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    בקשה לניהול תביעה ייצוגית

  לחוק התובענות הייצוגיות ) א(3' ס לפי                                                     
  

  : מהות התביעה

מנויי) לצפייה במשחקי כדורגל ונאסר עליה) לאה ה מבתמורמניעה של צרכני) אשר רכשו 

נוכחות ללא של קיו) משחק עונש , מלצפות במשחקי) עקב עונש אשר הוטל על קבוצות הכדורגל

ועל כ� מתבקש ,  בתביעת המבקשי)מפורטגנת הצרכ� כ בניגוד לחוק ה איסור שהינו במהותוקהל

   .ית כתובענה ייצוגהמשפט הנכבד לברר את תביעת המבקשבית 

  הגדרת התביעה הייצוגית

מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל , עילת התביעה של המבקש .1

  . אשר רכשו מנוי לצפייה במשחקי כדורגלאוהדי כדורגלהחברי) הנמני) ע) קבוצת 

 

יש בה בכדי , הגנת הצרכ�כי הנתבעי) הפרו את הוראות חוק , קביעה בתביעת המבקש .2

: להל� (כתובע מייצג, ייצג לבת כלל חברי הקבוצה אות) מבקש התובעטוללהכריע 

  .")הקבוצה"

  

על ידי , � בנסיבות העניי�גיהיה יעיל והו,  ייצוגית כתביעהניהול התביעה על ידי התובע .3

תו* עשיית מעשה , קבוצה רבת משתתפי)לפעול למע� ,  בתו) לבהמבקש אשר החליט

, שר שילמו ממיטב כספ) לש) צפייה במשחק כדורגלא אוהדי הכדורגל ציבור לש) זיכוי

 .בפיצוי המגיע לה)

  

�יהיה קשה ומסורבל, בעל מנויכי בכל מקרה ניהול הלי* נפרד עבור כל , ראוי להדגיש .4 

עד , עלולות להיות בלתי משתלמות עבור כל הצדדי), תו* שעלויות ניהול ההליכי) בנפרד

 . מלממש את זכויותיה)– יי)בעלי המנוכדי סרבול ומניעה בלתי צודקת מ

  

כי תובענה ייצוגית היא הדר* היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת , מאות� הסיבות עולה .5

  .והציבור כולו, לטובת כלל הצדדי)תהא  בדר* זובנסיבות העניי� וניהול התובענה 

  

הליכי) לצור* אכיפה לאור נכונותו לנקוט , כתביעה ייצוגית, � בתביעת המבקשדיו .6

כי עניינ) של כלל חברי , מבסס את היסוד הסביר להניח, לטובת קבוצה רחבה, יתאזרח

  .הקבוצה ייוצג וינוהל בדר* הולמת

  

  .לכל חברי הקבוצה, משותפי) כאמור, העילות והסעדי), המצב המשפטי .7

  



  

 הצדדי	

  

 .  הפועל תל אביבמנוי שנתי למשחקיה של קבוצת כדורגלהתובע רכש  .8

  

ושל יתר לקבוצת אנשי) אשר רכשו מנויי) של הפועל תל אביב  נציגות התובע מהווה .9

 . קבוצות הכדורגל המנהלות את פעילות� במסגרת ליגת העל לכדורגל בישראל

  

 .  הינה גו/ משפטי העוסק בניהול משחקי כדורגל בישראל1הנתבעת  .10

  

  . ל לביצוע משחקי כדורג1 הינ� גופי) משפטיי) הפועלי) במסגרת הנתבעת 17�2הנתבעות  .11

  

  המצב המשפטי

  

 בשיתו/ ובאישור 17�2כדורגל מוכרות הנתבעות משחקי ת עונה של לעובר לכל תחי .12

 כרטיסי מנוי אשר משולמי) מראש לכל משחקיה הביתיי) של כל אחת מ� 1הנתבעת 

 .הנתבעות

  

  .כאשר עיקרי תנאי המנוי מופיעי) על גבו, הפועל תל אביב, 4התובע רכש מנוי מנתבעת  .13

 .  לכתב תביעה זה'כנספח אב העתק המנוי מסומ� "רצ

  

 .מהווי) הסכ) בי� הצדדי) מופיעי) בגב כל מנויתנאי רכישת המנוי  .14

  

בית די� משמעתי הד� בהפרות התקנו� על ידי  ת במסגרת תפקידה מנהל1הנתבעת  .15

 .הנתבעות

  

 עניש פעמי) רבות אתה באמצעות בית הדי� המשמעתי ל1לאחרונה החלה הנתבעת  .16

 . משחק ללא נוכחות קהל של קיו)הנתבעות בעונש

  

אשר שיל)  אשר אינו עולה על הדעת כי התובעהטלת עונש זה מביא למצב אבסורדי  .17

 0 80ממוצע ( בהתא) לכמות משחקי) עונתיי) אשר על הנתבעות לשחק ממיטב כספו

צפות הזכות לממנו ומכלל הקבוצה שלל יות) במנוי למשחק אחד ולעיתי) א/ הרבה יותר

 לידיה) הכספי) אשר שולמו עבור אותו או לא יושבו/הושבו ולא , במשחק ויתרה מזאת

 . משחק אשר בסופו של יו) לא נית� לצפייה בנוכחות)

  

הסבירות והמידתיות ויתרה מזאת , כי עונש זה אינו אינו עומד במבח� הצדק, לא זו א/ זו .18

  !!!אי� בו ואינו מביא כל תועלת



  

  

  

  

 חברי הקבוצה

  

' על פי ס, שקבצה שיהיו מיוצגי) בתביעת המבקכי חברי ה, בית המשפט מתבקש להגדיר .19

  : לחוק התובענות הייצוגיות יהיו כדלקמ�10

  

אשר  אשר נמנע מה	 מלצפות במשחק עקב עונש 2$17בעלי מנויי	 של הנתבעות כל 

 .ללא קהלשל קיו	 משחק עונש הוטל על הנתבעות  

  

לבטל צפייה  המשיבות נהגו ונוהגות,  תמונה על פיהשמתביעת המבקש עלתה, נזכיר .20

ובאי קבלת את רוכשי המנויי) בסיכו� הכרו* מראש לידע  וזאת מבלי במשחקי)

 . התמורה בגי� המשחק אשר לא נצפה

  

לוי במסגרת הליכי גי, בעלי מנויי)לאור האמור ועד לקבלת המספר המדויק של  .21

והוא ,  מנויי)31,000 של )בעליבכ, צה חברי הקבותערי* המבקשת את מספר, המסמכי)

בהתא) לנתוני) ,  וסכו) הפיצוי הכוללתו לעדכ� את מספר בעלי המנויי) על זכושומר

 .נוספי) שיתקבלו

  

מת� עונש  שיופסק,  את טובת) של כלל הצדדי)האינטרס של הציבור בכללותו תוא) .22

לא קיבלו , כשו מנויאשר רויינת� פיצוי מתאי) לכלל חברי הקבוצה , המעניש את הצרכ�

) יהויתרה מזאת לא הושבו ליד) צפייה במשחק באצטדיו�, קרי(עבורו את התמורה 

 .כאמור, נצפו עקב העונשלא הכספי) אשר שולמו עבור משחקי) אשר 

  

 שיל) שבעבורהנוע מהצרכ� את קבלת התמורה למ בירור והכרעה בדרכ� של המשיבות .23

ומבלי שתינת� לה) ,  ללא הסכמת) המנויי)בעליבכדי להוציא כספי) מ, במיטב כספו

על מנת לקבוע , תספק לבית המשפט הנכבד ג) תשתית מספקת, אפשרות מספקת לסרב

עלות ממוצעת  0 80 (2,500,0000 � בכהמוער* , את גובה הפיצוי הכולל לחברי הקבוצה

  ).למשחק לכל תובע אשר רכש מנוי

  

  הסעדי	

 

  :בעות את הסעדי) הבאי)בית המשפט הנכבד מתבקש להטיל על הנת .14

 



  . משחק ללא נוכחות קהלקיו) הטלת עונש מסוג בעתיד צו מניעה המונע  23.1

 

  . ללא קהל שהתנהלומשחקי)קיו)  בגי� החזר כספי) לכל חברי הקבוצה 23.2

  

 שפט הטלת צו המניעה מתבקש כבוד בית המ ובמידה ולא יאשר כבוד, לחילופי� 23.3

יבו משחק ללא נוכחות קהל יחושל קיו) נש טל עובית המשפט להורות כי בכל עת אשר יו

  . הנתבעות להשיב למנויי) את הכספי) אשר שולמו בגי� משחק זה

 

יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעי) ליידע את בעלי המנויי) , בנוס/ 23.4

  .ללא קהלשל קיו) משחק מו על האפשרות למת� עונש ולכתוב על גבי המנוי עצ

 

ראה לו צודק ונכו� בנסיבות יהורות על כל סעד שיבית המשפט הנכבד מתבקש ל 23.5

  .�העניי

  

 סו, דבר

  כתובעשמש יכי המבקש, ת המשפט הנכבד להורותימתבקש ב, בהתא) לאמור לעיל .24

  .תתנהל בדר* של תובענה ייצוגית,  במצור/ לבקשה וכי התביעה שהגישמייצג

 

שו בפרק ק ביחד ולחוד את הסעדי) שהתבמשיבותבית המשפט מתבקש להשית על ה .25

  .הסעדי)

 

ובשכר טרחת   בהוצאות המשפטמשיבות מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את ה,כמו כ� .26

  .מ"בצירו/ מע, עורכת הדי� של המבקש

   

  

  

  

  

_____________  
  ד "עו, מיכל נבו

  כ התובעי	"ב
 או המבקשי	/ ו


