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  /10 א"בש                                                                          בבית המשפט המחוזי
   יפו�בתל אביב

   

 057435802. ז.ת דבוששמעו�                :בעניי�
  71799 רעות ,14גליל ' רחמ

  ד יאיר שפר�"כ עוה"באמצעות ב    
  תל אביב, 35יציאת אירופה ' מרח    

      6881177"072: פקס; 8797937"052: 'טל
  המבקש

  

  � נ ג ד �

 

 513652123. פ.ח מ"קונקטיב גרופ בע  .1
  67778 א"ת ,18ל "ריב' רחמ

  6875308"03:  פקס 5374737"03: 'טל

  32288490 .ז. תעמית חייקה .2
 93467  ירושלי(,4פר) ' רחמ      

  2906516. ז.שי ב� עמי ת .3
  94545  ירושלי(,19 שפרע(' רחמ

  המשיבי$

  

צו מניעה שנתבקש אישורה כתביעה ייצוגית לתביעה לסעד כספי ו  :מהות התביעה

   2006 �ו"תשס, י חוק תובענות ייצוגיות"עפ

  . *3,075  :סכו$ התביעה האישית    

  ח"ש 90,861,360 �לא פחות ממוער+ ב  :סכו$ התביעה הייצוגית

  

   ייצוגיתתובענה כתובענהבקשה לאישור 

  

  :בזאת כדלהל�בית המשפט הנכבד מתבקש 

 תובענותמכח חוק ,  ייצוגיתתובענהכ) "תובענהה" –להל� ( המצורפת לבקשה זאת תובענהלאשר את ה .1

  )." ייצוגיותתובענותחוק " –להל�  (2006 " ו"התשס, ייצוגיות

  .לבקשה' נספח אב ומסומ� כ"מצ, תובענההעתק כתב ה

  'נספח א

 תובענהה תנוהל שבשמה הקבוצה כי ,יצוגיות יתובענות לחוק) א(14 וסעי/) א(10 סעי/ לפי לקבוע .2

 : וגית הנה כדלקמ�הייצ

שבמסגרת( נגבה ו, )"האתר" "להל�(, "buy11"במכרזי( באתר האינטרנט כל אד( שהשתת/ 

בתקופה שהחל משבע שני( לפני ) כהגדרת� להל�" (הצעות פסולות" תשלו( בגי� הצעת מנומ
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הקבוצה " או וצה-ב-הק או "י$מבקש-ה להל� (תובענההגשת היו(  ועד לתובענההגשת ה

  ").המיוצגת

 האשר נפסל,  במכרזמשתת/ על ידי הצעה שהוצעה משמע ,לעניי� זה" הצעות פסולות"

 .י משתת/ אחר" שהוגשה הצעה בסכו( זהה עמלהשתת/ במכרז בשל כ0

 של דעתו שיקול לפי, לקבוצה אחרת הגדרה לקבוע הנכבד המשפט בית יתבקש לחילופי� או/ו בנוס/

 . המשפט בית כבוד

  :�הל הנ� כדלתובענהה כי עילות ,לקבוע .3

 "ג"תשל, )חלק כללי( לחוק החוזי( 30 "ו 21 מכח סעיפי(והשבה הדדית בטלות חוזה לא חוקי   .א

 .)"חוק החוזי$" "להל� (1973

  .חוק החוזי( ל39לפי סעי/   ואי קיו$ חוזה בתו$ לב מכח דיני החוזי( הפרת הסכ$  .ב

לפי  ו)"נת הצרכ�גחוק ה" "להל� (1981 "א"מתש, גנת הצרכ�ה חוקל  4 " ו2י( סעיפ לפי הטעייה  .ג

 . לחוק החוזי(15סעי/ 

  )."פקודת הנזיקי�" "להל�) (נוסח חדש( לפקודת הנזיקי� 56 לפי סעי/ תרמית  .ד

וחוק  גנת הצרכ�ה חוק הפרת ובכלל זה, הנזיקי� לפקודת 63 סעי/ לפי חקוקה הבחו הפרת  .ה

 .)"חוק העונשי� "�להל�( 1977 "ז"תשל ,העונשי�

 עשיית -חוק " להל�( 1979 "תשל2ט, במשפט ולא עושר עשיית חוק לפי משפטב ולא עושר עשיית  .ו

 .)במשפט- ולא עושר

 לפי להוסי/ לנכו� ימצא המשפט בית כבוד אשר כל עילה או בקשהומ מהבקשה עולה אשר עילה כל וכ�

  .ייצוגיות תובענות לחוק 13 לסעי/ סמכויותיו

 המשפט שבית שינוי בכל ייצוגית תובענהכ תובענהה את  הייצוגיותתובענותה לחוק 13 סעי/ לפי שרלא .4

 של ויעיל הוג� ניהול הבטחת לש( הנדרשי( בשינויי( הצור0 ובמידת, לבקשה ביחס עליו יחליט הנכבד

  .הייצוגית תובענהה

 מבקשה איה בבקשה זו המבקש כי, ייצוגיותה תובענותה לחוק) 2)(א(14 לסעי/ בהתא(, לקבוע .5

 .לייצוג המוצעת הכללית הקבוצה חוכ "בא איה זו בבקשה וכוח"בא וכי ,הייצוגי

 שנגבו מה( פסולותההצעות ה הצעת דמי להשיב למבקש ולחברי הקבוצה את להורות למשיבי( .6

בגי� עוגמת הנפש שנגרמה לחברי כ� לפצות(  ו "buy11 ""  המשיבה באתר( שמנהלתכרזישחקי המבמ

  .תובענהבגובה סכו( ה,  בגי� מעשי המשיבי(צההקבו

שבו , אתרה אשר יאסור עליה( להמשי0 להפעיל את  קבועצו מניעהלית� כנגד המשיבי( , בנוס/ .7

 ".מכרזי("המכוני( בש( , או הגרלות/או הימורי( ו/רי( ומתנהלי( משחקי( אסו

  : המחייב את המשיבי(צו עשהלית� , לחילופי�

או /הגרלות ולכל ש( המעיד על היות( " מכרזי("מ, תנהלי( באתר לשנות את ש( המשחקי( המ.א

  .משחקי הימורי(
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בכל הנוגע למכסת ) "�התקנו" " להל�(המכרזי( באתר  לפעול בניגוד לתקנו� סר על המשיבי(אוה. ב

  .למש0 המכרזי( ולהצעות הפסולות, מכרזי(ההצעות המינימאלית ב

מכסת ההצעות תקנו� באופ� שלא יטעה את המשתתפי( בנוגע לה לשנות את ת המשיבי(מחייב אה.  ג

  .הצעות פסולותללמש0 המכרזי( ו,  במכרזי(המינימאלית

 תובענות לחוק) ג(20 בסעי/ כמופיע חלקה או הכול הקבוצה לטובת אחר סעד כל על להורות ,לחלופי�

 .ייצוגיות

וכ� לית� ,  כי ההחלטה בבקשה זו ונוסחה יפורסמו בשני עיתוני( יומיי( בשפה העברית,להורות .8

 בהוצאות יישאו שיבי(המ כי ,ולקבוע, הוראות נוספות כפי שימצא לנכו� בדבר אופ� הפרסו( כאמור

 .הפרסו(

 נשואת לבקשה ביחס המשפט בית כבוד שיחליט שינוי בכל יצוגיתי תובענהכ תובענהה את לאשר .9

 לחוק 13 סעי/ לפי וזאת, תובענהה של ויעל הוג� ניהול לאפשר מנת על והכל הייצוגית תובענהה

  . הייצוגיותתובענותה

 "  הייצוגית בשיעור שלא יפחת מתובענה בהמבקש הדי� המייצג את 0 של עורולקבוע את שכר טרחת .10

  .  בערכאה הראשונהתובענהעבור טיפול ב, מ כדי�"שיפסק בתוספת מע מהסכו( 15%

לאחר ניכוי , או שווי הסעד שיפסק/ כי חלק מסוי( שיקבע בית המשפט הנכבד מתו0 הסכו( ו,לקבוע .11

 משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל 5% "בשיעור שלא יפחת מ, ההוצאות ושכר טרחת עור0 די�

 . ובהוכחתהתובענההאשר טרח בהגשת , מבקשינת� ליאו /ישול( ו, י(המבקש

 . כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכו�תובענהלית� הוראות נוספות בדבר הדיו� ב .12

 .מ כדי� בגינה"ד בצירו/ מע"ט עו" בהוצאות בקשה זו ובשכשיבי(לחייב את המ .13

תתפי( או כמות המש/כי בידי המבקש אי� נתוני( מדויקי( בדבר כמות ההצעות הפסולות ו, יובהר .14

יתבקשו לפרט( במהל0 בירור י( וה( נתוני( אלה מצויי( בידי המשיב. בכלל המכרזי( שנערכו באתר

א/ שהמבקש יודע כי המשיבי( מפעילי( אתרי( נוספי( שבה( מתנהלי( מכרזי( , כמו כ�. תובענהה

יק אי� למבקש מידע מדו, חלק( באמצעות חברות בנות של המשיבה, זהי( למכרזי( נשוא בקשה זו

 .  לא נכללו בבקשה זו( אלו ולכ� האו חברות/ ובדבר אתרי(

כ0 , המבקש שומר לעצמו את הזכות לתק� את סכו( התביעה וכ� את הזכות לתק� את סעד צו המניעה

 תקבלובהתא( לנתוני( שי, י המשיבי("שיכלול אתרי( נוספי( המנהלי( משחקי( אסורי( ע

  .תובענההמשיבי( במהל0 בירור המ

 תביעה הייצוגיות תובענותה בפנקס נרשמה לא  זותובענה הגשת ליו( נכו� ,המבקש ב2כ קתבדי לפי .15

 תובענותה בפנקס זו תובענה נשואות לשאלות הדומות במשפט או בעובדה מהותיות שאלות המעלה

  .הייצוגיות
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  :ואלו נימוקי הבקשה

I. פתח דבר 

.  למכירת מוצרי( שוני( מקווני(זי(מזה מספר שני( פועלי( באינטרנט אתרי מכירות המנהלי( מכר .16

המשתתפי( מציעי( הצעות , "אולסייל"הנער0 באתר האינטרנט " המכרז האישי"כגו� , במכרזי( אלו

 .לרכישת מוצר במספר תשלומי( וזוכי( במוצר על סמ0 טיב הצעת(

  .לבקשה' בנספח ב ומסומ� כ"מצ, "אולסייל"העתק תקנו� אתר המכירות 

  'בנספח 

, "1buy1 "–וביניה( אתר המשיבה ,  צצו כפטריות אחר הגש( אתרי אינטרנט רבי(בעת האחרונה .17

)il.co.1buy1.www( , סוג )השונה ממכרזי המכירות שהיו נפוצי( עד כה , חדש" מכרז"המציעי

מכרז ", "lesswin" ,"1win"כגו� אתר , מרבית האתרי( הללוב". מכרז הפו0 ""וכינויו , ינטרנטבא

 וחלק(, אלו" מכרזי( " את האתר ומנהלתהחברה המפעילהכל מידע לגבי זהות � אי, ועוד" המאה

  .מפוקפקי( למדי

' גנספח ב ומסומ� כ"מצ, 6.11.08 מיו(  "כלכליסט"אתר  ב"המכרז ההפו0"משחק  על העתק כתבה

  .לבקשה

 'גנספח 

 ": ההפו0מכרז  "המכונה כללי המשחק בקצרה ולהל� יוסבר .18

י "המכוני( ע  מזלמשחקיב, כגו� מוצרי חשמל ורכבי(,  נמכרי( מוצרי( שוני(משיבהבאתר ה

 אלו עבור המוצר נמו0 באופ� משחקי( אותו נית� לשל( בהמירביהמחיר ". מכרזי( "– משיבהה

וכ0 נית� למצוא באתר המשיבה רכבי( ומוצרי חשמל יוקרתיי( , משמעותי ממחיר השוק של המוצר

  .בלבד 4 200 "ל 30כרי( במחירי( הנעי( בי� מהנ

  .לבקשה' דנספח ב ומסומ� כ"מצ, בית באתרהעתק ד/ ה

 'דנספח 

". מכרז"יכול להתחיל להציע הצעות ב משתת/הלאחר הרשמה לאתר ומת� פרטי כרטיס אשראי 

משתת/  הצעת מחיר שהכלכאשר עבור , ) 158.774' לדוג(בודדות ' ההצעות הנ� במחיר של שקלי( ואג

תלוי ,  904 " ו10הנע בי� , המשתת/ מחויב בתשלו(, והוא רשאי להגיש כמה הצעות שירצה, מגיש

  . במוצר הנמכר

הצעתו לאחר ש .י המשיבה" עהמחיר המירבי שנקבע למוצרהמחיר המקסימלי אותו נית� להציע הנו 

 המשתתפי(הציעו כל שאר הצעות אשר הברשימת על המס0  המופיעהיא , של המשתת/ נקלטה

בעת שהמשתתפי( במשחק זה .  ושאר ההצעות סמויות,הצעתו גלוי לעיניו בלבדסכו(  א0 ,"מכרז"ב

  . מה הציעו שאר המשתתפי( לפניה( ואינ( יכולי( לדעתאינ( יודעי(ה( , מציעי( הצעת(

  .לבקשה' הנספח ב ומסומ� כ"מצ, העתק צילו( המס0 אותו רואה משתת/ במכרז באתר

  'הנספח 
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 ובלבד,  שהציע את ההצעה הקרובה ביותר למחיר המרבי הנקוב לאותו מוצר,הוא המשתת/הזוכה 

י מי ממשתתפי "במידה והוצעה הצעה זהה ע. שהצעתו תהא ההצעה היחידה המציעה את אותו מחיר

  ". מכרז"שתי ההצעות נפסלות ואינ� משתתפות ב, המכרז

רי( או  אלא במשחק הימובר במכרז כללאי� מדוכי למעשה , יגלהמי שיתעמק בכללי המכרז לעיל  .19

אספקת ,  לביצוע פרויקטמחירהנו הלי0 של פנייה לקבלת הצעות " מכרז "!האסור על פי חוק, הגרלה

, בתגובה לפנייתו.  מסוי( עבור הפונה במסגרת הסכ( שיחת( בי� הצדדי( למכרזשירות או מוצר

והפונה בוחר את ההצעה ,  שמעונייני( להתקשר עימו המכרז הצעות מתחרות ממציעי(פרס(מקבל מ

  . הטובה ביותר עבורו

 שמרחק$ הימורי$ בריש גליאו / ו הגרלות משחקיי$נהלת ממשיבהבאתר ה, להבדיל מכ+

אינו רואה את הצעות המשתתפי( " מכרז"העובדה שהמשתת/ ב.  הנו כמרחק מזרח ממערב"מכרז"מ

 מרכיבשהגורמת לכ0 , וא( לאו, שאז היא תיפסל, אינו יודע א( הצעתו הוצעה כברהאחרי( ו

  .הללו הנו המזל" מכרזי("ב, א( לא היחיד, הדומיננטי

או /משחקי( אסורי( ו משיבי( מנהלי(ה,  של המשיבי( הסמנטיקהרגיליא( נתעל( מת, בפועל   .20

 משחקי( י(ומכנ, כל המשתמע מכ0על ,  לחוק העונשי�224כהגדרת( בסעי/ או הימורי( /הגרלות ו

,  עושי( זאת ביודע(משיבי(ה. על מנת לעקו/ את הוראות הדי� במדינת ישראל" מכרזי("אלו בש( 

לא רק , "משחקי הימורי("או " הגרלות ""כי א( היו המשחקי( באתר מכוני( בשמ( הנכו�

 לא היו מרוויחי( י(משיבוה, היו מדירי( את רגליה( ממשחקי( אלו, מבקשוביניה( ה, שהצרכני(

כי גורמי , סביר א/ להניח, את סכומי העתק שהרוויחו תו0 עשיית עושר ולא במשפט על חשבונ(

 .אכיפת החוק במדינת ישראל לא היו נותני( לאתר זה להמשי0 לפעול

הנו על מנת לפתות את המשתתפי( " מכרזי("טע( נוס/ לכינוי ההגרלות המתקיימות באתר בש( 

בעוד המהות ,  לכאורהבו סיכויי הזכייה סבירי(, כי ה( משתתפי( במכרז, חשובבמשחקי( אלו ל

  . שסיכויי הזכייה בה( אפסיי(, הגרלה/י(הימורמשחק האמיתית של פעילות זו הנה 

מנהלת את המכרזי( באתר בניגוד גמור לכללי( שהיא בעצמה  משיבהה, א( לא די באמור לעיל   .21

 מקצרת ומאריכה מכרזי( לפי שיקול "ושה ככל העולה על רוחהע, ניסחה בתקנו� וכפי שיפורט להל�

מפרטת פרטי( , מסיימת מכרזי( מבלי שמכסת ההצעות המינימאלית שהיא קבעה מתמלאת, דעתה

בכ0 הפרה המשיבה בחוסר תו( לב ובמכוו� את . והכל בניגוד לתקנו�, שגויי( לגבי מש0 המכרז ועוד

 . בוצהושאר חברי הק, מבקשבינה לבי� ההחוזה 

והתעשרות על , פעולות המשיבה בניגוד לתקנו� א/ מהוות משו( הטעיית המבקש ושאר חברי הקבוצה

כמפורט , וחוק עשיית עושר ולא במשפט, תו0 הפרת הוראות החוק להגנת הצרכ�, חשבונ( שלא כדי�

  .להל�

והסכומי( , בפח המשיבה כתוצאה מרמאות זו הנה עצומה, וממשיכי( ליפול, כמות הצרכני( שנפלו .22

 –המשיבי( לכיס( שלא כדי� על חשבו� הצרכני( בגי� רמאות זו , וממשיכי( לגרו/, אות( גרפו

  . עצומי( ג( כ�
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א( , שככל הנראה המשיבי( מתערבי( במכרזי( באתר, המעידות על כ0, בבקשה זו א/ יפורטו ראיות .23

צרכני( המשתתפי( והכל על חשבו� ה, באמצעות משתתפי( פיקטיביי( וא( בדרכי( אחרות

 .במשחקי( באתר

 לחוק 1המוזכרות בסעי/ ,  דנ� מגשימה את כל תכליות ההלי0 הייצוגיתובענהכי ה, המבקש יטע� .24

מימוש זכות הגישה לערכאות של אוכלוסיית צרכני( בעלי נזק קט� לכאורה אשר :  ייצוגיותתובענות

י� על המשיבי( והרתעת( מלהמשי0 אכיפת הד; לא יממשו את זכות( זו נוכח הנזק הקט� שנגר( לה(

ומת� סעד הול( לאלה שנפגעו ; להטעות ולהתעשר שלא כדי� על חשבו� ציבור הצרכני(, לרמות

  .מפעולות המשיבי(

מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את הבקשה דנ� , לאור האמור לעיל והמפורט בבקשה זו להל� .25

  . כייצוגיתתובענהולאשר את ה

II. $הצדדי 

שני שהשתת/ ב,  המתגורר בישוב רעותאיש עסקי(, הנו אזרח ישראלי, � דבושמר שמעו ,המבקש .26

 . באתרמכרזי(

מזה , המנהלת, מ"פרטית בע הנה חברה, )"המשיבה" "להל� (מ"קונקטיב גרופ בעחברת , 1המשיבה  .27

 " להל�(רכב  לרכישת מגוו� מוצרי חשמל וכלי, "מכרזי("היא מכנה בש(  אות(, משחקי(,  שני(3 "כ

 ".1buy1"באתר , )"ההגרלות" או "המשחקי$ האסורי$" או "זי$המכר"

מוגדר בנסח החברה של , מר שי ב� עמי, 3הנו דירקטור במשיבה והמשיב , מר עמית חייקה, 2המשיב  .28

 . ל המשיבה ודירקטור בה"שיבה כמנכהמ

  וה(בענייננו שביצעו את הפעולות המכוננות את עילות התביעההאורגני( הנ(  3 "ו 2 המשיבי(

והנ( בעלי , ניסחו את התקנו� באתר, ה( שהקימו את המשיבה " המשיבהמאחורי " הרוח החיה"

 של נית� לזהות את המשיבה ופעולותיה באופ� מוחלט ע( פעולותיה(, על כ�. המניות היחידי( שלה

  )."המשיבי$" " יכונו להל�3 " ו2המשיבה והמשיבי( ( 3 " ו2המשיבי( 

  .לבקשה 'ונספח ב ומסומ� כ"מצ,  אצל רש( החברות בהחברה של המשיהעתק נסח 

  'ונספח 

 ייצוגית לא רק נגד תובענה מאפשר הגשת  ייצוגיותתובענותחוק  לתוספת השנייה של 1כי פרט , יצוי�

אשר ביצע את הפעולות שכוננו , ג( נגד האורג�אלא ,  לפי חוק הגנת הצרכ�"עוסק"מוגדר כתאגיד ה

: ראה(ואשר נושא בשל כ0 בחבות אישית לצד אחריותו של התאגיד ,  נגד התאגידתובענהאת עילת ה

 ").נבו"בפורס( (מ " בע)94( האחי$ בכבוד מעדניות' ד שלמה ג� צבי נ"עו  7933/07) ("י(א "בש

III. רקע עובדתי  

 של חברת "טוסו�" דג( 2010 מודל 4X4 יפ'לרכישת ג 20896' מס במכרז המבקש השתת/ 6.8.09ביו(  .29

הייתה זו הפע( הראשונה שהשתת/ המבקש . )"יפ'מכרז הג "או "המכרז" "להל� (באתר" יונדאי"

 . אתרבמכרז ב
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ומסר את פרטי כרטיס האשראי את טופס ההרשמה לאתר  מילא, המבקש את התקנו�לאחר שקרא  .30

  .על מנת שיוכל להשתת/ במכרזשלו 

  .לבקשה' זנספח ב ומסומ� כ"מצ, העתק התקנו�

  'זנספח 

ומחיר הגשת הצעה במכרז היה ,  4904יפ היה בס0 של 'המחיר המירבי שנקבע במכרז לרכישת הג .31

 . ח"ש 90בס0 של 

 4 45 של המבקש ניצל את אפשרותו לרכוש הצעות מחיר בהנחה ורכש שלוש אפשרויות הצעה במחיר .32

 את שתי הצעותיו הראשונות וקיבל חיווי גיש המבקש ה. 904 של מלא בס0 במקו( המחיר הלהצעה

 .הצעותיו של המבקש הופיעו ברשימת ההצעות התקפות במס0. מהמחשב שהצעותיו נתקבלו

 3 " הופיעה הודעה קטנה בצידי המס0 למש0 כ,  המבקש את ההצעה השלישית שרכששגילאחר שה .33

שהוגשה ה  המבקש בדק ברשימת ההצעות הא( הצעתו פסלה הצעה תקפ.לפיה הצעתו פסולה, שניות

 . י� ההצעות התקפות ברשימה לא נמחקהראה שא/ הצעה מבא0 , י משתת/ נוס/ באותו סכו("ע

ההצעה התקפה , י משתת/ אחר" שהוגשה עתקפה זהה פוסלת הצעה כאשר הצעה של משתת/, יובהר

כי כל , שנפסלה נמחקת מרשימת ההצעות התקפות וכ0 נית� לראות ברשימת ההצעות שבמס0

נניח , קרי. שלב אחד בדירוג" עולות"ההצעות התקפות שהיו ממוקמות מתחת להצעה שנפסלה 

 3 "ההצעה במקו( ה,  ברשימה2 " השההצעה שהגיש משתת/ פסלה את ההצעה הממוקמת במקו(

  . וכ0 הלאה3 " עולה למקו( ה4 "ההצעה במקו( ה,  ברשימת ההצעות2 "עולה למקו( ה

, כי א/ הצעה תקפה לא עלתה שלב בדירוג ההצעות התקפות לאחר שהציע את הצעתו, שראה, המבקש .34

י "קוד( לכ� עכבר נפסל שסכו( ההצעה שהגיש , הבי�, וכי רשימת ההצעות התקפות לא השתנתה

, אול(. "יצא מהמשחק"הגיש הצעה בסכו( שכבר קרי הוא , הצעות של שני משתתפי( אחרי(

יצא "כי לגבי סכו( הצעה ש,  לתקנו� מצוי� במפורש10שכ� בסעי/ , שדבר זה אינו אפשרי, המבקש ידע

אותו  בהמש0 המכרז הצעה בלהגישלא יהיה נית� , בשל כ0 ששני משתתפי( הגישו אותו" מהמשחק

 :כדלהל�, סכו(

 שתי ההצעות ייפסלו ולא יהיה נית� להגיש –א$ הוצעו שתי הצעות מחיר דומות "
 ".הצעה זו שוב בהמש+ המכרז

סכומי( שכבר לא בהיה ברור למבקש כי לא יחויב בגי� הצעת הצעות ,  ל" הנ10לאור האמור בסעי/  .35

לפיה , ושוב קיבל הודעה, אחר הצעה המבקש ניסה להגיש הצעה נוספת בסכו(, על כ� .קיימי( במכרז

המבקש ניסה להגיש הצעות . הצעתו פסולה א0 שוב ראה שא/ הצעה תקפה לא נמחקה מהרשימה

ופע( אחר פע( הצעותיו נפסלו מחד ומאיד0 לא , בסוברו כי הוא אינו מחויב בגי� אות� הצעות, נוספות

 , שתי ההצעות שהגיש קוד( לכ�בנוס/ על,  הצעות32כ הגיש המבקש "בסה. פסלו א/ הצעה תקפה

 . שמשהו במכרז אינו תקי�כחצי דקה בי� אחת לשנייה עד שהתעורר חשדובהפרש של 

  .לבקשה 'חנספח ב ומסומ� כ"מצ, העתק פירוט ההצעות שהציע המבקש במכרז

 'חנספח 

בנוס/ לכ0 שמרשימת ההצעות , הצעה תקפה אחרתכי כאשר משתת/ מגיש הצעה הפוסלת , יצוי� .36

השונה ,  שניות3מתקבלת הודעה קטנה בצד המס0 למש0 , ות נמחקת ההצעה שנפסלההתקפ

,  לא ידע זאת בשלב זהמבקשה. לפיה הצעתו פסלה הצעה תקפה אחרת, מבקשמההודעות שקיבל ה



 8

הוא לא הגיש א/ הצעה שפסלה הצעה תקפה אחרת אלא רק הצעות שכבר היו פסולות מאחר ושכ� 

 כי הודעה כזאת קיימת רק כשבדק את כללי , גילהמבקש ה.את הוא לא קיבל הודעה שכזמראש

המבקש לא קיבל כל הודעה , במהל0 הגשת הצעותיו, כאמור. ומכרזי האתר ביתר פירוט לאחר מכ�

 .המודיעה לו שהצעתו פסלה הצעה תקפה

נעשה הכל על מנת לספק לכ$ שרות  1buy1  אנו באתר": כי, באמנת השרות שמופיעה באתר מצוי� .37

 לכל שאלה או 1�800�200�600לש$ כ+ פתחנו קו חיוג חינ$ . � ויעיל במש+ רוב שעות היממהזמי

אינ� מתקבלות ואינ� כי הצעותיו בראותו , המבקש, על כ� ".בירור במהל+ השתתפותכ$ במכרזי$

, התקשר למספר הטלפו� שפורס(, ובהתקרב המכרז לסיומו לכאורה, פוסלות א/ הצעה תקפה

כי מספר זה משמש להשארת , להפתעתו של המבקש התברר, אול( .האתר ג נצי לדבר ע(בניסיו�

 .הודעות בלבד

 :בהודעת דואר אלקטרוני שלשונה, פנה המבקש בדחיפות לשירות הלקוחות של האתר, אי לכ0 .38

  ,שלו$ רב"
 דקות למכרז 50עוד .  ויש עדיי� זמ� לתק�19:30השעה , אני מבקש שתתקשרו דחו1

בבקשה . רי$ שנפסלו לא מחייבות ופתאו$ עלה לי ספק בעניי�הבנתי שהצעות למספ
  ."טלפו� ומיד

  
  :והשאיר הודעה נוספת פנה שוב לשירות הלקוחות של האתר ,המבקשמשלא נענה 

  
אני לא בטוח אבל נרשמתי עכשיו וסרקתי את ההצעות הבנתי מהתקנו� שמספר "

וה שלא מחייבי$ אני מקו. שמישהו יתקשר דחו1...שכבר הוגש אי אפשר להגיש
  ".אותי על זה

ביו( ,  ימי(3רק לאחר ,  לספק שרות זמי� ויעיל באמנת השרות שלה להתחייבות המשיבהבניגוד גמור .39

  :כי, למבקש ענה צוות האתר, 9.8.09

. כל הצעה אשר מגישי$ באתר כרוכה בעלות תשלו$ ההצעה ג$ א$ היא פסולה"
 הצעת חינ$ או הצעה זהה המקרי$ בה$ הצעה לא תחויב בתשלו$ ה$ במסגרת

  ."שהגשת בטעות שוב בלבד

מתחמקת מלענות באופ� ענייני יא כי ההחל לחשוד שמא המשיבה פועלת בצורה לא כשרה וש, המבקש .40

, כי נראה לו כי הוא חויב בגי� הצעת הצעות שהיו פסולות מראש, פנה לצוות האתר שוב וטע�, לפנייתו

להגיש הצעה יהיה לא נית� כי ,  לתקנו�10סעי/  ברשלמרות שכתוב במפו, בסכו( שיצא מהמשחק

 .י שתי הצעות זהות"בסכו( שנפסל קוד( לכ� ע

 מתייחס להגשת אותה הצעה 10כי האמור בסעי/ , ללא כל הגיו�, השיב למבקש צוות האתר, בתגובה

  !על ידי אותו משתת/ שהצעתו נפסלה, בטעות, פסולה שוב

כי היא פועלת בניגוד לאמור בתקנו� , משיבהניסה להבהיר לבו , משיבהפניות נוספות של המבקש ל

  .משיבהנענו ג( ה� בתשובות לקוניות ומתחמקות של ה, ומטעה את המשתתפי( במכרז

' טנספח ב ומסומני( כ"מצ, העתקי פניות המבקש לשירות הלקוחות של האתר ותגובות צוות האתר

  .לבקשה

 'טנספח 

י המבקש כיוו� "ל הוגשו ע" ההצעות הנ34מתו0 הצעות  32 . הצעות במכרז34כ הגיש המבקש "בסה .41

 .שה� היו הצעות פסולות מראש בסכומי( שיצאו מהמכרז והמבקש סבר שהוא אינו מחויב בגינ�

 )."החיוב" " להל�(  *925,2 בס0 של  בגי� השתתפותו במכרזחויב המבקש, סופו של יו(ב
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  .לבקשה' ינספח מ� כב ומסו"מצ, משיבהי ה" המבקש עחיוביהעתק ד/ פירוט 

  'ינספח 

אישר לחברת האשראי , ועל כ�, המבקש סבר כי הגיש במכרז הצעה תקפה אחת, כי באותו שלב, יצוי� .42

וכי , כי ג( הצעה זו נפסלה, התברר למבקש, מאוחר יותר. עבור אותה הצעה 4 45לחייבו בס0 של 

 . ההצעות שהגיש במכרז היו פסולות34כל , למעשה

  .לבקשה' יאנספח ב ומסומ� כ"מצ,  454את חיוב המבקש על ס0 העתק ד/ המפרט 

 'יאנספח 

בדרישה לביטול , "ישראכרט"חברת ,  לחברת כרטיס האשראי שלו9.8.09המבקש פנה ביו( , אי לכ0 .43

  . בשל כ0 שהמשיבה חייבה אותו בניגוד לאמור בתקנו� האתר, ל"החיוב הנ

  .לבקשה' בינספח ב ומסומ� כ"מצ, 9.8.09מיו( " ישראכרט" לחברת העתקי פניית המבקש

  'בינספח 

כי חשבונו לא יחויב בגי� העסקאות , 14.9.09ביו( , למבקש" ישראכרט"הודיעה חברת , בתגובה .44

 .שביצע באתר המשיבה

  .לבקשה' גינספח ב ומסומ� כ"מצ, 14.9.09 מיו( מבקשל" ישראכרט"העתק מכתב התגובה מחברת 

  'גינספח 

שבו נמסר לו כי לאור בירור נוס/ , "ישראכרט"בל המבקש מכתב נוס/ מחברת  קי7.10.09ביו( , אול( .45

שא( לא יעשה כ� יחויב חשבונו בגי� ,  יו(21עליו לפרט את תגובתו בתו0 , משיבהשנער0 מול ה

 .משיבההעסקאות באתר ה

  .לבקשה' דנספח יב ומסומ� כ"מצ, 7.10.09מיו( " ישראכרט"העתק המכתב מחברת 

  'דנספח י

התקשר , כאמור לעיל, שחברת האשראי הודיעה למבקש בשנית על חיוב כרטיס האשראי שלולאחר  .46

 " להל�(מר צביקה ריז , משיבה ושוחח ע( נציג ה,באמצע חודש אוקטובר, משיבההמבקש ל

 בתקנו� מתייחס 10כי סעי/ , משיבהטענה ה, שהוקלטה על ידי המבקש, במהל0 השיחה). "צביקה"

 :י אותו משתת/"גשת שוב בטעות עלמצב בו הצעה פסולה מו

  ?אז מה המשמעות של לא נית� יהיה להגיש הצעה זו בהמש+ המכרז: המבקש"
אתה לא תוכל להגיש את ההצעה , בתור לקוח, באופ� אישי, לא נית� יהיה ל+: צביקה

  .הזאת שוב
  .אז אי אפשר יהיה להגיש את ההצעה הזאת שוב: המבקש
חר כ� יכול להגיש את ההצעה הזאת שוב אבל הוא לקוח א. בתור לקוח. אתה: צביקה

  .כי ההצעה כבר פסולה. ייפסל ג$ כ�
...  

  ...זה רק" לא נית� יהיה להגיש הצעה זו"אוקי ואתה אומר הפירוש של : המבקש
 ובטעות הגשת אותה עוד 98.99א$ הגשת הצעה ' לדוג, זה ברמה האישית: צביקה

היא , להגיש את ההצעה הזאת עוד פע$אז המערכת לא תית� ל+ , אתה בעצמ+, פע$
כי אתה כבר הגשת , והיא ג$ לא תחייב אות+, תרשו$ שאתה כבר הגשת את ההצעה

  ."את ההצעה
  

  .לבקשה'  טונספח כני(ב ומסומ"מצ,  ופרוטוקול השיחה השיחההעתק הקלטת

  'טונספח 
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המשתתפי( , כי א( גישת המבקש הייתה מתקבלת,  א/ טענה בשיחה זומשיבהה, לתדהמת המבקש .47

דבר שהיה , "מכרז"היו משלמי( רק עבור הצעות חוקיות המזכות אות( בהשתתפות אמיתית ב

  :משיבהמקטי� את רווחי ה

  .לפי הגישה של+ האתר לא היה מגיע לשו$ רווחיות, אני הבנתי: צביקה"
  ?למה: המבקש
 על כי בנאד$ יכול עכשיו לשבת ולהגיש את כל ההצעות הפסולות ורק לשל$: צביקה

  ."אי� בזה שו$ הגיו�, הצעה חוקית

, 18.10.09ביו( , נאל) המבקש להגיש, יוב אינ( נושאי( פרי כי מאמציו לביטול הח,מאחר שראה .48

בו תבע את , )09"10"13383' תיק מס( בבית המשפט לתביעות קטנות ברמלה משיבהתביעה כנגד ה

 .השבת כספו

 כי, שנפגעו ממעשי המשיבה נוספי( י(כרזלטובת משתתפי מ, החליט המבקש, בקשהלאחר הגשת  .49

הגיש , על כ�.  אלא כתביעה ייצוגיתהוא אינו מעוניי� שתביעתו תידו� בבית המשפט לתביעות קטנות

 בבית תובענהבקשה להפסקת , משיבהמיד לאחר הגשת כתב ההגנה מטע( ה, 15.12.09ביו( , המבקש

 . המשפט ברמלה

 .תובענה למחיקת המבקשביעות קטנות ברמלה בקשת ה התקבלה בבית המשפט לת31.12.09ביו(  .50

  .לבקשה' זטנספח ב ומסומ� כ"מצ, העתק ההחלטה

 'זטנספח 

 לתקנות סדר הדי� 155 " ו154בהתא( לתקנות , י המבקש"ל ע" הנתובענהכי הפסקת ה, מיותר לציי� .51

ביעה זו אינה מונעת ממנו הגשת ת,  של בירורהדאי שבשלב כה מקדמיו, 1984 "ד"תשמ, האזרחי

  ).582, 577) 1(ד נח''פ, מ"מגדל חברה לביטוח בע' אור� נ  2452/01א "ע: ראה(

 לרכישת טלפו� נייד מסוג 21904'  מכרז מס"  במכרז נוס/ באתרמבקש השתת/ ה22.12.09ביו(  .52

המבקש השתת/ במכרז זה על מנת לבדוק הא( כללי המכרז ). "מכרז האייפו�" "להל� (3אייפו� 

.   104עלות כל הצעה במכרז זה הייתה בס0 של  .ו בכל הנוגע להצעות הפסולותנשארו כפי שהי

כול� נפסלו מבלי שפסלו כל הצעה תקפה אחרת , יפ' הצעות במכרז ובדומה למכרז הג6הגיש מבקש ה

ניסה לשל( על ההצעות בכרטיס האשראי שלו א0 המערכת לא אפשרה לו לעשות מבקש ה. במכרז

אחת . ( באמצעותולולש, לתת את פרטי כרטיס האשראי של אשתו מבקשעל כ� נאל) ה. זאת

 50הצעות שהגיש במכרז האייפו� ס0 של ה 6חויב בגי� המבקש ועל כ� , מההצעות הייתה הצעת חינ(

*. 

ב "מצ, י המשיבה"העתק ההצעות שהגיש המבקש במכרז האייפו� וד/ המפרט את חיובי ההצעות ע

  .בקשהל' זינספח ומסומ� כ

  'זינספח 

  . באתרשני המכרזי( בה( השתת/בגי�   *752,9ס0 של חויב המבקש ב, כ"בסה .53
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IV. המקימי$ את עילות התביעה כנגדמשיבי$ המעשי$ והמחדלי$ של ה$  

IV.לחוק העונשי� 224 הנ$ משחקי$ אסורי$ כהגדרת$ בסעי1 באתר המכרזי$. א   

הנ( למעשה , "מכרזי(" משיבי(י ה"המתנהלי( באתר והמכוני( ע, כי המשחקי(,  יטע�מבקשה .54

בניגוד לסעיפי( ,  מציעי( לציבור להשתת/ בה(משיבי(שה, הימורי( או הגרלות, משחקי( אסורי(

  . לחוק העונשי�  228 "   ו227, 225

 :כדלהל�, "הגרלה"ו" הימור" '"אסורק שחמ" לחוק העונשי� מגדיר 224סעי/  .55

בשווה כס1 או בטובת הנאה ,  שבו עשוי אד$ לזכות בכס1חק מש�" משחק אסור"
  ; "והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת, י תוצאות המשחקפל
, לזכות בכס1, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, סדר שלפיו נית� ה כל�" להגרה"

  ;ורל יותר מאשר בהבנה או ביכולתבגה ויוהזכיה תל, בשווה כס1 או בטובת הנאה
והזכיה , נאהבשווה כס1 או בטובת ה, סדר שלפיו נית� לזכות בכס1 ה כל�" ורימה"

 בתוצאות משחקי$ ותחרויות השורקלרבות הגרלה ה, תלויה בניחושו של דבר
  .בספורט

  :קובע את הסנקציה הפלילית בגי� ארגו� משחק אסור  לחוק העונשי�225סעי/ 

כפל ו  שלוש שני$ אסר מא�דינו , הגרלה או הימור,  או עור+ משחק אסורג�ארהמ"
  )."4)(א(61הקנס האמור בסעי1 

  : או משחק אסורהגרלה לחוק העונשי� מציב שני תנאי( מצטברי( להגדרת 224/ סעי .56

 .התוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת  .א

 .בשווה כס/ או בטובת הנאה, /המשתת/ במשחק עשוי לזכות בכס  .ב

 ). 349) 4(נד  מדינת ישראל' רומנו נ 9140/99פ "רע: ראה(

הגרלה / עשוי היה לזכות במכרזמבקששכ� ה, כי בענייננו התנאי השני מתקיי(, מאחר ואי� חולק .57

 .השאלה היחידה הנדרשת לענייננו הנה התקיימות התנאי הראשו�, יפ שערכו רב'בג

יש צור0 לבחו� מהו הגור( , הגרלה או הימור, ור0 סיווג משחק כמשחק אסורכי לצ, בפסיקה נקבע .58

 .  ידע או מזל"הדומיננטי לזכייה במשחק  

 כי כדי שמשחק , אגרנט לשעברהנשיאכבוד  פסק, 2213 ד"ד י"פ, היוע4 המשפטי' כה� נ 207/59פ "עב

,  לגבי תוצאת המשחקהגור( המכריע הכרחי שיסוד זה יהווה "משחק הדורש חכמה"כלשהו ייראה כ

במקו( שההשפעה המכרעת על התוצאה הינה בידי  "ממשי"ולא מספיק כי אותו יסוד ממלא תפקיד 

   .המזל או הגורל

השאלה איזה יסוד כי , נקבע, ")נבו"פורס( ב(, חלפו� עמוס' מדינת ישראל נ  3814/07) א"ת(פ "בת

י "עכפי שמשוחק , בסיסי של המשחק עצמו"ותי על פי טיבו המהנקבעת, המזל או היכולת, גובר

א/ שיש בו אלמנטי( , כי פוקר הנו משחק מזל, ל נקבע"בפסק הדי� הנ.  ולא המקצוע�השחק� הממוצע

   .של יכולת

 813/88א "ע; ")נבו"פורס( ב (מדינת ישראל' יהושוע אלק� נא " מחוזי ת71624/00פ "ע :וראה(

מדינת . נ' ורקשטל ואח 929/96) א"ת(פ "ע; )1, )4 (ה"ד מ"פ שאול בצרי. מ נ"אסטבלישמנט נהל בע

  ).)"נבו"פורס( ב (ישראל
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 כי המשתת/ מהמר על כ0 ,הוא, משיבהשמנהלת ה, טיב( המהותי של משחקי ההימורי( או ההגרלה .59

א/ . תת/ אחרהצעה שלא הציע א/ מש, במזל, שההצעה הקרובה ביותר שיציע למחיר המירבי תהיה

 יכול בדר0 כלשהי לחשב כיצד להציע הצעה המקצוע�המשתת/ , בניגוד למשתת/ הרגיל, כי, א( ייטע�

א/ למשתת/ זה אי� כל יכולת למנוע , שלא הוצעה עדיי� והנה הקרובה ביותר למחיר המירבי

 . עתוהצעה זהה בהמש0 המכרז ובכ0 לפסול את הצ, בכוונה או שלא בכוונה, ממשתת/ אחר להציע

 שוני( במהות( ממכרזי( אישיי( ומכירות פומביות משיבה באתרכי המשחקי( שמקיימת ה, יובהר .60

, במכרזי( אישיי( מקווני(.  משחקי מזלאינהשמהות( , המתקיימי( באתרי אינטרנט אחרי(

המשתת/ מציע הצעות לתשלו( סכו( מסוי( עבור המוצר , )'בנספח " (אולסייל"דוגמת המכרז באתר 

, במכירות פומביות מקוונות. ממש כמו במכרז רגיל, ע בוחר הא( לקבל את הצעתו או לאוהמצי

 מה( הסכומי( שהציעו המשתתפי( האחרי( והוא יכול להציע בכל שלב סכו( גבוה רואההמשתת/ 

  . יותר ולזכות במוצר

 :באתר כמשחקי מזל" מכרזי("ישנ( מספר טעמי( לסיווג( של ה, בענייננו, בשונה מכ0 .61

בעת . אינ$ יודעי$ מראש אילו הצעות הציעו משתתפי$ אחרי$" מכרז"תתפי$ בהמש  .א

שמשתת1 מציע את הצעתו רק המזל קובע א$ הציע אותו משתת1 הצעה שכבר הוצעה ולכ� 

רק , א/ א( במזל הציע המשתת/ הצעה שלא הוצעה קוד( לכ� ועל כ� היא תקפה .תיפסל או לא

. ב מאוחר יותר את אותה הצעה ויפסול את הצעתוהגורל יקבע א( משתת/ אחר לא יציע בשל

 .  הוא מזלהללו" מכרזי("גור( הדומיננטי בעי( בברור כי היכללי משחק אלה מצב

 סיווג המשחק לעובדה זו נפקות לצור0 .אי� הגבלה למספר ההצעות שרשאי משתת1 להציע  .ב

סיכוי להשתת/ מגדילה את ה, הכרוכה בתשלו( נוס/, הצעה נוספתשכ� כל , כמשחק הימורי(

 . מנת להגדיל את סיכויי הזכייה" בפיס עלהגרלהבדומה למהמר שרוכש כמה כרטיסי , כרזבמ

, ות המשתתפי$ האחרי$המשתתפי$ תלויי$ באופ� מוחלט בפעול, בכל המשחקי$ באתר  .ג

מבלי , מאורע המתרחש באופ� אקראי נה ה"מזל" הגדרה נפוצה של .שעליה� אי� לה$ כל שליטה

א/ לא למשתתפי( ,  אי� לא/ משתת/במשחקי( באתר. ושלאד( תהיה שליטה על התרחשות

כל דר0 להבטיח שמשתת/ אחר לא יציע בשלב מאוחר יותר את אותו סכו( ויפסול , מקצועני(

,  לשלוט על פעולות המשתתפי( האחרי(משחקי המכרזי(אי יכולת המשתתפי( ב. הצעתואת 

מביאה לכ0 שהגור( הבלעדי ,  ואי יכולת( למנוע ממשתתפי( אחרי( לפסול את הצעת( שלה(

במוב� . הנו המזל בלבד, שיקבע בסופו של דבר א( יזכה משתת/ במשחקי ההימורי( באתר או לא

, או מציע,  בשני המקרי( המשתת/ רוש("וטו של מפעל הפיס הדבר זהה להגרלות הל, זה

 ".יעלו בגורל"מספרי( ומקווה שמספרי( אלו 

 בחלק מהמכרזי( התוצאות .מכרז הנ� הצעות פסולותכל  מההצעות המוגשות ב85% �בממוצע כ  .ד

 לרכישת מאזדה 21225' במכרז מס, לדוגמה.  לחלוטי�המתפרסמות בסו/ המכרז הנ� אבסורדיות

 ולא זכו להשתת/  הצעות היו פסולות10,548מתוכ� , עות הצ10,860 גשוהו) להל�' טנספח י( 3

א( היו !). מההצעות זכו להשתת/ במכרז 2% "כ(תקפות היו הצעות בלבד   הצעות312 "  ובמכרז

ברי שהמצב היה הפו0 ומרבית ההצעות היו , ולא על מזל, משחקי המכרזי( מבוססי( על ידע

 .הצעות תקפות
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 231 "ו, 230הקבועי( בסעיפי( , הגרלה או הימור, כי החריגי( לאיסור על קיו( משחק אסור, וי�יצ .62

  : לחוק העונשי� מורה כי230לשו� סעי/ .  בענייננואינ$ מתקיימי$, לחוק העונשי�

 שנתמלאו הימור או הגרלה,  לא יחולו על משחק228 עד 225הוראות סעיפי$ .  230"
  :בה$ שלוש אלה

  ;עריכת$ מכוונת לחוג אנשי$ מסוי$) 1(
  ;ינ$ חורגי$ מגדר שעשוע או בידורא) 2(
  ".הימורי$ או הגרלותאינ$ נערכי$ במקו$ משחקי$ אסורי$ או במקו$ לעריכת ) 3(

שבמשחק מצוי אינטרס , מכא�.  הינה גריפת רווחי( מהמשחקמשיבי(מטרת( של ה, בענייננו

עריכת המשחקי( ,  לתקנו�3על פי סעי/ , בנוס/. "מגדר שעשוע או בידור"חורג כלכלי והוא 

 בעלי כרטיסי אשראי בישראל אינ( . ובעל כרטיס אשראי תק/18גיל מכוונת לכל מי שהנו מעל 

 .  לחוק העונשי�230מהווי( חוג אנשי( מסוי( במוב� סעי/ 

  : לחוק העונשי� אינו חל231א/ החריג הקבוע בסעי/  .63

   –הוראות סימ� זה לא יחולו )  א. (231"
אשר לעריכת$ נית� מראש היתר מאת ,  מסויימתהגרלה או על הגרלותעל סוגי ) 1(

  ".;מי שהשר הסמיכו לכ+שר האוצר או מאת 

  .המשיבי( לא קיבלו כל היתר לעריכת משחקי ההימורי( מאת שר האוצר, בענייננו

�הימורי$ האסורי$ על/ הנ$ משחקי הגרלותמשיבי$ באתר הי$שמנהל" מכרזי$"ה, אמור איפוא .64

  . לחוק העונשי�224פי סעי1 

IV.בניגוד לתקנו�  באתר מנהלת את המכרזי$משיבה  ה.ב   

שני המכרזי( ובכלל זה את  , מנהלת את המכרזי( באתרמשיבהכי ה, טע� לחילופי� ובנוס/ ימבקשה .65

 .כמפורט להל�, א בעצמה קבעה בתקנו�בניגוד לכללי המכרזי( שהי ,מבקשבה( השתת/ ה

IV.ב.I .יצאו מהמכרז" להגיש הצעות בסכומי$ שמבקש אפשרה למשיבהה" 

 הצעה שהוצעה בסכו( זהה –" הצעה פסולה"בנוגע לאת הכללי( , בי� השאר,  לתקנו� מפרט10סעי/  .66

 . ונפסלה בשל כ0, י משתת/ אחר"להצעה שהוצעה קוד( לכ� ע

, )"הכלל" " להל�" (יצא מהמכרז" לתקנו� מופיע הכלל בנוגע להצעת הצעה פסולה בסכו( ש10בסעי/  .67

 : כדלהל�

 להגיש ולא יהיה נית� שתי ההצעות ייפסלו –א$ הוצעו שתי הצעות מחיר דומות "
   ". בהמש+ המכרז  שובהצעה זו

 את סכו( ההצעה להגיש לא נית� יהיה "כי לאחר שהוצעו שתי הצעות זהות ואלו נפסלו , הכלל קובע .68

והמערכת תימנע משאר המשתתפי( את האפשרות " יוצא מהמכרז"סכו( ההצעה , קרי. הפסולה שוב

 ."יצא מהמשחק"להגיש בהמש0 המכרז הצעות נוספות בסכו( זה ש

, בשונה מההתייחסות למשתת/ בודד בהמש0 הסעי/( הצעה "לא יהיה נית� להגיש"לשו� הכלל הנה  .69

 לא יכולי( להגיש הצעות בסכו( שאר המשתתפי$כי , ומכ0 נובע, )..."משתת1 שהציע"שהנה 

הכלל מתייחס לאי אפשרות טכנית להגיש את ההצעה במוב� זה , כמו כ�. י שתי הצעות זהות"שנפסל ע

 ). בדומה לאי אפשרות טכנית להגיש בטעות הצעה זהה פעמיי((כת תמנע הגשת הצעה זו שהמער
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להגיש , ולשאר חברי הקבוצה, מבקש לו כ� אפשרמשיבי$בפועל ה, שבניגוד לאמור בכלל, דא עקא .70

 דמי הצעה עבור אות� הצעות ה$ מווגב, שהנ� הצעות פסולות מראש, הצעות בסכומי$ שכבר נפסלו

 בגי� והמשיבה נפסל" מכרזי" מהמשתתפי$ ב85% �כ. $ שכבר לא היו קיימי$פסולות בסכומי

 למשיבי$ סכומי כס1 נכבדי$ מבלי לקבל שילמוהצעת הצעות בסכומי$ שאינ$ קיימי$ למעשה ו

  . כל אפשרות להשתת1 במכרז

הצעות זהות , ולעיתי( מאות,  עשרותכי בכל מכרז נפסלות,  מעלהתוצאות המכרזי( באתרבדיקת  .71

מכל אות( משתתפי( שהציעו הצעות . ל" הנ10בניגוד לאמור בכלל בסעי/ , סכו(י� הצעת אותו בג

שעבור( לא קיבלו המשתתפי( זכות להשתת/ , אלו נגבו דמי הצעה בגי� אות� הצעות פסולות מראש

 .רוב� המכריע של ההצעות המוצעות הנ� פסולות, בכל המכרזי(. במכרז

היו הצעות  7,368מתוכ� ,  הצעות7,783הוגשו , מבקשו השתת/ ה ב20896' במכרז מס, כ0 לדוגמה

 מדובר בהצעות "  4 90 הצעות במחיר הצעה של 7,368(! הצעות בלבד היו תקפות 415 "ו (!) פסולות

 171 !).שמרבית� המוחלט היו פסולות מלהשתת/ במכרז עוד בטר( הוגשו 4 663,120בשווי 

את הסכו( ! וכל הצעותיה( נפסלו,  4904 – המירביהסכו( , אותו הסכו(הציעו את  משתתפי$

דמי ההצעות נגבו מאות( משתתפי( . ול( נפסלו ג( כ� וכ משתתפי105$הציעו ,  489.994, שמתחתיו

 . במלוא(

  .בקשהל' חינספח ב ומסומני( כ"מצ, יפ'העתקי הדפי( הרלוונטיי( מתוצאות מכרז הג

 'חינספח 

בשווי של ( הצעות פסולות 10,548מתוכ� ,  הצעות10,860צעו  הו3 לרכישת מאזדה 21225' במכרז מס

,  1994 "אותו הסכו( הציעו את  משתתפי152$.  הצעות תקפות בלבד312 "ו!) ח"קרוב למיליו� ש

  .ונפסלו

  .לבקשה' טינספח ב ומסומני( כ"מצ, מכרז המאזדהתוצאות העתקי הדפי( הרלוונטיי( מ

  'טינספח 

 ה$ בכ+ שאפשרה ל פעלה בניגוד לתקנו� כלפי חברי הקבוצההמשיבכי ה, מהאמור לעיל עולה .72

  . לתקנו�10להגיש הצעות פסולות בסכומי$ שאינ$ קיימי$ בניגוד לאמור בכלל בסעי1 

IV.ב.II .פעמיי$ להגיש את אותה הצעה פסולה מבקש אפשרה למשיבהה  

כי הכלל ,  טוענתיבהמשכי ה, עולה, )בקשהל' טונספח (צביקה ריז ,  ע( נציג המשיבהמבקשמשיחת ה .73

 מנסה להציע את אותה הצעהאותו משתת/ שהציע הצעה פסולה ו,  מתייחס למשתת/10בסעי/ 

 . שאר המשתתפי(ל ולא,  שוב בטעותפסולה

 שתי משמעויות לפיו כאשר ישנ�, כלל בפרשנות הסכמי( את ה� זהכי יש להחיל בעניי, המבקש יטע� .74

,  מהדורה שנייה,"דיני חוזי$", שלו' ג( לרעת מנסחו יש לפרש את החוזה, סבירות לפירוש החוזה

שא/ אינה הגיונית , המשיבי( ה( שניסחו את התקנו� ועל כ� יש לדחות את פרשנות(). 324"322' בעמ

 . לחלוטי�

המשיבה ש, משמעות הדבר הנההרי ש, 10ג( א( נקבל את פרשנות המשיבה לכלל בסעי/ , ע( זאת .75

, י אותו משתת/" הצעת הצעות פסולות פעמיי( ע"גע לעניי� אחרמודה בכ0 שהפרה את התקנו� בנו

 .כמפורט להל�
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כי פירוש , באופ� חד משמעי, מבקש התעקשה בשיחה המוקלטת שניהל עימה המשיבהה, כאמור .76

 שתי ההצעות ייפסלו ולא יהיה נית� להגיש הצעה זו –א$ הוצעו שתי הצעות מחיר דומות "הכלל 

, להגישה שוב בטעות, ערכת לא תית� למשתת/ שהגיש הצעה פסולה הנו שהמ" בהמש+ המכרז שוב

  :כדלהל�

  ...זה רק" לא נית� יהיה להגיש הצעה זו"אוקי ואתה אומר הפירוש של : מבקשה"
 ובטעות הגשת אותה עוד 98.99א$ הגשת הצעה ' לדוג, זה ברמה האישית: צביקה

היא , הזאת עוד פע$אז המערכת לא תית� ל+ להגיש את ההצעה , אתה בעצמ+, פע$
כי אתה כבר הגשת , והיא ג$ לא תחייב אות+, תרשו$ שאתה כבר הגשת את ההצעה

  ).'טו נספח( ."את ההצעה

 : כי, טענה המשיבה, )לבקשה' טנספח  (משיבה למבקשא/ בתכתובות בי� ה .77

ואכ� לא . אכ� נפסלת וחוייבת בגי� הצעה זו, ברגע שהגשת הצעה זהה ללקוח אחר"
 "+ להגיש אותה שוב בהמש+ המכרזתוכל להמשי

הצעה , וני(בשני מקרי( ש, בו השתת/יפ 'הגבמכרז ,  להגישמבקש לכ� נתנהשהמערכת , דע עקא .78

 מבקשכי ה, עולה, המפורסמי( באתר, מבקשמנתוני המכרז בו השתת/ ה! פסולה שהגיש קוד( לכ�

 שהמערכת מנעה ממנו מבלי, פעמיי( בטעות  460 " ו489.54הגיש את סכומי ההצעות הפסולות 

 .לעשות כ�

ב ומסומ� "מצ,  במכרז פעמיי(מבקששהגיש ה 460 " ו489.54בסכומי( העתק ההצעות הפסולות 

  .בקשהל' כנספח כ

 'כנספח 

, להגיש הצעות פסולות פעמיי(, חברי הקבוצה, אפשרה למשתתפי( אחרי( במכרזי(א/ המשיבה  .79

  .י אותו משתת/"תה הצעה פסולה שוב עלפיה המערכת לא תאפשר הגשת או, בניגוד לטענתה

ב ומסומ� "מצ, י אות( משתתפי("פעמיי( עשהוגשו  הצעות פסולות דפי מכרזי( בה� מופיעותהעתק 

  .לבקשה' אנספח ככ

 'אנספח כ

 פעלה בניגוד לתקנו� בכ0 משיבהה, 10 לכלל בסעי/ משיבהא/ א( נקבל את פרשנות ה, אמור איפוא .80

  . הצעה פסולה שוב להגיש את אותהמבקששאפשרה ל

IV.ב.III .י למעלה משני משתתפי$  " נפסלו א1 שסכו$ הצעת� נפסל עמבקשהצעות ה 

 במכרזי( בה( מבקשההצעות הפסולות שהציע הבניגוד לתקנו� בכ0 שכל אחת מ א/ פעלה משיבהה .81

 משיבהה, קרי. י למעלה משני משתתפי$"נפסל קוד$ לכ� ענפסלה למרות שסכו( ההצעה , השתת/

 .בניגוד לאמור בתקנו�, "לא היה קיי(" שהציעו הצעות בסכו( שכבר יותר משני משתתפי$ פסלה

  : לתקנו� מורה כדלקמ�10לשונו של סעי/  .82

 שתי ההצעות,  הגישו הצעה בסכו$ זהה עבור המוצרושני משתתפי$ היה "...
למע� הסר ספק מובהר בזאת כי ג$ במקרה של הצעה שתיפסל ייגבו עבורה . ייפסלו

 .  ההשתתפותדמי
  הנחיות השתתפות נוספות 

 להגיש  ולא יהיה נית� ייפסלושתי ההצעות – מחיר דומות שתי הצעותא$ הוצעו 
  ..".הצעה זו שוב בהמש+ המכרז
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 רשאית לפסול משיבהה, שהנו הסעי/ היחיד בתקנו� המתייחס להצעות פסולות,  לתקנו�10לפי סעי/  .83

 מתייחס 10 סעי/ .י שני משתתפי("ו עבור המוצר ע באותו הסכו( שהוצעשתי הצעות זהות בלבד

יותר י שני משתתפי( ולא ל"באופ� דווקני וחד משמעי לאפשרות של הצעת שתי הצעות זהות בלבד ע

 משתי הצעות מציעות את אותו יותראי� כל התייחסות בתקנו� למצב בו . יותר משתתפי$ או הצעות

  .הסכו( ונפסלות בשל כ0

שכ� התקנו� ,  הצעות שהוצעו באותו סכו(5, למשל,  זכות לפסולמשיבההמקנה לאי� בתקנו� כל סעי/  .84

 משיבי(שא( היו ה, ברי.  לא יותר ולא פחות" רשות לפסול שתי הצעות זהות בלבדמשיבהמקנה ל

ה( יכלו לציי� , ולא שתיי( בלבד,  ההצעות הזהות המוגשות במכרז ייפסלוכלמעונייני( לקבוע כי 

ההצעות , הגישו הצעה בסכו$ זהה עבור המוצרומספר משתתפי$ היה " :זאת בצורה הבאה

  ...."ההצעות ייפסלו –הצעות מחיר דומות מספר א$ הוצעו ": ובהמש0". ייפסלו

להבדיל . הדומי( למכרזי( באתר" מכרזי( הפוכי(" מנהל "WIN1"אתר האינטרנט , לש( השוואה .85

 :כי, לעניי� הצעות פסולות, קובע, "WIN1"תקנו� המכרזי( באתר , מהאמור בתקנו� באתר

  ההצעות  סכו$ זהה אזי , יותראו, שני משתתפי$הציעו , היה ובמהל+ המכרז"
  ".הופ+ לנפסל ויוצא מהמכרז וסכו$ ההצעה תפסלנה 
  

  .בקשהל' בכנספח ב ומסומ� כ"מצ, "WIN1"העתק תקנו� אתר 
  'בכנספח 

 , נפסל–כל מי שמגיש הצעה זהה במכרז , משיבה בניגוד למכרזי( באתר ה,"WIN1"במכרזי( באתר  .86

כי כל ההצעות ,  מעונייני( לקבועמשיבי(א( היו ה. "WIN1"כ0 נקבע בתקנו� המכרזי( באתר , שכ�

כל שהיה עליה( לעשות הוא לנסח את התקנו� כפי שהוא נוסח באתר , הזהות במכרזי( באתר ייפסלו

"1WIN" .כאשר היו יותר משתי הצעות , בקשמפסילת הצעות ה, ועל כ�, משיבי(זאת לא עשו ה

 .הייתה בניגוד לתקנו�, י משתתפי( אחרי("שהוצעו באותו סכו( ע

 כ0 שרק שני משתתפי( המציעי( את אותו הסכו( י(המכרזמשחקי  את כללי משיבהמשניסחה ה .87

שכ� היו הצעות רבות נוספות , מבקשהיא פעלה בניגוד לתקנו� בכ0 שפסלה את הצעות ה, ייפסלו

  .בגי� הצעת אות( סכומי( בדיוקשנפסלו 

IV.ב.VI .המשיבה מסיימת את המכרזי$ בטר$ מכסת ההצעות המינימאלית מתמלאת  

הסגירה " מפרסמת את ההודעה כי המשיבה, מבדיקת המכרזי( באתר עולה, א( לא די באמור לעיל .88

טר$ בשמשמעותה הנה שמכסת ההצעות המינימאלית התמלאה והמכרז יסתיי( באותו יו( , "היו(

את המכרזי$ מבלי שמכסת ההצעות המינימאלית מסיימת ו, התמלאה מכסת ההצעות המינימאלית

 . תקנו�כללי המכרזי( בבניגוד גמור לבעשותה כ0 פועלת  . כללהתמלאה

 :כדלהל�,  לעניי� מש0 המכרז ומועד סגירתומכרזי( לתקנו� מפרטי( את כללי ה16"14סעיפי(  .89

 ות$ זמ� כשמלאו ההצעות לסגירת המכרז buy11בכל מכרז המוצג באתר . 14"
 .  המכרז נסגר�הסגירה 

במידה . בכל מכרז קיי$ שעו� מכרז המורה את הזמ� שנותר עד לסגירת המכרז. 15
 המכרז נמש+ עד – ומכסת ההצעות שהוצעה על ידי הנהלת האתר הגיעה ליעדה

  . לסיו$ הזמ� המירבי שקבעה הנהלת האתר
א+ מכסת ההצעות הדרושות לאותו מכרז הגיע לסיו$ הזמ� במידה ושעו� המכרז . 16

 לאותו מכרז בכדי שימלאו כל מספר הארכת זמ� נוספת שעו� המכרז ית� לא התמלאה
וזאת עד למועד אשר ייקבע על ידי האתר על פי שיקול , ההצעות הדרוש לסיו$ המכרז

ור+ בתחלופה דעתו הבלעדי על יסוד קריטריוני$ של גובה מחיר המוצר שבמכרז והצ
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ההדגשה לא ( ".לאחר פרק הזמ� האמור יופסק המכרז. גבוהה של מוצרי$ באתר
  .)ש.י, במקור

 מינימאליתההצעות המכסת שעו� המכרז ו "בשניי(מש0 המכרז תלוי ,  לתקנו�16"14לפי סעיפי(  .90

מכסת  " שני התנאי( יתמלאומכרז יסתיי( א0 ורק כאשר  לתקנו� 14לפי סעי/ . שנקבעה למכרז

במידה ומכסת ,  לתקנו�16 לפי סעי/ .ההצעות המינימאלית התמלאה ות( זמ� הסגירה בשעו� המכרז

 " לא יסתיי( (יופסקהמכרז שלאחריו , המשיבה תארי0 את המכרז לפרק זמ�,  התמלאהלאההצעות 

 . )יופסק

אינה כמעט בכל המכרזי$ מכסת ההצעות המינימאלית , ל"ניגוד גמור לאמור בסעיפי$ הנב .91

את המכרזי$ בטר$ התמלאה מכסת ההצעות כרגיל המשיבה מסיימת , למרות זאת.  כלללאתמתמ

. ומפרה בכ+ את החוזה ע$ המשתתפי$ בצורה בוטה, לפי שיקול דעתה וכרצונה, המינימאלית

המשיבה אינה מאריכה , אתא1 שמכסת ההצעות בכל מכרז אינה מתמל,  לתקנו�16בניגוד לסעי1 

בצורה רגילה את המכרז  אלא מסיימת ,אותו  משלא התמלאה המכסה ומפסיקה את המכרז

 . לחלוטי�

המשיבה א/ מפרסמת במהל0 המכרזי( הודעות שמשמעות� הנה שמכסת ההצעות המינימאלית  .92

 .מבלי שמכסת ההצעות המינימאלית קרובה להתמלא, התמלאה והמכרז על ס/ סגירה

המעידות על התקדמות המכרז ,  שעו� המכרז סוגי הודעות ליד3במהל0 כל מכרז באתר מופיעות 

  ."מכרז בסגירה" "ו" הסגירה היו$","מכרז לקראת סגירה": הודעות אלו ה�. לקראת סיומו

' גכנספח ומסומ� כב "מצ, )מסומנות בעיגול (ל ליד שעו� המכרז"העתק ד/ מכרזי( ע( ההודעות הנ

  .לבקשה

 'גכנספח 

 :ל כדלהל�"יבה את משמעות ההודעות הנסבירה המשמ, בד/ מקרא אתר המכרזי( באתר .93

מכרז שמכסת "לפי המשיבה כאשר מדובר ב זו תופיעהודעה  "" מכרז לקראת סגירה"  .א

  ".בוקרא+ מועד הסגירה שלו , ההצעות שלו טר$ הגיע לאפס

, הסתיימה שמכסת ההצעות בומכרז "הודעה זו מתייחסת לפי המשיבה ל �"הסגירה היו$"  .ב

 " .ד באותו היו$עוהעצר  ייסגר בתו$ שעו�

ייסגר בתו$ , הסתיימה בו מכרז שמכסת ההצעות"הודעה זו הנה לגבי  –" מכרז בסגירה"  .ג

 .)ש.י, ההדגשה לא במקור(" .נית� להגיש הצעות במצב זה. שעו� העצר

  .לבקשה' דכנספח ב ומסומ� כ"מצ, העתק ד/ מקרא המכרזי( באתר

 'דכנספח 

הסגירה "ההודעה , בכל המכרזי$, ד/ מקרא המכרזי(כי בניגוד לאמור ב, מעלה המכרזי( בדיקת .94

 . מכסת ההצעות המינימאלית התמלאהבטר$ מופיעה ליד שעו� המכרז  "היו$

, 29.12.09ביו( , )"מכרז נוקיה" "להל� (N900 לרכישת מכשיר נוקייה 21882במכרז , כ0 למשל .95

 להתמלאות מכסת ההצעות  עד הצעות774נותרו ,  דקות לסגירת המכרז לפי שעו� המכרז20כשנותרו 

 מכסת ההצעות המינימאלית לסגירת המכרזקרי .  הצעות326כ "בעוד שהתקבלו בסה, המינימאלית

   . הצעות1,100 הייתה
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  .לבקשה' הכנספח ב ומסומ� כ"מצ, 29.12.09העתק מס0 מכרז נוקיה מיו( 

 'הכנספח 

ות לסגירת המכרז לפי שעו�  דק40כשנותרו , 30.12.09 "ב, יממה לאחר מכ�בשעות אחר הצהריי( 

 להתמלאות מכסת ההצעות  הצעות692נותרו  ו הצעות408כ "התקבלו במכרז בסה, המכרז

  . המינימאלית

  .לבקשה' וכנספח ב ומסומ� כ"מצ, 30.12.09 ביו( 15:09העתק מס0 מכרז נוקיה משעה  

 'וכנספח 

פירוש הודעה זו . "כרז בסגירהמ" הופיעה ליד שעו� המכרז ההודעה , לער23:000בשעה , באותו יו(

, אול(.  והמכרז ייסגר בתו( הזמ� שמורה שעו� המכרזשמכסת ההצעות המינימאלית התמלאה, הנו

בעוד מכסת ההצעות ,  הצעות425כי בשלב זה התקבלו במכרז רק , במס0 המכרז נית� לראות

מבלי שמכסת רז  המשיבה החליטה על דעת עצמה לסיי( את המכ! הצעות1100המינימאלית הייתה 

 .התמלאה, שהיא בעצמה קבעה בתחילת המכרז, ההצעות המינימאלית

  . לבקשה' זנספח כב ומסומ� כ"מצ, 30.12.09 ביו( 23:00 משעה נוקיההעתק מס0 מכרז 

 'זנספח כ

 ממכסת ההצעות פחות הצעות 109,  בלבד הצעות991המכרז נסגר בסופו של דבר כשהתקבלו  .96

לא ניתנה כל הארכת ,  עד סו/ המכרזלא התמלאהצעות המינימאלית א/ שמכסת הה !המינימאלית

אלא הסתיי( משלא התמלאה מכסת ההצעות זמ� עד להתמלאות מכסת ההצעות והמכרז לא הופסק 

  .כרגיל

  .לבקשה' חנספח כב ומסומ� כ"מצ, העתק ד/ תוצאות מכרז נוקיה  

  'חנספח כ

הייתה מכסת ההצעות , קומפק מתוצרת מחשב ניידלמכירת , 21917' במכרז מס "דוגמה נוספת

  .  הצעות750המינימאלית בתחילת המכרז 

  .לבקשה' טנספח כב ומסומ� כ"מצ, העתק מס0 מכרז סמסונג בשלב התחלתי של המכרז  

  'טנספח כ

 " מהדרוש במכסת ההצעות המינימאליתפחות הצעות 451,  בלבד הצעות299  במכרזשהתקבלולאחר  .97

  . שמשמעותה הנה שמכסת ההצעות התמלאה,"ירה היו$הסג"הופיעה ההודעה , 750

  .לבקשה' לנספח ב ומסומ� כ"מצ, "הסגירה היו$"ע( ההודעה  קומפקהעתק מס0 מכרז 

  'לנספח 

מאתיי( ( 215,  בלבד הצעות535כי התקבלו במכרז זה , ע( פרסו( תוצאות המכרז נית� היה לראות .98

 . למכסת ההצעות המינימאלית ההצעות הדרושות 750 "הצעות פחות מ!) וחמש עשרה

  .לבקשה' אלנספח ב ומסומ� כ"מצ, קומפקהעתק ד/ תוצאות מכרז 

  'אלנספח 

לא ניתנה כל הארכת זמ� עד ,  עד סו/ המכרזלא התמלאהא/ שמכסת ההצעות המינימאלית , ג( כא�

  .להתמלאות מכסת ההצעות והמכרז לא הופסק אלא הסתיי( כרגיל
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, כי במידה ומכסת ההצעות המינימאלית במכרז לא תתמלא, נו� מצוי� לתק16בסעי/ , א( לא די בכ0 .99

הארכת  "משמע, הארכת זמ� בלשו� יחיד.  שלאחריה ייסגר המכרזהארכת זמ� נוספתשעו� המכרז ית� 

סתיי( מלאחר ש,  השתת/ המבקשה(בי( במכרזכמו ג( , י( באתרמכרזהבכל , בניגוד לכ0. אחתזמ� 

ולעיתי$ מאות , עשרותואר0 מזמ� המכרז ,  התמלאהלאינימאלית שעו� המכרז ומכסת ההצעות המ

 . המכרזמאות פעמי( בטר( הסתיי(יפ בו השתת/ המבקש הואר0 זמ� המכרז 'במכרז הג. פעמי$

, מר צביקה קצבורג,  לשעבר"PC PLUS"כ0 למשל התייחס בבלוג שלו עור0 מגזי� המחשבי(  .100

 : במסגרת מכרז שהשתת/ בו באתרהמשיבהלפעולות 

ההצעה השלישית .  החלטתי להצטר1 למכרז מסוי$...אני חושב שיש גבול..."
מספר המציעי$ . שנתתי נעמדה במקו$ הראשו� ואז התחילה מסכת הארכות המוצר

אחרי . והסעי1 לעיל הופעל בדיוק כמו שהבטיחה החברה, היה קט� מאוד יחסית
א$ את$ (תר משלי מישהו אחר הציע הצעה טובה יו(!!!!)  הארכות 36משהו כמו 

?  הארכות36). תמצאו את התקנו� המלא באתר, באמת מעונייני$ לדעת אי+ זה עובד
עלות הגשת ההצעות כמוב� ירדה אחרי חמש דקות מכרטיס הויזה . אולי אפילו יותר

  .ה$ ממש לא חיכו לראות מה יהיה ע$ המכרז… שלי
 חושב שלמרות הסעי1 לעיל אני. אני לא בנוי לזה כנראה. זה הספיק לי. נשברתי, זהו

אני מבטיח כא� . חייבת להיות מגבלה למספר הפעמי$ בה$ נית� להארי+ מכרז

 או כל אתר מכרזי$ אחר שתהיה בו אפשרות 1buy1 �חגיגית שאני לא אצטר1 שוב ל
 72לאתר הארי+ את המכרז עד ק4 הדורות ואפילו לבטל א$ לא תהיה פעילות במש+ 

  "!זיר את הכס1 לאלו שכ� השתתפו בומבלי להח) מהתקנו�(שעות 
  

  .לבקשה' בלנספח ב ומסומ� כ"מצ, קצבורגמר העתק הרשימה של 

  'בלנספח 

המשיבה מפרה את התקנו� בצורה זו בכל המכרזי$ , למעט מספר מועט וזניח של מכרזי$ .101

מהמכרזי$ שנבדקו באתר במש+ תקופה של כשבועיי$ המכרז הסתיי$ בכל אחד . באתרהמתנהלי$ 

את , בחוסר תו$ לב וביודעי�, בכל המכרזי$ המשיבה פרסמה. י שמכסת ההצעות התמלאהמבל

, האריכה את זמ� המכרז עשרות פעמי$,  ההצעותבטר$ התמלאה מכסת" הסגירה היו$"הודעה 

בניגוד , מלאהמבלי שמכסת ההצעות התולבסו1 החליטה באופ� שרירותי לסיי$ את המכרז כרגיל 

  .מוחלט ובוטה לתקנו�

מבלי  המכרז (הסתיילאחר מכ� ו "הסגירה היו$"עתק מכרזי( נוספי( בה( הופיעה הודעה ה

  .לבקשה' גלנספח ב ומסומ� כ"מצ, שמכסת ההצעות התמלאה

  'גנספח ל

IV.ב.V.פעלה בניגוד לתקנו�  בנוגע למש+ המכרזי$משיבה ה   

 .המכרזי(מש0 פרטי( שסיפקה למבקש בנוגע ל א/ פעלה בניגוד לתקנו� בנוגע למשיבהה .102

 :כדלקמ�,  לספק למשתתפי( במכרז פרטי( בדבר מש0 המכרזמשיבה לתקנו� מתחייבת ה7בסעי/  .103

  : במסגרת כל מכרז יסופקו למשתת1 פרטי$ כדלקמ�"
  . פות במכרזתשיעור דמי ההשת. א
  . כמות ההצעות המינימלית. ב
  " .מש+ המכרז. ג

 לספק למשתתפי( במכרזי( את כל בהמשימתחייבת ה, המפורסמת באתר" אמנת השירות"ב, בנוס/ .104

  :כדלהל�, המידע לגבי המכרז באופ� בולט

 מתחייבי$ להציג בפניכ$ בכל מכרז את כל המידע הרלוונטי 1buy11אנו באתר "
  ".המהותי אודות המוצר ואודות המכרז באופ� בולט



 20

  .בקשהל' דלנספח ב ומסומ� כ"מצ, העתק אמנת השירות באתר
 'דלנספח 

 התחייבה לספק למשתתפי( פרטי( לגבי מש0 משיבהה, ובאמנת השירות, תקנו� ל7א/ שבסעי/  .105

אמיתי של מש0 הה כלל פרטי( בדבר מבקש לא סיפקה למשיבהה, בפועל, ובאופ� בולט, המכרז

  .  או סיפקה לו פרטי( שגויי( לחלוטי�/ו, ודאי שלא באופ� בולט, מכרזה

 מרכיב הזמ� ומרכיב מכסת הצעות "מרכיבי(מש0 המכרז תלוי בשני ,  לתקנו�15"14לפי סעיפי(  .106

האפקט . בכל מכרז ישנו שעו� מכרז המורה את הזמ� שנותר לכאורה עד לסגירת המכרז. מינימאלית

הוויזואלי של הזמ� ההול0 והאוזל בשעו� המכרז בא ליצור הרגשת דחיפות אצל המשתתפי( במכרז 

מטרתו היחידה של שעו� המכרז , עשהלמ. על מנת לפתות( להציע הצעות בטר( יאחרו את המועד

הנה להלחי) את המשתתפי( להגיש את הצעותיה( ואי� לו כל משמעות מבחינת הזמ� שנותר עד 

שעו� המכרז מורה את הזמ� , לסגירת המכרז שכ� רק כאשר מכסת ההצעות המינימאלית מתמלאת

סת ההצעות בטר( מתמלאת מכ, בכל המכרזי(, על כ�. האמיתי שנותר עד לסגירת המכרז

מתחדש שעו� המכרז שוב ושוב עשרות פעמי( עד סגירת המכרז כ0 שלמשתתפי( אי� , המינימאלית

 . כל דר0 לדעת מתי המכרז יסתיי(

אול( ,  תלויה בהתמלאות מכסת ההצעות המינימאלית המכרז סגירת,לאור האמור בתקנו�, לכאורה .107

וסגירת( תלויה א0 ורק ברצונה , אתרוב המכרזי( מסתיימי( מבלי שמכסת ההצעות מתמל, בפועל

ללא כל קשר , המכרזי( מסתיימי( כשמתחשק למשיבה לסיי( אות(, בסופו של יו(. של המשיבה

 .  דבר שהמשיבה מסתירה ממשתתפי המכרז, לכמות ההצעות שהתקבלה במכרז

באופ�  או,  אינה מציינת במס0 המכרז ליד שעו� המכרזמשיבהה, בניגוד להתחייבותה באמנת השירות .108

משתתפי( שאינ( , וכ0, כי סגירת המכרז תיעשה בכפו/ למכסת ההצעות המינימאלית, בולט אחר

  . מתעמקי( בתקנו� אינ( מודעי( לפרט זה

שעו� המכרז הורה שנותרו עוד , יפ' את הצעותיו במכרז הגמבקשכשהגיש ה, בהתא( לאמור לעיל .109

החל להילח) ושלח מייל , לות ללא סיבהשראה שהצעותיו נפס, מבקשה. כשעתיי( עד לסגירת המכרז

לאחר .  דקות לסגירת המכרז ולכ� יש להזדרז50בו ציי� שנותרו עוד ) בקשהל' טנספח (דחו/ 

ולאחר מכ� ,  הופתע לגלות כי שעו� המכרז התחדש לפרק זמ� נוס/מבקשה, שהסתיי( זמ� המכרז

!)  ימי(60(ו/ כחודשיי( המכרז הסתיי( לבס, מבקשלתדהמת ה .התחדש שעו� המכרז שוב ושוב

ובפרק זמ� זה התחדש המכרז ,  את הצעותיו וסבר כי המכרז עומד להסתיי(מבקשלאחר שהגיש ה

 !)'נספח לב, וראה בנוס/ רשימתו של מר קצבורג (מאות פעמי(

 מסוגלת להערי0 מהו פרק הזמ� שלוקח משיבהה.  שני(3 " מפעילה את האתר כמשיבהה: ודוק .110

 ייסגר רק לאחר מבקש כי המכרז בו השתת/ ה, ידעהמשיבהה. מלית להתמלאלמכסת ההצעות המיני

בזמ� , שעות'  הראתה שעו� המציי� כי מש0 המכרז עד לסגירה הנו מסמשיבהבכ0 שה. שבועות' מס

יש , שמכסת ההצעות המינימלית במכרזי כלי רכב מתמלאת רק כעבור חודש, מנסיונה, שהיא יודעת

  .שכ� מדובר באספקת מידע שגוי לגבי מש0 המכרז, פעולה בניגוד לתקנו�משו( 

מכרז " ו"הסגירה היו$", "לקראת סגירהמכרז "הודעות ה תופיעומ, בכל המכרזי(, יתרה מכ0 .111

 על מנת לגרו( למשתתפי( לחשוב בניגוד גמור להתקדמות המכרז בפועלליד שעו� המכרז " בסגירה

  .שהמכרז קרוב לסגירתו
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 בלבד מס0 20% " לאחר שהוגשו כ,  מופיעה בכל מכרז"את סגירהמכרז לקר"ההודעה , כ0 למשל

מכסת ההצעות הודעה זו מופיעה בכל המכרזי( בשלב בו , קרי. מכסת ההצעות המינימאלית

  ! וכאשר נותרו מספר ימי( עד לסיו( המכרז אינה קרובה להתמלאהמינימאלית 

  .לבקשה' הלנספח ב ומסומ� כ"מצ, " לקראת סגירה"העתק מכרזי( לדוגמה בה( הופיעה ההודעה 

 'הל נספח 

הסגירה " " ו"מכרז בסגירה"ות המשיבה מפרסמת את ההודע, ברוב( המוחלט של המכרזי(, כמו כ� .112

על פי , בטר( מכסת ההצעות המינימאלית מלאה, התמלאה כי מכסת ההצעות � הנו שפירוש,"היו$

 . שיקול דעתה המוחלט

 דקות לסגירת 20כשנותרו  ,) לבקשה94סעי/ (  נוקיהזמכר "י המבקש" שנבדק עמכרזב, כ0 למשל .113

 1,100 ( עד להתמלאות מכסת ההצעות המינימאלית הצעות774נותרו , המכרז לפי שעו� המכרז

, "מכרז לקראת סגירה"בשלב זה כבר הופיעה ההודעה .  הצעות326כ "בעוד שהתקבלו בסה, )הצעות

   ).קשהלב' הנספח כ (קרוב לסגירהשמשמעותה הנה שהמכרז 

,  דקות לסגירת המכרז לפי שעו� המכרז40כשנותרו , צ"בשעות אחה, 30.12.09 "ב, יממה לאחר מכ�

 להתמלאות מכסת ההצעות  הצעות692 ועדיי� נותרו  הצעות408כ "התקבלו במכרז בסה

המכרז אמור היה להסתיי( רק , ועל כ�,  הצעות88כ "קרי במהל0 יממה התקבלו בסה, המינימאלית

  ."מכרז לקראת סגירה"בשלב זה כבר הופיעה ההודעה , כאמור!  ימי(8כעבור 

מכרז " שעות לסיו( המכרז הופיעה ההודעה 23:36:58כשנותרו ,  לער23:000בשעה , באותו המכרז

 הופיעה בשלב בו התקבלו במכרז רק ,שמכסת ההצעות התמלאה שפירושה הנו הודעה זו ."בסגירה

  ).לבקשה' זנספח כ( ת הצעו425

 ,"הסגירה היו$" הופיעה ההודעה , שעות לסיו( המכרז23:09:26כשנותרו , כחצי שעה נוספתאחר ל

  הצעות600 " א/ שהיו חסרות למעלה מתמלאההמציינת שמכסת ההצעות המינימאלית ( היא גש

  .להתמלאות מכסת ההצעות

  . לבקשה' ולנספח ב ומסומ� כ"מצ, נוקיההעתק מס0 מכרז 

  'ולנספח 

 ביחד ,"הסגירה היו$" הופיעה ההודעה , שעות לסיו( המכרז23:06:38כשנותרו , ותדק' לאחר מס

  !"מכרז בסגירה"ע( ההודעה 

  . לבקשה' זלנספח ב ומסומ� כ"מצ, העתק מס0 מכרז נוקיה

 'זלנספח 

א0 לאו דווקא בסיו( הזמ� , באותו היו( פירושה שהמכרז ייסגר ,"הסגירה היו$"ההודעה , כזכור .114

לעומת . שכ� יתכ� והמכרז יואר0 מספר פעמי( באותו היו(, כרז בעת הופעת ההודעהשמורה שעו� המ

, קרי. ברגע ששעו� המכרז מסתיי( פירושה שהמכרז מסתיי( ,"הסגירה כעת"ההודעה , זאת

  ".הסגירה היו$"מציינת פרק זמ� שהנו בהכרח קצר בהרבה מההודעה " הסגירה כעת"ההודעה 
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 פרסמה את ולאחר מכ�, )'זנספח כ( "מכרז בסגירה" ההודעה המשיבה פרסמה את, במכרז לעיל .115

שהמכרז ייסגר בתחילה פירוש הדבר הוא שהמשיבה קבעה )! 'ונספח ל( "הסגירה היו$"ההודעה 

א0 , באותו יו$ייסגר  יואר0 וכי המכרז, ולאחר מכ� החליטה לקבוע, בתו( הזמ� שמורה שעו� המכרז

 באותו שתי ההודעות יחדיופרסמה המשיבה את , לבסו/. רזלאו דווקא בתו( הזמ� שמורה שעו� המכ

פרקי ל מציינות " א/ ששתי ההודעות הנ,)'זנספח ל( "מכרז בסגירה" וג( "הסגירה היו$" ג(, מס0

 !  שוני$ בתכליתזמ�

כי המשיבה פועלת בחוסר תו( לב בכ0 שהיא פועלת בניגוד לתקנו� בנוגע להתמלאות מכסת , לומר .116

מדובר . ייעשה חסד ע( המשיבי(, כמפורט לעיל, ת ובנוגע למש0 המכרזי(ההצעות המינימאלי

תו0 , המשיבה מנהלת את משחקי המכרזי( באתר ככל העולה על רוחה. ברמאות במלוא מוב� המילה

 " וודאי שבהתעל( מהתחייבויותיה באמנת השרות באתר, התעלמות מוחלטת מהאמור בתקנו�

ברצותה היא קובעת כי המכרז ייסגר עוד , א מפסיקה אותוברצותה הי, ברצותה היא מאריכה מכרז

תו0 הפרה בוטה וצינית של התחייבויותיה כלפי , ולאחר מכ� מחליטה להאריכו ביו( נוס/, שעה

המשיבה מנצלת את ! הצרכני( המשלמי( סכומי כס/ נכבדי( בגי� השתתפות( במשחקי( אלו

ואת העובדה , קוב אחרי תעלוליה באתרהעובדה שלמרבית המשתתפי( אי� את הזמ� והיכולת לע

  ".התנהגות שלא בתו( לב"ונותנת משמעות חדשה למונח , שפרטי כרטיס האשראי שלה( כבר בידיה

IV.ב.VI .השתמשה במשתתפי$ פיקטיביי$ במכרז ושינתה את רשימות הזוכי$ במכרזמשיבהה   

,  התערבה בחלק מהמכרזי(משיבההכי ככל הנראה , כי מבדיקת המכרזי( עולה,  בנוס/ יטע�מבקשה .117

או בדרכי( אחרות /באמצעות הפעלת משתתפי( פיקטיביי( ו, מבקשוביניה( המכרז בו השתת/ ה

 . מהטעמי( להל�, שאינ� חוקיות

זכה ,  המכרזי( המופיעי( ברשימה124מתו0 .  מפרסמת באתר את רשימת הזוכי( במכרזי(משיבהה .118

בלמעלה זכה . ס.א קרי!  מכרזי(17 "ב)  ."ס.א" "להל�(מעתלית . ס. א שראשי תיבות שמו ה(משתת/

 מכשירי 3,  טלוויזיות4 "זי( בה( השתת/ בסגרת המכרזכה במ. ס.אותו א!  מכלל המכרזי(13% "מ

  .' אייפודי( ועוד2,  מצלמות רפלקס של ניקו�2,  מחשבי(2, אייפו�

  .בקשהל' חלנספח ב ומסומ� כ"מצ, העתק רשימת הזוכי( במכרזי( באתר

 'חל נספח

בכל אות( .  מההצעות במכרז20% " הוא הגיש כ,.ס.בה( זכה א, בכל אחד מהמכרזי( שנבדקוכמעט  .119

ההצעות כל  עלותכאשר , את כל סכומי ההצעות באותו מכרז פחות או יותר. ס.מכרזי( הגיש א

  ! שווי המוצרי$ בה$ זכהפחותה מהנה , כמו במכרז האייפו� למשל, שהציע

. ס.א. להצעה 4 10 הצעות בעלות של 1614 הוצעו ,מבקש בו השתת/ ה,פו�במכרז האיי, כ0 לדוגמה .120

 . הצעות במכרז זה120 "הגיש למעלה מ

  .בקשהל' טלנספח ב ומסומ� כ"מצ, )מסומנות בצהוב. ס.הצעות א(העתק תוצאות המכרז 

  'טלנספח 

ות בעלות של  הצע1128הוגשו ,  לרכישת מכשיר אייפו�21997'  מכרז מס, ס.במכרז נוס/ בו זכה א

 מההצעות %20 " מדובר בכ! שהוגשוהצעותה 1,128 הצעות מתו0 002 "כהגיש . ס.א. להצעה 4 10

  ! ח" ש2,000 "במכרז בעלות של כ
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 סכומי הצעות 200 "מדובר בכ( 4 96.63עד הסכו(  4 98.45החל מסכו( הצעה בס0 , באותו מכרז

 " הגיש קרוב ל. ס.א. ט את כל הסכומי(כמע. ס.הגיש א) בהפרש של אגורה אחת בי� הצעה להצעה

 מסכומי ההצעות 90%וכיסה בכ0 כמעט ,  הצעות בהפרש של אגורה אחת בי� הצעה להצעה200

  . באותו מכרז

ב "מצ, )מסומנות בצהוב. ס.הצעות א( עמודי תוצאות המכרז 22 " עמודי( מתו0 כ10העתק 

  .בקשהל' מנספח ומסומ� כ

  'מנספח 

המפרטת את , באתר" ת סיפורי זוכי(רשימ"כי עיו� ב, יותר היא העובדהמה שמגביר את החשד א/  .121

 ,"לעלות בגורל"או , כי על מנת לזכות במכרזי( באתר, מעלה, חלק מהזוכי( במכרזי( באתרפעולות 

, .ס.א, בניגוד למשתתפי( אלו. כפי שעשו הזוכי( הללו, אי� צור0 להגיש יותר ממספר הצעות בודדות

זכו במכרז לאחר שהגישו מאה ולעיתי( מאתיי( הצעות בעלות כספית , י(ומספר משתתפי( אחר

 .שאינה הגיונית

  .לבקשה' מאנספח ב ומסומ� כ"מצ, העתק רשימת סיפורי הזוכי( באתר

 ' מאנספח 

ככל , מסיבה שאינה ברורה,  משנה את רשימות המשתתפי( במכרזי( לאחר סיומ(משיבהה, בנוס/ .122

סדר את " מערבבת" משיבהה.  במכרזי( באתרמשיבהי פעולות ההנראה על מנת להקשות על זיהו

היא א/ , ולא רק זו, מבלי שתהיה לכ0 סיבה הגיונית לעי�, לאחר סיומו, שמות המשתתפי( במכרז

 . מוסיפה ומחסירה שמות משתתפי( במכרז

 .יפ' הג במכרז490המבקש בדק את רשימת המשתתפי( שהגישו את סכו( ההצעה , לדוגמה

  .בקשהל' במנספח ב ומסומ� כ"מצ, 490מת המשתתפי( שהגישו את סכו( ההצעה העתק רשי

  'במנספח 

וקיבל , את רשימת המשתתפי( שהגישו סכו( הצעה זהשוב  שבדק המבק, כשבועיי(לאחר 

ולא , היו משתתפי$ שהופיעו ברשימה זו, ולא רק זו א/ זו, שסדר המשתתפי( בה שונה, רשימה

. א.ב, מנתניה. ז.ש,  מרמת ג�M..Kהמשתתפי$ ,  כ+ למשל!יפ+ ולההופיעו ברשימה הקודמת

שהופיעו ברשימה ,  משתתפי20$ �כ כ"סה', ממשהד ועוד. כ.פ, מירושלי$. ס.י, מרמלה

  .כלל אינ$ מופיעי$ ברשימה השנייה, )'נספח טז, מסומני$ בצהוב(הראשונה 

  .בקשהל' גמנספח ב ומסומ� כ"מצ,  השנייההעתק רשימת המשתתפי(

  'גמפח נס

 א( בדר0 של הפעלת  במכרזי(מתערבת משיבהכי ה, האמור לעיל מעלה חשד מבוסס למדי .123

התערבותה של המשיבה ברשימות המשתתפי( . משתתפי( פיקטיביי( וא( בדרכי( אחרות

 . רק מגבירה חשד זה, לאחר פרסומ�, במכרזי(

 מלוא הנתוני( לגבי בידי המבקש אי� את, מאחר והמבקש מסתמ0 על נתוני( מהאתרכי , יובהר .124

נתוני( מלאי( במהל0 בירור התביעה תתבקש המשיבה לספק .  במכרזי(י(מעורבות המשיב

  .שבעזרת( תוכח מעורבות זו של המשיבי(, מכרזי( באתרזוכי( בומפורטי( לגבי ה
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V. י$משיבעילות התביעה כנגד ה  

V.חוזי$ לחוק ה30החוזה בי� הצדדי$ הנו חוזה בלתי חוקי כמשמעותו בסעי1 . א  

 או הגרלות,  באתר הנ( למעשה משחקי( אסורי("מכרזי(" המשחקי, לעיל. א.IVכמפורט בסעי/  .125

  לחוק 228 "  ו227, 225בניגוד לסעיפי( , י( מציעי( לציבור להשתת/ בה(משיבשה, הימורי(

 . העונשי�

, ותאו הגרל/ וי(או הימור/ וי( אסורי( משחק( הנמבקש השתת/ הה(ב" י(מכרז"מאחר וה .126

. רי או סותר את תקנת הציבורבלתי מוס, חוקי בלתיכרת חוזה  נהמשיבכי בינו לבי� ה,  יטע�מבקשה

  : לחוק החוזי(30 מכוח סעי/ בטלותדי� חוזה שכזה 

 מוסריי$ או סותרי$ את בלתי, חוקיי$ בלתיתכנו או מטרתו ה$ , חוזה שכריתתו"
   ". בטל –תקנת הציבור 

 ). "עניי� שידורי קשת" "להל�, 145) 2(תשס, מ"שידורי קשת בע' צבי גצל נ 2296/00) א"ת(תא : ראה(

 חוזה משחק הגרלה או לפיו,  לחוק החוזי(32כי הוראות סעי/ , כי ההלכה המשפטית הנה, יצוי� .127

 לחוק החוזי( ועל כ� ה� חסרות נפקות 30כפופות להוראות סעי/ , הימור אינו עילה לאכיפה ופיצויי(

  .)ל" הנדורי קשתעניי� שי: ראה(לענייננו 

"349' בעמ, )א"תשנ, כר0 א( "חוזי$"כה� בספר( ' פרידמ� ונ' ד' המלומדי( פרופכ0 ג( מצייני( 

348:  

חוזה פסול , כמוב�,  המהווה עבירה פלילית הואהימור או הגרלה, חוזה של משחק"
  . לחוק32ולא סעי1 ,  לחוק החוזי31�30$וחלי$ עליו סעיפי$ 

ילית כאמור בחוק א1 א$ אי� מדובר במעשה שהוא בגדר עבירה פל, יתרה מזו
 יהיו מנוגדי$ לתקנת הציבור ההימורקיימת אפשרות שהמשחק האסור או , העונשי�

ליה$ די� החוזה במקרה זה יחול ג$ ע. אופיי$ או תוכנ$, נוכח נסיבות עריכת$
הסעד הרגיל יהיה ). 30סעי1  (בטלבכל המקרי$ הללו יהיה החוזה עצמו ... הפסול
  ".)31סעי1 (קול דעתו של בית המשפט  בשי  א+ זו מותניתהשבה

.  לחוק החוזי(21הנורמה המשפטית הנהוגה במקרה של ביטול חוזה הינה השבה הדדית מכח סעי/  .128

 עבור הגשת מו את התשלומי( ששיל ולשאר חברי הקבוצהמבקשי( להשיב למשיבעל ה, על כ�

 . באתר" מכרזי("ההצעות הפסולות במשחקי ה

 עבור וי( את התמורה שקיבלמשיב להשיב לחברי הקבוצהלכאורה על , מאחר וההשבה הנה הדדית .129

מאחר ובגי� הצעת ההצעות הפסולות לא קיבלו חברי הקבוצה זכות , אול(. הסכומי( ששיל( במכרז

י( להשיב משיבהעל , על כ�. ששילמוסכומי( הה( לא קיבלו כל תמורה עבור , להשתת/ במכרז

  .  ששילמוולשאר חברי הקבוצה את דמי ההצעות הפסולות מבקשל

V.רת הסכ$ ואי קיו$ חוזה בתו$ לב מכח חוק החוזי$עילת הפ. ב  

 לחוק החוזי( 2 כהגדרתו בסעי/ מבקש לבי� הי(משיבתקנו� המכרזי( באתר הנו חוזה אחיד בי� ה .130

 . 1982 "ג"תשמ, האחידי(

 : בניגוד לתקנו� בנוגע לענייני( הבאי(ו פעלי(משיבה, .ב.IVכמפורט בהרחבה בסעי/  .131

 ."יצאו מהמכרז" להגיש הצעות בסכומי( שרי הקבוצה ולשאר חבמבקש לו אפשרי(משיבה  .א



 25

פעמיי( בניגוד  להגיש את אותה הצעה פסולה  ולשאר חברי הקבוצהמבקש לו אפשרי(משיבה  .ב

 .לתקנו�

י למעלה משני " נפסל ע( נפסלו א/ שסכו( הצעת חברי הקבוצהר ושאמבקשהצעות ה  .ג

 .משתתפי(

ה שמכסת ההצעות המינימאלית המשיבי( פרסמו במהל0 המכרזי( הודעות שמשמעות� הנ  .ד

וסיימו את המכרזי( מבלי שמכסת ההצעות המינימאלית , התמלאה מבלי שהיא אכ� התמלאה

   .התמלאה כלל

 . בניגוד לתקנו�  בנוגע למש0 המכרזי(ו פעלי(משיבה  .ה

 את ו ושינאו בדרכי( אחרות/ באמצעות משתתפי( פיקטיביי( ו במכרזי(התערבו י(משיבה  .ו

 .כרזרשימות הזוכי( במ

 ונהג,  את החוזה בי� הצדדי(ו הפרי(משיבה, כי בניהול המכרזי( בניגוד לתקנו�,  יטע�מבקשה .132

 . לחוק החוזי(39 את החוזה בדר0 מקובלת כמתחייב מסעי/ ובחוסר תו( לב ולא קיימ

 אותו ואת חברי י( לפצותמשיבכי על ה,  יטע�מבקשה, לאור כל הפרות התקנו� המפורטות לעיל .133

, )תרופות בשל הפרת חוזה( לחוק החוזי( 10ובפרט מכח האמור בסעי/ , דיני החוזי( מכח הקבוצה

  .י(משיבבעד הנזק שנגר( לו עקב הפרות החוזה ותוצאותיה� על ידי ה, 1970 –א "תשל

V.עילות ההטעייה מכח חוק הגנת הצרכ� וחוק החוזי$ ותרמית מכח פקודת הנזיקי�. ג  

מי שמוכר " לחוק כ1 מוגדר בסעי/ "עוסק". "צרכ�" לבי� "וסקע"חוק הגנת הצרכ� חל ביחסי( שבי�  .134

 כמי שעסק( הנו מכירת, י(משיבהגדרה זו כוללת את ה. "כולל יצר�, נכס או נות� שירות דר+ עיסוק

מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהל+ " לחוק כ1 מוגדר בסעי/ "צרכ�". מוצרי( באינטרנט

  ועל חברי הקבוצהמבקשהגדרה זו חלה על ה". תי או משפחתיבי, עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי

 .י( באתרמשיבכלי רכב מהמוצרי חשמל ו לקנות וכמי שביקש

 ולא גילו פרטי( שהיה עליה( לגלות למשתתפי( בדבר י( ניהלו את המכרזי( בניגוד לתקנו�משיבה .135

י� ומתו0 כוונה י( עשו זאת ביודעמשיבה. לעיל .ב.IVכמפורט בהרחבה בסעי/ , מש0 המכרזי(

 . אדישות לכ0 שהתקנו� מטעה את המשתתפי( במכרזי(באו /להטעות ו

, )1)(א (2י$ את חובת איסור ההטעיה ואת חובת הגילוי לצרכ� המנויות בסעיפי$ משיבבכ+ הפרו ה

 לחוק 15 מהוות הטעייה לפי סעי1  בניגוד לתקנו�י$משיבפעולות ה, בנוס1.  לחוק הגנת הצרכ�4 �ו

 ).נוסח חדש( לפקודת הנזיקי� 56וכ� תרמית לפי סעי1 , החוזי$

כמפורט , או הגרלות/אלא אתר הימורי( ו" אתר מכרזי(" אינו המשיבהאתר אותו מפעילה ה, כמו כ� .136

שלפיו הוא משתת/ במכרז שבו נית� , מבקש הציגה מצג שווא כלפי ההמשיבה. א.IVבהרחבה בסעי/ 

 .בעוד הזכייה במכרז תלויה במזל בלבד,  כלשהילזכות באמצעות חישובי( מסוימי( או שיטה

 ההימורי( משחקבטיבה של הזכות להשתת/  ביחס למכרזיה מתייחס להמשיבמצג השווא של ה

 .למהות השירות שהיא מספקת למשתתפי( במכרזו" מכרז"שהיא מכנה בש( 
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כפי שנדרש בסעי/ ,  להשתת/ במשחקי( שה( מנהלי( פגמי( בשווי הזכותי( לא גילומשיבה, כמו כ�

נחות למעשה מהשווי ההימורי( השווי המגול( של הזכות להשתת/ במשחק .  הגנת הצרכ� לחוק4

 של המשתתפי( לזכות במוצר קט�האמיתי  הסיכוי , מאחר ומדובר בהימורשכ�, המשתת/המוצג בפני 

 . י(משיבלאי� שיעור מהמצג שמציגי( ה

,  לחוק הגנת הצרכ�4 �ו, )1)(א (2של סעיפי$  א1 ה� מהוות הפרהשל המשיבי$ פעולות אלו  .137

 ).נוסח חדש( לפקודת הנזיקי� 56ותרמית לפי סעי1 ,  לחוק החוזי15$הטעייה לפי סעי1 

V.לפקודת הנזיקי�63כמובנה בסעי1 , הי$ הפרו חובה חקוקמשיבה. ד   

י( הפרו כלפיו את החובות המוטלות עליה( מכח חוק הגנת הצרכ� וחוק משיבכי ה,  יטע�מבקשה .138

 עוולה של הפרת חובה מבקשי( כלפי המשיבביצעו ה, ל"בהפרת חובותיה( מכח החוקי( הנ. העונשי�

 : לפקודת הנזיקי�63הקבועה בסעי/ , חקוקה

, כי לעניי� הפרת חוק העונשי�,  יטע�מבקשה .י$ מכוח חיקוקמשיב ההחובות מוטלות על .138.1

. סעד אזרחי, כשלעצמה, המטרה העונשית של ההוראה הפלילית אינה שוללתכי , נקבע בפסיקה

: ראה (ויי( במסגרת עוולת הפרת חובה חקוקההוכר בנסיבות הולמות כמקור לפיצא/ איסור פלילי 

) 1(ה "מ תשנ"פ אבר'ג' אבר נ'ג 1059/94) א"ת(א " ע;169) 3(ד לח"פ סולטא�' סולטא� נ 245/81א "ע

פורס( , עמותת בית הכנסת הגדול אוהל משה' החברה להגנת הטבע נ ;6121/99) ("י(א "ע; 458

  ").נבו"ב

 גישת הפסיקה בישראל הנה לפרש .מבקשהוראות החוקי$ לעיל נועדו לטובתו של ה .138.2

 145/80א "ע(נוגע לחיקוק המיועד לטובתו והגנתו של פלוני ב, לפקודת הנזיקי� 63בהרחבה את סעי/ 

 ). "עניי� ועקני�" "להל�, 140"141' בעמ, 113) 1(ד לז"פ, בית שמש, המועצה המקומית' ועקני� נ

 הגרלות, הימורי(בענייננו מוטלת חובה להימנע מעריכת כי , מבקשיטע� ה, לעניי� הפרת חוק העונשי�

. קיבלו היתר כדי� משר האוצרלמעט גופי( אשר , החובה מוטלת על הכלל. ומשחקי( אסורי(

או / אסורי( ומשחקי( נופלי( למסגרתה של חובה זו שכ� ה( אחראי( ביחד ולחוד לעריכת י(משיבה

 ה(  אלומשחקי(השיקולי( העומדי( באיסור . וק העונשי� לח224כמשמעות( בסעי/ , הימורי(

. גביית כספי( מהציבור ללא בקרה אינה עולה בקנה אחד ע( מדיניות ראויה. בעיקר( חברתיי(

 ( שאינ,המשיבדוגמת אתר ה, הגרלות/ הימורי(אתרי שכ�, את צורכי הציבורת החיקוק משר

 עוולות הונאת הצרכני( ושאר "ולראיה,  את הסדר הציבוריי(ידי שר האוצר מסכנ" עלי(מוסדר

 :ראהו( הניזוק מבקש כי החיקוק נועד לטובתו של המכא�.  המפורטות בבקשה זו באתרי(המשיב

  ).ל" הנעניי� שידורי קשת

פעלו בניגוד גמור להוראות החיקוק , או מחדליה$ שתוארו לעיל/בפעולותיה$ ו, י$משיבה .138.3

   .הכול כאמור וכמתואר לעיל בהרחבה, מבקשוהסבו בכ0 נזק ל, הרלוונטיות

 מדובר בתשלו( גבוה . *2,925 –הינו נזק ממוני בס+ שנגבה ממנו , מבקשהנזק שנגר$ ל .138.4

 . לא קיבל כל תמורה עבור תשלו( זהמבקשוה, למדי ולא בהוצאה פעוטה

 ,מבקשקיי$ קשר סיבתי עובדתי ברור בי� הפעולות בניגוד לחיקוקי$ ובי� הנזק שנגר$ ל .138.5

  .  הנזק הנטע�מבקשלא היה נגר( ל,  החוקי( לעילי( מקיימי( אחר הוראותמשיבשכ� לו היו ה
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לכל ,  הינומבקששקרות הנזק ל, הרי שלא נית� לחלוק על כ0, בכל הנוגע לקשר סיבתי משפטי .138.6

 .י(משיבאו מחדלי ה/בגי� ביצוע פעולות ו) א( לא למעלה מכ0" (התרחשות צפויה"בגדר , הפחות

 מדובר בהפרת .ליו נתכוו� החיקוקהנזק אשר נגר$ הוא מסוגו או מטבעו של הנזק אשר א .138.7

וה� בהפרת חיקוקי( שנועדו , חיקוקי( בעל אופי ציבורי או ערכי רב שמטרת( הגנה על ציבור של(

וכ� דר0 התרחשותו , מבקשאופי הנזק אשר נגר( ל). ל"ראה עניי� ועקני� הנ( כפרט מבקשלהג� על ה

אי� ספק שהנזק , משו( כ0. ונו אליהתואמי( לצורה שהחוקי( המפורטי( לעיל נתכו, כמתואר לעיל

  . או מטבעו של הנזק אותו נתכוונו למנוע החיקוקי( המופרי(/ הוא מסוגו ומבקשאשר נגר( ל

 מבקשי( לפצות את המשיבעל ה, מבקשבגי� ביצוע העוולה של הפרת חובה חקוקה כלפי ה, על כ� .139

 . בגובה סכו( התביעהה( בגי� הנזק שנגר( לוחברי הקבוצה

V.לת עשיית עושר ולא במשפטעי. ה  

 . לחוק עשיית עושר ולא במשפט1י( מכח סעי/ משיבכי קמה לו עילת תביעה כנגד ה,  יטע�מבקשה .140

כי המערכת לא נותנת למשתתפי( להגיש הצעות בסכו( שנפסל , תקנו� המכרזי( קובע, פורט לעילכמ .141

 הצעות בסכו( שאינו קיי( שכול� היו,  הגיש מספר רב של הצעותמבקשועל כ� ה, י הצעות קודמות"ע

 .קרי הצעות פסולות מראש, יותר

 מבקשה,  שיל( מחיר מלא עבור אות� הצעותמבקשוא/ שה,  היו פסולות מראשמבקשא/ שהצעות ה .142

ת מבלי שקיבל כל משיב שיל( כס/ למבקשה, קרי. לא קיבל בגי� תשלו( זה זכות להשתת/ במכרז

 שאר פעולות .שלא כדי�, מבקש על חשבו� ההמשיבהתעשרה ה, בעשותה כ0. תמורה עבור כספו

 .המשיבה בניגוד לתקנו� א/ ה� מהוות התעשרות שלא כדי� על חשבו� המבקש וחברי הקבוצה

 את הכס/  ולחברי הקבוצהמבקשי( להשיב למשיבעל ה, מכח חוק עשיית עושר ולא במשפט, על כ� .143

 .י( במסגרת המכרזו עבור ההצעות הפסולות שהגישמוששיל

VI.  $נזק האישי שנגר$ למבקשהסכו  

הנו בס0 של , לבקשה זו'  המצור/ כנספח אכתב התביעהכמפורט ב, הנזק האישי שנגר( למבקש .144

750,3* .  

VII.  שנגר$ לקבוצההכולל אומד� הנזק 

 להל� מתבסס המבקש על הנתוני(  הנזק שנגר( לקבוצה בגי� מעשי המשיבי(הערכתלצור0  .145

 .www.1buy1.co.il בכתובת י(המופיעי( באתר המשיב

  מכרזי( בו זמנית21מתנהלי( סביב השעו� באתר  : באתרמכרזי$ המתנהלי$ בכל חודשהמספר 

  .מכרז חדש מתחיל מיד, ברגע שמסתיי( מכרז. )לבקשה זו' נספח ד, ראה ד/ הבית של האתר(

, מרבית המכרזי( הנ( מכרזי( עבור מוצרי( כגו� מחשבי( ניידי( וטלפוני( סלולאריי( יקרי(

 המכרזי( הנו 21מכרז אחד מתו0 , באופ� קבוע. ימי$ בממוצע 7מדי   לפי בדיקת המבקשמי(המסתיי

 88=  ימי( 7המתחלפי( בממוצע כל ,  מכרזי(20. חודשיי( " מכרז כלי רכב המסתיי( מדי חודש

  . דבתוספת מכרז כלי רכב אח, מכרזי( בחודש
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  . מכרזי$ בכל חודש89 �מתנהלי$ כבאתר  ,אמור איפוא

 מכרזי( שהתנהלו באתר 130 " כ של ת תוצאותבאתר מתפרסמת רשימ :הצעות ממוצעת למכרזכמות 

את , מדגמית, המבקש בדק, לצור0 חישוב ממוצע ההצעות המתקבלות בכל מכרז. )לבקשה' נספח לח(

  .ל" הנמכרזי(התוצאות ברשימת המפורסמות  המכרזי( הראשוני( 19תוצאות 

  :ל"מכרזי( הנה 19 את תוצאות פרטתלהל� טבלה המ

 כ הצעות"סה  המכרז

  במכרז

  תקפותהצעות   פסולותהצעות 

21920 " apple macbook 1890  1845  45  

  42  592  634   מחשב נייח" 21770

  30  225  255 5800 נוקיה " 21797

  25  430  455   מס0 מחשב דק" 21806

  117  1037  1154   אייפו�" 21937

  53  838  891   מצלמת רפלקס" 21896

  35  186  221  יפל טר" 21830

  46  1787  1833   מס0 טלוויזיה" 21643

  24  2568  2592   אייפו�" 21900

  50  1170  1220   מחשב נייד" 21845

  43  472  515   אייפוד" 21868

  52  1187  1239   פלזמה סמסונג" 21767

  83  1531  1614   אייפו�" 21904

  N900  1207  1168  39 נוקיה " 21842

  46  897  943   מצלמת רפלקס" 21861

  44  558  602   סוני פלייסטייש�" 21859

  62  2168  2230   אייפו�" 21895

  36  835  871   מחשב נייד" 21796

  32  460  492   נינטנדו" 21776

  3,254  17,604  20,858   במכרזי$ הצעותכ"סה

  171=19254,3/  926=19604,17/  097,1=19858,20/   למכרז הצעותממוצע
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 המכרזי( 19 תוצאות ודפי ,פרט את המכרזי( שבטבלה המ המכרזי(רשימתב  ראשו�ד/העתק 

  .לבקשה' דמנספח ב ומסומ� כ"מצ, באתר

  'דמנספח 

 85( הצעות 926שמתוכ� ,  הצעות1,097 בממוצע  באתר מתקבלותבכל מכרזכי , מהטבלה עולה

   .נ� פסולותה) אחוזי$

נעה בסכומי( שבי�  א/ שישנ( מכרזי( בודדי( באתר בה( עלות הצעה :עלות הצעה ממוצעת במכרז

  .בלבד 4 20עלות הצעה הנה בס0 של , הרי שברוב( המכריע של המכרזי(,  904 " ל30

  .לבקשה' המנספח ב ומסומ� כ"מצ,  באתר במכרזי( עבור המוצרי( הנמכרי(הצעותהעלות העתק 

  'המנספח 

  :לקבוצהשנגר$  הנזק ס+ 

 של  מכרזי88$ " החישוב הנו . הקבוצהעל פי הנתוני( לעיל נית� להערי0 את הנזק שנגר( לחברי  

 . *20הצעה ממוצעת של  בעלות , בכל מכרז בממוצעפסולות הצעות 926 בכל חודש כפול מוצרי חשמל

   . לחודש *076,629,1=  20*926*88  הנו לחודש המשיבי( מהגשת ההצעות הפסולותרווח, על כ�

 "  הנה כ הממוצעתות ההצעות הפסולות שבו כממכרז כלי רכב אחד נער0, בממוצע, בכל חודש, בנוס/

). מאזדהיפ ו'גה י מכרז–לבקשה ' טי "ו' חי( יראה נספח( 4 90הצעות פסולות במחיר הצעה של  6,000

 * 0,00054 " הנו בס0 ממוצע של ככלי הרכבמכרזי ההצעות הפסולות ב רווחי המשיבי( מ,על כ�

  .למכרז

כלל המכרזי( שה( מנהלי( פסולות המוגשות בההצעות ה המשיבי( מי רווח,בממוצע, אמור איפוא

   .לחודש*  076,916,2 " הנו בס0 של כ, מדי חודש, באתר

 ועל כ� ,)'טונספח  ( מעידה בשיחתה ע( המבקשהמשיבהשכפי , ) חודשי(36 ( שני(3 "האתר קיי( כ

, תובענה ועד הגשת היו( הקמת האתרהצעות פסולות שהוגשו מכי רווח המשיבי( מ, המבקש מערי0

  .  *360,111,78 –כ כ" ובסה חודשי36$ לתקופה של לחודש * 2,169,760 מסתכמי( בס0 של

בס+ מוער+ ההצעות הפסולות הגשת הנזק הכולל שנגר$ למבקש ולחברי הקבוצה בגי� , אמור איפוא

 . *78,111,360של 

. המשיבי( בדמות עוגמת הנפש שנגרמה לה( בשל מעשי נזק לא ממונילחברי הקבוצה נגר( , בנוס/ .146

, המבקש יטע�,  5004 " א/ שהמבקש מערי0 את נזק עוגמת הנפש שנגר( לכל אחד מחברי הקבוצה בכ

  . *100כי יש לפצות כל חבר בקבוצה בס0 של 

.  משתתפי(150,000 "מספר המשתתפי( במכרזי( באתר מיו( הקמתו הנו כ  כי,המבקש מערי0

 " כ כי יש לפצות ,המבקש מערי0, ז הנ� פסולותצעות המוגשות בכל מכרהה מ85% "כ, בממוצעמאחר ו

.  בקבוצהמבקשלכל  4 100בס0 של , משתתפי( 127,500 "כ כ"ובסה, מציעי ההצעות  אחוזי( מכלל85

 .עבור כל חברי הקבוצה * 0,00075,12מדובר בס0 של , על כ�

 036,861,90 הקבוצה המיוצגת עומד על ס+ שלידי המבקש בגי� נזקי �הפיצוי המבוקש על, בס+ הכל

   .בתוספת הפרשי ריבית והצמדה מיו$ הגשת התביעה ועד לתשלו$ בפועל, לכל הקבוצה המיוצגת* 
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בידי המבקש אי� .  על סמ0 הנתוני( שבידיוו שהמבקש הגיע אליאומד� נזקהחישוב לעיל הנו , כאמור .147

 המכרזי( או כמות המשתתפי( המדויקת בכלל/נתוני( מדויקי( בדבר כמות ההצעות הפסולות ו

. תובענה לפרט( במהל0 בירור התבקשויי( אלה מצויי( בידי המשיבי( וה( נתונ. שנערכו באתר

המבקש שומר לעצמו את הזכות לתק� את סכו( התביעה בהתא( לנתוני( שיחשפו המשיבי( במהל0 

  .בירור התובענה

VIII. ייצוגיתתובענההתקיימות התנאי$ לאישור התביעה כ   

IIIV.תובענותלת בגדר סוגי התביעות המפורטי$ בתוספת השניה לחוק  דנ� נכלתובענהה. א 

  ייצוגיות

 אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה או תובענהלא תוגש ",  ייצוגיותתובענות לחוק 3פי סעי/ "על .148

 . " ייצוגיתתובענהבעניי� שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש בו 

, נגד עוסק" ייצוגית תובענהנית� להגיש ,  ייצוגיותתתובענו לתוספת השנייה לחוק 1פי סעי/ "על .149

  . "בי� א$ התקשרו בעסקה ובי� א$ לאו, בקשר לעניי� שבינו לבי� לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�

". כולל יצר�, מי שמוכר נכס או נות� שירות דר+ עיסוק" כ הגנת הצרכ� לחוק1 מוגדר בסעי/ "עוסק" .150

 לחוק 1 מוגדר בסעי/ "צרכ�".  שעסקה הנו מכירת מוצרי( באתרכמי, הגדרה זו כוללת את המשיבה

ביתי או , מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהל+ עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי"כ

מוצרי חשמל וכלי  לקנות ו כמי שביקש ושאר חברי הקבוצההגדרה זו חלה על המבקש". משפחתי

  . באתרי(כרזשחקי הממהמשיבה במאו קיבלו שירות /ו רכב

IIIV.ייצוגיותתובענותלחוק ) 1)(א(4סעי1 (למבקש עילת תביעה אישית . ב (  

 למבקש עילת תביעה אישית ,לבקשה' ב כנספח א" ובכתב התביעה המצ,כפי שפורט בבקשה זו לעיל .151

  . שיבי(המכנגד 

IIIV.התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי . ג

  )  ייצוגיותתובענותלחוק ) 1)(א(8 �ו) א($4 סעיפי(הקבוצה 

 לכל חברי ותהשאלות העובדתיות והמשפטיות הניצבות בבסיס התביעה הינ� משותפ, בענייננו .152

 :הקבוצה

חברי , הוראות הדי� הרלבנטיות לתביעה חלות ביחסי( שבי� המשיבי( לבי� כלל לקוחותיה( .152.1

 . הדי� משותפת לכלל חברי הקבוצההשאלה הא( המשיבי( הפרו את הוראות, ומשכ0, הקבוצה

א( , ידי המשיבי( בנסיבות דומות"כל אחד מיחידי הקבוצה נפגע מהפרות הוראות הדי� על .152.2

 . לא זהות

באכיפת , ה� ברמה הפרטית וה� ברמה הציבורית, לכלל חברי הקבוצה יש אינטרס משות/ .152.3

 . כלפי המשיבי( העונשי�וקחוק עשיית עושר ולא במשפט וח, חוק הגנת הצרכ�, הוראות חוק החוזי(
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IIIV.לחוק ) 1)(א(8סעי1 (קיימת אפשרות סבירה שהתביעה תוכרע לטובת חברי הקבוצה . ד

  ) ייצוגיותתובענות

מבוססות על ראיות , המשיבהטענות המבקש בדבר הפרת הוראות החיקוק הרלבנטיות על ידי  .153

"ונתוני( שנאספו על,  נציג המשיבהקלטה שלה, ובכלל זה על תכתובות בי� המבקש למשיבה, וצקותמ

שהתביעה , א( לא למעלה מכ0, לפיכ0 ברור כי קיימת אפשרות סבירה.  באתר המשיבהידי המבקש

 .תוכרע לטובת חברי הקבוצה

IIIV.ייצוגית היא הדר+ היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי� תובענה. ה 

  ) ייצוגיותתובענותלחוק ) 2)(א(8סעי1 (

 : ייצוגיתתובענהכי הדר0 העדיפה לבירור המחלוקות בענייננו הינה במסגרת של ,  ספקאי� .154

 "  כ להערכת המבקשומונה, המשתתפי( במכרזי( באתר מיו( הקמתו גדולה מאודקבוצת  .154.1

 הפרטי( המדויקי( בדבר גודל הקבוצה מצויי( בידי המשיבי( וה( יוכלו לספק לבית .איש 150,000

 .תובענהה במהל0 בירור ההמשפט הנכבד פרטי( אל

שכ� הפרת , מבקש ומבקש אינה מצריכה בירור פרטני בדבר נסיבותיו של כל תובענהה .154.2

. מהווה בהכרח הפרה כלפי כל אחד מחברי הקבוצה, השיבהמהוראות החיקוק הרלבנטיות על ידי 

קבוצה הנזק בגי� ההפרה יחושב בדר0 אריתמטית פשוטה ובאופ� זהה ביחס לכל חברי ה, יתרה מכ0

א/ לעניי� , שבכל הקשור בחוק זה, מכא�. או לכל הפחות בהתייחס לכל אחד ואחד מהמשיבי(/ו

 . לא תצרי0 התביעה בירורי( פרטניי( כלשה(, הנזק

ואי� אפשרות , זהות( של חברי הקבוצה הפוטנציאליי( אינה ידועה בשלב הגשת הבקשה .154.3

 . רגילהתובענהמעשית לאתר( ולצרפ( למסגרת של 

לאור סכומי הנזק  . רגילהתובענהקרוב לוודאי שלא תוגש ,  כייצוגיתתובענהא תוגש הבא( ל .154.4

ולאור העלויות הגבוהות והטרחה הכרוכה , הנמוכי( יחסית של כל אחד מיחידי הקבוצה מחד

 .  כללתובענהלא יטרחו להגיש , רוב( ככול(, הנפגעי(,  אישית מאיד0תובענהב

אשר יסב , גרור מצב של ריבוי התדיינות באות( ענייני( כייצוגית עלול לתובענההכרה ב"אי .154.5

, העמוסה בלאו הכי, יגרור עומס מיותר על מערכת המשפט, עלויות מיותרות למערכת המשפט כולה

 .ויביא לפסיקות שונות וא/ סותרות

אחת ממטרות ההלי0 הייצוגי הנה אכיפת שלטו� החוק ,  ייצוגיותתובענות לחוק 1פי סעי/ "על .154.6

המקרה דנ� הנו מקרה . אינה יכולה לה(" האזרח הקט�"ת וגופי( אימתניי( אשר ידו של על מוסדו

 .קלאסי להגשמת מטרה נעלה זו באמצעות מכשיר התביעה הייצוגית

המפסידי( צרכני( אלא ביחס לכל אות( , אישור הבקשה אינה רק ביחס לקבוצההתועלת הגלומה ב

בשני( האחרונות החלו לצו)  . אינטרנט שוני( במכרזי( דוגמת מכרזי המשיבה באתריאת כספ(

תו0 הטעיית , עשרות אתרי אינטרנט המנהלי( משחקי הימורי( דוגמת המשחקי( שמפעילה המשיבה

אינה רק ביחס , על כ�, התועלת הגלומה באישור הבקשה. הצרכני( והפרת החוק במדינת ישראל

אישור הבקשה עשוי לגרו( .  המשיבהאלא ביחס לכלל מפעילי אתרי אינטרנט דוגמת אתר, למשיבי(

  .להרתעת גופי( אלו מלפעול בצורה בה פעלו המשיבי( בעניינ( של חברי הקבוצה
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IIIV.קיי$ יסוד סביר להניח כי עניינ$ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר+ הולמת . ו

כלל חברי וקיי$ יסוד סביר להניח כי עניינ$ של )  ייצוגיותתובענותלחוק ) 3)(א(8סעי1 (

  ) ייצוגיותתובענותלחוק ) 4)(א(8סעי1 (הקבוצה ייוצג וינוהל בתו$ לב 

 המבקשידי "כי עניינ( של כלל חברי הקבוצה ייצוג וינוהל בדר0 הולמת על, קיי( יסוד סביר להניח .155

 :ובאי כוחו

מזמנו ומכספו על מנת לייצג את עניינ( של אחרי( , המבקש נכו� ומסוגל להשקיע ממרצו .155.1

 . שייתכ� שחסרי( לה( המשאבי( הדרושי( לצור0 עמידה על זכויותיה(,כמותו

ואי� כל ניגוד ענייני( בי� האינטרסי( של המבקש  , הצלחת הקבוצה היא הצלחת המבקש .155.2

 .ובי� האינטרסי( של שאר חברי הקבוצה

העמיד בפני בית המשפט הנכבד מסכת מסודרת של עובדות , באמצעות בא כוחו, המבקש .155.3

 .וטיעוני(

 :כי עניינ( של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו( לב, וא/ למעלה מכ0, יי( יסוד סביר להניחק .156

שעשויה להביא תועלת של ממש לכל חברי ,  מבוססת על עילה אמיתית ורציניתתובענהה .156.1

שאינה מתיישבת ע( האינטרסי( של כלל , ואינה מכוונת להשיג מטרה אישית של המבקש, הקבוצה

 .חברי הקבוצה

 והבקשה מבוססות על שאיפה כנה לאכיפת הדי� ופיצוי הניזוקי( בגי� הפרות הדי� תובענהה .156.2

 .ידי המשיבי("על

 . ובכנות סיכוייה להתקבלתובענההבתו( לב ברצינות � המבקש מאמי .156.3

ועל , הואיל והיא מבוססת על עובדות מוצקות,  גבוהי( ביותרתובענההסיכויי הצלחתה של  .156.4

 כי ג( בכ0 יש בכדי לבסס את תו( ליבו של ,ונראה, הפרת התקנו�הודאת הנתבעת המוקלטת ב

 .המבקש

IX. $הסעדי$ המבוקשי  

 :בית המשפט הנכבד מתבקש כדלהל� .157

 תשלומי(האת , קבוצה המיוצגתחברי כל ול, להשיב למבקש, ביחד ולחוד, להורות למשיבי(  .א

 בגי� קבוצה את חברי ה וכ� לפצות, במכרזי(פסולותההצעות ה הצעת בגי� הששילמו למשיב

הקבוצה חברי לכל  ח"ש 90,861,360 בס0 של, בגי� מעשי המשיבי(ה( עוגמת הנפש שנגרמה ל

 .  בתוספת הפרשי ריבית והצמדה מיו( הגשת התביעה ועד לתשלו( בפועל, המיוצגת

שבו ,  אשר יאסור עליה( להמשי0 להפעיל את האתר קבועצו מניעהלית� כנגד המשיבי(   .ב

 ".מכרזי("המכוני( בש( , או הגרלות/או הימורי( ו/מתנהלי( משחקי( אסורי( ו

  : המחייב את המשיבי(צו עשהלית� , לחילופי�

הגרלות  ש( המעיד על היות( לכל" מכרזי("מ, תנהלי( באתרלשנות את ש( המשחקי( המ. 1

  .משחקי הימורי(או /ו
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   מכסת ההצעות אתר באופ� שלא יטעה את המשתתפי( בנוגע למכרזי( בלשנות את תקנו� ה. 2

  .למש0 המכרזי( ולהצעות הפסולות, המינימאלית

, האוסר על המשיבי( לפעול בניגוד לתקנו� בכל הנוגע למכסת ההצעות המינימאלית באתר. 3  

  .כרזי( ולהצעות הפסולותלמש0 המ

 תובענות לחוק) ג(20 בסעי/ כמופיע חלקה או כולה הקבוצה לטובת אחר סעד כל על להורות ,לחלופי�

  .ייצוגיות

X. סו1 דבר  

 תובענה כתובענההיעתר לבקשה ולאשר את הלאור כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד ל .158

 .עדי( המבוקשי( לעיל ובסעי/ הסולהורות כמבוקש ברישא של הבקשה, ייצוגית

בשכר טרחת עור0 יו של המבקש ו בהוצאותמשיבי(לחייב את הכמו כ� מתבקש בית המשפט הנכבד  .159

 .מ כדי� בגינה"בצירו/ מע די�

 תובענותהוראות חוק לבית משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית לדו� בתביעה זו לאור  .160

כי בית המשפט בתל אביב יהיה בעל הסמכות לדו� , הקובע,  לתקנו�54האמור בסעי/ ייצוגיות ולאור 

  .בסכסוכי( הנובעי( מהתקנו�

  .דבושמר שמעו� , העובדות המפורטות בבקשה זו נתמכות בתצהיר המבקש .161

  .2010 בפברואר 3 היו$ , תל אביב

  

  
  

   ____________________                
  ד"עו,    יאיר שפר�                                 

  49621. ר.מ                                            
  המבקשכ " ב                                      

 


