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  תהנתבעו

  כתב תביעה

  :רקע עובדתי. א

  

 . בתי הקולנוע בישראל הפכו למסחטת כספי� מציבור לקוחותיה�, לדאבו� הלב .1

 

נדרש לשל� סכומי עתק לא רק בעבור עצ� הזכות לצפייה , המגיע לאחד מבתי הקולנוע, הצרכ� התמי� .2

 .לנועאלא ג� בעבור רכישת משקאות הנמכרי� במזנוני� שבבתי הקו, בסרט בו בחר לצפות

  

 הנתבעותהנמכר בבתי הקולנוע המופעלי� בידי ,  ליטר0.75בקבוק מי� מינרליי� , רק כדי לסבר את האוז� .3

הנמכרת בבתי הקולנוע המופעלי� בידי ,  ליטר של משקה קולה0.5כוס . ח" ש�10לא פחות ממחירו הינו 

 (!!).ח" ש�14לא פחות ממחירה הינו , הנתבעות

  

  .לבקשת האישור ל"ב"ב כנספח "מצח " ש10נרליי� במחיר קבלה בעבור רכישת מי� מי !

  

 את חוק 1986וחוקק עוד בשנת , הוא כי המחוקק הישראלי צפה תופעה זו, מה שהצרכ� התמי� אינו יודע .4

חוק זה מחייב . ")חוק מתקני שתיה: "להל� (1986 !ז"תשמ, )מיתקני שתיה למי� צונני�(בניני� ציבוריי� 

 .חינ� אי� כס,מיתק� שתיה המספק מי שתיה צונני� , במקו� מרכזי,  הקולנוע להציב בבתיהנתבעותאת 
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לבקשת  ל"ג"כנספח ב " מצ1986!ז "תשמ, )מיתקני שתיה למי� צונני�(חוק בניני� ציבוריי�  !

  .האישור

 

ברור מאליו כי בהינת� , שכ�.  מפרות הוראות חוק זה ביודעי� ובמתכוו� מתו. תאוות בצעהנתבעות .5

תידרש המשיבה להוריד את מחיריה השערורייתיי� הואיל ,  לשתיית מי� צונני� ללא תשלו�אלטרנטיבה

 .ובפרט בעבור מי� מינרליי�, ומרבית הלקוחות יעדיפו להימנע מתשלו� סכומי עתק בגי� משקאות

 

 מבתי הקולנוע המופעלי� על א, לא אחדשכ� , הנתבעותאלטרנטיבה זו לדאבו� הלב נשללת מלקוחות  .6

 . אינו כולל מתק� שתיה כאמורידיה�

 

ואשר תחומי פעילות� הינ� בי� , "גלובוס"הינ� חברות שונות הנכללות בתאגיד המכונה בש� , הנתבעות .7

 ).מסכי� רגילי� או ענקיי�(היתר נהול והפעלת בתי קולנוע 

  

  .לבקשת האישור ל"3ד "–" 1ד"כנספחי* ב " מאתר רש� החברות מצהנתבעותפרטי  !

  

, )חיפה(גלובוס גרנד קניו� , )ירושלי�(גלובוס בניני האומה :  בתי קולנוע שוני�15לות  מפעיהנתבעות .8

גלובוס מקס , )מודיעי�(גלובוס מקס מרכז ישפרו , )נתניה(גלובוס מקס יכי� סנטר , גלובוס מקס באר שבע

, )צ"ראשל( הזהב גלובוס קניו�, גלובוס קניו� הוד השרו�, )ביאליק!קרית(גלובוס מקס קריו� , קניו� נהריה

וגלובוס , )כפר סבא(גלובוס קניו� ערי� , גלובוס קניו� חוצות אשקלו�, )עפולה(גלובוס קניו� העמקי� 

 ).אילת (imaxוגלובוס , )נס ציונה(קניותר 

 

נוהג מידי פע� ופע� לצפות להנאתו בסרטי� המוקרני� בבתי הקולנוע המופעלי� , תושב קרית י�, התובע .9

ובגלובוס גרנד קניו� ) ביאליק!קרית( לצפות בסרטי� בגלובוס קריו� התובענהג , עיקרב. הנתבעותבידי 

 ).חיפה(

  

הואיל ומש. השהייה ,  במחירי� מופקעי� לרכוש משקאות שוני�התובענהג , ובלית ברירה, מעת לעת .10

 התובעשל כי מחירי השתיה היו למורת רוחו , יודגש.  נהיה צמאהתובע ולפחות שעתיי�בבית קולנוע הינו 

 .א. הוא נאל& לשל� בלית ברירה

  

 בעבור שתיה בבתי הקולנוע ח" ש150לפחות ס. של רי. כי במש. השני� האחרונות הוא שיל� ע מהתובע .11

 .של המשיבה

  

 החליט לבחו� התובע.  בשיטוט באינטרנט נוסח של חוק מתקני שתיההתובעיו� אחד נתגלה לעינו של  .12

 . וגילה כי התשובה לכ. היא שלילית, ולנוע של המשיבההא� מותקני� מתקני שתיה בבתי הק

  

לבקשת  ל"1ה"כנספח ב "מצ) קרית ביאליק(תצלומי� מבית הקולנוע גלובוס מקס קריו�  !

 .האישור

  

 .לבקשת האישור ל"2ה"כנספח ב "מצ) נתניה(תצלומי� מבית הקולנוע גלובוס מקס יכי� סנטר  !

 

 .ולא בכלל) פ החוק"כנדרש ע( לא במקו� מרכזי –ה בבתי הקולנוע של המשיבה לא מצוי מתק� שתי .13
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עלות הקמתו של מתק� שתיה איננה משמעותית ולא זו הסיבה להפרת החוק בידי , מטבע� של דברי� .14

 מפרות את הוראות הדי� על מנת שיתאפשר לה� להמשי. לגבות מחירי� שערורייתיי� הנתבעות. הנתבעות

 .בעבור השתיה בבתי הקולנוע

  

 .והוא מצדיק את אישורה של התובענה הייצוגית דנ�,  זה אי� לקבלמצב דברי� .15

 

  :הטיעו, המשפטי. ב

  

  הפרת חובה חקוקה עילת  .א
 

המורה אותנו באופ� ,  לפקודת הנזיקי�63יסודותיה של עוולת הפרת חובה חקוקה מנויי� בהוראות סעי,  .16

 :הבא

  

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

, נועד לטובתו או להגנתו של אד� אחר, 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

  .כוו� להוציא תרופה זוהת, פירושו הנכו�

  

א� לפי פירושו , עני� סעי! זה רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניל  )ב(

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

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

 

, המועצה המקומית בית שמש' ועקני, נ 145/80א "ראה ע(קוקה חמישה יסודות לעוולת הפרת חובה ח .17

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

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

 . הנזקי� אליו נתכוו� החיקוקמסוג

 

 !ז"תשמ, )מיתקני שתיה למי� צונני�(חוק בניני� ציבוריי� חוק  את הוראות הנתבעות והפר, לענייננו .18

 ).לעיל" ג"נספח  (1986

  

 : לחוק קובע באופ� הבא2סעי,  .19

"                

אלא א� כ� מותק� בו , בי� כבעל ובי� באופ� אחר, לא ינהל ולא יחזיק בני� ציבורי, לא יפתח אד�  )א(

  .מיתק� שתיה

הנראה לעי� הציבור והוא יהיה שמיש בשעות הפעילות בבני� , מיתק� השתיה יוצב במקו� מרכזי  )ב(

 ".הציבורי
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 ".מיתק� המספק מי שתיה צונני�"מתק� שתיה מוגדר בחוק מתקני השתיה כ .20

 

, ב לחוק התכנו� והבניה158ו בסעי! כמשמעות"קובע החוק כי בני� ציבורי הינו , "בני� ציבורי"לעניי� הגדרת  .21

 ".1965 �ה"תשכ

  

 : קובע באופ� הבא1965ה "תשכ, ב לחוק התכנו� והבניה158סעי,  .22

  
 )א"תשמ: תיקו�(הגדרות הגדרות הגדרות הגדרות . . . . בבבב158158158158""""

כפי שיקבע שר הפני� בתקנות ,  בני� הנמנה ע� סוג בניני� המשמשי� למטרה ציבורית�" בני� ציבורי"

  "; של הכנסתבאישור ועדת הפני� ואיכות הסביבה

 

 

תנאיו , בקשה להיתר(הותקנו תקנות התכנו� והבניה , 1965ה "תשכ, מכוח הוראות חוק התכנו� והבניה .23

ע� חלוקה שאינה רלוונטית ( לתקנות כולל הגדרה של בני� ציבורי 8.01סעי, . 1970ה "תשל, )ואגרות

 ).'ובני� ציבורי ב', לענייננו לבני� ציבורי א

  

        )19,20ה"תשס, ט"תשנ, ה" תשנ:תיקו�( הגדרות  הגדרות  הגדרות  הגדרות 8.01010101

  �בחלק זה 

 בני� או חלק מבני� המשמש למטרות הבאות להוציא בני� או חלק מבני� שאינו נועד �  """"בני� ציבורי אבני� ציבורי אבני� ציבורי אבני� ציבורי א""""

  ;להיות פתוח לקהל

  ;אול� לשמחות)  1(

  ;בית אבות)  2(

 במקומות  לחוק הבטיחות1בסעי! " עצרת ע�"ו" אסיפה"בית לאסיפות ובית לעצרות ע� כמשמעות ) 3(

  ;�1962ג"תשכ, ציבוריי�

 לרבות מרפאות 1940 לפקודת בריאות הע� 24 בסעי! """"בית חולי�בית חולי�בית חולי�בית חולי�""""כמשמעות המונח , בית חולי�) 4(

  ;ציבוריות

,  לחוק המועצה להשכלה גבוהה9בית ספר למבוגרי� ומוסד להשכלה גבוהה מוכר לפי סעי! ) 5(

  ;�1958ח"תשי

וכל , לאומי או עירוני, שה� ברשות מוסד ממשלתי, ע לתערוכותמוזיאו� או בני� המשמש באופ� קבו) 6(

  ;מקו� כיוצא באלה

  ;בני� המשמש מגרש ספורט או מקו� למיתקני ספורט) 7(

  ;ר" מ350ששטחה עולה על , מרקט�לרבות סופר, חנות כל בו) 8(

נוסעי� תחנה מרכזית ומסו! ל, תחנת רכבת, י��בית נתיבות לנוסעי� של נמל תעופה או נמל)  9(

  .באוטובוסי�

להוציא בני� או חלק מבני� שאינו נועד ,  בני� או חלק מבני� המשמש למטרות הבאות� """"בני� ציבורי בבני� ציבורי בבני� ציבורי בבני� ציבורי ב""""

  :להיות פתוח לקהל

  ;בית דואר וסוכנות דואר) 1(

ר " מ150ששטחו , כנסיה וכל מקו� מקורה המשמש באופ� קבוע לפולח� דתי, מסגד, בית כנסת) 2(

  ;לפחות

  ; לקונצרטי� ותיאטרו�,,,,ולנועולנועולנועולנועבית לקבית לקבית לקבית לק) 3(

 מיטות 20בית אירוח וכל מקו� כיוצא באלה שבו מספקי� לינה בתמורה והמכיל , פנסיו�, בית מלו�) 4(

  ;לפחות
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  ;בית מרח-) 5(

  ;בנק) 6(

  ;בריכת שחיה) 7(

  ;להוציא ג� ילדי� פרטי, ג� ילדי�, בית ספר מקצועי, בית ספר תיכו�, בית ספר עממי) 8(

  ;מוסד ציבורי לילדי�) 9(

  ; סועדי��25חדר אוכל או בית קפה הנמצאי� בקומת קרקע והיכולי� להכיל למעלה מ, מסעדה) 10(

  ;משרדי רשויות מקומיות וכל בני� אחר הנועד למת� שירות ציבורי, משרדי ממשלה) 11(

  "';או בני� ציבורי ב'  בני� ציבורי א� """"בני� ציבוריבני� ציבוריבני� ציבוריבני� ציבורי""""

 

  

בהתא� לחוק , כ� הוא מחויב!ועל, ות התכנו� והבניה בית קולנוע הינו בני� ציבוריבהתא� להוראות תקנ .24

 .בהתקנת מתק� השתיה במקו� מרכזי, מתקני השתיה

 

 .המשיבה הפרה את הוראות הדי, באופ, גור. .25

  

בבתי הקולנוע של המשיבה אי� למצוא מתק� שתיה פשיטא משו� שהמשיבה חוששת כי , כמפורט לעיל .26

 . בעבור שתיהמחירי� שערורייתיי�תיה שכזה תסכל את מאמציה לגבות מהלקוחות התקנת מתק� ש

 

ולהבטיח כי תוענק לו נועדו להג� על הצרכ� , הנתבעות וסעיפי החוק אות� הפרכי , איש לא יחלוק .27

 עקב העדר� של מתקני –הנזק שנגר� ללקוחות . האלטרנטיבה ההולמת לרכישת שתיה במחיר מופקע

 .דיוק הנזק שהחוק נועד למנוע  הינו ב!השתיה 

  

 רכש במהל. ביקוריו בבתי הקולנוע שתיה במחירי� התובע.  נזקלתובעעקב הפרת הוראות הדי� נגר�  .28

לו היו מותקני� במקו� מתקני !! ח לבקבוק" ש10בקבוקי מי� מינרליי� במחיר מופקעי� ובכלל זאת 

ברור כי מחיר , בנוס,. מי� צונני� נמנע מרכישת שתיה במחיר מופקע ומסתפק בהתובעהיה , שתיה

 היתה מונעת גביית – שתית מי� צונני� –השתיה היה יורד הואיל טהאלטרנטיבה העומדת בפני הצרכ� 

 .הנתבעותאו הפעלת /מחיר שערורייתי בעבור שתיה בבתי הקולנוע שבבעלות ו

 

זק מבוסס על מספר חישוב זה של הנ. ח" ש75כ " ובסה ממחיר השתיה50%! מערי. את נזקיו בהתובע .29

 :הנחות

  

מחירו הסביר של , במידה ועקב המצאות מתק� השתיה היו המחירי� יורדי�  )א(

ליטר משקה ½ ח ומחיר נורמלי של " ש5 ליטר הינו לא יותר מאשר 0.75בקבוק 

 .ח" ש7!6דוגמת קולה אינו יותר מאשר 

 

ובדה בשל הע.  מסתפק בשתיית מי�התובעבמידה והמחירי� לא היו יורדי� היה   )ב(

הוא מעמיד את נזקיו בכל ,  עשה שימוש בשתיה שנמכרה במחיר מופקעהתובעש

 .  ממחיר השתיה50%זאת על 
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   הקבוצההסעדי* המגיעי* לחברי ב

  

ובכלל זאת מי� (נזק� של חברי הקבוצה הינו מחצית הסכומי� אות� שילמו בעבור שתיה , כמפורט לעיל .30

 .ב"וכיוצ) מיצי�(שתיה בבקבוקי� , )ספרייט, לדוגמא קולה(שתיה בכוסות , מינרליי�

 

חישוב . הנתבעות נתוני� מדויקי� בדבר היק, מכירת השתיה בבתי הקולנוע המופעלי� בידי לתובעאי�  .31

 :כ� על ההנחות השמרניות הבאות!הנזק מבוסס על

  

מבקרי� )  יו�365(בשנה .  איש500בכל בית קולנוע מבקרי� ביו� ממוצע   )ג(

 .  איש182,500וע בכל אחד מבתי הקולנ

 

כ� בשנה מבקרי� בכלל בתי הקולנוע ! בתי קולנוע ועל15המשיבה מפעילה   )ד(

 . איש2,737,500

 

 6ח ועל כ� נזקו עומד על " ש12כל אד� שלישי רוכש שתיה ומשל� בממוצע   )ה(

 .ח" ש2כ� על !הנזק הממוצע לאד� פר ביקור עומד על.  ח"ש

  

הנזק לכלל . ח" ש5,475,000 הנזק לכלל הלקוחות לשנה עומד על כ� על ס.  )ו(

 38,325,000עומד על ס/ , הוא סכו* התביעה,  שני*7הלקוחות במהל/ 

 .ח"ש

  

במת� סעד במסגרת תביעה ייצוגית הינה באמצעות פסיקת פיצוי אינדווידואלי לכל חבר " דר. המל." .32

 .בקבוצת התובעי�

 

 :לחוק תובענות ייצוגיות באופ� הבא) א(20קובע סעי, , בהקשר זה .33

  

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

רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה  , כולה או חלקה, הייצוגית

העולה על ובלבד שלא יהיה בכ/ כדי להכביד במידה , לפי העני�, הוראה כמפורט להל�, בי� השאר, להורות

  :הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי�

  

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

 ;הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

  

 ;;;;על כ/ שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ/ שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ/ שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ/ שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר ))))2222((((

  

ובלבד , לל ועל אופ� חישוב חלקו של כל חבר קבוצהעל תשלו� פיצוי כספי בסכו� כו )3(

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

רשאי הוא להורות בדבר חלוקה בי� , המשפט על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל כאמור

אחד או ,  חבר קבוצהשל יתרת הסכו� שתיוותר א�, באופ� יחסי לנזקיה�, חברי הקבוצה

לא אותר או שלא נית� , לא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעד, לא דרש את חלקו, יותר
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ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל פיצוי כספי או סעד אחר , לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת

נותרה יתרת סכו� לאחר החלוקה לחברי הקבוצה ; מעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע לו

 ".ורה בית המשפט על העברתה לאוצר המדינהי, כאמור

  

ש לקבוע כיצד נית� יהיה להוכיח את נזק� האישי של "החוק קובע מנגנו� גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמ .34

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

 .המדינה

 

מה שסביר מאוד בהחשב בסכו� (ר חלק מחברי קבוצת התובעי� במידה ויתגלו קשיי� באיתו, לחליפי� .35

 :לחוק) ג(20הקבועי� בסעי, " הפיצוי לטובת הציבור"נית� יהיה לייש� את עקרונות , )התביעה הנמו.

  

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

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

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

  ".בנסיבות העני�

  

' תנובה נדינה של כבוד השופטת נאור בעני� !פסיקת סעד לטובת הציבור הוכרה ג� כסעד ראוי בפסקב .36

 ):687' בעמ (ראבי

  

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

בית המשפט עמד בצדק על כ/ שאי� דרכ� של צרכני� לשמור קבלות בגי� . גומלי� הדוק

נראה . ויהיה קושי במשפט עצמו בהבאת ראיות בידי תובעי� פוטנציאליי�, רכישת החלב

רי הקבוצה שסביר שאכ� יתעורר הוא שייקבע פיצוי לי שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חב

  ...לטובת הקבוצה או לטובת הציבור

  

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

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

  

הא לעשות באמצעות כלי� סטטיסטיי� או בדר. את חישוב הס. הכולל של הפיצוי לחברי הקבוצה נית� י .37

יורשי המונח משה ' רייכרט נ 345/03א "ש העליו� בע"י ביהמ"כפי שנקבע למשל לאחרונה ע. של אומדנא

 ):7.6.07נית� ביו�  (ל"שמש ז

  
עקרונית נית� לקבוע את הנזק בתובענות ייצוגיות בדרכי� שונות אשר , סיכומ� של דברי� עד כה"

דר/ ההוכחה הקבועה בסעי! , כנקודת מוצא, מ� הצד האחד עומדת. ת רחבה של מצבי�מיושמות בקש

�לפיה מוכח הנזק באמצעות הגשת תצהירי� על, לחוק תובענות ייצוגיות ובתקנות ניירות ער/) 2)(א(20

, אשר קרובות במהות� להלי/ האינדיבידואלי, דרכי הוכחה נוספות. ידי כל אחד מחברי הקבוצה

ללא ניהול הלי/ מפורט של הגשת ,  קביעת נזקו של כל אחד מחברי הקבוצה א/ זאתמבוססות על

אלא באמצעות חישוב כללי המבוסס על נתוני� עובדתיי� שאינ� שנויי� במחלוקת או ניתני� , תצהירי�

לגבי כל , ידי התוויית נוסחה כללית שתיוש��על, לשלב בי� שתי הדרכי�, כמוב�, נית�. להוכחה פשוטה
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קיימות דרכי� נוספות ,  מ� העבר האחר.פי הנתוני� המיוחדי� הנוגעי� לו�על, מיחידי הקבוצהאחד 

המבוססות על קביעת סכו� הנזק הכולל שנגר� לקבוצה כולה באמצעות שיטות שונות , לקביעת הפיצוי

רות קיימת אפש, )א! שאי� חולק כי נגר�(במקרי� בה� לא נית� לחשב את הנזק , לבסו!. שפורטו לעיל

    ."לקבוע את סכו� הפיצוי ג� על דר/ האומדנה

  

  

  

 :מכל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד .38

  

 .ח"ש 38,325,000ס. של  לשל� לקבוצה הנתבעותת לחייב א  )א(

 

 .לתובע מיוחד גמוללהורות על פסיקת   )ב(

  

הדי� המייצגי� באחוזי� מתו. הקר� בהתא� !לעורכידי� ! על תשלו� שכר טרחת עור.להורות   )ג(

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

 

  

  

______________                                                  ______________                              

             ד                     "עו, שלומי כה,                                                ד"עו,   אמיר ישראלי

  התובעכ   "   ב

  


