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יצרנית של עשרות סוגי/ של רכבי/ מסוג , שמקו/ מושבה ביפ�, הינה חברת ענק בינלאומית, 2המשיבה  .1

 .מדובר באחת מיצרניות הרכב הגדולות בעול/". טויוטה"

 

וכ� מצויי� במפורש ג/ באתר החברה , בישראל" טויוטה" הינה יבוא� בלעדי של רכבי/ מתוצרת 1 המשיבה .2

)http://www.toyota.co.il/toyota-own/toyota_israel.htm(.  

  

�  . לבקשה זו"ג"כנספח ב "פרטי המשיבה מאתר רש/ החברות מצ 

 

, אוונסיס, פריוס, קורולה, ורסו, יאריס: משווקת בישראל את הדגמי/ הבאי/ של רכבי טויוטה 1המשיבה  .3

 .הייאס והיילאקס, לנדקרוזר, 4ראב, קמארי

 

אשר נתפסו עד כה כרכב אמי� , וק ומכירה של רכבי טויוטהנחלה עד עתה הצלחה רבה בשיו 1המשיבה  .4

המשיבה מתגאה באתר החברה בסקר שנער� בישראל ובהתא/ לתוצאותיו רכבי , כ� למשל. ואיכותי

  ):http://www.toyota.co.il/toyota-own/survey.htm(טויוטה זכו לציו� הגבוה ביותר במספר פרמטרי/ 

 

מתוצאות סקר שביעות רצו� לקוחות בינלאומי , ושאי� פרי והכרהאנו שמחי� ללמוד כי מאמצינו נ"
�  במרבית מדינות אירופה 1989ומתקיי� מאז שנת , שהתקיי� בארצנו International After 

sales Customers Survey המבקשות לבצע השוואה בי� , י יצרניות הרכב"הסקר ממומ� ע
�נלאומית עצמאיתומבוצע על ידי חברת סקרי� בי, המותגי� השוני� TNSבאר  השתתפו .  השוודית

, פולקסווג�, שברולט, יונדאי, פורד, מזדה, TOYOTA: השנה בסקר היצרניות המובילות בשוק
 עד יוני 2008התקיי� השנה בחודשי� ספטמבר , המקי# מדג� של לקוחות פרטיי�, הסקר .סובארו ורנו

הסקר בודק שביעות רצו� . "על הכביש"נה � רכב שהוא לפחות ש וכלל בעלי רכב משומש שלה2009
בודק הסקר נתוני� נוספי� ,  בנוס#  .כללית מהרכב ומהטיפול במוס& ונכונות לקניה חוזרת של המותג

 הגיעה למקו� הראשו� ברוב  הגיעה למקו� הראשו� ברוב  הגיעה למקו� הראשו� ברוב  הגיעה למקו� הראשו� ברוב TOYOTAחברת חברת חברת חברת , , , , על פי תוצאות סקרעל פי תוצאות סקרעל פי תוצאות סקרעל פי תוצאות סקר...  פרמטרי� עיקריי�7לגבי 
  ". לי� מכול מתחריהלי� מכול מתחריהלי� מכול מתחריהלי� מכול מתחריהבפערי� גדובפערי� גדובפערי� גדובפערי� גדו, , , , הפרמטרי� כמו ג� בס& הכול הכללי של הסקרהפרמטרי� כמו ג� בס& הכול הכללי של הסקרהפרמטרי� כמו ג� בס& הכול הכללי של הסקרהפרמטרי� כמו ג� בס& הכול הכללי של הסקר

  

 .2008שנת , 7457666ר "הנה בעלת רכב מסוג טויוטה קרולה מ, 1המבקשת  .5

 

 .2007שנת , 1728462ר "הנו בעליו של רכב מסוג טויוטה קרולה מ, 2המבקש  .6

  

וכ� בעליו של רכב , 2009שנת ייצור , 8423766ר "הנו בעלי/ של רכב מסוג טויוטה קרולה מ, 3המבקש  .7

 .2009שנת , 8639166ר "יוטה קורולה ממסוג טו, נוס0

 

,  ולערער את נהלי הבטיחות בחברה, �לסנוור את עיניה להצלחה ו הניחהמשיבות נראה כי ,לדאבו� הלב .8

וכפועל יוצא נחשפו רוכשי הרכבי/ בישראל לאחת הפרשות החמורות ביותר שנתגלו בתחו/ הרכב 

  .ובעול/ ככלל, בישראל

 

המכונה , התקלה.  במספר רב של דגמי/ מתוצרת טויוטהבדוושת התאוצה נתגלתה תקלה, בקוצו של יוד .9

. ולבסו0 ג/ לתאונה קטלנית, עשויה לגרו/ להאצה בלתי נשלטת של הרכב, "דוושה דביקה"לעתי/ בש/ 

והתקלה מתוארת בידי ) CTSחברה בש/ (האש/ בתקנה נופל על יצר� הדוושה , נראה כי לגרסת טויוטה
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, ככל שידוע למבקשי/, ע/ זאת". דביקה"שה נשחקת ע/ הזמ� עד שלבסו0 הופכת טויוטה כמצב בו הדוו

יצר� הדוושה כופר באשמה וטוע� כי הוא סיפק לטויוטה בדיוק את הדוושות שנתבקשו בידי החברה 

, טויוטה לא הפסיקה את התקשרותה ע/ יצר� הדוושה, ככל שידוע למבקשי/. בהתא/ למפרט מדויק

 . האש/ אינו נעו1 בועובדה המלמדת כי אכ�

  

�  . לבקשה זו"ד"כנספח ב "כתבה המתארת את מערכת היחסי/ בי� טויוטה ויצר� הדוושות מצ 

 

ב התעורר חשד כי תאונות דרכי/ מחרידות שארעו התרחשו כתוצאה "הפרשה התפוצצה לאחר שבארה .10

בו נהג , וטהארעה תאונת דרכי/ מחרידה ברכב מתוצרת טוי,  כ� למשל.מתקלה בדוושת התאוצה ברכב

התקשר אחד הנוסעי/ ברכב למוקד החירו/ ודיווח כי דוושת , בשלב מסוי/ בנסיעה. שוטר אמריקאי

זמ� לא רב לאחר מכ� התרסקה . ש" קמ190התאוצה נתקעה וכי המכונית נוסעת במהירות עצומה של 

 .המכונית וארבעת בני המשפחה נהרגו במקו/

  

�  . לבקשה זו"ה"כנספח ב "כתבה המתארת את התאונה מצ 

 

, כמו כ�.  מכירות של דגמי/ שוני/ מתוצרת טויוטההופסקוככל שידוע למבקשי/ הרי שברחבי העול/  .11

תיקו� התקלה כולל הוספה של ,  ככל שידוע למבקשי/. עקב הפרשהבהתנצלות נרגשת יצא 2המשיבה נשיא 

תקלה מתואר באחד פתרו� ה. לוחית מתכת קטנה שתשנה את מער� גלגלי השיניי/ שעל בית המצערת

 :מכלי התקשורת באופ� הבא

  

אבל ממה שפורס� , מנהלי טויוטה העולמית לא הסבירו לעומק כיצד ה� מתכווני� לבצע את התיקו�"

  . בתקשורת עולה שהבעיה נובעת מתכנו� לקוי של חלק במצערת האלקטרונית של כלי הרכב השוני�

  

, בר לדוושת התאוצה והשני לבית המצערתאחד מחו, במצערת זו יש שני חלקי� דמויי שיניי�

שכאשר הנהג   כ&  .שהחיכו& ביניה� אמור להאט את תנועת החזרה של המצערת כאשר מרפי� ממנה

והנהג והנוסעי� לא יסבלו מתחושת , עוזב את הדוושה לא תיווצר נפילה חזקה מדי בכוח המנוע

  . בלימה ונדנוד קדימה

  

הפתרו�   .חש מצב שבו המצערת נתפסת במצב פתוחכשנוצר בלאי בשיניי� האלה עלול להתר

שמציעי� מהנדסי טויוטה הוא להוסי# לוחית מתכת קטנה שתשנה את הזווית של מער& השיניי� שעל 

 ".ובדר& זאת יקט� החיכו& והדוושה לא תידבק למקומה, בית המצערת

  

�  . לבקשה זו"ו"כנספח ב "כתבה המתארת את דר� התיקו� מצ 

 

 . במשבר שהתרחש היה שערורייתי לא פחות מהתקלה הנוראית בדוושות הרכב 1 ההטיפול מצד המשיב .12

 

מה/ הסיכוני/ כתוצאה ,  לא טרחה לבאר בפני לקוחותיה מהי מהות הבעייה המדוייקת1המשיבה  .13

, סתמיות לא נית� היה לזכות ולו להסבר מינימלי מהחברה" הודעות מרגיעות"ומלבד , מהשימוש ברכב

ומבחינת קל וחומר , באתר החברה לא הופיעה מעול� כל פירוט של התקלה החמורה .בזמ� אמת או בכלל

 .שלא נית  למצוא ש� נטילה של אחריות או התנצלות
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ועשרות אלפי בעלי הרכבי/ בה/ קיימת התקלה , כי עד עתה לא נתבצע התיקו� כאמור, מיותר לציי� .14

באתר החברה  כפי שמצויי� .1ה ממתיני/ בדריכות לעדכוני/ מצד המשיב

)htm.recall/com.toyotah.www://http (בלקוניות ובסתמיות: 

  
�קיבלנו אמש מ, לעניי� דוושת ההאצה" קריאת השירות" לפברואר בנוגע ל4בהמש& להודעתנו מיו� "

TOYOTAהרשימה . ות שיקראו לשירות אירופה רשימה מעודכנת של מספרי השלדה של המכוני

  .  כלי רכב32,924כוללת 

היא , וג� במקרי� אלו, חשוב לציי� כי התופעה בדוושה עלולה להופיע רק במקרי� בודדי� ונדירי�

לקוחותינו מוזמני� להגיע לסוכנות המשנה , בכל מקרה של חשד או חשש. מתפתחת באופ� הדרגתי

  . הקרובה למקו� מגוריה� לבדיקה

לא מיותר .  ואנו עושי� את מירב המאמצי� להביא לפתרו� יעיל ומהיר של הבעיהTOYOTA' חב

  . ובטיחות� נמצאי� בראש סדר העדיפות של חברתנוTOYOTA   כי לקוחות חברת, לציי�

הינו חלק מתכתי קט� אשר יוכנס אל מנגנו� דוושת ההאצה " קריאת השירות"החלק הנדרש לביצוע 

החלקי� יתחילו להגיע לאר  בימי� . גר� בו באות� מקרי� נדירי�וימנע את החיכו& העלול להי

  . הקרובי�

  .  דקות30 –הטיפול יבוצע ללא חיוב הלקוח ויאר& כ 

של " קריאת השירות"פ נוהל "ונפעל ע, אנו מכיני� מכתבי� לכל הלקוחות שרכביה� מופיעי� ברשימה

  . קרובי�מכתבי� אלו יצאו אל משרד התחבורה בימי� ה. משרד התחבורה

אשר בעזרתו יוכלו הלקוחות להיכנס לאתר האינטרנט , אנו שוקדי� על הקמת יישו� אינטרנטי, במקביל

קריאת "א� רכב� נכלל ברשימת כלי הרכב הנקראי� לביצוע , של חברתנו ולבדוק לפי מספר השלדה

 "".השירות

 

 שמש� מעל לשבוע לא טרחה הרי, 1 למרות שפורס/ כאמור כי מספרי השילדה הועברו זה מכבר למשיבה .15

 . כפי שהובטח,  לפרס/ את המספרי/ באתר1 המשיבה

 

, ובו ראיו� ע/ מר מיכה כרמו�, פורסמה כתבה במוס0 ממו� של העיתו� ידיעות אחרונות, 8.2.10ביו/  .16

 .1ל המשיבה "מנכ

  

 .יקראו לתיקו�,  מכוניות בישראל32,924נכתב כי , בכתבה זו .17

  

 : הנ�בגי� הבעיה  המכוניות שיוזמנו לתיקו� .18

  

 .2009 ועד דצמבר 2006טיוטה קורולה משנת ייצור אוקטובר   .א

 

 .2010 ועד ינואר 2006טיוטה אוריס משנת ייצור אוקטובר   .ב

 

 .2009  ועד ספטמבר2005נובמבר  משנת ייצור טיוטה יאריס  .ג

  

 .2009 ועד דצמבר 2008נובמבר  משנת ייצור טיוטה אווניס  .ד

  

 .2010 ועד ינואר 2006 רוארפב משנת ייצור טיוטה ורסו  .ה

 

 .2009  ועד ספטמבר2005נובמבר  משנת ייצור 4טיוטה ראב   .ו
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�  . לבקשה זו"�1ו"כנספח ב " מצ8.2.10כתבה ממוס0 ממו� בעיתו� ידיעות אחרונות מיו/  

  
 מוגדרת כיצר� 1 הינה יצר� הרכבי/ ואילו המשיבה 2 המשיבה, בהתא/ לחוק האחריות למוצרי/ פגומי/ .19

 ). לחוק1סעי0  ("יבואן שייבא בישראל למטרות מסחריות מוצר שיוצר בחוץ לארץ"בהיותה 

 

 :באופ� הבא" מוצר פגו/" לחוק האחריות למוצרי/ פגומי/ מגדיר 3סעי0  .20

  

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

  :מוצר הוא פגו� בכל אחת מאלה) א(

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

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

  .מתאימות בהתחשב בסכנה הכרוכה במוצר

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

  .המסקנה שהיה תקי�

 

. ביעה הינ/ מוצר פגו/ לכל דברנשוא הת" טויוטה"רכבי . נסיבות המקרה מדברות בעד עצמ/, לענייננו .21

מדובר בתקלה אשר היה ". עלול לגרו� נזק גו*"וכפועל יוצר הרכב מתקיימת בה/ תקלה בדוושות הרכב 

השימוש ברכב מחייב , כמו כ�. ואשר דורשת תיקו� של הרכבי/ על מנת להסירה, מקו/ למנוע מראש

עשות ברכב שימוש מקו/ בו מתגלה הבעייה ובכלל זאת לעניי� הדרכי/ בה/ יש ל, אזהרות אשר לא ניתנו

 ".דוושה דביקה"של 

 

לכל עני� שאי� לגביו הוראה מיוחדת ":  לחוק האחריות למוצרי/ פגומי/ הרי ש8בהתא/ להוראות סעי0  .22

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

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

 ,בגי� הנזקי/ המוכרי/ בהתא/ לפקודה

  
 : לפקודת הנזיקי� קובע באופ� הבא35סעי0  .23

  

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

או לא נקט , או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, בו� היה עושה באות� נסיבותסביר ונ

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

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

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

  

  : מוסי0 בהקשר זה36סעי0 

  

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

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

  לנותרש
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  ".שי� באותו סעי#ממחדל המפור

  

א "ראה ע, וגרימה של נזק הפרת חובת הזהירות, קיו/ חובת זהירות: עוולת הרשלנות מורכבת משלושה יסודות .24

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

 

, ה� מושגית וה� קונקרטית, בת זהירות בחוות חבות איש לא יחלוק כי המשיבקיומה של חובת זהירותלעניי�  .25

 לנקוט באמצעי �ובמסגרת זאת עליה, � על ידאו משווקי// ומיובאי/או /מיוצרי/ וכלפי רוכשי הרכבי/ ה

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

על כל המשתמע ,  הינ� רכבי� תקיני�תומוכר ה  כי הרכבי� אות�  מוטלת חובה מוחלטת לוודאותהמשיב

 . מכ+

  

 .ג/ כלפי המבקשי/, מושגית וקונקרטית,  חבה חובת זהירותותהמשיב .26

  

במסגרתו יש , מבח� הצפיותנקבע כי קיומ� של חובת זהירות מושגית וקונקרטית נקבעות בהתא/ ל, בעניי� ועקני� .27

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

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

 .ות או מי מה�משווקי/ בידי המשיבאו /מיובאי/ ואו /מיוצרי/ והמסכנת חיי/ ברכבי/ ה

  

הרי שאי� כל ספק כי האירועי/ נשוא תובענה ייצוגית זו הינ/ פועל יוצא של , רותהפרת חובת הזהילעניי�  .28

כפי שנקבע . באמצעי זהירות סבירי/מוטלת החובה על מזיק לנקוט , בהתא/ לפסיקה. ות של המשיב�התרשלות

 ):131' בעמ(בעניי� ועקני� 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

י/ לוודא כי הרכבי/ שירכשו המבקשי/ יהיו רכיבי/ תקינלא ננקטו אמצעי הזהירות הנדרשי/ על מנת , לענייננו .29

כמי , ותמוב� מאליו כי האחריות בהקשר זה מוטלת על המשיב. נטולי תקלות העשויות לגרו/ לסיכו� חיי הנהג

 .  את הרכבי/או מכרו/או ייבאו ו/שייצרו ו

 

הדבר מעיד "חל ללא כל שמ1 של ספק הכלל המדבר על העברת נטל ההוכחה במקרי/ בה/ , במקרה זה. זאת ועוד .30

 : לפקודת הנזיקי�41 כאמור בסעי0, "בעד עצמו
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יתה ידיעה או לא היתה לו יכולת לדעת מה  הובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לאבת"

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

ותר ע� קרה שגר� לנזק מתיישב ימונראה לבית המשפט שאירוע ה, היתה שליטה מלאה עליו

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

 ."הנתבע הראיה שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות שיחוב עליה

  

אי� כל יכולת וכי למבקשי/ , 2 ה של המשיבההמצוי בשליטתאיש לא יחלוק כי האירוע מקורו במפעל , לענייננו .31

מתיישבת המסקנה כי לא ננקטה רמת , מטבע/ של דברי/). זולת מדיווחי/ בתקשורת (לתקלההו הגור/  מלדעת

 . וזאת בלשו� המעטה, זהירות סבירה ע/ נסיבות המקרה

  

  :קובע את הבאות,  לחוק הגנת הצרכ�4סעי0  .32

  

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

�עוסק חייב לגלות לצרכ� ) א(  

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

  ;הנכס

פגיעה למשתמש בו או לאד� כל תכונה בנכס המחייבת החזקה או שימוש בדר& מיוחדת כדי למנוע ) 2(

  ;אחר או לנכס תו& שימוש רגיל או טיפול רגיל

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

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

  .לצרכ�

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

 

ושיווקו לצרכני/ רכבי/ הלוקי/ בתקלה העשויה לגרו/ , המשיבות לא טרחו לעמוד בהוראות החוק .33

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

המחייבת שימוש בדר� מסויימת על ) ברכב(וכ� מדובר בתכונה בנכס , באופ� משמעותי מערכו של הנכס

 .מנת למנוע סיכו� חיי אד/

 

. נ� תקיני�ברכבי� שאיברור לכל כי מש� תקופה ארוכה נסעו המבקשי/ כמו ג/ יתר חברי הקבוצה  .34

 .נושא הבטיחות –אלא נוגעת לנושא המרכזי ביותר ברכב , התקלה ברכבי/ היא איננה זניחה

 

כמו ג/ ,  מאז שנחשפה הפרשה חוששי/ בעלי הרכבי/ חברי הקבוצה� נזק לא ממוני –ראש נזק ראשו�  .35

 ונהג החושש כי אי� לזלזל בהרגשה של כל נהג. ועושי/ כ� בלית ברירה, מעשיית שימוש ברכב/, המבקשי/

רגשות אלו נמשכות כבר . בכל רגע נתו� עשויה דוושת הרכב להיתקע וכפועל יוצא לגרו/ לתאונה קטלנית

 .הואיל והרכבי/ טר/ תוקנו נכו� למועד הגשת התובענה, מש� מספר שבועות

  

על מידת , רגשות הפחד והחרדה שחווי/ המבקשי/ משליכי/ באופ� ישיר על ההנאה מהשימוש ברכב .36

, המבקשי/ חוששי/ לנסוע בדרכי/ מהירות ובמהירות גבוהה. ועל דר� השימוש בו, השימוש ברכב

 .בלשו� המעטה, והנסיעה ברכב איננה נינוחה
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 .ח" ש500המבקשי� מעריכי� את נזק� הבלתי ממוני בס+  .37

 

טע� י/ בה/ ננדרשי/ כלל בעלי הרכב, וכראש נזק  נוס0,  כפועל יוצא מהפרשה� אובד  זמ  –ראש נזק שני  .38

או ליתר דיוק מבזבז את , מדובר בתיקו� הדורש זמ�. תגלתה התקלה לגשת למוס� ולתק� את רכב/כי נ

ועל המשיבה לפצות את , זמ� כידוע שווה כס0. אותו יכלו לנצל לענייני/ אחרי/, זמנ/ של המבקשי/

אשר ג/ בגינ� יש , ות דלקההגעה למוס� כרוכה בהוצאות כגו� הוצא, כמו כ�. המבקשי/ בגי� אובד� הזמ�

 .לפצות את המבקשי/ ואת חברי הקבוצה

  

 .ח" ש100את נזק� בגי  בזבוז זמ  והוצאות דלק בס+ של באופ  שמרני המבקשי� מעריכי�  .39

  

 כבר כעת ידוע כי הפרשה השליכה באופ� מהותי על עוצמת הביקוש – ירידת ער+ –ראש נזק שלישי  .40

ור לכל כי בעקבות הפרשה לא יהיה הביקוש לרכבי/ משומשי/ בר. לרכבי/ משומשי/ מתוצרת טויוטה

, מוס0 ממו�(י עיתו� ידיעות אחרונות "בסקר שנער� ע, כ� למשל. מתוצרת טויוטה כפי שהיה בעבר

 :נמצאו הממצאי/ הבאי/) 9.2.2010

  

 . מבעלי רכב מתוצרת טויוטה מעריכי/ כי מחיר רכב/ יירד בעקבות הפרשה37%  )א(

  

עלי רכב טויוטה סבורי/ כי הפרשה הקטינה את הסיכוי כי ירכשו בעתיד  מאלו שאינ/ ב37%  )ב(

 .רכב מתוצרת טויוטה

  

 ".טויוטה" מכל מי שנשאל סבורי� כי בעקבות הפרשה תהיה ירידה בער+ מכוניות 66%  )ג(

  

�  . לבקשה זו"ז"כנספח ב "י ידיעות אחרונות מצ"תוצאות סקר שנער� ע 

  

 מדווח כי 2אתר יד , כ� למשל.  הביקוש לרכבי טויוטה בפועלהשלכות הפרשה כבר ניכרות על. זאת ועוד .41

 איש  2, 29,296 על פי נתוני/ שאס0 אתר יד. לאחר גילוי הפרשה�57%הביקוש לרכבי טויוטה ירד ב

 לינואר 29בי� הימי/ , בשבוע שלאחר מכ�.  לינואר -28  בינואר ל22חיפשו רכבי טויוטה כלשה/ בי� הימי/ 

 . איש -13,195 ר המחפשי/ את רכבי טויוטה ירד למספ,  לפברואר -4 ל

  

�  . לבקשה זו"ח"כנספח ב " מצ10.2.2010 מעריב מיו/ NRGכתבה מאתר  

  

 . משוויו של רכב�5% �ירידת ער+ בהמבקשי� מעריכי� את נזק� בגי   .42

  

   נזקי/ שנגרמו למבקשי/– 1טבלה 

  ירידת ער�  דלק/בזבוז זמו  נזק בלתי ממוני  המבקש

  )חירו� לוי יצחקמחושב לפי מ(

  כ"סה

1  500  100  4,600  5,200  

2  500  100  4,100  4,700  

3  500  100  5,250  5,850  
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3  500  100  5,310  5,910  

  

 . איש32,924נראה כי קבוצת התובעי/ כוללת , 1בהסתמ� על הנתוני/ שפרסמה המשיבה  .43

  

   נזק לחברי הקבוצה�2טבלה 
  

  

מספר חברי/ 

  בקבוצה

נזק בלתי ממוני 

  לאד/

בזבוז זמ� והוצאות 

  לאד/

ירידת ער� 

  ממוצעת לאד/

  כ"סה

32924  500  100  4000  151,450,400  

 

 .ח" ש151,450,400י הקבוצה עומד על כ  על ס+ הפיצוי הכולל לחבר .44

  

 :מכל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד .45

  

 .לבהתא/ להגדרתה לעי,  לנהל תובענה כייצוגית בשמ/ של חברי הקבוצהי/לאשר למבקש  )א(

 

 .ח"ש 151,450,400� לפצות את חברי הקבוצה בס� כולל שלא יפחת מותלהורות למשיב  )ב(

  

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

 .בנסיבות העניי�

  

 .י/למבקש מיוחד גמוללהורות על פסיקת   )ד(

  

 הדי� המייצגי/ באחוזי/ מתו� הקר� בהתא/ לעורכידי� � על תשלו/ שכר טרחת עור�להורות   )ה(

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

  

  

 

_______________                                _______________    

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

  

  י�כ   התובע"ב   


