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  ההמשיב

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  

, ")התביעה("בד בבד ע) הגשת התביעה העיקרית בתיק דנ� , מתכבד בזאת להגיש לבית המשפט הנכבדהמבקש 

חוק תובענות : "להל� ($2006ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיותאישור התביעה כייצוגית לפי הוראות בקשה ל

    .")ייצוגיות

  

  . לבקשה זו"1"כנספח ב " כתב התביעה מצ$  

  

  . לבקשה זו"2"כנספח ב " תצהיר המבקש מצ$  

  

 עבודה מסוג ספטי טרנד נעליאו בעקיפי$ אד� אשר רכש במישרי$ כל : "קבוצת התובעי) מוגדרת באופ� הבא

  ".183או נעלי עבודה קופרה דג� /או מעלי עבודה מסוג קופרה דג� אברו ו/ ו681דג� 
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  :רקע עובדתי. א

  

  הפרטי) בנוגע למשיב

  

תיאור פעילותה של . יצרנית ויבואנית של בגדי ונעלי עבודה של מותגי) יוקרתיי) מאירופההינה , המשיבה .1

 :לההמשיבה מצוי באתר האינטרנט ש

  

  . שנה 25פעילה במשק הישראלי מעל ) מ"וורקר בע (WORKERחברת "

  ) �P.P.E  )Personal Protective Equipmentזו החברה היחידה בישראל המאמצת את עקרו$ ה

  נותנת פתרו$ של� ורב" וורקר",בתרגו� פשוט. מעטפת שלמה לעובד מכ* רגל ועד ראש ,כלומר

  .ת קורת גג אחתולכל מפעל תח מערכתי לכל ארגו$   

  : חטיבות מתמחות�4 החברה הינה יצרנית ויבואנית ומורכבת מ

   הלבשה מקצועית בהתאמה לכל ענ* במשק�  מקצועיי�בגדי עבודה.1

   לכל סביבת עבודה באר, ובעול� ע� תקני הבטיחות המחמירי� בעול�� צועיות מקנעלי עבודה.2

   ציוד מג$ אישי ומוצרי� חד פעמיי� להגנה מושלמת ולעבודה בטוחה ונוחה�  מוצרי בטיחות 3

  י דרישת הלקוח"כולל אפשרות לייצור עפ,  המלה האחרונה באופנה� הלבשה ייצוגית .4

)Tailor Made-(  

  ות ובמצוינות לכל אור. הדר. ומלווה את לקוחותיה משלב בירור הצרכי� החברה מאמינה באיכ

  . אספקת המוצרי�   ועד לאחר

  . ג� על תהלי. הייצורISO   9001:2008 חברת וורקר עובדת לפי תקני� ומאושרת בתק$ 

  י ייעו, מקצועי ואפיו$ המוצרי�"ומלוות כל לקוח ע, חטיבות החברה מקצועיות כל אחת בתחומה

  מקרוב את סביבת העבודה חובה עלינו להכיר . ביותר בכל סביבת עבודה  ימי� לוהמתא 

  .נועלי� נעלי בטיחות ומשתמשי� בציוד מג$,המתלבשי� אלו  ,של משתמשי הקצה 

  :מותגי� מאירופה

  חברת וורקר גאה להיות המפיצה הבלעדית ובעלת הזיכיו$ למכירת נעלי הבטיחות של חברת 

COFRAהחברה הגדולה והראשונה בעול� לייצור נעלי עבודה מקצועיות שהינה,  מאיטליה   

  חברת וורקר מחזיקה בהסכ� הפצה ושיווק , כמו כ$.על פני כדור האר, לכל סביבת עבודה
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  . שהינו קונצר$ הבטיחות הגדול והמוביל באירופה, אנגליה JSPבלעדי של מוצרי הבטיחות מתוצרת 

  .תקני� מחמירי� ומערכת בקרת איכות הטובה בעול�, תלחברות האירופאיות איכות בלתי מתפשר

  :רשת חנויות מפעל

  . ש בדרו� ועד לחיפה בצפו$"הפרוסות מב, )נכו$ להיו�(  חנויות מפעל בישראל5לחברה 

  , )ליד לטרו$(ת מבוא חורו$.והמודרני של החברה נבנה בימי� אלו בא המרכז הלוגיסטי החדש

  .לטובת ייעול ושדרוג כל מער. החברה  הלוגיסטי   יעבור לש� המרכז2010ולקראת סו* 

  :חזו$ החברה

  : ג� חזו$ החברה מגדיר זאת במדויק,כשהלקוח במרכז ומשתמשי הקצה ה� השגרירי� שלנו

  איכות המוצרי�

  נוחות המשתמש

  ".השירות לאחר המכירה

 

 SAFETY TREND $ו COFRAמשווקת המשיבה בישראל נעלי עבודה המזוהי) ע) המותגי) , תרבי� הי .2

 .")נעלי�ה: "להל� ( כנעלי עבודה ובטיחות מותגי) אלו הינ) נפוצי) בישראל

  

 . לבקשה זו"3"כנספח ב "פרטי המשיבה מאתר רש) החברות מצ $

 

  . לבקשה זו"4"כנספח ב "פרטי) בדבר המשיבה מאתר האינטרנט שלה מצ $

 

 

או נעלי עבודה מסוג קופרה / ו681 המשיבה מוכרת בי� היתר נעלי עבודה ובטיחות מסוג ספטי טרנד דג) .3

 .183או נעלי עבודה קופרה דג) /דג) אברו ו

  

  . לבקשה זו""ה�5 "–"א�5"כנספח ב "פרטי) בדבר נעלי המשיבה מאתר האינטרנט שלה מצ $

 

  מחדליה של המשיבה והעמדת הלקוחות בסיכו�

 

, נתגלתה תקלה חמורה כי בנעליי), מסתבר. כלפי לקוחותיההמשיבה מעלה באחריותה , לדאבו� הלב .4

הרי שהוברר , והנ) בטוחי) מפני חשמל סטטי, ולמרות שהמשיבה טענה כי אלו הנ) מעלי עבודה ובטיחות

 .כי השימוש בנעליי) הנו מסוכ� לציבור ואסור הוא

 

אשר רכשו ממנה את לא טרחה לברר את פרטי הלקוחות כלל , הרי שהמשיבה, למרות הסכנה הממשית .5

אשר כלל , מצויי� לקוחות רבי� המועמדי� בסיכו$, כפועל יוצא. ליה) באופ� אקטיביולפנות א, הנעליי)

אי� מנוס מהוצאת צו שיורה למשיבה לאתר , כ�$על. נעליי� הנ� מסוכני� לשימושאינ� יודעי� כי ה

 . את הלקוחות ולאסו- מה) את הנעליי) שרכשובעצמה
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ובר בלקוחות אשר כי מד, יוער בהקשר זה. חותיההמשיבה לא טרחה להציע כל פיצוי שהוא ללקו, כמו כ� .6

סובלי) מעוגמת נפש רבה ומרגשות , כי לקוחות אשר למדו על העניי�, עוד נוסי-. הועמדו בסיכו� ממשי

עצ) . ולמעשה אינ) יכולי) כלל להשתמש במוצר, הנתא) מהשימוש במוצר ב מוחלטתומפגיעה, חרדה

ומצער כי המשיבה , מצדיקה פיצוי, ו� בתיאו) השבת הנעליי) זמ� הכרובבזבוז, הצור� בהתעסקות בעניי�

 .לא טרחה להציע כל פיצוי שהוא ללקוחותיה

  

ר את הלקוחות שכזו מחייב לכל הפחות את המשיבה לעשות מאמ. ולאתחמורה קיומה של תקלה , לדידנו .7

ו- הנעליי) ולפעול לאיס,  סוכני משנהבי� א) במישרי� ובי� א) באמצעות, אשר רכשו את הנעליי)

 . ג) אצל לקוחות אלוולהשבה התמורה המלאה 

 

  פרטי) הנוגעי) למבקש

 

 .183המבקשת רכש נעלי עבודה ובטיחות  מסוג  קופרה דג)  .8

 

שבו פרסמה המשיבה , החמורה מקריאה מקרית של מודעה בעיתו� מעריבנודע על קיו) התקלה למבקש  .9

  .דבר התקלה

  

 : בי� היתר, במודעה כתבה המשיבה .10

  

 ..."ל אסור ומסוכ$ לציבור"השימוש בנעליי� הנ"  

  

 . לבקשה זו"6"כנספח ב "מצ" מעריב"העתק המודעה שפורסמה בעיתו�  $

  

 .2 חלק 1112י "הרי שהמשיבה א- הפרה את תק� ישראל ת, בהתא) לאמור בפרסו) .11

 

 .לאלתר, הפסיק המבקש לעשות שימוש בנעליו, ה על קיו) התקללאחר שנודע למבקש .12

  

, הפסיק כאמור המבקש את השימוש בנעליו, ואיסור השימוש בנעליי), גילוי קיומה של התקלהבות בעק .13

שיבה לפעול ועל מחדליה של המ,  רגשות כעס אודות המועד המאוחר בו נתגלתה התקלהחווה, וכמו כ�

 כ� שלא הוצע לו$ המבקש מתקומ) על. בסיכו� עקב התקלההמבקש סבור כי הוא הועמד. לתקנה בבהילות

המבקש . הכרוכי) בנסיעה למי מחנויות המשיבה,ה כמו ג) בזבוז הזמ�ולו בי� הטרדה והטרח, כל פיצוי

 .לפנות אליו באופ� אקטיבי, בעצמה, יה על המשיבה שהסבור

 

  הטיעו$ המשפטי. ב

  

 כללי .1
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על  נועד להסדיר באופ� ממצה את הדיני) החלי) – שנכנס לתוק- בעת האחרונה –חוק תובענות ייצוגיות  .14

 .הגשת תביעות ייצוגיות בישראל

 

אכיפת הדי$ והרתעה "וכוללות בי� השאר את המטרות של , 1המטרות שביסוד החוק מפורטות בו בסעי-  .15

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

 ."הוג$ וממצה של תביעות, יעיל

  

או בענייני) , גיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בענייני) המנויי) בתוספת השניה לחוקחוק תובענות ייצו .16

 :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  "

 "הגיש בו תובענה ייצוגיתבהוראת חוק מפורשת כי נית$ ל

  

העילות הקבועות , לענייננו. התוספת השניה לחוק כוללת רשימה של עילות בה� נית� להגיש תביעה ייצוגית .17

 : לתוספת היא הרלוונטית1סעי- 

  

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

 

, לענייננו. אי) להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכ4סעי-  .18

 :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,  להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית)על מנת להיות זכאי, כלומר .19

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

 .ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי)

 

וכי עילת התביעה , ההמשיב כנגד  עילת תביעהה) להראות כי עומדת לי)על המבקש, וליישו) לענייננו .20

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

  

כאמור . ברמה לכאוריתחוק תובענות ייצוגיות קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק , בנוגע להוכחת הנזק .21

 :לחוק) 1)(ב(4בסעי- 

  

 די בכ. שהמבקש יראה כי –) א(1בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� כאמור בסעי* קט$ "

 ." נגר� לו נזקלכאורה
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 :הקובע כי, לחוק) א(8התנאי) לאישור תביעה ייצוגית מנויי) בסעי-  .22
  

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

  

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

  ;  ת סבירה שה$ יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהויש אפשרו, 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

ניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� קיי� יסוד סביר לה )4(

  .לב

 

נראה כי עומדת , בשלב הראשו$. הרי שהדיו� משלב זה יחולק לשני שלבי), בהתא) להוראות שפורטו לעיל .23

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

 . לחוק8עה כייצוגית המנויי) בסעי- התקיימות התנאי) לאישור התבי

  

  חוק האחריות למוצרי) פגומי). 2
  
יבוא� שייבא "בי� היתר בהיותה המקררי)   הינה יצר� המשיבה, בהתא) לחוק האחריות למוצרי) פגומי) .24

 ). לחוק1סעי- ( "בישראל למטרות מסחריות מוצר שיוצר בחו� לאר�

 

 :באופ� הבא" מוצר פגו) " לחוק האחריות למוצרי) פגומי) מגדיר3סעי-  .25

  

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

  :מוצר הוא פגו� בכל אחת מאלה) א(

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

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

  .מתאימות בהתחשב בסכנה הכרוכה במוצר

 פגו� א� נסיבות המקרה מתיישבות יותר ע� המסקנה שהיה פגו� מאשר ע� חזקה שהמוצר היה) ב(

  .המסקנה שהיה תקי�

 

מתקיימת .  נשוא התביעה הינ) מוצר פגו) לכל דברהנעליי). נסיבות המקרה מדברות בעד עצמ), לענייננו .26

ואשר , אשע מרמדובר בתקלה אשר היה מקו) למנו".  לגרו� נזק גו*י�עלול "ה� אוכפועל יוצבה) תקלה 

ובכלל זאת לעניי� הדרכי) , אזהרות אשר לא ניתנו מחייב בנעליי)השימוש , כמו כ�. כלל לא נית� לתקנה

 .חשמל" מכת"מקו) בו אד) עלול לספוג והפעולות אות� יש לבצע  שימוש בנעליי)בה) יש לעשות 
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� לגביו הוראה מיוחדת לכל עני� שאי":  לחוק האחריות למוצרי) פגומי) הרי ש8בהתא) להוראות סעי-  .27

, 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), בגי� הנזקי) המוכרי) בהתא) לפקודה

  

  

  עילת תביעה מכח עוולת הרשלנות. 3
  
  

 : לפקודת הנזיקי� קובע באופ� הבא35סעי-  .28

  

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

או לא נקט , תמש במיומנותאו שבמשלח יד פלוני לא הש, סביר ונבו� היה עושה באות� נסיבות

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

  ." עוולהוהגור� ברשלנותו נזק לזולתו עושה, 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: תעוולת הרשלנות מורכבת משלושה יסודו .29

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

 

כלפי , ה� מושגית וה� קונקרטית,  בחובת זהירותה חבה איש לא יחלוק כי המשיבקיומה של חובת זהירותלעניי�  .30

ובמסגרת זאת עליה לנקוט באמצעי הזהירות , ה על ידאו משווקי)/ ומיובאי)או /מיוצרי) ו ההנעליי)רוכשי 

 העל המשיב. המקררי) לרוכשי –או בלתי ממוני , ממוני,  פיזי–הנדרשי) ולמנוע אירועי) העשויי) לגרו) נזק 

 . על כל המשתמע מכ.,  הינ� תקיני�או משווקת/מייבאת ו היא אות� נעליי�המוטלת חובה מוחלטת לוודא כי 

  

 .ג) כלפי המבקש, ושגית וקונקרטיתמ,  חבה חובת זהירותההמשיב .31

  

במסגרתו יש , מבח� הצפיותנקבע כי קיומ� של חובת זהירות מושגית וקונקרטית נקבעות בהתא) ל, בעניי� ועקני� .32

 לצפות את האפשרות איש לא יחלוק כי נית�, לענייננו. לבחו� הא) אד) סביר מסוגל לצפות את הנזקי) שנגרמו

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

 .המשווקי) בידי המשיבאו /מיובאי) ואו /מיוצרי) ו הבנעליי)המסכנת חיי) 

  

  לנותרש
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נ) פועל יוצא של הרי שאי� כל ספק כי האירועי) נשוא תובענה ייצוגית זו הי, הפרת חובת הזהירותלעניי�  .33

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

 ):131' בעמ(בעניי� ועקני� 

  

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

כי , המגולמות באמירה, פי אמות מידה אובייקטיביות)לסבירות� של אמצעי הזהירות נקבעת ע. אלה

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

פי שיקולי� של מדיניות )רמת זהירות זו נקבעת על. אשר צרי' לקבוע את רמת הזהירות הראויה

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

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

וכל זה על רקע האינטרס הציבורי בהמשכה או , לבי� האינטרס של המזיק לחופש פעולה, האישי

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

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

 

 יהיו תקיני) נטולי הנעליי) שירכוש המבקשלוודא כי לא ננקטו אמצעי הזהירות הנדרשי) על מנת , לענייננו .34

 השייצרכמי , הבהקשר זה מוטלת על המשיבמוב� מאליו כי האחריות . אד)תקלות העשויות לגרו) לסיכו� חיי 

 . הנעליי) את האו מכר/ והאו ייבא/ו

 

 .יש למנע� מראש. תקלות חמורות כגו� אלו שנתגלו אינ� אמורות להתקיי) .35

 

הדבר מעיד "חל ללא כל שמ. של ספק הכלל המדבר על העברת נטל ההוכחה במקרי) בה) , במקרה זה. זאת ועוד .36

 : 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

ר ע� קרה שגר� לנזק מתיישב יותמונראה לבית המשפט שאירוע ה, היתה שליטה מלאה עליו

 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

  

 וכי למבקש,  טר) מכירת)ה של המשיבה בשליטתבמוצרי) אשר היואיש לא יחלוק כי האירוע מקורו , לענייננו .37

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,  לחוק הגנת הצרכ�4סעי-  .38

  

 )ח"תשמ: �תיקו(חובת גילוי לצרכ� חובת גילוי לצרכ� חובת גילוי לצרכ� חובת גילוי לצרכ� 
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  )עוסק חייב לגלות לצרכ� ) א(

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

  ;הנכס

פגיעה למשתמש בו או לאד� כל 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(

 

קלה העשויה לגרו)  הלוקי) בתנעליי) לצרכני) הושיווק,  לעמוד בהוראות החוקה לא טרחההמשיב .39

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

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

 .בפרט במקרי) של חשמל סטטי, סיכו� חיי אד)

  

  עילות התביעה מכוח הפרת חובה חקוקה. 5
 

  

המורה אותנו באופ� ,  לפקודת הנזיקי�63יסודותיה של עוולת הפרת חובה חקוקה מנויי) בהוראות סעי-  .40

 :הבא

  

 למעט )פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי� חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק מ )  א(

, ועד לטובתו או להגנתו של אד� אחרנ, לפי פירושו הנכו�,  והחיקוק)פקודה זו 

 �אול; נזק שאליו נתכוו� החיקוק הוההפרה גרמה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו של

לפי , א� החיקוק, אי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

  .התכוו� להוציא תרופה זו, פירושו הנכו�

  

א� לפי פירושו , ה לטובתו או להגנתו של פלוניעני� סעי� זה רואי� חיקוק כאילו נעשל  )ב(

אד� )� של בניתאותו פלוני או לטובת� או להגנל הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו ש

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

 

ד "פ,  שמשהמועצה המקומית בית' ועקני$ נ 145/80א "ראה ע(לעוולת הפרת חובה חקוקה חמישה יסודות  .41

החיקוק נועד לטובתו של הניזוק ) ב(קיו) חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק ) א): (139' בעמ, 113) 1(לז

הנזק אשר נגר) הוא מסוג ) ה(ההפרה גרמה לניזוק נזק ) ד(, המזיק הפר את החובה המוטלת עליו) ג(

 .הנזקי) אליו נתכוו� החיקוק

 

 .2 חלק 1112 לתק� ישראלי 8 $ו.  6.2.2.2עיפי) סהפרה המשיבה את הוראות , לענייננו .42

  

  

   לבקשה"7"כנספח ב " מצ2 חלק 1112העתק תק� ישראל 
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 בכ� שהנעליי) אינ) מתנגדות מספיק 2 חלק 1112י "לת. 6.2.2.2הפרה את הוראת סעי- , ורכאמ, המשיבה

לספק את המידע  בכ- שלא טרחה 2 חלק 1112י " לת8כמו ג) הפרה את הוראות סעי- , לחשמל סטטי

  .בצריכה הייתה לבפק בעברית

 

פי) שנועדו למנוע סיכו� הצרכ� מפני התחשמלות כמו ג) ללמד את הצרכ� כי מדובר בסעי, איש לא יחלוק .43

. ובכלל זאת על המבקש,  כמו ג) סיכו� חייו ובכ� להג� על הצרכ� מפני הטעיהבדבר ההוראות בעברית

נגר) בדיוק בצורה אותה נתכוו� המחוקק ,  המטעהאה מההפרהכתוצ,  הנזק אשר נגר)כי, מיותר לציי�

  .למנוע

 

  הנזקי) שנגרמו למבקש. 5
 

התקלה .  שאינ� תקיני�בנעליי� כמו ג) יתר חברי הקבוצה  המבקשהשתמשו ברור לכל כי מש� תקופה .44

 .נושא הבטיחות –אלא נוגעת לנושא המרכזי ביותר,  היא איננה זניחהבנעליי)

 

אי� .  מאז שנחשפה הפרשה המבקש אינו יכול עוד לעשות שימוש בנעליו$ נזק לא ממוני –ראש נזק ראשו�  .45

 .כי הועמד הוא בסיכו� חיי) אד)לזלזל בהרגשה של כל 

  

 משליכי) כמו ג) אי היכולת לעשות שימוש בנעליי) אות� רכש, רגשות הפחד והחרדה שחווה המבקש .46

 .נית� עוד להנות מהשימוש בה�שכ� לא , עליי)נבבאופ� ישיר על ההנאה מהשימוש 

  

. שיבה לפעול לתיקו� התקלהכמו כ� יש לפצות בגי� ההעמדה בסיכו� במהל� התקופה בה לא טרחה המ .47

 . בגי� נזק בלתי ממוני זהש לפצותווכי י,  הועמדו בסיכו�המבקש סבור כי הוא

  

בגי�  1 $500ו, חרדהבגי� רגשות הפחד וה 1 500(1  1,000 בס� בראש נזק זה המבקש מערי� את נזקו .48

 .)ההעמדה בסיכו�

 

 בה) נדרשי) כלל רוכשי הנעליי), וכראש נזק נוס-,  כפועל יוצא מהפרשה$ אובד$ זמ$ –ראש נזק שני  .49

 מדובר במעשה.  על כל אובד� הזמ� הכרו� בכ�ולהחזיר), לפנות למי מחנויות המשיבהנתגלתה התקלה 

זמ� כידוע שווה .  לנצל לענייני) אחרי)אותו יכל, מבקשאו ליתר דיוק מבזבז את זמנו של ה, הדורש זמ�

 .  בגי� אובד� הזמ�ועל המשיבה לפצות את המבקש, כס-

  

 .ח" ש50 בגי$ בזבוז זמ$ בס. של את נזקובאופ$ שמרני  המבקש מערי. .50

  

שכ� כפי , כלל לא נית� לעשות שימוש בנעליי) כבר כעת ידוע כי – מחיר הנעליי� –ראש נזק שלישי  .51

וליכ� על המשיבה להשיב את , "ל אסור ומבוכ� לציבור"השימוש בנעליי) הנ: "יבה בעצמה מודהשהמש

  .מלוא התמורה ששולמה בגי� הנעליי)

  

באופ$ שמרני הוא  א. מערי., המבקש אינו זוכר את המחיר המדוייק ששיל� בגי$ רכישת המעליי� .52

 .ח" ש250מחיר הנעליי� בס. של  בגי$  את נזקוומינימליסטי
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 . 1,3003 מועמד באופ$ שמרני על ל הנזק אשר נגר� למבקשס. כ .53

  

   נזקי) שנגרמו למבקש– 1טבלה 

  

  השבה  בזבוז זמ�  נזק בלתי ממוני

  

  כ"סה

1,000  50  250  1,300  

  

  

  התקיימות התנאי� לאישור התביעה כייצוגית. ג

 

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי) א(8סעי-  .54

  

  :א� מצא שהתקיימו כל אלה, בענה ייצוגיתבית המשפט רשאי לאשר תו) א( .9

  

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

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

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

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

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

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

 

 .להל� נעמוד על התקיימות תנאי) אלו כסדר) .55

 

ות ייצוגיות תפקידו של בית המשפט הנכבד הוא להגדיר כי בהתא) להוראות חוק תובענ, יובהר ראשית .56

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� הבאכי על קבוצת התובעי) � המבקש יטע .57

  

או מעלי עבודה / ו681ישרי$ או בעקיפי$ נעלי עבודה מסוג ספטי טרנד דג� כל אד� אשר רכש במ,

  ".183או נעלי עבודה קופרה דג� /מסוג קופרה דג� אברו ו
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 לכלל חברי –התנאי הראשו� לאישור התביעה הייצוגית הינו כי התובענה מעוררת שאלות משותפות  .58

 . של עובדה ומשפט–הקבוצה 

  

 :שכ�,  התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצהאיש לא יחלוק כי, לענייננו .59

  

) ה� מכח חוק האחריות למוצרי, הלחברי הקבוצה כול) עומדת עילה כנגד המשיב  )א(

ה� מכח חוק הגנת הצרכ� וה� מכוח הפרת חובה , ה� מכח עוולת הרשלנות, פגומי)

 .חקוקה

 

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

 .הנעליי)

  

 .התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר� ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו� בנסיבות העניי� .60

 

, 1המפורטות בו בסעי- , מ� הראוי לחזור ולציי� המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות, בהקשר זה .61

מימוש זכות הגישה לבית ", " והרתעה מפני הפרתואכיפת הדי$"וכוללות בי� השאר את המטרות של 

 ".הוג$ וממצה של תביעות, ניהול יעיל"וכ� " מת$ סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי$", "המשפט

 

 .יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשי) את המטרות שצוינו לעיל בכללות�, לענייננו .62

  

 ומעוולי) – ההמשיב של הית להרתעיש בהגשת תביעה ייצוגית זו בכדי לתרו) משמעות, ראשית .63

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�יתמר, 

  

 .החברי הקבוצה כלפי המשיבתובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות) לפיצוי של , שנית .64

  

 אי� די על מנת לתמר. תובע לפתוח ,מאות או אלפי שקלי) בודדי)העומד על , התביעה האישיתסכו) ב .65

וראה בהקשר זה את , ההמשיבבהלי� משפטי מורכב ומסוב� כנגד גופי) עוצמתיי) במיוחד כדוגמת 

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

  

המבקש . בעל אמצעי) כלכליי) הנדרשי) לש) ניהול ההלי� והרי שהמבקש הינ, לעניי� הייצוג ההול) .66

המבטיח להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על מנת לממש את ד יוחי גבע "י עו" עייוצג

 .ההמשיבזכויות החברי) בקבוצה כלפי 

  

  .ו� בתחו) התובענות הייצוגיותד עתירי נסי"ו עד יוחי גבע הינו"עו  
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אשר נפגע בצורה קשה ממעשיה  לב בידי המבקש$הרי שתביעה זו הוגשה בתו), הלב$לעניי� דרישת תו) .67

 מפני מעשי) דומי) ה וכ� לפעול על מנת להרתיע את המשיבו לזכות בפיצוי המגיע ל� ומעונייהשל המשיב

 .בעתיד

  

 חברי הקבוצהעל הסעדי� המגיעי� לכלל . ד

 

 

שיבה נתוני) אודות מכירות כי בידי המ, נית� רק להניח.  נתוני) בדבר כמות חברי הקבוצהאי� למבקש .68

. דוחות אלו יהיה על המשיבה לחשו- במסגרת הלי� זה. לרבות דוחות חשבונאיי) רלוונטיי), הנעליי)

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

 .משווקיה השוני)

 

 . 1,3001זק לכל לקוח בס� הערכנו באופ� שמרני את הנ, כמפורט לעיל .69

  

י שס� הנזק הכולל עומד הר,  בתקופה הרלוונטית איש אשר רכשו את הנעליי)$10,000בבהנחה כי מדובר  .70

 � . 13,000,0001על ס

  

 

71. "�גית הינה באמצעות פסיקת פיצוי אינדווידואלי לכל חבר במת� סעד במסגרת תביעה ייצו" דר� המל

 .בקבוצת התובעי)

  

 :לחוק תובענות ייצוגיות באופ� הבא) א(20קובע סעי- , בהקשר זה .72

  

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

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

ובלבד שלא יהיה , לפי העני�, 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(

 ;הוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמורמחברי הקבוצה ש

 ;על כ. שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר )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 ,  תשלו) פיצוי כספי בסכו) כולל כאמורהורה בית המשפט על; המשפט

של יתרת , באופ� יחסי לנזקיה), 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

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

נותרה יתרת סכו) לאחר החלוקה לחברי הקבוצה ; הפיצוי או הסעד המגיע לו

 ".יורה בית המשפט על העברתה לאוצר המדינה, כאמור
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ש לקבוע כיצד נית� יהיה להוכיח את נזק) האישי של "החוק קובע מנגנו� גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמ .73

 תועבר לאוצר – אשר לא יידרשו –יתרת הכספי) ) 3)(א(20כאשר בהתא) לסעי- , חברי) בקבוצהה

 .המדינה

 

 .הנית� יהא לזהות את חברי הקבוצה ולפצות) באמצעות נתוני) המצויי) בידי המשיב, לענייננו .74

  

הפיצוי "ת נית� יהיה לייש) את עקרונו, במידה ויתגלו קשיי) באיתור חברי קבוצת התובעי), לחליפי� .75

 :לחוק) ג(20הקבועי) בסעי- " לטובת הציבור

  

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

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

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

  ".כפי שימצא לנכו� בנסיבות העני�, הציבור

 

 ראבי' תנובה נדינה של כבוד השופטת נאור בעני� $פסיקת סעד לטובת הציבור הוכרה ג) כסעד ראוי בפסק .76

 ):687' בעמ(

  

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

פט עמד בצדק על כ� שאי� דרכ) של בית המש. קשר גומלי� הדוק, שנראה

ויהיה קושי במשפט עצמו בהבאת , 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 , רחבה לקבוע את הסעדלבית המשפט סמכות 

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

  

   צו עשהל דרישה

  

 

לאתר את כלל הלקוחות אשר רכשו את ולהורות למשיבה , ש הנכבד לית� צו עשה"מתבקש ביהמ, כמו כ� .77

 בכלל זאת .טיבי ללקוחות אשר רכשו את הנעליי�אופ$ אקובכלל זאת לפנות ב, הנעליי� באופ$ אקטיבי

 :ש הנכבד להורות כדלקמ�"מתבקש ביהמ

  

 .שר רכשו את הנעליי)להוציא צו המורה למשיבה לחשו- את רשימת הלקוחות א )א(

 

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

 .ת הנעליי)ק של הלקוחות אשר רכשו אמאת כל משוו

 



  

 

  
  

15

ולתא) עמו מועד ההשבה של הנעליי) , תליזו) פניה טלפונית לכל אחד מהלקוחו  )ג(

 .והתמורה בגינ)

 

הואיל וספק רב הא) הפרסו) המוגבל בו נקטה המשיבה די בו על מנת , לסעד זה קיימת חשיבות עליונה .78

 .ייודעו בדבר התקלה, או א- מרבית), להבטיח כי כלל חברי הקבוצה

 

". יציאה כדי חובה"עולתה המוגבלת של המשיבה בנוגע ליידוע הלקוחות הינה לא יותר מאשר פ, לדידנו .79

וחות אשר בו תידרש המשיבה לחשו- את כמות הלק, זאת נית� יהיה לדעת במסגרת הלי� גילוי מסמכי)

 .לעומת כמות המכירות הכוללת של המשיבה, פנו והשיבו את הנעליי) אשר רכשו

  

השופט ' כפי שנקבע בידי כב. י וא- ראוי בהתא) להורות חוק תובענות ייצוגיותסעד שכזה הינו אפשר .80

 ):15.1.2009, נבו( מ"מגדל חברה לבטוח בע'  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 "שרתי� בצהלב� של המבוטחי� המ

יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על , , , , 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�

  

. יזו� בקשר ע� הוראות הדי� הצבאילא נותר אלא לקבוע כיצד על המשיבות למלא אחר חובת הגילוי הי

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

 על –ראשית . בשלב עובר לכריתתו של הסכ� הביטוח ובמהל' תקופת הביטוח עובר לגיוסו של המבוטח

המפנה , ות שנית� למונח זה בדי� הביטוחבמשמע, "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 . לפע�

  ..סוי הביטוחי מושפע מהוראות הצבאכי אופ� השימוש בכי, ההתקשרות מבחינת גבית תשלומי הפרמיה

  

  

 

  

 :מכל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד .81

  

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

 

 .ח"ש $13,000,000 לפצות את חברי הקבוצה בס� כולל שלא יפחת מהלהורות למשיב  )ב(

  

 . לעיל77ור בסעי- רה למשיבה לבצע את האמלית� צו המו  )ג(
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כפי שיימצא לנכו� לעשות , כול) או חלק), להורות על פסיקת כל סעד אחר לטובת חברי הקבוצה  )ד(

 .בנסיבות העניי�

  

 .י)למבקש מיוחד פיצוילהורות על פסיקת   )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              

  

  י�כ   המבקש"ב   


