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  520035130. ח.מ, מ"ל בע'אנג. שלמה א. 1  

   קרית משה201ד . ירושלי� ת1כנפי נשרי� ' מרח

  

  510018187. ח.מ, מ" בעי את א ברמ%. 2

  95463מיקוד ,  ירושלי�218. ד.ת

  

  

  י&המשיב

  בקשה לאישור תביעה כייצוגית

בקשה לאישור , בד בבד ע� הגשת התביעה העיקרית בתיק דנ�,  בזאת להגיש לבית המשפט הנכבדי� מתכבדי�המבקש

  .")חוק תובענות ייצוגיות: "להל� (2006*ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיותהתביעה כייצוגית לפי הוראות 

  

  . לבקשה זו"א"כנספח ב "כתב התביעה מצ

  

�  . לבקשה זו"�2ב "– "�1ב "י&כנספחב " מצי� של המבקשתצהיר

  

  .זולת א� מצויי� במפורש אחרת, אינ� במקור, כל ההדגשות בבקשה

  

או לחמניות /ו חלות וא/מי מהלחמי& ומהמשיבי& כל צרכ% אשר רכש  "נכלל לייצג י� המבקשי�קבוצה אותה מתעתדב

  ".בשבע השני& הקודמות להגשת בקשה זו, אשר ברשימה המצורפת לתובענה זו

�  :בה� תעסוק בקשה זו, להל� רשימת המוצרי
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  . מאפיה ברמ�*חלה קלה פרוסה   .1

 .ל' מאפיית אנג–חלה קלה פרוסה  .2

3.  � . מאפיית ברמ�–לח� האר. אגוזי

 .ל' מאפיית אנג–ל אגוזי� 'לח� אנג .4

 ).ברמ�( מאפיית ודש – שש באריזה –באניס לחמניות  .5

 .ל' מאפיית אנג– שש באריזה –לחמניות בשקית  .6

 . מאפיית ברמ�–לח� האר. קל  .7

  .ל' מאפיית אנג–לח� קל  .8

  

  :הצדדי&. א

 

 –לחמניות וחלה , כוש מוצרי לח�מזה שני� ארוכות לרהנוהגת  ,הינה א� לשלושה ילדי�, 1 תהמבקש .1

 .אישיי� ולצרכי בני משפחתהלצרכיה ה, ל'של מאפיית אנג

 

 של –לחמניות וחלה , הנוהג מזה שני� ארוכות לרכוש מוצרי לח�, הינו אב לשני ילדי�, 2המבקש  .2

 .לצרכיו האישיי� ולצרכי בני משפחתו, )או וודש(מאפיית ברמ� 

 

 יצרנית ומשווקת של, "ל'מאפיית אנג"המפעילה בי� שאר עיסוקיה את , מ" הינה חברה בע1המשיבה  .3

� .לחמניות וחלות, מוצרי אפייה שוני� ובכלל זאת לחמי

  

  . לבקשה זו"ג"כנספח ב " מצ1פרטי� מאתר משרד המשפטי� בדבר המשיבה       

  . לבקשה זו"ד"כנספח ב " מצ1פרטי� מאתר האנטרנט של המשיבה       

  

, "דשמאפיית ו"*ו" מאפיית ברמ�"קיה את המפעילה בי� שאר עיסו, מ"הינה חברה בע, 2המשיבה  .4

 .לחמניות וחלות, מי�לחיצרניות ומשווקות של מוצרי אפייה שוני� ובכלל זאת 

  

  . לבקשה זו"ה"כנספח ב " מצ2פרטי� מאתר משרד המשפטי� בדבר המשיבה       

  . לבקשה זו"ו"כנספח ב " מצ2פרטי� מאתר האנטרנט של המשיבה       

  

  רקע עובדתי. ב

  

  

 .ל'ח� שוני� של מאפיית אנגמוצרי ל, 1רוכשת המבקשת , מש" שני� מספר .5
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 :את המוצרי� הבאי�, 1בי� היתר רכשה המבקשת  .6

  

  .ל' מאפיית אנג–חלה קלה פרוסה   .א

 .ל' מאפיית אנג–ל אגוזי� 'לח� אנג  .ב

 .ל' מאפיית אנג– שש באריזה –לחמניות בשקית   .ג

  .ל' מאפיית אנג–לח� קל   .ד

 

 .מ� וודשמוצרי לח� שוני� של מאפיית בר, 2רוכש המבקש , מש" שני� מספר .7

 

 .של מאפיית וודשג� וכיו� הנה הבעלי� , רכשה בעבר את מאפיית וודש, כי קבוצת ברמ�, יש לציי� .8

 

 :את המוצרי� הבאי�, 2 בי� היתר רכש המבק .9

  

  . מאפיה ברמ�*חלה קלה פרוסה    .א

 . מאפיית ברמ�–לח� האר. אגוזי�   .ב

 ).ברמ�( מאפיית ודש – שש באריזה –לחמניות באניס   .ג

 . מאפיית ברמ�– לח� האר. קל  .ד

 

10. �, מרבית הצרכני�, כי לרוב, אוא" מוב� ה, שכ�, המבקשי� לא שמרו חשבוניות בגי� רכישת המוצרי

 .קרי מזו�, אינ� שומרי� חשבוניות של מוצרי צריכה

 

 *יחדיו בוה� אוחזות , 2 ומשיבה 1י המשיבה "ע, באופ� מלאנשלט כמעט , שוק מוצרי הלח� בישראל .11

 . מהשוק70.1%

 

על כיסו וארנקו של , זאת על מנת לאפשר תחרות הוגנת, אינ� בפיקוח, ית מוצרי הלח� בשראלמרב .12

הצרכ� ,  מוב� הוא כי בסופו של יו�–תחרות הוגנת אמצעות המונע ב, כי בשוק חופשי, בה בעת, הצרכ�

 � .מחירי� הטובי� ביותרהב,  כמו ג�–הוא זה שיהנה מאיכות טובה של מוצרי

  

 . אינ� בפיקוח מחירי�–כל מוצרי הלח� האחרי� , ד ממספר מוצרי לח� מצומצמי�לב, מילי� אחרות .13

  

14. �, 1כי מחירי מוצרי הלח� השוני� ה� של המשיבה , במהל" השני�, כל העת, שמו לב, המבקשי� שניה

 .דומי� עד זהי�, 2וה� של המשיבה 

  

השתנה , אותה תקופה ממשב, נשוא בקשה זו, בה עלה או ירד מחיר של מי מהמוצרי�, כל עת, למעשה .15

 . בהתאמה–מחיר המוצר של המשיבה האחרת 

  

16. �עד ליו�  לא עשו ,א" ככל הציבור, כי המחירי� כה מתואמי�, כ אי� זה הגיוני, דימו בליב�, המבקשי

 .דבר בעניי�, זה
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17. � .ג� היו�, דומי� עד זהי�, אות� נהגו לרכוש, נלמד כי מחירי מוצרי הלח�, בבדיקה שערכו המבקשי

  

 :בדבר מחירי מוצרי הלח�, באתר האינטרנט של השופרסל, להל� מצורפת טבלת השוואה .18

  

  ח"מחיר ש  ל'מוצרי לח& אנג  ח"מחיר ש  מוצרי לח& ברמ% וודש

  16.29  חלה קלה   16.29  חלה קלה

�  17.29  לח� אגוזי�  17.29  לח� אגוזי

  12.99   לחמניות ארוזות6  13.29   לחמניות ארוזות6

  16.29  לח� קל  15.29  לח� קל

 

  

 .דומי� עד זהי�, נשוא בקשה זו, כי מחירי מוצרי הלח�, נית� ללמוד, א0 מטבלה זו .19

 

  . לבקשה זו"ז"כנספח ב "העתק מחיר חלה קלה של ברמ� בשופרסל מצ      

  . לבקשה זו"ח"כנספח ב "ל בשופרסל מצ'העתק מחיר חלה קלה של אנג      

  . לבקשה זו"ט"כנספח ב "ל מצהעתק מחיר לח� אגוזי� של ברמ� בשופרס      

  . לבקשה זו"י"כנספח ב " בשופרסל מצל'של אנג לח� אגוזי�העתק מחיר       

  . לבקשה זו"יא"כנספח ב " בשופרסל מצ)ברמ�(ודש  של  לחמניות ארוזות6העתק מחיר       

  . לבקשה זו"יב"כנספח ב "ל בשופרסל מצ' לחמניות ארוזות של אנג6העתק מחיר       

  . לבקשה זו"יג"כנספח ב " לח� קל של ברמ� בשופרסל מצהעתק מחיר      

  . לבקשה זו"יד"כנספח ב "ל בשופרסל מצ'העתק מחיר לח� קל של אנג      

  

, כנגד המשיבות, בי� היתר, כי בעבר הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית, כי המבקשי� יודעי�, ייצויי� .20

 על מנת – באופ� מתוא� – הלח� שבפיקוח כי המשיבות תיאמו צמצו�, הייתה, נטענה דאזוהטענה ש

 . ממכירת הלחמי� האחרי� שאינ� בפיקוח– רווחיה� אופועל יוצ, להשיא המכירות

  

 –התובענה האחרת העוסקת בתיאו� צמצו� אספקת הלח� שבפיקוח , למיטב ידיעת המבקשי� דכא� .21

 .ש" בבהימעודה תלוייה ועומדת

  

את אספקת כמות הלח� , כי המשיבות צמצמו מאד, שמו לב, כי א0 המבקשי� כא�, יאמר עוד .22

, לעיתי�, וזאת מ� הסת�,  זונשוא בקשה, לרכוש מוצרי הלח�,  נאלצו המה–ופועל יוצא מכ" , שבפיקוח

 .א0 בלית ברירה

 

23.  �כי , ולקרוא בעיתונות הכתובה, לשמוע בערוצי התקשורת השוני�,  המבקשי�נדהמו, 24.5.10ביו

�את , 1ל מבעלי המשיבה 'את ירו� אנג: או עובדי המשיבות/צרה את מנהלי וע, הרשות להגבלי� עסקיי

 .2ל המשיבה "מנכ, ואת יהודה שניידמ�, מוטי חסי�, 1עובד המשיבה 
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וזאת , לאחר תקופה ארוכה של חקירה סמוייה, צעווהמעצרי� ב, י רשות ההגבלי�"בהתא� לאמור ע .24

�תיאו� מחירי מוצרי , ובי� היתר, 2 למשיבה 1ה שנכרת בי� המשיב, בגי� חשדות לקרטל בתחו� הלח

 .נשוא בקשה זו, לח�ה

  

טוענת כי מדובר בעברות הנמנות ע� הגרעי� הקשה של , הרי שהרשות להגבלי� עסקיי�, בהתא� לאמור .25

� .תיאו� מכרזי� וחלוקת שווקי�, עבירות של תיאו� מחירי�, בי� היתר, חוק ההגבלי� העסקיי

 

  . לבקשה זו"ז"כנספח  ב" מצהעתק הכתבות בדבר *

 

מנעו , נשוא בקשה זו, תיאמו מחירי מוצרי הלח�, המשיבות בצעו קרטל בניה� כי ,י� יטענוהמבקש .26

, על המוצרי� דלעיל, לשל� מחירי� גבוהי� הרבה יותר, נאלצו המבקשי�, ובשל כ", תחרות חופשית

�שפע מביצוע הקרטל ותיאו� עת מחיר השוק לא היה מו, מחיר גבוה יותר מהמחיר שהיו צריכי� לשל

� . המחירי

 

ובר בהסדרי� כובלי� שכ� המד, רב� לקונספירציה מתוכננת מצד המשיבות קוהמבקשי� יטענו כי נפלו .27

� .על חשבו� המבקשי� והקבוצה כולה, אסורי

  

ש מצא להארי" את מעצרו של "וביהמ, לו לדיו� הארכת מעצרהוב, הלי המשיבי� ועובדיה� דלעילמנ .28

 .מוטי חסי� ביומיי�, 1ואת עובד המשיבה , ל ויהודה שניידמ� בארבעה ימי�'ירו� אנג

  

שמחירי הלח� הרי , ותיאו� המחירי� שביצעו המשיבי�, כי לולא ההסדר הכובל, המבקשי� יטענו .29

 . לפחות ממחיר� דהיו�50%*וכי� בהיו נמ, נשוא בקשה זו

  

ויש בידיה קושי , כמות גדולה של לחמי�, הקודמות לבקשה זו, היות והמבקשת רכשה בשני� האחרונות .30

, הצמצו�ערי" על דר"  הרי שהיא ת,לקבוע באופ� מדוייק את רכישת המוצרי� נשוא בקשה זו, ממשי

בארבעת השני� ,  בכל חודש–נשוא בקשה זו , ל'מארבעת המוצרי� של אנג, ותקבע כי רכשה מוצר אחד

 .האחרונות

  

, וא0 בגי� אות� מוצרי�, ל' לח� נוספי� ושוני� של אנגכי המבקשת רכשה א0 מוצרי, א" מוב� הוא .31

 .י המשיבי�"שבוצע ע,  מההסדר הכובל ומתיאו� המחירי� האסור–נפגעה היא באופ� ממשי 

  

 :ועל כ� שילמה בגינ�,  פעמי� כל מוצר48רכשה המבקשת , כ כאמור"סה .32

  

  . 390.962 –מחיר  מה50%כ הנזק " סה–ח " ש781.92=  2 16.29 כפול 48בגי� חלה קלה . א

  . 414.962 – מהמחיר 50%כ הנזק " סה–ח " ש829.92=  2 17.29 כפול 48בגי� לח� אגוזי� . ב

  . 311.762 – מהמחיר 50%כ הנזק " סה–ח " ש623.52=  2 12.99 כפול 48 לחמניות ארוזות 6בגי� . ג

  . 390.962 – מהמחיר 50%כ הנזק " סה–ח " ש781.92=  2 16.29 כפול 48בגי� לח� קל . ד

  

  . 1,508.642 – 1 האישי של המבקשתכ כל הנזק "סה              

  

ויש בידיו קושי , כמות גדולה של לחמי�, הקודמות לבקשה זו, היות והמבקש רכש בשני� האחרונות .33

, הרי שהוא יערי" על דר" הצמצו�, לקבוע באופ� מדוייק את רכישת המוצרי� נשוא בקשה זו, ממשי
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בארבעת השני� ,  בכל חודש–נשוא בקשה זו , מארבעת המוצרי� של ברמ�, אחדויקבע כי רכש מוצר 

 .האחרונות

 

, וא0 בגי� אות� מוצרי�, כי המבקש רכש א0 מוצרי לח� נוספי� ושוני� של ברמ� וודש, א" מוב� הוא .34

 .י המשיבי�"שבוצע ע,  מההסדר הכובל ומתיאו� המחירי� האסור–נפגע הוא באופ� ממשי 

  

 :ועל כ� שילמה בגינ�,  פעמי� כל מוצר48 רכש המבקש ,כ כאמור"סה .35

  

  . 390.962 – מהמחיר 50%כ הנזק " סה–ח " ש781.92=  2 16.29 כפול 48בגי� חלה קלה . א

  . 414.962 – מהמחיר 50%כ הנזק " סה–ח " ש829.92=  2 17.29 כפול 48בגי� לח� אגוזי� . ב

  . 318.962 – מהמחיר 50%כ הנזק " סה–ח " ש637.92=  2 13.29 כפול 48 לחמניות ארוזות 6בגי� . ג

  . 366.962 – מהמחיר 50%כ הנזק " סה–ח " ש733.92=  2 15.29 כפול 48בגי� לח� קל . ד

  

  . 1,491.842 – 1 האישי של המבקשכ כל הנזק "סה              

 

  הטיעו% המשפטי. ג

 

  כללי  )א(

 

36.  �החלי� על הגשת תביעות ייצוגיות חוק תובענות ייצוגיות נועד להסדיר באופ� ממצה את הדיני

 .בישראל

 

אכיפת הדי% "וכוללות בי� השאר את המטרות של , 1המטרות שביסוד החוק מפורטות בו בסעי0  .37

מת% סעד הול& לנפגעי& מהפרת ", "מימוש זכות הגישה לבית המשפט", "והרתעה מפני הפרתו

 ."הוג% וממצה של תביעות, ניהול יעיל"וכ% " הדי%

  

או בענייני� , ת ייצוגיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בענייני� המנויי� בתוספת השניה לחוקחוק תובענו .38

 :לחוק) א(3כאמור בסעי0 . בה� נקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש תביעה ייצוגית

  

 או בעני� שנקבע בהוראת חוק  או בעני� שנקבע בהוראת חוק  או בעני� שנקבע בהוראת חוק  או בעני� שנקבע בהוראת חוק כמפורט בתוספת השניהכמפורט בתוספת השניהכמפורט בתוספת השניהכמפורט בתוספת השניה לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה  לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה  לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה  לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה  " " " "

 """"נית� להגיש בו תובענה ייצוגיתנית� להגיש בו תובענה ייצוגיתנית� להגיש בו תובענה ייצוגיתנית� להגיש בו תובענה ייצוגיתמפורשת כי מפורשת כי מפורשת כי מפורשת כי 

  

העילה הקבועה , לענייננו. התוספת השניה לחוק כוללת רשימה של עילות בה� נית� להגיש תביעה ייצוגית .39

 : לתוספת היא הרלוונטית4בסעי0 

  

        ".".".".תביעה בעילה לפי חוק ההגבלי� העסקיי�תביעה בעילה לפי חוק ההגבלי� העסקיי�תביעה בעילה לפי חוק ההגבלי� העסקיי�תביעה בעילה לפי חוק ההגבלי� העסקיי�""""

  

. אישור תביעה ייצוגית לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאי� להגיש בקשה ל4סעי0  .40

 :לחוק) 1)(א(4רלוונטי סעי0 , לענייננו
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המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או , , , , ))))אאאא((((3333 אד� שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי�  אד� שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי�  אד� שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי�  אד� שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי� """"

 """";;;; בש� אותה קבוצה בש� אותה קבוצה בש� אותה קבוצה בש� אותה קבוצה––––משפט המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� משפט המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� משפט המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� משפט המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� 

 

על המבקש להראות כי עומדת לו , ר תביעה ייצוגיתעל מנת להיות זכאי להגיש בקשה לאישו, כלומר .41

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

� .עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי

 

סקיי�  עילת תביעה מכוח חוק ההגבלי� העה� להראות כי עומדת לי�על המבקש, וליישו� לענייננו .42

�וכי עילת התביעה מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל חברי קבוצת , כנגד המשיבי

� .התובעי

  

כאמור . ברמה לכאוריתחוק תובענות ייצוגיות קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק , בנוגע להוכחת הנזק .43

 :לחוק) 1)(ב(4בסעי0 

  

 נגר�  נגר�  נגר�  נגר� לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה די בכ# שהמבקש יראה כי  די בכ# שהמבקש יראה כי  די בכ# שהמבקש יראה כי  די בכ# שהמבקש יראה כי ––––) ) ) ) אאאא((((1111בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� כאמור בסעי� קט� בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� כאמור בסעי� קט� בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� כאמור בסעי� קט� בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� כאמור בסעי� קט� """"

 ."."."."לו נזקלו נזקלו נזקלו נזק

 

 :הקובע כי, לחוק) א(8התנאי� לאישור תביעה ייצוגית מנויי� בסעי0  .44

  

        ::::א� מצא שהתקיימו כל אלהא� מצא שהתקיימו כל אלהא� מצא שהתקיימו כל אלהא� מצא שהתקיימו כל אלה, , , , בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגיתבית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגיתבית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגיתבית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) ) ) ) אאאא(((( ....8888

        

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי  ))))1111((((

        ;  ;  ;  ;  אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהאפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהאפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהאפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהויש ויש ויש ויש , , , , הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה

 ;;;;תובענה ייצוגית היא הדר# היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני�תובענה ייצוגית היא הדר# היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני�תובענה ייצוגית היא הדר# היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני�תובענה ייצוגית היא הדר# היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני� ))))2222((((

; ; ; ; קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר# הולמתקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר# הולמתקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר# הולמתקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר# הולמת ))))3333((((

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

        ....קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב ))))4444((((

 

נראה כי , בשלב הראשו%. הרי שהדיו� משלב זה יחולק לשני שלבי�, בהתא� להוראות שפורטו לעיל .45

נעמוד , בשלב השני.  לכאורה נזקוכי נגר� לה�,  אישית כנגד המשיבי� עילת תביעהי�עומדת למבקש

 . לחוק8התנאי� לאישור התביעה כייצוגית המנויי� בסעי0 על התקיימות 

  

  

  המשיבות ה� צד להסדר כובל אסור  )ב(
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מספר חזקות חלוטות אשר ) ב(2בסעי0 (הקובע ,  לחוק ההגבלי�2הגדרתו של הסדר כובל קבוע בסעי0  .46

 :בהתקיי� האמור בה� יראו את פגיעתו של ההסדר בתחרות כפגיעה מוכחת

  

  
  

 הסדר כובלהסדר כובלהסדר כובלהסדר כובל. . . . 2222""""

לפיו אחד הצדדי� לפחות מגביל עצמו ,  הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בי� בני אד� המנהלי� עסקי�)א(

או , או חלק מה�, באופ� העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקי� בינו לבי� הצדדי� האחרי� להסדר

  .בינו לבי� אד� שאינו צד להסדר

הסדר כובל הסדר שבו הכבילה נוגעת לאחד יראו כ) א(מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי� קט� ) ב(

  :הענייני� הבאי�

  ;שיוצע או שישול�, המחיר שיידרש) 1(

  ;הריווח שיופק) 2(

  ;לפי מקו� העיסוק או לפי האנשי� או סוג האנשי� שעמ� יעסקו, כולו או חלקו, חלוקת השוק) 3(

  ".איכות� או סוג�, כמות הנכסי� או השירותי� שבעסק) 4(

  

מדובר בהסדר .  לחוק ההגבלי�2פ הוראות סעי0 "וזאת ה� ע,  כובלמשיבי� הינ� צד להסדרה, לענייננו .47

הסכמה ותיאו� בדבר מחירי (דרש ומהווה הסדר לעניי� המחיר שיי, הנופל תחת החזקות החלוטות

� לפי מקו� העיסוק או לפי האנשי�, כולו או חלקו, חלוקת השוק, הסדר לעניי� הריווח שיופק, )מוצרי הלח

 .איכות� או סוג�, הסדר לעניי� כמות הנכסי� בעסקו או סוג האנשי� שעמ� יעסקו

 

בו ביקשו הבנקי� לתא� ביניה� במשות0 סגירה של סניפי� , נקבע כי הסדר כובל בי� הבנקי�, בדומה .48

לחוק בהיותו הסדר לעניי� כמות ואיכות ) 4)(ב(2נופל א0 לגדרי החזקה החלוטה הקבועה בסעי0 ', ביו� ו

המועצה הישראלית ' הממונה על ההגבלי& העסקיי& נ 13/93) �*י(ע "הראה , שירותי� בעסקה

דבר , ביקשו הבנקי� לתא� ביניה� את צמצו� השירותי� בעסק�, בהסדר זה .)לא פורס� (לצרכנות

כפי ,  ללא קבלת אישור מאת בית הדי� לההגבלי� העסקיי� לאחר הגשת בקשהPer Seהאסור כמוב� 

  : בית הדי� באותו עניי�י"שנקבע ע
  

תיארנו בתחילת הדברי� את שתי הכבילות העיקריות .לחוק) ב(2ההסדר נופל בגדרו של סעי� "

כוונת , והשניה', הבנקי� לסגור במתוא� את סניפיה� בימי ו  כוונת, האחת: שבהסדר המוצע

ה מוקדמת בת או לפחות להתנות פתיחה כזאת בהודע' הסניפי� בימי ו הבנקי� למנוע את פתיחת

, "איכות� או סוג�, כמות הנכסי� או השירותי� שבעסק"עניינ� ב, כבילות אלה .המחצית השנ

, הראשו� השירות.  ימי� בשבוע5 ימי� בשבוע לזה הנית� 6אי� דומה שירות בנקאי הנית�  שהרי

, כא�מ .באיכותו ה� בכמותו וה�,  ימי� בשבוע5עולה על השירות הנית� ,  ימי� בשבוע6הנית� 

בהגבילו , לחוק) 4)(ב(2 שהסדר המגביל את ימי הפתיחה של עסקי� עונה על המבח� הקבוע בסעי�

 ."איכות� או סוג�, כמות השירותי� שבעסק"את 

 

מנעו תחרות , עת תיאמו בניה� מחירי הלחמי�, להשיא את רווחיה�, ההסדר הכובל אפשר למשיבות .49

� .וחילקו בניה� השווקי
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 4855/02פ "עב  לחוק ההגבלי� העסקיי� ועל חשיבותו עמד בית המשפט העליו�2 על תכליתו של סעי0 .50

 :776) 6(ד נט"פ, בורובי+' מדינת ישראל נ

  
היא להתמודד ע� מצב שבו התחרות , לתפיסתנו,  לחוק ההגבלי�5תכליתו של סעי� "

ריו לחב" המלצות"החופשית בענ� מסוי� נפגעת כתוצאה מפעילותו של איגוד עסקי שממלי, 

במצב זה עשוי להיות קושי בהטלת אחריות על חברי האיגוד לפי עבירת . והללו נוהגי� לפיה�

קושי זה נובע מכ# שייתכ� מצב שבו חבר באיגוד .  לחוק4ההסדר הכובל הקבועה בסעי� 

אול� ללא , ידי האיגוד ושעלול לפגוע בתחרות-העסקי פעל לפי קו הפעולה שהומל, על

 לחוק נועד לאפשר את הטלתה 5 סעי� ...יסודות עבירת ההסדר הכובל שמתקיימי� לגביו כל 

כ� הוא קובע כי יש לראות -על). וא� על האיגוד העסקי עצמו(של אחריות פלילית על אד� כזה 

ידי האיגוד כהסדר כובל ובחבר האיגוד שנהג לפיו כצד -על) או נקבע(בקו הפעולה שהומל, 

להסדר " צד"נ� באד� שאי� קושי להוכיח את היותו לעומת זאת כאשר עסקי. להסדר הכובל

אי� קיימת שו� הצדקה שייהנה מהגנה כלשהי מפני הטלת אחריות פלילית רק מפני , כובל

לפיכ# אי� כל מניעה להרשיע חבר באיגוד . שביצע את פעולותיו במסגרתו של איגוד עסקי

סודות הדרושי� לשכלול א� מתקיימי� לגביו כל הי" רגילה"עסקי בעבירת ההסדר הכובל ה

  ".העבירה

  

  התקיימות התנאי& לאישור התביעה כייצוגית. ד

  

  דיו� בתנאי�  )א(

  

 : לחוק תובענות ייצוגיות קובע באופ� הבא9סעי0  .51

  

  :א� מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית "

  

חברי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל  .א 

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

 ;תובענה ייצוגית היא הדר# היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני� .ב 

; קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר# הולמת .ג 

 ; זההנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני�

  ".קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב .ד 

 

� .להל� נעמוד על התקיימות� של תנאי� אלו כסדר
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כי בהתא� להוראות חוק תובענות ייצוגיות תפקידו של בית המשפט הנכבד הוא להגדיר , יובהר ראשית .52

�יגדיר , אישר בית המשפט תובענה ייצוגית"צויי� כי לחוק בו מ) א(10כאמור בסעי0 , את קבוצת התובעי

 ."בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה

 

או /כל צרכ% אשר רכש מהמשיבי& מי מהלחמי& ו " כי על קבוצת התובעי� לכלול י� יטענוהמבקש .53

 ". בשבע השני& הקודמות להגשת בקשה זו, או לחמניות אשר ברשימה המצורפת לתובענה זו/חלות ו

  

 לכלל חברי –התנאי הראשו� לאישור התביעה הייצוגית הוא כי התובענה מעוררת שאלות משותפות  .54

 . של עובדה ומשפט–הקבוצה 

  

 :שכ�, איש לא יחלוק כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, לענייננו .55

  

 לח� נשוא צרימואת חברי הקבוצה הינ� ציבור לקוחות הנוהג כבדר" קבע לרכוש   )א(

 .בקשה זו

 

 . המשיבי� ביצעו כלפי כלל חברי הקבוצה את עוולת ההסדר הכובל  )ב(

  

 .חברי הקבוצה זכאי� כול� לפיצוי מהמשיבי�  )ג(

 

 .התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר" ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו" בנסיבות העניי� .56

 

, 1המפורטות בו בסעי0 , וד חוק תובענות ייצוגיותמ� הראוי לחזור ולציי� את המטרות שביס, בהקשר זה .57

מימוש זכות הגישה לבית ", "אכיפת הדי% והרתעה מפני הפרתו"והכוללות בי� השאר את המטרות של 

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

  

יש , ראשית. הגשי� את המטרות שצוינו לעיל בכללות�יש באישור התביעה הייצוגית כדי ל, לענייננו .58

 – ומעוולי� כדוגמת� – בותבהגשת תביעה ייצוגית זו בכדי לתרו� משמעותית להרתעת� של המשי

 .מלפגוע בצורה חמורה בציבור במקרי� כדוגמת המקרה נשוא תובענה זו

  

, על התחרות החופשיתבשל החשיבות הרבה בשמירה , הצור" בהרתעה מתחדד בתביעה ייצוגית זאת

  :327' עמב, 309) 2(ד מד"פ, אליהו' ליבובי+ נ 371/89א "רעהעליו� בש "עליה עמד למשל ביהמ

  

שיטתנו החברתית והכלכלית מכירה בערכה של . קיומה של תחרות חופשית הוא אינטרס ציבורי"

ל המוצר ולשיפור לשיפור איכותו ש, תחרות חופשית עשויה להביא להורדת מחירי�... תחרות חופשית

תחרות חופשית עשויה א� לעודד פיתוחו של המשק בדר# יוזמות . השירות אשר נית� אגב מכירתו

  ..."אנו מבקשי� לעודד, אשר התחרות החופשית עשויה להשיג, הישגי� אלו. לגיטימיות לסוגיה�

 

 מפני – �מסוג ומעוולי� – המשיבות תהיה בה כדי להרתיע את משמעותירק פסיקה של פיצוי כספי  .59

 . ככזו הנשקפת מההסדר נשוא תובענה ייצוגית זו, פגיעה כה בוטה בתחרות החופשית
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 .ותתובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות� לפיצוי של חברי הקבוצה כלפי המשיב, שנית .60

  

סכו� .  חבר בקבוצה לכלמאות שקלי�בית המשפט הנכבד יתבקש לפסוק פיצוי בס" , כפי שהובהר לעיל .61

�וראה בהקשר , זה אי� די בו על מנת לתמר. תובע לפתוח בהלי" משפטי מורכב ומסוב" כנגד המשיבי

 .784' בעמ, 774) 5(ד מט " פ,'זילברש+ ואח' נג' טצת ואח 4556/94א "רעבזה את הדברי� שנאמרו 

  

62. �. ההלי"הרי שהמבקש הינו בעל האמצעי� הכלכליי� הנדרשי� לש� ניהול , לעניי� הייצוג ההול

 המבטיח להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על מנת לממש ,מ"י הח"ו ע ייוצגי�המבקש

 נסיו� רב בניהול תביעות ייצוגיות ובכלל מ הינו בעל"הח .המשיבי�את זכויות החברי� בקבוצה כלפי 

�  .זאת בתחו� ההגבלי� העסקיי

 

  תחשיב הנזק  )ב(

  

עת משפחה ממוצעת צורכת לחמי� בס" של , 2 מליארד 2.1גל שוק הלח� מגל, ס"בהתא� לנתוני הלמ .63

 .בחודש 2 250

 

כמו ג� , אינ� בפיקוח) 80%(והיות ומרבית הלחמי� ,  משוק הלחמי�70.1%היות והמשיבות יחדיו מחזיקות  .64

, י המשיבות"הנמכרי� ע, שאינ� בפיקוח מהלחמי� 35%*אוחזי� ב, בשל העובדה כי הלחמי� נשוא בקשה זו

, בכל התקופה2  מליארד 2.88*ובשבע שני� ב, בשנה2  מליו� 412דובר במוצרי� הנמכרי� בס" של הרי שמ

 .בשנה2  מליארד 1.44קרי , 50%עת הנזק הנו 

  

, )ביחד ולחוד(יחד מהמשיבות , 2 מליו� 500התובעי� את תביעת הקבוצה בס" של יעמידו , לצור" תובענה זו .65

 . באופ� מדוייק,ש יקבע את גודל נזק הקבוצה"עת ביהמ

  

66. �, או בכל סכו� אחר, 2 מליו� 500ל  על המשיבות לפצות את הציבור בס" כולל ש, לסיכומ� של דברי

 .ש"אותו יקבע ביהמ

  

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע בהקשר של מת� פיצוי לחברי הקבוצה באופ� הבא) א(20סעי0  .67

  

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

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

ובלבד שלא יהיה בכ# כדי להכביד , לפי העני�, הוראה כמפורט להל�, בי� השאר, הקבוצה  להורות

  :במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי�

  

לכל אחד מחברי , בשיעור ובאופ� שיקבע, שלו� פיצוי כספי או על מת� סעד אחרעל ת )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((((
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ובלבד , על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל ועל אופ� חישוב חלקו של כל חבר קבוצה )3(

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

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

של יתרת הסכו� שתיוותר א� חבר , באופ� יחסי לנזקיה�, חלוקה בי� חברי הקבוצה

לא ,  זכאותו לפיצוי או לסעדלא הוכיח את, לא דרש את חלקו, אחד או יותר, קבוצה

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל , אותר או שלא נית� לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת

נותרה יתרת סכו� ; פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע לו

 ".יורה בית המשפט על העברתה לאוצר המדינה, לאחר החלוקה לחברי הקבוצה כאמור

  

ש לקבוע כיצד נית� יהיה להוכיח את נזק� האישי "גנו� גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמהחוק קובע מנ .68

 תועבר לאוצר – אשר לא יידרשו –יתרת הכספי� ) 3)(א(20כאשר בהתא� לסעי0 , של החברי� בקבוצה

 .המדינה

 

פיצוי ה"נית� יהיה לייש� את עקרונות , במידה ויתגלו קשיי� באיתור חברי קבוצת התובעי�, לענייננו .69

 :לחוק) ג(20הקבועי� בסעי0 " לטובת הציבור

  

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

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

כפי שימצא לנכו� , או לטובת הציבור, לקהכולה או ח, על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה

  ".בנסיבות העני�

  

' תנובה נדינה של כבוד השופטת נאור בעני� *פסיקת סעד לטובת הציבור הוכרה ג� כסעד ראוי בפסק .70

 ):687' בעמ (ראבי

  

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

מד בצדק על כ# שאי� דרכ� של צרכני� לשמור קבלות בגי� בית המשפט ע. גומלי� הדוק

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

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

  ...לטובת הקבוצה או לטובת הציבור

  

ועמדתי היא שג� בתביעות לפי חוק הגנת , ה לקבוע את הסעדלבית המשפט סמכות רחב

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

  

  סיכו&. ה

  

להכריע , ש הנכבד לאשר למבקש לנהל את התובענה כתובענה ייצוגית"מתבקש ביהמ, מכל האמור לעיל .71

 :ולפסוק את הסעדי� הבאי�, בה לטובת המבקש
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 את הזכות לתק� י� לעצמ� שומרי�המבקש (ח" ש500,000,000ל לחברי הקבוצה בס"  כולפיצוי  )א(

 .)יוברר כי הנזק לציבור גדול יותראת כתב התביעה במידה ו

  

תיאו� מכרזי� ותיאו� , מחיר מוצרי הלח�להוציא צו האוסר על המשיבות לתא� ביניה�   )ב(

� .חלוקת שווקי

  

 . וקש הנכבד ימצא לנכו� לפס"כל סעד אחר שביהמ  )ג(

  

  

                                  _______________                

  ד"עו, יוחי גבע                                                                     

  שי&מבקכ   ה"  ב         

  

 

 


