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  המשיבות          

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

, ")התביעה("בד בבד ע' הגשת התביעה העיקרית בתיק דנ� , מתכבד בזאת להגיש לבית המשפט הנכבד המבקש

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

    .")ייצוגיות

  

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

  .לבקשה זו "ב"כנספח ב " מצתצהיר המבקש     !
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אשר , כל אד� או אישיות משפטית אחרת"!תוגדר להל� כ,  לפעולהמבקש �אשר בשמה מעוניי, בוצת התובעי'ק

נק בגי� א( בעמלת ב, וחויב בנוס( לחיוב אותו היה צרי* לשל�,  בבנק סכו� כס(מי מהמשיבותשיל� לידי 

�  ".התשלו

  

  .ההדגשות במסמ� זה אינ� במקור זולת א' מצויי� במפורש אחרת

  

  :ולהל� פרטי הבקשה

  

  :הפרק העובדתי. א

 

  התובענה בקוצו של יוד

 

בהתא' לכ� מצופה מה� . וה� אוחזות בהשפעה מכרעת במשק הישראלי,  הינ� גופי ענקחברות הגז .1

 לנהוג בענייננו כאחרו� הסוחרי' ")סופרגז (" המשיבותבחרו, למרבה הצער.  בסטנדרט מסוי'התנהלות

אשר בחרו , �על חשבו� לקוחותיה, עתק במש� השני' לכיסה סכומי גרפו" שיטת מצליח"ובאמצעות , בשוק

 . בנקאו שירות באמצעות ה/ה ואו אספק/כל תשלו' אחר בגי� צריכה ואו , לידיה� חשבו� הגזלשל' 

 

מחירי' מרביי' ) (הוראת שעה(לצו יציבות במצרכי' ובשירותי' ) 8 (8. סעי?  עניינה של תביעה זוובמה .2

, הלקוחמקו' בו בוחר כי , אשר אינו משתמע לשתי פני', באופ� ברור מורה, 1996 –ו "התשנ, )למוצרי נפט

כולל הוא ג' את העמלה , הרי שהמחיר שמשיבות גובות בגי� הגז, בנקאת חשבו� הגז באמצעות הלשל' 

 . עמלות הבנקלרבות,  חשבונות הגזבגי� תשלו'

  

חייבת באופ� גור.  מסופרגז". בשיטת מצליח" באופ� גור. מהוראה זו ופועלת ,מתעלמות המשיבות, בפועל .3

כ� וב, זאת בנוס. לחיוב בגי� צריכת הגז, "עמלת בנק"ג' בגי� , יה המשלמי' בבנקאת לקוחות, ושיטתי

 .שיטת מצליח לכל דבר ועניי�. ה ובניגוד מוחלט לדי�בו� לקוחותיסכומי עתק על חש, משלשלת לכיסה

  

יתבקש ,  בתביעה זו.מתעשרת סופרגז על גב לקוחותיה, באמצעות החיוב המנוגד לדי�מוב� מאליו כי  .4

ולהורות לה להשיב לחברי הקבוצה את הכספי' ,  בחוקהנכבד לשי' סו. לזלזולה של סופרגזש "ביהמ

 .ה המנוגדת לדי�וכ� להפסיק גבית העמל, שנגזלו מה'

  

  

  על הצדדי' לתובענה

 

 .המספקת גז, הגדולות בישראללאספקת הגז ת וחבראחת מ  הינה סופרגז .5

 

 .מצפו� ועד דרו',  סניפי' הפרוסי' בכל רחבי ישראל35, לחברות .6
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 . לבקשת האישור"ג"כנספח ב "רלוונטיי' מאתר רש' החברות מצ' עמ !

 

 . לבקשת האישור"�2ד "– "�1ד"כנספח ב "רלוונטיי' מאתר סופרגז מצ' עמ !

 

שיל' , ואת חשבונות בגי� הצריכה, אשר סיפקו לו גז, לקוח של המשיבותהינו בעת הרלוונטית , המבקש .7

 .בנקהוא הוא באמצעות ה

  

  האירועי' הקשורי' לתביעתו של המבקש

  

 

ומשל' , ו�מקבל לידיו חשב, היה עושה שימוש וצור� גז, הנו לקוח המשיבות מזה שני' מספר, המבקש .8

 .החשבו� באמצעות הבנק

 

גבתה , בחשבו� זה. מ"בצירו. מע 1 158.32ס "ע,  המבקש חשבו� לתשלו'שיל', 5.1.06יו' ב, כ� למשל .9

 .בגי� עמלת בנק, מ"בצירו. מע 1 3.90ס� של ,  מהמבקש1המשיבה 

  

 . לבקשת האישור"ה"כנספח ב " מצ5.1.06שולמה ביו' חשבונית שההעתק  !

 

גבתה , בחשבו� זה. מ"בצירו. מע 1 86.89ס "ע, שיל' המבקש חשבו� לתשלו', 17.2.10יו' ב, עוד לדוגמא .10

 .בגי� עמלת בנק, מ"בצירו. מע 1 5.05ס� של ,  מהמבקש2המשיבה 

  

 . לבקשת האישור"ו"כנספח ב " מצ17.2.10העתק החשבונית ששולמה ביו'  !

 

בגי� תשלו' ,  עמלת בנק' המהווהכל סכו, לגבות מידי המבקש, אסור היה למשיבות, בהתא' לדי� .11

  .החשבונות באמצעות הבנק

  

  הטיעו� המשפטי. ב

  

  כללי )1(

  

 נועד להסדיר באופ� ממצה את הדיני' החלי' על – 2006 שנכנס לתוק. בשנת –חוק תובענות ייצוגיות  .12

 .הגשת תביעות ייצוגיות בישראל

 

אכיפת הדי� והרתעה " המטרות של וכוללות בי� השאר את, 1המטרות שביסוד החוק מפורטות בו בסעי.  .13

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

 ".הוג� וממצה של תביעות, יעיל

  

או בענייני' , חוק תובענות ייצוגיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בענייני' המנויי' בתוספת השניה לחוק .14

 :לחוק) א(3כאמור בסעי. . ת חוק מפורשת כי נית� להגיש תביעה ייצוגיתבה' נקבע בהורא

  

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

  "מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית
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העילה הקבועה , לענייננו. תהתוספת השניה לחוק כוללת רשימה של עילות בה� נית� להגיש תביעה ייצוגי .15

 : לתוספת היא הרלוונטית1בסעי. 

  

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

  

, לענייננו.  לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאי' להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית4סעי.  .16

 :לחוק) 1)(א(4רלוונטי סעי. 

  

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

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

  

 להצביע על קיומה של עילת המבקשעל , על מנת להיות זכאי להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית, כלומר .17

וכ� להראות כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות של , תוספת השניהתביעה באחד הענייני' המנויי' ב

 ו להראות כי עומדת להמבקשעל , וליישו' לענייננו .עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי'

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

 .קבוצת התובעי'

  

) 1)(ב(4כאמור בסעי. . ברמה לכאוריתהחוק קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק , שר להוכחת הנזקבהק .18

 :לחוק

  

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

  ."נגר� לו נזק

 

 :הקובע כי, לחוק) א(8התנאי' לאישור תביעה ייצוגית מנויי' בסעי.  .19

  

  :א� מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית )א( .8

  

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(
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נראה כי עומדת , בשלב הראשו�.  שלבי'הרי שהדיו� משלב זה יחולק לשני, בהתא' להוראות שפורטו לעיל .20

נעמוד על , בשלב השני.  לכאורה נזק ממוניווכי נגר' ל, המשיבותלמבקש עילת תביעה אישית כנגד 

 . לחוק8התקיימות התנאי' לאישור התביעה כייצוגית המנויי' בסעי. 

 

  

  עילות התביעה העומדות למבקש )2(

  

 להוכיח כי המבקש תביעה ייצוגית נדרש שה לאישורבשלב של הבקמ� הראוי לציי� כי , בראשית דברי' .21

א "כ� השופטת שטרסברג כה� בע!עמדה על.  בלבדברמה לכאורית  מתקיימותועילות התביעה העומדות ל

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

  

להיות אחיד לכל ,  ומידת ההוכחה מבחינת נטל54 כי על המבח� למילוי התנאי� שבסעי� , נראה לי"

�ועליו לשכנע את בית המשפט במידת הסבירות , ולגבי כל התנאי� הנדרשי� מהתובע, סעיפיו המשניי

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

אי� להעמיד דרישות ). א(א54 ' סשהראשונה בה� היא קיומה של עילה אישית כאמור ב, ולענייננו

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

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

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

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

  ".עליו נטל כבד מדי

  

יסודותיה של עוולת הפרת חובה חקוקה .  חובות חקוקות מכח הדי� הפרו המשיבות,כפי שיובהר להל� .22

 :המורה אותנו באופ� הבא, הנזיקי� לפקודת 63מנויי' בהוראות סעי. 

  

 למעט *פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי� חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק מ )  א(

, נועד לטובתו או להגנתו של אד� אחר, לפי פירושו הנכו�,  והחיקוק*פקודה זו 

�לאו; נזק שאליו נתכוו� החיקוק הוההפרה גרמה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו של 

לפי , א� החיקוק, אי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

  .התכוו� להוציא תרופה זו, פירושו הנכו�

  

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

� של בניתנאותו פלוני או לטובת� או להגל הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו ש* �אד

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

  

ד "פ, המועצה המקומית בית שמש' ועקני� נ 145/80א "ראה ע(לעוולת הפרת חובה חקוקה חמישה יסודות  .23

 החיקוק נועד לטובתו של הניזוק) ב(קיו' חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק ) א): (139' בעמ, 113) 1(לז
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הנזק אשר נגר' הוא מסוג ) ה(ההפרה גרמה לניזוק נזק ) ד(, המזיק הפר את החובה המוטלת עליו) ג(

 .הנזקי' אליו נתכוו� החיקוק

 

מחירי' ) (הוראת שעה(לצו יציבות במצרכי' ובשירותי' ) 8(8ו המשיבות את הוראות סעי. הפר, לענייננו .24

  : הבא באופ�הקובע, 1996 –ו "התשנ, )מרביי' למוצרי נפט

  

   –כולל ג� שירותי� נילווי� לרבות ,  המחיר שגבה ספק גז מצרכ� גז עבור גז".8

  ."לרבות עמלות הבנק, שירות הקשור בגביית חשבונות גז) 8(

 

 . לבקשת האישור"ז"כנספח ב "העתק הצו מצ !

  

 . לבקשת האישור"ח"כנספח ב "העתק ד. אינטרנט מאתר משרד התשתיות מצ !

  

 . לבקשת האישור"ט"כנספח ב "ס. מאתר משרד התשתיות מצהעתק ד. אינטרנט נו !

 

 . לבקשת האישור"י"כנספח ב "העתק נוהל למת� רישיו� ספק הגז מצ !

 

.  ובלבד, חייב את הלקוחות בגי� אספקת הגז מחוייבת ל,בהוראות הדי� הינו כי חברת הגזהכלל הקבוע  .25

מחיר שעל חברות הגז לגבות כולל ג' את הרי שה, באמצעות הבנק, ומקו' בו משל' הלקוח את חשבו� הגז

 .עמלות הבנק בגי� תשלו' החשבו�

 

 . ל הינ� הוראות קוגנטיות אשר אי� להתנות עליה�"ההוראות הנ .26

  

בסכו' כס. אותו אסור היה לה� , וכלל צרכניה�, הרי שהמשיבות חייבו את המבקש, ובכל הכבוד, מכא� .27

 .לקוחותיה�חשבו� שבו� המבקש וכ� על והתעשרו על ח, ובכ� פעלו בניגוד לדי�, לחייב

 

כפי שפורטו , מהאמור לעיל נית� לזהות בנקל כי מתקיימי' התנאי' לעניי� עוולת הפרת חובה חקוקה .28

, המשיבותהחובות הופרו על ידי . טובתו של הצרכ�אשר נועדו ל, המדובר בחובות חקוקות ללא ספק. לעיל

 .וכתוצאה נגר' למבקש נזק

 

הרי שבשני , ולמרות זאת, להמנע מחיוב המבקש בגי� עמלות הבנק, היה על המשיבות, ניי� הנזקלע .29

בצירו.  1 3.90פע' אחת בס� :  חוייב המבקש בעמלות אלו בניגוד לדי�, המקרי' שהובאו כדוגמאות

ה הינו סכו' ז. מ"בצירו. מע 1 8.65 ויחדיו בס� של –מ "בצירו. מע 1 5.05ופע' נוספת בס� של , מ"מע

 .נזקו של המבקש

  

נשתמרו , אול' בידיו, ובניגוד לדי�, כאמור לעיל, כי בכל חשבו� חוייב המבקש בעמלת בנק, מבואר בזה .30

 .החשבונות המובאי' כא�

  

ית עושר ולא עומדות למבקש עילות נוספות ובכלל� עילה מכוח חוק עשי, נוס. על עילת הפרת חובה חקוקה .31

הינו נזקו של " הזכייה"כאשר סכו' ,  על חשבו� המבקש שלא כדי�רוהואיל והמשיבות התעש, במשפט

 : לחוק עשיית עושר קובע בהקשר זה באופ� הבא1סעי. . המבקש
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שבאו לו מאד� אחר ) הזוכה*להל� (שירות או טובת הנאה אחרת , מי שקיבל שלא על פי זכות שבדי� נכס) א("

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

 ".את שוויה

  

  

  התקיימות התנאי' לאישור התביעה כייצוגית .2

 

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי) א(8סעי.  .32

  

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

  

שותפות לכלל חברי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המ )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(

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

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

  

 .להל� נעמוד על התקיימות תנאי' אלו כסדר' .33

 

כי בהתא' להוראות חוק תובענות ייצוגיות תפקידו של בית המשפט הנכבד הוא להגדיר את קבוצת , יובהר ראשית .34

יגדיר בהחלטתו את הקבוצה , אישר בית המשפט תובענה ייצוגית"וק בו מצויי� כי לח) א(10כאמור בסעי. , התובעי'

 ".שבשמה תנוהל התובענה

  

אשר שיל' לידי מי מהמשיבות סכו' , כל אד' או אישיות משפטית אחרת� כי קבוצת התובעי' כוללת  יטעהמבקש .35

 .התשלו'א. בעמלת בנק בגי� , וחויב בנוס. לחיוב אותו היה צרי� לשל', כס. בבנק

  

 . ואת הפיצוי לטובת הציבור את גודל הקבוצהבמדויקלמבקש אי� את הנתוני' הנכוני' על מנת להערי�  .36

  

משלמי' את חשבונותיה' , א' לא כול', אשר מרבית',  לקוחות600,000!הרי שלמשיבה כ, ככל הידוע למבקש .37

חוייבו בכל חשבו� בעמלה , יה'ובהנחה שכל אות' לקוחות ששילמו בבנק את חשבונות, באמצעות תשלו' בנק

 .חודש בחודשו , ) 5.851= מ " בצירו. מע5.05(אותו שיל' המבקש , בגובה הסכו'

  

י "וכתוצא מזה חוייבו ע, שילמו חשבונותיה' באמצעות הבנק,  מהלקוחות50%לפיה רק , ג' בהנחה מקלה ביותר .38

של כל , הרי שס� הנזק המצטבר, ת לגבותשאותה אסור היה למשיבו, בגי� עמלת בנק 1 5.85בס� ש� , המשיבות

 5.85 שני' כפול 7 חודשי' כפול 12 לקוחות כפול 300,000: שכ�( השני' 7לכל תקופת 1  מליו� 147.42הקבוצה הנו 

 ).1 מליו� 147.42= עמלה 1 
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 של –  לכלל חברי הקבוצה–התנאי הראשו� לאישור התביעה הייצוגית הינו כי התובענה מעוררת שאלות משותפות  .39

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

  

עת שילמו חשבונותיה' , י המשיבות עמלת בנק"נגבתה עחברי הקבוצה כול' מ  )א(

 .באמצעות הבנק

 

ה צה בכללות' עומדות עילת תביעה מכוח עוולת הפרת חובה חקוקלחברי הקבו  )ב(

 .ת עושר שלא כדי�ועשיי

  

 .בדר� חישוב זהה, בגי� נזקיה'מהמשיבות חברי הקבוצה זכאי' כול' לפיצוי   )ג(

  

. התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר� ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו� בנסיבות העניי� .40

, 1בסעי. המפורטות בו , 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, ניהול יעיל"וכ� " מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�", "המשפט

 

יש בהגשת , אשיתר. יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשי' את המטרות שצוינו לעיל בכללות�, לענייננו .41

 מלפגוע בצורה חמורה – � ומעוולי' כדוגמת– ותהמשיבת תביעה ייצוגית זו בכדי לתרו' משמעותית להרתע

 .בציבור במקרי' כדוגמת המקרה נשוא תובענה זו

  

 .יצוי של חברי הקבוצה כלפי המשיבהתובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות' לפ, שנית .42

 

 שקלי' לכל חבר מאות או כמה עשרותתבקש לפסוק פיצוי בס� כמה ה המשפט הנכבד בית, לעילובהר הכפי ש .43

סכו' זה אי� די בו על מנת לתמר4 תובע לפתוח בהלי� משפטי מורכב ומסוב� כנגד גופי' עוצמתיי' . בקבוצה

זילברש- ' נג' טצת ואח 4556/94א "רעבוראה בהקשר זה את הדברי' שנאמרו , הבמיוחד כדוגמת המשיב

 .784' בעמ, 774) 5(ד מט " פ,'חוא

  

 המבקשכ "ב.  הינ' בעל אמצעי' כלכליי' הנדרשי' לש' ניהול ההלי�המבקשהרי ש, לעניי� הייצוג ההול' .44

 והינו מבטיח להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על מנת לממש את זכויות החברי' בקבוצה

 .בכלל ותביעות יצוגיות בפרט מומחיות ונסיו� בניהול הליכי' רחבי היק. בעל

  

 קשה ממעשיה של  בצורה כמי שנפגעהמבקשלב בידי !הרי שתביעה זו הוגשה בתו', הלב!לעניי� דרישת תו' .45

 . וכ� לפעול על מנת להרתיע את המשיבה מפני מעשי' דומי' בעתידהמשיבה ומעוניי� לזכות בפיצוי המגיע לו

 

  

  וצההגדרת הקבוצה והסעדי' לה' זכאי' חברי הקב .3

  

ש הנכבד "הרי שבעקבות אישור התביעה כייצוגית על ביהמ, לחוק תובענות ייצוגיות) א(10בהתא' לסעי.  .46

 :להגדיר את הקבוצה אשר בשמה תנוהל התובענה
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; תנוהל התובענה יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה, אישר בית המשפט תובענה ייצוגית"  

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

  ".כאמור

 

 .למבקש אי� את הנתוני' הנכוני' על מנת להערי� במדויק את גודל הקבוצה ואת הפיצוי לטובת הציבור, כאמור .47

  

משלמי' את חשבונותיה' , א' לא כול', אשר מרבית',  לקוחות600,000!הרי שלמשיבה כ, ככל הידוע למבקש .48

חוייבו בכל חשבו� בעמלה , בהנחה שכל אות' לקוחות ששילמו בבנק את חשבונותיה'ו, באמצעות תשלו' בנק

 .חודש בחודשו , ) 5.851= מ " בצירו. מע5.05(אותו שיל' המבקש , בגובה הסכו'

  

י "וכתוצא מזה חוייבו ע, שילמו חשבונותיה' באמצעות הבנק,  מהלקוחות50%לפיה רק , ג' בהנחה מקלה ביותר .49

של כל , הרי שס� הנזק המצטבר, שאותה אסור היה למשיבות לגבות, בגי� עמלת בנק 1 5.85 בס� ש�, המשיבות

 5.85 שני' כפול 7 חודשי' כפול 12 לקוחות כפול 300,000: שכ�( השני' 7לכל תקופת 1  מליו� 147.42הקבוצה הנו 

 ).1 מליו� 147.42= עמלה 1 

  

, זכות זו העומדת לתובע בתביעה רגילה. ו' ביצוע העוולה מי4%זכאי' חברי הקבוצה לריבית שנתית בס� , בנוס. .50

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

 .ח" מיליו� ש168.05' התביעה המצרפי עומד על ס� כ� שסכו, 14%שבממוצע זכאי כל תובע לריבית בס� 

 

 .הנתוני' המצויי' בידי מנורההזכאי' לפיצוי באמצעות את היה לאתר נית� י, בתביעה זו .51

  

במת� סעד במסגרת תביעה ייצוגית הינה באמצעות פסיקת פיצוי אינדווידואלי לכל חבר בקבוצת " דר� המל�" .52

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

"  

לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה התובענה , כולה או חלקה, גיתהכריע בית המשפט בתובענה הייצו  )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

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

  

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

 ;הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

  

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

  

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

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

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

לא , לא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעד, ש את חלקולא דר, אחד או יותר, קבוצה
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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

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

  

ש לקבוע כיצד נית� יהיה להוכיח את נזק' האישי של החברי' "החוק קובע מנגנו� גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמ .53

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

הפיצוי "נית� יהיה לייש' את עקרונות , יצוי לה'או במת� פ, במידה ויתגלו קשיי' באיתור חברי קבוצת התובעי'

 :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 , משו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרת

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

  ".בנסיבות העני�

 

' בעמ (ראבי' תנובה נדינה של כבוד השופטת נאור בעני� !פסיקת סעד לטובת הציבור הוכרה ג' כסעד ראוי בפסק .54

687:( 

  

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

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

  ...ו לטובת הציבוריתעורר הוא שייקבע פיצוי לטובת הקבוצה א

  

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 .55

  

מישרי� וא' באמצעות פיצוי א' ב, ח לחברי הקבוצה" ש168,050,000תשלו' ס� של ורות על לה  )א(

  .לטובת הציבור

  

 . למע� חברי הקבוצהו נטל על עצמ'והסיכו� אות,  בגי� הטרחהלפסוק פיצוי מיוחד למבקש  )ב(
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 וזאת באחוזי' משווי הפיצוי הכולל שייפסק להורות על תשלו' שכר טרחה לעור� הדי� המייצג  )ג(

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

  

                         ____________                                   

  ד"עו, יוחי גבע                                               

    

  המבקשכ   " ב


