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  התובע

  
   � נגד �

  

  1 .�  520000118 צ.ח, מ" בעבנק הפועלי

  

  66883אביב "תל, 50רוטשילד ' משד

  

  

  הנתבעת

  

   כתב תביעה

  )2006ו "התשס, מכח הוראות חוק תובענות ייצוגיות(

  

  

  :התובענה בתמצית. א

  

בגי� עמלות ניהול פקדו� ניירות  " בניגוד לדי� ולהסכ� –כספי� יתר של בגביית  ייצוגית זו עניינה תובענה .1

 .ער.

 

עמלת ניהול : "להל�" (דמי ניהול פקדו� ניירות ער." לגבות עמלה בש� הנתבעתרשאית , בהתא� לדי� .2

 משווי התיק המנוהל פר 0.15%של  בשיעור תעריפה הואו, עמלה זו נגבית על בסיס רבעוני"). ניירות ער!

 עמלת ניהול הנתבעתובפועל גובה ,  רשאית לגבות עמלת מינימו�הנתבעת, ע� זאת).  לשנה0.6%(רבעו� 

 .לרבעו� 0 11.4ניירות ער. מינימלית בס. 

  

גובה , דאז. נמכרי� או נפרעי� במהל. הרבעו�תובענה זו עוסקת במקרי� בה� חלק מניירות הער.  .3

 . עמלת ניהול ניירות ער. ביחס לניירות הער. שנמכרו או נפרעו"ה או הפרעו�  בעת המכיר" הנתבעת

 עמלת ניהול ניירות הנתבעתובנוס1 גובה , פרעו�המכירה או הבעת  עמלת המינימו�במקרי� בה� נגבית 
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,  במספר מקרי�לתובע כ. ארע .ע" בגי� אותו ניעמלת כפל  מלקוחותיההנתבעתגובה , ער. בסו1 הרבעו�

 . כי כ. היא נוהגת באופ� כלליהנתבעת על וחזקה

  

כי ו,  10,0000בשווי ע אחד "ע� נינניח כי מנוהל תיק  :נבהיר את גביית היתר באמצעות דוגמא פשוטה .4

 : 5,0000כ. שיתרת הכספי� בתיק עומדת על ס. ,  50000 לרבעו� נמכרו 30"ביו� ה

  

 הנתבעתא! ,  2.50עומדת על ס. ,  יו�30"בחישוב ל, עמלת ניהול ניירות ער. בעבור הסכו� הנמכר  )א(

 . 11.4#תגבה את עמלת המינימו� בס! 

 

 תגבה שוב את הנתבעתא! ,   7.50עמלת ניהול ניירות ער. בעבור ניהול יתרת התיק עומדת על ס.   )ב(

� . 11.4#בס! , עמלת המינימו

  

 פחות,  100ס. בדוגמא זו עומד על המצרפי סכו� דמי הניהול  שכ� " 0 11.4במקו� לשל� ס. של   )ג(

 . 22.8#משל� הלקוח סכו� כפול בס!  " מינימו�העמלת מ

  

ה� הוראות הדי� וה� , בהקשר זה.  כלפי יתר לקוחותיההנתבעתכ. נוהגת מוב� כי  ולתובעכ. בדיוק ארע  .5

 לגבות סכומי� ביתר תו. ניצול ציני של הפיצול לשתיי� של גביית לנתבעתהוראות ההסכ� אינ� מתירות 

 ). פרעו� ופע� שניה בסיו� הרבעו�/פע� אחת בעת המכירה(ול ניירות ער. עמלת ניה

 

) ולא כפל עמלות (עמלה אחתמתירי� גביית  2007 –ח "התשס, )עמלות) (שירות ללקוח(כללי הבנקאות  .6

 : כיבאופ� הבאולמע� הסר ספק מובהר ש� 

  

 הניהול המינימליות עמלת המינימו� הנגבית בתו� הרבעו� או לאחריו תיגבה בהתחשב בעמלות"

 ".לרבות על ניירות ער� שנמכרו, שנגבו במהל� הרבעו�

  

 .א. זהו כלל� של דברי� ולהל� פירוט� .7

 

  

  :רקע עובדתי. ב

  

 .מפעילה את התאגיד הבנקאי הגדול בישראל, מ" בעבנק הפועלי�, הנתבעת .8

  

  .לבקשת האישור "3"כנספח ב " מאתר רש� החברות מצ הנתבעתפרטי  "

 

 .הנתבעתו לקוח מ� השורה אצל הינ, התובע .9
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חצי (להמרה ע� פרעונות תקופתיי� ) ח"אג( באגרות חוב הנתבעת את כספו אצל התובעמשקיע , בי� היתר .10

משמעות הדבר היא כי במועדי� מסוימי� נפרע חלק מתיק ההשקעות באופ� , במלי� פשוטות). שנתי/שנתי

 . אוטומטי

 

 . בהתא� לתעריפו� הבנק, לרבעו� 0 11.4ות ער. בס. מינימלי של  עמלת ניהול ניירהתובעמשל� , בי� היתר .11

  

 .לבקשת האישור "4"כנספח ב "חלקי� רלוונטיי� מתעריפו� הבנק מצ "

  

 0.15%( לרבעו� 0.0375% כ. שהוא משל� בפועל עמלה מופחתת של 75% זוכה להנחה בס. התובע כי, יוער .12

 .א. זאת בכפו1 לקיומה של העמלה המינימלית, )לשנה

  

 .לבקשת האישור "5"כנספח ב "תדפיס הנחות אישיות בעמלות מצ "

 

 גובה ממנו סכומי� עודפי� בגי� עמלת ניהול הנתבעת כי התובעהבחי� , 2010במהל. שנת , בשלב מסוי� .13

 אבח� כי הסיבה לגביית היתר נעוצה בגבייה נפרדת של עמלת ניהול ניירות ער. בעת התובע .ניירות ער.

 .ח"אגפרעו� תקופתי של 

 

בשער עלות נומינלי של , )'ח ג"דיסקונט השקעות אג(ח " יחידות אג9074.5נפרעו , 18/4/2010בתארי.  .14

 0 11.4 את עמלת המינימו� בס. התובע מהנתבעתגבתה , באותה העת.  10025.50ובשווי ,  1.10480

 ).מתחילת הרבעו� ועד למועד המכירה( יו� 17בעבור ניהול התיק לתקופה של 

  

 .לבקשת האישור "6"כנספח ב "ט ביצוע פעולות של פידיו� מצפירו "

  

,  ימי� בלבד17"ל,  לרבעו�0.0375%של סכו� העמלה לפי חישוב הינה כי ,  שנגבתה עמלת המינימו�הסיבה .15

 :נפרט זאת בטבלה שלהל� . אגורות בלבד71 על ס. של עומד

  

במכפלה בעמלה   הסכו� שנוהל

  )0.15%(רבעונית 

�  יו17לתקופה של 

  )90מתו. (

  כ עמלה"סה  75%בהנחה של 

  ח" ש0.71  ח" ש0.71  ח" ש2.84  ח" ש15.0375  ח" ש10,025.5

  

 

 . 11.40בס. , ח שנפרעו"כ� את עמלת המינימו� בגי� ניהול האג" גבתה עלהנתבעת .16

 

ע "ני  אותובגי� ניהול יתרת 0 11.4 עמלת מינימו� נוספת בס. התובע מהנתבעתגבתה , בסיו� הרבעו� .17

 . יו�90 לתקופה של ) 22,014.740בס. תרה הסתכמה הי(

  

 .לבקשת האישור "7"כנספח ב " מצ2010/725/פירוט מרכיבי החיוב מיו�  "

 

,  ימי�90"ל,  לרבעו�0.0375%הינה כי הסכו� של העמלה לפי חישוב של , הסיבה שנגבתה עמלת המינימו� .18

 : שלהל�נפרט זאת בטבלה. בלבד0  8.255"היה אמור לעמוד על ס. של כ
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במכפלה בעמלה   הסכו� שנוהל

  )0.15%(רבעונית 

 יו� 90לתקופה של 

  )90מתו. (

  כ עמלה"סה  75%בהנחה של 

  ח" ש8.255  ח" ש8.255  ח" ש33.02  ח" ש33.02  ח" ש22,014.74

 

 לשל� בגי� עמלת ניהול ניירות ער. עומד על ס. התובעתוצאות הדברי� היא כי הסכו� הכולל שהיה אמור  .19

 היתה הנתבעתמכא� שו, ) 0.710והשניה בס.  0 8.255האחת בס. , חיבור של שתי עמלות ( 8.9650

 שתי עמלות הנתבעתגבתה , בפועל. בגי� אותו סכו� 0 11.4רשאית לגבות עמלת מינימו� אחת בס. 

� . 22.8#בס! כולל של , מינימו

 

 .מקרי� נוספי� 6"יתר לפחות ב מערי. כי באופ� דומה נגבו ממנו עמלות התובע, מבדיקה של חשבונותיו .20

  

 )"ב(8"�ו)" א(8"כנספחי� ב " מצהתובעח בחשבונו של "דוגמאות למקרי� של פרעו� אג "

 .לבקשת האישור

  

 החל מחודש נובמבר בקשר ע� גביית היתרבסני1 הראשי שלה ברחובות  הנתבעתנציגי  פנה אל התובע .21

הוא טר� זוכה בגי� , א. למרות פניותיו, )3/6/2010בתארי. ובכלל זה בכתב (  ומספר פעמי� מאז2009

 .עמלות היתר

  

 .לבקשת האישור "10"כנספח ב " מצ2010/63/ מתארי. התובעמכתב מאת  "

 

כללי הבנקאות ולכ� נקבע ב, שתוארומחוקק המשנה היה ער לאפשרות של גביית כפל בנסיבות כי , יודגש .22

 : כי2007 –ח "התשס, )עמלות) (שירות ללקוח(

  

ימו� הנגבית בתו� הרבעו� או לאחריו תיגבה בהתחשב בעמלות הניהול המינימליות עמלת המינ"

 ".לרבות על ניירות ער� שנמכרו, שנגבו במהל� הרבעו�

  

 .לבקשת האישור "9"כנספח ב "מצ) עמלות) (שירות ללקוח(כללי הבנקאות  "

 

 

, פועלת כלפי כלל לקוחותיה כי כ. היא הנתבעתחזקה על , פ� אוטומטיהואיל ומדובר בפעולות הנעשות באו .23

 .  לא הופלה לרעה לעומת יתר לקוחות הבנקהתובעוכי 

  

 .מצדיקות את ניהול ההלי. בדר. של תובענה ייצוגית, מיותר לציי�, נסיבות אלו .24
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  הטיעו, המשפטי. ג

  
 

  עילת הפרת חובה חקוקהמכוח  תביעהת עיל .1.ג
  

 

 

 : לפקודת הנזיקי� קובע באופ� הבא63סעי1  .25

 

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

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

אול� אי� האד� ; גרמה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוו� החיקוק

, לפי פירושו הנכו�, א� החיקוק, פה המפורשת בפקודה זוהאחר זכאי בשל ההפרה לתרו

  .התכוו� להוציא תרופה זו

א� לפי פירושו , לעני� סעי" זה רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני  )ב(

אד� �הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובת� או להגנת� של בני

  .ג או הגדר שעמ� נמנה אותו פלוניאד� מסו�בכלל או של בני

 

נספח  ( כי2007 –ח "התשס, )עמלות) (שירות ללקוח(כללי הבנקאות  עומדת בי� היתר בגי� הפרת לתובע .26

, ג הבאיבסי ובסיס רבעוניא. זאת על , ש� נקבע כי מותר לגבות עמלת ניהול פקדו� ניירות ער.) לעיל" 10"

 :שהוא מוב� מאליו

  

ית בתו� הרבעו� או לאחריו תיגבה בהתחשב בעמלות הניהול המינימליות עמלת המינימו� הנגב"

 ".לרבות על ניירות ער� שנמכרו, שנגבו במהל� הרבעו�

 

, בטר� נסתיי� הרבעו�,  אינה רשאית לנצל את האפשרות לגבות עמלת מינימו�הנתבעתמוב� מאליו כי  .27

 :תיה בעמלת מינימו� כפולהעל מנת לחייב את לקוחו, בעת מכירה או פרעו� של ניירות ער.

  

במועד ( של עמלת ניהול ניירות ער. הסכו� הכוללמקו� בו   )א(

נופל מגובה עמלת  ע פרטני"כל ניעבור  )פרעו� ובסיו� הרבעו�/המכירה

 . בגינו לגבות עמלת מינימו� אחת בלבדהנתבעתהמינימו� על 

  

  ) ימו�ונגבית עמלת מינ( 0 2א� העמלה בעת המכירה הינה בגובה , כ. למשל

   לגבות עמלת מינימו�הנתבעתעל ,  80והעמלה בסו1 הרבעו� הינה בגובה 

 . אחת בלבד

 

במועד (של עמלת ניהול ניירות ער.  הסכו� הכוללמקו� בו   )ב(

על , עולה על גובה עמלת המינימו�) פרעו� ובסיו� הרבעו�/המכירה
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 לזכות את הלקוח בתו� הרבעו� בגי� ההפרש שבי� עמלת הנתבעת

 ובי� הסכו� שהיה אמור פרעו�/בעת המכירה� שנגבתה המינימו

 .להשתל� בפועל

  

  ונגבית עמלת מינימו�,  50א� העמלה בעת המכירה הינה בגובה 

   להימנעהנתבעתעל ,  80והעמלה בסו1 הרבעו� הינה בס. )  11.40בס.  (

הפרש  (בלבד 0 1.6בס. נוספת  בסו1 הרבעו� מגביית עמלת מינימו� ולגבות עמלה 

 .)לרעת הלקוח 0  9.8 של

  

  ונגבית עמלת מינימו�,  �50 העמלה בעת המכירה הינה בגובה א, דומה

   לגבותהנתבעתעל ,  200והעמלה בסו1 הרבעו� הינה בס. )  11.40בס.  (

 ).לרעת הלקוח 0 6.4הפרש של  (בלבד 0 13.6בס. נוספת  בסו1 הרבעו� עמלה 

  

ואינה מתחשבת בכ. , גובה עמלה כפולה, מפרה באופ, בוטה את הוראות הדי, כמפורט לעיל הנתבעת .28

 .פרעו� נגבתה עמלת המינימו�/שבעת המכירה

 

וכי הנזק נגר� בדיוק ,  ועל יתר חברי הקבוצההתובעמוב� מאליו כי הוראות הדי� נועדו על מנת להג� על  .29

 התובע� לעוולת הפרת חובה חקוקה ושמתקיימי� כלל התנאי,  מכא�.בדר. אותה נתכוו� המחוקק למנוע

 .זכאי לקבל בחזרה את הכספי� שנגבו ממנו בניגוד לדי�

  

  

  עילת תביעה מכוח דיני החוזי� .2.ג
 

 בגי� דמי עמלה רבעונית תגבה הנתבעתנקבע כי ) 2' בעמ, לעיל" 4"נספח  (הנתבעתבתעריפו� העמלות של  .30

 .ע הנסחרי� באר3"ניהול פקדו� ני

 

 :נקבע באופ� הבא,  באותו העמוד8שוליי� בהערת , כמו כ� .31

  

עמלת המינימו� הנגבית בתו� הרבעו� או לאחריו תיגבה בהתחשב בעמלות הניהול המינימליות שנגבו "

 ".נפדו או נמשכו, הועברו, לרבות על ניירות ער� שנמכרו, במהל� הרבעו�

  

, יא מתירה לעצמה לגבות ביתרשכ� ה,  מפרה בריש גלי את הוראות ההסכ� בינה ובי� לקוחותיההנתבעת .32

פרעו� המתרחש במהל. /תו. עשיית שימוש ציני בזכותה לגבות עמלת מינימו� בגי� אירוע של מכירה

 .הרבעו�

 

 . במקו� אחת בגי� ניהול התיקשתי עמלות רבעוניות גובה למעשה הנתבעת .33

 

 בשיעור גבוה יותר ממה משלמי� הלקוחות עמלות ניהול ניירות ער.ברוב רוב� של המקרי� , כפועל יוצא .34

 !! יו�90שהיה משול� לו היה התיק בכללותו מנוהל במש. תקופה של 

  

 . ולחברי הקבוצה את הסכומי� אות� גבתה ביתרלתובע להשיב הנתבעתכי בנסיבות אלו על , מיותר לציי� .35
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  נוספותעילות תביעה  .3.ג
  

  

 עוולת הרשלנות

 

 : לפקודת הנזיקי� קובע באופ� הבא35סעי1  .36

  

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, סביר ונבו� היה עושה באות� נסיבות

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; תרשלות הרי זו ה—יבות נס

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

  

  : מוסי1 בהקשר זה36סעי1 

  

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  נ באות�היה

  .ממחדל המפורשי� באותו סעי"

  

א "ראה ע, וגרימה של נזק הפרת חובת הזהירות, קיו� חובת זהירות: עוולת הרשלנות מורכבת משלושה יסודות .37

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

 

כלפי , ה� מושגית וה� קונקרטית, בחובת זהירותה  חבהנתבעת איש לא יחלוק כי קיומה של חובת זהירותלעניי�  .38

 .לקוחותיה

  

. בכ. שגבתה סכומי כפל בגי� עמלת ניהול ניירות ער.,  הפרה את חובת הזהירותהנתבעת יטע� כי התובע .39

 .המחשוב של הבנק היה גור� לכ. שחישוב העמלות היה נכו� ומדויקשל מערכת ) ולא רשלני(ניהול נכו� 

  

 עשיית עושר ולא במשפט

  

 : לחוק עשיית עושר ולא במשפט קובע באופ� הבא1סעי1  .40

  

  

שבאו ) הזוכה�להל� (שירות או טובת הנאה אחרת , מי שקיבל שלא על פי זכות שבדי� נכס) א(

וא� השבה בעי� בלתי אפשרית , זכה את הזכיהחייב להשיב למ, ) המזכה�להל� (לו מאד� אחר 

  .  לשל� לו את שוויה�או בלתי סבירה 

  לנותרש
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  .מפעולת המזכה או בדר� אחרת, אחת היא א� באה הזכיה מפעולת הזוכה) ב(

 שלא כדי� על ה את עמלות ניהול ניירות הער. גורמת להתעשרותהנתבעת יטע� כי הדר. בה מחשבת התובע .41

 לגבות לנתבעת תו. גביית עמלה כפולה מקו� בו הדי� וההסכ� מתירי� וזאת למעשה, חשבו� הלקוחות

 .עמלה אחת בלבד

 

 . חובה להשיב את הכספי� אות� גבתה ביתרהנתבעתכי בהתא� לדי� חלה על , מיותר לציי� .42

  

  

  

   ולחברי הקבוצהלתובעהנזק הממוני שנגר�  .4.ג
 

 

 2010 אוגוסט – 2009תקופה ינואר ב שמרני כי  מערי. באופ�התובע.  נזק ממונילתובענגר� , כמפורט לעיל .43

,  עמלות מינימו�6ח בגינ� הוא שיל� ביתר בסכו� כולל של " אירועי� של פרעו� אג6 "בלפחות מדובר 

 . 68#כ כ ס! של "ובסה

  

ועל מנת לעשות כ� יהיה צור. בקבלת נתוני� , הערכת נזק� של יתר חברי הקבוצה הינה מורכבת יותר .44

וכי באמצעות ,  מצויי� בידיההנתבעתכי כלל הנתוני� בכל הנוגע ללקוחות ,  לציי� מיותר.הנתבעתמ

 .בדיקות מחשב פשוטות נית� יהיה לאתר את חברי הקבוצה ולהשיב לה� את הסכומי� אשר נגבו ביתר

  

  

 :באופ� שמרני תו. התבססות על הנתוני� הבאי�אשר נגר� לחברי הקבוצה נערי. את הנזק , להל� .45

  

נית� להניח כי אצל , בהנחה שמרנית.  לקוחות2,000,000"לי� כלבנק הפוע  )א(

,  המוחזקי� בתיקיה�ע "מתקיי� פרעו� חלקי של ני מה� 10%לפחות 

 .לפחות פעמיי� בשנה

  

 מקרי� בה� 400,000 כ�" עלמתקיימי�, במהל. תקופה של שנה אחת  )ב(

 של מי מלקוחות נמש. חלק מתיק ניירות הער./ועברמ/נמכר/נפרע

 .הנתבעת

  

לאור  ( 80של הנזק הממוצע ללקוח בכל מקרה עומד על ס. סביר להניח ש  )ג(

 0 11.4 הפסד של –  לעיל19"18פי� המקרה של התובע המפורט בסעי

 שהפסד� הממוצע הוא –  לעיל38הדוגמאות המפורטות בסעי1  ו"למקרה 

 ).למקרה 0 8.2

  

 . 0מליו� 3.2עומד על כ� על ס. ל "הנהנזק לשנה אחת לכלל הלקוחות   )ד(

)200,000x2x8 0  =3.2 לשנה0  מיליו�.( 
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עומד ,  שני�3בהנחה כי מדובר בפרקטיקה הנמשכת בתקופה של לפחות   )ה(

 .0 מליו� 9.6הנזק המצרפי לכלל חברי הקבוצה על ס. 

  

  

 .0מליו�  9.6 מעמיד על כ� את סכו� התובענה המצרפי על ס. התובע .46

 

ולאחריו נית� יהיה לחשב , . גילוי מסמכי� מסודריתבצע הלי, לאחר מועד אישור התובענה כייצוגית .47

 .�בצורה מדוייקת יותר את הנזק המצרפי אשר נגר

 

לחוק תובענות ייצוגיות קובע בהקשר של מת� פיצוי ) א(20סעי1 , י חברי הקבוצה"באשר להוכחת הנזק ע .48

 :לחברי הקבוצה באופ� הבא

  

ובת הקבוצה שבשמה נוהלה התובענה לט, 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, תשלו� פיצוי כספי או על מת� סעד אחרעל  )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((((

  

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 , ת זכאותו לפיצוי או לסעדלא הוכיח א, 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 "נגנו� גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמהחוק קובע מ .49

 תועבר לאוצר – אשר לא יידרשו –יתרת הכספי� ) 3)(א(20כאשר בהתא� לסעי1 , החברי� בקבוצה

נית� יהיה לייש� את , חברי קבוצת התובעי�חלק מבמידה ויתגלו קשיי� באיתור , חליפי�ל .המדינה

 :לחוק) ג(20הקבועי� בסעי1 " הפיצוי לטובת הציבור"ת עקרונו

  

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, או חלקהכולה , על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה

  ".בנסיבות העני�
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 ראבי' תנובה נדינה של כבוד השופטת נאור בעני� "פסיקת סעד לטובת הציבור הוכרה ג� כסעד ראוי בפסק .50

 ):687' בעמ(

  

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

פט עמד בצדק על כ� שאי� דרכ� של צרכני� לשמור בית המש. 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�

  ...יתעורר הוא שייקבע פיצוי לטובת הקבוצה או לטובת הציבור

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

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

  

שכ� נית� יהיה לפצות באופ� , נראה כי אי� צור. להיזקק למנגנו� הפיצוי לטובת הציבור, לענייננו .51

 .אינדיווידואלי את הלקוחות

  

 

  

 .קבל את התובענה ולפסוק לטובת חברי הקבוצה את הסעדי� המבוקשי� בהיש לכי , מהאמור לעיל עולה .52

 

 : ולהורות כדלקמ�ש הנכבד לעשות שימוש בסמכותו"ביהממכל האמור לעיל מתבקש  .53

  

 

 .להורות על הדרכי� להוכחת נזק� של יחידי הקבוצה  )א(

 

 .ח" מליו� ש9.6 בס. כולללפסוק לטובת חברי הקבוצה פיצוי   )ב(

  

 ווהסיכו� אותו נטל על עצמ,  בגי� הטרחהלתובעלפסוק פיצוי מיוחד   )ג(

 .למע� חברי הקבוצה

  

להורות על תשלו� שכר טרחה לעורכי הדי� המייצגי� וזאת באחוזי�   )ד(

והכול בתוספת , משווי הפיצוי הכולל שייפסק לטובת חברי הקבוצה

 .מ כדי�"מע

 

  

_______________  _______________                     ______________  _  

  ד"עו,  כה�      עופר                                      ד"עו, שלומי כה�       ד "עו, אמיר ישראלי       

  

  התובעכ   "ב        


