

מערכת המתלי שלה מעניקה אחיזת כביש טובה ומהווה תרומה . במפרט הסטנדרטי

 ".  יעילה לבטיחות האקטיבית

   .4ומסומ� ב פרוספקט מפרט הרכב "מצ*** 

פנתה היא אל המשיבה לצור� ,  ולאחר בירורי" רבי" שביצעה המבקשת6.12.10ביו"  .18

 . 66,1083ו" ביצוע ההזמנה עמד על פ המשיבה נכו� לי"שמחירו ע, נת הרכבביצוע הזמ

על החשבו� והמשיבה התחייבה  3 4,812במעמד ההזמנה שילמה המבקשת סכו" של 

 . 1/2011לספק את רכב עד לחודש 

   .5ומסומני  ומסמכי הרכישה של הרכב 6.12.10ב טופס הזמנת הרכב מיו  "מצ*** 

,  הפרסומי שביצעה המשיבה לשיווק ומיתוג הרכבמהקמפיי� כי כחלק ,כא� המקו" לציי� .19

לפיו מנויי העיתו� יוכלו , יצאה היא בקמפיי� פרסומי בשיתו. ע" עיתו� ידיעות אחרונות

זכתה , המשיבה מנוי של העיתו�אבי בהיות ,  62,8033לרכוש את הרכב במחיר מוזל של 

 . היא להנחה זו

ופיעו באינטרנט בהמש* למסע הפרסומי של המשיבה ב פרסומי שוני שה"מצ*** 

   .6ומסומני בשיתו, ע ידיעות אחרונות 

 . סופק הרכב למבקשת2011במהל� חודש ינואר  .20

קיבלה , מספר שבועות בלבד לאחר שסופק לה הרכב, 31.1.11ביו" , לתדהמת המבקשת .21

ת עומד למבקשהרכב ששווק , שלדברי הנציגכ, המבקשת שיחת טלפו� מעת נציג המשיבה

,  הוסי. משרד התחבורה הישראלי2010אלא שבמהל� שנת , בכל תנאי התקינה האירופית

ובכ� מבדילה , דרישה הנוגעת להגנה על הולכי רגל, דרישה נוספת לתקינה בייבוא רכבי"

נציג המשיבה המשי� והסביר . את דרישות התקינה הישראלית מ� התקינה האירופית

, והעברת טפסי ייבוא הרכב מעת המשיבה אל משרד התחבורהכי בעת מילוי , למבקשת

מאחר . כי הרכב עומד בכל דרישות התק� הישראלי, י המשיבה" בטפסי" עבטעותצוי� 

על בסיס הצהרותיה . ונציגי המשיבה סברו שדרישות התק� הישראלי זהות לתק� האירופי

דשי" משהתגלה חו' שלאחר מסכ, אושר ייבוא הרכב לישראל, המוטעות של המשיבה

מד בתנאי התק� ווהרכב אינו ע, הצהרות המשיבה היו מוטעותשלמשרד התחבורה 
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ועל כ� יבוא הרכב לישראל הופסק עד , נשלל מ� המשיבה אישור יבוא הרכב, הישראלי

שהרכבי" , אישר משרד התחבורה למשיבה, לאור המציאות שנוצרה. להודעה חדשה

 . ביניה" ג" הרכב של המבקשת, יה לכביששכבר שווקו ללקוחות יקבלו אישור על

בו , 31.1.11א. קיבלה המבקשת מכתב מ� המשיבה מיו" , מספר ימי" מאוחר יותר .22

 : נרש"

כי לשיטתו המכונית אינה עומדת , משרד התחבורה הודיע לנו בימי אלה ממש"...

שנדרש מכל דג רכב חדש שנרש לראשונה , בתק� העדכני להגנה על הולכי רגל

 ...2010ראל החל משנת ביש

 הרוכשי �300 לישראל לC1בעקבות החלטת משרד התחבורה יוגבל יבוא הסיטרוא� 

  ...". עד אשר תועמד למבח� באירופה באשר לדרישה זו, הראשוני

  .  לבקשה7 צור, כנספח 31.1.11מיו , המכתב של המשיבה אלי

    .7ומסומ�  31.1.11ב מכתב המשיבה למבקשת מיו "מצ*** 

עולי" א. מ� הפרסומי" שפרסמה , דברי" דומי" לדברי הנציג ששוחח ע" המבקשת .23

 .1.2.11המשיבה עצמה באתר הפייסבוק שלה ביו" 

   .8ומסומנת  1.2.11ב הודעה שפרסמה המשיבה באתר הפייסבוק שלה ביו "מצ*** 

המבקשת המשיכה לחפש מידע ברשת האינטרנט באשר לנסיבות הפסקת ייבוא הרכב  .24

בחיפוש שביצעה באינטרנט נדהמה לגלות כי הרשת מוצפת בכתבות בדבר כש, ראלליש

כתבות המפורסמות באתרי , איסור משרד התחבורה על המש� יבוא הרכב לישראל

להל� מספר דוגמאות לכותרות כתבות שפורסמו בכלי .  האינטרנט המובילי" בישראל

 :התקשורת

אינה עומדת בתק� בישראל ושיווקה  C1התברר סיטרוא� , חודש אחר תחילת היבוא"

 ).31.1.11מיו" , THE MARKERכתבת אתר " (הופסק

  ).31.1.11 מיו" 7כתבת אתר ערו4 " ( לא עמדה בתק�C1סיטרוא� : משרד התחבורה"

מיו" , כתבת אתר אוטו" ( נאסרה לייבוא משיקולי תקינהC1סיטרוא� : הפתעה"

1.2.11 .(  

  ).1.2.11כתבת אתר אוטו מיו"  ("C1יטרוא� כ* אסר משרד התחבורה על ייבוא ס"

  ).1.2.11מיו" , FXPכתבת אתר " (C1אסרו את יבוא סיטרוא� "

  ).1.2.11כתבת אתר וואלה רכב מיו" ( "?C1למה נאסר שיווק סיטרוא� "

מיו" , כתבת אתר כלכליסט (" לישראל C1דוד לובינסקי תפסיק את יבוא סיטרוא� "

31.1.11.(  

  ).1.2.11מיו" ,  רכב MAKOבת אתר כת" (חל זה כא�"

  ).31.1.11מיו" , WHEELכתבת אתר " (C1 �יבואנית סיטרוא� מפסיקה בשיווק ה"

  ). 31.1.11מיו" , YNETכתבת אתר " ( היבוא לאר/ הופסק– C1סיטרוא� "

, CARTUBEכתבת אתר " ( משרד התחבורה אוסר את המש* השיווק– C1סיטרוא� "

  ).1.2.11מיו" 

    .9ומסומנות ל "עותק מ� הכתבות הנב "מצ*** 
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 9וצורפה אל נספח  (1.2.11מתגובת משרד התחבורה שפורסמה בכתבת אתר אוטו מיו"  .25

,  זומנה המשיבה לשימוע בפני משרד התחבורה2011עולה כי בחודש ינואר , )לבקשה

 : וכ� נרש" בתגובת משרד התחבורה, באשר להתנהלותה מעוררת ההשתאות

 אינה עומדת בדרישות החובה C1רד התחבורה התברר כי סיטרוא� בבדיקה שער* מש"

וזאת בניגוד לטופס שהגישה החברה ,  בכל הנוגע לתק� הגנה על הולכי רגל2010לשנת 

בעקבות שימוע שנער* . שבו אישרה היצרנית במפורש כי הרכב עומד בדרישות התקינה

מקורה , דת הרכב בתק�הודתה החברה כי הצהרת היצרנית לעניי� עמי, 2011בינואר 

 107ו 'כדוגמת פיג, בטעות בתו לב שנבעה מכ* שהרכב משווק כדג ממשי* באירופה

יצוי� כי נוהל דרישות . וכי אי� הצדקה להתייחס לסיטרוא� כדג חדש, המשווקת באר/

החובה לדג רכב חדש מתעדכנות מדי שנה ונכללות בו דרישות התקינה העדכניות 

 הוטמעה דרישת התקינה העדכנית לעניי� ההגנה על הולכי 2010נת בנוהל של ש. ביותר

אג, הרכב ציי� בפני חברת לובינסקי כי מדיניות המשרד בכל הנוגע לתקינות רכב . רגל

חדש ידועה לה היטב וכי העובדה כי רכב שאינו עומד בתק� ההגנה על הולכי הרגל נוסע 

ינה הופכת דרישה חשובה זו לעניי� א, באירופה או מאושר לייבוא כדג ממשי* בישראל

החליט אג, הרכב להפסיק את , לאחר שבח� את טענות החברה והחלופות השונות. טכני

 כלי הרכב 94ע זאת הוחלט לא לבטל את רישומ של . C1יבוא הרכב מדג סיטרוא� 

בנוס, לכ* החליט אג, הרכב לתת אישור פרטני לכל רכב שיוכח . שכבר נמסרו ללקוחות

במקביל לכ* הורה אג, . 2011 בינואר 2 �יו כי נמכר לקונה על פי חוזה שנחת עד ללגב

 כי המכונית אינה עומדת בתק� ההגנה C1הרכב לעדכ� את רוכשי הרכב מסוג סיטרוא� 

עוד . 2010החל משנת , על הולכי רגל כפי שנדרש מכל דג רכב חדש שנרש בישראל

רשה חתימה מטעמה לפגישה ע מנהל אג, הוחלט כי החברה תזמ� בדחיפות נציג מו

כדי לברר עמו את הסוגיות הנוגעות לתקינות הרכב ולחתימה , הרכב במשרד התחבורה

 ". על דרישות החובה

רשמית ה ת"תשובהשמאי מטע" המבקשת אל משרד התחבורה לקבלת  פנה 7.3.11ביו"  .26

 שרד התחבורה מתשובת מ. לישראל של המשיבהבדבר סיבת ביטול רישיו� יבוא הרכב

 C1הוראות הרישוי וחלק מרישיונות היבוא של רכב סיטרוא� " עולה כי 27.3.11מיו" 

 ". בוטלו

    .10ומסומני ב מכתב הפניה ותשובת משרד התחבורה "מצ*** 

במקביל לכתבות הרבות שפורסמו , מיד הבינה המבקשת כי הפסקת יבוא הרכב לישראל .27

בתו� זמ� , ת ער� ממשית של הרכב אותו רכשהגרמו ויגרמו ליריד, באמצעי התקשורת

 . קצר

כיצד יתכ� שהרכב , פנתה שוב אל המשיבה לקבלת הסברי", המבקשת שהייתה המומה .28

וכיצד לא דאגה , מפסיק להיות מיובא ארצה, החדש אותו רכשה כחודש בלבד קוד" לכ�

. ישראלעוד בטר" יבוא הרכב ל, המשיבה לוודא כי הרכב עומד בכל התקני" הנדרשי"

כמו כ� העלתה המבקשת בפני המשיבה את טענותיה בדבר התרסקות מחירו� הרכב 

 . בעקבות הפסקת יבואו ארצה והפרסומי" השוני" בכלי התקשורת
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במהלכו חזרה שוב המשיבה על , מ בניסיו� ליישב את המחלוקת"בי� הצדדי" התנהל מו .29

שנערכה בי� המשיבה לבי� כ� בשיחה . אותה החליטה לאמ4 לעצמה" שיטת מצגי השווא"

הציעה המשיבה להתחייב בפני המבקשת בכתב לפיה בכל עת בו היא תחפו4 , המבקשת

תו� הצמדת , תתחייב המשיבה לרכוש ממנה את הרכב במחיר מחירו�, למכור את הרכב

, לתדהמת המבקשת. 107ו ' פיג–ירידת ערכו של הרכב לאחוזי ירידת הער� של תאומתו 

השונה , הסכ" לחתימתה, קיבלה היא אל תיבת הדואר האלקטרוני שלה, ימי" לאחר מכ�

 . בתכלית מהדברי" עליה" הוסכ" בשיחה

ועליה" לא סוכ" בשיחה שנערכה בי� המשיבה , להל� התנאי" המרכזיי" שנוספו בהסכ" .30

 :למבקשת

תקנה ממנה המשיבה את , בשיחת הטלפו� הובטח למבקשת כי בכל עת בה תחפו4  .א

בהתחייבות המשיבה נכתב כי המשיבה תהיה מוכנה , עומת זאתל. במזומ�הרכב 

 .לעסקת טרייד אי� בלבד

בשיחת הטלפו� הובטח למבקשת כי המשיבה תהיה מוכנה לרכוש ממנה את הרכב   .ב

מתחייבת המשיבה , פ התחייבות המשיבה"ע, לעומת זאת. בכל עת בה תחפו4

 וכל עוד לא חלפו , חודשי" מיו" הרכישה30לרכוש את הרכב רק לאחר שיחלפו 

פ ההתחייבות מחויבת המבקשת להחזיק "ע, משמע.  חודשי" מיו" הרכישה60

ומנגד ככל .  חודשי" בטר" תבקש למכור אותו30ברכב תקופת מינימו" בת 

המשיבה כבר לא תהיה מוכנה ,  חודשי" מיו" רכישת הרכב60 &שחלפו למעלה מ

 . לרכוש את הרכב

, משיבה לא תהיה מחויבת לרכוש את הרכבבהתחייבות התווס. סעי. לפיו ה  .ג

תניה שלא נזכרה כלל בשיחה , מ בשנה" ק20,000 &במידה והרכב יגמע יותר מ

 .הטלפונית

הפחתות ממחיר , י המשיבה"בהתחייבות התווס. סעי. לפיו בעת רכישת הרכב ע  .ד

תניה מקפחת שלא נזכרה כלל , פ שיקול דעתה הבלעדי של המשיבה"הרכב יעשו ע

 .לפוניתבשיחה הט

כי התחייבויות המשיבה אינ� , בשיחת הטלפו� הובהר למבקשת באופ� חד משמעי  .ה

ע" העברת כתב הג" ש, כפופות לחתימת המבקשת על כתב ויתור תביעות עתידיות

 . ההתחייבות הובהר למבקשת שעליה לחתו" על כתב ויתור תביעות שכזה

עליה" לא הסכימה המבקשת פנתה אל המשיבה בדרישה לשנות את סעיפי ההסכ"  .31

 . י נציג מטע" המשיבה כי לא נית� לערו� בהסכ" שינויי""א� הובהר לה ע, מעול"

לבצע את השינויי" את בקשת המבקשת  המשיבה ומשדחתה, 2011במהל� חודש מר4  .32

קבל לו, הרכישהאת המבקשת לבטל דרשה ,  או לפצותה בגי� ירידת ער� הרכבבהסכ"

זאת הג" שלמבקשת נגרמו נזקי" נלווי" גדולי" מאוד , הכספי" ששולמו על ידה בחזרה

הוצאות בגי� לקיחת הלוואה לרכישת הרכב , מכירת רכבה היש�, דוגמת בזבוז ימי עבודה

הציעה לרכוש את הרכב ומנגד , המשיבה סירבה לבטל את העסקה. ומשכו� הרכב

 מבקשתה מהמחיר אותו שילמה 3 6,083 & בהנמו�מחיר , 3 56,740מהתובעת במחיר 

רכב אצל מקורי של המחיר הה מ3 8,350 & וב)עקב המבצע למנויי ידיעות אחרונות(

 . לכ� סירבה המבקשת, המשיבה
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עצ" העובדה לפיה המשיבה הייתה מוכנה לרכוש את הרכב מהמבקשת במחיר הנמו� מ .33

. באשר לירידת ערכו של הרכב, ת בעל די�איש משו" הוד, ממחיר המחירו� של הרכב

עליה לפצותה בגי� ירידת ערכו , המבקשת טוענת כי לאור מחדליה של המשיבהיובהר כי 

בצירו,  של התמורה ששולמה על ידה מלאההשיב לה השבה חלופי� לשל הרכב או ל

  . הוצאותיה והפסדיה הנגררי

  

 :עילות התביעה

  הפרת חוק הגנת הצרכ�

 בייבוא ושיווק העוסקת, המבקשת הינה לקוחה אשר נפגע עקב התנהלותה של המשיבה .34

 . כלי רכב בישראל

 : לחוק הגנת הצרכ� קובעי"3&2סעיפי"  .35

 )ו"תשס, ס"תש, ט"תשנ, ג"תשנ, ח"תשמ, א"תשמ: תיקו�(איסור הטעיה . 2"

  בכתב או בעל פה או בכל דר* אחרת , לא יעשה עוסק דבר  במעשה או במחדל) א     (

� בכל עניי� מהותי  העלול להטעות צרכ�לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענייני אלה ; ) הטעיה�להל� (בעסקה 

  :כמהותיי בעסקה

  ;הכמות והסוג של נכס או שירות, המהות, הטיב) 1(

...  

  ;למפרט או לדג, התאמתו של הנכס או השירות לתק�) 11 (

...  

  )ס"תש, ח"תשמ: תיקו�(איסור ניצול מצוקת הצרכ� . 3

  או  , בכתב או בעלפה, דבר  במעשה או במחדל, כדי לקשור עסקה, א יעשה עוסקל) א(

  שיש בו ניצול ,       בכל דר* אחרת

  ;חולשתו השכלית או הגופנית של הצרכ�)  1     (

  .אי ידיעת השפה שבה נקשרת העסקה)  2     (

  , * אחרתאו בכל דר, בכתב או בעל פה,  במעשה או במחדל�לא יעשה עוסק דבר ) ב  (

  , או הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו, בורותו,         שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכ�

  או לש קבלת  ,         הכל כדי לקשור עסקה בתנאי בלתי מקובלי או בלתי סבירי

  ".        תמורה העולה על התמורה המקובלת

 הרכב אותו היא רוכשת במעמד הרכישה לא הודיעה המשיבה למבקשת כי, כאמור לעיל .36

אינו עומד בתנאי התק� הנדרש בישראל ולא הודיעה היא על אפשרות הפסקת ייבואו 

המשיבה הציגה את הרכב אותו רכשו חברי , ההפ� הוא הנכו�. לישראל בסמו� לאחר מכ�

  .העומד בתקני" הגבוהי" בהרבה מ� הסטנדרט הנדרש, הקבוצה כרכב בטיחותי ביותר

כי הרכב עומד במלוא , ת המבקשת בעת רכישת הרכב היו חד משמעיותציפיו, יתרה מזאת .37

וכי יבוא ושיווק הרכב בישראל יימש� למש� באופ� רצי. למש� , התקני" הנדרשי"

 .תקופה סבירה

ובוודאי שלא היה בידה , כי למבקשת אי� כל ידע מקצועי בתחו" הרכב, מיותר לציי� .38

פ די� והא" "ה" נדרש לעמוד הרכב עמה" התקני" ב, לבצע בדיקה ערב רכישת הרכב
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שהמבקשת רכשה רכב חדש מעת חברה , על אחת כמה וכמה. הרכב עומד בתקני" אלה

. תו� הסתמכות על מומחיותה והכרתה את דרישות החוק, ותיקה ומיומנת בתחו" הרכב

יש בה משו" ניצול חולשתה , עמידת הרכב בתנאי התק� הנדרשי"&אי, במצב ענייני" זה

 .או בורותה של המבקשת/והשכלית 

הינה כי יבוא ושיווק , ציפיותיו של כל רוכש רכב בבואו לרכוש רכב חדש, יתרה מזאת .39

אלא א" נאמר לו אחרת במועד , הרכב יימש� תקופה סבירה לאחר רכישת הרכב

לכל היותר מספר חודשי" לאחר , יבוא ושיווק הרכב לישראל הופסק, בענייננו. הרכישה

 . שיווקו לצרכני"

עתיד להפסיק כחודש , שיבוא הרכב לישראל, יתה המבקשת יודעתאי� כל ספק כי אילו הי .40

 . היא לא הייתה רוכשת את הרכב מלכתחילה, בלבד לאחר שקיבלה את הרכב לידה

 

  עוולת הרשלנות

שעה שלא טרחה לבדוק בטר" יבוא הרכב , רשלנותה של המשיבה זועקת לשמי" .41

 .מועד ייבואו לאר4נכו� ל, הא" הוא עומד בכל תנאי התקינה הנדרשי", לישראל

התבססה על ב, והלי� הסקת מסקנות לקוי, המשיבה פעלה תו� קלות דעת, יתרה מזאת .42

ההנחה לפיה מאחר והתקינה הנדרשת בישראל הייתה דומה לתקינה האירופית בשני" 

הרי שמאחר והרכב עומד בתקינה האירופית אז הוא עומד ג" כ� בתקינה , הקודמות

 . בררה כשגויהמסקנה שהת, הנדרשת בישראל

, או מטעה/המשיבה מילאה את מסמכי הרישוי שהוגשו למשרד התחבורה בצורה שגויה ו .43

שמשרד הרישוי הנפיק למשיבה את הרישיו� ליבוא הרכב לישראל על בסיס הצהרות כ

 . הצהרות שהתגלו בדיעבד כלא נכונות, המשיבה בטופס הדרישה לרישיו�

ובודקת את דרישותיה , יעה מאמ4 מינימאליאי� כל ספק כי ככל שהייתה המשיבה משק .44

הייתה מגלה היא שהרכב אינו עומד ,  בטר" יבוא הרכב, המעודכנות של התקינה בישראל

ונזקי הקבוצה המיוצגת , בתנאי התקינה הנדרשי" והייתה נמנעת מלייבא אותו לישראל

 . י" נמנעוהי

י "פסי" לרישיו� היבוא עיודגש כי המבקשת אינה יודעת הא" הטעויות שנפלו במילוי הט .45

אחראית המשיבה , כ� או כ�, ע" זאת. נבעו כתוצאה מרשלנות חמורה או בזדו�, המשיבה

 . לנזקיה" של המבקשת וחברי הקבוצה

או חוסר /או חוסר זהירות ו/המבקשת תטע� כי נזקיה של הקבוצה אירעו בשל רשלנות ו .46

 או בעלי חוזה/או שלוחיה ו/ה ואו עובדי/או הפרת חובה חקוקה של המשיבה ו/מיומנות ו

 –או שלוחיה" /או למחדליה" באופ� ישיר ו/ אשר המשיבה אחראית למעשיה" ו–עימה 

 :או חדלו מלעשות את המעשי" הבאי"/עשו ו, מאחר ובי� היתר

 .לא מילאו את טפסי קבלת הרישיו� כנדרש  .א

 .הצהירו הצהרות כוזבות בטפסי קבלת הרישיו�  .ב

 .עמידת הרכב בתנאי התקינה בישראל&בדבר אילא יידעו את לקוחותיה"   .ג

 .יבאו לישראל רכב אשר אינו עומד בתנאי התקינה הנדרשי"  .ד

 . מה" תנאי התקינה המעודכני" הנדרשי", לא בדקו בטר" יבוא הרכב לישראל  .ה
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א. שהיו חייבי" בנסיבות המקרה , לא עשו דבר למניעת נזק חברי הקבוצה המיוצגת  .ו

 וידאו כי ננקטו אמצעי זהירות סבירי" על מנת למנוע או לא נקטו ולא/לעשות כ� ו

 .את הסיכו� שבקיו" יבוא רכב שאינו עומד בתנאי התקינה של ישראל

וגרמו להתרחשות הנזק לקבוצה , או חוסר אכפתיות/או אדישות ו/הפגינו זלזול ו  .ז

 . המיוצגת

 . לא פיקחו כיאות על אופ� יבוא הרכב בחברת"  .ח

 .עתאו בקלות ד/פעלו בתרמית ו  .ט

 . את יבוא הרכב לישראל בתו� פרק זמ� לא סבירוהפסיק  .י

 .  את הצרכני" בדבר אפשרות הפסקת יבוא הרכב בטר" הרכישהולא יידע  .יא

 .הציגו מצגי שווא  .יב

 . הטעו את לקוחותיה"  .יג

 .  בחוסר תו" לבנהגו  .יד

או באמצעי הבטיחות הנאותי" הנדרשי" /לא עשו שימוש באמצעי בטיחות כלשה" ו  .טו

או לש" מזעור /צב שאירע ואו לש" מניעת המ/ת מ� הסוג הנדו� ולש" מניעת טעויו

 .תוצאותיה

נמנעו מלהוציא את ההוצאות הנדרשות למניעת הנזק הג" ששיעור� היה נמו� באורח   .טז

 . ניכר מתוחלת הנזק הצפויה

או /או יבואנית רכב ו/ כפי שאד" ו– בי� על דר� מעשה ובי� על דר� מחדל –פעלו   .יז

 ." ונבוני" לא היו פועלי" בנסיבות העניי�מיומני, משווקת רכב

 . הפרו חובות חקוקות שונות כמפורט להל�  .יח

 

  "הפרת חובה חקוקה"עוולת 

או בעלי חוזה עימה אשר /או שלוחיה ו/או עובדיה ו/המבקשת תטע� כי המשיבה ו .47

הפרו חובות המוטלות עליה" , או מחדליה" באופ� ישיר/המשיבה אחראית למעשיה" ו

או בני אד" בכלל /או להגנת" של חברי הקבוצה ו/אשר נועדו לטובת" ו, י"על פי חיקוק

או בני אד" מהסוג או המגדר שעמ" נמני" חברי הקבוצה וההפרה האמורה גרמה /ו

בי� . לחברי הקבוצה נזק מסוגו ומטבעו של הנזק שאליו נתכוונו החיקוקי" האמורי"

 :הפרה המשיבה את החיקוקי" שלהל�, א� לא רק, היתר

, 1978 –ט "תשל) יבוא רכב ומת� שירותי" לרכב(צו הפיקוח על מצרכי" ושירותי"   .א

 .א לצו16 &  ו16, 3, 2לרבות סעיפי" 

 . לצו זה4 &  ו3לרבות סעיפי" , 1939צו מת� רישיונות יבוא   .ב

 –ג "תשמ, )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בה"(צו הפיקוח על מצרכי" ושירותי"   .ג

 .  לצו13לרבות סעי. , 1982

 . 1968 –ח "התשכ) נוסח חדש( לפקודת הנזיקי� 41& ו36, 35סעיפי"   .ד
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לרבות הטעיה של צרכ� , ")החוק"להל�  (1981 –א "התשמ, הפרת חוק הגנת הצרכ�  .ה

או הפרת חובת /או ניצול חוסר ידיעתו של צרכ� ו/או ניצול מצוקתו של צרכ� ו/ו

 . לחוק זה4& ו3, 2לפי סעיפי" , הגילוי לצרכ�

 . 1968 –ח "פ חוק המכר התשכ"ע, הממכרהתאמת &אי  .ו

 ].נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי� 36 & ו35פ סעיפי" "רשלנות ע  .ז

ג "התשל) חלק כללי( לחוק החוזי" 39 & ו12בהתא" לסעיפי" , הפרת חובת תו" הלב  .ח

– 1973 . 

 . תק� הגנה על הולכי רגל של משרד התחבורה  .ט

 .  כל דבר חקיקה אחר הרלוונטי בנסיבות העניי�  .י

יבוא רכב ומת� (לצו הפיקוח על מצרכי" ושירותי" ) ו(א16 & ו) 7)(א(3, )ב(2סעיפי" ב .48

 : נקבע, 1978  –ט "התשל) שירותי" לרכב

לא יית� יבוא� או מורשהו תיאור כוזב של רכב או מוצר תעבורה ולא ימכור יבוא� או "

 ".מורשהו רכב או מוצר תעבורה שנית� עליו תיאור כוזב

  :שאית לתת למבקש רישיו� א נתמלאו כל אלההרשות המוסמכת ר"

...  

והוכיח לרשות לגבי , הרכב המיובא עומד בדרישות כל די� שהוא בתוק, באותה עת) 7(

הרכב כי הוא מקיי את תקנות התעבורה ובפרט את דרישות החובה כמשמעות� בה� 

  ". ומתאי לשימוש בתנאי הסביבה באר/

) ד(282 עומד בדרישות החובה כמשמעות� בתקנה לא ייבא אד ולא ימכור רכב שאינו"

מתאי לשימוש בתנאי הסביבה באר/ ועומד בהוראות כל די� שהוא , לתקנות התעבורה

  ". בתוק, באותה העת

י המשיבה לכל "ברור כי בעת מכירת הרכב ע, 7ממכתב המשיבה למבקשת שסומ� כנספח  .49

הובא ש מבלי, ורה מוטעהתיארה המשיבה את הרכב בצ, אחד מחברי הקבוצה המיוצגת

ברור כי ככל , בנוס.. עמידת הרכב בתקני" הנדרשי"&עניי� אי, לידיעת חברי הקבוצה

הרי שלא היה נשלל , פ כל די�"שהרכב היה עומד בכל דרישות החובה הנדרשות ע

�  . מהמשיבה רישיו� יבוא הרכב לישראל ויבוא הרכב היה נמש

) ייצור מוצרי תעבורה והסחר בה"(תי"  לצו הפיקוח על מצרכ" ושירו13בסעיפי"  .50

 : נקבע, 1982  –ג"התשמ

"לא יוציא מבית המכס לא יציג למכירה ולא ירשה לאחר , לא ייבא, לא ימכור אד

 :אלא א נתקיי בו אחד מאלה, למכור או להציג למכירה מוצר תעבורה

מפרט הוא , בתק�, הוא מיוצר לפי הוראות צו זב ובתנאי איכות )1(

א "הל שקבעה הרשות או שנקבעו בתקנות התעבורה התשכהוראות נו

– 1961.  

, ]נוסח חדש[פ הוראות פקודת היבוא והיצוא "הוא מיובא ע )2(

ובאישור הרשות המוסמכת ועומד בתנאי האיכות , �1979ט"התשל

  .כפי שקבעה הרשות בהוראות נוהל
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 הוא מתאי במבנהו ובמידותיו למוצר –א הוא מוצר תעבורה חליפי  )3(

 ".ה מקורי זההתעבור

הרי שאסור יבוא הרכב , מיותר לציי� כי משהרכב אינו עומד בתק� ההגנה על הולכי רגל .51

  . לישראל משאינו עומד א. בהוראות צו זה

  

  הפרת הסכ

ה� לאור המצגי" הכוזבי" שהוצגו , המבקשת הוטעתה בדבר פרטי" מהותיי" בעסקה .52

וה� לאור הפסקת יבוא הרכב , לפיה" הרכב עומד בכל התקני" הנדרשי" בדי�, בפניה

 . לישראל מספר שבועות בלבד לאחר מסירתו למבקשת

או הטעיה מכוח הפרת / עקב טעות ו מלאההמבקשת תטע� כי המשיבה חבה בהשבה .53

 . 1973 –ג "התשל) חלק כללי( לחוק החוזי" 15& ו14סעיפי" 

 גילוי &ר איבי� היתר לאו, המשיבה הפרה כלפי התובעת את חובת תו" הלב החלה עליה .54

 . פרטי" מהותיי" בעסקה

  

  עשיית עושר ולא במשפט

המבקשת תטע� כי המשיבה חבה בהשבה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט , לחילופי� .55

 . ועשתה כ� על גבה של כל הקבוצה המיוצגת, עת זכתה בעושר שלא בדי�, 1979 –ט "התשל

עויות שביצעה והוליכו המבקשת תטע� כי על המשיבה היה לשאת במלוא האחריות לט .56

ספגו הצרכני" את חסרו� הכיס שנגר" , במקו" זאת. להפסקת יבוא הרכב לישראל

 . ולמעשה המשיבה התעשרה על חשבונ" של הצרכני", כתוצאה מרשלנותה של המשיבה

, המבקשת תטע� כי המשיבה עשתה עושר כתוצאה מפעילותה וכי תוספת העושר כולה .57

ובניגוד לחיקוקי" , שלא במשפט, שלא כדי�, י הקבוצההיא על גב" וחשבונ" של חבר

 . שהוזכרו לעיל

, לנוכח היות כל העובדות והנתוני" הצריכי" לעניי� מצויי" באופ� בלעדי בידי המשיבה .58

, כמו כ�. ש לית� למבקשת צו גילוי מסמכי" המופנה כנגד המשיבה"מתבקש ביהמ

למת� מלוא המידע , התחבורההמופנה כנגד משרד , ש לית� למבקשת צו"מתבקש ביהמ

בקשר ע" הפסקת יבוא הרכב , באשר להליכי" המשמעתיי" שהתנהלו כנגד המשיבה

 . לישראל

מוטורס ' נ' יפעת ואח 10052/02א "ש הנכבד להלכה שנקבעה ברע"לעניי� זה מופנה ביהמ .59

 :ש" נקבע, 513) 4(ד נז" פ', מ ואח"בע

 יש חשיבות לעמידה על גדר ,א, בשלב המקדמי של אישור תובענה כייצוגית"

מסייעת , הגדרה מדויקת של גדר המחלוקת. המחלוקת האמיתית שבי� הצדדי

לבית המשפט להכריע נכונה בשאלת התקיימות תנאי הס, לאישור תובענה 

 . כייצוגית

 קרי יש לאפשר ג � ג במהופ* טצת מ� האמור עולה כי יש להחיל את הלכת 

ה ייצוגית לקבל צו לגילוי ועיו� במסמכי הצד למבקש שתובענתו תאושר כתובענ

  ". שכנגד
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  נטל הראייה

יש להחיל על ) נוסח חדש( לפקודת הנזיקי� 41המבקשת תטע� כי בהתא" להוראת סעי.  .60

ולפיו על המשיבה הראיה שלא הייתה לגבי " הדבר מדבר בעדו"התובענה את הכלל 

 ותטע� כי לא הייתה לה לעניי� זה תוסי. המבקשת. האירוע התרשלות שתחוב בגינה

הידיעה או לא הייתה לה היכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו ליבואו של הרכב 

או /או ציוד ו/וכי האירוע נגר" על ידי נכס ו, לישראל מבלי שהוא עומד בתקני" הנדרשי"

עובדי" שלמשיבה הייתה שליטה מלאה עליה" וכי נראה שאירוע הנזק מתיישב יותר ע" 

 .נה שהמשיבה לא נקטה זהירות סבירה מאשר ע" המסקנה שנקטה זהירות כאמורהמסק

אשר שלטה , למבקשת לא היתה ידיעה על עצ" הפעולות שלא כדי� בה� נקטה המשיבה .61

 . באופ� מוחלט ובלעדי בכל שלבי יבוא הרכב לישראל והפסקת יבואו בעקבות מחדליה

  

  :אמד� הנזק למבקשת

ה� , ה� כתוצאה מהפסקת יבוא הרכב לישראל, בקשתירידת הער* שנגרמה לרכב המ .62

עמידת הרכב בתק� הנדרש וה� כתוצאה מ� התדמית והאפקט הפסיכולוגי �כתוצאה מאי

אשר הערי* את ירידת הער* של , הוערכו על ידי שמאי הרכב דורו� עד, הנלווי לכ*

הנחה מחיר המחירו� של הרכב חושב תו* ה( ממחיר המחירו� של הרכב 40% �הרכב ב

משמע , )שהרכב עומד בכל התקני הנדרשי וייבואו ושיווקו באר/ נמשכי כרגיל

 . וזהו הנזק המוער* למבקשת, נכו� ליו הגשת התביעה 6 24,700 �הפחתה של כ

  .11ומסומנת ב חוות דעת שמאית "מצ*** 

בסכו" המרכיבי"  כל שהרכב יושב למשיבה כמוערכי" נזקיה של המבקשת, לחלופי� .63

 :י"הבא

שבו הציעה המשיבה לרכוש את  לבי� המחיר )3 65,090 ( חדשההפרש בי� מחיר רכב •

  .3 8,350, )3 56,740(הרכב מהמבקשת 

מכירת רכבה , חיפושי" ובירורי" בטר" רכישת הרכב: בזבוז זמנה של התובעת בגי� •

 ימי 7 &נלקח בחשבו� אבד� של כ (לקיחת הלוואה ורישו" משכו� על הרכב, היש�

 . 3 2,000 &כס� מוער� של . )עבודה

עוגמת הנפש והוצאות שיגרמו למבקשת בגי� התקופה שמיו" השבת הרכב ועד למועד  •

ותיאל4 לעשות , להיער� מראשלא תוכל תקופה אליה המבקשת , בו תרכוש רכב חדש

 עד אשר תרכוש רכב ,רה ציבורית תו� בזבוז זמ� מוגבראו בתחבו/שימוש במוניות ו

 . 3 5,000 &של כ ס� מוער� ,חדש

  . 6 15,350אמד� נזקיה של המבקשת כתוצאה מהשבה עולה לס* של 

  

  :הגדרת הקבוצה ואמד� הנזק לקבוצה המיוצגת

 C1אשר רכשו רכב מסוג סיטרוא� , נפגעה קבוצת הצרכני", כתוצאה מרשלנות המשיבה .64

  . מעת המשיבה, 2011&2010בי� השני" , בישראל
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והופסק כבר בסו. חודש ינואר , 2010רק בסו. שנת מאחר ויבוא הרכב לישראל החל  .65

&2010 במהל� השני" C1הרי שכל מי שרכש מעת המשיבה רכב מסוג סיטרוא� , 2011

 .  נפגע2011

כל הלקוחות אשר רכשו : "באופ� הבא" הקבוצה המיוצגת"ש מתבקש להגדיר את "ביהמ .66

 ".2011 � ל2010בי� השני , C1רכב מסוג סיטרוא� , מעת המשיבה

י "הוערכה ע, ירידת הער* שנגרמה לרכב שכל אחד מחברי הקבוצה רכש, כאמור לעיל .67

נכו� ליו  6 24,700 �משמע הפחתה של כ,  ממחיר המחירו� של הרכב40% �השמאי ב

 . וזהו שיעור הנזק המוער* לכל אחד מחברי הקבוצה, הגשת התביעה

בה רק מספר חודשי"  אשר נרכשו מ� המשי, יודגש כי מאחר ומדובר ברכבי" חדשי" .68

ומאחר וירידת הער� שנקבעה לרכבי" הינה כתוצאה מגורמי" , קוד" הגשת הבקשה

הרי שירידת הער� שנקבעה בחוות הדעת , שהשפיעו על כל אחד מרכבי חברי הקבוצה

 . רלוונטית לכל חברי הקבוצה, השמאית

 �בכ, בהמוערכי נזקיה של חברי הקבוצה כתוצאה מהשבת הממכר למשי, לחלופי� .69

 .  לעיל63כפי שפורט בסעי, ,  לכל אחד מחברי הקבוצה6 15,350

 עולה כי משרד הרישוי הגביל את, ) לעיל7שצור. כנספח (ממכתבה המשיבה למבקשת  .70

בעקבות החלטת : "וכ� נרש" במכתב,  הרוכשי" הראשוני" בלבד300 &שיווק הרכב ל

עד ,  הרוכשי הראשוני�300 לישראל לC1יוגבל יבוא הסיטרוא� , משרד התחבורה

 ". באשר לדרישה זו, אשר תועמד למבח� באירופה

 . רוכשי300משמע , מספר חברי הקבוצה יוער* בשיעור זה, על כ� .71

המאפשרי" לכמת במדויק את , יודגש כי בידי המשיבה מערכת ממוחשבת והסכמי מכר .72

 . והמחיר ששול" בגי� כל רכב שנמכרו על ידהC1מספר רכבי הסיטרוא� 

בשיעור הערכת הנזק שנגר לכל אחד מחברי , )300(מכפלת מספר חברי הקבוצה  .73

וזוהי ,   7,410,0006עולה לסכו של , ) 24,7006 ( כתוצאה מירידת ער* הרכבהקבוצה

 .הערכת סכו התביעה

בשיעור הערכת , )300(מכפלת מספר חברי הקבוצה יוער* סכו התביעה ב, לחלופי� .74

, ) 350,156 (למשיבהברי הקבוצה כתוצאה מהשבת הרכב הנזק שנגר לכל אחד מח

 . 4,605,0006 העולה לגובה של סכו

 

  :הסעדי המבקשי

  :הסעדי" הנתבעי" במסגרת התובענה הייצוגית הינ" כדלקמ� .75

להורות למשיבה להשיב לחברי הקבוצה את שווי ירידת הער� שנגר" לכל אחד   .א

 3 24,700 &כ(דליה של המשיבה או מח/כתוצאה ממעשיה ו, מרכבי חברי הקבוצה

להורות למשיבה לפצות את חברי הקבוצה , לחלופי�).  חברי הקבוצה300&לכל אחד מ

 חברי 300& לכל אחד מ3 15,350 &כ(עבור נזקיה" כתוצאה מהשבת הרכב למשיבה 

  ). הקבוצה

 . במעמדה כתובעת ייצוגית, לפסוק גמול הול" למבקשת  .ב



 15

 מגובה 17.5%בשיעור של , )כ המבקשת"ב(יצגי" לפסוק שכר טרחת עורכי הדי� המי  .ג

 . כמקובל בתובענות מסוג זה, התביעה

 

  :התנאי לאישור התובענה כתובענה ייצוגית

  :התאמת עילות התביעה לתובענה ייצוגית

, בקשר לעניי� שבינו לבי� לקוחה, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, המדובר בתביעה נגד עוסק .76

  .  2006 &ו "יה לחוק תובענות ייצוגיות התשס לתוספת השני1כאמור בסעי. 

 :י המבקשת ובאי כוחה"הלימת הייצוג ע

ובעל ניסיו� רב וותק של , הינו מ� הוותיקי" בישראל, ד שפאר סיטו� הניג"משרד עו .77

  .הליטיגציה והנזיקי�, מסחרי&עשרות שני" בניהול תביעות בתחו" האזרחי

שהינה בעלת עילת תביעה אישית כנגד  ,המבקשת הינה אזרחית ותושבת ישראל, בנוס. .78

לא קיי" כל ניגוד ענייני" המונע בעדה לייצג את חברי , למיטב ידיעתהו, המשיבה

 . בתו" לב ולטובת חברי הקבוצה, אובייקטיבית, הקבוצה בתובענה הנדונה בצורה ראויה

, " לבקיי" יסוד סביר להניח כי המבקשת ובאי כוחה ייצגו את חברי הקבוצה בתו, על כ� .79

 . וינהלו את עניינה של הקבוצה בדר� המקצועית הראויה ביותר

 

  :שאלות מהותיות של עובדה ומשפט

עילה זו מעוררת שאלות מהותיות של משפט . למבקשת עילת תביעה אישית כנגד המשיבה .80

וקיימת אפשרות סבירה כי השאלות האמורות , ועובדה המשותפות לכלל חברי הקבוצה

  . צהיוכרעו לטובת הקבו

, חלות ביחסי" שבי� המשיבה לבי� כלל חברי הקבוצה, הוראות הדי� הרלוונטיות לתביעה .81

 .משותפת לכלל חברי הקבוצה, ומשכ� השאלה א" המשיבה הפרה את הוראות הדי�

או רשלנותה /י המשיבה ו"נפגע כתוצאה מהפרת הוראות הדי� ע, כל אחד מחברי הקבוצה .82

 .  זהותא" לא, בנסיבות דומות, של המשיבה

 :כ� למשל, השאלות המרכזיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה הינ� דומות א" לא זהות .83

 ?פ כל החוקי" הנדרשי" בייבוא הרכב ושיווקו"הא" המשיבה פעלה ע  .א

 ?הא" המשיבה ייבאה לישראל רכב אשר עומד בתקני" הנדרשי"  .ב

 ?י"הא" הוא עומד בכל התקני" הנדרש, הא" המשיבה בדקה בטר" ייבוא הרכב  .ג

 ?הא" המשיבה הציגה מצגי שווא  .ד

 ?הא" המשיבה הצהירה הצהרות כוזבות  .ה

עמידת הרכב בתקני" הנדרשי" &הא" המשיבה יידעה את חברי הקבוצה בדבר אי  .ו

 ?בטר" הרכישה

 ?הא" המשיבה לא פיקחה כיאות על אופ� יבוא הרכב בחברתה  .ז

 ?או בקלות דעת/הא" המשיבה פעלה בתרמית ו  .ח

 ?שנגר" לכל אחד מרכבי חברי הקבוצהמהוא אחוז ירידת הער�   .ט
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ש העליו� קבע בשורה ארוכה של מקרי" כי די בכ� שהיסוד המשות. בי� חברי "ביהמ .84

ואי� צור� בזהות מוחלטת של כל השאלות , הקבוצה מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות

ד� רייכרט ' שמש נ 8332/96א "רע: ש הנכבד אל"לעניי� זה מופנה ביהמ. הטעונות הכרעה

 . 788, 774)5(ד מט"פ, זילברש/' נ' טצת ואח 4556/94א "רע; 296, 276)5(ד נה"פ, 'אחו

 

  :קיומה של אפשרות סבירה שהתביעה תוכרע לטובת חברי הקבוצה

עמידת &בקשר ע" אי, י משרד התחבורה"כנגד המשיבה התנהלו הליכי" משמעתיי" ע .85

כבר .  משרד התחבורההרכב בתקני" הנדרשי" והמצגי" המטעי" שהציגה המשיבה מול

בתחילת ההליכי" המשמעתיי" החליט משרד התחבורה לשלול את רישיו� המשיבה 

החלטת משרד התחבורה מעידה כאל. עדי" על הצעדי" . להמש� יבוא הרכב לישראל

ועל קיומה של אפשרות סבירה כי השאלות , הפסולי" בה" נקטה המשיבה ביבוא הרכב

  . האמורות יוכרעו לטובת הקבוצה

המבקשת תמכה בקשתה על מסמכי" והצהרות שפרסמה ושלחה המשיבה , יתרה מזאת .86

 . אשר יש לראות בה� כהודאת בעלת די� לכל דבר ועניי�, עצמה

צרפה המבקשת חוות , א. לעניי� גובה הנזק שנגר" למבקשת ולכל אחד מחברי הקבוצה .87

 . להוכחת טענותיה לעניי� זה, דעת שמאית

 

  :ה הדר* היעילה וההוגנת להכרעה בנסיבות העניי�התובענה הייצוגית הינ

הינה הדר� , המבקשת תטע� כי בירור התובענה הנדונה על דר� של תובענה ייצוגית .88

  .היעילה וההוגנת לצור� ההכרעה במחלוקת

 .להערכת המבקשת,  תובעי"300 & חברי הקבוצה מוני" כ .89

נזק ,  חברי הקבוצה300 & גרמה לכל אחד מ, או מחדליה שפורטו לעיל/במעשיה ו, המשיבה .90

 . ישיר של ירידת ער� הרכב אותו רכש מספר חודשי" קוד" לכ� בלבד

שכ� עילות התביעה , התובענה אינה מצריכה בירור פרטני של נסיבותיו של כל תובע ותובע .91

משותפות לכלל חברי הקבוצה וא. נזקי הקבוצה מוערכי" בירידת ער� הנמדדת באחוזי" 

 . י המשיבה"י הרכב שנמכרו לחברי הקבוצה עממחיר המחירו� של כל

הרי שכרו� הדבר בהוצאות , י כל אחד מחברי הקבוצה"ככל שתוגשנה תביעות פרטניות ע .92

העולות ', ד שמאית וכד"הוצאות חו, ד"הוצאות עו, דוגמת אגרת משפט, בלתי מבוטלות

, ש"מעובדה העלולה להרתיע תובעי" שוני" מהגשת תביעת" לביה, כדי אלפי שקלי"

 .ובכ� לגרו" למשיבה לצאת נשכרת מהתנהגותה הבלתי ראויה

 תביעות 300 &תולי� להגשת כ, הגשת תביעות חברי הקבוצה בדר� פרטנית, יתרה מזאת .93

 חוות דעת שמאיות שונות עבור 300 & הוצאת כ: המלוות בהוצאות מוגברות כגו�, שונות

,  התדיינויות שונות300 &ט בובזבוז זמ� ומשאבי הצדדי" ומערכת בתי המשפ, כל תובע

שעה שנית� יהיה לרכז את תביעות כל חברי הקבוצה לדיו� אחד ובכ� לשי" ק4 

 . להתדיינות

יביא לחיסכו� במשאבי" , אי� כל ספק כי הדיו� בתובענה בדר� של תובענה ייצוגית .94

 . על מערכת המשפטויחסו� בעומס , לצדדי" המתדייני"
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ימנע תוצאה של פסיקות שונות וסותרות , ובענה ייצוגיתהדיו� על דר� של ת, יתרה מזאת .95

תוצאה שללא ספק אינה רצויה וא. יש בה , בתיקי" בה� נדונה אותה מסכת עובדתית

 . לפגוע במראית פני הצדק

אכיפת הדי� "אחת ממטרות ההלי� הייצוגי הינה ,  לחוק תובענות ייצוגיות1' פ ס"ע .96

או מחדל בתחו" בו האד" /דובר ברשלנות ושעה שמ, בענייננו". והרתעה מפני הפרתו

האד" הפשוט אינו יודע מה" תקני החובה בה" נדרש כל : כ� למשל(הסביר אינו מתמחה 

רכב לעמוד בעת ייבואו ארצה והוא נות� אמונו המלא בחברה המייבאת ומשווקת את 

וכללית הרי שהדיו� בתובענה בדר� של תובענה ייצוגית הינו בעל חשיבות צרכנית , )הרכב

נוכח האפשרות שהמשיבה מילאה , נימוק זה מתחזק עוד יותר. מ� המעלה הראשונה

 . בזדו�, את טפסי הרישיו� שהועברו למשרד התחבורה, באופ� שגוי

 :סיכו

לא , למיטב ידיעת המבקשת ולאחר בדיקה שבוצעה מטעמה בפנקס התובענות הייצוגיות .97

  .  זהה או דומה לעניי� נשוא בקשה זוהוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה

 .באשר לכל העובדות העולות מ� הבקשה, בקשת אישור זו נתמכת בתצהיר המבקשת .98

  .12ומסומ� ב "תצהיר המבקשת מצ*** 

תו* חיוב המשיבה בהוצאות , ש להורות כאמור במבוא לבקשה"מתבקש ביהמ, על כ� .99

 . בקשה זו

 .מ� הדי� ומ� הצדק להיעתר לבקשה .100
5129371 

54678313  
  

  

 ד"עו, חגי סיטו�

 תכ המבקש" ב

 ד"עו, אלו� חתניא�  

 כ המבקשת"   ב

 


