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  ההמשיב

  וגיתבקשה לאישור תובענה ייצ

  

בד בבד ע* הגשת התביעה העיקרית בתיק דנ� ,  בזאת להגיש לבית המשפט הנכבדי*מתכבד י*המבקש

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

    .")תובענות ייצוגיות

  

  . לבקשה זו"א"כנספח ב " כתב התביעה מצ(  

  

  . לבקשה זו"ב"כנספח ב " מצי* המבקשיצהיר ת(  

  

או אתרי /חנויות ודר' (אד� אשר רכש במישרי%  או בעקיפי% כל : "קבוצת התובעי* מוגדרת באופ� הבא

לבקשה זו " 4"מרשימת הדגמי� המצורפת כנספח " סימנס"או " בוש"מסוג או מקפיאי� מקררי� ) אינטרנט

  ."2008אשר יוצרו לפני חודש אוקטובר 



  

 

  
  

2  

  :רקע עובדתי. א

  

  הפרטי* בנוגע למשיב

  

תיאור פעילותה של המשיבה מצוי . BSHשלוחתה הישראלית של חברת הענק העולמית הינה , המשיבה .1

 ):http://www.bsh-group.co.il/index.php?page=102641( באתר האינטרנט שלה 

  

ית היא חברה ייחודית בענ�  העולמBSHחברת הבת הישראלית של , מ"מכשירי� ביתיי� בע' אייצ.אס.בי"

  . מתוק� היותה שלוחה ישירה של החברה העולמית, החשמל והאלקטרוניקה

  

  . שרות הלקוחות והלוגיסטיקה, השיווק והמכירות, אביב פועלות שלוחות הכספי��ממשרדה בתל

 ואת המותגי� הייחודיי� SIEMENS � וBOSCHהחברה משווקת בישראל את המותגי� העיקריי� 

CONSTRUCTAו � NEFF." 

 

. Siemens ( וBoschהמזוהי* ע* המותגי* ומקפיאי* משווקת המשיבה בישראל מקררי* , בי� היתר .2

 .")המקררי�: "להל� (מותגי* אלו הינ* נפוצי* בישראל

  

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

 

 

  

  מחדליה של המשיבה והעמדת הלקוחות בסיכו�

 

, כי במקררי* נתגלתה תקלה חמורה, מסתבר. המשיבה מעלה באחריותה כלפי לקוחותיה, לדאבו� הלב .3

, העלול בנסיבות מסוימות להתחמ* יתר על המידה ולייצר ניצו., שכ� הותק� בה* בידי המשיבה קבל

 .תהלי& העלול לגרו* להתלקחות

 

 .מי* שוני*כוללת עשרות דג, לגביה* התקלה רלוונטית, רשימת הדגמי* שפרסמה המשיבה .4

  

 . לבקשה זו"4"כנספח ב "רשימת הדגמי* מצ (

 

 :התקלה תוארה באופ� הבא באתר המשיבה .5

  

רכיב . 2008אשר יוצרו לפני אוקטובר , מדגמי� מסוימי� בלבד, במקררי� של המותגי� בוש וסימנס"....

. ה ולייצר ניצו#להתחמ� יתר על המיד, בנסיבות מסוימות, עלול, המורכב במקררי� ובמקפיאי� האלו) קבל(

אנו מבקשי� ממחזיקי המקררי� והמקפיאי� המפורטי� מטה להתקשר אל . תהלי% זה עלול לגרו� להתלקחות

 ".לביצוע התיקו& המונע, ללא תשלו�, מוקד השירות כדי לתא� ביקור של טכנאי מורשה של החברה

  

 . לבקשה זו"5"כנספח ב "דפי* רלוונטיי* מאתר המשיבה מצ (
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וזאת בשל , נגרמה התלקחות של מקררי* ומקפיאי* עקב התלקחות, מספר רב של מקרי*כי ב, מסתבר .6

 .רשלנותה של המשיבה

 

ולא טרחה לברר את פרטי , כי המשיבה הסתפקה בפרסו* דבר התקלה באתר האינטרנט שלה, עוד נוסי/ .7

אשר כלל , יכו%מצויי� לקוחות רבי� המועמדי� בס, כפועל יוצא. הלקוחות ולפנות אליה* באופ� אקטיבי

אי� מנוס מהוצאת צו שיורה , כ�(על. אינ� יודעי� כי המקרר או המקפיא שברשות� עשוי להתלקח

 .למשיבה לאתר בעצמה את הלקוחות ולתא* את מועד התיקו�

  

כי מדובר בלקוחות אשר , יוער בהקשר זה. המשיבה לא טרחה להציע כל פיצוי שהוא ללקוחותיה, כמו כ� .8

סובלי* מעוגמת נפש רבה , כי לקוחות אשר למדו על העניי�, עוד נוסי/. & שני* ארוכותהועמדו בסיכו� מש

. למצער עד למועד בו יגיע הטכנאי לתק� את התקלה, ומפגיעה בהנתא* מהשימוש במוצר, ומרגשות חרדה

י ומצער כ, מצדיקה פיצוי, ובבזבוז זמ� הכרו& בתיאו* פגישה ע* טכנאי, עצ* הצור& בהתעסקות בעניי�

 .המשיבה לא טרחה להציע כל פיצוי שהוא ללקוחותיה

  

קיומה של תקלה שכזו מחייב לכל הפחות את המשיבה לעשות מאמ. ולאתר את הלקוחות אשר , לדידנו .9

ולפעול לתיקו� התקלה ג* אצל , בי� א* במישרי� ובי� א* באמצעות סוכני משנה, רכשו את המקררי*

 .לקוחות אלו

 

 

  פרטי* הנוגעי* למבקשי*

 

 .המקרר נרכש לפני מספר שני*. KS30V21NE הינה הבעלי* של מקרר מסוג סימנס מדג* 1המבקשת  .10

 

 .2004 המקרר נרכש בשנת kgn5700neמדג* , של מקרר מסוג בוש הינו הבעלי* 2המבקש  .11

  

 המבקשי* ביררו באמצעות .למבקשי* שניה* נודע על קיו* התקלה מכתבה שפורסמה בעיתונות היומית .12

 ".מקרר תקול"טרנט וגילו כי המקרר שבבעלות* הינו אתר האינ

  

א& התיקו� טר* בוצע , ה* פנו אל שירות הלקוחות של המשיבה, לאחר שנודע למבקשי* על קיו* התקלה .13

 . נכו� למועד הגשת בקשה זובמקררי*

  

 וכ� ה* חוששי* מנזקי*, חוששי* המבקשי* מעשיית שימוש במקררי*, בעקבות גילוי קיומה של התקלה .14

חווי* המבקשי* רגשות כעס אודות המועד , כמו כ�. לרכוש ולנפש העשויי* להיגר* לה* ולבני משפחת*

המבקשי* . ועל מחדליה של המשיבה לפעול לתקנה מש& שני* ארוכות, המאוחר בו נתגלתה התקלה

ולו , כ& שלא הוצע לה* כל פיצוי( המבקשי* מתקוממי* על.סבורי* כי ה* הועמדו בסיכו� עקב התקלה

, בעצמה, המבקשי* סבורי* שהיה על המשיבה. בי� הטרדה והטרחה הכרוכי* בתיאו* מועד הגעת טכנאי

 .לפנות אליה* באופ� אקטיבי לתיאו* מועד שכזה
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  הטיעו% המשפטי. ב

  

 כללי .1

  

 נועד להסדיר באופ� ממצה את הדיני* החלי* על – שנכנס לתוק/ בעת האחרונה –חוק תובענות ייצוגיות  .15

 .תביעות ייצוגיות בישראלהגשת 

 

אכיפת הדי% והרתעה "וכוללות בי� השאר את המטרות של , 1המטרות שביסוד החוק מפורטות בו בסעי/  .16

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

 ."הוג% וממצה של תביעות, יעיל

  

או בענייני* , ר הגשת תביעה ייצוגית בענייני* המנויי* בתוספת השניה לחוקחוק תובענות ייצוגיות מתי .17

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

  

 או בעני% שנקבע כמפורט בתוספת השניה לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה  "

 "תובענה ייצוגיתבהוראת חוק מפורשת כי נית% להגיש בו 

  

העילות הקבועות , לענייננו. התוספת השניה לחוק כוללת רשימה של עילות בה� נית� להגיש תביעה ייצוגית .18

 : לתוספת היא הרלוונטית1סעי/ 

  

  "ג� א� לא נכרתה ביניה� עיסקה, תביעה של צרכ% כנגד עוסק) "1 (

 

, לענייננו. ש בקשה לאישור תביעה ייצוגית לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאי* להגי4סעי/  .19

 :לחוק) 1)(א(4רלוונטי סעי/ 

  

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

 בש� –של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� 

 ";אותה קבוצה

 

 ה* להראות כי עומדת לי*על המבקש, קשה לאישור תביעה ייצוגית להגיש ב*על מנת להיות זכאי, כלומר .20

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

 .ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי*

 

וכי עילת התביעה , השיבהמ עילת תביעה כנגד ה* להראות כי עומדת לי*על המבקש, וליישו* לענייננו .21

 . מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל חברי קבוצת התובעי*

  



  

 

  
  

5  

כאמור . ברמה לכאוריתחוק תובענות ייצוגיות קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק , בנוגע להוכחת הנזק .22

 :לחוק) 1)(ב(4בסעי/ 

  

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

 ." נגר� לו נזקלכאורה

 

 :הקובע כי, לחוק) א(8התנאי* לאישור תביעה ייצוגית מנויי* בסעי/  .23
  

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

  

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

  ;  שה% יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהויש אפשרות סבירה , חברי הקבוצה

תובענה ייצוגית היא הדר' היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות  )2(

 ;העני%

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

 ;הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני% זה; הולמת

נינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� קיי� יסוד סביר להניח כי ע )4(

  .לב

 

נראה כי עומדת , בשלב הראשו%. הרי שהדיו� משלב זה יחולק לשני שלבי*, בהתא* להוראות שפורטו לעיל .24

נעמוד על , בשלב השני.  לכאורה נזקה*וכי נגר* ל, ה עילת תביעה אישית כנגד המשיבי*למבקש

 . לחוק8גית המנויי* בסעי/ התקיימות התנאי* לאישור התביעה כייצו

  

  

  

  חוק האחריות למוצרי* פגומי*. 2
  
יבוא& שייבא "בי� היתר בהיותה המקררי*   הינה יצר� המשיבה, בהתא* לחוק האחריות למוצרי* פגומי* .25

 ). לחוק1סעי/ ( "בישראל למטרות מסחריות מוצר שיוצר בחו# לאר#

 

 :באופ� הבא"  פגו*מוצר" לחוק האחריות למוצרי* פגומי* מגדיר 3סעי/  .26

  

 מוצר פגו�מוצר פגו�מוצר פגו�מוצר פגו�. . . . 3333

  :מוצר הוא פגו� בכל אחת מאלה) א(

  ;מחמת ליקוי בו הוא עלול לגרו� נזק גו�) 1(

נדרשות אזהרות או הוראות טיפול ושימוש מטעמי בטיחות וה& לא ניתנו או שאינ& בנסיבות העני& ) 2(

  .מתאימות בהתחשב בסכנה הכרוכה במוצר
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א� נסיבות המקרה מתיישבות יותר ע� המסקנה שהיה פגו� מאשר ע� חזקה שהמוצר היה פגו� ) ב(

  .המסקנה שהיה תקי&

 

 נשוא התביעה הינ* מוצר פגו* לכל המקררי* והמקפיאי*. נסיבות המקרה מדברות בעד עצמ*, לענייננו .27

מדובר בתקלה אשר היה מקו* ".  לגרו� נזק גו,י�עלול "ה� אוכפועל יוצמתקיימת בה* תקלה . דבר

 מחייב במקררי*השימוש , כמו כ�.  על מנת להסירההמקררי*ואשר דורשת תיקו� של , ע מראשלמנו

והפעולות אות� יש  שימוש במקררי*ובכלל זאת לעניי� הדרכי* בה* יש לעשות , אזהרות אשר לא ניתנו

 .או התחממות שלו/בעייה בקבל ומקו* בו מתגלה לבצע 

 

לכל עני& שאי& לגביו הוראה מיוחדת ": רי* פגומי* הרי ש לחוק האחריות למוצ8בהתא* להוראות סעי/  .28

, מכא�. ".בשינויי� המחוייבי�, )נוסח חדש(יחולו על גרימת נזק על ידי מוצר פגו� הוראות פקודת הנזיקי& בחוק זה 

חלות הוראותיה של פקודת הנזיקי� ונית� לדרוש פיצוי , שבגי� כל נזק אשר נגר* עקב שיווקו של מוצר פגו*

 .על כ& נרחיב בהמש&. לרבות נזקי* בלתי ממוניי*, � הנזקי* המוכרי* בהתא* לפקודהבגי

  

  

  עילת תביעה מכח עוולת הרשלנות. 3
  
  

 : לפקודת הנזיקי� קובע באופ� הבא35סעי/  .29

  

או לא עשה מעשה שאד� , ה אד� מעשה שאד� סביר ונבו& לא היה עושה באות& נסיבותעש"

או לא נקט , או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, סיבותסביר ונבו& היה עושה באות& נ

שאד� סביר ונבו& וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באות& , תמידת זהירו

שלגביו יש לו באות& נסיבות , וא� התרשל כאמור ביחס לאד� אחר;  הרי זו התרשלות—יבות נס

  ."והגור� ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה, הרי זו רשלנות, חובה שלא לנהוג כפי שנהג

  

  : מוסי/ בהקשר זה36סעי/ 

  

כל אימת שאד� סביר צרי% ,  מוטלת כלפי כל אד� וכלפי בעל כל נכס35ובה האמורה בסעי� הח

סיבות לראות מראש שה� עלולי� במהלכ� הרגיל של דברי� להיפגע ממעשה או  נהיה באות&

  ".ממחדל המפורשי� באותו סעי�

  

א "ראה ע, וגרימה של נזק הפרת חובת הזהירות, קיו* חובת זהירות: ולת הרשלנות מורכבת משלושה יסודותעו .30

 ).עניי� ועקני�: להל� (122, 113) 1(ד לז"פ, המועצה המקומית בית שמש' ועקני% נ 145/80

 

כלפי , ה� קונקרטיתה� מושגית ו,  בחובת זהירותה חבה איש לא יחלוק כי המשיבקיומה של חובת זהירותלעניי�  .31

ובמסגרת זאת עליה לנקוט באמצעי , ה על ידאו משווקי*/ ומיובאי*או /מיוצרי* ו המקררי* ומקפיאי*רוכשי 

על . המקררי* לרוכשי –או בלתי ממוני , ממוני,  פיזי–הזהירות הנדרשי* ולמנוע אירועי* העשויי* לגרו* נזק 

  לנותרש
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 הינ� או משווקת/מייבאת ו היא אות� מקפיאי�המקררי� וה מוטלת חובה מוחלטת לוודא כי ההמשיב

 . על כל המשתמע מכ', תקיני�

  

 .ג* כלפי המבקשי*, מושגית וקונקרטית,  חבה חובת זהירותההמשיב .32

  

במסגרתו יש , מבח� הצפיותנקבע כי קיומ� של חובת זהירות מושגית וקונקרטית נקבעות בהתא* ל, בעניי� ועקני� .33

איש לא יחלוק כי נית� לצפות את האפשרות , לענייננו. ות את הנזקי* שנגרמולבחו� הא* אד* סביר מסוגל לצפ

 עקב המצאות תקלה , ואשר יפורטו להל�,לגרימת נזקי* כגו� אלו שנגרמו למבקשי* וליתר חברי הקבוצה

 .המשווקי* בידי המשיבאו /מיובאי* ואו /מיוצרי* ו הבמקררי*המסכנת חיי* 

  

י שאי� כל ספק כי האירועי* נשוא תובענה ייצוגית זו הינ* פועל יוצא של הר, הפרת חובת הזהירותלעניי�  .34

כפי שנקבע . באמצעי זהירות סבירי*מוטלת החובה על מזיק לנקוט , בהתא* לפסיקה. ה של המשיבההתרשלות

 ):131' בעמ(בעניי� ועקני� 

  

לא נקט אמצעי� רק א� , ואחריותו מתגבשת, חובתו של המזיק היא לנקוט אמצעי זהירות סבירי�"

כי , המגולמות באמירה, פי אמות מידה אובייקטיביות�סבירות� של אמצעי הזהירות נקבעת על. אלה

, אד� סביר זה אינו אלא בית המשפט. כפי שאד� סביר היה נוהג בנסיבות העניי&, על המזיק לנהוג

י� של מדיניות פי שיקול�רמת זהירות זו נקבעת על. אשר צרי% לקבוע את רמת הזהירות הראויה

מהו האמצעי שיש , אלא השאלה היא, מהו האמצעי שמבחינה פיסית מונע נזק, משפטית השאלה אינה

על בית המשפט לאז& בי& האינטרס של הפרט הניזוק לביטחונו . לדרוש כי ינקטו אותו בנסיבות העניי&

ורי בהמשכה או וכל זה על רקע האינטרס הציב, לבי& האינטרס של המזיק לחופש פעולה, האישי

עליו להתחשב בחשיבותה . על בית המשפט להתחשב בסכנה ובגודלהעל בית המשפט להתחשב בסכנה ובגודלהעל בית המשפט להתחשב בסכנה ובגודלהעל בית המשפט להתחשב בסכנה ובגודלה. בהפסקתה של אותה פעילות

 "עליו לשקול את האמצעי� הדרושי� למניעתה. החברתית של הפעולה

 

 שירכשו המבקשי* יהיו תקיני* נטולי המקררי*לוודא כי לא ננקטו אמצעי הזהירות הנדרשי* על מנת , לענייננו .35

 השייצרכמי , המוב� מאליו כי האחריות בהקשר זה מוטלת על המשיב. אד* העשויות לגרו* לסיכו� חיי תקלות

 . המקררי* את האו מכר/ והאו ייבא/ו

 

 .יש למנע� מראש. תקלות חמורות כגו� אלו שנתגלו אינ� אמורות להתקיי* .36

 

הדבר מעיד "ההוכחה במקרי* בה* חל ללא כל שמ. של ספק הכלל המדבר על העברת נטל , במקרה זה. זאת ועוד .37

 : לפקודת הנזיקי�41כאמור בסעי/ , "בעד עצמו

  

יתה ידיעה או לא היתה לו יכולת לדעת מה  הובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לאבת"

וכי הנזק נגר� על ידי נכס שלנתבע , היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק

קרה שגר� לנזק מתיישב יותר ע� מונראה לבית המשפט שאירוע ה, והיתה שליטה מלאה עלי

 על —הירות סבירה ז טהמסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר ע� המסקנה שהוא נק

 ."הנתבע הראיה שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות שיחוב עליה
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וכי למבקשי* ,  טר* מכירת*ה של המשיבה בשליטתר היובמוצרי* אשאיש לא יחלוק כי האירוע מקורו , לענייננו .38

מתיישבת המסקנה כי לא , מטבע* של דברי*). זולת מדיווחי* בתקשורת (לתקלה מהו הגור* אי� כל יכולת לדעת

 . וזאת בלשו� המעטה, ננקטה רמת זהירות סבירה ע* נסיבות המקרה

  
  
  עילות התביעה מכוח חוק הגנת הצרכ�. 4

  

  :קובע את הבאות, נת הצרכ� לחוק הג4סעי/  .39

  

 )ח"תשמ: תיקו&(חובת גילוי לצרכ& חובת גילוי לצרכ& חובת גילוי לצרכ& חובת גילוי לצרכ& 

  �עוסק חייב לגלות לצרכ& ) א(

המפחיתי� באופ& משמעותי מערכו של , כל פג� או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועי� לו) 1(

  ;הנכס

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

  ;אחר או לנכס תו% שימוש רגיל או טיפול רגיל

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

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

  .לצרכ&

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

 

 הלוקי* בתקלה העשויה לגרו* מקררי* לצרכני* הושיווק,  לעמוד בהוראות החוקה לא טרחהיבהמש .40

 ובהחלט מדובר בעניי� המפחית פרט מהותי בעסקהמדובר באי גילוי של , בנסיבות אלו. לתוצאות קטלניות

ת למנוע וכ� מדובר בתכונה בנכס המחייבת שימוש בדר& מסויימת על מנ, באופ� משמעותי מערכו של הנכס

 .בפרט במקרי* של התחממות, סיכו� חיי אד*

  

 

  הנזקי* שנגרמו למבקשי*. 5
 

 שאינ� במקררי� המבקשי* כמו ג* יתר חברי הקבוצה השתמשוברור לכל כי מש& תקופה ארוכה  .41

 .נושא הבטיחות –אלא נוגעת לנושא המרכזי ביותר,  היא איננה זניחהבמקררי*התקלה . תקיני�

 

, חברי הקבוצהכמו ג* , המבקשי* מאז שנחשפה הפרשה חוששי* ( זק לא ממונינ –ראש נזק ראשו�  .42

 החושש כי בכל רגע אד*אי� לזלזל בהרגשה של כל . ועושי* כ� בלית ברירה, במקררי*מעשיית שימוש 

 .המקרר להתלקחנתו� עשוי 

  

על מידת , במקרררגשות הפחד והחרדה שחווי* המבקשי* משליכי* באופ� ישיר על ההנאה מהשימוש  .43

ולבטח , מפתיחת דלת המקרר וא/ מלהתקרב אליוהמבקשי* חוששי* . ועל דר& השימוש בו, בוהשימוש 

 .מעשיית שימוש בו בידי ילדי* קטני*

  

. כמו כ� יש לפצות בגי� ההעמדה בסיכו� במהל& התקופה בה לא טרחה המשיבה לפעול לתיקו� התקלה .44

 .ש לפצות* בגי� נזק בלתי ממוני זהוכי י, המבקשי* סבורי* כי ה* הועמדו בסיכו�
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בגי�  1 250(ו, בגי� רגשות הפחד והחרדה 1 250(1  500 בס& בראש נזק זההמבקשי* מעריכי* את נזק*  .45

 .)ההעמדה בסיכו�

 

 בה* המקררי*נדרשי* כלל בעלי , וכראש נזק  נוס/,  כפועל יוצא מהפרשה( אובד% זמ% –ראש נזק שני  .46

ולתא* פגישה ע* טכנאי על כל אובד� הזמ� הכרו& ,  הלקוחות של המשיבהלפנות לשירותנתגלתה התקלה 

אותו יכלו לנצל לענייני* , או ליתר דיוק מבזבז את זמנ* של המבקשי*, מדובר בתיקו� הדורש זמ�. בכ&

 . ועל המשיבה לפצות את המבקשי* בגי� אובד� הזמ�, זמ� כידוע שווה כס/. אחרי*

  

 .ח" ש20את נזק� בגי% בזבוז זמ% בס' של י באופ% שמרנהמבקשי� מעריכי�  .47

  

 כבר כעת ידוע כי הפרשה השליכה באופ� מהותי על עוצמת הביקוש – ירידת ער' –ראש נזק שלישי  .48

סבור כי לא נית� , המעוניי� למכור את המקרר, 2 המבקש .למקררי* מהסוגי* שפורטו בהודעת המשיבה

   .יהיה לעשות כ� לאור הפרסומי* השליליי*

  

 .למקרר 0 50בס' ירידת ער'  את נזק� בגי%  באופ% שמרני ומינימליסטיבקשי� מעריכי�המ .49

  

 . 5700ס' כל הנזק אשר נגר� לכל אחד מהמבקשי� מועמד באופ% שמרני על  .50

  

   נזקי* שנגרמו למבקשי*– 1טבלה 

  ירידת ער&  �בזבוז זמ  נזק בלתי ממוני  המבקש

  

  כ"סה

1  500  20  50  570  

2  500  20  50  570  

  

  

  

  

  התקיימות התנאי� לאישור התביעה כייצוגית. ג

 

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי) א(8סעי/  .51

  

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

  

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

  ;  תובענה לטובת הקבוצהויש אפשרות סבירה שה& יוכרעו ב, הקבוצה
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 ;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

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

 

 .להל� נעמוד על התקיימות תנאי* אלו כסדר* .52

 

כי בהתא* להוראות חוק תובענות ייצוגיות תפקידו של בית המשפט הנכבד הוא להגדיר , יובהר ראשית .53

יגדיר , אישר בית המשפט תובענה ייצוגית"לחוק בו מצויי� כי ) א(10כאמור בסעי/ , את קבוצת התובעי*

 ."בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה

  

 :להיות מוגדרת באופ� הבא כי על קבוצת התובעי* נו יטעי*המבקש .54

  

" בוש"מקררי� או מקפיאי� מסוג ) או אתרי אינטרנט/דר% חנויות ו(כל אד� אשר רכש במישרי& או בעקיפי& """"

 ."."."."2008 לפני חודש אוקטובר לבקשה זו אשר יוצרו" 4"מרשימת הדגמי� המצורפת כנספח " סימנס"או 

  

 לכלל חברי –התנאי הראשו� לאישור התביעה הייצוגית הינו כי התובענה מעוררת שאלות משותפות  .55

 . של עובדה ומשפט–הקבוצה 

  

 :שכ�, איש לא יחלוק כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, לענייננו .56

  

ה� מכח חוק האחריות למוצרי* , ה המשיבלחברי הקבוצה כול* עומדת עילה כנגד  )א(

 .ה� מכח עוולת הרשלנות וה� מכח חוק הגנת הצרכ�, פגומי*

 

וכמו כ� ג* נזק בגי� בזבוז זמ� וירידת , לכלל חברי הקבוצה נגר* נזק בלתי ממוני  )ב(

 .ער&

  

 .י�התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר& ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו& בנסיבות העני .57

 

, 1המפורטות בו בסעי/ , מ� הראוי לחזור ולציי� המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות, בהקשר זה .58

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

 ".ותהוג% וממצה של תביע, ניהול יעיל"וכ� " מת% סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי%", "המשפט

 

 .יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשי* את המטרות שצוינו לעיל בכללות�, לענייננו .59
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 ומעוולי* – ההמשיב של היש בהגשת תביעה ייצוגית זו בכדי לתרו* משמעותית להרתע, ראשית .60

אישור תובענה שכזו  . מלפגוע בצורה חמורה בציבור במקרי* כדוגמת המקרה נשוא תובענה זו–התכדוגמ

 .ולמנוע תקלות מסכנות חיי�, מוצריה� להקפיד הקפדה יתירה על איכות יצרני�תמר� י

  

 .התובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות* לפיצוי של חברי הקבוצה כלפי המשיב, שנית .61

  

 אי� די על מנת לתמר. תובע לפתוח ,מאות או אלפי שקלי* בודדי*העומד על , התביעה האישיתסכו* ב .62

וראה בהקשר זה את , ההמשיבשפטי מורכב ומסוב& כנגד גופי* עוצמתיי* במיוחד כדוגמת בהלי& מ

 .784' בעמ, 774) 5(ד מט " פ,'זילברש� ואח' נג' טצת ואח 4556/94א "רעבהדברי* שנאמרו 

  

. בעל אמצעי* כלכליי* הנדרשי* לש* ניהול ההלי&*  היני*הרי שהמבקש, לעניי� הייצוג ההול* .63

 להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי י*המבטיח אמיר ישראליד "ד יוחי גבע ועו"י עו" עו ייוצגי*המבקש

 .ההמשיבככל שיידרש על מנת לממש את זכויות החברי* בקבוצה כלפי 

  

ד עתירי נסיו� בתחו* התובענות הייצוגיות ובפרט בתחו* " הינ* עואמיר ישראליד "ד יוחי גבע ועו"עו  

  .התובענה הייצוגית הצרכנית

 

 בצורה קשה ממעשיה ו אשר נפגעי*לב בידי המבקש(הרי שתביעה זו הוגשה בתו*, הלב(לעניי� דרישת תו* .64

 מפני מעשי* ה וכ� לפעול על מנת להרתיע את המשיבה* לזכות בפיצוי המגיע לני* ומעונייהשל המשיב

 .דומי* בעתיד

  

 על הסעדי� המגיעי� לכלל חברי הקבוצה. ד

 

 

כי בידי המשיבה נתוני* אודות מכירות , נית� רק להניח. בר כמות חברי הקבוצהאי� למבקשי* נתוני* בד .65

. דוחות אלו יהיה על המשיבה לחשו/ במסגרת הלי& זה. לרבות דוחות חשבונאיי* רלוונטיי*, המקררי*

בי� א* במישרי� ובי� א* באמצעות , כי המשיבה מסוגלת לאתר את פרטי הרוכשי*, נית� להניח, כמו כ�

 .ה השוני*משווקי

 

ונית� להניח כי בידי מחלקות שונות , כי מדובר במוצרי* לגביה* קיימת אחריות יצר�, נעיר בהקשר זה .66

או למצער אלו אשר פנו אל המשיבה , או מרבית*, אצל המשיבה מצויי* נתוני* בדבר חברי הקבוצה כול*

 .לצור& קבלת שירותי תחזוקה

  

 . 5701זק לכל לקוח בס& הערכנו באופ� שמרני את הנ, כמפורט לעיל .67

  

הרי שס& הנזק הכולל ,  איש אשר רכשו את המקררי* בתקופה הרלוונטית15,000(בהנחה כי מדובר ב .68

 . 8,550,0001עומד על ס& 
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במת� סעד במסגרת תביעה ייצוגית הינה באמצעות פסיקת פיצוי אינדווידואלי לכל חבר " דר& המל&" .69

 .בקבוצת התובעי*

  

  

 :לחוק תובענות ייצוגיות באופ� הבא) א(20עי/ קובע ס, בהקשר זה .70

  

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

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

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

  :בכ& כדי להכביד במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי�

  

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

 ;מחברי הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

 ;או לסעד אחרעל כ' שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי  )2(

, 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 , פ� יחסי לנזקיה*באו, הוא להורות בדבר חלוקה בי� חברי הקבוצה

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

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

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

רת סכו* לאחר החלוקה לחברי הקבוצה נותרה ית; הפיצוי או הסעד המגיע לו

 ".יורה בית המשפט על העברתה לאוצר המדינה, כאמור

  

ש לקבוע כיצד נית� יהיה להוכיח את נזק* האישי של "החוק קובע מנגנו� גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמ .71

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

 .מדינהה

 

 .הנית� יהא לזהות את חברי הקבוצה ולפצות* באמצעות נתוני* המצויי* בידי המשיב, לענייננו .72

  

הפיצוי "נית� יהיה לייש* את עקרונות , במידה ויתגלו קשיי* באיתור חברי קבוצת התובעי*, לחליפי� .73

 :לחוק) ג(20הקבועי* בסעי/ " לטובת הציבור

  

אינו מעשי בנסיבות , כול* או חלק*, רי הקבוצהמצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחב"

, בי� משו* שלא נית� לזהות* ולבצע את התשלו* בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרת, העני�

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

  ".כפי שימצא לנכו� בנסיבות העני�, הציבור
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 ראבי' תנובה נדינה של כבוד השופטת נאור בעני� (וכרה ג* כסעד ראוי בפסקפסיקת סעד לטובת הציבור ה .74

 ):687' בעמ(

  

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

בית המשפט עמד בצדק על כ& שאי� דרכ* של . קשר גומלי� הדוק, שנראה

 עצמו בהבאת ויהיה קושי במשפט, צרכני* לשמור קבלות בגי� רכישת החלב

נראה לי שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חברי . ראיות בידי תובעי* פוטנציאליי*

הקבוצה שסביר שאכ� יתעורר הוא שייקבע פיצוי לטובת הקבוצה או לטובת 

  ...הציבור

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

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

  

  

   צו עשהל דרישה

  

  

 

ובכלל זאת , המקררי�לתק% את כלל ולהורות למשיבה , ש הנכבד לית� צו עשה"מתבקש ביהמ, כמו כ� .75

ש הנכבד להורות " בכלל זאת מתבקש ביהמ.לפנות באופ% אקטיבי ללקוחות אשר רכשו את המקררי�

 :כדלקמ�

  

את רשימת הלקוחות אשר רכשו את המקררי* להוציא צו המורה למשיבה לחשו/  )א(

 .או המקפיאי*/ו

 

להורות למשיבה לפעול אצל המשווקי* השוני* לקבלת רשימות לקוחות , לחליפי� )ב(

 .מאת כל משווק של הלקוחות אשר רכשו את המקררי*

 

 .ולתא* עמו את מועד תיקו� המקרר, ליזו* פניה טלפונית לכל אחד מהלקוחות  )ג(

 

הואיל וספק רב הא* הפרסו* המוגבל בו נקטה המשיבה די בו על מנת , ת עליונהלסעד זה קיימת חשיבו .76

 .ייודעו בדבר התקלה, או א/ מרבית*, להבטיח כי כלל חברי הקבוצה

 

". יציאה כדי חובה"פעולתה המוגבלת של המשיבה בנוגע ליידוע הלקוחות הינה לא יותר מאשר , לדידנו .77

בו תידרש המשיבה לחשו/ את כמות הלקוחות אשר , י מסמכי*זאת נית� יהיה לדעת במסגרת הלי& גילו

 .לעומת כמות המכירות הכוללת של המשיבה, פנו לצור& תיקו� המקררי*

  

השופט ' כפי שנקבע בידי כב. סעד שכזה הינו אפשרי וא/ ראוי בהתא* להורות חוק תובענות ייצוגיות .78

 ):15.1.2009, נבו( מ"בטוח בעמגדל חברה ל'  גינדי טל נ21177/04) א"ת(א "בשבאלטוביה 

  
הפרו המשיבות את חובת הגילוי היזו� המוטלת עליה& בכ% שלא הסבו את תשומת , כפי שנקבע לעיל"

ל כי בעת השרות כפופה יכולת ניצול הפוליסות להוראות רשויות "לב� של המבוטחי� המשרתי� בצה
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הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את , , , , לפיכ%לפיכ%לפיכ%לפיכ%. הצבא

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

  

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

היינו , יש להתייחס לנדרש מהמבטח בשני מועדי הזמ& הרלוונטיי� למידע נשוא התובענה, באשר לכ%

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

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

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

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

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

  

  

 

  

 :מכל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד .79

  

 .בהתא* להגדרתה לעיל, הקבוצה לנהל תובענה כייצוגית בשמ* של חברי י*לאשר למבקש  )א(

 

 .ח"ש 8,550,000( לפצות את חברי הקבוצה בס& כולל שלא יפחת מהלהורות למשיב  )ב(

  

 . לעיל74לית� צו המורה למשיבה לבצע את האמור בסעי/   )ג(

  

כפי שיימצא לנכו� לעשות , כול* או חלק*, להורות על פסיקת כל סעד אחר לטובת חברי הקבוצה  )ד(

 .בנסיבות העניי�

  

 .י*למבקש מיוחד פיצוית על פסיקת להורו  )ה(

  

לעורכי הדי� המייצגי* באחוזי* מתו& הקר� בהתא* די� ( על תשלו* שכר טרחת עור&להורות   )ו(

  . הוצאות משפטש הנכבד וכ� על תשלו* "לשיקול דעתו של ביהמ

  

  

 

_______________                                _______________    

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

  

  י�כ   המבקש"ב   


