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  27607�02�10צ "ת           בפתח תקווהבבית המשפט המחוזי

  'מ ואח"קבוצת שילב בע' פלוצקי� נ              

  

  1981 �א "התשמ, חוק הגנת הצרכ�  .א      :בעניי�

  $1980 "חוק מוצרי$ פגומי$ תש  .ב      

  

  304599400ז .ילנה פלוצקי� ת  .1    :ובעניי� שבי�

          

  אס� נויד "כ עוה"באמצעות ב        

   כפר סבא899ד . ת57לד רוטשי' רח

�  תהמבקש      7677850"09:פקס, 2305152"072: טלפו

  � נ ג ד �

  

  מ"שילב בע  .1    :המשיבי$

   אייר פורט סיטי 1כינרת ' מרח        

         �  5784490"03:  פקס5775111"03: טלפו

      2.  TINY LOVE  

   אייר פורט סיטי 1כינרת ' מרח        

         �  הנתבעי$    5784490"03:  פקס5775111"03: טלפו

  

  :רציו"מיני

   הגנת הצרכ�–ת בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגי

  

  1980* " פגומי* תש*וחוק מוצרי, 1981 –א "התשמ,  חוק הגנת הצרכ�פ"ע – כספית :מהות התביעה

        + 500  : סכו$ התביעה של התובעי$

  )נ. + 25,000,000מד בשלב זה על יוע (אינו נית� להערכה בשלב זה: סכו$ התביעה ביחס לכל הקבוצה

  

  בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית

  

  : יתבקש כדלקמ� בית המשפט הנכבד

  

, )הנתבעי*(כנגד המשיבי* ) התובעי*(שהגישו המבקשי* , לאשר את התובענה שבכותרת  .א

  ב. ומהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זוכתב תביעהב מסומ� "העתק כתב התביעה מצ
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 –א "לחוק הגנת הצרכ� התשנ) ב (35ול התובענה כתובענה ייצוגית על פי סעי� להתיר את ניה  .ב

  ו. לתקנות סדר הדי� האזרחי29 ובאופ� חילופי לפי סעי� 1981

 

  נ.להגדיר את הקבוצה המיוצגת כפי שיפורט בבקשה זו  .ג

 

  ב.מ"ד בתוספת מע"ט עו"להשית על המשיבי* את הבקשה לרבות שכ  .ד

 

  :ואלה נימוקי הבקשה

  

  ו. כללי–נה של התובענה עניי  .א

  

ב כנספח "מצ, ללא נספחי*, אשר העתקה, והבקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, עניינה של תובענה זו

 רכשו סדרת צעצועי* מסוג פעמוני רוח אשר , היא בקבוצת משפחות בישראל,  לכתב תביעה זה"א"

 TINY' אשר יוצרו על ידי חב, י* לתינוקות ולילד" טייני לאב"של חברת ורעש� ארנב , פעמוני רוח י*

LOVE) � 2002נרכשו בתקופה שבי� ו ,")1המשיבה "להל�  (שילבשווקו על ידי ") 2המשיבה  ":להל

  נ.הגשת התביעהועד ליו* 

  

תקני* שהבטיחו על גב אריזת* כי ה* כוללי* ) "'  ואחפעמוני רוח, רעש� ארנב"להל�  (אלה  *מוצרי

 לדאגה לביטחו� התינוקותהימנעות המשיבות . מסוכני*  התבררו כ,בינלאומיי* לבטיחות התינוקות

גרמו לנזקי*  לציבור , תו/ מת� עדיפות לשיקולי* כלכליי*,  והמוצרי* האחרי*פעמוני רוחב

  ב.חרדי* לגורל ילדיה*, ובני משפחה שחיו בפחד ובאימה במש/ תקופה,  הצרכני*

  

בגי� ,  הנדונהפעמוני רוחרוכשי ה, ביעה זומטרתה של התובענה היא לפצות את חברי הקבוצה בת

המבקשי* סבלו . נזקי* ממוניי* ונפשיי* שנגרמו לה* עקב הפרת חובותיה� של המשיבי* על פי חוק

  .מוצרבשהתבטאה בפחד והחרדה מהסיכוני* מעגמת נפש רבה 

  

  הצדדי$ והקבוצה המיוצגת  .ב

   

, הרשומה בישראל, מ"ה בעהינה חבר, )"1המשיבה " :להל�(, מ" בעשילב, 1' המשיבה מס .1

 רוחהובה* פעמוני , של מוצרי תינוקות וילדי*יצור ומכירה , ביבוא, בי� היתר, והעוסקת

 נ.והמוצרי* הנוספי* 

ללקוחותינו מגיעי* : "לא למותר לציי� כי באתר האינטרנט של החברה מציינת החברה כי 

  " תר של בטיחותאנו מחויבי* לסטנדרטי* הגבוהי* ביו..המוצרי* הטובי* ביותר
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בפיתוח ייצור , בי� היתר, העוסקת, הרשומה בישראל, מ"הינה חברה בע, 2' המשיבה מס .2

 1 לא למותר לציי� כי הבעלי* של הנתבעת  .פעמוני רוחובה* ה, TINY LOVEמשחקי והפצת 

 ב. הנ* אות* הבעלי*2והנתבעת 

  

3. � עבור ילדה זמ� קצר רוחה �פעמוה את שרכ, לתינוקא* , )"1המבקשת ": להל� (ילנה פלוצקי

 ").המוצר: "להל� ( פעמו� רוחהתובעת קנתה לאחר שנולד 

  

  רקע עובדתי

 

 של רשת רעש� ארנבבסמו/ לכ/ רכשה היא לבתה .  נולדה בתה של התובעת3.2.2009ביו*  .1

 .טייני לאב

 

 כדורי ברזל לא ברורי* כאשר אחד 5 מצעה המטפלת של בתה של התובעת 2010בתחילת שנת  .2

* ימשחיפשו המטפלת וא* התינוק את המקור למפגע יצאו בידי. * בפיה של התינוקותמה

 .ריקות

  

משפנתה לבדוק ראתה , לאחר מספר ימי* ראתה התובעת את בתה משחקת במסמר לא ברור .3

 .פתוח וחמישה מסמרי* בוקעי* ממנואת המשחק 

  

ימוש נוס� של מיד התקשרה התובעת למרכז שירות הלקוחות של שילב וביקשה למנוע ש .4

 .ילדי* במוצר וסיכונ*

  

 .לאחר מספר שעות התקשר נציג החברה והציע לנפגעת להחזיר את המוצר ולהחלי� לחדש .5

  

התובעת הודיעה כי אי� ברצונה לקבל מוצר זהה וכל שברצונה הוא שיאספו את המוצרי*  .6

 .מהמדפי* ומידי התינוקות

  

כבר עתה יצוי� כי מדברי הנתבעת . החברה התעקשה כי המדובר  במקרה בודד ואי� צור/ .7

הנתבעת העדיפה את בצע הכס� על פני , פועל יוצא. " פניות15: "עצמה עולה כי המדובר ב 

 .בריאות הילדי*

  

8. �התובעת . משהתעקשה התובעת ביקשה החברה לקבל לידיה את המוצר ולבדוק אותו בסי

א* לא תפנה לתקשורת שבה והתעקשה  כי היא מעוניינת שיורידו את המוצר מהמדפי* ש

 .ועל כ� ברצונה לשמור על המוצר
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 .הא* היא מעוניינת בזיכויסופה של התקשרות הייתה כי אמרו לתובעת שתודיע לה*  .9

 

רשת שילב על ריקול חלקי של סדרת צעצועי* מסוג  " 1הודיעה הנתבעת  10.2.2010בתארי/  .10

אי� "מטייני לאב נמסר כי . כותעקב תקלת אי" טייני לאב"של חברת ורעש� ארנב פעמוני רוח 

ללא קליפס (ורעש� ארנב , י*" פעמוני רוח, מדובר על פעמוני רוח". סכנה ממשית בצעצועי*

 . מדג* יש�) כתו*

  

אנו מזמיני* את הלקוחות להחזיר את המוצרי* ברשת שילב ": בלשו� ההודעה נמסר כי 

ההחלטה . " הודיעה החברה,"שווה ער/ או זיכוי תמורתו, ולקבל צעצוע מבית טייני לאב

 מיליו� יחידות 2.5 פניות שהתקבלו ממדינות שונות בעול* מתו/ מעל 15התקבלה עקב 

  . 2002"שנמכרו מסדרה זו החל מ

טייני לאב שמה לה למטרה לא רק לעמוד , כדי להבטיח את איכות מוצריה"משילב נמסר כי 

ובהתא* , מחמירי* הרבה יותראלא להקפיד על סטנדרטי* פנימיי* , בתקני* הבינלאומיי*

 החזרה כוללת של "הוחלט על ריקול , לחשיבות העצומה שהחברה מייחסת לבטיחות התינוק

  ".המוצרי* הרלוונטיי*

  

אלא , עלית התובעי$ כול$ הנה כי רכשו מוצר ונדרשו להחזירו ללא שמוצע לה$ פיצוי כספי

 במוצרי$ שאות$ ביקשה ברכישת מוצרי$ של אותה החברה שסיכנה את התינוקות שלה$

  .לאסו,

  

 ת שוקלת והמבקשי המוצרי*שכרובמועד הגשת תביעה זה לא ברור הא* יש נזקי גו� למי מ .11

או הלי/ נפרד לקבל מידע /או קופות החולי* במסגרת הלי/ זה ו/לפנות למשרד הבריאות ו

ה עקב פגיעהא* ישנ* צרכני* אשר פנו לקבל טיפול רפואי במועדי* הרלוונטי המצביע על 

 .המוצרי*

 

, מיד ע* הודעת הנתבעת החל מחול שדי* בקרב הצרכני* אשר לא ידעו נפש* מרוב דאגה  .12

 .ל"שתינוקיה* שיחקו בזמ� ההודעה ע* המוצרי* הנבעיקר חרדה והאימה שחשו הורי* 

  

 היה זה .להתפרקות המוצרהמוצרי* שהורדו כאמור הורדו ביוזמת הנתבעת עקב חשש  .13

ת הודיעה לחברה כי לפתע ראתה את בנה ע* מסמר ביד וכשבדקה לאחר שהתובעכאמור 

 .ראתה כי המוצר התפרק לו בידו

 � הודעה לצרכני* של הנתבעת כפי שמופיעה באתר האינטרנט של 'בכנספח מצור� ומסומ

  .הנתבעת
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 בתכלית האיסור בכל ה אסוראי� ספק כי . מרכיבי* שוני* כוללי* מטבע*תינוקות מוצרי  .14

 במיוחד –  אשר יש בה* לסכ� את בריאות הצרכני*פשרות להתפרקות המוצראדר/ שהיא 

אשר נמכרו  והגיעו לבתיה* של צרכני* במוצרי*  הפג* הבטיחותיגילוי . במקרה של תינוקות

 עצ* הידיעה כי קיי* במוצר  . או תפקודיי*/ליקויי* רפואיי* ולנזקי גו� לעלול להביא 

, גורמי* לנזקי* נוראיי* לציבור הצרכני* תינוקותיה* שנרכש על ידי ציבור הצרכני* שבינ

חרדי* לגורל* וגורל בני בית* , ובני משפחותיה* שחיי* בפחד ובאימה במש/ תקופה ארוכה

 .מוצרי* שהורדו ב שיחקוש

  

, רוכשי המוצרי* שהורדו, מטרתה של התובענה היא לפצות את חברי הקבוצה בתביעה זו .15

ו לה* עקב הפרת חובותיה� של הנתבעת על פי חוק שאינ* נזקי* ממוניי* ונפשיי* שנגרמ

או החזר כספי על המוצר / ולכ� מבקשי* פיצוי כספי וTINT LOVEחפצי* לרכוש מוצרי 

 .  ולא רק זיכוי כפי שמוצע על ידי הנתבעותשנרכש

  

שהתבטאה בפחד והחרדה מהסיכוני* מעגמת נפש רבה  ת סובלה ועודנבלההתובעת ס .16

מפגיעה בזכות וכ� , במציאת בנה ע* מסמר בידוהכרוכי* , נציאליי*הבריאותיי* הפוט

שלילת זכותה היסודית , היינו,  עקב צריכת המוצר הפגו*השנגרמה ללאוטונומיה של הרצו� 

 אשר יכול ובלע חלק מהמשחק דבר אשר לא , של תינוקהשל האד* לשלוט על הנעשה בגופו

 .ספר פסקי די� כפי שהוכרה במ,היה ברור לה עת שמצאה אותו

  

בפנינו מקרה בו , התובעת המבקשת תטע� כי בפנינו מקרה שאי� בו מחלוקת עובדתית .17

הא* במקרה דנ� קבוצת הצרכני* כפי שהוגדרה זכאית , מתבקשת הכרעה שיפוטית אחת

 .לפיצוי ולא לזיכוי

  

ת  קבע כי חלה חובה על פרסו* מדיניות החזר2005יוער כי תיקו� חוק הגנת הצרכ� בשנת  .18

 .מוצרי* במוצרי* מסוימי*

  

  

או מוצר מתכלה /התובעת המבקשת תטע� כי אי� בדי� הוראה לחובת החזר מוצר מזו� פגו* ו .19

המבקשת תטע� כי גילוי פג* מהותי כאמור הינו . אחר שהתגלה בו פג* מהותי לאחר צריכתו

* על הצרכני* מקרה קיצוני בו אי� לכפות על הנפגעי* לקבל פיצוי בדר/ של זיכוי משמע כופי

� .להמשי/ לצרו/ את אותו המוצר או מוצרי* של אותו יצר

  

      בשל הפרסומי*  , בי� היתר,  את המוצרי* שהורדוהכמו מרבית התובעי* רכש, התובעת .20

 .איכות וטיב המוצרי$הרבי* אודות  
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את אחד , במש/ תקופה, תביעה זו מוגשת כתובענה ייצוגית בש* כל מי שרכש בישראל .21

כמשחקי* ונמכרה בישראל , שווקו והופצו על ידי הנתבעת, שפותחו, רי* שהורדומהמוצ

 .ואינו מעוניי� בקבלת זיכוי אלה בפיצוי כספי,  בטיחותיי*

  

 . בתי אב בישראל בחמישי* אל�מוער/ בשלב זה , ציבור צרכני המוצרי* שהורדו .22

  

 אחריות הנתבעת

  

 נגרמו כתוצאה התפרקות המוצרי*י טע� התובעת כת, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .23

או של /או שילוחית של הנתבעת ו/או אי זהירות ישירה ו/או הפרת חובה חקוקה ו/מרשלנות ו

או למחדליה* אחראית הנתבעת אחראיות /או של אנשי* אחרי* על מעשיה* ו/עובדיה ו

 :או שילוחית לרבות בגי� המפורט להל�/ישירה ו

 

 .הורדו/שיווק והפצת המוצרי* ש, פיקוח, ייצור, ה בפיתוחטע� כי הנתבעת התרשלתהתובעת  .24

  

התובעת תטע� כי פעולותיה של הנתבעת הינ* הודאת בעל די� על חבותה בדי� כלפי קהל  .25

 .צרכניה

  

או עצמה עיניי* מהסכנות הנובעות בייצור מוצרי /טע� כי הנתבעת התעלמה ותהתובעת  .26

, או לא נקטה במידת זהירות כל שהיא/ו, האו לא נקטה במידת הזהירות הראוי/ו, תינוקות 

�ומתחייבת מתוק� היותה של נתבעת חברה המייצרת , אשר היה עליה לנקוט בנסיבות העניי

ואשר היה עליה לצפות את הנזק שנגר* , י� אלהאו משווקת מוצרי מא/או מייבאת ו/ו

 .בעקבות כשל בתהלי/

  

בסל מוצריה הינו חלק הבעיות ת טע� כי חזקה על הנתבעת כי ידעה כי המצאותהתובעת  .27

 .מהסיכו� העסקי שנוטלת על עצמה

  

סביר ונבו� היה מוצרי תינוקות או משווק /טע� כי הנתבעת לא נהגה כפי שיצר� ותהתובעת  .28

 . נוהג בנסיבות המקרה

  

אלא א� יש חשש ממשי שלהיותו , טע� כי הנתבעת מכרה מוצר שלא רק היה פגו*תהתובעת  .29

הנתבעת לא . סיכו� אשר בכוונתה לצרו/ את אחד מהמוצרי* שהורדוקטלני לאוכלוסייה ב
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, לתינוקותכפי שמתחייב בייצור ושיווק מוצרי* המיועדי* , רק שלא נקטה במשנה זהירות

 .תינוקות ברשלנות פושעת וסיכנו בכ/ את בריאות* וחייה* של אלפי האלא א� נהג

  

לפיו התחייבה הנתבעת , לל הצרכני*הנתבעת הפרה חוזה בלתי כתוב ע* חברי הקבוצה וע* כ .30

 .תקי� ובטוחלספק לקוני* מוצר 

  

 את תה רוכשייתלא ה, להתפרקות המוצרי* התובעת כי קיי* חשש הכי לו ידע, ברור הוא .31

 .ו בכ/ את בריאותנתומסכ, תינוקההמוצר עבור 

  

יבור הטעתה את צ, פעלה הנתבעת בחוסר תו* לב, טע� כי באי גילוי הסכנה הצפויהתהתובעת  .32

 .לחוק הגנת הצרכ�) א(7 " ו2והפרה את חובת הגילוי המעוגנת בסעיפי* , הצרכני*

  

לאחר קרות האירוע לא פורס* דבר וחצי דבר בדבר מדיניות החזרת מוצרי* של , יתרה מכ/ .33

 . לחוק הגנת הצרכ�4הנתבעת ובכ/ הופרה חובת הגילוי הקבועה בסעי� 

  

 לחוק יסוד כבוד האד* וחירותו 8ה מכוח סעי�  לביטול העסקתזכאיהנה טע� כי תהתובעת  .34

� .שכ� יש לעודד מסחר הוג

  

 .ת הצרכ�נ לביטול העסקה מכוח חוק הגתזכאיהיא טע� כי תהתובעת  .35

  

חלי* במקרה דנ� הוראות ,  לביטול העסקה מכוח דיני החוזי*תזכאיהיא טע� כי תהתובעת  .36

 )תרופות בשל הפרת חוזה( לחוק החוזי* 2,10,16סעיפי* 

  

 . להחזר מכוח חוק המכרתזכאיהיא  כי תטע�התובעת  .37

  

לחוק אחריות למוצרי* ) ב (3טע� כי הנתבעת חבה באחריות לפי סעי� תוסי� ותהתובעת  .38

, שכ� נסיבות המקרה מתיישבות יותר ע* המסקנה כי המוצר היה פגו*, 1980* "פגומי* תש

� .מאשר ע* המסקנה כי היה תקי

  

וי כספי המשיבה עושה עושר ולא במשפט בכ/ שמחייבת את טע� כי באי מת� פיצתהתובעת 

הנתבעת לרכוש את סל מוצריה בה בשעה שזו כלל לא רוצה לרכוש בשלב זה שוב מי ממוצריה 

  .ה ובריאות בני ביתהעקב חשש לבריאות
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 ידיעות אחרונות מלפני –המקרה בהחלט אינו עולה בקנה אחד ע$ ראיו� ממוס, ממו� 

יש אמנ$ :" ענת לווי� הקובעת ' לית החברה הגב"נה של מנכשלושה חודשי$ טע

סטנדרטי$ של משרד הבריאות אבל אצלנו כל מוצר יעמוד בסטנדרט של הרשת שיהיה 

  ".חמור יותר במקרי$ רבי$

  

התינוק מכניס כל "לא נית� לתפוס כי מקרה כזה מתרחש חר, העובדה שידוע לחברה כי 

 .1.6.08 של שיל במיו$ מתו- מאמר של פסיכולוגית" דבר לפה

  

  

  סיכו$

  

  .אי� ספק כי לבקשת עליה אישית נגד הנתבעות .1

אי� ספק כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות המשותפות לכלל חברי  .2

 .הקבוצה

אי� ספק כי התובענה הייצוגית היא הדר- היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת  .3

 .בנסיבות העניי�

 .י הקבוצה יוצג וינוהל בדר- הולמתקיי$ יסוד סביר כי עניינ$ של כלל חבר .4

 2006ו "תשס,  לחוק התובענות הייצוגיות6התובענה תירש$ כנדרש בסעי,  .5

  .בפנקס התובענות הייצוגיות

  

    הסעדי$

  

 :יתבקש בית המשפט כדלקמ�, לאור האמור לעיל .39

 

 להורות לנתבעת להשיב לכל אחד מ� חברי הקבוצה עבור הוצאות רכישת המוצר שהורד .40

 . שמוער/ לכול חברי הקבוצה לכל תובע + 050כ "סה, נפש והבהלהועוגמת ה

  

 1/50ג* בא* רק .  מליו� מוצרי פעמו� רוח שווקו לרחבי העול* 2.5מנתוני החברה עולה כי  .41

דהיינו  + X 500 מוצרי* 50,000 –ממוצרי החברה נמכרו באר1  הרי שהמדובר בכ 

 .ה בהתא* לנתוני* מעודכני* שימסרוהתובעי* יבקשו לקבוע גודל הקבוצ.  +25,000,000

  

 .פיצוי עונשי + 1,000,000לכל סכו* שייפסק יש להוסי�  .42
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 .כ התובעת הייצוגי"בנוס� לקבוע גמול לתובע הייצוגי ושכר טרחה לב .43

  

לבית המשפט הנכבד סמכות לדו� בתובענה לאור הסעדי* הנתבעי* במסגרתה וסמכות  .44

 .העוולות נשוא התובענהנוכח מקו* ביצוע , מקומית לדו� בתביעה

 

ולית� לזכות , יתבקש בית המשפט הנכבד לזמ� את הנתבעת לדי�, על בסיס המפורט לעיל .45

 .התובעי* ולזכות חברי הקבוצה את הסעדי* המפורטי* לעיל

  

, בנסיבות העניי�, כפי שיימצא לנכו� בית המשפט הנכבד, או פיצוי אחר/לפסוק כל סעד ו .46

 .עדי* אלהבקיו* ס, ולחייב את הנתבעת

  

  .מ כחוק"ד בצירו� מע"ט עו"לרבות שכ, בתשלו* הוצאות משפט, לחייב את הנתבעת .47

  

  

                                                                                          ____________  

  ד"עו, אס, נוי                                                                                                   

  תכ המבקש"                                                                                                   ב

  

  

  

  

  

  :לוט

  כתב תביעה

  תצהיר התובעת

  הודעת הריקול

  של החברה מסמכי$ המעידי$ על טיב שירות ובטיחות החברה מאתר האינטרנט 

  27.10.09ראיו� ע$ מנכלית החברה מתו- מוס, ממו� מיו$ 

  6�12מאמר מתו- אתר החברה הנוגע להתאמת צעצועי$ לתינוקות בגיל 
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   בפתח תקווהבבית המשפט המחוזי

  

  1981 �א "התשמ, חוק הגנת הצרכ�  .א      :בעניי�

  $1980 "חוק מוצרי$ פגומי$ תש  .ב      

  

  304599400ז . פלוצקי� תילנה  .1    :ובעניי� שבי�

          

  אס� נויד "כ עוה"באמצעות ב        

   כפר סבא899ד . ת57רוטשילד ' רח

�  תהמבקש      7677850"09:פקס, 2305152"072: טלפו

  � נ ג ד �

  

  מ"שילב בע  .1    :המשיבי$

   אייר פורט סיטי 1כינרת ' מרח        

         �  5784490"03:  פקס5775111"03: טלפו

      2.  TINY LOVE  

   אייר פורט סיטי 1כינרת ' מרח        

         �  הנתבעי$    5784490"03:  פקס5775111"03: טלפו

  

  1980* " פגומי* תש*וחוק מוצרי, 1981 –א "התשמ,  חוק הגנת הצרכ�פ"ע – כספית :מהות התביעה

        + 1,250  : סכו$ התביעה של התובעי$

  

  כתב תביעה

  ו. כללי–עניינה של התובענה 

  

 לתינוקות " טייני לאב"רכשו רעש� ארנב של חברת אשר , בתובעי*היא , תובענה זועניינה של 

להל�  (שילבשווקו על ידי ") 2המשיבה  ":להל� (TINY LOVE' אשר יוצרו על ידי חב, ולילדי*

  נ.הגשת התביעה ועד ליו* 2002נרכשו בתקופה שבי� ו ,")1המשיבה "

  

תקני* שהבטיחו על גב אריזת* כי ה* כוללי* ) "' ח ואחפעמוני רו, רעש� ארנב"להל�  (אלה  *מוצרי

 לדאגה לביטחו� התינוקותהימנעות המשיבות . מסוכני* התבררו כ, בינלאומיי* לבטיחות התינוקות

לתובעת טבני גרמו לנזקי*  , תו/ מת� עדיפות לשיקולי* כלכליי*,  והמוצרי* האחרי*בפעמוני רוח

  ב.חרדי* לגורל ילדיה*, ה שחיו בפחד ובאימה במש/ תקופמשפחתה
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  הצדדי$   .ג

   

, הרשומה בישראל, מ"הינה חברה בע, )"1המשיבה " :להל�(, מ" בעשילב, 1' המשיבה מס .4

 רוחהובה* פעמוני , של מוצרי תינוקות וילדי*יצור ומכירה , ביבוא, בי� היתר, והעוסקת

 נ.והמוצרי* הנוספי* 

ללקוחותינו מגיעי* : "ינת החברה כי לא למותר לציי� כי באתר האינטרנט של החברה מצי

  " אנו מחויבי* לסטנדרטי* הגבוהי* ביותר של בטיחות..המוצרי* הטובי* ביותר

 

בפיתוח ייצור , בי� היתר, העוסקת, הרשומה בישראל, מ"הינה חברה בע, 2' המשיבה מס .5

 1ת  לא למותר לציי� כי הבעלי* של הנתבע .ובה* הפעמוני רוח, TINY LOVEמשחקי והפצת 

 ב. הנ* אות* הבעלי*2והנתבעת 

  

6. �רוח עבור ילדה זמ� קצר ה �ה את פעמושרכ, לתינוקא* , )"התובעת": להל� (ילנה פלוצקי

 ").המוצר: "להל� (פעמו� רוח התובעת קנתה לאחר שנולד 

  

  רקע עובדתי

 

 של רשת רעש� ארנבבסמו/ לכ/ רכשה היא לבתה .  נולדה בתה של התובעת3.2.2009ביו*  .48

 .י לאבטיינ

 

 כדורי ברזל לא ברורי* כאשר אחד 5 מצעה המטפלת של בתה של התובעת 2010בתחילת שנת  .49

משחיפשו המטפלת וא* התינוק את המקור למפגע יצאו בידיי* . מה* בפיה של התינוקות

 .ריקות

  

משפנתה לבדוק ראתה , לאחר מספר ימי* ראתה התובעת את בתה משחקת במסמר לא ברור .50

 .חמישה מסמרי* בוקעי* ממנואת המשחק פתוח ו

  

מיד התקשרה התובעת למרכז שירות הלקוחות של שילב וביקשה למנוע שימוש נוס� של  .51

 .ילדי* במוצר וסיכונ*

  

 .לאחר מספר שעות התקשר נציג החברה והציע לנפגעת להחזיר את המוצר ולהחלי� לחדש .52

  

שיאספו את המוצרי* התובעת הודיעה כי אי� ברצונה לקבל מוצר זהה וכל שברצונה הוא  .53

 .מהמדפי* ומידי התינוקות
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כבר עתה יצוי� כי מדברי הנתבעת . החברה התעקשה כי המדובר  במקרה בודד ואי� צור/ .54

הנתבעת העדיפה את בצע הכס� על פני , פועל יוצא. " פניות15: "עצמה עולה כי המדובר ב 

 .בריאות הילדי*

  

התובעת .  המוצר ולבדוק אותו בסי�משהתעקשה התובעת ביקשה החברה לקבל לידיה את .55

שבה והתעקשה  כי היא מעוניינת שיורידו את המוצר מהמדפי* שא* לא תפנה לתקשורת 

 .ועל כ� ברצונה לשמור על המוצר

  

 .הא* היא מעוניינת בזיכויסופה של התקשרות הייתה כי אמרו לתובעת שתודיע לה*  .56

 

ל ריקול חלקי של סדרת צעצועי* מסוג רשת שילב ע " 1הודיעה הנתבעת  10.2.2010בתארי/  .57

אי� סכנה "מטייני לאב נמסר כי . עקב תקלת איכות" טייני לאב"פעמוני רוח של חברת 

) ללא קליפס כתו*(ורעש� ארנב , י*"פעמוני רוח, מדובר על פעמוני רוח". ממשית בצעצועי*

� . מדג* יש

  

 את המוצרי* ברשת שילב אנו מזמיני* את הלקוחות להחזיר": בלשו� ההודעה נמסר כי 

ההחלטה . "הודיעה החברה, "שווה ער/ או זיכוי תמורתו, ולקבל צעצוע מבית טייני לאב

 מיליו� יחידות 2.5 פניות שהתקבלו ממדינות שונות בעול* מתו/ מעל 15התקבלה עקב 

  . 2002"שנמכרו מסדרה זו החל מ

שמה לה למטרה לא רק לעמוד טייני לאב , כדי להבטיח את איכות מוצריה"משילב נמסר כי 

ובהתא* , אלא להקפיד על סטנדרטי* פנימיי* מחמירי* הרבה יותר, בתקני* הבינלאומיי*

 החזרה כוללת של "הוחלט על ריקול , לחשיבות העצומה שהחברה מייחסת לבטיחות התינוק

  ".המוצרי* הרלוונטיי*

  

, שמוצע לה פיצוי כספי להחזירו ללא ה מוצר ונדרשהרכשהתובעת  הנה כי העבילת התיע

 במוצרי$ שאות$ אלא ברכישת מוצרי$ של אותה החברה שסיכנה את התינוקת שלה

  .ביקשה לאסו, והפחד והאימה שאחזו בה שראתה את תינוקתה ע$ המסמרי$ האמורי$

  

נזקי* ממוניי* ונפשיי* שנגרמו לה עקב ב התובעתעה היא לפצות את ימטרתה של התב .58

 ת ולכ� מבקשTINT LOVE לרכוש מוצרי ה חפצהת על פי חוק שאינהפרת חובותיה� של הנתבע

 .  ולא רק זיכוי כפי שמוצע על ידי הנתבעותאו החזר כספי על המוצר שנרכש/פיצוי כספי ו
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שהתבטאה בפחד והחרדה מהסיכוני* מעגמת נפש רבה  ת סובלה ועודנבלההתובעת ס .59

מפגיעה בזכות וכ� , מר בידובמציאת בנה ע* מסהכרוכי* , הבריאותיי* הפוטנציאליי*

שלילת זכותה היסודית , היינו,  עקב צריכת המוצר הפגו*השנגרמה ללאוטונומיה של הרצו� 

 אשר יכול ובלע חלק מהמשחק דבר אשר לא , של תינוקהשל האד* לשלוט על הנעשה בגופו

 . כפי שהוכרה במספר פסקי די�,היה ברור לה עת שמצאה אותו

  

60.  �בפנינו מקרה בו , כי בפנינו מקרה שאי� בו מחלוקת עובדתיתהתובעת המבקשת תטע

הא* במקרה דנ� קבוצת הצרכני* כפי שהוגדרה זכאית , מתבקשת הכרעה שיפוטית אחת

 .לפיצוי ולא לזיכוי

  

 קבע כי חלה חובה על פרסו* מדיניות החזרת 2005יוער כי תיקו� חוק הגנת הצרכ� בשנת  .61

 .מוצרי* במוצרי* מסוימי*

  

  

או מוצר מתכלה / המבקשת תטע� כי אי� בדי� הוראה לחובת החזר מוצר מזו� פגו* והתובעת .62

המבקשת תטע� כי גילוי פג* מהותי כאמור הינו . אחר שהתגלה בו פג* מהותי לאחר צריכתו

מקרה קיצוני בו אי� לכפות על הנפגעי* לקבל פיצוי בדר/ של זיכוי משמע כופי* על הצרכני* 

 .המוצר או מוצרי* של אותו יצר�להמשי/ לצרו/ את אותו 

  

      בשל הפרסומי*  , בי� היתר,  את המוצרי* שהורדוהכמו מרבית התובעי* רכש, התובעת .63

 .איכות וטיב המוצרי$הרבי* אודות  

  

את אחד , במש/ תקופה, תביעה זו מוגשת כתובענה ייצוגית בש* כל מי שרכש בישראל .64

כמשחקי* ונמכרה בישראל , ל ידי הנתבעתשווקו והופצו ע, שפותחו, מהמוצרי* שהורדו

 .ואינו מעוניי� בקבלת זיכוי אלה בפיצוי כספי,  בטיחותיי*

  

 . בתי אב בישראל בחמישי* אל�מוער/ בשלב זה , ציבור צרכני המוצרי* שהורדו .65

  

 אחריות הנתבעת

  

 נגרמו כתוצאה התפרקות המוצרי*טע� התובעת כי ת, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .66

או של /או שילוחית של הנתבעת ו/או אי זהירות ישירה ו/או הפרת חובה חקוקה ו/לנות ומרש

או למחדליה* אחראית הנתבעת אחראיות /או של אנשי* אחרי* על מעשיה* ו/עובדיה ו

 :או שילוחית לרבות בגי� המפורט להל�/ישירה ו

 



14   

 .הורדו/ת המוצרי* ששיווק והפצ, פיקוח, ייצור, טע� כי הנתבעת התרשלה בפיתוחתהתובעת  .67

  

התובעת תטע� כי פעולותיה של הנתבעת הינ* הודאת בעל די� על חבותה בדי� כלפי קהל  .68

 .צרכניה

  

או עצמה עיניי* מהסכנות הנובעות בייצור מוצרי /טע� כי הנתבעת התעלמה ותהתובעת  .69

, יאאו לא נקטה במידת זהירות כל שה/ו, או לא נקטה במידת הזהירות הראויה/ו, תינוקות 

�ומתחייבת מתוק� היותה של נתבעת חברה המייצרת , אשר היה עליה לנקוט בנסיבות העניי

ואשר היה עליה לצפות את הנזק שנגר* , י� אלהאו משווקת מוצרי מא/או מייבאת ו/ו

 .בעקבות כשל בתהלי/

  

בסל מוצריה הינו חלק הבעיות טע� כי חזקה על הנתבעת כי ידעה כי המצאות תהתובעת  .70

 .ו� העסקי שנוטלת על עצמהמהסיכ

  

סביר ונבו� היה מוצרי תינוקות או משווק /טע� כי הנתבעת לא נהגה כפי שיצר� ותהתובעת  .71

 . נוהג בנסיבות המקרה

  

אלא א� יש חשש ממשי שלהיותו , טע� כי הנתבעת מכרה מוצר שלא רק היה פגו*תהתובעת  .72

הנתבעת לא . וצרי* שהורדוקטלני לאוכלוסייה בסיכו� אשר בכוונתה לצרו/ את אחד מהמ

, לתינוקותכפי שמתחייב בייצור ושיווק מוצרי* המיועדי* , רק שלא נקטה במשנה זהירות

 .תינוקות ברשלנות פושעת וסיכנו בכ/ את בריאות* וחייה* של אלפי האלא א� נהג

  

לפיו התחייבה הנתבעת , הנתבעת הפרה חוזה בלתי כתוב ע* חברי הקבוצה וע* כלל הצרכני* .73

 .תקי� ובטוחפק לקוני* מוצר לס

  

 את תה רוכשייתלא ה, להתפרקות המוצרי* התובעת כי קיי* חשש הכי לו ידע, ברור הוא .74

 .ו בכ/ את בריאותנתומסכ, תינוקההמוצר עבור 

  

הטעתה את ציבור , פעלה הנתבעת בחוסר תו* לב, טע� כי באי גילוי הסכנה הצפויהתהתובעת  .75

 .לחוק הגנת הצרכ�) א(7 " ו2 המעוגנת בסעיפי* והפרה את חובת הגילוי, הצרכני*

  

לאחר קרות האירוע לא פורס* דבר וחצי דבר בדבר מדיניות החזרת מוצרי* של , יתרה מכ/ .76

 . לחוק הגנת הצרכ�4הנתבעת ובכ/ הופרה חובת הגילוי הקבועה בסעי� 
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וחירותו  לחוק יסוד כבוד האד* 8 לביטול העסקה מכוח סעי� תזכאיהנה טע� כי תהתובעת  .77

� .שכ� יש לעודד מסחר הוג

  

 .ת הצרכ�נ לביטול העסקה מכוח חוק הגתזכאיהיא טע� כי תהתובעת  .78

  

חלי* במקרה דנ� הוראות ,  לביטול העסקה מכוח דיני החוזי*תזכאיהיא טע� כי תהתובעת  .79

 )תרופות בשל הפרת חוזה( לחוק החוזי* 2,10,16סעיפי* 

  

 .ח חוק המכר להחזר מכותזכאיהיא  כי תטע�התובעת  .80

  

לחוק אחריות למוצרי* ) ב (3טע� כי הנתבעת חבה באחריות לפי סעי� תוסי� ותהתובעת  .81

, שכ� נסיבות המקרה מתיישבות יותר ע* המסקנה כי המוצר היה פגו*, 1980* "פגומי* תש

� .מאשר ע* המסקנה כי היה תקי

  

 בכ/ שמחייבת את טע� כי באי מת� פיצוי כספי המשיבה עושה עושר ולא במשפטתהתובעת 

הנתבעת לרכוש את סל מוצריה בה בשעה שזו כלל לא רוצה לרכוש בשלב זה שוב מי ממוצריה 

  .ה ובריאות בני ביתהעקב חשש לבריאות

  

  

    הסעדי$

  

 :יתבקש בית המשפט כדלקמ�, לאור האמור לעיל .82

 

 ועוגמת הנפש עבור הוצאות רכישת המוצר שהורדלפצות את התובעת להורות לנתבעת  .83

 . +050  כ"סה, הבהלהו

  

לבית המשפט הנכבד סמכות לדו� בתובענה לאור הסעדי* הנתבעי* במסגרתה וסמכות  .84

 .נוכח מקו* ביצוע העוולות נשוא התובענה, מקומית לדו� בתביעה

 

  .מ כחוק"ד בצירו� מע"ט עו"לרבות שכ, בתשלו* הוצאות משפט, לחייב את הנתבעת .85

  

                                                                                          ____________  

  ד"עו, אס, נוי                                                                                                   

  תובעתכ ה"                          ב                                                                         
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   בפתח תקווהבית המשפט המחוזי

  

  1981 �א "התשמ, חוק הגנת הצרכ�  .א      :בעניי�

  $1980 "חוק מוצרי$ פגומי$ תש  .ב      

  

  304599400ז .ילנה פלוצקי� ת  .1    :ובעניי� שבי�

          

  אס� נויד "כ עוה"באמצעות ב        

   כפר סבא899ד . ת57רוטשילד ' רח

  תהמבקש      7677850"09:פקס, 2305152"072: לפו�ט

  � נ ג ד �

  

  מ"שילב בע  .1    :המשיבי$

   אייר פורט סיטי 1כינרת ' מרח        

         �  5784490"03:  פקס5775111"03: טלפו

      2.  TINY LOVE  

   אייר פורט סיטי 1כינרת ' מרח        

         �  הנתבעי$    5784490"03:  פקס5775111"03: טלפו

  

  תצהיר
  
 לעונשי* הלאחר שהוזהרתי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 304599400ז .ילנה פלוצקי� תמ "ני החא

�  :  בזה בכתב כדלקמ�המצהיר, הקבועי* בחוק א* לא אעשה כ
  

  . כתבתי ומספר הזהות שלי ה* דלעיל, שמי
  

 .אב פעמו� רוח של רשת טייני לרכשתי לבתיבסמו/ לכ/ . מ"הח נולדה בתה של 3.2.2009ביו*  .86

 

 כדורי ברזל לא ברורי* כאשר אחד מה* בפיה 5  י מצעה המטפלת של בת2010בתחילת שנת  .87

 .י* ריקותיו בידנ את המקור למפגע יצאניו המטפלת ואנמשחיפש. של התינוקות

  

 את יתי רא, לבדוקימשפנת,  משחקת במסמר לא ברורי את בתיתילאחר מספר ימי* רא .88

 .ממנוהמשחק פתוח וחמישה מסמרי* בוקעי* 

  

 למנוע שימוש נוס� של ילדי* תי למרכז שירות הלקוחות של שילב וביקשהתקשרתימיד  .89

 .במוצר וסיכונ*
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 . להחזיר את המוצר ולהחלי� לחדשילאחר מספר שעות התקשר נציג החברה והציע ל .90

  

 הוא שיאספו את המוצרי* מהמדפי* י לקבל מוצר זהה וכל שברצוני כי אי� ברצונתי הודעאני .91

 .התינוקותומידי 

  

כבר עתה יצוי� כי מדברי הנתבעת . החברה התעקשה כי המדובר  במקרה בודד ואי� צור/ .92

הנתבעת העדיפה את בצע הכס� על פני , פועל יוצא".  פניות15: "עצמה עולה כי המדובר ב 

 .בריאות הילדי*

  

 תי שבאני.  ביקשה החברה לקבל לידיה את המוצר ולבדוק אותו בסי�,תימשהתעקש .93

פנה לתקשורת ועל כ� א מעוניינת שיורידו את המוצר מהמדפי* שא* לא אני  כי תיעקשוהת

 . לשמור על המוצריברצונ

  

 .הא* אני מעוניינת בזיכויודיע לה* לה יסופה של התקשרות הייתה כי אמרו ל .94

 

רשת שילב על ריקול חלקי של סדרת צעצועי*  " 1הודיעה הנתבעת  10.2.2010בתארי/ , כידוע .95

אי� סכנה "מטייני לאב נמסר כי . עקב תקלת איכות" טייני לאב"עמוני רוח של חברת מסוג פ

) ללא קליפס כתו*(ורעש� ארנב , י*"פעמוני רוח, מדובר על פעמוני רוח". ממשית בצעצועי*

� . מדג* יש

            ____________        
  304599400ז .ילנה פלוצקי� ת                    

  
  א י ש ו ר

  
ילנה  15.2.2010מאשר בזה כי ביו*  ,  כפר סבא8נחשו� ' מרח 38351. ר.ד מ" נוי עומ אס�"אני הח

 לעונשי* ההיה צפוית להצהיר את האמת וכי ה כי עליהאחרי שהזהרתי 304599400ז .פלוצקי� ת
  .  עליהמהל וחת" את נכונות הצהרתו הנהאישר, הקבועי* בחוק

  
________________             ___________________  

           ח ת י מ ה          ח ו ת מ ת  
  

 


