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  המשיבה

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

בד בבד ע� הגשת התביעה העיקרית בתיק דנ� , בית המשפט הנכבד בזאת להגיש לתמתכבד תהמבקש

חוק : "להל� (�2006ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיותבקשה לאישור התביעה כייצוגית לפי הוראות , ")התביעה("

    .")תובענות ייצוגיות

  

  . לבקשה זו"א"כנספח ב "כתב התביעה מצ   �  

  .לבקשה זו "ב"כנספח ב "    תצהיר המבקש מצ �

  

, או אישיות משפטית אחרתכל אד) "�תוגדר להל� כ,  לפעולת המבקשאשר בשמה מעוניינת, קבוצת התובעי�

ואשר קיבל ממנה , בי� א) בניגוד לדי� ובי� א) בניגוד למוסכ), אשר המשיבה גבתה ממנו סכו) כס( ביתר

  ".ללא הפרשי הצמדה וריבית כדי�, החזר בגובה הקר� בלבד

  

  . אינ� במקור זולת א� מצויי� במפורש אחרתההדגשות במסמ� זה

  

  :ולהל� פרטי הבקשה
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  :הפרק העובדתי. א

 

  התובענה בקוצו של יוד

 

בהתא� לכ� מצופה מה� התנהלות .  במשק הישראליוה� אוחזות בהשפעה גדולה, ופי ענק הינ� גחברות הגז .1

, ו כאחרו� הסוחרי� בשוקלנהוג בענייננ") אמישראגז("בחרה המשיבה , למרבה הצער. בסטנדרט מסוי�

אשר מה� נגבו , על חשבו� לקוחותיה, עתק במש� השני�גרפה לכיסה סכומי " שיטת מצליח"ובאמצעות 

 . בי� א� בניגוד לדי� ובי� א� בניגוד למוסכ�, סכומי כס+ ביתר

 

 בניגוד למוסכ� או, באות� מקרי� בה� גבתה סכומי כס+ ביתר, המשיבה? ובמה עניינה של תביעה זו .2

להוסי+ , עת היא נמעת, בערכ� הנומינלי בלבד, משיבה את הסכומי�, ואשר בחרה להשיב�, בניגוד לדי�

 . וזאת בניגוד לדי�–ריבית והצמדה לסכומי הכס+ 

  

והתנהלותה , � הקבוצהשלא כדי� על חשבו, מתעשרת במעשיה אלו, מחובותיה אמישראגז מתעלמת, בפועל .3

, ובכ� היא עושה לעצמה רווחי�, את מת� ההחזר לקבוצה, ל שביכולתהלעכב ככ, מצידה, רי.מהווה תמ, זו

 .עת החזר הכספי� מושהה ומעוכב

  

מתעשרת ,  והצמדהריביתובאי תשלו� , תו� השתהות ועיכוב, חזר לקבוצהכי בדחיית הה, מוב�מאליו  .4

היא , יותר מש� זמ� רב ככל ששומרת המשיבה על כספי ההחזר, שכ�.  על חשבו� חברי הקבצהאמישראגז

,  בחוקאמישראגזזולה של ש הנכבד לשי� סו+ לזל"יתבקש ביהמ, בתביעה זו. נהנית מריבית בגינ�

בצירו+ ריבית , והושבו מאוחר יותר, ולהורות לה להשיב לחברי הקבוצה את הכספי� שנגזלו מה�

 .והצמדה

  

  

  על הצדדי� לתובענה

 

 ושירותי� התקנת גז, חלוקת גזירותי ש, וחותיהלקהמציעה ל,  בישראלגדולהה הגזהינה חברת  אמישראגז .5

 .נוספי�

  

 . לבקשת האישור"ג"כנספח ב "רלוונטיי� מאתר רש� החברות מצ' עמ �

 

 . לבקשת האישור"�1ג"כנספח ב "רלוונטיי� מאתר המשיבה מצ' עמ �

 

 .הזמינה היא ביקור טכנאי בדירהו,  אצל המשיבהה ומנויהנטית לקוחהינו בעת הרלוו, תהמבקש .6

  

  

  ת של המבקשאירועי� הקשורי� לתביעתהה

  

 . זאת לש� בדיקת מערכת הגז, המבקשת הזמינה טכנאי של המשיבה .7
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 .)/ 203.88 = 16.5%מ בשיעור של "בתקופה הרלוונטית בצירו+ מע( / 175ביקור הטכנאי עולה  .8

  

ור הטכנאי עת היא מתנה  ביק, מאת הלקוחות / 250ס� של , לחייב למפרע, דורשת המשיבה, למרות זאת .9

 .בביצוע מלוא התשלו� האמור

  

מ "מע+  / 175עת עלות ביקור הטכנאי הנו רק ,  /250בדבר הדרישה מראש של סכו� , לשאלת המבקשת .10

 .תשיב היא את סכו� ההפרש,  המשיבה ענתה כי א� הטכנאי לא יצטר� להחלי+ כל ציוד�

  

את , 29.8.09ביו� היא נאלצה לשל� הרי ש, כי המבקשת הייתה זקוקה לבדיקת הטכנאי, לאור העובדה .11

 .ביתר / 46.12יבה חייבה את המבקשת בס� של קרי המש,  /203.88 קרי –הסכו� שנכפה עליה לשל� 

 

 . לבקשת האישור"ד"כנספח ב " מצ183014908העתק החשבונית מספר  �

 

זיכתה בה כי המשי, תה המבקשתגיל,  בגי� צריכת הגז13.12.09מיו�  חשבו� תעת הגיעה לידי המבקש .12

וזאת מבלי שצירפה לסכו� ריבית ,  /46.12בס� של , ובניגוד למוסכ�,  ביתרהסכו� שחוייב באותה

 .  ימי�127מש� ,  ביתר ובניגוד למוסכ�הוייבאשר ח, ת של המבקשאפילו החזיקה את כספה, צמדהוה

  

 . לבקשת האישור"ה"כנספח ב " מצ13.12.09יו� � שהופק מהעתק החשבו �

 

 127לאחר  הושב – זה וסכו�,  /46.12היה ,  הרי שסכו� החיוב ביתר,בחישוב פשוט, ראותכפי שנית� ל .13

ולא טרחה ,  ימי�127מש� ,  בניגוד למוסכ�הייבשח,  /46.12החזיקה בסכו� של , י שהמשיבהרה, ימי�

 .זאת בניגוד לדי�, ריבית והצמדה, לצר+ לסכו� ההחזר

 

, )ח" ש46.12( נוס+ על הקר� 4% ג� ריבית שנתית בס� ת לשל� למבקשאמישראגזהיה על , בהתא� לדי� .14

 .  /47.08 ס� של תעליה היה להשיב למבקשכ� ש,  /0.96ל ד המחירי� לצרכ� וזאת בס� שוכ� הצמדה למד

  

 . לבקשת האישור"ו"כנספח ב "העתק חישוב הצמדה וריבית בתוכנת מיכל מצ �

 

 .פעלה המשיבה בניגוד לדי�, בהתנהגותה זו .15

 

וכי היא איננה נוהגת להוסי+ ריבית והצמדה , העלה כי זוהי הנורמה השיטתית אצל המשיבה, ודיבירור יס .16

 עת היא מזכה את הלקוחות בהשבת הכספי� –לסכומי� בה� חייבה ביתר בניגוד לדי� או בניגוד למוסכ� 

 .הללו

 

  הטיעו� המשפטי. ב

  

  כללי )1(

  

ד להסדיר באופ� ממצה את הדיני� החלי� על  נוע– 2006 שנכנס לתוק+ בשנת –חוק תובענות ייצוגיות  .17

 .הגשת תביעות ייצוגיות בישראל
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אכיפת הדי� והרתעה "וכוללות בי� השאר את המטרות של , 1המטרות שביסוד החוק מפורטות בו בסעי+  .18

ניהול "וכ� " מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�", "מימוש זכות הגישה לבית המשפט", "מפני הפרתו

 ". וממצה של תביעותהוג�, יעיל

  

או בענייני� , חוק תובענות ייצוגיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בענייני� המנויי� בתוספת השניה לחוק .19

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

  

י� שנקבע בהוראת חוק  או בענכמפורט בתוספת השניה לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה  "

  "מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית

 

העילה הקבועה , לענייננו. התוספת השניה לחוק כוללת רשימה של עילות בה� נית� להגיש תביעה ייצוגית .20

 : לתוספת היא הרלוונטית1בסעי+ 

  

  "ג� א� לא נכרתה ביניה� עיסקה, תביעה של צרכ� כנגד עוסק) "1(

  

, לענייננו. תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאי� להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית לחוק 4סעי+  .21

 :לחוק) 1)(א(4רלוונטי סעי+ 

  

" �המעוררת שאלות מהותיות של עובדה , )א(3 אד� שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי

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

  

על המבקש להצביע על קיומה של עילת , על מנת להיות זכאי להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית, כלומר .22

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

כי עומדת  להראות תבקשעל המ, וליישו� לענייננו .עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי�

וכי עילת התביעה מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל חברי ,  עילת תביעה כנגד המשיבהלה

 .קבוצת התובעי�

  

) 1)(ב(4כאמור בסעי+ . החוק קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק ברמה לכאורית, בהקשר להוכחת הנזק .23

 :לחוק

  

 די בכ" שהמבקש יראה כי לכאורה –) א(1ר בסעי� קט� בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� כאמו"

  ."נגר� לו נזק

 

 :הקובע כי, לחוק) א(8התנאי� לאישור תביעה ייצוגית מנויי� בסעי+  .24
  

  :א� מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א( .8
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התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי  )1(

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

 ;תובענה ייצוגית היא הדר" היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני� )2(

; קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר" הולמת )3(

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

 ".קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב )4(

  

נראה כי עומדת , בשלב הראשו�. הרי שהדיו� משלב זה יחולק לשני שלבי�, בהתא� להוראות שפורטו לעיל .25

נעמוד על , בשלב השני.  לכאורה נזק ממוניהוכי נגר� ל, אמישראגז עילת תביעה אישית כנגד תמבקשל

 . לחוק8יימות התנאי� לאישור התביעה כייצוגית המנויי� בסעי+ התק

 

 .מש� זמ� רב, ידועה ומעוגנת היא במשפט הישראלי, חובת ההשבה הריאלית .26

  

  :ראו, לעניי� זה  

  

  .בנדק טיבריו' מ נ"בע) 1979( כא� גול� 528/88א "ע

  

  .הורבי. ואחרי)'  כלנית השרו� נ741/79א "ע: וכ�

  

 .דוד טייק' נ' מיתי מלו� ירושלי) ואח ע672/81א "ע: וכ�

  

 .כפי ענייננו ממש, או פעל שלא כדי�/ו, החובה קמה ומחייבת היא את הצד אשר הפר חוזה .27

  

  :ראו, לעניי� זה  

  

  .אס( סוסונובסקי'  אברה) חננאל חברה קבלנית נ222/81א "ע

  

  .'זולוטולוב ואח' מ נ" אתא חברה לטכסטיל בע544/83א "ע: וכ�

  

וכ� הפרשי , ווי� סוג של דמי שימוש לסכו�ההפרשי ריבית המ, בי� היתר, כוללת היא, עילהחובה דל .28

 .השומרי� על ער� הכס+, הצמדה

 

 : סלע חברה לביטוח' מ נ" מכבסת שלג חרמו� בע2196/93א "עראה  .29

  

שכ� כ" מובטח שכ� כ" מובטח שכ� כ" מובטח שכ� כ" מובטח , , , , יותריותריותריותר יש לפסוק הפרשי הצמדה וריבית מיו� היווצר החוב ולא ממועד מאוחריש לפסוק הפרשי הצמדה וריבית מיו� היווצר החוב ולא ממועד מאוחריש לפסוק הפרשי הצמדה וריבית מיו� היווצר החוב ולא ממועד מאוחריש לפסוק הפרשי הצמדה וריבית מיו� היווצר החוב ולא ממועד מאוחר, , , , ככללככללככללככלל""""
. . . . והנושה יעמוד באותו מצב שבו עמד אילו הוחזר החוב ביו� פירעונווהנושה יעמוד באותו מצב שבו עמד אילו הוחזר החוב ביו� פירעונווהנושה יעמוד באותו מצב שבו עמד אילו הוחזר החוב ביו� פירעונווהנושה יעמוד באותו מצב שבו עמד אילו הוחזר החוב ביו� פירעונו, , , , החוב יוחזר במלואו בערכו הריאליהחוב יוחזר במלואו בערכו הריאליהחוב יוחזר במלואו בערכו הריאליהחוב יוחזר במלואו בערכו הריאלישששש

רק במקרי� יוצאי� רק במקרי� יוצאי� רק במקרי� יוצאי� רק במקרי� יוצאי� . . . . בכס� שהיה צרי" להיות בידיו והיה בידי אחרבכס� שהיה צרי" להיות בידיו והיה בידי אחרבכס� שהיה צרי" להיות בידיו והיה בידי אחרבכס� שהיה צרי" להיות בידיו והיה בידי אחר שימוששימוששימוששימוש((((הריבית מפצה את הנושה על איהריבית מפצה את הנושה על איהריבית מפצה את הנושה על איהריבית מפצה את הנושה על אי
 יותר מהמועד שבו  יותר מהמועד שבו  יותר מהמועד שבו  יותר מהמועד שבו מ� הכלל ובנסיבות מיוחדות יפסוק בית המשפט הפרשי הצמדה וריבית ממועד מאוחרמ� הכלל ובנסיבות מיוחדות יפסוק בית המשפט הפרשי הצמדה וריבית ממועד מאוחרמ� הכלל ובנסיבות מיוחדות יפסוק בית המשפט הפרשי הצמדה וריבית ממועד מאוחרמ� הכלל ובנסיבות מיוחדות יפסוק בית המשפט הפרשי הצמדה וריבית ממועד מאוחר

, , , , 344' ' ' ' בעמבעמבעמבעמ, , , , ]]]]1111[[[[' ' ' ' ד רוז� ואחד רוז� ואחד רוז� ואחד רוז� ואח""""עועועועו' ' ' ' מ נמ נמ נמ נ"""" גזית ושח� חברה לבני� בע גזית ושח� חברה לבני� בע גזית ושח� חברה לבני� בע גזית ושח� חברה לבני� בע81/81/81/81525525525525/א א א א """"עעעע: : : : ראהראהראהראה((((נולדה עילת התביעה נולדה עילת התביעה נולדה עילת התביעה נולדה עילת התביעה 
אות� יש להצמיד ליו� קרות מקרה אות� יש להצמיד ליו� קרות מקרה אות� יש להצמיד ליו� קרות מקרה אות� יש להצמיד ליו� קרות מקרה : : : : כ" ג� לגבי תגמולי ביטוחכ" ג� לגבי תגמולי ביטוחכ" ג� לגבי תגמולי ביטוחכ" ג� לגבי תגמולי ביטוח .])])])])2[[[[ וינינגרוינינגרוינינגרוינינגר' ' ' '  בוחבוט נ בוחבוט נ בוחבוט נ בוחבוט נ172172172172////86868686א א א א """"עעעעוכ� וכ� וכ� וכ� 

חברה חברה חברה חברה , , , ,  מגדל בני� מגדל בני� מגדל בני� מגדל בני�82/82/82/8217171717/א א א א """"עעעעראה ראה ראה ראה ((((הביטוח ולהעניק ריבית בגי� התקופה שחלפה עד התשלו� בפועל הביטוח ולהעניק ריבית בגי� התקופה שחלפה עד התשלו� בפועל הביטוח ולהעניק ריבית בגי� התקופה שחלפה עד התשלו� בפועל הביטוח ולהעניק ריבית בגי� התקופה שחלפה עד התשלו� בפועל 
ראוי ראוי ראוי ראוי , , , ,  איננו חל בענייננו איננו חל בענייננו איננו חל בענייננו איננו חל בענייננוחוק חוזה הביטוחחוק חוזה הביטוחחוק חוזה הביטוחחוק חוזה הביטוחא� שא� שא� שא� ש]). ]). ]). ]). 3333[[[[מ מ מ מ """"יוס� גולד ובני� בעיוס� גולד ובני� בעיוס� גולד ובני� בעיוס� גולד ובני� בע, , , , לילליללילליליקב הגיקב הגיקב הגיקב הג' ' ' ' מ נמ נמ נמ נ""""לביטוח בעלביטוח בעלביטוח בעלביטוח בע

כי ג� בחוק זה נקבע שעל תגמולי הביטוח ייתוספו הפרשי הצמדה וריבית מיו� קרות מקרה כי ג� בחוק זה נקבע שעל תגמולי הביטוח ייתוספו הפרשי הצמדה וריבית מיו� קרות מקרה כי ג� בחוק זה נקבע שעל תגמולי הביטוח ייתוספו הפרשי הצמדה וריבית מיו� קרות מקרה כי ג� בחוק זה נקבע שעל תגמולי הביטוח ייתוספו הפרשי הצמדה וריבית מיו� קרות מקרה , , , , להעירלהעירלהעירלהעיר
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אי� בו כדי לשלול אי� בו כדי לשלול אי� בו כדי לשלול אי� בו כדי לשלול , , , , כשלעצמוכשלעצמוכשלעצמוכשלעצמו, , , , אול� שיהוי כזהאול� שיהוי כזהאול� שיהוי כזהאול� שיהוי כזה, , , , הגשת תביעתההגשת תביעתההגשת תביעתההגשת תביעתההמכבסה השתהתה אמנ� בהמכבסה השתהתה אמנ� בהמכבסה השתהתה אמנ� בהמכבסה השתהתה אמנ� ב. . . . הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח
מה עוד שבית המשפט קמא לא ציי� מדוע נשללו אלה מה עוד שבית המשפט קמא לא ציי� מדוע נשללו אלה מה עוד שבית המשפט קמא לא ציי� מדוע נשללו אלה מה עוד שבית המשפט קמא לא ציי� מדוע נשללו אלה , , , , מהזוכה הפרשי הצמדה וריבית על הסכו� שזכה בומהזוכה הפרשי הצמדה וריבית על הסכו� שזכה בומהזוכה הפרשי הצמדה וריבית על הסכו� שזכה בומהזוכה הפרשי הצמדה וריבית על הסכו� שזכה בו

הצמדה הצמדה הצמדה הצמדה , , , , פסיקת ריביתפסיקת ריביתפסיקת ריביתפסיקת ריבית, , , , קצירקצירקצירקציר' ' ' ' לעניי� פסיקת ריבית והצמדה מיו� היווצרה של עילת התביעה ראה דלעניי� פסיקת ריבית והצמדה מיו� היווצרה של עילת התביעה ראה דלעניי� פסיקת ריבית והצמדה מיו� היווצרה של עילת התביעה ראה דלעניי� פסיקת ריבית והצמדה מיו� היווצרה של עילת התביעה ראה ד((((
        """").).).).775, , , , 142    ,,,,146) ) ) ) וווו""""תשנתשנתשנתשנ, , , , תמרתמרתמרתמר((((ושיערו" ושיערו" ושיערו" ושיערו" 

 

קרי שומרת , על גב לקוחותיה, מבקשת למנוע מצב בו חברה מתעשרת שלא כדי�, חובת ההשבה הראילית .30

 המוסכ� אשר נגבו על ידה כתוצא מהפרת, חותסכומי כס+ של הלקו, בידיה ובכיסה ובחשבו� הבנק שלה

 .נועד מנגנו� הריבית והצמדה, בדיוק לש� כ�.  בי� הצדדי� או הפרת הדי�

 

את חברות , למשל, הזמי�, שזיהה מנהג� הפסול של חברות התקשורת, משרד התקשורתהוא , א+ הרגולטור .31

 .בעניי� זה, בי� היתר,  לשימוע,הסוללר

  

 :וכ� כתב, פרס� שר התקשורת הודעה בדבר, 7.3.10ביו�  .32

  
 נצרכו לא אשר יתר חיובי כולל למנוי נשלח אשר הטלפו� חשבו� ,מסוימי) במקרי)"

 )החזר(לזיכוי מנוי של זכאותו בדיקת כי נטע� למשרד שהגיעו רבות מפניות .לבפוע

  "רב זמ� ,לעיתי),אורכת

 

 . לבקשה זו"ז"כנספח ב "העתק ההודעה לתקשורת של  מצ �

 

  תעילות התביעה העומדות למבקש  .א 

 

 כי  תביעה ייצוגית נדרש המבקש להוכיחבשלב של הבקשה לאישורמ� הראוי לציי� כי , בראשית דברי� .33

א "כ� השופטת שטרסברג כה� בע�עמדה על.  בלבדברמה לכאוריתעילות התביעה העומדות לו מתקיימות 

 ):דינה� לפסק19פסקה  (312) 2(ד נא"פ, טמפו' מ נ"מג� וקשת בע 2967/95
  

להיות אחיד לכל להיות אחיד לכל להיות אחיד לכל להיות אחיד לכל , , , ,  מבחינת נטל ומידת ההוכחה מבחינת נטל ומידת ההוכחה מבחינת נטל ומידת ההוכחה מבחינת נטל ומידת ההוכחה54 כי על המבח� למילוי התנאי� שבסעי� כי על המבח� למילוי התנאי� שבסעי� כי על המבח� למילוי התנאי� שבסעי� כי על המבח� למילוי התנאי� שבסעי� , , , , נראה לינראה לינראה לינראה לי""""

ועליו לשכנע את בית המשפט במידת הסבירות ועליו לשכנע את בית המשפט במידת הסבירות ועליו לשכנע את בית המשפט במידת הסבירות ועליו לשכנע את בית המשפט במידת הסבירות , , , , ולגבי כל התנאי� הנדרשי� מהתובעולגבי כל התנאי� הנדרשי� מהתובעולגבי כל התנאי� הנדרשי� מהתובעולגבי כל התנאי� הנדרשי� מהתובע, , , , יי�יי�יי�יי�סעיפיו המשנסעיפיו המשנסעיפיו המשנסעיפיו המשנ

א א א א 54  אחר כל דרישות סעי�  אחר כל דרישות סעי�  אחר כל דרישות סעי�  אחר כל דרישות סעי� כי הוא ממלא לכאורהכי הוא ממלא לכאורהכי הוא ממלא לכאורהכי הוא ממלא לכאורה, , , , הראויה ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבדהראויה ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבדהראויה ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבדהראויה ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבד

אי� להעמיד דרישות אי� להעמיד דרישות אי� להעמיד דרישות אי� להעמיד דרישות ). ). ). ). אאאא((((אאאא54 ' ' ' ' שהראשונה בה� היא קיומה של עילה אישית כאמור בסשהראשונה בה� היא קיומה של עילה אישית כאמור בסשהראשונה בה� היא קיומה של עילה אישית כאמור בסשהראשונה בה� היא קיומה של עילה אישית כאמור בס, , , , ולענייננוולענייננוולענייננוולענייננו

משו� שאלה עלולות להטיל על הצדדי� ועל בית המשפט עומס משו� שאלה עלולות להטיל על הצדדי� ועל בית המשפט עומס משו� שאלה עלולות להטיל על הצדדי� ועל בית המשפט עומס משו� שאלה עלולות להטיל על הצדדי� ועל בית המשפט עומס , , , , לעני� מידת השכנועלעני� מידת השכנועלעני� מידת השכנועלעני� מידת השכנוע, , , , מחמירות מדימחמירות מדימחמירות מדימחמירות מדי

לכפילות בהתדיינות ולרפיו� ידי� לכפילות בהתדיינות ולרפיו� ידי� לכפילות בהתדיינות ולרפיו� ידי� לכפילות בהתדיינות ולרפיו� ידי� , , , , דבר העלול לגרו� להתמשכות המשפטדבר העלול לגרו� להתמשכות המשפטדבר העלול לגרו� להתמשכות המשפטדבר העלול לגרו� להתמשכות המשפט, , , , יתר בבירור הנושא המקדמייתר בבירור הנושא המקדמייתר בבירור הנושא המקדמייתר בבירור הנושא המקדמי

� את כל אלה יש למנוע על ידי קריטריו� מאוז� בנושא נטל ומידתאת כל אלה יש למנוע על ידי קריטריו� מאוז� בנושא נטל ומידתאת כל אלה יש למנוע על ידי קריטריו� מאוז� בנושא נטל ומידתאת כל אלה יש למנוע על ידי קריטריו� מאוז� בנושא נטל ומידת. . . . של תובעי� ייצוגיי� פוטנציאליי�של תובעי� ייצוגיי� פוטנציאליי�של תובעי� ייצוגיי� פוטנציאליי�של תובעי� ייצוגיי� פוטנציאליי

שמצד אחד שלא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד שני לא יטיל שמצד אחד שלא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד שני לא יטיל שמצד אחד שלא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד שני לא יטיל שמצד אחד שלא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד שני לא יטיל , , , ,  הנדרשי� מהתובע הייצוגי הנדרשי� מהתובע הייצוגי הנדרשי� מהתובע הייצוגי הנדרשי� מהתובע הייצוגיההוכחהההוכחהההוכחהההוכחה

        """"....עליו נטל כבד מדיעליו נטל כבד מדיעליו נטל כבד מדיעליו נטל כבד מדי

        עשיית עושר ולא במשפטעשיית עושר ולא במשפטעשיית עושר ולא במשפטעשיית עושר ולא במשפט

 התעשרה על חשבו� אמישראגזהואיל ו, יית עושר ולא במשפט עומדת עילה מכוח חוק עשתלמבקש .34

 לחוק עשיית עושר קובע 1סעי+ . ת של המבקשהינו נזקה" הזכייה"כאשר סכו� , י� שלא כדתהמבקש

 :בהקשר זה באופ� הבא

  



  

 

  
  

7  

שבאו לו מאד� אחר שבאו לו מאד� אחר שבאו לו מאד� אחר שבאו לו מאד� אחר ) ) ) ) הזוכההזוכההזוכההזוכה((((להל� להל� להל� להל� ((((שירות או טובת הנאה אחרת שירות או טובת הנאה אחרת שירות או טובת הנאה אחרת שירות או טובת הנאה אחרת , , , , מי שקיבל שלא על פי זכות שבדי� נכסמי שקיבל שלא על פי זכות שבדי� נכסמי שקיבל שלא על פי זכות שבדי� נכסמי שקיבל שלא על פי זכות שבדי� נכס) ) ) ) אאאא((((""""

 לשל� לו  לשל� לו  לשל� לו  לשל� לו ((((וא� השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי סבירה וא� השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי סבירה וא� השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי סבירה וא� השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי סבירה , , , , חייב להשיב למזכה את הזכיהחייב להשיב למזכה את הזכיהחייב להשיב למזכה את הזכיהחייב להשיב למזכה את הזכיה, , , , )))) המזכה המזכה המזכה המזכה((((להל� להל� להל� להל� ((((

 """"....את שוויהאת שוויהאת שוויהאת שוויה

 

הרי שהיא מרוויחה , או בניגוד לדי�/שיבה גבתה סכומי� ביתר בי� א� בניגוד למוסכ� בי� הצדדי� ועת המ .35

היא מרוויחה ריבית , שכ� הכספי� מצויי� בחשבונה ובידה,  שבדי�הבניגוד לזכות, על חשבו� לקוחותיה

 באמצעות ,אשר אליה� נשלחה ידה הארוכה של המשיבה, ומהלקוח נמנעת ההנאה מכספיו שלו, בגינ�

 .חיוב מבעוד מועד

 

קרי ( את הזכיה תעל המשיבה להשיב לידי המבקש, פטלאור האמור בחוק עשיית עושר ולא במש, על כ� .36

 .או את שוויה/ ו)נזקי חברי הקבוצה

 

טיח את  להבשכ� זה נועד, איננה עונשית,  והצמדהריביתהמצר+ לקר�  ,תשלו�יי� כי תכלית מ� הראוי לצ .37

 :שינקבי.' כלל נש זה בעניי� "כפי שנקבע בפסיקתו של בימ, פי הלקוחשמירת ערכ� של כס

  

""""�מקובלי� עלינו טעמיה ונימוקיה של מקובלי� עלינו טעמיה ונימוקיה של מקובלי� עלינו טעמיה ונימוקיה של מקובלי� עלינו טעמיה ונימוקיה של  בסוגיה זו  בסוגיה זו  בסוגיה זו  בסוגיה זו ((((אשר לטיעוני המערערת לגבי עצ� החיוב בהפרשי�אשר לטיעוני המערערת לגבי עצ� החיוב בהפרשי�אשר לטיעוני המערערת לגבי עצ� החיוב בהפרשי�אשר לטיעוני המערערת לגבי עצ� החיוב בהפרשי

משפט השלו� ומסקנתה כי מדובר בשמירה על ער" הכס� המוחזק בידי המבטח ולא בחיוב משפט השלו� ומסקנתה כי מדובר בשמירה על ער" הכס� המוחזק בידי המבטח ולא בחיוב משפט השלו� ומסקנתה כי מדובר בשמירה על ער" הכס� המוחזק בידי המבטח ולא בחיוב משפט השלו� ומסקנתה כי מדובר בשמירה על ער" הכס� המוחזק בידי המבטח ולא בחיוב ((((שופטת ביתשופטת ביתשופטת ביתשופטת בית

        """"....עונשיעונשיעונשיעונשי

  

 היה להוסי+ ריבית אמישראגזועל ,  לעיכוב בביצוע התשלו��זה כלל רלוונטי מה היו הטעמישאי� , מכא� .38

 .והצמדה לתשלו�

  
        רשלנותרשלנותרשלנותרשלנות

 

ת בזהירות קונקרטית שכ� המשיבה חייב,  עוולת הרשלנות עומדת עילת תביעה מכוחתלמבקש, זאת ועוד .39

 .תומושגית כלפי המבקש

 

יתה המשיבה נוהגת כפי שחברה סבירה הייתה נוהגת לו הי, או במחדלי� המתוארי� דלעיל/במעשי� ו .40

העוסקת באותו מת� שירות בו המשיבה עוסקת , באות� נסיבות והייתה נוקטת בזהירות כפי שחברה סבירה

 . הרי שהרשלנות לא הייתה מתרחשת–

  

שי ההצמדה שהיה על המשיבה שהנו בגובה הריבית והפר,  נזקתנגר� למבקש, כתוצא מהתנהגות המשיבה .41

 .התנהגות המשיבה הנ� הסיבה לקרות הנזק.   של� להל

  
 הפרת חובת תו� הלבהפרת חובת תו� הלבהפרת חובת תו� הלבהפרת חובת תו� הלב 

 

עת , ולשל� לידיה� ריבית והצמדה,  ויתר חברי הקבוצהתכלפי המבקש, על המשיבה היה לנהוג בתו� לב .42

 .בסכומי� ביתר בי� א� בניגוד למוסכ� ובי� א� בניגוד לדי�, היא חייבה אות�

 

חלה חובה מוגברת על , במסגרת יחסי� אלו. יימי� יחסי� חוזיי�קמת,  ובי� המשיבהתבי� המבקש .43

, ות כלפי לקוחותיהשכ� היא חבה בחובת נאמנ, צהובנהוג בתו� לב מוגבר כלפי חברי הקל, המשיבה
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ובעל עוצמות ויחסי , )ובטר� מת� השירות, ועוד מראש (חייב כס+המ,  שירותי בעל אופיבהיותה גו+ גדול

ל מוגבר וזאת במיוחד לאור "יו לנהוג בתועל,  ובהיותו כזה–ל מול לקוחותיו כוחות גדולי� ביותר א

 .העובדה כי הנו בעל רישיו� להענקת שירותי� לציבור

  

 . גבוהי� ביותר כלפי לקוחותיה– מחוייבת בנורמות התנהלות אמישראגזהרי ש, ת נית� רישיו� כאמורע .44

  

ונהגה ע� ,  זכויותיה�הפרה ברגל גסה, נה הפרה את הנורמות המצופות ממאמישראגז, בהתנהגותה .45

 .לקוחותיה כאחרו� הסוחרי� בשוק

  

 .ל כלפי לקוחותיה" את חובת תוהאמישראגזהפרה , משכ� .46

  

  :  לעניי� חובת תו) הלב המוגברת ראה  

  

  .צבי עצמו�' מ נ"בע) 1994( קליר כימקלי) 8817/02א "ע  

  

  

  :  ת לציבורלעניי� נורמות ההתנהגות לאוחז רישיו� לנות� שרו 

  

 ש:היועמ' מ נ"לקו) ישראל בע ס1/95ש "ראה ע

  

  התקיימות התנאי� לאישור התביעה כייצוגית .2

 

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי) א(8סעי+  .47

  

  :א� מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א( .9

  

 לכלל חברי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות )1(

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

 ;תובענה ייצוגית היא הדר" היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני� )2(

; קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר" הולמת )3(

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

  .קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב )4(

  

 .להל� נעמוד על התקיימות תנאי� אלו כסדר� .48

 

כי בהתא� להוראות חוק תובענות ייצוגיות תפקידו של בית המשפט הנכבד הוא להגדיר את קבוצת , יובהר ראשית .49

יגדיר בהחלטתו את הקבוצה , אישר בית המשפט תובענה ייצוגית"מצויי� כי לחוק בו ) א(10כאמור בסעי+ , התובעי�

 ".שבשמה תנוהל התובענה
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אשר המשיבה גבתה ממנו סכו� , כל אד� או אישיות משפטית אחרת כי קבוצת התובעי� כוללת ,טע�ת תהמבקש .50

ללא הפרשי , בה הקר� בלבדואשר קיבל ממנה החזר בגו, בי� א� בניגוד לדי� ובי� א� בניגוד למוסכ�, כס+ ביתר

 .הצמדה וריבית כדי�

  

 . אי� את הנתוני� הנכוני� על מנת להערי� במדויק את גודל הקבוצה ואת הפיצוי לטובת הציבורתלמבקש .51

  

 .הנהני� משירותיה השוני�,  מליו� לקוחות�2ת ב אוחזהרי שאמישראגז, תהתא� לידוע למבקשב .52

  

ובהנחה , דבר אשר נפו. ביותר, ל פעמיי� בשנה במקרה של זיכויתקלפיה כל לקוח נ, בהנחה שמרנית במיוחד .53

כפול  / 2(/ מליו�  56כל הפחות הנו ל, רי שס� הנזק הבכל פע� / 2קוח הנו שסכו� הריבית והצמדה המגיע לכל ל

 ). שני�7לקוחות כפול מליו�  2כפול ) מקרי� לכל לקוח בשנהני ש (2

 

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

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

  

, 4%גיעי� לה� כריבית שנתית בגובה מחברי הקבוצה כול� נשללו כספי� המ  )א(

 .בסכו� הנומילירק או בניגוד לדי� וזוכו /ועת חוייבו בניגוד למוסכ� , והצמדה

 

רשלנות , ומדות עילת תביעה מכוח עוולת עשיית עושרלחברי הקבוצה בכללות� ע  )ב(

 .והפרת תו� הלב

  

 .בדר� חישוב זהה,  בגי� נזקיה�אמישראגז הקבוצה זכאי� כול� לפיצוי מיחבר  )ג(

  

. להכריע בסכסו� בנסיבות העניי�התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר� ההוגנת והיעילה  .55

, 1המפורטות בו בסעי+ , מ� הראוי לחזור ולציי� המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות, בהקשר זה

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

 ".הוג� וממצה של תביעות,  יעילניהול"וכ� " מת� סעד הול) לנפגעי) מהפרת הדי�", "המשפט

 

יש בהגשת , ראשית. יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשי� את המטרות שצוינו לעיל בכללות�, לענייננו .56

 מלפגוע בצורה – ומעוולי� כדוגמתה –תביעה ייצוגית זו בכדי לתרו� משמעותית להרתעה של המשיבה 

 .ה זוחמורה בציבור במקרי� כדוגמת המקרה נשוא תובענ

  

 .תובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות� לפיצוי של חברי הקבוצה כלפי המשיבה, שנית .57

 

סכו� .  שקלי� לכל חבר בקבוצה פיצוי בס� כמה עשרותבית המשפט הנכבד התבקש לפסוק, כפי שהובהר לעיל .58

 עוצמתיי� במיוחד כדוגמת זה אי� די בו על מנת לתמר. תובע לפתוח בהלי� משפטי מורכב ומסוב� כנגד גופי�

) 5(ד מט "פ, 'זילברש. ואח' נג' טצת ואח 4556/94א "רעוראה בהקשר זה את הדברי� שנאמרו ב, המשיבה

 .784' בעמ, 774
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 כ המבקש"ב.  בעל אמצעי� כלכליי� הנדרשי� לש� ניהול ההלי�הרי שהמבקש היו, י� הייצוג ההול�לעני .59

 והינו טי ככל שיידרש על מנת לממש את זכויות החברי� בקבוצהמבטיח להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפ

 . מומחיות ונסיו� בניהול הליכי� רחבי היק+ בכלל ותביעות יצוגיות בפרטבעל

  

קשה ממעשיה של  בצורה ה אשר נפגע,תלב בידי המבקש�גשה בתו�הרי שתביעה זו הו, הלב�לעניי� דרישת תו� .60

 וכ� לפעול על מנת להרתיע את המשיבה מפני מעשי� דומי� לה לזכות בפיצוי המגיע ה ומעוניינתהמשיב

 .בעתיד

  

  

  הגדרת הקבוצה והסעדי� לה� זכאי� חברי הקבוצה .3

  

ש הנכבד "הרי שבעקבות אישור התביעה כייצוגית על ביהמ, לחוק תובענות ייצוגיות) א(10בהתא� לסעי+  .61

 :להגדיר את הקבוצה אשר בשמה תנוהל התובענה

 

; תנוהל התובענה יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה,  תובענה ייצוגיתאישר בית המשפט"  

לא ייכלל בקבוצה אד� שעילת תביעתו נוצרה לאחר המועד שבו אושרה התובענה הייצוגית 

  ".כאמור

 

 . אי� את הנתוני� הנכוני� על מנת להערי� נכונה את גודל הקבוצה ואת הפיצוי לטובת הציבורתלמבקש .62

  

ובהנחה , דבר אשר נפו. ביותר, לפיה כל לקוח נתקל פעמיי� בשנה במקרה של זיכוי, חדבהנחה שמרנית במיו .63

כפול  / 2(/  מליו� 56הנו לכל הפחות , בכל פע� הרי שס� הנזק / 2שסכו� הריבית והצמדה המגיע לכל לקוח הנו 

 ). שני�7 מליו� לקוחות כפול 2כפול ) שני מקרי� לכל לקוח בשנה (2

 

, זכות זו העומדת לתובע בתביעה רגילה.  מיו� ביצוע העוולה4%י הקבוצה לריבית שנתית בס� זכאי� חבר, בנוס+ .64

הרי , 4%ובריבית שנתית של ,  שני�7הואיל ומדובר בתביעה לתקופה של . אינה נשללת במסגרת ההלי� הייצוגי

 .ח"מיליו� ש �63.84 התביעה המצרפי עומד על ס� כ� שסכו, 14%שבממוצע זכאי כל תובע לריבית בס� 

 

 .אמישראגזבאמצעות הנתוני� המצויי� בידי נית� יהיה לאתר את הזכאי� לפיצוי , בתביעה זו .65

  

במת� סעד במסגרת תביעה ייצוגית הינה באמצעות פסיקת פיצוי אינדווידואלי לכל חבר בקבוצת " דר� המל�" .66

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

"  

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 , כולה או חלקה, הייצוגית

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

  :דה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי�במי

  

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

 ;הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור
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 ;על כ" שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר )2(

  

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

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

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

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

לא , לא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעד, 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 של החברי� "החוק קובע מנגנו� גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמ .67

, לחליפי�.  תועבר לאוצר המדינה– אשר לא יידרשו –יתרת הכספי� ) 3)(א(20כאשר בהתא� לסעי+ , בקבוצה

הפיצוי "נית� יהיה לייש� את עקרונות , או במת� פיצוי לה�, תור חברי קבוצת התובעי�במידה ויתגלו קשיי� באי

 :לחוק) ג(20הקבועי� בסעי+ " לטובת הציבור

  

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

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

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

  ".בנסיבות העני�

 

' בעמ (ראבי' תנובה נדינה של כבוד השופטת נאור בעני� �פסיקת סעד לטובת הציבור הוכרה ג� כסעד ראוי בפסק .68

687:( 

  

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

בית המשפט עמד בצדק על כ" שאי� דרכ� של צרכני� לשמור . קשר גומלי� הדוק

ויהיה קושי במשפט עצמו בהבאת ראיות בידי תובעי� , קבלות בגי� רכישת החלב

�נראה לי שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חברי הקבוצה שסביר שאכ� . פוטנציאליי

  ...ר הוא שייקבע פיצוי לטובת הקבוצה או לטובת הציבוריתעור

  

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

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

  

 

 :ש הנכבד לפסוק כדלקמ�"מתבקש ביהמ, מכל האמור לעיל .69
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א� במישרי� וא� באמצעות פיצוי , ח לחברי הקבוצה" ש63,840,000להורות על תשלו� ס� של   )א(

 . לטובת הציבור

 

לשל� ללקוחותיה ריבית והפרשי הצמדה בגי� כל סכו� בו חייבה , מכא� ולהבא, להורות למשיבה  )ב(

 .בי� א� בניגוד למוסכ� ובי� א� בניגוד לדי�, והשיבה אותו נומילית, ביתר

  

 . למע� חברי הקבוצהה על עצמהוהסיכו� אות� נטל, הטרחה בגי� תלפסוק פיצוי מיוחד למבקש  )ג(

  

 וזאת באחוזי� משווי הפיצוי הכולל שייפסק להורות על תשלו� שכר טרחה לעור� הדי� המייצג  )ד(

 .מ כדי�"והכול בתוספת מע, לטובת חברי הקבוצה

  

  

  

  

  

                         ____________                                   

  ד"עו, יוחי גבע                                               

    

  כ   המבקש" ב


