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   המחוזימשפט הבבית 
                                                          יפו-בתל אביב

  בפני כב' השופט י' ענבר

  20331255-8מיכאל פטשנקו  ת.ז. מספר 
  

  88000אילת  679/2
  ע"י ב"כ משרד עוה"ד דן אל אגליק ושות'

  66351מ.ר.  באמצעות דן אל אגליק, עו"ד
   105פורום שער העיר, בית הדקל 

  052-4247424נייד  88100אילת  1662ת.ד. 
 -[להלן                                                             08-9333119פקס'  08-9333319טל' 

  ]מבקש/ההמבקש
  

  -נגד      -                                         
    

  520039975) בע"מ ח.פ. 1951ה (אלקטרה מוצרי צריכ חב'
  ]511509598בע"מ ח.פ. מחסני חשמל [

  68012בית הטקסטיל תל אביב  2רח' קויפמן 
  ] משיבה/ההמשיבה -[להלן                                                    03-5104856פקס'  03-5111600טל' 

  

  עשיית עושר ולא במשפט: כספית, נזיקית, חוזית, הגנת הצרכן, מהות התביעה

                                                                                ₪. 649 מכשירבגין  : זיכוי ו/או החזר כספיסכום התביעה האישית

  למכשיר.₪  649 – ]לחילופין ביטול העסקה[ סכום הפיצוי האישי לתובע הייצוגי

   .שנרכש למכשיר ₪ 649 – לכל חבר בקבוצה ,סכום הפיצוי האישי
  ₪. 4,000,000:  סכום התביעה הייצוגית

   

  
  ייצוגית תובענהבקשה לאישור 

  2006 –הוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו פי ל                               

  

, יפו- תל אביבנכבד בהבית המשפט המחוזי פני ל בזאת להגישמתכבד  המבקש
למען הבהירות יוסבר כי משיבה [ה/המשיבהכנגד  תובענה ייצוגיתלאישור  זו תובענה

כתובע ייצוגי ולמנותו , ]ולהפך הכוונה הינה לנתבעת – 'המשיבה'בכל מקום בו רשום: 
 ההבקשולהלן פירוט  2006 –בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו והכל 

יצוין  כי לחוק תובענות ייצוגיות  6-) ו2(א)(5לפי הוראת סעיפים וראשית יצוין כי 
 19/11/13כי ביום  המבקשיזכיר ומידע אישי  מבדיקה בפנקס התביעות הייצוגיות

 תונתבעכנגד  באותו עניין הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, תובענה ייצוגית
 תידוןוזו  סמארטפון וטאבלט] שהן יבואניות של מכשירי בתיק זה המשיבה ןאינש[

  .היקףצרכני רחב לבצע שינוי  המבקשובמסגרתו ביקש  36379-11-13בתיק מס' ת"צ 
  

וכמה מצד כמה אף זכה לשיתוף פעולה  המבקשזו  תובענהנכון למועד הגשת  •
 4-5 הצעת השינוי שהציע, וביחס ל את כובד ראשבשקלו אשר  ,ותהמשיבמ

ויפורט בהמשך  בל תוקףיקהסדר ש - אף הושג הסדר צרכני מספק  שיבותמהמ
בשלבים מתקדמים, כיום המו"מ עם משיבות נוספות מצוי כאשר , ההבקש

  .אחיד הישג צרכנילו בשינוי לגבי הצורך להבנותוהכל מתוך מגמה להגיע 
  



  66מתוך  2עמוד 
 

 לו התברר –עם היבואניות  -לחולל  המבקש צהואותו רברם, השינוי הצרכני המקיף, 
 המשיבהביחס לפרסום שמפרסמת אמור ל זה לוכ;  כלא מספק לחלוטיןמהר מאד 

תוך הטעיית קהל הקונים, הצרכנים, הלקוחות  וטאבלט סמארטפון מכשירי לגבי
והדבר נכון אף לגבי הפרסום באתר האינטרנט של  ,הפוטנציאליים והמתעניינים

הם יובנ וטאבלט סמארטפון מוצרי חשמל לרבות מכשירישל  מפיצהה המשיבה

  רכש המבקש.ש Trend lite GALAXY Samsungוהסמארטפון  Samsungמותג  ה

  
יגיע עם היבואניות, לא בהכרח הגיע/כיום ברור לו למבקש כי כל הסדר צרכני אליו 

ממועד  חודשים 7 -מ, וקל להיווכח כי גם בחלוף למעלה המשיבהאת גם יחייב 

ושל   APPLEיבואניות של מוצרי הכנגד  13-11-36379ת"צ ה בתיק מס' קשבההגשת 

של סמארטפונים וטאבלטים]  משווקת[ דנא המשיבהלא הפנימה  Samsungמוצרי 

 לפרסםולא ניכר בה כי בדעתה  ,את חובתה לחדול מלהטעות את קהל לקוחותיה
 ,ביום קניית המכשיר ,לשימוש הצרכןנמכר האמיתי הפנוי ה הזיכרון את נפחומראש, 

פרסומיה באתר  לעשות כן במפורש במסגרתבה במשיבה כי בכוונתה היה ולא ניכר 
  .חודשל םכשירימ אלפינמכרים  הםב, סניפיהבשלה ו האינטרנט

  
סמארטפונים  כרשת ארצית לשיווק ומכירת מכשירי המשיבהמצופה היה מ

יותר לזכויות הקונים, ולזכותם לדעת ומראש, מהו נפח  להיות קשובה וטאבלטים,
  .ביום הקנייה במכשיר לשימושם ,מכר להםהנ –הפנוי הזיכרון 

בקשת אישור במסגרת  להטמיע המבקשהעקרונות שביקש  את היה עליה ליישם
היה עליה לציין ו 36379-11-13מס' ת"צ  בתיק לפני כבודו כבר ה שהגישהבקש

  לצרכן במועד הקנייה.מכר הנ האמיתי, זה מהו הנפח הנקי/הפנוי/השמיש במובלט
  

תובענות ייצוגיות נוספות אשר  13 - יפנה את בית המשפט המחוזי הנכבד, ל המבקש
בפני בית המשפט , והן תידונה באותו נושא בעילות דומות ו/או זהותהוגשו על ידו 

בבית המשפט שניתנו ע"י  איחוד הדיוןלאחר החלטות על  יפו- המחוזי הנכבד בת"א
     , בתיקים הבאים:ובית המשפט המחוזי מרכז הנכבד המחוזי בבאר שבע

                                                                                                                                               
              חב' אייבורי מחשבים בע"מ ;                                   מיכאל פטשנקו נ'    47290-03-14ת"צ 
                                  המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ ;   מיכאל פטשנקו נ'  47348-03-14ת"צ 
  בע"מ ; חב' יורוקום תקשורת סלולרית   מיכאל פטשנקו   נ'  3399-04-14ת"צ 
  קרביץ ישראל בע"מ ;חב'   מיכאל פטשנקו נ'  20771-04-14ת"צ 

  בע"מ ; באג מולטיסיסטםחב'   מיכאל פטשנקו נ'  20831-04-14ת"צ 

  ;חב' א.ד. החדשה בע"מ   מיכאל פטשנקו נ'  36567-04-14ת"צ 

  ;בע"מ  בסט מוביילחב'   מיכאל פטשנקו נ'  36688-04-14ת"צ 

  ;בע"מ  עולם הקולנוע (א.ב.)חב'   מיכאל פטשנקו נ'  48701-04-14 ת"צ
  קיי. אס. פי מחשבים טבריה בע"מ ;חב'   מיכאל פטשנקו נ'  19085-04-14ת"צ 

  פרטנר תקשורת בע"מ ;חב'     מיכאל פטשנקו נ'  4224-06-14ת"צ 

  חב' סלקום ישראל בע"מ ;  מיכאל פטשנקו נ'  19085-04-14ת"צ 

  בע"מ ;תקשורת  פלאפוןחב'   מיכאל פטשנקו נ'  20116-06-14ת"צ 

  ;אלפא טלקום בע"מחב'   מיכאל פטשנקו נ'  ....................ת"צ 
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בית לאגב כך יואר כי הגשת התביעות [שהדיון בהן אוחד] לבית משפט מחוזי מרכז + 
והתייחסות לכך ניתנה  הסמכות המקומיתנבעה מכללי  ,מחוזי בבאר שבעהמשפט ה

  .1/5/14מיום  14-04-3399בתיק ת"צ  בהחלטתו של כב' השופ' פרופ' עופר גרוסקופף
  

ערה לתסיסה המתרחשת המודעת היטב להטעיית הצרכנים,  המשיבהברם אולם, 
גם לקונים על מנת לגרום  הרבהלא עשתה  ,ברשתות החברתיות ובין לקוחותיה

פנסיונר האו  ,אתאמקריית  מריםגב' ה מו[הפחות בקיאים בפיתוחי הטכנולוגיה] כ
כל בביום רכישת המכשיר,  להם מכרהפנוי הנהזיכרון מהו נפח  לדעת ,נתניהמ משה
  .ודרך אתר האינטרנט שלה, רשתות השיווק דרכן מופצים מכשיריהמאחת 

  
האמצעים בכל  תפרסם המשיבהכי  ברורהממוקדת בדרישה  ,המבקשעתירתו של 

המוצרים אותם היא כלל ועל  וטאבלטים סמארטפונים בהם היא משווקת מכשירי
 את נפח הזיכרון הפנוי יםהמציינ ,או תווית מידע ,מדבקה –מוכרת /או משווקת ו

שהיצרן לאחר , וביום הקנייההלקוח, זה הנותר במכשיר  ו שללשימוש הנמכרהמדויק 
וסיים החלוקה למחיצות פנימיות ; ביצע את כבר ; מערכת ההפעלה כבר התקין בו את

    התקנת תוכנות ההפעלה ועוד.את 
  

שלה אינם שונים מהפרסומים המטעים  אינטרנטהאתר ב המשיבהמי פרסו
יופנה בית המשפט ולפיכך , ומשווקות אחרות המפורסמים באתרים של יבואניות 

, אשר רכש את המבקש, ובכללם הצרכנים נחשפואליהם  המשיבה פרסומיהנכבד ל

, המשיבהבאתרה של שפורסם גם  Trend lite GALAXY Samsungהסמארטפון  מכשיר

 .באתריהם –אחרים Samsungומוצרי  APPLE   מוצריכשם שיכול היה לרכוש מוצר מ

  .בהמשךיפורט בהם מתקיימת הטעיית צרכנים גלויה, עליה אתרים ומוקדי מכירה, 
  

גם את מכשיר משווקת ומוכרת ה, המשיבה מציגה ,המשיבהפרסומיה של בכאמור 

כאשר באתר שלה הוא מופיע כבעל זיכרון  Trend lite GALAXY Samsung הסמארטפון

בעוד הנפח הפנוי לצרכן ביום הקניה הוא הרבה יותר קטן  GB4בנפח זיכרון של 

  בלבד. 56%שהם  לערך GB2.26ומסתכם בכדי 

  

   iPad mini טאבלט דומה לנוהג המושרש אף בנוגע למכשירי המשיבהנוהגה זה של 

 GB16הוא מכיל  אילוכ מידעתחת ה, שלהם והמשווקיםהמפורסמים ע"י היבואנים  -

שם הנמכר הפנוי הנפח  -לאמיתו של דבר  .ולא כך היא 'נפח זיכרון הנמכר לצרכןכ

  .]GB 16מתוך [  GB 13.5מכיל רק  לצרכן

  
 המבקשלמען המחשת היקף התופעה והמחדל, שעוד יפורטו בהמשך, יציין 

כנתון הפרסומי  וטאבלט סמארטפוןכי כיום משמש נפח הזיכרון של מכשירי 
  .תומכוני  מידגאבחון בין כמו ממש , בין הגרסאות והמכשירים המבדיל

משתמשים  ,כך למשל לצורך אבחון בין גרסאותיו של אותו דגם מכשיר
, כרון של המכשיריהמוכרים, בנפח הזו המפרסמים, היבואנים, המשווקים

  כמאבחן לזהות הדגם הספציפי.
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  S 5 iPhone  -מכשיר  מו שליופנה בית המשפט הנכבד לפרסו לדוגמה לראיה

מופיעה מודעת עמוד של רשת  22בעמוד  10/4/14מיום  'ישראל היום'בעיתון 

    כך:מקוטלגים  S 5 iPhone  - מכשיר  מחיריולפיה   DUTY FREEא.ל.מ.

  
 ;GB16  799רק $  

; GB32  899$ִרק   

 ;GB64 ִ  1049$ִרק ִ ִ    
  

  679$רק  GB16המפורסם כך :  C 5 iPhoneוכן מכשיר 

  על גרסאותיו המפורסם כך:  iPad Airוכן 
  

 ;GB16  549רק $  

; GB32  669$ִרק   

 ;GB64 ִ  779$ִרק ִ ִ    

  
  מהנפח המוצהר. בעשרות אחוזיםנמוך לצרכנים אלא מאי? שהנפח הפנוי 

  
  DUTY FREEא.ל.מ. דוגמת נוספות ומוכרות משווקות יבואניות, כך מפרסמות

נות עיתובכאמור אותם הן מייבאות, את מכשירי הטאבלט והסמארטפון 

מפרסמת נפח זיכרון    DUTY FREEא.ל.מ.בו   'ישראל היום'ראו: הארצית 

תוך יצירת מצג כאילו  ,] iPad mini]     APPLE GB 16 שמייחד את המכשיר

עושה וכך - ביום הקניה ושאותו הצרכן מקבל הנפח הנמכר לצרכןגם  וזה
יום כמדי יום, מדי  כמעטו חודשים באתר האינטרנט שלה מזה המשיבה

  .מוכרתמייבאת וכן באינטרנט ועל גבי המכשירים שהיא דרך מפיציה, ב
  

 בקשה/תובענהל 'אכנספח מצ"ב  א.ל.משל   מודעת העמודצילום  •
  

נפח , שהוא בעצם ומכשיר תובע כי פרסום נפח הזיכרון הפנוי של כל מכשיר המבקש
 ,ולא פחות מכך ,על גבי אריזה המכשיר יצויןו יוטבע/ירשם -  הזיכרון הנמכר לצרכן

    .המשיבהאפשרית ונוספת, אצל  זאת גם בכל מדיה פרסומית חייביש ל
  

לא שהיא מוכרת, מודעת לעובדה כי על אריזות הסמארטפונים וטאבלטים  המשיבה
 מכשיר תהמשפט לעיין באריזבית כב' , ולראיה יופנה הזיכרון הפנוינפח מפורסם 

בחנות  6/1426/ביום  המבקששרכש  Trend lite  GALAXY Samsung הסמארטפון

  .באינטרנט המשיבהאתר המשיבה לאחר שנחשף לפרסומו  ב
  

 בקשה /תובענהל 'בכנספח מצ"ב  הצילום האריז   •

 
טורחת לפרסם  המשיבהאין  על גבי האריזה, באף לא מקום אחד, בולט ונגישהינה כי כן 

 - נמוך ב ,הצרכן שימושל הנמכרהפנוי הזיכרון מהותית, כי נפח ה-את העובדה הטכנית
 ו/או מוכרתמייבאת, אותם היא  ,המכשיריםאחוזים, מנפח הזיכרון הרשום על גבי  44%

   .שלהםנקודות המכירה דרך המפיצים בואתר האינטרנט שלה ב מפרסמת
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לקוח של כ ,חנות המשיבה בצומת בילו ברחובותב המבקש קנה  6/1426/בתאריך וכך 

בתור  ומפורסם שנמכר Trend lite  GALAXY Samsung סמארטפון , מכשירהמשיבה

בדיקת הנפח לאחר הקניה בבעוד שצרכן, ל בעת המכירה זיכרון פנוי GB4 המכיל מכשיר

[!!!] מהנפח המוצהרבלבד  56%לערך שהם  GB2.26בו בסה"כ  וכי נותר המבקש להיג
  . הנפח הנקי הנמכר לצרכןוזהו למעשה 

 %56ומקבל רק  ]GB1.74[ %44צרכן מפסיד ה ] שנמכרGB4[ %100: מתוך לשון אחר

  .]שהיה אמור לקבל %100 -שהם ה[ GB4מתוך 

  

 בקשה /תובענהל 'גכנספח מצ"ב חשבונית הקניה עותק  •

  
בעת כי הנפח המוצהר לו שפתח את המכשיר, גילתה  לאחר המבקשבדיקה שערך ה

 GB62.2רחוק מאד מהמציאות וכי הנפח הפנוי לצרכן מסתכם בלא יותר מאשר המכירה, 

  בלבד!!! %56נפח זיכרון פנוי של  מכרכך שלמבקש נ - GB1.74הפחתה של שהם 

  

לאחר ניתן לבצע רק לאחר רכישתו של המכשיר,  ,לצרכן  בדיקה ממשית של הנפח הפנוי

 המבקש וחיבורו למחשב ]GB62.2-[מראה ההגדרותמסך פתיחתה של האריזה ובדיקת 

  . ]GB62.1-[מראה USBדרך 

שניפתח ונעשה בו שימוש, מה גם לאחר המכשיר,  להחזיר אתאפשרות מחבל באילוץ זה 
רק כעבור זמן, תוך  ,לעיתים רבות מתגלה הנפח המוקטןכך , שלא נתגלה בו פגם או ליקוי

  .אם המכשיר ניתן במתנה, משתמש זר לעסקהלא אחת ע"י , תופעהגילוי הכדי שימוש ו

  

  בקשה /תובענהל 'דכנספח מצ"ב  צילום מסך ההגדרות •

 בקשה /תובענהל 'הכנספח למחשב מצ"ב  USBהנפח בחיבור  •
  

הסמארטפון זו שכיחה וקיימת בכל מכשירי התופעה כפי שיוסבר בתובענה זו: ה
אצל משווקות גם כשם שהתופעה קיימת  ,סניפיה 35 - כמוכרת ב המשיבהש - והטאבלט 

 APPLEהמותג מבית  -  iPad mini טאבלטהמכשיר את  , כך נכונים הדברים לגביאחרות

 - כי ישנם במכשיר לצרכן מתגלה כאשר בפועל  GB32  שהוא בעל זיכרון של המפורסם –

   iPad mini -בהלאה פחות, וכך  11%  שהם GB28.4 בערך  –עם קנייתו והפעלתו 

APPLE GB 16  מתוך פרסום של כאילוGB 16  נותרים לצרכן רקGB 13.5  מתוךGB 16.  
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את  המבקשיפנה  ,   APPLE iPad miniים שלת המכשירושעל אריז "המידע"אגב 

על גבי פרסום אותיות ה :מעניינת ורלוונטית לפיהבית המשפט הנכבד לעובדה 

 'GB32  -בנפח זיכרון מוצהר של'  iPad mini הנייד טאבלטה מכשירהאריזה של  

 ,מאד מזעריות מזעריות ומוקטנות עד הן אותיות פרסום APPLEהמותג מבית 

באופן הנוגד את הוראות תקנות הגנת הצרכן (אותיות בחוזה אחיד המפורסמות 
 17ואת התיקון לחוק מיום  1995-התשנ"הובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), 

  "גודל האותיות בתנאי הכלול במידע אחר לצרכן שאינו חוזה אחיד". בדבר 2011ביולי 
  

גודל האותיות בפרסום האריזה אמור להיות לא לפי החוק יוסיף ויטען כי  המבקש
מגודל האותיות הגדולות ביותר שבפרסום,  30% -מילימטרים וגדול מ 2פחות מאשר 

 עליה מוטבע נפח מוצהר של ,    iPad mini הטאבלט מכשיראריזת ברה ווזה לא ק

GB32 גודל האותיות האמורות לפרסם את ואילו  ,20%-15%נמוך במציאות בכדי ה

  מילימטר לפחות!!! 2במקום  המילימטר!! 0.8 -  המידע הרלוונטי הינו
  

  iPad mini הטאבלט מכשירבכיתוב שעל אריזת [!!!] זכוכית מגדלת עיון באמצעות 

 תוכןו הזיכרון הפנויבאותו כיתוב ולו צל צילה של התייחסות לנפח  איןכי  עוד מלמד
  .לצרכןהפנוי הספציפי  אודות נפח הזיכרוןולא  בשיטת ספירת הנפחים דן המידע

  

  בקשה /תובענהל 'ו כנספחמצ"ב  iPad mini אריזתצילום  •

  
ההשתק השיפוטי ו/או  דיני לא חליםויבהיר כי על תובענה זו  המבקש יקדים ,עוד
  י המניעות המשפטית ו/או השתק עילה ו/או השתק פלוגתא ו/או מעשה בית דין.דינ

בגין עילות  זיכוי- פיצויהן סעד של  :תובע המבקש מובהר כי למען הסר כל ספק
  .אכיפת הדיןו הרתעה, בדרך של המצב הקיים שינוישל  סעד הצהרתיוהן  ,ההבקש
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  תוכן העניינים
  

 דבר  והגדרת הקבוצהפתח   .א

 

  הצדדים והרקע לתובענה  .ב
  

  המסגרת המשפטית– ה כייצוגיתהבקשהתנאים לאישור   .ג
  

  העובדות המקימות עילה אישית  – ההבקשנימוקי   .ד
  

 התופעה   .ה
  

  המחדל  .ו
  

   והפתרון המוצע היקף התופעה והמחדל  .ז
  

 העילות - המשפטי  הטיעון   .ח
  

   1981 - עילות מכוח חוק הגנת הצרכן, התשמ"א          

  עילות נזיקיות והסתמכות על מצג מטעה          

  עילה מכוח הפרת חובה חקוקה           

  עוולת הרשלנות           

  חוק המכר           

  עילות חוזיות ודיני תו"ל           

  עילת עשיית עושר ולא במשפט           

  ה האישית ונזקי החברים בקבוצה הבקש  .ט
  

   המשיבהיהיה לקוח של  המבקשאי הכרח כי   .י
    

   'כתובע על' -יבקש להכיר בו  המבקש  .יא

  

 קבוצתיכן אישי ו וכימות לרבות סעד הצהרתי הגדרת הקבוצה, סעדים  .יב
  

 .המבקשוהפתרון המוצע ע"י  הרתעהאכיפת הדין -השינוימישור ו זיכוי- מישור הפיצוי  .יג
  

  מעשה בית דין ; השתק עילה ; השתק פלוגתא ; שנחתמו הסתלקות יהסדר  .יד
  

   המשיבה"המידע" באתר האינטרנט שלה, אליו מפנה לקראת סיום:   .טו
  

  יישום השינוי ע"י משיבות לשעבר :לעת נעילה .טז
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  -פתח דבר  .א
  
  

" [...] הסדר של תובענה ייצוגית בא להגן על אינטרס היחיד 
שעה שהוא מביא לכדאיות בהגשת תביעה שהנזק 
האינדיבידואלי בה הוא קטן. בה בעת הוא מקדם את אינטרס 

ה הבקשהציבור באכיפת ההוראה החוקית שבגדרו מצויה 
הייצוגית. בכך מושגים יעילות, חיסכון בהליכים, אחידות 

  ומניעה של ריבוי תביעות".בפסיקה 
  
    ) 1986אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות ( 8430/99ע"א [כבוד הנשיא [בדימוס] א' ברק,  

  ].247) 2פ"ד נו( ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע"מ 'בע"מ נ   
  

  
  הנכבד מתבקש בזאת כדלקמן:יפו -תל אבי בבית המשפט המחוזי 

  

 –התשס"ו  ,תובענות ייצוגיות לחוק 8סעיף לעשות שימוש בסמכותו המוקנית לו על פי  .1

 –כתובענה ייצוגית  ביעהולאשר את הת ]חוק תובענות ייצוגיותהחוק/ –ולהלן [ 2006

, ובמסגרת זו ליתן חוק תובענות ייצוגיותללתוספת השנייה  1בהתאם להוראת סעיף 

 כפי שיפורט להלן.הייצוגית וה הבקשבקשר עם הוראות נוספות 

 

) לחוק 1(א)(14וסעיף  10סעיף לעשות שימוש בסמכותו המוקנית לו ולקבוע על פי  .2

] תהא הקבוצה –ה הייצוגית [להלן הבקשבשמה מוגשת  הקבוצה, כי תובענות ייצוגיות

 בהתאם למפורט להלן.

  

  - הגדרת הקבוצה
  

ה בשם הבקשהמשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו ולאשר את ניהול  בית .3

 קבוצת הצרכנים הבאה או להגדירה לפי שיקול דעתו וכצודק בעיניו:

 
  חכמים מכשירי סלולאר/או קיבלו  ו שרכשו המשיבהלקוחות ו/או צרכנים של   - הקבוצה  

 בשבע טאבלט]מכשיר  - [להלן  מכשיר סמארטפון] או טאבלטים -[להלן
  .תובענההה והבקשהשנים האחרונות שלפני מועד הגשת 

  

ה דנן כתובענה ייצוגית הבקשכמו כן מתבקש בית המשפט המחוזי הנכבד, לאשר את  .4
שינוי ו/או תוספת עליהם יחליט כב' בית  בכללחוק תובענות ,  13סעיף בהתאם להוראת 

ה הבקשהמשפט, וכפי שיראה לנכון כהולם וכמתאים לשם הבטחת ניהול יעיל והוגן של 
 ה.הבקשהייצוגית בהילקח בחשבון מיהות הצדדים ותכלית 

 

כנגד  צו הצהרתיליתן  המחוזי כב' בית המשפטיתבקש במסגרת הסעדים המבוקשים,  .5
, הפרסומים המעווליםולאלתר של כלל  קון ו/או שינוי מתאיםולהורות לה על תי המשיבה

הסמארטפון לרבות תיקון ו/או שינוי של הכיתוב ע"ג אריזות המכירה של מכשירי 
 בארץ, ובהתאם להוראות הדין. ההמשווקים ו/או הנמכרים באמצעות והטאבלט
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לפיו היא ו - של הרתעה ואכיפת הדין כסעד הצהרתי צו הצהרתי המשיבהוכן ליתן כנגד  .6
לחדול מהטעיית הצרכנים, וכי מעתה ואילך  המשיבהפעלה בניגוד להוראות הדין וכי על 

 כי נפח הזיכרון הפנוי  נמוך מהנפח המובנה ובכמה  נמוך.עליה לפרסם בגלוי ובמובלט 

  

 הצדדים והרקע לתובענה  .ב

 

                              הסלולאר החכמיםמכשירי תושב העיר אילת, שידיעותיו בתחום  22.5, בחור בן המבקש .7
 הן רגילות לבני גילו ובכלל. ]טאבלטים –[להלן  ] או הטאבלטיםמכשיר סמארטפון -[להלן

 

ארץ בין היתר גם מכשירי משווק ומוכר בהכחוק בישראל,  םתאגיד רשו ההינ המשיבה .8
 ה ועודנהעסק זו ולנסיבות הגשתה תובענהאשר בזמנים הרלוונטיים ל, טאבלט וסמארטפון

סמארטפון ו/או הוכדומה, של מכשירי  פרסוםו/או במכירה ו/או ב הפצהבבשיווק ו/או גם 
בין היתר באמצעות אתר  ,]המכשיריםהמכשיר/ -[להלן ארצה המיובאים טאבלטה

, ובכללם כל אדם בישראללללקוחות ו/או צרכנים והאינטרנט שלה תוך שהיא מוכרת אותם 

 .Trend lite  GALAXY Samsung הסמארטפוןקש אשר רכש ממנה את מכשיר למב

  

 co.il .electra-consumer WWW: המשיבה מאתר האינטרנט של מצרף פרסום המבקש .9

 אמת. -מציינת את אמינותה, אגב אמינות מצופה היה מהמשיבה לפרסם  המשיבהתוך ש

  
  

 בקשה /תובענהל '1כנספח זעותק המידע האמור לעיל מצ"ב  •

  

 . המשיבהזהות כן מצורף מידע כללי אודות  .10

  

 בקשה /תובענהל '2כנספח זמצ"ב  המשיבהזהות   •

  
 לתופעה היטבמודעת מכשירי סמארטפון של  משווקת וכמוכרת גםכ המשיבההנה כי כן,  .11

באופן אך  לצרכן הנמכרמנפח הזיכרון נמוך בעשרות אחוזים  הזיכרון הראשונילפיה נפח 
ומשווקת גם את מכשיר  לצרכניה הרבים התופעה גילוילא עושה דבר לתמוה ביותר היא 

נים ובכללם למבקש לצרכבארץ הנמכר  Trend lite  GALAXY Samsung הסמארטפון

 .56%שהם רק  GB2.26כאשר במציאות מכיל המכשיר רק  GB4בנפח של 
 

בעל נפח שונה ונמוך   עומדת מאחורי הטעיית הצרכנים כשהיא מוכרת להם מכשיר המשיבה .12

בעל  Trend lite  GALAXY Samsung סמארטפון מכשיר המבקשובמקרה של  מהמפורסם

 מהמובטח !!! 44%נפח הקטן בכדי 
  

והכל כפי שיפורט , מקיימת את העוולות ו/או את הפרות החוק, כולן ו/או מקצתן המשיבה .13
 .בתובענה זו

  

המוצהר כי נפח האחסון ניתן להוכיח והאחרים,  המשיבהבאתר בכל המכשירים האמורים  .14
כפי  ,לצרכן נמכרהאמיתי ההפנוי ] נמוך בעשרות אחוזים מהנפח הנמכר לצרכן [של הזיכרון

 תחילת השימוש במכשיר.רק לאחר שניתן לבדקו 
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 סניפיה 35 -ב משווקים ומפיצים, לרבות באמצעות ,המשיבהמוכרת , במסגרת פעילותה .15
, טאבלטיםומכשירי סמארטפון  אלפי, שלה נטרנטיהאאתר וכן באמצעות הפרסום ב

מהו  :כגון מהותי בעסקה, פרט מידעאי חשיפת ו הסתרת מידעתוך  והכל ,בממוצע בחודש
 למשתמש בעת המכירה. הנמכר נפח האחסון והזיכרון הפנוי 

  

סניפיה הפרוסים  35 בכ -תוך פרסום מטעה–משווקת את מכשיריה  המשיבהכאמור  .16
 מצפון הארץ ועד דרומה.

  

 בקשה /תובענהל 'חכנספח  מצ"ב פריסת הסניפים •
  

 רחבי הארץבלצרכניה משווקת ומוכרת  המשיבה, המבקש ו הראשונית שלהערכתל ,כאמור .17
אינה טורחת לגלות  תוך שהיא לחודש סמארטפון וטאבלט מכשירי 2,000 -כ לכל הפחות

, נאות על גבי אריזות המכשירים םבפרסואת המידע משלטת ואיננה  ללקוחותיה את האמת
 .שלה  האינטרנטלא בפרסומיה באתר אף ו

 

  באמצעות טבלאות השוואה המחשה ראשונית במה מדובר

את הצרכנים בבואם לקנות את מכשירי  ביודעין מטעה המשיבהיטען כי  המבקש .18
מסייעת להטעיה בפרסום, ודי אם  אףתוך שהינה מפרסמת ושלה, והטאבלט הסמארטפון 

חומרת יווכח בעל מנת לההבאות בטבלאות ההשוואה הנכבד המחוזי יעיין בית המשפט 
 .עם אחרות גדולות ממנה דנא בצוותא חדא המשיבהלו שותפה גם  המחדלוגודל התופעה 

 

 Trend lite  GALAXY Samsung סמארטפוןמכשיר רכש ש , המשיבהלקוח של כ המבקש .19
פרסמה את נתון הנפח האמיתי  לא המשיבהנוכח לראות ש, המשיבהשל  חנותהאמצעות ב

המגלה  על גבי אריזת המכשיר, כזו הדביקה כל מדבקת מידע ואף לא האינטרנט שלה באתר

 Trend lite  GALAXY Samsung הסמארטפון הזיכרון הפנוי למשתמש, במכשיר  חמהו נפ
 . המיידע את לקוחותיה בנוגע לתופעה הזושהוא  שילוטכל בסניפיה לא הציבה אף ו שרכש

  

מטעה את לקוחותיה, איננה  המשיבהפרשנות אחרת: כל הנה כי כן, באופן ברור ובלתי ניתן ל .20
קטן בעשרות  נמכר הינוממדיה, לפיה נפח הזיכרון האת ו התופעהחושפת בפניהם את 

] בלבד 56% -צרכן כשימושי ה, מה שמותיר לפחות 44%בכדי  ה הזהאחוזים [ואף קטן במקר
 ".לרכוש כרטיס זיכרון חיצוניאתה מוזמן " ... תקל בהצעהיעלול להעוד ומי שבא להתלונן 

  

מעצם היותו הבקיא בסוגיה  'כתובע על'למנותו  המבקשה ונימוקיה, יבקש הבקשבנסיבות  .21
  .זה תובענות בנושא 17 -כ כבסה" וכבר הגיש
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   MICROSOFT SURFACE  עה, ראו פרשתקוראים למיגור התופקולות מחאה בחו"ל 

  

 לדלות מידע על התופעה בתחום מכשירי הטאבלט המבקשבמסגרת ניסיונו של  .22
אודות גם , מצא לא מעט כתבות זועמות [באנגלית] של צרכנים והסמארטפונים בעולם

אפילו והללו  MICROSOFT SURFACE  מכשיר הטאבלט המשווק בחו"ל ומצוי בארץ:

 כשערורייה. - מגדירים את התופעה 

  

לנפח האחסון  תהטענה המרכזית העומדת במרכזן של תלונות הצרכנים, בכתבות, נוגע .23
[נתון המשתנה בהתאם לדגם או סמארטפון  הנקי/הפנוי הנמוך, שנותר בכל מכשיר טאבלט 

 ].  GB 64או  GB 32ולנפח המוצהר בין אם זה 

  

כי רף  המבקשלמד  -בקשר למצב בחו"ל לעומת המצב בארץ -  באנגלית מלמידת החומרים  .24
, מאד נמוך, והוא והסמארטפון המודעות בארץ לעצם קיום התופעה במכשירי הטאבלט
, תורם לחוסר נפח האחסון הפנוימניח כי המחדל של אי אספקת המידע ההשוואתי לגבי 

 המודעות הצרכנית ולהיעדר מחאת צרכנים חריפה, בניגוד למחאה בחו"ל.  

  

כאן המקום להסב את שימת לב בית המשפט המחוזי הנכבד לעובדה החשובה מבחינת  .25
נפח האחסון בין  - טבלת השוואה - מפרסמת באתר שלה שהחברה והיא 'מייקרוסופט'

נפח האחסון ובין  MODEL –מכנה  במה שהיא המובנה/הראשוני/ הכללי

 . AVAILABLE disk space –במה שהיא מכנה הנקי/הפנוי/הנותר 

 

בא לידי ביטוי אצל  לא 'מייקרוסופט'  מעניין מאד, מדוע מה שטוב לענקית הייצור .26
סוגלת לפרסם ומראש את הפער בין נפח האחסון מכן  'מייקרוסופט', ומדוע המשיבה

 ]. AVAILABLE disk spaceובין נפח האחסון הפנוי [] MODELבייצור המכשיר[

  

 מתייתרת מאליה. הקשבההייתה  'מייקרוסופט'נוהגת כמו   המשיבהרק הייתה  לו .27
  

 לא? המשיבהמסוגלת לפרסם את האמת מדוע  MICROSOFT SURFACEאם  .28
  

ט הוגשה תביעה ייצוגית ענקית כנגד חב' מייקרוסופ תייםשנמעט לפני ככבר  כאמור, .29
 , אך המסר לא חלחל לארץ וחבל שכך.תובענה זו בו דנה בנושא –בארה"ב  סורפייס

  

ט נכתבו כתבות ופורסמו ביקורות בעיתונות כגון:  חב' מייקרוסופ במסגרת גל המחאה נגד .30

in  storage space available Perhaps it's time manufacturers started quoting

 their ads, too? 

  
  

 בקשה /תובענהל 'טכנספח ב מצ" דבר הגשת התביעה פרסום •

  'ינספח ב מצ"  MICROSOFT SURFACEהנפחים שמפרסמת טבלת  •

 'יאכנספח פרסום גל המחאה והטוקבקים מצ"ב  •
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, בצד חוות פייסבוקהו האינטרנט, תלונות של צרכנים כפי שהופצו ברשת המבקשיציג עוד  .31
  התופעה.ולפרסם ברבים את המחדל דעת מקצועיות התומכות בצורך למגר את 

  

אלא מבקש  ,מדעי]-אלקטרוני-מכיני-[שהינה נתון טכני התופעהאיננו יוצא כנגד  המבקש .32
מציבור הצרכנים ו/או  המסתיראשר  דנא המשיבהשל  המחדל המחדל,את גם למגר 

את הצרכנים ו/או הלקוחות באמצעות יצירת  הומטעאת קיום התופעה,  ,שלה הלקוחות
  וזוהי ליבת העתירה דנא.מצגי שווא מטעים, 

  

 סטטוס חברתיהם מוצר שוק פופולארי, חלקם מסמלים  הטאבלטיםו הסמארטפוןמכשירי  .33
 ביחס לזהות חברי הקבוצה. על כל הנגזר מכך

  

 - מידת החשיפה של חברי הקבוצה לנושא התביעה, ולבעיה הקריטית שעתירה זו באה לפתור  .34
  הנוגע כמעט לכל בית בישראל.

  

איכותם, תכונותיהם הטרומיות, שכלולם הטכנולוגי של מכשירי הסמארטפון והתחרות  .35
 .כיום ,הגלויה המתחוללת בעולם ובארץ בין שלל המותגים, הינם שיחת היום

  

את גילה ו מכשיר סמארטפוןרכש כמו כל תובע ייצוגי ו/או חבר הקבוצה,  המבקש .36
לא הועמד ובבואו לשקול איזה מכשיר מתאים לצרכיו,  ,המשיבהמצד גם הסתרת המידע 

ת שוק חיוני בנסיבות הקנייה, מחדל אשר התברר כחלק ממגמהמידע לרשותו מלוא ה
 ומקוממת. ת היקףרחב

  

לצורך  המבקשרכש  Trend lite  GALAXY Samsung סמארטפוןה מכשיראת אכן,  .37

ומתוך כוונה למגר את המחדל  ,לעצם התופעה לאחר שכבר היה מודעהגשת תובענה זו, 
 .כוונה להרתעה ואכיפת הדיןב, ולהביאו לידיעת כלל הצרכנים בטרם ירכשו את המכשיר

  

מהטעם שהוא מעצם התופעה,  "הופתע"כי  דנא המשיבהכלפי איננו בא לטעון  המבקש .38
] המשיבהבאילת [לא אצל שעה שרכש  2013נובמבר בחודש עוד  לתופעה נחשף לראשונה

אשר נכון להיום היבואנית הראשית מקיימת במלואו את [  LG GB16מכשיר של המותג

 ].הסדר ההסתלקות שנכרת עמה והיא מפרסמת ע"ג המכשירים את המידע והתופעה

  

מיגור  למען ,רחב היקף ורב השקעה למסע המבקשמשום התגייסותו של  ,הנה כי כן .39
 אין מתאים ממנו לשמש תובע ייצוגי., המשיבהמחדלה של 

  

מופיעים נפחים  המשיבהשעל גבי האריזות ו/או פרסומי  המבקשכל אימתי שראה  .40
כי מדובר בהטעיה, היות ומתוך הנפח המפורסם, צורכת מערכת  המבקשמלאים, ידע 

  .נמכר לצרכןהנפח הזיכרון נגרע מ, שמנפח הזיכרון 50%עד  15%ההפעלה נתח של בין 
  

יש לציין לידו או בהמשכו את הנפח  GB4הוא שהנפח  םכי מקום בו רשו המבקשסבור  כך .41

אדון האו  כפר סבאגברת מהכך תוכל גם אותה בו  GB 1   /GB4הפנוי ולדוגמא הינו: 

הוא בעצם הוא הרי ו קנייתועם הנותר במכשיר  הפנוי הנפחמה לדעת בוודאות,  שפרעםמ
 .הנמכר לצרכן הנפח הפנוי – ]לא מפורסםדווקא הוא  ,[שמשום מההנפח החשוב ביותר 

  

היה כי ירשם גם נפח האחסון י" מן הדין ראשונישל "זיכרון  ןהנה כי כן ובצד סימו .42
 . לצרכןנמכר ההפנוי/הנקי/
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בלא פחות לעיתים נכון מכוח קל וחומר לנוכח העובדה שהנפח הנקי נמוך שינוי מעין זו  .43

 . SILVER LINE טאבלט שלבטבלאות ראו ! ממחצית הנפח למעלהשהם  55.25%מאשר 

  

 !!!44% -אין זה למותר רב להדגיש כי בעניין דה כאן הפער הוא לא פחות מאשר כ .44

  

המכשיר שקנה  זההרי  לתופעה ולמחדל להשיג דוגמה טובה המבקשאם צריך היה  .45

שבסופו של  Trend lite  GALAXY Samsung סמארטפוןמכשיר הוהוא:  המשיבהמ

 %56 הוא קיבל רק] GB4[ %100 בתורשהיה אמור להימכר לו  GB4יום במקום הנפח של 

 .]GB1.74[ %44 כ הפסידו GB2.26 שהם

  

 Trend lite  GALAXY Samsung סמארטפוןהמפורסם  המשיבהבאתר האינטרנט של  .46

ל שפנוי למשתמש הוא מכיל נפח  בעוד GB4 כבעל נפח של ,המשיבהמ המבקשאותו רכש 

GB2.26  מהנפח שפורסם  %56שהם בלבד. 

  

 !!!56%ודוק, רק  .47

  

  בפרסום.  הנמכר לצרכןמהנפח  45% -כמעטאלא  15%או  10% פער שללא מדובר ב ראו:ו .48

  

בית המשפט בהמשך יופנה  דנן, המשיבהע"י גם העלמת הנפח הנמכר  על מנת להוכיח את .49
מטעה את לקוחותיה  המשיבהח כי מוכ ובהם ,המשיבהשצולמו מאתר  ,הנכבד לנספחים

הן באשר לנפחים הנמכרים להם בטאבלטים והן בנפחים הנמכרים להם , בפרסומים
בסמארטפונים, ודי לעיין בצילומים על מנת לראות כי הפרסום מבוצע בלא כל הסתייגות 

 .מחדלקיומו של ל המבקשומכאן גם טענת  לתופעהבלא כל הפנייה  ו/או

  

  מהנפח המוצהר] %25-%75[נמוך בכדי  המשיבהנפח הזיכרון הנמכר ללקוחות 

  

להפנות את כבוד בית  המבקש, מתכבד המשיבהבטרם הפנייה לצילומים מאתר  .50
טבלאות השוואת ה כאשר לפי חומרת התופעה הלהמחשהמשפט לטבלאות בהן ניתנת 

, המשיבהמצד  דעתהגניבת ספק הספק הונאה ו, את את גודל המחדל הנתונים ממחישה
 .בקשר לנפח הזיכרון הנמכר להם שווא יוהצגת מצג של לקוחותיה כה שולללתוך הו

 וכאן יש לציין כי המשיבה מוכרת חלק נכבד מהמכשירים המופיעים בטבלאות.
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להלן יובאו 
 טבלאות

שוואה הה
המלמדות על 

 התופעה
ומוכיחות את 

  המחדל
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מותגים, דגמים ו תוומשווקת ומוכר המשיבהגם אחרות כמו כפי הניתן לראות בטבלאות,  .51
 עליהן תרחיב תובענה זו. המחדלוהן התופעה ם מתקיימים הן רובאשר ב

  

, היצרןהוראות , המפרט הטכני הצמוד למוצר עלוני הפרסום,, יםאריזת המכשירעל גבי  .52
הסמארטפון ללקוחות הטאבלט ו ימכשיר מפורסמיםבהם  - אתרי המכירות באינטרנט

נפח  נרשם  One 32GBמדגםמכשיר ב לדוגמהו נפחים מטעיםמים נרש ,ו/או לצרכנים

 GB25 הוא לצרכןהנמכר הנפח האמיתי אך לא נזכר ולו ברמז דק כי  –GB 32של אחסון 

 בטבלאות].נמוך בעשרות אחוזים [ראו: ה

  

בהקשר לתופעה, וגילה  והטאבלטים הסמארטפוניםבדק את שוק  המבקשכאמור לעיל,  .53
 באי אספקת המידע החיוני ללקוחות.מחדל מתקיים גם  התופעהכי בצד 

  

ההחלטה על לפני רלוונטית אי אספקת המידע החיוני, בדבר שארית נפח האחסון הפנוי,  .54
 לול השיקולים של הצרכן.כזה או אחר, כחלק מש קנייתו של מכשיר סמארטפון

  

ואת חברי הקבוצה הטעיה  המבקשוהטעתה את  מציגה מצג מטעה המשיבהגם הנה כי כן  .55
של ממש, בהסתירה מהם מידע חיוני בנוגע לנפח האחסון הפנוי ו/או הנקי ו/או האמיתי 

 ו/או הטאבלט.מכשירי הסמארטפון  ם של מרבית ו/או זה שנותר לרשותם, במועד קניית

  

  בצד פרסום נכון העלמה מכוונת של הנפח הנמכר ללקוחות

  

מקיימת אתר אינטרנט משל עצמה וגם בו היא איננה טורחת לגלות את  המשיבהכאמור  .56
ומסתירה מהלקוחות מהו הנפח האמיתי בו יימכר  בנוגע לכל המכשירים האמתכל 

 .כפי שיפורט בהמשך]אולם ישנם בשוק גם פרסומים מפורטים כיאות [ לצרכן המכשיר

  

יופנה בית המשפט  שלה באתר האינטרנט גםלהסתיר את התופעה  המשיבהעל שיטת  .57
 המשיבהאם להפנות לפרסומי וסתרת מידע השל  יתמובנלראות שיטה  הנכבד לאתרה

- של את לקוחותיה ומפרסמת את הנתון השגוי  המשיבהיתן לראות כיצד מטעה נ באתר

נפח אחסון של שנרשם כבעל  Trend lite  GALAXY Samsung סמארטפוןהמכשיר 

GB 4– לצרכן הוא הנמכר האמיתי  הנפח הפנוי כי לידומבלי לצייןGB2.26 ]44% .[פחות  

  

פרסומים ביחס למכשירי מספר ] המשיבה[לא של  ים שוניםמאתרצילם  המבקשאגב,  .58
 .פרסום מושלםב – וחלקם אפילו כנדרשמפורסמים ה נוספים וטאבלט סמארטפון

 

כי לצד נפח הזיכרון   Active Galaxy S4ניתן לראות כי בקשר למכשיר הסמארטפון  .59

בסוגריים:                                                                                      רשום GB16הפנימי המוצהר 

)GB11.2 .(זמין למשתמש 

  

כי לצד נפח הזיכרון הפנימי   Idol X  lcatelניתן לראות כי בקשר למכשיר הסמארטפון  .60

:                                                                                                                          רשום GB8המוצהר 

GB8 זיכרון פנימי מתוכם כ - GB5 למשתמש. פנויים 
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לצד נפח הזיכרון הפנימי   Optimus L7II  LGניתן לראות כי בקשר למכשיר הסמארטפון  .61

                                                                                                               :   רשום GB4המוצהר 

     ).GB2זיכרון פנימי (למשתמש  GB4זיכרון פנימי: 

                                                                                                              

לקישורית  ]המשיבה[לא  אותה משווקתמפנה   Galaxy S4קשר למכשיר הסמארטפון  .62

                                               :בו כתובשמופנה הלקוח לעמוד אחר לחץ כאן' -'תופעות ידועות מידע ותחת הערך

 ...". GB 8.82 -"הזיכרון הפנוי למשתמש הינו בנפח של כ

  

 מכשירה, יופנה בית המשפט הנכבד לפרסום G3 GB16 iPad Air בקשר למכשיר הטאבלט .63

G3 GB16 iPad Air  את הכיתוב הבא:                                                                               ]המשיבה[לא  שווקתהמאותה אשר לגביו מציינת

 זמין למשתמש). GB11.2זיכרון פנימי ( GB16זיכרון פנימי: 

  

 בקשה /תובענהל 'יבכנספח מצ"ב  ניםהנכו מיםפרסוה •

 
המכשירים  יתרבגין המופצים בשוק ם מיפרסושאר השונה המצב בנוגע למאליו יובהר כי  .64

 , לגביהם מתקיימים הן התופעה והן המחדל.המשיבה כגון זה שאצל הסמארטפוניםלרבות 

 

 .Trend lite  GALAXY Samsung סמארטפוןההתמונה הראשונה הינה של מכשיר  .65

 

 תובענהל 'גכנספח ימצ"ב  מאותה משווקת המטעהם הפרסו •

 

 לטאבלטיםאת הפרסומים ביחס חנות המשיבה מ צילם המבקשלהמחשת התופעה,  .66

 .Trend lite  GALAXY Samsung סמארטפוןוסמארטפונים כשהצילום הראשון הוא ה

 

 . Trend lite  GALAXY Samsung סמארטפוןה, הצילום הראשון הינו של כאמור .67

 

  בקשה /תובענהל 'דיכנספח מצ"ב  הצילומים •
 

 לפרסם על מקצת מהמכשירים משווקות אחרותמוכרות וות ונשאלת השאלה: אם מסוגל .68
 ?לעשות כן המשיבה , מה מונע בעדשלהן את הנפח הנכון

 

לשקול  מידע חיוני בנסיבות כריתת העסקה, בבואםחברי הקבוצה מו המבקשנמנע מכך  .69
 .המשיבהמ יחליטו לרכושסמארטפון ו/או טאבלט ואיזה מכשיר  אםכדאיות האת 

  

ע המטעה ומאי הגילוי, וחזקה שכל חברי מהמיד מושפעיםיטען כי חברי הקבוצה  המבקש .70
 -סבר המבקשכשם ש ,הקבוצה האמינו למידע והסתמכו עליו בעת הרכישה, וסברו

[הן באתר  המשיבהבפרסומי  הנקוב הפנימי כביכול הנתון הקובע את נפח הזיכרוןש
 לשימושו של הצרכן. הנמכר, זה הפנוי, מתייחס לנפח האחסון ]האינטרנט והן בסניפיה

  

, את כלל הרכישה, ולא יאוחר ממנו רגעלעד  ,לגלות לחברי הקבוצה היה המשיבהעל  .71
לרבות ובפרט את הנתון האמיתי  ,לפני הקנייה הנתונים החיוניים לגיבוש שקול הדעת

 לשימוש הצרכן. הפנוי זיכרון הפנימינפח ההמזהה את 

  

 המחדל. גודל כדי להמחיש את פגיעה בזכות שבחופש הבחירהביטען כי די  המבקש .72
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  לאישור התביעה כתובענה ייצוגית. המבקשבקשת בהמשכה, מכאן התביעה האישית ו .73

 

מכשירי סמארטפון וטאבלט מיוצרים בחו"ל ומשווקים ונמכרים ברחבי כאמור בפתיח  .74
 .דנא המשיבהע"י  גם משווקים ונמכרים , ובישראל הםהעולם וגם בישראל

  
רק ו ההבקששהיא נשוא  - לתופעהנחשפים חברי הקבוצה  בשלב שלאחר הקנייה,רק  .75

 .המצג המטעה למחדל , הם מתוודעים גםהתופעהלאחר שנחשפו לעצם קיומה של 

  
 .תובענה ייצוגיתכ האישורל ההבקשומכאן  ,התופעהמתקיים בצד  המחדל ברם, .76

  
מותגי בין היתר את המוכרים  ים בארץמשווקההתופעה והמחדל אינם פוסחים על מיטב  .77

 היצרנים הבאים:

  
                                                          SAMSUNG - המותג  ם שלמכשירי בין היתר

                                                  IPHONE ; APPLE  -המותג  ם שלמכשירי גם ובין היתר

                                                            HTC [One]   - המותג ם שלמכשירי גם ובין היתר

     LG ;  ASUS - המותג ם שלמכשירי גם ובין היתר

     lcatel - המותג ם שלמכשירי גם ובין היתר

 Nokia  - המותג ם שלמכשירי גם ובין היתר

   Sony - המותג ם שלמכשירי גם ובין היתר

  Huawei - המותג ם שלמכשירי גם ובין היתר

                                                ZTE -המותג ם שלמכשירי גם ובין היתר

  
מפני המשך התופעה,  ,בעתידאכיפת הדין ו בהווה, מחייבים הרתעה העברעל פניו מחדלי  .78

את  המבקשצרף של אי פרסום הנפח הנקי, להמחשת חומרת התופעה והיקף המחדל ו
 .המחדל ובצידה התופעהלקיום  ראיות חותכות לא מעטם , בהעילשל םפרסומיה

  
, ובהם המידע המטעה, המשיבהיחזור לעניין הפרסומים המטעים שמפרסמת  המבקש .79

ומעדיפה  הפנוייםנפחים פרסום הל אדישה המשיבהש והוא יכול רק להצטער על
בצד נפח [הפנוי  נפח הזיכרוןאמורה הייתה לפרסם את בעוד שהיא  מידע שגוי,לפרסם 

 .הזיכרון הפנימי]

  
 לגבי כלל המכשירים אמורה לפרסם המשיבהלה הייתה ש לכל הפחות באתר האינטרנט .80

 הפנוי לצרכן, וזאת בצד הנפח הראשוני, ואף את זאת היא איננה עושה. זיכרוןאת ה

  

כי יספק לה את  דרישהב SAMSUNG צרןפנתה לי המשיבהאם  ,לא ידוע למבקש ,ככלל .81

מוכרת, ולא ידוע למבקש מייבאת והנפחים הפנויים של המכשירים אותם היא נתוני 
 . במכשירים -  את שיעור הנפח הפנויגם מדוע בצד פרסום הנפח הראשוני לא ציינה 

  
הרלוונטית   ,בקשר לתופעה הזו צרכניםשל  תסיסההמ המשיבהמתעלמת  אם לא די בכך .82

 המותגקיימת התסיסה בקשר אל מותגים שהיא מוכרת, וכך למשל קשר אל הבגם 

SAMSUNG , ביודעין כי  SAMSUNG [ארה"ב]  בשעה שהיא מעלימה  את צרכניהמטעה

והדברים נכונים גם לגבי מכשיר  ,פרט מהותי ביותר בתכונות המכשירמאריזות המכשירים 

מידע מסולף מכילים ו מטעיםעל גבי אריזות המכשירים  מיםותוך שהפרס 4S GALAXY - ה

הסתרת מידע מהותי בנסיבות העניין ולפיו הנפח הפנוי הפנוי תוך ביחס לנפח הזיכרון 
 נמוך בעשרות אחוזים מהנפח הראשוני. לצרכן:
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ליידע  נמנעת SAMSUNG –מכשירי הטאבלטים והסמארטפונים  [בעולם] ענקיתלמשל,  .83

ואיננה עושה דבר ליידע את לקוחותיה ] SAMSUNG[ ת מוצריה אמשווקת ואת לקוחותיה, 

 50%עד  20% -כי נפח הזיכרון הפנוי של מכשירי הטאבלטים והסמארטפונים נמוך בכ
 הפרסומים.ובאמצעות מהנפח המוצהר ע"ג 

  

מכשירי הטאבלטים [בעולם] לומר בקשר לתופעה ולמחדל לגבי ענקית אותה כל שיש ל .84
                                      כרון הפנוי למשתמש הוא נפח הזי הפחתת תופעתוהסמארטפונים בקשר עם 

 "לרכוש כרטיס זיכרון חיצוני...לכו ת"  להציע ללקוחותיה: 

  

 והצרכנים 'מוציאים קיטור' בטוקבקים  SAMSUNG +APPLEשוק הסלולר תוסס כנגד 

  

 gadgety.co.il .WWWכתבה מאתר האינטרנט  המבקשלהמחשת התופעה והמחדל יביא  .85
, הסוקר את התופעה ואת הכתב הטכנולוגי מר אלי כהןובה התייחסות ביקורתית של 

סמסונג בתגובה  – 4GLAXY S SAMSUNGרכשו כרטיס זיכרון:המחדל תחת הכותרת "

 .לצמצום נפח האחסון"

 

"...זה לא אומר שסמסונג לא שיקרה וזה לא וכך לדוגמה מתבטא אחד הטוקבקיסטים:  .86
 ".להוסיף כסף על כרטיס אומר שאתה לא צריך

  

"... למה אפל  ולדוגמה הציטוט: APPLE כמו כן ניתן ללמוד על זעם הצרכנים כנגד המותג .87

כך שיש פחות זיכרון במכשיר?" ולמה  GB 3לוקחת   IOSלא אומרת שמערכת ההפעלה 

 אין לאף מכשיר של אפל אפשרות הרחבת זיכרון?".

 

ולהפסיק לרמות, כרטיס  GB 8:"... פתרון סביר זה לשנות את הכתובים שלהם ל וכן .88

זיכרון לא עוזר כי רוב האפליקציות לא ניתנות להעברה בלי רום אם זאת הייתה אפל היית 
 יורד עליה חצי שנה".

  

זיכרון, מבחינתי כמות  GB 16"... לדעתי זה פשוט רמאות להציג את המכשיר כ וכן:  .89

זיכרון שאני יכול לנצל, ולא מעניין אותי כמה מערכת שיש במכשיר היא כמות ההזיכרון 
 ההפעלה תופסת".

  

 גיגה בערך מהזיכרון של המכשיר". 7"... נכון שגזלו  וכן: .90

  

גיגה ולמה לא לספק במתנה  8:"... ודרך אגב למה לא לכתוב שהמכשיר מגיע עם וכן .91
 כרטיס זיכרון".

  

 זה בעיה שלכם".אפל הייתה אומרת "וכן: "... .92

  

 בקרב צרכנים.  תסיסהמתעדת  אלי כהן הכתבה המצורפת של מר .93

  

 בקשה /תובענהל 'טונספח מצ"ב   SAMSUNGהפרסום בעניין  •
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  המסגרת המשפטית – ה כתובענה ייצוגיתהבקשתנאים לאישור ה  .ג
  

נועד להסדיר באופן ממצה את הדינים החלים על הגשת תביעות  חוק תובענות ייצוגיות .94
בא החוק לקבוע כללים אחידים לעניין אופן ההגשה  יתרבין הכש ייצוגיות בישראל

והניהול של תובענות ייצוגיות, באשר מטרתו המובהרת של המחוקק הינה לשפר את 
 ההגנה על זכויות האזרחים.

  

לחוק  1קני את המטרות הגלומות בו, כאשר סעיף בבסיסו, החוק נועד לקדם באופן דוו .95
                                                                                                          : מגדיר כפי הציטוט שלהן

"מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לעניין הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות, 
                                                            שיפור ההגנה על זכויות, ובכך לקדם כפרט את אלה:לשם 

) מימוש זכות הגישה לבית המשפט, לרבות לסוגי אוכלוסייה המתקשים לפנות לבית 1(
                                                                המשפט כיחידים ;                                                              

  ) אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו ;                                                                                             2(
                                                                 ) מתן סעד הולם מהפרת הדין ;                                  3(
 ) ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות".4(

  

הנה כי כן יוצא כי שתי התכליות הראשיות שביסוד החוק הן:                                                  .96
 לחוק]. 2[סעיף  ] ותכלית ההרתעהלחוק 3[סעיף  תכלית הפיצוי

  

 .ןעיקרה הוא במתן סעד למי שנפגע מהפרת הוראות הדי תכלית הפיצוי .97

  

במניעת מעוולים פוטנציאליים מהפרה עתידית של הוראות  עיקרה הוא תכלית ההרתעה .98
 ]: 784, 774) 5, פ"ד מט(טצת ואח' נ' זילברשץ ואח' 4556/94הדין החל עליהם [ראו: רע"א 

  

ה הייצוגית מונחים שני שיקולים מרכזיים ; הבקש" [...] ביסוד 
האחד, הגנה על אינטרס הפרט באמצעות מתן תרופה ליחיד שנפגע, 
אותו יחיד, ברוב המקרים, אינו טורח להגיש תביעה. לעיתים בא הדבר 
בשל כך שהנזק שנגרם לאותו יחיד הוא קטן יחסית, עם זאת, הנזק 

ידים לתביעה אחת, היא לקבוצה הוא גדול. כך שרק ריכוז תביעות יח
ה הייצוגית, הופך את תביעתם לכדאית [...] השיקול השני הבקש

עניינו אינטרס הציבור. ביסוד אינטרס זה מונח הצורך לאכוף את 
ה הייצוגית. לתובענה הייצוגית הבקשהוראות החוק שבגדריו מצויה 

  ".ערך מרתיע. מפרי החוק יודעים כי לניזוקים יכולת פעולה נגדם [...]
  
  

  ה כייצוגית:הבקשלאישור  נההמבקשמטרת הגשת 
 

, את כלשונם של המלומדים'תת אכיפה' סובלת מתופעה של  לעולם צרכניתהחקיקה ה .99
ה הייצוגית ניתן להסביר בהנחה כי אדישותו הרציונאלית של הצרכן הבקשחשיבותה של 

'תת הישראלי גורמת להימנעות מהגשת תביעה אישית ובהמשך מביא הדבר גם למצב של 
ומאפשרת לעוסק להשאיר בכיסיו כספים רבים אותם נטל שלא כדין, והיטיב אכיפה' 

 :ניב- פרופ מ' ברעמד על כך ו

 

נן בסכומים לא ניכרים, וכך גם היקף "רוב העסקות הצרכניות הי
הפגיעה או הנזק הצפויים כתוצאה מחריגה מהכללים הצרכניים. 
בהיות הנזק הטיפוסי הכרוך בהפרת זכויות צרכנית נמוך יחסית, 
נמוכה גם הכדאיות שבהגשת תביעה המסתכמת על עילה צרכנית. 
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ה תוחלת העלות (במונחי זמן, הוצאות וכולי) הכרוכה בהגשת תביע
ובניהולה עלולה להיות גבוהה יותר ברוב המקרים מאשר תוחלת 
הרווח הצפויה מהתביעה. מכאן ברור שקיימת הסתברות נמוכה 
לנקיטת הליכים משפטיים על ידי צרכן יחיד בגין פגיעה בזכויותיו 
כצרכן. מצב זה כשלעצמו מוביל למסקנה, כי רמת האכיפה של 

יפה האזרחית תהיה נמוכה חוקי הגנת הצרכן באמצעות הליכי האכ
יחסית, דהיינו, קיימת תת אכיפה מובנית לגבי החקיקה 

  ."הצרכנית

 

לאישורה  ההבקשאשר על האמור לעיל, המטרה לשמה מוגשת התביעה ו .100
לתובענה ייצוגית, היא להמשיך בגישה העקרונית אשר נסללה בלא מעט פסקי דין מנחים, 

  'תת אכיפה'.של נורמות משפטיות המאופיינות בתופעה של  באכיפה אזרחיתוהתומכת 

 

רובינשטיין פסק דין מנחה בעניין זה הינו פסק דינו של שופט בית המשפט העליון א'  .101

]   וכך הלכת פוקצ'טה -[להלן  (5.7.2006) טה בע"מ'פוקצ 'אירית שמש נ 9615/05ברע"א 

 בהלכת פוקצ'טה: כב' השופט רובינשטייןאומר 

 

"אכן הרשויות צריך שיעשו מלאכתן כפי שהטיל עליהן המחוקק 
בפיקוח ובאכיפה. ואולם, כבדותה ואיטיותה של פעולת הרשויות 
מצדיקה לפתוח פתח ל"אכיפה אזרחית" כך שהאזרח האכפתי 

לשמור את בריאותו ובריאות הציבור יוכל להשפיע אף הוא  המבקש
 63קה לפי סעיף תביעה בעקבות הפרת חובה חקו לתקנת הרבים.

לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) אף היא דרך לכך, בשעה שעניינו בנזק 
(ב) לפקודת 63לאדם, המצטבר והולך. לא מותר להזכיר שסעיף 

הנזיקין קובע כי "בעניין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה 
לטובתו או להגנתו של פלוני, אם לפי פירושו הנכון הוא לטובתו או 

ותו פלוני או לטובתם או להגנתם של בני אדם בכלל או להגנתו של א
של בני אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני". אין ספק בכך 

חשין דיני הנזיקין,  'מ םלעניינו באשר לחוק הגבלת העישון: ראו ג
 'מ ברק, 'אנגלרד, א 'תורת הנזיקין הכללית, בעריכת ג' טדסקי,י

  ".106 צשל"ז, חשין,
  
  

בכל עניין  הגשתן של תובענות ייצוגיותאינו מתיר את חוק תובענות ייצוגיות  .102
בעניינים בהם נקבע  לחוק או בתוספת השנייהועניין, אלא רק בעניינים המנויים 

                                                 :                                              (א) לחוק3בסעיף בחוק באופן מפורש כי ניתן להגיש תביעה ייצוגית, כאמור 

 

יה י" [...] לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנ
או בעניין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה 

  ייצוגית".
  

התוספת השנייה לחוק כוללת רשימה של עילות בהן ניתן להגיש תביעה ייצוגית,  .103
 לתוספת וממנה הציטוט:  )1בסעיף (ולענייננו אנו רלוונטית העילה הקבועה 

 

ין י" [...] תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לענ
   שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו [...]".
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, וטובת הכלל לקבוע המשיבהועמו חברי הקבוצה, הינם לקוחות של  המבקש .104
בהיותן מי שמייצר ו/או שמייבא ו/או 'עוסק'  הינן במעמד משפטי של המשיבהש

 שמוכר נכס או שירות.

 

 מתיר גם הגשת תביעה בידי לקוח, לרבות חוק תובענות ייצוגיותן, כי ילעניין זה יצו .105
חוק הגנת הצרכן, , גם בעילות שאינן מכוח הוראות עוסקלקוח עסקי, כנגד 

 .  1981-התשמ"א

  

מהווה  חוק תובענות ייצוגיות ויציין כי המבקשלמען לא ימצא הטיעון חסר יוסיף  .106
הסדר מרחיב לעומת הדין הקודם שהתיר את הגשתן של תביעות רק מכוח הוראותיו 

 'צרכן' רק בידיו שלואף זאת התיר להגיש  1981- חוק הגנת הצרכן, התשמ"אשל 
  כהגדרתו באותו חוק.

  

שרון  2057-07תא (ת"א)  14184/07בבש"א (ת"א)  כב' השופט בנימיניעמד על כך  .107
 : 14, פסקה 2.8.2010(מצוי בנבו,  דפני פרי נ' שערי דלק פתוח וניהול, שותפות רשומה

  

" [...] המונח "לקוח" איננו מוגדר בחוק הגנת הצרכן, ויש לפרשו 
כפשוטו, כך שיחול על כל מי שרכש נכס או קיבל שירות "מעוסק" 

לחוק הגנת  1במהלך עיסוקו [...] "צרכן" לעומת זאת מוגדר בסעיף 
הצרכן כ "מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו 
לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי". לכן נפסק בעבר, לפני 

ה הבקשייצוגיות, כי כאשר  כניסתו לתוקף של חוק תובענות
ח חוק הגנת הצרכן, הקבוצה והייצוגית מבוססת על עילה מכ

ת כוללת רק את רוכש הנכס, ולא כל מי שמשתמש בו. המבקש
הגדרת "צרכן" הוציאה בתחולתה כל מי שרכש נכס לצרכים 
שאינם אישיים, ביתיים או משפחתיים, והכוונה ללקוחות 

ום, אין חלות עוד מגבלות אלו מוסדיים או עסקיים... אולם כי
בתובענה ייצוגית, שכן היא איננה חייבת להיות מוגבלת לעילה 
שמכוח חוק הגנת הצרכן, והיא אינה מוגבלת למי שמוגדר כ"צרכן" 

שבפני מצומצמת רק לעילות  ההבקש[...] לאור האמור לעיל, אין 
 מכוח חוק הגנת הצרכן, לאל כוללת עילות נוספות שיפורטו לקמן.

ת עשויה לכלול לא רק מי שנחשבים המבקשכמו כן, הקבוצה 
אשר רכשו  המשיבה"כצרכן" לפי החוק, אלא גם "לקוחות" של 
  מהן דלק לרכבים המשמשים לצורכי עסק".  

  
  

הקובע את רשימת הזכאים לחוק תובענות ייצוגיות  4נאי סעיף עומד אף בת המבקש .108
) לחוק 1(א)(4סעיף  רלוונטי המבקשלאישור תביעה ייצוגית, כשלעניין  תובענהלהגיש 

   הקובע:
  

(א), 3" [...] אדם שיש לו עילה בתביעה או בעניין כאמור בסעיף 
המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל 

  בשם אותה קבוצה ; ".-החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם
  

ה הייצוגית היות הבקשסבור שהוא זכאי לנהל את  המבקשכאן המקום לציין כי  .109
, וכן כי התביעה ת השנייהספבתותביעה באחד העניינים המנויים ועומדת לו עילת 

 המשותפות לכלל חברי הקבוצה. שאלות מהותיות של עובדה ומשפטמעוררת 
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לשכנוע בית המשפט הנכבד כי עומדת לו עילת תביעה אישית, אך  המבקשמכאן יפנה  .110
הפסיקה קבעה כי אין להעמיד בהקשר זה דרישות מחמירות, וכפי ההלכה המשפטית 

בע"א  ' שטרסברג כהןטשעליה עמדה כבוד שופטת בית המשפט העליון [בדימוס] 
 דינה] ולהלן: לפסק  19) [בפסקה 2, פ"ד נא(מגן וקשת בע"מ נ' טמפו בע"מ 2967/95

  

מבחינת  54"[...] נראה לי כי על המבחן למילוי התנאים שבסעיף 
נטל ומידת ההוכחה, להיות אחיד לכל סעיפיו המשניים, ולגבי כל 

לשכנע את בית המשפט במידת  , ועליוהמבקשהתנאים הנדרשים מ
הסבירות הראויה ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבד, כי הוא 

א ולענייננו, שהראשונה  54כל דרישות סעיף  ממלא לכאורה אחר
א(א). אין להעמיד  54בהן היא קיומה של עילה אישית כאמור בס' 

דרישות מחמירות מדי, לעניין מידת השכנוע, משום שאלה עלולות 
להטיל על הצדדים ועל בית המשפט עומס יתר בבירור הנושא 
המקדמי, דבר העלול לגרום להתמשכות המשפט, לכפילות 
בהתדיינות ולרפיון ידיים של תובעים ייצוגיים פוטנציאליים. את 
כל אלה יש למנוע על ידי קריטריון מאוזן בנושא נטל ומידת 

הייצוגי, שמצד אחד לא יפטור אותו  המבקשההוכחה הנדרשים מ
  מחובת שכנוע ומצד שני לא יטיל עליו נטל כבד מדי.".

  

כי די בהוכחת גרימה של נזק ברמה ברם, בנוגע להוכחת הנזק, הרי שהחוק קובע  .111
לאישור שהוגשה בידי אדם  תובענה"ב: ) לחוק1(ב)(4בסעיף לכאורית, כאמור 

". בשלב יראה כי לכאורה נגרם לו נזק המבקשדי בכך ש –(א) 1כאמור בסעיף קטן 
ואין צורך להראות את הנזק  המבקשה כייצוגית, די בהוכחת נזקו של הבקשאישור 

שאי  1065/05בת.א.   כב' השופט בנימיניאשר נגרם לכלל חברי הקבוצה, כפי שקבע 
 להחלטה ומשם הציטוט: 31) בפסקה 14.2.08[מצוי בנבו] ( שאול נ' תאדירן בע"מ

  
 המבקש" [...] כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק "די בכך ש

) לחוק. בשלב זה, אין 1(ב)(4יף יראה כי לכאורה נגרם לו נזק" (סע
צורך להראות נזק שנגרם לכאורה לכל חברי הקבוצה. זאת ועוד 

) לחוק, כי בית המשפט יאשר 2(ג) (8בניגוד לדין הישן, מורה סעיף 
תובענה ייצוגית גם כאשר לא הוכחה עילה אישית לכאורה של 

 המבקש; אלא שבמקרה זה יורה בית המשפט על החלפת  המבקש
  ג".המייצ

  

בחוק תובענות להיות תובע ייצוגי לעמוד בתנאים הקבועים  המבקשכמו כן על  .112
החלפת יחד עם זאת נתונה לבית המשפט הנכבד הסמכות להורות על  ,ייצוגיות

(ג) 8סעיף  מכוח הוראת, ה בשמו של תובע ייצוגי חליפיהבקשולאשר את  תובע,
הייצוגי עצמו הינו נעדר  המבקשמשמעות הדבר הינה כי גם במקרה שנפסק כי  לחוק.

ה הוגשה בחוסר תום לב, הרי שבסמכותו של בית הבקשעילת תביעה אישית, או ש
 8סעיף הייצוגי, כשעל השלכתו המהותית של  המבקשהמשפט להורות על החלפת 

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל  2022/07 אלחוק עמד בית המשפט העליון ברע"
 :הציטוט ולהלן )13.8.07( [מצוי במאגר תקדין]ע"מ און השקעות ב- בע"מ נ' אר

  
"סמכותו של ביהמ"ש להורות על החלפת תובע משנה מקצה לקצה 
את מהות ההליך המקדמי בשלב בקשת האישור. עד לחקיקת 
החוק, די היה לו לנתבע הייצוגי, בכדי להוביל לדחיית בקשת 

ת תביעה הייצוגי איננו בעל עיל המבקשהאישור, לו היה מראה כי 
אישית או כי הוא אינו מייצג באופן הולם את הקבוצה. הצלחתו של 
הנתבע הייצוגי במשימה זו, דינה היה להוביל להדיפת התביעה 



  66מתוך  23עמוד 
 

נגדו. במצב המשפטי הקודם, בקשת האישור הייתה נבחנת כהליך 
הייצוגי והנתבע. כישלונו של  המבקשאדוורסרי בין שני צדדים ; 

להראות כי עומדת לו עילת תביעה אישית, מוביל היה  המבקש
  ה כולה.הבקשבהכרח לדחייתה של בקשת האישור ולסילוק 

  
בעקבות חקיקת החוק, נדרש בית המשפט לשאול את עצמו שתי 
שאלות: האחת, האם עומדת לתובע הייצוגי עילת תביעה אישית. 
השנייה, במידה והתשובה לשאלה הראשונה היא בשלילה, האם 

ה הבקשהייצוגי בתובע אחר, ולאשר את  המבקשניתן להחליף את 
בחינה רחבה  הייצוגית בשמו. מתן מענה לשאלה השנייה מצריך

יותר של הטיעונים בבקשת האישור, תוך התמקדות בזכויותיה של 
הקבוצה המיוצגת כולה כלפי הנתבע הייצוגי. מכאן שעל הנתבע 

להדוף את בקשת האישור, מוטלת החובה  המבקשהייצוגי 
להתמודד עם טענות ביחס לקיומה של זכות תביעה בידי קבוצת 

  ים בכללותה".המבקש
  

 , הקובע:ות הייצוגיותהבקש(א)חוק 8סעיף נות את התנאים שמציב ממכאן נפנה ל .113

  
  
  (א) בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא           .8

  שהתקיימו כל אלה:           
  

     ה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט הבקש) 1(      
    המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן  
  יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה ;  

) תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה  2(
  במחלוקת בנסיבות העניין ; 

  ) קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה   3(
  ייוצג וינוהל בדרך הולמת ; הנתבע לא רשאי לערער או         
  לבקש לערער על החלטה בעניין זה ;       

) קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה 4(
  ייוצג וינוהל בתום לב.

  
  

ועמו חברי הקבוצה קיומה  ,המבקשיראה  בשלב הראשוניאשר על האמור לעיל,  .114
או להורות על  בר הוכחה , וקיומו של נזקהמשיבהכנגד  עילת תביעה אישיתשל  

 .הייצוגי המבקשהחלפת 

 

הייצוגי ויתר  המבקששל  נזקם הלכאורייהא צורך לעמוד על , בשלב הבא והשני .115
 חברי הקבוצה ובצמוד לכך לעמוד על הסעדים להם הינם זכאים.

  

 לחוק. 8בסעיף יבחנו התנאים לאישור התביעה כייצוגית כקבוע  בשלב השלישי, .116
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 העובדות המקימות עילת תביעה אישית  – נההמבקשנימוקי   .ד

 
מכשירי הסלולאר בתחום  ותושב העיר אילת, שידיעותי 22.5בחור בן  המבקשכאמור,  .117

 ובכלל. ו] או הטאבלטים הן רגילות לבני גילמכשיר סמארטפון -[להלן  החכמים

 

 חודשים שישהעוסק בתחום הסמראטפונים או הטאבלטים ועד לפני כ ואיננ המבקש .118
 עבד כמוכר בחנות נעלים וציוד ספורט באילת. ]2013[חודש נובמבר 

  

                                .    910Xמוטורולה רייזר  מכשיר סמארטפון מסוג:   המבקש עד לאחרונה היה ברשות .119

 . ]המכשיר הקודם -[להלן

  

 . 6X NOKIA מכשיר סמארטפון מסוג:לפניו היה ברשותו  .120

  
, תחת מכשיר סמארטפון חדש ולרכוש לעצמ המבקשט יהחל חודשים חמישהכפני ל .121

 . 10.5 -הצעיר בן ה ו, במתנה לאחימכשיר טאבלט וט לרכוש ממשכורתיהקודם וכן החל

  

 מע"מ. 18% -שלשם והן משום הפטור  ובאילת הן משום מגורי םט לקנותיהחל המבקש .122

  

 - החדש מכשיר הסמארטפוןאת  דנא, המשיבה, ולא אצל המבקשו לעצמ הראשית קנ .123

 . 27/10/2013וזאת בתאריך   GB  16  2 LG Gמסוג

  

קנה לאחיו הצעיר, בתאריך  10/2013חודש לאחריו ולאחר שקיבל את משכורת  .124

 .  Galaxy Tab3 8.0  מסוג דנא, המשיבהולא אצל  ,מכשיר טאבלט  13/11/2013

  

משווקת  המשיבה, אם כי המשיבהאצל  המבקשלא רכש  מכשיר הטאבלט, את כאמור .125
מיד יאמר כי , המחדל והתופעהטאבלט דומים, ובכולם מתקיים  ימכשירהיא ומוכרת גם 

 .רבה יותר מאשר בסמארטפוןבטאבלטים התופעה חמורה אף 

  

מתאים ונכון גם לגבי  הסמארטפון, יבמכשירבנוגע למערכת ההפעלה המותקנת  האמור .126
 באותשכן גם בסמארטפונים וגם בטאבלטים  במכשירי טאבלט,מערכת ההפעלה המותקנת 

  לצרכן. נמכרנפח השימוש הפנוי העל חשבון מערכות ההפעלה וקבצי היצרן, 

  

מכשירי הסמארטפון למיניהם ואף הטאבלטים הינם מוצר שוק פופולארי, חלקם מסמלים  .127
מכך, בקשר למידת החשיפה של חברי הקבוצה לנושא התביעה,  הנגזרסטטוס חברתי על כל 

  הנוגע כמעט לכל בית בישראל.בחתך רוחב,  -זו באה לפתור  הולבעיה הקריטית שעתיר

  

איכותם, תכונותיהם הטרומיות, שכלולם הטכנולוגי של מכשירי הסמארטפון והתחרות  .128
התלמידים הגלויה המתחוללת בעולם ובארץ בין שלל המותגים, הינם שיחת היום, בקרב: 

חיילים/חיילות, צעירים/צעירות בשוק העבודה, בעלי עסקים, בעלי ביסודי כמו גם בתיכון, 
מקצועות חופשיים כמו גם שכירים, עמך ישראל כמו גם שועי עולם, כולם עם כולם זקנים 

ברחוב, באוטובוס, על גבי כרזות הפרסומת, ברדיו, באינטרנט, בעיתונות הכתובה וזו  -וטף 
 המדוברת,  והעצם איפה לא.

  

 -לסטטוס הפכה  , מזמןבקרב אזרחי המדינה הסמארטפוניםדומה שהעיסוק במדיה של  .129
 הצלחה שיווקית בקנה מידה עולמי.כ -של המוצר הזה בישראל לסמל וסימן היכר 
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סמארטפון דווקא על רקע אותו מבול של פרסומים וקמפיין מתוקשר המקדים כל מכשיר  .130
להשפיע על היה שעלול  ני ואף קריטיחיומידע  מבקשלהיה חדש המגיח לשוק,  חסר 

 או אולי את משנהו. החדש, באם לקנות או לא לקנות את המכשיר הזה ו,החלטת

  

 חרהב ,הסמארטפוןהמציף את השקתו של כל מותג ממכשירי  גל הנתונים  והמידע,חרף  .131
 העומד לשימושו. לנפח האחסון הנקיבנוגע  מהותילא לספק לצרכן את הנתון הש המשיבה

  

 המשיבהוכיח כי יהנכבד, ת"א בפני בית המשפט המחוזי  המבקשפרוס יבמהלך הסקירה ש .132
אפיין תהמקוד שתיקה  בקשר לכל המכשירים שהיא מוכרת,מעין קוד של שתיקה  מקיימת

עומד המהו נפח האחסון הנקי/הנותר פנוי ושל מידע צרכני כה חיוני, כמו:  אי פרסומוב
מיד עם הפעלת מכשיר הסמארטפון שהוא קנה, והדבר נכון ומתאים גם  - לרשות הצרכן 

 הטאבלט. ילמכשיר

  

כמו הסמארטפון, שהוא אולי המוצר הנמכר ביותר  פופולרימוצר כה שיווק ומכירתו של  .133
 במדינה, חייב להתאפיין בשקיפות צרכנית תוך אספקת  מידע חיוני באופן נגיש לצרכן.

  

 המכירות והשיווק.היבואנים, תופעה הינו נרחב וחובק כמעט את כל שוק היקף ה .134

  

שיעור  2011- 2012ומקורם בנתונים הנכונים לשנים:  המבקששאסף לפי מקורות פרסומיים  .135

מאגר נתונים על האינטרנט  -   STSבדו"ח  כמפורט בעלי הסמארטפונים בישראל הינו

 שהעתקם מצ"ב.בישראל 

  

 עולה כי:                                        30/1/14מיום   TheMarkerכמו כן, על פי פרסום עדכני מהעיתון  .136

אלף מכשירים נמכרו מדי חודש שלא דרך המפעילות. באג  45 -"כ

ואייבורי   KSPמכשירים בחודש. רשתות 6,000 -למשל מוכרת כ

  מציגות נתונים דומים...".

מציגה סכמה וכתבה  2012מארטפונים בישראל בשנת את פילוח שוק הס .137

 המשיבהולפיה ניתן ללמוד על פוטנציאל המכירות של    IDCאתרשל 

 ודומיה המשווקות ממוצרי החברות המפולחות במיצג. 

 

שוק הסלולר סכמת מכירות של  המבקשבזאת צרף יבהמשכם של דברים  .138
בו מהווה שוק המכירות,  ובו פילוח בעיתון גלובסכפי שפורסם  2012בשנת 

 . ישחקן ראש המשיבה

  

 בקשה / תובענהל 'טזנספח מצ"ב   גלובסהפרסום ב •

 

 בעיתון כפי שפורסם 2013שוק הסלולר בשנת של סכמת המכירות  .139

TheMarker   ,המשיבהגם משפיעה  עליומלמד על פילוח שוק המכירות.  

 

 בקשה / תובענהל 'יזנספח מצ"ב  הפרסום בגלובס  •
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 התופעה

למשל בעל קיבולת אחסון  קבצים ממכשיר קודםמי מחברי הקבוצה שמבקש היה להעביר  .140

 ודרך המחשב של -GB 4אף הוא בעל קיבולת אחסון רשמית של אל מכשיר חדש  GB 4של 

במכשיר זיכרון אחסון להמתריעה שאין די מקום  ,בהודעה 'קופצת' במחשב נתקלהיה  –
מנפח האחסון במכשיר  קטןכי נפח האחסון במכשיר החדש לו  היה מתבררולמעשה  ,החדש

 .GB 4 - של שניהם היא שהקיבולת המוצהרתהקודם, חרף העובדה 

 

 !!!44%בענייננו היה מדובר בפער של לא פחות מאשר  .141

 

                                סוגי הנפחים:                         כלוהדברים יפים ונכונים גם ביחס ל .142

GB1 ; GB  4  ; GB 8  ;GB 16;  GB 32  ; GB  64  ;GB 128 

 

למכשיר  שלו מהמכשיר הקודםלהעביר  צרכןכ המבקשנפח הקבצים שהיה על על פניו,  .143

נפח אחסון של אותם היה אמור להעביר למכשיר בעל  GB 12 ו לוהילמשל במקרה ש החדש

GB 16 ]להספיק לצורך קליטת קבצים בנפח של היה אמור  ]במכשיר חדשGB 12 

  .GB4למשל אל תוך נפח מצופה של  GB3בעניינינו העברתם של ו מהמכשיר הקודם

  

 עלוני הפרסום,, אריזת המכשיר החדשמהר מאד מתברר לכל משתמש, כי בעוד שעל גבי:  .144
וצע מבהם  -  אתרי המכירות באינטרנט, הוראות היצרן, המפרט הטכני הצמוד למוצר

נפח אחסון ראשוני של  נרשם  - לקהל הקונים למכירה ]  SAMSUNGסמארטפון [למשל של 

GB 16 בסוג המכשיר החדש הוא רק  הרי שהנפח האמיתי הפנוי לצרכןGB 11  נפח מתוך

  אינן משקרות. נקודה. –והטבלאות שלעיל  GB 16מובנה של  אחסון

  

לנהוג אחרת, כפי שיש חברות, יבואניות, אגב, התופעה איננה גזירת גורל, ובנקל ניתן  .145
 מפנה המבקשמשווקות שמפרסמות ובמדויק את נפח האחסון הפנוי שנותר לצרכן, ו

  .בנספח יב' לעיל ים שצוינו לעיללאתר
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 ?האם אפשר גם אחרת? האם יש מי שמפרסם אמת? ולמה הוא יכול

  

  ?  ALCATELחב' דוגמה ראשונה: 
  

 המגלה את, לפחות לגבי מכשיר אחד  ALCATELחב' לפרסום  המבקש אשר על כן מפנה .146

בשקיפות  לגבי אותו מכשיר ספציפי הצרכן, ועושה זאת ו שלהנותר לשימוש הנפח הפנוי
 לפרסם באותו אופן.   המשיבהועל כב' בית המשפט לחייב את  המתבקשת

 

את הנפח הפנוי  מסוגל לחשב וכן לפרסם ALCATELהנה כי כן ולאור העובדה כי היצרן  .147

 הנותר לצרכן בעת הרכישה, מלמדת שכל היצרניות מסוגלות ויש לאכוף עליהן את הדין!

  

אך  GB16מוצהר כי הנפח הראשוני הינו  ONE TOUCH ALCATELהראיה היא שבמכשיר  .148

 GB 13.3והפנוי הנותר לצרכן הינו  שהנפח הנקי ALCATELבאותה נשימה מפרט היצרן 

ודי אם נצטט את ההגדרה הנלווית על מנת להבין שניתן גם ניתן לספר לציבור מה הוא 

 "GB END USER MEMORY: 13.3 ":הנפח הנקי וכך כתוב

  

 ONE TOUCH ALCATEL: מדוע מה שעושה נשאלת השאלהו .149
לא מסוגלות לעשות שאר היבואניות ו/או משווקות ו/או במכשיר 

מה הבעיה בלחשב את הנפח הפנוי  בפרט? המשיבההמוכרות ו
הנותר לצרכן לאחר הטמעת מערכת ההפעלה והמחיצות? מדוע 

ONE TOUCH ALCATEL ?מסוגלת 
  

 בקשה /לתובענה 'יחנספח מצ"ב הפרסום החיובי עותק  •

 

  סמסונג?חב' סלקום? דוגמה שניה: חב' 
  

 ה בארץ יתונציג באמצעות  SAMSUNG חב'ענקית האלקטרוניקה  בעוד הפלא ופלא, .150

במכשירי  ]הנותר לשימוש הצרכנים[הפנוי הזיכרון 'מתקשה' לנחש מהו הנפח 
 חב' סלקום המשיבה שהן מייבאות ומשווקות בארץ, דווקא והטאבלט הסמארטפון

"הצליחה" למדוד וגם לציין  SAMSUNGאחת המשווקות של מכשיריה של  בע"מ ישראל

 -של הצרכן במכשיר הסמארטפון הלשימושו  ונמכר מהו נפח הזיכרון הפנוי שנותר

Active  4S GALAXY SAMSUNG  המבקשולראיה עד כמה קל לציין את האמת יפנה 

                                                                                                                   הקובע:             לנתון

GB16  זיכרון פנימי–GB11.2 זמין למשתמש  !!! 
 

 פשוט לא יאומן כי יסופר. .151
  

 בע"מישראל סלקום חב' ש מכשירים 5-6מתוך  מדובר במקרה אחד ובמכשיר אחד אגב, .152

גילתה לצרכנים,  לא SAMSUNG חב'חשפה את נתוני האמת שלו, אך גם את המעט הזה 

 ולא לגבי כל השאר. Active 4S GALAXY  -לא לגבי מכשיר הסמארטפון
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בלתי רצינית ומגוחכת, מעט נשמעת  בע"מ,ישראל סלקום  לאור פרסומה של .153

 מלפרסם את האמת ואת כל האמת.  SAMSUNG חב'התחמקותן של 

  

 ,בע"מ ישראל חברת סלקום: מדוע מה שעושה נשאלת השאלהו .154
לא מסוגלות לעשות שאר היבואניות ו/או משווקות  ,במכשיר הנ"ל

מה הבעיה בלחשב את הנפח הפנוי הנותר לצרכן  ו/או המוכרות?
 סלקוםחברת לאחר הטמעת מערכת ההפעלה והמחיצות? מדוע 

דגמים  5-6ועם עוד  כן מסוגלת עם המכשיר הזה בע"מ ישראל
 ?מפורסמים על ידהאינה מסוגלת לעשות עם הדגמים ה המשיבהו

  

 בקשה /לתובענה 'טינספח מצ"ב הפרסום בסלקום עותק  •

  
  

  ? Orangeדוגמה שלישית: חב' 

  

הצליחה לחשב את נפח הזיכרון  Orangeחב' שגם  למבקש התבררלאחרונה הפלא ופלא,  .155

[והוא   SAMSUNG חב'של ענקית האלקטרוניקה  במכשיר סמארטפון אחרלצרכן הפנוי 

GALAXY SIII mini SAMSUNG. [ 

 

באתר היא ציינה כלהלן:                                                             Orangeחב' בפרסומיה של  .156

 זמין למשתמש". GB4.5מתוכם  GB8"זיכרון מכשיר בנפח של 

  

, נשמעת כבלתי רצינית עד מגוחכת, התחמקותן  Orangeחב' אף כאן לאור פרסומה של  .157

 מלפרסם את האמת ואת כל האמת.  SAMSUNG חב'של 

  

לא במכשיר  Orange חברת : מדוע מה שעושהנשאלת השאלהו .158

מסוגלות לעשות שאר היבואניות ו/או משווקות ו/או המוכרות 
מה  ?[בשאר המכשירים המשווקים על ידה] בפרט המשיבהו

הבעיה בלחשב את הנפח הפנוי הנותר לצרכן לאחר הטמעת 

 מסוגלת?כן  Orange כאן מערכת ההפעלה והמחיצות? מדוע

  
  

 בקשה /תובענהל 'כנספח מצ"ב   Orange הפרסום בעותק  •
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 ? HTC חב'דוגמה רביעית: 

  מופיע הסבר מדוייק על נפח HTC באתר הפרסום העולמי של יצרנית הסמארטפונים חב' .159

  .יצרןהזיכרון הפנוי הנמכר לצרכן לאחר התקנת מערכת ההפעלה וקבצי ה         

 בקשה /תובענהל 'כאנספח "ב מצ HTC מאתר חב'הפרסום  •

 

  ?MULLERדוגמה חמישית: חב' 

כאשר על אריזתו מופיעה כתובית המציינת כי  נמכר MULLERמכשיר טאבלט של חב'  .160

 . GB4מתוך נפח פנימי של  GB2.9נפח הזיכרון הפנוי לצרכן הוא רק 

 

 בקשה לתובענה/ 'בנספח כמצ"ב  HTC הפרסום מאתר חב' •

 

והקבצים המובנים    Androidהתקנת מערכת ההפעלה – התופעה  .ה
 לצרכן ע"ח נפח האחסון הפנוי יםבא יםבמכשיר

  

[שהוא  בייצור המכשיר נפח האחסון המובנהבין  ים הקיימיםאת הפער המבקש בדיקת .161

, מוכיחה הפרשים קניית מכשיר חדשבעת הנפח האמיתי הפנוי לצרכן ] ובין GB 4-כאמור

נפח כ צרכןותיר לממה ש ראשוניהאחסון המנפח  44% -הם הפחתה של כ משמעותיים ו
 על כל המשתמע מכך. , 56% - בסך הכל כ ואמיתי הפנוי לשימוש

 

לערך מנפח  50%עד  40% - , צורכים כ מערכת ההפעלה והקבצים המובנים במכשיר החדש .162
 .ראשוניהאחסון ה

  

,  משמשת את הזה משלב הייצור של המכשירמקיבולת האחסון  1/2: מילים אחרות .163
עוד ו ,יצורו במפעלשלבי פס מ עודוזאת , מערכת ההפעלה והקבצים המובנים של המכשיר 

 משלב היותו ארוז באריזתו.

  

המותקנים באופן אלו כאן חשוב לציין כי לא ניתן למחוק את הקבצים המובנים,  .164
 .יצורו במפעלשלבי מ עוד - סמארטפוןהיות והם חלק ממערכות ההפעלה ב אינטגרלי,

 

 מכשיר הסמארטפון, ובלעדיה אין אפשרות לתפעל אותו.אינטגרלית למערכת ההפעלה  .165

  

 ליטר 400של  המשווק כבעל נפח אחסון ביתי, מקררדמיין ניתן ל התופעה, להמחשת .166
 ] לשם האחסון של מדחס ההפעלה שלו. %44 -שהם[ ליטרים 185מתוכו משמשים 

  

ובפועל  ליטר, 200של רכב משפחתי המפורסם כבעל נפח תא מטען לדמיין או למשל  .167
] מבלי שהמידע הזה %44[ ליטר 90גוזל  ,מטעןהבתא  מובנהה  ,מתברר כי הגלגל הרזרבי

 קונה הרכב האמור בדוגמא. הובא לידיעת הצרכןבכלל 

  



  66מתוך  30עמוד 
 

שטח [והכוונה הייתה בעצם ל מ"ר 100שקנינו הוא שטח דירה  פרסום כי או למשל לדמיין .168
, משטח גג הדירה 44%קירות הדירה הוא  , ונניח שעובי כל]הפחתת עובי הקירות אהגג בל

 מהמפורסם. לא? 56%היה על הקבלן ליידע אותנו כי שטח הדירה הפנוי לשימוש הוא רק 

  

המפיצות את המכשירים ברחבי נוספות וכן רשתות שיווק ומכירה  המשיבהאלא מאי?  .169
נפח האחסון ולא מציינות בפרסומיהן את  האחסון הראשוני/הכוללנפח הארץ מציינות את 
 .זה זמין ומוכר להןה, למרות שמידע לשימוש הצרכן ונמכר הנקי/הפנוי/הנותר

  

 נפח האחסון הנקי/הפנוי/הנותרמציינת את  האינ המשיבהנכון לומר כי לא זו בלבד שעוד  .170
כאילו הנתון  האשליהנוטעת בצרכן את ו' חטא על פשע' המוסיפ אףיא לשימוש הצרכן, ה

נפח הנתון המסמל את  הינו נפח האחסון הראשוני/הכולל -כ  באתר שלה המתפרסם
 לשימוש הצרכן. והנמכר האחסון הנקי/הפנוי/הנותר

  

נפח האחסון  -מה הטעם לפרסם נתון כמו  אגב כך נשאלת השאלה:  .171
 לצרכן?. ונמכר הנותר בלא פרסום הנפח האמיתי ??? הראשוני/הכולל/המובנה

  
  

 האם כרטיס זיכרון חיצוני הוא פתרון מושלם? ומדוע הוא לא מרפא את המחדל.

  

, ואת היקף התופעה ועומק המחדל, המשיבהעל מנת להמחיש את הסתרת המידע מצד  .172

 Galaxy S4 16 GBוהמכשיר  SAMSUNG כתבה שפורסמה כנגד המותג המבקשיצרף 

 SAMSUNGהמלמדת עד כמה מקוממת התופעה, כאשר הפתרון "שממליצה" עליו חב' 

אילוץ הוא [הסדר גרוע, חסר רלוונטיות ו בכרטיס זיכרון חיצוניהעולמית הוא ... שימוש 
שבא "לרפא" את מחדליה של ענקית הסמארטפונים והטאבלטים בעולם] והוא אף איננו 

בהם לא בהכרח  iPad -וה  IPHONE  ;APPLEל רלוונטי למכשירי המותגים המובילים ש

 מצוי חריץ לחיבור הכרטיס האמור לעיל.

  

 . SAMSUNGמצ"ב הפרסומים הקשורים במכשירים של המותג  .173

  

 בקשה לתובענה/ 'כגנספח עותק הפרסום מצ"ב  •

  

אשר מפרסם טורי מידע אודות   ]בחו"ל[  Beranger.orgאתר המאסף פרסומים  המבקש .174

התופעה של הפחתת נפח הזיכרון הפנוי במכשירים הסלולאריים הפופולריים, ובו נתונים 
לצרכן, וכן באילו מכשירים ניתן ונמכר חישוביים על הנפח המובנה מול הנפח הנקי הנותר 

ון מה שמלמד כי כרטיס הזיכראו לא ניתן להתקין אפליקציות בכרטיס זיכרון חיצוני, 
 איננו פתרון לתופעה ואיננו תשובה למחדל.

  

 בקשה לתובענה/ 'דכנספח עותק הפרסום מצ"ב  •
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Android   -  מערכת ההפעלה הפופולארית בעולם 

  

אותה מייצרת חברת    Androidמערכת ההפעלה המובנית במכשיר החדש היא מסוג  .175

Google  מערכת ההפעלה אנדרואיד - [להלן .[ 

  

מערכת ההפעלה אנדרואיד היא פופולארית, נפוצה מאד ומובנית בין היתר במכשירי  .176

 SAMSUNG ,LG ,MOTOROLA ,SONY ,HTCשל  סמארטפון 

  

מערכת ההפעלה אנדרואיד היא פופולארית, נפוצה מאד ומובנית בין היתר במכשירי  .177

 MOTOROLA ,SONY ,SAMSUNG,ASUS טאבלט של

  

 –מערכת ההפעלה לפי הפרסום באתר ויקיפדיה באינטרנט הוערך נתח השוק של  .178
מכלל שוק הסמארטפונים העולמי [זאת ביחס לנתח שוק  70%בכדי  2012בשנת  אנדרואיד

 של חברת אפל] ולהלן הציטוט מוויקיפדיה:    JOSבלבד, למתחרה המרכזית  20% - של כ

 2009העריכה ברבעון השני של   CANAIYS"... חברת מחקרים בשם 

מכלל משלוחי  2.8%שלמערכת ההפעלה אנדרואיד היה חלק של 
 -מספר זה צמח ל 2010הטלפונים החכמים בעולם. ברבעון הרביעי של 

מהשוק, מה שהפך את האנדרואיד למערכת הנמכרת ביותר בקרב  33%
חברת גרטנר העריכה  2011טלפונים חכמים. ברבעון השלישי של 

 - ) משוק הטלפונים החכמים העולמי (ביחס לכ52.5%מחצי ( שיותר

של חברת אפל) ובמהלך השנה נמכרו   JOS למתחרה המרכזית 20%

  מיליון מכשירים חדשים מבוססי אנדרואיד".  500כמעט 

 מוויקיפדיה נתונים אודות מערכת ההפעלה המבקשלהמחשת היקפי התופעה יצרף  .179
מותקנת ואת ממדי נפח הזיכרון שהיא צורכת, המראה את פריסת המכשירים בהם היא 

 מה שבהכרח משפיע על ההפרשים בין הנפח הראשוני ובין זה אותו מקבל בפועל הצרכן.

  
  

 מיליון 900סדר גודל של  שוק האנדרואיד העולמי"חישוב זהיר מלמד כי כיום מונה " .180
[כלל בישראל  ניםסמארטפוהשיעור כש מכשירים מבוססי מערכת ההפעלה אנדרואיד

  מכשירים. 3,000,000הינו מעל  2013נכון לתחילת שנת מערכות ההפעלה] 

 

 אנדרואיד. -מערכת ההפעלה מותקנת  יםרט בהמשך גם בטאבלטופיגב, וכפי שא .181

  

כל מערכת הפעלה ולאו דווקא  -אך ברור הוא כי לצורך הפעלת מערכת ההפעלה  .182
 נפח זיכרון/אחסון.נדרש להקצות במכשיר הסמארטפון/הטאבלט,   -האנדרואיד

  

בנוסף להקצאת נפח אחסון לטובת מערכת ההפעלה, נדרש גם להקצות ומראש במכשיר  .183
שאף הם  נפח זיכרון/אחסון לטובת קבצי ההפעלה הראשונייםהסמארטפון/הטאבלט, 

 מובנים במכשיר, עוד משלב פס הייצור.

  

, בצים המובניםהפעלת מערכת ההפעלה והקנפח הזיכרון/האחסון שדרוש להקצות לטובת  .184
 הם צורכים נפח אחסון.אמנם משתנה ממכשיר למכשיר, אבל דבר אחד איננו מוטל בספק: 
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עלה בדעתו שאותו נפח אחסון [לטובת ילא  צרכן סביר כי המבקשבמאמר פתוח יטען   .185
מערכת ההפעלה + הקבצים] יוקצה על חשבון שטח הזיכרון הפנוי שהיה אמור לשמש אותו 

  .המשיבהמצד  ברור היעדר פרסוםב על אחת כמה וכמה לא, ואת חברי הקבוצה

  

 .התופעה עד כמה עמוקה וחמורה הצרכן הסביר לא יכול לשער .186

  

לפיה גוזלות מערכות ההפעלה  התופעהכי כבר עתה,  יואר ,אם להקדים מאוחר למוקדם .187
, נפח אחסון משמעותי מקיבולת האחסון של מכשיר הסמארטפון ,והקבצים המובנים

 . החדשים, אם לא את כולן מאפיינת את מרבית יצרניות מכשירי הסמארטפון

  

נעשות משוכללות הן אף כבדות כי ככל שמערכות ההפעלה  למבקשיתר על כן, כיום ברור  .188
 מכלל נפח האחסון הכולל/המובנה/הראשוני. ,, ומכאן שהן גוזלות נפח אחסון רב יותריותר

  

וכן קבצי ההפעלה  WINDOSS PHONEאו   IOSכמו:  ואחרות  Androidמערכת ההפעלה  .189

במכשירי האמיתי המובנים, גוזלים נפח אחסון הבא על חשבון נפח האחסון הפנוי 
הסמארטפון והדברים נכונים אף לגבי מכשיר הטאבלט היות ואף בו מותקנת מערכת 

ובנה המנצלות מנפח הזיכרון המ או מערכות הפעלה כאלו או אחרות ,ההפעלה אנדרואיד
 . על חשבון נפח הזיכרון הפנוי

  

 בקשה לתובענה/ 'הכ נספחמצ"ב  הפרסום מוויקיפדיה •

  

    
וחברי  המבקש מעיניהיה ועודנו וסתר מככלל וכפי שיוכח בהמשך, המידע החיוני הזה  .190

 .המשיבהאצל גם ים ואת הטאבלט יםהחדשים הלקנות את המכשיר םבבוא ,הקבוצה

  

  ,קבצי מוסיקה :כנפח אחסון לטובת GB 4   - למשל כמובטחסופו של דבר, במקום לקבל  .191

 נפח אחסון פנוי אמיתי של  צרכןל ים, נותרמשחקים, אפליקציות וכו' תמונות, סרטונים,

 לאחר התקנת מערכת ההפעלה וקבצים מובנים.ככזה הנותר  – GB 2.2 - מפחות 

  

 ...GB 32 -היה קונה את גרסת האולי יודע שזו הקיבולת הפנויה  צרכןלו היה האגב,  .192

  

קונים מכשיר סמארטפון או טאבלט ועושים את מערך ההשוואות בין צרכנים כשברם,  .193
 ומחוסר מודעותתכונות ומחירים  הצרכנים המוצעים בשוק, משווים המכשירים השונים

 מערכת ההפעלה והקבצים המובנים. תהם לא מתייחסים לנפח האחסון שגוזל לתופעה

  

אך ורק נתון נפח אחד [והוא מסתבר  תציינבפרסומיה מ המשיבהכי כאן המקום להדגיש  .194
 /המובנה].הראשוניאלא את הנפח /האמיתי, סמל את הנפח הנקימלא 

  

 ממנו מידע. המסתיר המשיבהנחש כי להצרכן לא מסוגל בהיעדר מודעות לתופעה,  .195

  

                       :אלו מבין ,נרשם רק נתון נפח אחד את המכשירים, המשיבהעל גבי פרסומי  .196

 GB1 ; GB  4  ; GB 8   ; GB 16   ; GB 32  ; GB  64  תייחס לנפח האחסון הנקי.מוזה לא 

  

גיבוי וכו'] עושה  מחיצות, לצרכיו [קבצי הפעלה, בנפח ההתחלתי/המובנההיצרן המשתמש  .197
 ומה ,המבקשת הצרכן/אמור ליידע או,  הצרכןנפח/שטח האחסון הפנוי של זאת על חשבון 

שקול גם את הנתון החיוני י המבקשבעת הקנייה, על מנת ש -ו הנפח הסופי העומד לרשות
 .וזה לא קרה ומכאן התביעה הזה, בכלל החלטת הקניה, או אם לאו
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[עליו  נפח האחסון המובנההיות וקיים פער משמעותי ומהותי מאד, בנסיבות העניין, בין  .198
 ההשמיטלצרכן [אותו הנפח האמיתי הפנוי היצרן/היבואן, בפרסומיה] לבין  המצהירא הי

כל כך חיוני כך שנתון המידע הממרומה  וכל חבר בקבוצה המבקש מפרסומיה] חש המשיבה
 .בעת הרכישהשהיה עליו לשקול המהותיים השיקולים אותם כחלק מ והוסתר ממנ ובעבור

  

, לאחר שפתחו את אריזת המכשיר [בין אם זה וצערם של חברי הקבוצה המבקשלצער  .199
סמארטפון או טאבלט] אין ביכולתם להחזיר עוד את המכשיר החדש לחנות, על מנת 

 .GB  8 -לגרסת ה  GB  4 -מגרסת להחליפו ולשדרג אותו 

  

ברם, כאן השלב לציין כי היקף התופעה רחב ומקיף כמעט את כלל הפרסומים של  .200
 שהיא מוכרת. מכשירי הסמארטפון  והטאבלט,כמעט על כלל  המשיבה

  

דרך אתר גם ו הארץרחבי בכל  ,המשיבהע"י נמכרים  מכשירים לחודש 2,000 לפחות  .201
 .סניפיה 35-ובאמצעות כ שלה האינטרנט

  

לגלוש באינטרנט, ונכנס  וסקרנותו ואת תחביב המבקשניצל  התופעהאימות לצורך  .202
לפי קטגוריות  ,מקוטלגים מכשירי הסמארטפון  והטאבלט כי גם שם וגילהלאתרי מכירות 

ולא לפי נפח אחסון  ]GB1  ;  GB 8   ; GB 16   ; GB 32  ; GB  64 : של[ראשוני אחסון נפח 

 בשלל הנתונים של כל מכשיר. ,נתונים שאינם נזכרים כלל – נקי/אמיתי/פנוי

  

ת הפרסום של המכשירים לנפח יקטגורימתייחסת , ורבים אחרים באותם פרסומים .203
לטובת התקנת מערכת שנגזל שלהם, ללא הפחתת נפח האחסון  המובנה/הראשוניהאחסון 

מיומו ההפעלה והקבצים המותקנים במכשיר, למרות העובדה שהללו מותקנים במכשיר 
 עוד משלב היצור של מכשיר הסמארטפון או הטאבלט.  -, באופן מובנה ואינטגרלי הראשון

  

שאסף  לחוות דעת וסקירות מקצועיותיפנה את כב' בית המשפט המחוזי  המבקש .204
סבוק  והן תומכות את טענותיו בדבר התסיסה הנלווית לתופעה ימאתרים באינטרנט ובפי

 שכמו השלימו עם המציאות. -ולמחדל החמור, בצד חוסר אונים אצל הצרכנים/הלקוחות 

  

בכלל ראו: תגובה חריפה של צרכן שבשל התופעה [והמחדל שבהסתרת התופעה] חשב  .205
עם בעיות בייצור, רק משום שגילה שהנפח אחסון שלו היה מזויף כי המכשיר שרכש הוא 

קטן ממה שהיה רשום ע"ג הפרסומים, ואף הפעם המדובר במכשיר של המותג המוביל 

 וך מחשבה שאריזת המכשיר מטעה.ת המשיבהאותו מוכרת !!!! SAMSUNG –בעולם 

  

 מזויף או שטעו באריזתו. –הלקוח הזה סבר כי ... המכשיר שבידיו  .206

  

 בקשה לתובענה/ 'וכנספח מצ"ב  הכתבהעותק  •
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  קשר השתיקה מחדל דעת הקהל בחו"ל סוערת בשל ממדי התופעה ו

 
טרח וחיפש ולאחר לא מעט קשיים גם הצליח לאתר מידע חשוב, המתעד את  המבקש .207

 .והסמארטפונים תגובות הגולשים ברשתות בקשר לתופעה עם הטאבלטים

 
"גזלת" נפח האחסון  על למקרא תגובות הלקוחות, לא נותר ספק בדבר הזעם הצרכני .208

 בזמן קניית מכשיר טאבלט המובטחים  GB36שלהם, לאור העובדה כי במקום למשל 

 לאחר פתיחת אריזת מכשיר הטאבלט ותחילת השימוש בו. GB23מוצא עצמו הלקוח עם 
  

ציטט להלן חלק מהתגובות הנזעמות של הצרכנים וכתבות של בעלי טור כאשר  המבקש .209
 את שאר התגובות הוא סימן תוך הפניית כבוד בית המשפט לקטעים הרלוונטיים.

  
 הדברים הבאים: 29/1/2013 בכתבה בתאריך מוכך למשל התפרס .210

  

"leaving just 23GB—that's 36 percent—of storage for the user. Perhaps it's time 

manufacturers started quoting available storage space in their ads, too?"   
  

 את הדברים הבאים: 20131/30/כותב/ת צרכן בתאריך  כך למשל .211

 

This is robbery. If they're going to advertise 64GB, I'd like to at least use 50GB""  

  

 את הדברים הבאים: 20131/30/כותב/ת צרכן בתאריך  כך למשל .212

 

" "Fuck that, if they advertise 64GB I want to be able to use at least 64GB  
  

 את הדברים הבאים:  29/1/2013כותב/ת צרכן בתאריך  כך למשל .213

 

"As tablets become more computer-like and mobile OSes get larger, this is only 

going to get worse"  
   

הדברים הבאים במסגרת עמוד כתבה שלם, הבוחן   30/4/2013נכתבו בתאריך  כך למשל .214
 את ממדי התופעה ויוצא כנגד אי פרסום המידע מראש:

 

"When will device makers stop lying?" 

 

 כתגובות של גולשים הדברים הבאים:  29/4/2013נכתבו בתאריך  כך למשל .215

 

"If literally half your storage is gone, somebody has some explaining to do"  
  

יפנה את כב' בית המשפט לקרוא את כותרת הכתבה הבאה על  המבקשאך לא בכך די ו .216
מנת להשתכנע בקיומו של המחדל ובאמיתות התופעה והפעם הלקוח הנזעם מבקש לדעת 

"מתי סמסונג תפסיק לשקר לנו" :                                                                                  

The Galaxy S4 16 GB has just 8.8 GB of free space. When will device makers 

stop lying? 
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מסתירה מציבור לקוחותיה את העובדה כי פרסומיה לגבי המכשירים ה המשיבהכמו  .217
מטעים כך גם לוקה פרסום המפרסם סמארטפון  מוכרת או משווקתמייבאת, שהיא 

 -כולל הטעיה מכוונת, שהרי לא יעלה על הדעת שהה 4GLAXY S SAMSUNGכדוגמת 

4GLAXY S SAMSUNG  המפורסם כבעלGB 16  מכיל במציאות רקGB 8.8  ,זיכרון פנוי
על מנת להבין  "... מתי יצרניות הטלפונים יפסיקו לשקר לנו"ודי לקרוא את המשפט: 

 .דנא לפרסם אמת ואמת בלבד המשיבה, והיה גם על שחייבים לעשות מעשה
  

 מתי יצרניות מכשירים יפסיקו לשקר לנו? –פשוט לקרוא ולא להאמין  .218

  

 בקשה לתובענה/ 'זכ נספחמצ"ב הפרסום וטוקבקים עותק  •

 

 בהסתרת התופעה והצגת המצג המטעה, עד לאחר הקניה -המחדל   .ו
 

נחשף , עת רכש את המכשיר הראשון חש כי הוטעה בהסתרת קיומה של התופעה המבקש .219
טרם החליט עוד בשלב בו והכל,  -סופק לו שלא מהותי מידעונמנע ממנו מצג מטעה ל

מפוכח אך חברי  המבקש, ויכול היה לשנות מדעתו, כיום לרכוש את המכשיר החדש
 .והוא כאן על מנת לייצגם נאמנה ,הקבוצה עדיין לא

 

כי הוטעה, ואת תביעתו הינו מבסס על השינוי, לא טוען  המבקשאכן בקשר למשיבה  .220
 ההרתעה ואכיפת הדין הצופה פני עתיד.

 

 ובטבלאותיה שצורפו, כאשר תובענהנזכרים בההמכשירים  אגב, המחדל מתייחס לכלל .221

SAMSUNG וגם המוביל בהסתרת המידע ,הינו גם המותג המוביל בנתח השוק. 

  

 . SAMSUNGאיננה משתרכת רחוק אחרי   APPLEחב' ברם,  .222

  

אף שאר חברי הקבוצה, וכפי  ומהמחדלמהתופעה סבור שכמוהו הוטעו  המבקש .223
שתפורטנה תגובות הצרכנים אשר הוא ליקט מאתרי אינטרנט בארץ ובעולם ושוב ברוב 

 . SAMSUNGהמקרים ובראש מובילי מגמת הסתרת המידע החשוב, ניצבת לה 

 

לפרסם במפורש, ואך  המשיבהאמורה הייתה התופעה יצוין כי את המידע החיוני בגין  .224
לחשוף את הנפח הנכון, וזה אומר שהיה על היצרן  המבקשברור כי אין זה מתפקידו של 

לפרסם מיוזמתם את הנתון החיוני, למען  הנציגאו  היבואןאו  SAMSUNG –למשל 

 .םלקוחותיה

  

 .המבקששפגע בזכויות הצרכניות של  המחדל, מהווה את התופעההסתרת המידע אודות  .225

 

שנתוני  יןהב המבקש רבים אחרים בארץ ובעולם, שהביעו בדיעבד את מחאתם, גםכמו  .226

] מתייחסים GB 16  -נפח אחסון כפי שפורסמו  [ ],  LGשקנה [מהמותג  המכשיר החדש

 אריזת המכשיר החדש. ברגע פתיחתו לשימוש עומדשזה  ,הפנויהאמיתי לנפח האחסון 

  

 .GB 4  -הנתון המגדיר: נפח אחסון  צרכןלמה לו ל ,נשאלת השאלה ,שלא כן .227

  

 .GB 4  -לציין נתון המגדיר: נפח אחסון  משיבהנשאלת השאלה, למה לה ל ,שלא כן .228
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, בה הנקייה/האמיתית והחופשיתשזוהי קיבולת האחסון  הצרכן יןבמטבעם של דברים, מ .229
 .ווכל לאחסן את כל הקבצים שלי

  

 צרכןפחיתה למלנוכח מציאות שקל לשער מה היה גודל ההפתעה והאכזבה שבהמשך,  .230

מנפח האחסון המובנה, מה  44% -הפחתה של כ  :שהם GB2.2ומותירה לו  , GB 1.74  -כ

 , על כל המשתמע מכך. 56% -נפח נקי, הפנוי לשימוש,  בשיעור של כ  מבקששהותיר ל

  

 Trend lite  GALAXY Samsung הסמארטפוןאת מכשיר   המבקשכאמור, רכש  .231

 דנא מסתירה בפרסומיה את הנתון: מהו הנפח האמיתי הפנוי שנותר לצרכן.  המשיבהו

  

נפח  והוא מה - בשלב ביצוע עסקת הקנייהו והוא היותר קריטי עבור -  צרכןנחוץ לש המידע .232
של מכשיר  הכוללולא מהו נפח האחסון  ,צרכןו כלשימוש הפנוי האמיתי,אחסון ה

 בעת ייצורו במפעל., הסמארטפון

  

 נקיהלדעת ומראש: מהו נפח אחסון המידע   מבקשחשוב היה ל ,כצרכן אחרות:מילים  .233
 .ו ולטובת השימוש שבכוונתו לעשות במכשיר, לרבות אחסון קבציםלטובתשנותר פנוי 

  

 של המכשיר. הכולללדעת מה נפח האחסון  מבקשלא ממש חשוב ל ,: כצרכןמילים אחרות .234

  

 נתונים צמודים 2 בטרם הקנייה זה לקבל הצרכן : האופטימום מבחינתמילים אחרות .235
שרכש  במכשיר הסמארטפון נפח האחסון הכולל או המובנההן מהו  ומשלימים זה את זה:

  נפח האחסון האמיתי שנותר פנוי לשימושו.ן מהו ה, ו]GB 4  -נאמר שזה לפי הפרסום[

  

, ככל שנבר יותר ויותר בפרסומי החברות המייבאות/המשווקות/מוכרות המבקשלתדהמת  .236
בארץ ובחו"ל את המכשירים, הוא נוכח לדעת כי קיים מכנה משותף בין רוב הפרסומים 

      המיועדים לקהל הצרכנים, והוא:                                                                                           
                                                                              , היעדר פירוט מהו נפח האחסון האמיתי הפנוי -
   .מערכת ההפעלה והקבצים האינטגרלייםשגוזלות ו/או היעדר פירוט מהו נפח האחסון  -

  

 נפח האחסון המובנה  - נפח מערכת ההפעלה והקבצים  = הנפח הפנוי ובחישוב פשוט: .237

  

אף דגמי מכשירים המתהדרים בתוספת המספרים:                          כי קיימים המבקשה יתרה מכך, גיל .238

GB 8   ; GB 16   ; GB 32  ; GB  64 - בצמוד לשם הדגם ולמשל- GB 16 5NEXUS  LG . 

  

מתוך  ומצג מטעה שנעשה בכוונת מכווןגניבת דעת  מהווה -  GB 16השימוש בסימול  .239

 .ידיעה כי איננו נכון

  

כצרכן, אופן הפרסום בו לצד שם הדגם מופיע נפח האחסון  ,המבקש לעניות דעת .240
או לחילופין ללא ציון נפח האחסון הנגזל  בלא ציון נפח האחסון הפנוי,הכולל/המובנה, 

מכוונת בנסיבות , הטעיה דעתו גניבת לטובת מערכת ההפעלה והקבצים האינטגרליים, ז
 .חברי הקבוצה ושל כלל הצרכנים העניין, שלו

  

, אלא לאחר שחיבר את נפח האחסון הפנוידרך לגלות מהו בזמנו למבקש אין ולא הייתה  .241

 GB2.2וגילה את פערי הנפחים וכי נותר לו לשימוש רק המכשיר למחשבו האישי בביתו, 

 .פנויהיעדר נפח בשל  - 44%הפחתה של 
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בטרם רכישת המכשיר כי  , עודוחברי הקבוצה המבקש מביאה לידיעת המשיבהלו הייתה  .242

 ;   GB 4   ; GB 16[למשל:  שלה באתר על ידההמפורסם הכולל/הראשוני, זה במקום הנפח 

GB 32  ; GB  64 המבקשלהניח כי ה יסביר ה 75%בכדי יותר ועוד נפח פנוי הקטן  ו] יש ל 

 .GB4 במקום עם קיבולת  GB 8לרכוש מכשיר חדש עם קיבולת של  יבחר

  

 הלגבי תכונות המכשיר החדש, מידע אשר הי חיוני,מידע  המבקשהוסתר מ ,בתור צרכן .243
בשלב עוד , שעל מוכר לגלות לקונה, כחלק מהמידע  המשיבהבאופן טבעי מ הינתן לואמור ל

 לרכוש את המוצר.המו"מ שלקראת החלטתו של הצרכן לרכוש או לא 

  

לדעת  וחשוב היה לאפשר ל – המבקש ובמקרה הזה של -כחלק משיקול הדעת של הצרכן  .244

ם לאחר הפחתת 56% -אלא נותרים רק כ GB4 אין באמת נפח אחסון פנוי של כי במכשיר 

 והקבצים המובנים בו מיומו הראשון.מערכת ההפעלה לטובת  44% –כ  של

  

להעדיף את דגם המכשיר החדש המכיל קיבולת  מבקשגורם למידע חשוב זה היה כאמור,  .245

אשר גם ממנו יופחת נפח האחסון של מערכת ההפעלה והקבצים   GB 8[כוללת/מובנית] של 

  .GB4ולא מנפח כולל של   GB 8אך ההפחתה תעשה מנפח כולל של , המובנים

  

והכתבות המתפרסמות במדיה  ,התופעה המקוממת תופסת תאוצה ברחבי העולם המערבי .246

 SAMSUNG מככבת ענקית האלקטרוניקהבה  ושוב מציאות רק מחזקות ומוכיחות שוב

המפורסם [גם ע"י  4GLAXY S SAMSUNGלמה במכשיר  שאלה:שנדרשה להשיב ל

זיכרון פנוי לשימוש  GB 8.8ישנם במציאות רק  GB 16] כבעל נפח זיכרון של המשיבה

 המשתמש?

  

 בקשה לתובענה/ 'חכנספח מצ"ב  והטוקבקיםהכתבות  •
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 ו: אם לסכם עד כה אז העובדות הן כאל 

 

נפח אחסון  גוזליםמערכת ההפעלה והקבצים המובנים במכשירי הסמארטפון והטאבלט  .247
 מהנפח הכולל/המובנה/הראשוני של המכשיר.

  

מערכת ההפעלה  תשצורכאת שיעור נפח האחסון  ניםלצרכ תמפרסמ נה, אינהמשיבה .248
 והקבצים המובנים, מסך כל שטח האחסון הכולל/המובנה/הראשוני של המכשיר. 

  

 הלצרכן רק את הנפח הכולל/המובנה/הראשוני של המכשיר, ומסתיר ת, מפרסמהמשיבה .249
 הנותר לשימושו. - ממנו את שיעור הנפח הפנוי /הנקי/האמיתי 

  

 מפרסמת אמת.לא  המשיבהמכל מקום ולמען הדיוק יובהר כי  .250

  

ת ההפעלה והקבצים ומערכ שגוזלותלצרכן את שיעור הנפח  תממפרס שלא ,המשיבה .251
  זאת מהנפח הכולל/הראשוני.להפחית יש ש ,ת אותוגם לא מיידע ,המובנים

  

פרסום מכשיר הסמארטפון [או הטאבלט] בלא ציון שיעור הנפח הפנוי הנותר לשימושו של  .252
לחוסר כדאיות ברכישת מכשיר , הצרכן למקח טעותביא את ממטעה והינו מצג הצרכן, 

 שיקולים ששקל על סמך המידע השגוי.מוהכול , בו בחר שלא באשמתו ,הסמארטפון

  

 ושאר חברי הקבוצה, כצרכן המבקשהנותר לשימוש  שהנפח הפנויהלכה למעשה יוצא  .253
                                                                                                 :                  המשיבההמידע שמפרסמת תואם את איננו 

נמוך יותר,                                                                                                44%אלא לפחות  - בסניפים אריזות המכשירים הוא איננו הנפח הנקוב ע"ג -
,                                                                                                      44%ונמוך ממנו ב  יבאתר האינטרנט הוא לא זה המופיע -
                                                                      נמוך יותר,                                            44%אלא לפחות  אצל המשווקותהוא איננו הנפח המפורסם  -
 נמוך ממנו. 44%אלא לפחות  יםשל המכשיר  במפרט הטכניהוא איננו הנפח הכלול  -

  

 המשיבהמשווקת  ים אותם] המכשיראותת [קופסוע"ג אריז כי המבקשכך יטען  אגב .254
 :בענייןשם , אולם לא רשום יםהמכשיר רשומים נתונים טכניים רלוונטיים אחרים אודות

  .זה הנמכר לצרכן בעת הקניה –הנכון  נפח האחסון הפנוי

  

לבד מההסבר המתבקש כי מחדל אי פרסום המידע החיוני נועד לשרת את אינטרס  .255
, לא עולה כל סיבה נוספת, הגיונית ומתקבלת על הדעת לפשרו של המחדל, על כל המשיבה

 החומרה שבדבר.

  

 לאו. –אך הנפח הפנוי מהותיים, טכניים  נתונים רשומים ות בדרך כללהאריזע"ג  .256

  

נפח הולו ברמז דק את  ,באתר או ע"ג המכשירים בפרסומיה מלציין המשיבההימנעות  .257
 מפורסמים וזה לא?שפע הנתונים ש מה לו לצרכן :למשתמש, מעלה שאלה נמכרה

  

עשרות אודות , כן מפרסמת, באתר האינטרנט המשיבהעצם הפירוט הרב ושלל הנתונים ש .258
 אומר דרשני.אי פרסום המידע על נפח האחסון הפנוי, למול  ,שהיא מוכרת המכשירים
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 נוספים  יםשירהתופעה קיימת במככי  צוייןלדוגמה י

                              ולדוגמה דגם:, הסמארטפוןכאן לנכון לצרף נתונים מאחד ממכשירי  .259

SAMSUNG S4 MINI 8 GB  8שמתוך GB  ו רק בנותרים GB 2.65  מנפח  33%שהם רק

 .]8עמודה  2[ראו: בטבלאות בעמ'  האחסון המקורי/הראשוני

 

 .]GB 2.65כנפח פנוי [ 33%] נותרים GB 8נפח ראשוני [ 100%מתוך  ,מילים אחרות .260

  

   GB64 SMART PC SAMSUNG ATIV– טאבלטכך למשל קיימת התופעה גם ב

על מנת להעמיק את בדיקותיו בהקשר להיקף התופעה במכשירי הטאבלט השונים, בדק  .261

 GB  SMART PC 64 SAMSUNG ATIVהטאבלט את מכשיר  המבקש

 

 .GB 30.16  בו רק יםנותר GB 64מנפח אחסון כולל/ראשוני של גילה כי  המבקש .262

  

 !!!! 47%  נפח נותרים לשימוש הצרכן רק  100%הווה אומר שמתוך  .263

  

בצמוד למכשיר הטאבלט, לא פורסם מידע על הנפח הפנוי ולא מידע על הנפח שגוזלת  .264
 ., בהתאםאיננה מפרסמת המשיבהמערכת ההפעלה והקבצים המובנים וכך אף 

  

 לראשונה. –נתונים חשובים אלו מתגלים למשתמש, רק עם הפעלת מכשיר הטאבלט  .265

  

 לבארץ ובחו" התופעה והמחדל פם שלהיק  .ז

 

את  מפחיתהוקבצי הגיבוי המובנים  התקנת מערכת ההפעלהכבר בשלב הזה ניתן לומר כי  .266
ועוד בשיעור משמעותי, של עשרות  -זה הנותר לשימוש הצרכן  -נפח האחסון הפנוי 

 והכל לפי המכשיר והדגם שבהם מדובר, ללא יוצא מן הכלל . 50% - 20%אחוזים, הנע בין 

 

וקבצי הגיבוי המובנים  התקנת מערכת ההפעלהכמו כן ניתן לומר כי התופעה: לפיה  .267
את נפח האחסון הפנוי הנותר לשימוש הצרכן, מתקיימת בכל דגם של סמארטפון  מפחיתה

 לפי המכשיר והדגם שבהם מדובר. , 50% - 20%או טאבלט,  ושיעורה משתנה בממוצע בין 

   

מותקנת  ,ללא יוצא מן הכלל ,סמארטפון או טאבלטבהילקח בחשבון כי בכל מכשיר  .268
  50% - 20%מערכת הפעלה וכן קבצים מובנים, והללו צורכים נפח אחסון הנע בממוצע בין 

ניתן  –]המכשיר והדגם שבהם מדוברסוג לפי כשם שיש גם יותר והכול  ,[יש גם פחות
טכנולוגית' המתקיימת -זו מעין 'חזקההתופעה ולקבוע כי  פה שללהרחיב את היק

  בסמארטפונים ובטאבלטים, המיוצרים כיום בעולם.

  

 .היקף המחדלהיה  בקשתו,לצורך הכנת  ך,שער ראיותבחיפוש ה המבקשאת מה שהפתיע  .269

  

בדבר נפח האחסון  -  מחדל אי פרסומו של המידע החיוניניתן להגיד כי  המבקש לדעת .270
 זו. תובענה, בכפוף לנתונים שריכז לצורך המשיבההפנוי הנותר לצרכן, מאפיין את 
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 .תוך שימוש במצג מטעה פוגעת בחופש הבחירה של הצרכנים המשיבה, המבקש לדעת .271

  

 .והיקף המחדל  מחייב התערבות בית המשפט הנכבד על מנת למגר המבקש לדעת .272

  

אם להודות על האמת, מידת הביקורות החמורות המושמעות ברשתות על המותג  .273

4GLAXY S SAMSUNG  ,איננה אמורה לעבור לסדר היום, מדובר בתופעה צרכנית כואבת

המנערת מעליה את האחריות כמו היו הלקוחות  SAMSUNGהזוכה להתעלמות גסה מצד 

 אבק רחוב, והראיה באחת מני רבות מהכתבות שמתפרסמות חדשות לבקרים.

  

 2של לחודש גם אלפי מכשירים  כבר וכרמ יבואניות למינהןאין להתעלם מכך שה .274

בחסות ו iPad -וה  IPHONE  ;APPLEוהן  SAMSUNGהן  בשוק:  המותגים המובילים

את הסתרת המידע וממאנת להדביק מדבקת  ממשיכה משיבה דנא  אצלןהמחדל שהתחיל 
 לשימוש הצרכן.הנמכר נפח הזיכרון הפנוי  ציוןובה  , מדבקהמידע על גבי האריזה

  

איננה נוקפת אצבע בלסייע לצרכנים בגילוי  המשיבהאפרופו 'מודעות' למחאת הציבור,  .275
ם ו/או מיובאים, ולבטח שאיננה תורמת לאותם לקוחות הנפח הנכון של מכשיריה המשווקי

  ].50%[נפח  4GLAXY S SAMSUNGולמשל מותגים שאר ה ממש כמובגילוי האמת 

  

 בקשה לתובענה/ 'טכנספח עותק הכתבה מצ"ב  •

 
  

 העילות –הטיעון המשפטי   .ח
  

  1981 - עילות מכוח חוק הגנת הצרכן, התשמ"א
  

חוק הגנת הצרכן, מהווים עבירות על הוראות  המשיבהשל   מעשיה ו/או מחדליה .276
 ).חוק הגנת הצרכן -[להלן   1981 –התשמ"א 

 

חוק הגנת הצרכן הינו דבר חקיקה צרכני שתכליתו נועדה להגן על הצרכנים ולאפשר  .277
 להם לקשור עסקאות במידה מסוימת של שוויון זכויות למול העוסק/המוכר .

  

 'משחק בקלפים פתוחים' לשחק לאפשר לצרכןחוק הגנת הצרכן, מבטא את הרעיון  .278
 מידע מהותיובמהותו מגלם החוק את הרציונל לפיו על המוכר/העוסק לגלות לצרכן כל 

 היא מידע מהותי.שיעור הנפח הפנוי חשיפת  –בנסיבותיה של אותה עסקה, ולענייננו 

  

יוסף  1977/97בפס"ד ע"א  כהן-ט' שטרסברגעל תכלית זו עמדה כב' השופטת [בדימוס]  .279
 לפסק הדין: 9, בפסקה 584] 4פ"ד נה [ברזני נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, 

  

" [...] החוק בא להשליט אורחות התנהגות על המגזר העסקי ולקבוע 
כללי משחק הוגנים ביחסים שבין הצרכן לעוסק, החוק בא להבטיח כי 
העוסק לא ינצל את מעמדו הכלכלי העדיף על מנת להתעשר שלא כדין 
על חשבונו של הצרכן. על מנת להגן על הצרכן נקבעו בחוק "... שורה 

היצרנים, היבואנים, הסוחרים  -ים על העוסקיםשל חובות ואיסור
שמטרתם הכוללת היא למנוע הטעיית הצרכן,  –ונותני השירותים 
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להביא לידיעתו מידע מלא ככל האפשר על טיב העסקה שהוא עומד 
 ". ]...[ לעשות, ולתת לו כילים לממש את זכויותיו

  

וונטי להחלטתו באם בין השאר, מטרתו של החוק היא לאפשר לצרכן מלוא המידע הרל .280
להתקשר בעסקה זו או אחרת עם עוסק/נותן שירות כשתכלית זו מושגת ע"י החוק 

המחייב כל מוכר/העוסק להביא לידיעת הצרכן כל מידע אשר אי מסירתו עלולה להיחשב 
בנסיבות כריתת אותו חוזה מכיר של נכס או הסכם שירות צרכני וכדומה  כהטעיה

רוברט  8733/96ב' בית המשפט לדברים שנקבעו ברע"א ובמתאים לענייננו יופנה כ
 :168), 1, פ"ד הנ(לנגברט נ' מדינת ישראל

  
" [...] מטרתו של החוק אם כן, להגן על הצרכן, כך שבעשותו עסקה 
יעמוד לרשותו מלוא המידע ההוגן והנאות, על פיו יוכל לכלכל צעדיו 

רכן נמנה עם ולגבש החלטתו בדבר פעילותו הצרכנית, "חוק הגנת הצ
החקיקה המתערבת בחוזים שבין צדדים לא שווים, והמטילה על הצד 

הצרכן ...  -חובת הוגנות מוגברת כלפי הצד החלש -הספק–החזק 
חקיקת חוק הגנת הצרכן מבקשת לאזן את חוסר השוויון שבין הצדדים 

  על ידי הטלת חובת גילוי על ספקים [...]".
  

 המגדיר הטעיה כדלקמן: לחוק הגנת הצרכן 2סעיף פרק ב' בעילת איסור ההטעיה קבועה  .281

 

 פרק ב': הטעיה וניצול מצוקה
  )5-(תיקון: תשמ"א, תשמ"ח, תשנ"ג, תשנ"ט, תש"ס, תשס"ו. איסור הטעיה 2

לא יעשה עוסק דבר  במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר  (א)
                     העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה  -מועד ההתקשרות בעסקה 

  נים אלה כמהותיים בעסקה:י); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניהטעיה -(להלן 
  הסוג של נכס או שירות;) הטיב, המהות, הכמות ו1(
  ) המידה, המשקל, הצורה והמרכיבים של נכס;2(
  ) מועד ההספקה או מועד מתן השירות;3(
  ) השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות, התועלת שניתן להפיק מהם והסיכונים הכרוכים בהם;4(
  ) דרכי הטיפול בנכס;5(
  ) זהות היצרן, היבואן או נותן השירות;6(
  הכינוי המסחרי של הנכס או השירות; ) השם או7(
  ) מקום הייצור של הנכס;8(
  ) תאריך הייצור של הנכס או תאריך תפוגתו;9(
  ) החסות, העידוד או ההרשאה שניתנו לייצור הנכס או למכירתו או למתן השירות;10(
  ) התאמתו של הנכס או השירות לתקן, למפרט או לדגם;11(
  מרים המיוחדים או המתאימים לתיקון הנכס או לשימוש בו;ואו חקיומם של חלפים, אבזרים  )12(
  ) המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר, לרבות תנאי האשראי ושיעור הריבית;13(
) חוות דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שניתנו לגבי טיב הנכס או השירות, מהותם, 14(

  הם;תוצאות השימוש בהם, והסיכונים הכרוכים ב
  ) השימוש הקודם שנעשה בנכס או היותו חדש או משופץ;15(
  ) שירות אחזקה ותנאיו;16(
  ) תנאי אחריות לנכס או לשירות;17(
  ) כמות הטובין שבמלאי מסוג נושא העסקה;18(
  ) היות העסקה שלא במהלך עסקים.19(
  ) היות מקורו של הנכס המכר בפשיטת רגל בכינוס נכסים או בפירוק חברה;20(
  ) תנאי הביטול של עסקה.21(
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לא ימכור עוסק, לא ייבא ולא יחזיק לצרכי מסחר נכס שיש בו הטעיה ולא ישתמש בנכס     (ב)
  כאמור למתן שירות.

לא יציב עוסק שלט ולא יודיע בכל דרך אחרת, שאין הוא אחראי לכל נזק גוף העלול  ) 1-(ב
  ריו.ילהיגרם לצרכן בתחום העסק או בחצ

ק המודיע, בכל דרך שהיא, שאין לצרכן זכות לבטל עסקה, או לקבל חזרה את כספו, עוס )  2-(ב
  יסייג את הודעתו באופן שיובהר כי האמור בהודעה אינו חל במקרים שנקבעו לפי חוק.

  הוראות סעיף זה יחולו גם על פרסומת.       (ג)
    

  

(ב') לחוק] טרח  2[ראו: בסעיף  חוק הגנת הצרכןאם לא די בהוראותיו המפורשות של  .282
בית המחוקקים וברקע החקיקה אף הוסיף דברי הסבר חד משמעיים בגדר מניעת 

הצעת ), 302(בעמ'  1980 -להצעת חוק הגנת הצרכן, תש"םההטעיה וראו מדברי ההסבר 
והדיון בקריאה השנייה והשלישית בהצעת  1994-), תשנ"ד 3חוק הגנת הצרכן (תיקון 

  משם הדברים הבאים: )13.7.1994ואילך: ישיבה מיום  9380(תשנ"ד)  139 חוק זו (ד"כ

  
" ... מטרתו של חוק הגנת הצרכן היא להגן על הצרכן מפני מעשי 
מרמה, עושק והטעיה ולהבטיח כי בעשותו עסקה יעמוד לרשות 
הצרכן מידע, מלא ככל האפשר, על טיב העסקה ועל פרטיה. ההנחה 

הינה כי בהינתן מידע מלא והוגן יוכל  העומדת בבסיסו של החוק
הצרכן לכלכל את צעדיו  ולהתקשר בעסקה מיטיבה ורצויה. לשם כך 

נכללה בחוק חובת הגילוי הרחבה, נקבע בו האיסור על כל דבר  
"העלול להטעות צרכן", איסור על ניצול מצוקתו של הצרכן, חולשתו 

סור על הפעלת הגופנית או הנפשית או אי ידיעתו את השפה, וכן אי
  השפעה בלתי הוגנת עליו". 

 

פועלת בתוספת  יאונתח השוק בו ה ,המשיבה שמשווקת ומוכרת ,לנוכח אופי המוצר .283
ולא  ממנהלשם שכנועו של הצרכן לקנות דווקא  ה,עצמת השיווק האגרסיבי הננקט על יד

 .ו/או מעשה מכוון מחדל מכווןבגדר  מועצמת חומרת ההטעיה, מתחרותיהמ

 

בבחינת אין תחושה כי הכול מותר,  המשיבה כי שכרון השיווק והמכירה יצר אצלדומה  .284
 .מכשירים עוד מכירתוכל אמצעי הטעיה כשר בדרך להשגת היעד: דין ואין דיין בישראל, 

  

במתאים לענייננו אנו, וכן על גם לפי דיני הגנת הצרכן,  ,על יסודות עילת ההטעיה .285
השופטת [בדימוס]  ודעמדה כבר כב 'הטעיה במחדל'לבין  'הטעיה במעשה'ההבחנה בין 

ארד נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת שלום  2837/98ברע"א  כהן-שטרסברג ובהט
 לפסק דינה:  8בפסקה  608-609, עמ' 600) 1, פ"ד נד(בע"מ

  

" [...] הטעיה היא הצהרה כוזבת. ההטעיה נוצרת כאשר קיים פער בין 
המוסתרים) לבין המציאות. הטעיה יכולה הדברים הנאמרים (או 

ללבוש שתי צורות: האחת, הטעיה במעשה על דרך של מצג הכולל 
פרטים שאינם תואמים את המציאות ; השנייה, הטעיה במחדל, קרי ; 

] 9אי גילוי פרטים מקום שיש חובה לגלותם (ראו: ג' שלו דיני חוזים [
. ודוק: אין )787], בעמ' 10[; ד' פרידמן נ' כהן חוזים (כרך ב)  225בעמ' 

דין עילת ההטעיה לפי דיני החוזים כדינו של איסור ההטעיה על פי 
חוק הגנת הצרכן. בעוד שבדיני החוזים על מנת שתתגבש עילת הטעיה 
נדרש כי הצד הטוען להטעיה אכן טעה ובשל טעותו זו התקשר בחוזה 

הרי ) 1973-לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג 15(ראו סעיף 
שהאיסור מכוח חוק הגנת הצרכן רחב יותר והוא חל על כל "דבר ... 
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ט'ש'כ') גם אם הלה לא הוטעה  -העלול להטעות צרכן" (ההדגשה שלי
טפחות בנק  1304/91לחוק הגנת הצרכן וכן ע"א  2בפועל (ראו: סעיף 

 ".326], בעמ' 1משכנתאות לישראל בע"מ נ' ליפרט [

  

 ,המאופיינים בכוונת מכוון אם לא מעבר לכך, המשיבהלמול מחדליה ו/או מעשיה של  .286
נפח אך ברור הוא כי צרכן מן היישוב/הצרכן הסביר יוטעה לחשוב כי ביצירת מצגי שווא , 

, ודי אם לנפח הפנוי העומד לשימושוהאחסון הרשום ע"ג פרסומי המכשירים מתייחס 
 ,הייצוגי המבקש, המבקשמצד  מלאכת איסוף המידע נזכיר עד כמה קשה ומתישה הייתה

 על מנת להבין את אופי ההטעיה ושיטת הסוואתה. -לצורך גיבוש כתב טענות זה

 

את חברי הקבוצה, בין אם הטעיה מכוונת ובין ברשלנות ו/או על דרך  תההטע המשיבה .287
 .במכירהולא את נפח האחסון  בשלב הייצוראת נפח האחסון  המחדל, בכך שציינשל 

 

כבר עתה יצוין כי זה מכבר נפסק ע"י בית המשפט בערכאות הנמוכות יותר, כי הטעייה  .288
, שכן אין חולק, כי זכותו של אדם באוטונומיה של הפרטמסוג זה מהווה למעשה פגיעה 

 בכלל ושל צרכן בפרט, לבחור מה הוא מחדיר לפיו ולגופו.

 

 , את הדברים הבאים:מורה כהאי לישנא (א) לחוק הגנת הצרכן31סעיף  .289
  

כדין עוולה לפי  1" [...] דין מעשה או מחדל בניגוד לפרקים ב', ג', או ד'
) הזכות לסעדים בשל עוולה כאמור 1פקודת הנזיקין [נוסח חדש]. (א

נתונה לצרכן שנפגע מהעוולה, וכן לעוסק שנפגע, במהלך עסקו, 
 ".2טעיה כאמור בסעיף מה

 

במתאים לענייננו יובאו להלן יסודות עוולת ההטעיה, כאשר עסקינן בעוולה נזיקית [ראו  .290
) 6, פ"ד נז(יוסף ברזני נ' בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מ 5712/01גם האמור: דנ"א 

                                                                                                                               ] הם אלו: פרשת ברזני -] [להלן385
                                                                            (א) מעשה או מחדל העלול להטעות צרכן. 

                                                                                                (ב) הטעיה בעניין מהותי בעסקה. 
                                                                                (ג) הסתמכות מצד הצרכן על המצג המטעה.

 (ד)  גרימתו של נזק.

 

 ובעניין מהותי את חברי הקבוצה. המשיבה תהעינינו הרואות, עד כמה הטע .291

  

 בשלב ייצורקשה להציג מקרה בוטה יותר של הטעיה, מאשר לציין את נפח האחסון  .292
לצרכן בשלב מכירה העומד ל הנפח הפנויהמכשירים [סמארטפון ו/או טאבלט] כאילו זהו 

אם לא  בערך 40%-20%  פתיחת אריזת המכשיר, מבלי להביא לידיעתו כי כבר גזלו ממנו
 ואיננו הנפח הנמכר בפועל לצרכן . ק לשלב הייצורשהיה נכון ר, נפח , מנפח האחסון75%

  

 .כי לפנינו הטעיה בעניין מהותי בעסקה אין מחלוקת .293

  

ן ותמימונה רשימה של חזקות שבהתקי 1981- התשמ"א (א) לחוק הגנת הצרכן2סעיף   .294
ואלו הן המודגשות בין היתר  ,מהותי בנסיבות אותה עסקה צרכניתלעניין ההטעיה יהפוך 

 במתאים למבקש דנא:

  )5-ו"תשס, ס"תש, ט"תשנ, ג"תשנ, ח"תשמ, א"תשמ: תיקון( הטעיה איסור. 2

  הכמות והסוג של נכס או שירות; הטיב, המהות,) 1((א)2
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  התועלת שניתן להפיק) השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות, 4((א)2
   למכירתואו ההרשאה שניתנו לייצור הנכס או העידוד החסות,  )10((א)2
  או לדגם; למפרט) התאמתו של הנכס או השירות לתקן, 11((א)2
  טיב הנכסלגבי ... או תוצאות של בדיקה חוות דעת מקצועית) 14((א)2

   לא ימכור עוסק, לא ייבא ולא יחזיק לצרכי מסחר נכס שיש בו הטעיה(ב) 
  פרסומת.(ג) הוראות סעיף זה יחולו גם על 

  

 הגנת הצרכן לחוק 4סעיף  ה הזו קובעהבקשעוד יוער כי מתוקף הדין ובנסיבות  .295
 ולהלן: המשיבהבו, ואשר אותו לא קיימו  את חובת הגילוי המפורטת 1981-התשמ"א

  

  (תיקון: תשמ"ח). חובת גילוי לצרכן 4
  

  -(א) עוסק חייב לגלות לצרכן 
  ) כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים באופן 1(

  משמעותי מערכו של הנכס;      
  פגיעה ) כל תכונה בנכס המחייבת החזקה או שימוש בדרך מיוחדת כדי למנוע 2(

  למשתמש בו או לאדם אחר או לנכס תוך שימוש רגיל או טיפול רגיל;      
  נכס שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;כל פרט מהותי לגבי  ) 3(

    אולם תהא זו הגנה לעוסק אם הוכיח כי הפגם, האיכות או התכונה או הפרט       
  המהותי בנכס היו ידועים לצרכן.      

  (ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על שירות.
    

 .לצרכן אינן ידועות ולמחדללתופעה בקשר יטען כי, הפגם, האיכות, או התכונה  המבקש .296

 

לשער כי הנפח המוצע להם ע"ג  ,וחברי הקבוצה המבקשאין באפשרותו של יתרה מכך,  .297
, עד שהם מגלים זאת בכוחות עצמם, לא מבטא את נפח האחסון הפנויפרסומי המכירה 

  אך זה כבר מאוחר מדי. –לאחר הקנייה 

  

לת ההטעיה כפי שנקבעה על ידי יטען כי תובענה זו מקיימת את כל יסודות עי המבקש .298
 עו"ד יובל שטנדל נ' בזק בינלאומי בע"מ 458/06בית המשפט העליון, לרבות בתיק ע"א 

[מצוי בנבו] שם נקבעו יסודות עילת ההטעיה כדלקמן:                                                                   
                                                         הפרו את החובה שבאיסור ההטעיה;  המשיבהא) הוכח כי 

                                                                                                           ב) הוכחה פגיעה מההפרה ; 
  (א) לחוק לבין הפגיעה ;2וע בסעיף ג) הוכח קשר סיבתי בין הפרת האיסור הקב

  

כב' השופטת [בדימוס] ט'  עו"ד יובל שטנדל נ' בזק בינלאומי בע"מ 458/06בתיק ע"א  .299
 כהן הבהירה את מהותה של עילת ההטעיה כדלקמן: - שטרסברג

  

" הטעיה היא הצהרה כוזבת, הטעיה נוצרת כאשר קיים פער בין 
המציאות. הטעיה יכולה הדברים הנאמרים (או המוסתרים) לבין 

ללבוש שתי צורות: האחת, הטעיה במעשה על דרך של מצג שווא 
 יההכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות: והשנייה, הטעי

במחדל, קרי: אי גילוי פרטים מקום שיש חובה לגלותם (ראו: ג' שלו 
: ד' פרידמן ונ' כהן חוזים 225דיני חוזים(מהדורה שנייה, תשנ"ה) 

  )".787, כרך ב')(תשנ"ג
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 וגם לא לאחריו, 18לתיקון הטרום חוזי, לא עד  יודגש כי עילת ההטעיה לא הוגבלה לשלב .300
 (מצוי בנבו) ומשם הציטוט: בע"מ רונן שוהם נ' כלמוביל 13037/03כפי שנפסק בת.א. 

 

, לפיה המשיבה. במאמר מוסגר אציין כי אינני מקבל את טענת 22"
 18לחוק הגנת הצרכן הוגבלה (עד לתיקון  2עילת ההטעיה שבסעיף 

לחוק  3חוזי (כך פסקתי לגבי סעיף  - ) לשלב הטרום2005לחוק משנת 
לחוק הגנת הצרכן  2הבנקאות (שירות ללקוח), הזהה בנוסחו לסעיף 

לוק בנק המזרחי  8232/93בש"א  1465/03לפני התיקון, בת.א.(ת"א) 
 [פורסם בנבו]". המאוחד בע"מ,

  

 (ב) לחוק הגנת הצרכן, כדלהלן:3עילת מכוח סעיף  .301

  
במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה, או בכל  -"לא יעשה עוסק דבר

דרך אחרת, שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן, בורותו, או השפעה 
בלתי הוגנת עליו, הכל כדי לקשור עסקה בתנאים בלתי מקובלים או 

  קבלת תמורה העולה על התמורה המקובלת". בלתי סבירים, או לשם

 

  למבקש ולחברי הקבוצה נגרם נזק ממוני ושאינו ממוני ושניהם ברי פיצוי בנסיבות אלו. .302

 

  
  -עילות נזיקיות 

  
  הסתמכות חברי הקבוצה על המצג המטעה

  

, המשיבהלפניהם  השהציג על המצג המטעהחברי הקבוצה  ם שלבעניין הסתמכות .303
אשר רק מקצת מהם  למחאות שהביעו הצרכנים,יופנה בית המשפט המחוזי הנכבד 

 לכתב טענותיו על מנת לא להכביר. המבקש[בבחינת 'טיפה בים'] צירף 
 

, נקבע כי ברזני' בפרשת'בהתאם להוראות הדין, וכן לפסיקתו של בית המשפט העליון  .304
, אמור הצרכן להוכיח כי הוא הסתמך במצג מטעהלצורך דרישת ההסתמכות  בו מדובר 

על אותו המצג וכי מתוצאת ההסתמכות נגרם לו נזק וכך נפסק בדיון נוסף בעניין דנ"א 
 :423, 385) 6פ"ד נז ( יוסף ברזני נ' בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מ, 5712/01

  
בתרגום הדברים ובהחלתם על ענייננו: לו הייתה לברזני עילת " [...] 

שית, ובית המשפט היה מכיר בו כזכאי להגיש תובענה תביעה אי
ייצוגית, ולו הכיר בית המשפט בתובענה הייצוגית לגופה, כי אז היה 
בית המשפט רשאי לקבוע דרכים ראויות כנראה לו לדרכי הוכחתו של 
יסוד הקשר הסיבתי בין הפרסום המטעה לבין הנזק שנגרם לכל אחד 

נגרם לכל אחד ואחד מהם, וכלשון מבני הקבוצה, לרבות לגבי הנזק ש
(א) הנזכרת: "... שכל חבר הקבוצה יוכיח את זכותו לסעד 9תקנה 

המבוקש באמצעות תצהיר, שבו יפרט את הנזק שנגרם לו". כך 
גם בדרך אחרת שתיראה לבית  –(ג) 9בתצהיר, וכהנחיית תקנה 

תנובה מרכז שיתופי לשווק  1337/97המשפט ... זאת ועוד, בע"א 
- אשר ניתן זה לא מכבר -]19ת חקלאית בישראל בע"מ נ' ראבי [תוצר

קבעה השופטת נאור (בדעת יחיד) כי יש לאמץ אל תוך חוק הגנת 
הצרכן הסדר המכונה "שיפוי ופיצוי מיוחד", והוא הסדר שנקבע 

ט לחוק 46בתובענות ייצוגיות שלפי חוקים אחדים, ובהם סעיף 
מהוראות אלו נדע כי מקום  ; [...] 1988-הגבלים עסקיים, התשמ"ח

שמתן פיצוי נפרד לכל אחד מבני הקבוצה אינו מעשי, רשאי בית 
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המשפט לחייב את הנתבע בדרכי פיצוי מיוחדות או בסעדים אחרים 
כפי שימצא לנכון, ובלבד שהנתבע לא ייאלץ כמובן לשלם יותר מן 

  הנזק שנגרם...". 
  

מכאן שכאשר עסקינן בתובענה ייצוגית, ובכלל ההיבט הצרכני, נקבע כי ניתן לאמץ  .305
, וכי קשיים בהסתמכות הקבוצתית ניתן לפתור על דרך הסתמכות מרוככתדרישת 

 הגמשת כללי הראיות או פסיקת פיצוי לטובת הציבור.  
 

ל כב' ע בהסתמך על עמדתו שונקב הריכוךהוחל עקרון בפרשת ברזני  כאמור לעיל, .306
הראויים ניתן להסתפק  כי במקריםמ' חשין השופט [בדימוס]  המשנה לנשיא [בדימוס]

שם  'מגה גלופלקס'גם בהסתמכות 'עקיפה' על מצג. כך לדוגמא נפסק בעניין תוסף המזון 
קבע בית המשפט המחוזי (ת"א) כי די בהפצת קטלוג ובו מצג מטעה כדי לקיים את 

ורך בהוכחת חשיפתם הפרטנית של יחידי הקבוצה אין צדרישת הקשר הסיבתי וכי 
מחדל הפרסום החסר והמצג יוסבר כי עצם  המבקששל  ובמתאים לעניינו לקטלוג,
 5989/06די בו לצורך דרישת הקשר הסיבתי, וראו: בש"א (ת"א)  המשיבהמצד  המטעה

) ולהלן פסקאות 7.9.2010(מצוי בנבו) ( ) בע"מ1993אילן ג'אן נ' אלטמן רוקחות טבעית (
 :כב' השופט [בדימוס] מ' חשיןלפסק דינו של  39-40

  

" ... באיסור ההטעיה הצרכני הדגיש המחוקק כי המדובר בפרסום 
"העלול להטעות", זאת אף אם התקיימה שרשרת עובדתית שהפרסום 
בראשיתה והצרכן הניזוק באחריתה. כך נקבע בדנ"א ברזני: " ... 
נוסיף ונאמר כי קשר סיבתי (עובדתי ומשפטי) הנדרש מהוראות סעיף 

(א) לחוק, אינו משמיע מאליו, לדעתי, הסתמכות מפורשת וישירה 2
רכן על מצג שהציג עוסק. זאת שלא כהוראות חוק אחרות, ובהן צשל 

, שלפיהן נדרש מפורשות קשר סיבתי לפקודת הנזיקין 56הוראת סעיף 
של הסתמכות, אפשר שצרכן לא יסתמך באורח ישיר על מצג של 
עוסק, ובכל זאת יתקיים קשר סיבתי נדרש, דהיינו כי מצגו של העוסק 

לפקודת הנזיקין) "הסיבה או אחת הסיבות  64היה (כלשונו של סעיף 
 –רסם עוסק לנזק". כך הוא למשל במקום שניתן להוכיח כי פרסום שפ

הגיע שרשרת עובדתית  - פרסום העלול להטעות צרכן בעניין מהותי
שבסופה נגרם לצרכן נזק. דוגמה: פרסום פלוני הטעה את פלוני, וניתן 
להצביע על קשר סיבתי בקרבה ראויה בין אותו פלוני לבין צרכן שנגרם 
לו נזק. לשון אחר: בהקשר ענייננו ראוי לפרש את מושג ההסתמכות 

ישה רחבה, ככולל לא אך הסתמכות ישירה בלבד ... פרסום העלול בפר
(א) שלחוק, וכשמתקיים 2להטעות צרכן מגבש עוולה כהוראת סעיף 

יהא זה קשר -קשר סיבתי ראוי בין אותו פרסום לבין נזק שנגרם לצרכן
סיבתי ישיר על דרך של הסתמכות או קשר סיבתי עקיף על דרך של 

יהא אותו צרכן זכאי  –פרסום ועד לצרכן שרשרת סיבתית ראויה מן ה
להראות כי הפרסום המטעה  המבקשלפיצוי. לשון אחר: על הצרכן 

  הניע שרשרת אירועים שבסופה הגיעה אליו וגרמה לו נזק".
  

ממאות ובהקשר הקבוצתי בתובענה דנן, ההסתמכות נובעת מאליה, היות וכל אחד  עוד .307
ה שהוצג בפניו בפומבי, וכחלק מציון חברי הקבוצה נחשף בעליל למצג המטעאלפי 

עת נרשם על גביהם נפח  - בין אם הסמארטפון ובין אם הטאבלט–תכונות המכשירים 

אלא שלא נרשם  GB1 ;  GB 8   ; GB 16   ; GB 32  ; GB  64האחסון הספציפי ולמשל: 

נפח ולא את נפח האחסון המובנה/הכולל/הראשוני  כי נתון זה מסמל אך ורק את
 האחסון הפנוי/הנקי/הנותר לשימוש הצרכן וצרכיו.
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יופנה למבחני ההתגברות על קשיי ההסתמכות באופן  בית המשפט המחוזי הנכבד .308
 כהן נ' רדיוס 26685/06ה כייצוגית וכפי שנקבע בת.א. הבקששיאפשר את אישור 

  להחלטה נאמר: 59-60) בפסקה 21.5.2009[מצוי בפדאור] ( שידורים בע"מ

  
"השאלה מהן אותן "הצעות מעשיות ומשביעות רצון" לבירור השאלה 
אילו צרכנים הושפעו מהפרסום, אליהן התייחס כב' השופט ג'ובראן 
בפסק הדין, היא שאלה שתיבחן בכול מקרה ומקרה בהתאם למכלול 
נסיבותיו.  בין היתר יהיה מקום לבחון בהקשר זה את הקושי 

סיבתי. ישנם מקרים בהם חלק הפוטנציאלי בבחינת שאלת הקשר ה
מרכיבי העילה יהיו קלים להוכחה. ישנם מקרים בהם קבוצת 
הצרכנים שרכשה את המוצר או השירות ניתנת להגדרה (מבחינת 
זהות חבריה או מבחינת גודלה) באמצעות כלים אובייקטיביים. ישנם 

  גם מקרים בהם ברור כי כל הרוכשים נחשפו לפרסום המטעה". 
  

  ש ולחברי הקבוצה נזק ממוני ושאינו ממוני ושניהם ברי פיצוי בנסיבות אלו.נגרם למבק .309
  
  
  

  הפרת חובה חקוקה 
 

 יסודות: 5 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], 63בסעיף לעוולות הפר חובה חקוקה, הקבועה  .310

, קיום חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק.                                                               ראשון
, החיקוק נועד לטובתו של הניזוק.                                                                                שני

                                                                       , המזיק הפר את החובה המוטלת עליו.  שלישי
, ההפרה גרמה לניזוק נזק.                                                                                      רביעי

  הנזק אשר נגרם הוא מסוג הנזקים אליו מתכוון החיקוק. חמישי,
  

 .המבקשכך כי יסודות העוולה מתקיימים בעניינו של אין חולק על  .311

 

חובות מדיני החוזים ודיני הגנת  –חובות המוטלות עליה מכוח חיקוק  ההפר המשיבה .312
) לחוק הגנת 1(א)(4 -(ב) ו3), 11(2), 4(2), 2(2), 1(2הצרכן, ובין היתר את הסעיפים: 

לפקודת  56וסעיף  16-ו 11, 6לחוק החוזים כללי, סעיפים  15- ו 12הצרכן, וכן סעיפים 
 הנזיקין וכו'.

  

וחברי  המבקש מירת זכויותשאין ולא יכול להיות ספק כי החיקוקים הללו נועדו למען  .313
 לנהוג בתום לב וידיים נקיות.  המשיבהעל היה הקבוצה והגנת זכויותיהם, וחזקה היא כי 

  

בגין כל  ₪ 649ולכל הפחות  נזקיםנגרמו למבקש ולחברי הקבוצה  בעקבות ההפרה .314
מכשיר סמארטפון ו/או טאבלט שרכשו ואלמלא אותן הפרות של מניעת המידע החיוני לא 

רוכש מכשיר עם נפח אחסון נמוך, אלא משדרג את המכשיר למכשיר עם  המבקשהיה 
  ממנה רכש. המשיבה לא אצלכרון רב יותר, או היה רוכש את המכשיר ינפח אחסון ז

  

ר אליו נתכוון שוחברי הקבוצה הוא מסוג הנזק א המבקשכמו כן יוער כי נזקם של  .315
מפרסמת מידע נכון ומדויק  שיבההמ יתהואם הי החיקוק, ואותו בדיוק ניסה למנוע,

 לא היו חברי הקבוצה קונים במקח טעות.  –אודות נפח האחסון הפנוי/נקי/נותר לשימוש 
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  עוולת הרשלנות
 

בדין כלפי חברי הקבוצה בשל עוולות נזיקיות  החב המשיבהויטען כי  המבקשעוד יוסיף  .316
  הנזיקין [נוסח חדש].לפקודת  35בסעיף לרבות עוולת הרשלנות הנזיקית, כמפורט 

  
. עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן 35" 

נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן 
נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט 
מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה 

הרי זו התרשלות: ואם כאמור ביחס -באותן נסיבות משתמש או נוקט
לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, 

  הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה.".
  

בחובת זהירות מושגית כלפי חברי הקבוצה  החב המשיבהיטען כי  המבקש .317
בהיות המידע על שיעור נפח האחסון הפנוי, חיוני בנסיבות כריתת כל  וקונקרטית,

 הסכם קניית מכשיר סמארטפון ו/או טאבלט.

 

ובין  המשיבהיוסיף ויטען כי קיים קש"ס [קשר סיבתי] ישיר בין רשלנות  המבקש .318
 המגל המשיבה ייתההפגיעה ו/או הנזק שנגרם לחברי הקבוצה, שהרי אילו ה

, היה נמנע המחדל וחברי הקבוצה היו נפח האחסון הפנוילצרכנים/ללקוחותיה מהו 
 הקנייה. לפני ולא אחרימסוגלים לשכלל את הנתון החיוני בכלל שיקוליהם 

  

לפקודת  41סעיף יוסיף ויטען כי בעניינה של הקבוצה מתקיימים גם הוראות  המבקש .319
  הדנים בהיפוך הנטל ולהלן: הנזיקין [נוסח חדש]

  

 חובת הראיה ברשלנות כשהדבר מעיד על עצמו

בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לא היתה ידיעה .41
או לא היתה לו יכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה 
אשר הביא לידי הנזק, וכי הנזק נגרם על ידי נכס שלנתבע היתה 

קרה שגרם שליטה מלאה עליו, ונראה לבית המשפט שאירוע המ
לנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה 

על הנתבע הראיה  -מאשר עם המסקנה שהוא נקט זהירות סבירה 
  שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות שיחוב עליה.

  
רחבה, וכפי שקבע בית המשפט העליון  'נזק'סיף ויטען כי הגדרת המונח יו המבקש .320

 ואילך. 140, בעמ' 113) 1, פ"ד לט(עריית ירושלים נ' אלי גורדון 243/83בע"א 

 

 הקובע: לפקודת הנזיקין  56סעיף את הוראת  המשיבהכמו כן הפרו  .321

 
"... תרמית היא הצג כוזב של עובדה שהיא כוזבת או באין אמונה 

ראש, כשלא אכפת למציג אם אמת היא או -או מתוך קלות באמיתותה
כזב, ובכוונה שהמוטעה על ידי ההיצג יפעל על פיו: אולם אין להגיש 

, אף המבקשתובענה על היצג כאמור, אלא אם היה מכוון להטעות את 
  ממון". -פעל על פיו וסבל על ידי כך נזק המבקשהטעה אותו, ו

  

, וחברי הקבוצה ידיעות כוזבות במטרה המבקשבפני  ההציג המשיבההנה כי כן,  .322
לקבוצה  הלהוליכם שולל, תוך אדישות לתוצאת ההטעיה, למען בצע כסף, ובכך הסב

 נזק ממוני ושלא ממוני.
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  1968-הפרת הוראות הקבועות בחוק המכר, התשכ"ח
  

מטעה  מצג המידע מטעה, מידע חסר, יצרלמבקש ולחברי הקבוצה  ה, סיפקהמשיבה .323
/ללקוחותיה מוצר שונה מהתיאור ו/או מהתכונות ו/או מהמוסכם,  לצרכניה הוסיפק

 בפרסום המטעה.על ידה באופן נמוך משמעותית מהתכונות והאיכות שהובטחו 
  
  

 קובע כדלהלן:     לחוק המכר 6סעיף לשון  .324

 
"... חיוב הנובע מחוזה מכר יש לקיימו בדרך מקובלת ובתום 

 ות הנובעת מן החוזה".לב: והוא הדין לגבי השימוש בזכ

 

בדרך שאיננה מקובלת ובחוסר תום לב, כשפרט  הנהג המשיבהכפי שיוכח בהליך דנן,  .325
את  המשיבה ההפר בחוק החוזים (כללי + תרופות),להפרה של חובת תום הלב הקבועה 

 לפעול בדרך מקובלת ובתום לב. המשיבה, לפיו היה על לחוק המכר 6סעיף הוראת 
  

  מפורשת וברורה, ולפיה נקבע כי: לחוק המכר 11 סעיףלשון סעיף   .326

 אי התאמה                     

  –המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר ) 11  

  רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם;  )1(
  נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם;  )2(
  נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או       )3(

  המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם;        
  נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או   )4(

  לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה;        
  נו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים.נכס שאי  )5(

  

   

נעשתה תוך הפרת  1968-לחוק המכר, התשכ"ח 11סעיף את הוראת  המשיבההפרת  .327
 חובות חקוקות נוספות, תוך שהיא מאופיינת בחוסר תום לב מופגן, בנסיבות שלעיל.

 

באופן אשר:                                                 למבקש ולחברי הקבוצה מכשיר סמארטפון וטאבלט המכר המשיבה .328
[...] שונה מן המוסכם [...] שאין בו את האיכות או את התכונות הדרושות לשימושו "  

הרגיל [...] שמבחינת תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו 
 שהוסכם ". לקונה [...] שאינו מתאים מבחינה אחרת למה

  

  קובע כדלהלן: לחוק המכר  16לשון סעיף  .329
  

" הייתה אי התאמה נובעת מעובדות שהמוכר ידע או היה עליו לדעת 
עליהן בעת גמירת החוזה ולא גילה אותן לקונה, זכאי הקונה 

או בכל הסכם, ובלבד  15-ו 14להסתמך עליה על אף האמור בסעיפים 
  שגילה אותה".שנתן למוכר הודעה עליה מיד לאחר 

 

למבקש פירוט שגוי ו/או לא מדויק, בנוגע לנפח  המסר המשיבהבענייננו, לא זו בלבד ש .330
בקשר לתכונות המכשיר הנמכר, תוך  העוול היאכצרכן, בכך  -האחסון הרלוונטי לו 

 לחוק המכר. 16שימוש בהסתרת מידע והצגת מצג מסולף ומטעה, בניגוד להוראת סעיף 
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  הקבועות בדיני החוזים הכללים:הפרת חובות 
 

הוא הוכחה הנוגדת את  הנגועה בחוסר תום לב מובהק, ומחדל המשיבההתנהגות  .331
 המהווה בסיס נורמטיבי לדיני החוזים הכלליים. 'דוקטרינת תום הלב'

 

 1973-התשל"ג –לחוק החוזים (חלק כללי)  12סעיף את חובותיה לפי  ההפר המשיבה .332
לבין  המשיבה) זאת כאשר אין חולק כי חובת תום הלב בין כללי חוק החוזים –(להלן 

 השלב הטרום חוזי.הצרכנים משתרעת על 
  

בדרך שאינה מקובלת  המשיבה הנהגלחוק החוזים הכללי  12סעיף בניגוד להוראת  .333
ובחוסר תום לב מופגן בשלב הטרום חוזי של המו"מ לכריתתו של הסכם מכירה/קנייה 

 בכללם. המבקשחברי הקבוצה ושל כל מכשיר ומכשיר שרכשו 
  

מפרסמת נתון מטעה  יאפועלת בחוסר תום לב, כשהממשיכה ועדיין  המשיבה .334
כאילו היה נפח האחסון  -  המובנה/הראשוני/הכוללייחס לנפח האחסון תהמ

 .הפנוי/הנקי/האמיתי

  
 שלא באשמתו. למקח טעות המבקשבכך נקלע  .335

  

למכור לחברי  המשיבהנוהגת נהגה/ לחוק החוזים הכללי 15סעיף בניגוד להוראת  .336
הקבוצה ולמבקש בכללם מכשירי סמארטפון וטאבלט תוך הטעיה מכוונת והסתרת 

 על האיסור כי :  המשיבהעוברת  ננוהמידע הנכון לגבי נפח האחסון הנותר, ולעניי

  
"מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו 
הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה: לעניין זה, 

גילוין של עובדות אשר לפי דין, נוהג או לפי -לרבות אי –"הטעיה" 
  הנסיבות היה על הצד השני לגלותן".

  

בחירה ואלמלא וחברי הקבוצה את חופש הפעולה ואת זכות ה המבקשמ המנע המשיבה .337
היו יכולים חברי הקבוצה לבחור בין מספר אפשרויות, ובראשן לקנות  המשיבההתנהלות 

 או לא לקנות בכלל.מכשיר בעל נפח אחסון גבוה יותר, 

  
זכות הבחירה החופשית של חברי הקבוצה נרמסה ונפגעה, ואילו היו חברי הקבוצה  .338

תיר, ניתן היה להם לשקול את להס המשיבהמודעים לתופעה, אותה ניסו וגם הצליחו 
החלטתם מתוך חופש בחירה תוך יישום חופש האוטונומיה של הרצון הפרטי, והיטיב 

נחמה פלוז'ניק נ'  1161/01להגדיר זאת בית המשפט המחוזי הנכבד בתיק ת.א. (ת"א) 
 התייחס אף לעצם שלילת חופש הפעולה כלהלן:  33ובעמ'  ) בע"מ1998דור אנרגיה(

    
תחות זו באה לידי ביטוי ברור בהלכה שנפסקה בע"א . התפ50"

(ב) לחוק 12הנ"ל בעניין קל בניין, לפיה אין בלשון סעיף  6370/00
דבר המגביל את תרופת הפיצויים לפיצויים "שליליים" בלבד: 
במקרים יוצאי דופן אפשר להעניק מכוחו גם פיצויי קיום או סעד 

  :  301-302ברק, בע' אכיפה. וכך נוסחה ההלכה מפי כב' הנשיא 
  

"האוטונומיה של הרצון הפרטי מעניקה לכל צד 
- חופש פעולה. אם חופש פעולה זה מנוצל לרעה

מטילים על  -והמשא והמתן מתנהל שלא בתום לב
הפוגע פיצוי המשקף את נזקו של הנפגע מעצם 
ניהולו של המשא והמתן. פיצוי אחר אינו אפשרי, 
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ההסכם שהצדדים היו שכן אין לדעת את תוכנו של 
  כורתים אילו נוהל המשא ומתן בתום לב...".

ואת  המשיבהאותו  תהחש עגמת נפש ונזק מוראלי מחשיפת ההטעיה שהטע המבקש .339
של  החברי הקבוצה, עצם הסתרת המידע החיוני מעליבה ומטילה צל כבד על אמינות

 , מה שמקים לחברי הקבוצה זכות לפיצוי בגין נזק לא ממוני.המשיבה

 

) 1998נחמה פלוז'ניק נ' דור אנרגיה( 1161/01בתיק ת.א. (ת"א)  לפסק הדין 38בעמ'  .340
בכללותו, ובפרט לפגיעה  בגין נזק לא ממוניהתייחס בית המשפט לסוגיית הפיצוי   בע"מ

 באוטונומיה שעניינה בשלילת האפשרות מן הנפגע לשקול ולהחליט כיצד לנהוג ולהלן:
  

הנ"ל בעניין אבנעל, פסק כב' הנשיא ברק, בסעיף  1081/00"בע"א 
ממוני מאפשר, בין היתר, מתן פיצוי בגין הפרה של -, כי נזק לא18

חובת ההגינות כלפי אדם, בגין נזק מוראלי ועוגמת נפש, וכן בגין 
פגיעה באוטונומיה של הרצון, קרי: שלילת האפשרות מן הנפגע 

דעקה נ' בית  2781/93ג (וראה: ע"א לשקול ולהחליט כיצד לנהו
תנובה נ'  1338/97, וע"א 582-586, בעמ' 526) 4חולים כרמל, פ"ד נג(

 )".681-682, בעמ' 671)4ראבי, פ"ד נז(
  

 1973-התשל"ג –לחוק החוזים (חלק כללי)  39סעיף את חובותיה לפי  ההפר המשיבה .341
לבין  המשיבהתום הלב בין ) זאת כאשר אין חולק כי חובת כללי חוק החוזים –(להלן 

את החוזים  הקיימ המשיבהואילו  רום חוזי והחוזיברצף מהשלב הטצרכניה משתרעת 
 עם חברי הקבוצה בחוסר תום לב מופגן, תוך הסתרת מידע, הטעיה מדעת וניצול מצוקה.  

    

ה יתבקש כבוד בית המשפט להעניק למבקש ולשאר הצרכנים את כל הבקשבנסיבות  .342
 .                      1970- (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א  חוק החוזיםהתרופות אשר מעניק 

  

 1979-חובת השבה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט
    

 ע כדלקמן:קוב "חובת השבהשכותרתו " לחוק עשיית עושר ולא במשפט 1סעיף  .343

 
"(א) מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת  

המזכה), חייב להשיב למזכה את  -הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן -(להלן
  לשלם לו את שוויה.  –יה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה יהזכ

 מפעולת המזכה או בדרך אחרת".יה מפעולת הזוכה, י(ב) אחת היא אם באה הזכ
  

וחברי הקבוצה, תוך הטעיה  המבקשאת כספם של  ,שלא על פי זכות הקיבל המשיבה .344
 ברורה ושידול לעשיית עסקה בתנאים מקפחים, ותוך הצגת מצג מטעה והסתרת האמת.

 

גם השתמשו  יםאין חולק כי הצרכנים בקבוצה אשר רכשו  את המכשיר -  השבה חלקית .345
יחד עם זאת, כאמור לעיל, הסימון המטעה והבלתי חוקי גרם להם נזק ממוני בגובה  הם.ב

 בנפח אחסון פנויההפרש בין המחיר ששילמו עבור מכשיר סמארטפון בציפייה לקיבולת 

ביחס אל המחיר הריאלי שהיו ] GB 10.62ובין מה שקיבלו בפועל [למשל:   ]BG  16[למשל:

עליהם  יהא BG  16ת לקבל מכשיר בעל נפח אחסון של מוכנים לשלם אילו ידעו שעל מנ

 . תלא חוקיעד מטעה זו היא מציאות ו, BG  32 נפח אחסון כולל/ראשוני שלבלקנות מכשיר 
  

בהשבה חלקית בגובה שדרוג המכשיר של כל אחד  המשיבה, ראוי לחייב את הללו בנסיבות .346
 לכל מכשיר.₪  500ל סך שברמת אחסון אחת גבוהה יותר ולפחות  –מחברי הקבוצה 

 

   (א).1בסעיף אשר על כן זכאים כל חברי הקבוצה להשבה כאמור  .347



  66מתוך  52עמוד 
 

  נה האישית ונזקי החברים בקבוצההמבקש  .ט
 

  

לייצג את כלל חברי כתובע ייצוגי מתאים  וכי בית המשפט הנכבד יכיר ב מצפה המבקש .348
המסמכים על סמך , וזאת המחדלומתקיים התופעה בה מתקיימת  - המשיבההקבוצה למול 

 כבתביעה ייצוגית. ולהכיר בתביעת ושגיבש עובר לבקשת שאסף והטיעונים

 

, היא ועם הגשת תביעת ,רואה אותה הינו, כפי שהמבקששל  המשמעותית ותרומת .349
  מהמחדל.ולהימנע  לפרסם את המידע החיוני המשיבהוכפיית הפסקת ההטעיה 

  

ההתפתחות  בד בבד עםא כי יה'כתובע ייצוגי'  המדרבנת אותו לשמש המבקש של מטרהה .350
האחסון של מערכות ההפעלה והקבצים המובנים  נפחהופך הטכנולוגית של מערכות ההפעלה 

 הנפח  על חשבוןכבד יותר ויותר, ובמציאות המוכרת לעיל, מובא נפח אחסון זה 

ויצמצם את   GB  4   ;GB 8   ; GB 16   ; GB 32  ; GB  64 קרי: ,הכולל/המובנה/הראשוני

הו אז רוכש, הוא במכשיר ש ,על היקף התופעה שהלקוח ידעמבלי  75%-20%הנפח הפנוי בכדי 
  ."כרטיס זיכרון חיצוניפתיחת האריזה, להתקין גם " עם מיד יאלצו, כדבר שבשגרה,הצרכנים 

  

קבלת המידע שאמור מ ועל הסתרת המידע החיוני, ומניעת ,המבקשמלין  ,כתובע ייצוגי .351
 בהחלטת הרכישה של מכשיר זה או אחר. -המידע את לשקול היה לסייע לו 

  

הולך וגדל, ובא על חשבון נפח האחסון הפנוי רק במציאות, בה נפח מערכות ההפעלה  .352
ייעודו הטבעי של נפח האחסון הפנוי האמור לשמש את הצרכן ההולך וקטן, מצטמצם 

ועל  אפליקציות]או משחקים  או הורדת: סרטוני וידאו תמונות, מוסיקה,[למשל לצורך 
 בית המשפט המחוזי הנכבד להתערב ולהגן על חברי הקבוצה.

  
אל כהמחדל ואל  התופעהמתייחס אל  הסמארטפון והטאבלטשוק הצרכנים של מכשירי  .353

להרים  יבקש המבקשוכאן  כניעה וחוסר אוניםמידה לא מבוטלת של בוזאת גזירת גורל, 
 צג את חברי הקבוצה, על מנת להגן על זכויות חבריה. ראש וליי

  

 בהעלמת נתון כה חיוני מידיעת הצרכן. שישנה יד מכוונתלהשתחרר מתחושה  מבקשקשה ל .354

  

להתעמק בתופעה,  ועל העובדות בקשר למכשיר החדש, עניין אות המבקש לאחר שעמד .355
 אם לא עולמית.שמדובר בתופעה רחבת היקף,  הוכך גיל

  

מידיעת  הסמארטפון והטאבלטמשווקות מכשירי  מעלימותבאופן עקבי ואולי מגמתי  .356
 .ונמכר לצרכן נפח האחסון הפנוי הנותר מהו :את הנתון החשוב - הצרכנים

  

כי ככל שמכשירי הסמארטפון או הטאבלט מתקדמים יותר, כך גדל הפער  הגיל המבקש .357
בין נפח האחסון הכולל/המובנה/הראשוני [זה שמפורסם על ידי  - לרעת הצרכן - הקיים 

 –ובין הנפח הפנוי הנותר לשימושו של הצרכן   ,המשיבההמשווקות והמוכרות דוגמת 
 לאחר הפחתת נפח מערכת ההפעלה וקבצי היצרן המובנים. 

  

ר ציין כי הדברים נכונים ומתאימים גם בקשר ישייו המבקש שוביכאמור בפתיח לעיל,  .358
 מתקיימת התופעה של הסתרת המידע החיוני מהצרכנים. הםהטאבלט, שאף ב ילמכשיר

  

 כי ייקל לו לייצג את הקבוצה. המבקשמכל האמור והמקובץ בכתב הטענות הזה, סבור  .359
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 פורטו לעיל. המבקשהעובדות והוראות הדין המקימות את עילת התביעה האישית של  .360

 

על מנת למגר את מחדלן של  וממרצו ומזמנומכספו  ואף השקיע מוכן להשקיע המבקש .361
 , לטובת כלל חברי הקבוצה.המשיבה

  
את גודל התופעה ועומק המחדל, יתכן שהינו זהה אף בחו"ל, נרתם  המבקשלאחר שהבין  .362

 בכל מאודו על מנת להוכיח את תביעתו. המבקש

  
ט ה, ולנוכח החלטתו להתגייס כל כולו להוכחת טענותיו, החליהבקשמפאת חשיבות  .363

וזאת לצורך ווידוא ומכשירי טאבלט  סמארטפון ימכשיר על חשבונולרכוש  המבקש
 הממצאים שאסף בכוחות עצמו. 

    
ראוי לייצג את חברי הקבוצה במסגרת הליך זה, התובע ייצוגי כמתאים לשמש  המבקש .364

בקשר עם  התופעה וחשיפת המחדלוזאת משום העובדה כי סיפק מידע רב מאד אודות 
בקשר  את השוואת הנתונים הציג באופן נרחב ביותרכלל המכשירים, מידע שיש בו כדי ל

 .העילה והסעד, בבוא בית המשפט הנכבד להכריע בשאלת לתופעה ולמחדל

    
יש להטיל על יתר על כן, את השלמת הפרטים החסרים, אם וככל שחסרים כאלה,  .365

 .שהמבק, ועליה הנטל לסתור את טיעוני המשיבה

    
ליתן לו להשלים פרטים ככל שיעלה הצורך, ו/או לצרף אליו  המבקשיבקש  לחילופין, .366

 וכפי החלטת כבוד בית המשפט. המשיבהצוגיים ראויים להליך כנגד יתובעים י

 
  

 המשיבהיהא לקוח של  המבקשאין הכרח כי   .י
    

במובן זה שעליו  המשיבהשל  'לקוח'ויטען כי אין הכרח שמבקש יהיה  המבקשעוד יוסיף  .367
 לרכוש דגם או את כל הדגמים, רק על מנת להקים יריבות משפטית מלאכותית.

  

  המחדל.מתקיים גם  התופעהובצידה של  התופעה משיבהדי בכך, שמתקיימת ב .368
  

ו/או מי מחברי הקבוצה רכש או קיבל לידיו או לרשותו ויש בחזקתו  המבקשדי בכך, ש .369
, כך שלהשלמת הראיות המשיבה מכרה לוש טאבלטהסמארטפון ו/או המכשיר ממכשירי 

 .המבקשובחומר הראוי שצירף  המשיבהניתן להסתייע בפרסומי 
  

'אדם שיש אגב כך יוסבר כי חוק תובענות ייצוגיות קובע כי רשאי להגיש תובענה ייצוגית  .370
 (א) לחוק תובענות ייצוגיות.3בסעיף ' כאמור לו עילה בתביעה או בעניין

    

יטען כי העניין  המבקשיש גם עילה אישית וגם עניין בתובענה זו ולתובע כאמור  .371
 .משיבהוהעילה רלוונטיים ל
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 'כתובע על' -בית המשפט הנכבד יתבקש להכיר במבקש   .יא
  

וענין זה בתובענה הייצוגית, ראוי יהיה ליישם  יוסיף עוד כי בנסיבות מקרה זה המבקש .372
, "תובע על"את הכלל שנקבע בפסיקת בית המשפט העליון בהקשר לסטטוס המשפטי של 

 זו ובכתב תביעה זה. תובענהשכן נסיבות העניין מתאימות למפורט ב

 

 המבקש" בתביעות ייצוגיות הוכרה בפסיקת בית המשפט העליון, ו"תובע העלדוקטרינת  .373
 אביב שירותים משפטיים בע"מ נ' בנק הפועלים 10262/05ע"א  אל ד להפנותמתכב

הדוקטרינה של  כי ניתן במקרים מתאימים ליישם את נקבע שם 9–8), פס' 11.12.2008(
 להלן:דנא ו המבקשבמקרים מסוימים, העונים לרקע בקשת  ""תובע העל

 
ייצוגי של - " [...] שנית, אין לשלול את האפשרות כי האופי הקבוצתי

ההליך ישרה במקרים מסוימים על דרך בחינתו של יסוד הקשר 
הסיבתי, כפי שהוא משליך על יסודות נוספים. סוגיית הקשר 

ברזני נ'  5712/01הסיבתי, בתובענות ייצוגיות נדונה באריכות בדנ"א 
]. 11.8.2003בע"מ [(פורסם בנבו), בזק חברה ישראלית לתקשורת 

דעת הרוב מפי השופט חשין עמדה על הצורך הבסיסי בקיום יסודות 
העילה האישית כתנאי לאישור ההליך הייצוגי, ובפרט על יסוד 

  הקשר הסיבתי הנדרש בעילות מסוימות. 
בית המשפט ציין כי ההקשר הייצוגי עשוי להשפיע על פרשנות 
יסודות העילה האישית, אולם ציין כי אפשרות זו מוגבלת ומסויגת. 
אפשר, ולא באתי לקבוע מסמרות בעניין זה היום, כי חוק תובענות 
ייצוגיות הגביר את האפשרות הזו לאור הדגשתו את הפן הקבוצתי 

שים לעמוד תובעים ייצוגיים, והגמשתו את התנאים שבהם נדר
והכול לצורך הגשמתו את התנאים שבהם נדרשים לעמוד תובעים 

  ה הייצוגית. הבקשייצוגיים, והכול לצורך הגשמת תכליות 
כך ניתן לסבור כי במקרים מתאימים יושפעו יסודות העוולה 
האישית מההקשר הייצוגי. כבר ידענו כי עקרון זוטי הדברים אינו 

אדרבא, -ל יסוד הנזק בתובענה ייצוגית טיפוסיתחל כפשוטו ע
מאפיין מרכזי שלה הוא הצטברות של נזקים קטנים אשר בנפרד לא 

הדין). -לפסק 53היו מניעים הליך משפטי (וראו עניין תנובה, פסקה 
הגיון זה אפשר שיחול גם לגבי יסוד הקשר הסיבתי. אכן, נזק פרטני 

הליך משפטי, לא יניע גם,  קטן שאין בו, כשהוא לבדו, כדי להניע
  הייצוגי עצמו.  המבקשבמקרים רבים, שינוי בדרך ההתנהגות של 

פרשנות פרטנית דווקנית ליסוד הקשר הסיבתי עלולה לפיכך לסתום 
את הגולל על תובענות ייצוגיות רבות בניגוד לתכלית חוק תובענות 
ייצוגיות. גישה אחרת תאמר כי במקרים מתאימים יש לבחון את 

המבטא את  "תובע על"סוד הקשר הסיבתי לפי נקודת מבטו של י
ים בכוח כולם, ורואה לנגד עיניו את המבקשהאינטרס המשותף של 

הנזק המצטבר. בחינה כזו של קשר סיבתי קבוצתי אפשר שתקיים 
את יסוד הקשר הסיבתי גם במקום שבו לא מתקיים יסוד הקשר 

 וותר לעת מצוא [...]". הסיבתי במובנו הפרטני. סוגיה זו אפוא תי
      

, מהווה מסכת עובדתית ומשפטית מובהקת ליישומה של המבקשמקרהו זה של  .374
כתובע ייצוגי מבטא את האינטרס המשותף  המבקשבאשר  דוקטרינת תובע על ייצוגי""

 בהקשר הכולל. המשיבההזהה לכל חברי הקבוצה בכוח כולם, כנגד 

 

בחוק לפנינו תובענה ייצוגית אשר מקיימת את כלל התנאים ואבני הסף הקבועים  .375
 ולהלן:  ) לתוספת השנייה לחוק1בסעיף (לפי המפורט  תובענות ייצוגיות

  
. תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לעניין 1"  

  שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו".
  

בחוק הגנת לפי ההגדרה המנויה עוסק", בגדר " היא המשיבהיטען, כי  המבקש .376
 , והעניין הוא בין עוסק ובין לקוח.1981- הצרכן, התשמ"א
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  שאלות משותפות של עובדה או משפט, ולא מצטברות או זהות 
  

ה הייצוגית.                        הבקשמונה את רשימת הזכאים לכנס בשעריה של  לחוק 4סעיף  .377
 לחוק הקובע :) 1(א)(4סעיף  

  
לאישור תובענה  תובענה.(א) אלה רשאים להגיש לבית המשפט 4

  ייצוגית כמפורט להלן: 
(א)  3. אדם שיש לו עילה בתביעה או בעניין כאמור בסעיף 1

המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל 
  .קבוצה"החברים הנמנים עם קבוצת בני האגם בשם אותה 

  

 בין כל השאלות.  לזהות מוחלטתדרישה  איןולא זהות נלמד כי  "משותפות"בלשון החוק  .378
  

ונאמר   "זהות"ולא  "משותפות"לשון החוק ברורה ואינה משתמעת לשני פנים: נאמר  .379
  כחלופה של הגדרה אחת מול ההגדרה השנייה.  "או"

  

מה שאין חולק כי למבקש לאור המפורט לעיל במסגרת הטיעון העובדתי והמשפטי, דו .380
ישנה עילת תביעה אישית שמעוררת שאלות מהותיות בין אם עובדתיות ובין אם 

 המשותפות לכלל חברי הקבוצה. משפטיות, 
  

ברם, קיים סיכוי טוב מאוד ולמעלה מכך, כי השאלות המשפטיות תוכרענה לטובת  .381
לתביעה ייצוגית, קבעו לא אחת, כי כל אשר  תובענההקבוצה, בתי המשפט בדונם באישור 

עילה " לקיומה של "ראיות לכאורההייצוגי הינו " המבקשנדרש בשלב האישור מ
 ". לכאורה

  

בפסק דין שנתנה, תוך שהיא מצטטת דברים שאמר  כבוד השופטת צ. ברוןכך קבעה  .382
מ (פורסם אמיר נ' תדיראן מוצרי צריכה בע" 1895/05בבש"א  ' דר' בנימיניכבוד השופט 

 בעניין תדיראן':.)14/2/2008בנבו) (ניתן ביום 

  
אכן הוכיח כי יש סיכוי סביר  המבקש"כפי שפירטתי לעיל, 

שהתביעה תוכרע לטובתו ולטובת הקבוצה אותה הוא שואף לייצג. 
ברצוני להדגיש לעניין זה כי אין דרישות מחמירות למידת השכנוע 
בקיומה של עילה לכאורה, על מנת שלא לגרום להתמשכות השלב 

  המקדמי, וכדי שלא להרתיע תובעים ייצוגיים פוטנציאליים.
אמיר  1895/05ניין זה דבריו של כב' השופט בנימיני בבש"א ראו הע

שהי נ' תדיראן מוצרי צריכה בע"מ (פורסם בנבו) (ניתן ביום 
14/2/2008.(  

מעין זו נוטה בדרך כלל לרעת הנתבע  תובענה"... מאזן הנוחות ב
לעכב ההחלטה, שהרי מדובר בהחלטת ביניים  המבקשהייצוגי, 

רטיבי כלשהו שיש צורך בעיכובו. אשר איננה מעניקה סעד אופ
ה"נזק" היחיד שיכול להיגרם לנתבע הייצוגי הוא המשך ניהול 

ה, ובהחלט קיימת אפשרות שזו תידחה בסופו של דבר. הצורך הבקש
ה, על כל הכרוך בכך, איננו בבחינת נזק הבקשלהמשיך ולנהל את 

יוצא דופן בהליך המשפטי וממילא זכאי בעל הדין הזוכה, להחזר 
ה גורם הבקשהוצאותיו. כך גם אין לקבל את הטענה כי המשך ניהול 

נזק תדמיתי קשה לנתבע הייצוגי. "נזק" זה נובע, אם בכלל, מעצם 
ה הייצוגית ולא מהמשך ניהולה (זה היה אחד הבקשאישור 

לעיכוב החלטה המאשרת תובענה  תובענההנימוקים לדחיית 
  ..".ייצוגית..) (הדגשה שלי צ.ב.).
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  ה הייצוגית הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענייןקשהב

  

במסגרת הדיון בתובענה הייצוגית דנא יוכרעו השאלות המשותפות שפורטו בתובענה  .383
 לטובת כל חברי הקבוצה.

 

ה הייצוגית היא דרך עדיפה על הגשת תביעות אישיות הבקשיטען כי הגשת  המבקש .384
 במחלוקת בנסיבות העניין, ומהטעמים הבאים:והיא מוצדקת ומתאימה להכרעה 

  

מדובר בסוגיה עקרונית באופן מובהק, שלא מגיע לעיתים קרובות לפתחו של בית   .א
 האת מחדל המבקשבה גילה  במקריותמשפט נכבד זה, ופעם שהגיעה קשור הדבר 

 .המשיבההמוסווה של 

 ברורותפשוטות והשאלות המשפטיות שיובאו להכרעת בית המשפט הנכבד הינן   .ב
 מעיקרן.

ומהווה מחסום בפני  נמוך יחסיתסכום התביעה של כל אחד מחברי הקבוצה הינו   .ג
הגשת תובענה אישית ע"י כל אחד ואחד מחברי הקבוצה, שכן העלויות בגין הגשת 

 התביעה זו וניהולה יהיו גבוהות בהרבה מסכום התביעה האישית.

את המערכת ויהיו יציפו אשר  ה הייצוגית עדיפה מפני תובענות אישיות זהותהבקש  .ד
 לה לעומס, וחלילה יולידו פסיקות עובדתיות ומשפטיות סותרות.

 ה יתרום תרומה משמעותית להגברת אפקט ההרתעה.הבקשאישור   .ה

 צופה פני עתיד. –ה הבקשוהעוסקים בענף יפנימו את המסר ובכך תהא  המשיבה  .ו

 

ולאור המסקנות המשפטיות הנובעות  מכל המתואר ועוד על יסוד פירוט העובדות  .385
כי תביעתו האישית ותביעת הקבוצה כולה  המבקשיורחב במסגרת הדיון, יטען 

 מוכחת במלואה.

 

כנגד טיבם או איכותם של מכשירי  טוען, וכך גם חברי הקבוצה, איננו המבקש .386
והטענה היא לעצם יות ה, לא זוהי מטרת העתירה דנאוהסמארטפון ו/או הטאבלט 

  התופעה והיקף המחדל.
  

לפיה  בהסתרת התופעה היא ה הייצוגיתהבקשלאישור של  ההבקשלב ליבה של  .387
צורכים מערכת ההפעלה וכן הקבצים הנלווים והמובנים במכשיר מיומו הראשון, 

 . לצרכן ונמכר הנותר המופחת מנפח האחסון הפנוי נפח אחסון
  

אשר  המשיבהשל  המחדלבה הייצוגית הבקשלאישור של  ההבקשלב ליבה של  .388
במשמע של הפחתת נפח אחסון  התופעהמחברי הקבוצה את קיומה של  ההסתיר

 מנפח האחסון הפנוי. –מערכת ההפעלה והקבצים המובנים 
  

מחברי  בהסתרת המידע החיוניה הייצוגית הבקשלאישור של  ההבקשלב ליבה של  .389
 תוך הצגת מצג מטעה.הקבוצה, בבואם להחליט על רכישת המכשיר, 
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  עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב:
  

זו, והתגייסותו המלאה של  תובענה, לאור נסיבותיה של ילאשר על האמור לע .390
זו כתובענה ייצוגית , למען ייצוג הולם של חברי הקבוצה, מהווה תובענה המבקש

 תובע ייצוגי ראוי לייצג את חברי הקבוצה באופן תם לב. ואה המבקש, וראויה לבירור
  

יוסיף ויסב את שימת לב בית המשפט המחוזי הנכבד, לכך שהוא לא היסס  המבקש .391
ואף  יםמכשיר ו של עודוהחליט לממן מכיסו הפרטי, לצורך הוכחת תובענה זו, קניית

 .המשיבהישית לשמש נציג הקבוצה, במטרה למגר את מחדלי בכך הראה נכונות א
  

אביב שירותים  בעניין המשפט העליוןהמבחן המהותי הוא זה שנקבע ע"י בית  זו ואף זו, .392
 ועל פיו, יש לבחון את הנזק הקבוצתי המצטבר. משפטיים בע"מ 

  

ויטען כי יריעת הפרטים שהציג, הינה מפורטת ואף נתמכת בעובדות  המבקשיוסיף עוד  .393
ועל  המבקשהמחוזקות בראיות, שהושגו במאמץ לא מועט, כל זאת בא ללמד על רצינות 

היותו מתאים לשמש תובע ייצוגי ראוי לייצוג חברי הקבוצה, וכי יעשה כן בשקידה ראויה 
 ובאופן ראוי והוגן.  

  

ינסו להשחיר את פניו ויטענו כלפיו טעמה או מי מ משיבההצופה ומראש כי  המבקש .394
טענות מטענות שונות ומשונות, במטרה להלך עליו אימים ולנסות לגרום לו לסלק את 

 להסתלק מלייצג את הציבור.לגרום לו לרצות ואף  ,התביעה הייצוגית הראויה שהגיש
  

לשאת בנטל ניהול ההליך הצודק הזה, לטובת  המבקשברם, ככל שכך יקרה, מוכן  .395
לפרט בפני לקוחותיה  ה, ולאלצהלחדול ממחדל משיבההציבור, והכול במטרה לגרום ל

ו/או כלל הצרכנים הפוטנציאלים את כלל המידע החיוני בדבר נפח האחסון הפנוי הנותר 
 . מראש ובטרם רכישת המכשיר, בין אם סמארטפון ובין אם טאבלט –לשימושם 

  

להשקיע מעצמו, ממרצו, מזמנו,  המבקשה הייצוגית, נכון הבקשלשם הגשמת יעדי  .396
 ומכספו ככל שיידרש לטובת חברי הקבוצה המיוצגת.

  

הנדונות  - תביעות  12כבר הגיש  המבקשדנא, ואין להתעלם מכך ש המבקשאין מתאים מ .397
 בסוגיה הזו ואלו הם:  תיקים 13 -בכלבד מזו 

                                                                                                                                              
חב' אייבורי מחשבים בע"מ ;                                                 מיכאל פטשנקו נ'    47290-03-14ת"צ 

                                  המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ ;   מיכאל פטשנקו נ'  47348-03-14ת"צ 
  בע"מ ; חב' יורוקום תקשורת סלולרית   מיכאל פטשנקו   נ'  3399-04-14ת"צ 
  קרביץ ישראל בע"מ ;חב'   מיכאל פטשנקו נ'  20771-04-14ת"צ 

  בע"מ ; באג מולטיסיסטםחב'   מיכאל פטשנקו נ'  20831-04-14ת"צ 

  ;חב' א.ד. החדשה בע"מ   מיכאל פטשנקו נ'  36567-04-14ת"צ 

  ;בע"מ  בסט מוביילחב'   מיכאל פטשנקו נ'  36688-04-14ת"צ 

  ;בע"מ  עולם הקולנוע (א.ב.)חב'   מיכאל פטשנקו נ'  48701-04-14 ת"צ
  בים טבריה בע"מ ;קיי. אס. פי מחשחב'   מיכאל פטשנקו נ'  19085-04-14ת"צ 

  פרטנר תקשורת בע"מ ;חב'     מיכאל פטשנקו נ'  4224-06-14ת"צ 

                              חב' סלקום ישראל בע"מ ;  מיכאל פטשנקו נ'  19085-04-14ת"צ 
  בע"מ ;תקשורת  פלאפוןחב'   מיכאל פטשנקו נ'  20116-06-14ת"צ 

  ;אלפא טלקום בע"מחב'   פטשנקו נ'מיכאל   ....................ת"צ 
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 סעד הצהרתי סעד של זיכוי/פיצוי, - סעדיםוה הגדרת הקבוצה  .יב
האישית נה המבקשוכימות שינוי אכיפת הדין/הרתעה/ל
  הקבוצתית: ו

   

המחוקק היה ער לכך כי יהיו מקרים בהם יהיה קשה לזהות/להגדיר את חברי הקבוצה  .398
לטובת  במקרים אלו הוסמך בית המשפט לפסוק סעד, תובענהה/הבקשתאושר ובכל זאת 

 (ג) לחוק).20סעיף הציבור (

 

 סבור כי לא מתקיים קושי בתובענה דנן, להגדיר את קבוצת הייחוס: המבקשואולם  .399

 

  חכמים מכשירי סלולאר/או קיבלו ו שרכשו המשיבהלקוחות ו/או צרכנים של   -הקבוצה  
בשבע  מכשיר טאבלט] - [להלן  מכשיר סמארטפון] או טאבלטים -[להלן

  .תובענההה והבקששלפני מועד הגשת  ,השנים האחרונות

  
  

לטובת הציבור נועד למקרים של רכישת מוצרים בהם אנשים לא זה אם ייפסק סעד   .400
 טורחים לקבל/לשמור חשבוניות/קבלות ויקשה עליהם להוכיח את חברותם בקבוצה.

  

כבר נידונה  םלשמור קבלות בגין רכישת מוצרילפיה אין לצפות מצרכן זו גישה ברם,  .401
) 21009/03(בש"א  2285/03ת"א [כבוד השופטת נורית אחיטוב זאת בפסיקה וכך מסכמת 

  ]:) 16/05/2007 -(פורסם בנבו, ניתן ב רוזיטה צדיק נ' גורי ייבוא והפצה בע"מ ואח'
  

ת מציין בסיכומיו כי אין לצפות מצרכן סביר המבקש"בא כוח 
 –לשמור חשבוניות או קבלות המעידות על קניית מוצרי יסוד 

בכלל, ובמשך תקופה ארוכה בפרט. אכן,  –כדוגמת אבקת כביסה 
קיימת מידה רבה של סבירות בעמדה זו והיא התקבלה על ידי בית 

, 673) 4נז(תנובה נ' תופיק ראבי,  1338/97ע"א  -המשפט העליון ב
. כן, יצוין כי עמדה זו התקבלה על ידי לאחרונה 2003ממחצית שנת 

טורבתיאן נ'   21100/03 , בש"א2286/03בפרשת טורבתיאן (ת"א 
  ). ".4.2.2007, ניתן בים 4507) 1(2007מח - בנקל סוד, תק

.   

  ייצוגיות) לחוק תובענות 2(א)(14לסעיף יתבקש לקבוע בהתאם המחוזי כב' בית המשפט  .402
מייצג  –זו, יהיה בא כוח  תובענההייצוגי וכי בא כוחו שבכותרת  המבקשיהיה  המבקשכי 

 בתובענה הייצוגית דנא.

  

  ) לחוק תובענות ייצוגיות3(א)(14לסעיף כמו כן יתבקש כב' בית המשפט לקבוע בהתאם  .403
 :הוראות הדין ו/או החוק - ה הינן בין היתר כמפורט כדלקמן הבקשכי עילות 

  

 .1981 –לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א  2סעיף לפי  הטעיה  .א

 

 (ב) לחוק הגנת הצרכן.3בסעיף כמשמעו  ניצול מצוקת הצרכן,עשיית דבר שיש בו   .ב

  

 לחוק הגנת הצרכן. 4סעיף לפי  חובת הגילויהפרת   .ג

  

 .1968-לחוק המכר, התשכ"ח 11סעיף הפרת הוראות   .ד
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לחוק  12סעיף לכריתתו של חוזה בתום לב, לפי  לקיים מו"מהפרת החובה   .ה
 .1973-החוזים(חלק כללי), התשל"ג

  

לחוק החוזים(חלק כללי),   39סעיף בתום לב, לפי  לקיים חוזההפרת החובה   .ו
 .1973-התשל"ג

  

 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. 56 לפי הוראת סעיף התרמית,עוולת   .ז

  

 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. 35-36סעיפים  , בנוסחה בהוראותהרשלנותעוולת   .ח

  

 .1979-חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט ולא במשפט, לפי עשיית עושר  .ט

  

תיאור שימוש ב במעשה מסחרי בלתי הוגן, תוך גניבת דעת, גניבת עייןלרבות   .י
ויתרון מסחרי פסולים.                        טובת הנאה השגת כוזב, התערבות לא הוגנת ו

א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה בע"מ ואח' נ' פורום אביזרים [ראו: פס"ד רע"א 
 ]. 23.9.98(מצוי בנבו) מיום  ומוצרי צריכה בע"מ ואח'

  

 הנגזרת מהפרת החוקים שפורטו לעיל. הפרת חובה חקוקהעוולת   .יא

  

זו ו/או בכתב התביעה  תובענהשתפורטנה ב כל עילה אחרת ונוספת העולה מן העובדות .404
 מתקיימת לכל הפחות עילת תביעה אחת. משיבהויואר כי ב המצורף אליה

 

ולהורות לה על תיקון  המשיבהכנגד  הצהרתיצו כמו כן יתבקש כב' בית המשפט, ליתן  .405
, לרבות תיקון ו/או שינוי של ולאלתר של כלל הפרסומים המעוולים ו/או שינוי מתאים

 המיובאים/המשווקים הסמארטפון והטאבלטהכיתוב ע"ג אריזות המכירה של מכשירי 
 הנמכרים באמצעותם בארץ, ובהתאם להוראות הדין.ו/או 

  

 יא לפיו ה הרתעה/אכיפת הדין/שינויל כסעד הצהרתי צו הצהרתי המשיבהליתן כנגד  .406
לחדול מהטעיית הצרכנים, וכי מעתה ואילך  המשיבהוכי על  בניגוד להוראות הדין הפעל

 .כמה הוא נמוךבעליה לפרסם בגלוי ובמובלט כי נפח הזיכרון הפנוי נמוך מהנפח המובנה ו

  

                                                       תביעתו לשני מישורים:סעדי את  המבקשלמען הבהירות מחלק  .407
                                       .עבר]- בגין המחדל והתופעה [מישור ההווה פיצוי/זיכוי -מישור אחד
 עתיד].-פרסום מעתה ואילך [מישור ההווהשל ה הרתעה/אכיפת הדין/שינוי -ומישור שני

  

ן תבמ, והרתעה מהפרתואכיפת הדין צו מניעה לשל אף הפסיקה הכירה בחשיבות סעד  .408
 פרחי נ' ונדום אופנה סניף אילת 3022-09ת"א לעניין  המבקשצו הצהרתי ולשם כך יפנה 

 מצוטט להלן:כלגבי  כב' השופטת צילה צפתקבעה שם  21/9/2010מיום  2594/09בש"א 

                  
 עניין בכל מחדל או במעשה הצרכן הטעיית איסור - מניעה צו

 הגנת לחוק)  13) ( א(2' ס פי על בחובו כולל, בעסקה מהותי
 המחיר או המקובל או הרגיל המחיר" בעניין הטעייה גם, הצרכן

 אוסר הצרכן הגנת לחוק 2' סע, לעיל שצוין כפי". בעבר שנדרש
 צורך ואין, מהותי בעניין לקוח להטעות העלול ומחדל מעשה על

 עילת גיבוש לשם, המצג על הסתמכות או, בפועל הטעייה להוכיח
   הוכחת. שנגרם נזק בגין פיצוי אינו הנדרש הסעד כאשר ההטעיה
 בעניין המשיבה י"ע שנעשה המצג בחינת פי על תעשה ההטעיה

 4655/06) א"ת, ( www.nevo.co.il.( א"בש: ראו( ההבקש נשוא
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 ואופן המשיבה של התמחור שיטת האם מ"בע מולטילוק. נ פרחן
 התמחור שיטת, כאמור לכאורה? צרכן להטעות עלולים הצגתה
 הרווחת הסברה נוכח בחנות הרוכשים ציבור את להטעות עלולה

 שכן וכל, מ"המע בשיעור מופחת באילת לצרכן המחיר כי בציבור
", אילת מחיר" המחיר תג על לסמן לנכון מצאה המשיבה כאשר

, מ"מע העדר בשל לאילת ייחודית הפחתה על מלמד שכאמור מצג
   מחיר תג סימון כמו אחרות בערים דומה מצג בנמצא שאין בעוד

 עילת המבקש בידי לכאורה שקמה כך. למשל" גן רמת מחיר" -כ
 הרי חוקית הינה התמחור שיטת כי נמצא אם אף לכן. ההטעיה
 המחיר באילת כי בציבור מושרשת רווחת הסברה קיימת שכאשר

 טרחה אקטיבי באופן המשיבה וכאשר מ"מע מופחת לצרכן
 נראה", אילת מחיר" המחיר תג ליד בהציגה זה מצג והדגישה

 הצרכן הגנת חוק פי על הטעייה עילת לו קיימת אכן כי לכאורה
 והרתעה הדין אכיפת בבחינת מניעה צו של בסעד אותו המזכה

  [ההדגשה בקו איננה במקור].                                      .הפרתו מפני
  
  

העתק  המבקש, שיורה לה להמציא לידי ב"כ המשיבהליתן צו עשה כנגד כמו כן מבוקש  .409
 התופעה והמחדלמן המסמכים הנדרשים לצורך בדיקה והערכה מדויקת יותר של היקף 

כל מכשירי ] של מספרם של הלקוחותנשוא תובענה זו, לרבות: היקפי המכירות [
 הסמארטפון ו/או מכשיר הטאבלט שנמכרו במהלך השנים האחרונות.

  

העתק מן המסמכים  המבקש, להמציא לידי ב"כ המשיבהאת ליתן צו עשה שיחייב  .410
כל מכשירי הסמארטפון ו/או ממכירת  המשיבהשהפיקה  כימות הרווחיםהנדרשים לשם 

 מכשיר הטאבלט שנמכרו במהלך השנים האחרונות.

  

העתק מן המסמכים  המבקש, שיורה לה להמציא לידי ב"כ המשיבהליתן צו עשה כנגד  .411
הנדרשים לצורך בדיקה והערכה מדויקת יותר של עלויות השיווק והפרסום שהשקיעה 

כל מכשירי  שערכה מדי שנה לשם קידום מכירת קמפייניםמסע המימון לשם  המשיבה
 הסמארטפון ו/או מכשיר הטאבלט שנמכרו במהלך השנים האחרונות.

  

כדין, מכל חבר הקבוצה, תוך הצגת המצג שלא  המשיבהליתן צו להשבת הסכומים שגבו  .412
בקשר למכשירי הסמארטפון ו/או מכשיר הטאבלט שנמכרו במהלך השנים המטעה 

כביכול נפח האחסון הפנוי שלהם הינו לדוגמא:                                                           האחרונות 

GB1 ; GB  4  ; GB 8   ; GB 16   ; GB 32  ; GB  64  במציאות הנפח היה נמוך יותרכש.  

  

כרטיס להשבת הסכומים ששילמו חברי הקבוצה לשם רכישת  המשיבהד גליתן צו כנ .413
 .המשיבה, כהתקן חיצוני שנועד "לרפא" את התופעה והמחדל של זיכרון ואחסון חיצוני

  

הסעד המבוקש הוא ) לחוק תובענות ייצוגיות 4(א)(14סעיף  לקבוע כי בהתאם להוראת .414
למבקש וכן לכל אחד מחברי הקבוצה בגין נזק ההטעיה שנגרם עפ"י  פיצוי אישיסעד של 

 ה.הבקשעילות 

  

ולכל חברי הקבוצה, את נפח  הלשדרג על חשבונ המשיבההמחייב את  צו עשהליתן  .415
האחסון של זיכרון המכשירים לדרגת אחסון גבוהה יותר מזו שקיימת במכשיר שרכשו 

מכשירו ישודרג  GB 16: מי שרכש מכשיר [סמארטפון ו/או טאבלט] בנפח של ולדוגמא

 וכך הלאה. GB 32לנפח של 
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, לממן לכל חברי הקבוצה המשיבההמחייב את  צו עשהאו לחילופין האמור לעיל, ליתן  .416
בעל נפח אחסון גבוה בדרגה אחת יותר, כך שהשדרוג יהא לדוגמא:  כרטיס זיכרון חיצוני

 וכך הלאה. GB 32של  כרטיס זיכרון חיצונייוצמד  GB 4של למכשיר בנפח 

  

בית המשפט להורות על כל סעד אחר לטובת הקבוצה  ודלחילופי חילופין יתבקש כב  .417
(ג) לחוק תובענות 20לסעיף המיוצגת, כולה או חלקה, ו/או לטובת הציבור, בהתאם 

 ייצוגיות.
  

זו  תובענהכי ההחלטה ב ייצוגיותלחוק תובענות  25סעיף  וכן להורות בהתאם להוראת .418
תישאנה בכל הוצאות  המשיבהתפורסם באופן שייקבע על ידי בית המשפט הנכבד, וכי 

 הפרסום.

  

רחתו של שכר טלקבוע את המחוזי בנוסף לכל האמור לעיל, יתבקש כב' בית המשפט  .419
בתובענה הייצוגית, וזאת בשיעור שיראה לו  המבקש/המבקשעורך הדין המייצג את 

 לנכון לפסוק עבור הייצוג בערכאה הראשונה.

  

, 2010-) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע11(א)(2על מנת לענות על הנדרש בתקנה  .420
+ מע"מ משווי הסעד הכולל 15%בשיעור  -מבוקש לחשב את שכר הטרחה המוצע לב"כ 

 וכפי שיקבע.

  

, וזאת מתוך הסכום המבקשמשפט הנכבד לקבוע שכר ראוי, עבור כמו כן יתבקש בית ה .421
שייפסק ו/או מתוך שווי הסעד הכולל שייפסק, לאחר ניכוי ההוצאות ושכר טרחת עורך 

על הראיות שליקט  ,ה ובהוכחתההבקשהדין, וזאת לנוכח הטרחה הרבה שטרח בהגשת 
 והציג בעבור חברי הקבוצה.

  

, 2010-) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע12(א)(2על מנת לענות על הנדרש בתקנה  .422
+ מע"מ משווי הסעד הכולל  5%בשיעור  –מבוקש לחשב את הגמול המוצע למבקש 

 שייפסק.

  

כמו כן יתבקש כב' בית המשפט, ליתן כל הוראה נוספת ונדרשת בדבר הדיון בתובענה,  .423
 וכפי שימצא לנכון. 

זו, בלוויית שכ"ט  תובענהבהוצאות  המשיבהכן יתבקש בית המשפט הנכבד, לחייב את  .424
 עו"ד בצירוף תשלום המע"מ כדין.

  

ה הייצוגית מעוררת שאלות מהותיות של הבקשוכן, יתבקש כב' בית המשפט לקבוע כי  .425
ים, בין היתר המבקשעובדה ו/או של משפט שטרם הוכרעו, והמשותפות לחברי קבוצת 
 הפנוי נפח האחסון עלבסוגיית הטעיית הלקוחות/הצרכנים במניעת אספקת מידע חיוני 

 .המשיבהאצל  מכשירי סמארטפון/טאבלטרכישת לעובר להחלטתם  - לשימושם הנותר

  

ים, בגין הנזק, המבקשוכן, לקבוע כי הסעד המבוקש הוא פיצוי שיינתן לכל חבר בקבוצת  .426
, לחילופין המשיבהנגרם לו כתוצאה ממעשיה ו/או ממחדליה של לאו דווקא הממוני, ש

 להורות על סעד אחר לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, או לציבור.
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 ., כבר קיים המבקשהפתרון המוצע ע"י בו השינוי ו מישוריג'. 
 

  
 פרמסבמסגרת תיק  המבקש, עליו הסכים , ההרתעה, והאכיפההפתרון במישור השינוי .427

אריזות המכשירים המיובאים בנוסח האומר:                                             "גכלל הוספת כיתוב ע 36379-11-13ת"צ 

 

האחסון הכולל של  "נפח האחסון הפנוי לשימוש עלול להיות נמוך מנפח
המכשיר, עקב התקנת מערכת הפעלה, חלוקה למחיצות פנימיות 

 במכשיר, התקנת תוכנות וכדומה".

  

 מעשה בית דין ; השתק עילה ומניעות  הסדר הסתלקות ;'. די
  

ציבורי לגרום ליבואניות -ראה צורך צרכנילאחר שנפל קורבן למחדל ולתופעה,  ,המבקש .428
עובר להחלטת הצרכנים לרכוש  - לשימוש הנותר הפנוי האחסוןנפח  לפרסם בגלוי את

 .מכשירי סמארטפון/טאבלט

  

במסגרת תיק  ה הייצוגית הנדונההבקשאת  המבקשהגיש  19/11/13אשר על כן ביום  .429
 . 36379-11-13מס' ת"צ 

  

קוימו פגישות עבודה בין הצדדים ו ,למבקש המשיבהה, פנו הבקשלאחר הגשת בסמוך ו .430
 .המבקשעניין השינוי הרצוי על דעת ל ,למציאת פתרון מוסכםומו"מ 

  

 זו כבר ניתן פסק דין חלקי בתיק, במסגרתו אושרה הסתלקותה של תובענהנכון להגשת  .431
הסכמות בכפוף ל 4שהייתה משיבה מס'  חב' ברס אלקטרה תקשורת סלולרית בע"מ,

 עתיד].-הפרסום מעתה ואילך [מישור ההווה - מישור השינויבשקיבלו תוקף ועיקרן 

  

 לבקשת ההסתלקות קובע כדלקמן:  7סעיף  כאמור לעיל, .432

  

"... על אף האמור, ומבלי שיש בכך כדי להוות הסכמה לאילו מן הטענות  
אלקטרה  המועלות בתובענה ובבקשת האישור, הוסכם בין הצדדים, כי ברס

תפעל להוספת כיתוב על גבי אריזות המכשירים המיובאים על ידה, שנוסחו 
: "נפח האחסון הפנוי לשימוש עלול להיות נמוך מנפח האחסון הכולל כדלקמן

במכשיר, של המכשיר, עקב התקנת מערכת הפעלה, חלוקה למחיצות פנימיות 
  התקנת תוכנות וכדומה".

  

מוש עלול להיות נמוך מנפח האחסון הכולל של המכשיר, עקב "נפח האחסון הפנוי לשי  ודוק,  .433

 התקנת מערכת הפעלה, חלוקה למחיצות פנימיות במכשיר, התקנת תוכנות וכדומה".

  

 בקשה לתובענה/ 'לנספח עותק בקשת ההסתלקות מצ"ב  •
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 קבע כדלהלן:                    כב' השופט יצחק ענברמפי  17/2/14ברם, פסק הדין החלקי מיום  .434

 

"אין בפסק דין זה כדי להוות הבעת עמדה באשר לגופן של טענות 
הצדדים, וההסתלקות מאושרת אך מן הטעם שעדיין לא התקיים דיון 
לגופה של בקשת האישור, מחד גיסא, ושאין בה כדי ליצור מעשה בית 
דין החוסם את מי מחברי הקבוצה, מאידך גיסא. מטעמים אלו אף אינני 

בקש חילופי או להורות על פרסום דבר ההסתלקות רואה לפעול לאיתור מ
בעיתונות. המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים ולמנהל בתי המשפט 
לצורך רישומו בפנקס תובענות ייצוגיות. מובהר כי אין מניעה לפרסם 

  פסק דין זה.". 
  

 בקשה לתובענה/ 'לאנספח עותק פסק הדין החלקי מצ"ב  •

 
חב'  6משיבה ובין  המבקשם הסדר סילוק נוסף והפעם בין בנוסף לכל האמור לעיל, נחת .435

, אשר במהותו הינו שיכפול כמעט מדויק של הסכם הסתלקותה של דיגיטל בע"מרונלייט 
ואף בו הוסכם על פרסום מדבקת  חב' ברס אלקטרה תקשורת סלולרית בע"מ 4משיבה 

                                                                                                                                      מידע בנוסחה שלהלן:

 

"נפח האחסון הפנוי לשימוש עלול להיות נמוך מנפח 
האחסון הכולל של המכשיר, עקב התקנת מערכת הפעלה, 

  ".וכדומה התקנת תוכנות חלוקה למחיצות פנימיות במכשיר,
  

 בקשה לתובענה/ 'לבנספח בקשת ההסתלקות מצ"ב  •

 

 בקשה לתובענה/ 'לגנספח "ב הדין החלקי מצעותק פסק  •
 

לא זאת בלבד ובנוסף להסכמי ההסתלקות הנ"ל נחתם לאחרונה הסכם נוסף והפעם  .436
נ' המילטון חשמל  מיכאל פטשנקו 47348-03-14בתיק בית משפט מחוזי מרכז מס' ת"צ 

 כב' השופטת אסתר שטמר.מפי  8/6/14מיום  ואלקטרוניקה בע"מ

 

 בקשה לתובענה/ נספח לד'עותק פסק הדין החלקי מצ"ב  •

 

 בעליאותם בין שנקבע למעשה בית דין ניצב הכלל של סופיות הדיון  , המבחןלא זו אף זו .437
 כב' השופטת ע' ארבלכך שלא יעלה צורך לדון בעניין שכבר הוכרע בעבר [דברי  הדין,

 . ])8/9/05, מצוי במאגר נבו (גורה נ' בנק לאומי לישראל 4078/04בתיק ע"א 

 

 השתק, יהוהשני השתק עילה, האחתנחלק לשתי דוקטרינות ראשיות:  מעשה בית דין .438
כאשר התפיסה המנחה היא להביא במקרים המתאימים לסיום ההתדיינות  פלוגתא,

 לוי יסמין בע"מ נ' ת.ג.י. 2035/03המשפטית שבין אותם צדדים באותו עניין. [ראו: ע"א 
 .])2004( 447,452) 6, פ"ד נח(בע"מ

  

אריה חברה לביטוח בע"מ נ' סקום  259/83[ראו: ע"א  זהות העילהבנוסף לתנאי בדבר  .439
 זהות צדדיםחייב להתקיים תנאי יסודי של )], 1985(141,147) 4, פ"ד לט() בע"מ(ישראל

 )].1956( 804פ"ד י  ראש העיר רמת גן נ' חב' פרדס ינאי, 143/51בשני ההליכים [ע"א 
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 165638/08בבש"א (שלום ת"א)  כב' השופטת נועה גרוסמןה קבע זהות הצדדיםבשאלת  .440
 )2008(3286), 3(2008של -, תק) בע"מ1993סי הפצה ( נ' טריפל 2006ג'את סיסטמס -טי

כי: די בשוני הקיים בין מספרי הח.פ של שתי החברות על מנת לבסס טענה לישויות 
  אי זהות הצדדים.משפטיות נפרדות היוצרות את השוני הנדרש בשאלת 

  

פוזיטיבית לגופה של הכרעה צריך שתהא  מעשה בית דיןכך או כך, על מנת לקומם  .441
, כממצא שנקבע על ידי בית המשפט תוך שהתקיימה התדיינות בשאלה מחלוקת

), 1, פ"ד כרך ו(שלמה פלמן נ' יחיא 126/51ע"א העובדתית שהועמדה למחלוקת [
313)1952.[( 

  

דנא בנפרד ובמובחן מכל הליך  תובענהמכל הנאמר לעיל לא מתקיימת כל מניעה לדון ב .442
  ובכלל. 36379-11-13מס' ת"צ אחר, בין אם זה בתיק 

   

תובענה ייצוגית כנגד יבואניות מכשירי  המבקשהגיש  1/131/19כאמור בפתיח, ביום  .443
 הנדון בבית המשפט המחוזי בת"א. 36379-11-13מס' ת"צ בתיק  סמארטפון וטאבלטים

 

תגרום לכל שוק  המשיבהכדוגמת  משווקיםה כנגד ההבקשסבר כי הגשת  המבקש .444
משווקי המכשירים ; רשתות השיווק; מפעילי דוכני המכירה בקניונים ובכלל חנויות 

 להקפיד על פרסום נפחי הזיכרון הנכונים הנותרים לשימוש הצרכן. –המכירה 

  

שתופץ גלויה  /הבהרהכי היבואניות תפרסמנה אזהרה המבקשלכל הפחות קיווה  .445
  :                                                                 כי ,קונים לדעת ומראשודומיה, ולפיה על ה המשיבהבמסגרת 

 ,                                             מזה המפורסם כנפח מובנה נמוךנפח הזיכרון הפנוי לשימוש הלקוח, 
   .הנותר לשימוש הצרכן בעת קניית המכשיר וכן לציין את הנפח הפנוי

  

טרם  המשיבהו ה הייצוגית,הבקשמני מועד הגשת  חודשים 7 -למעלה מ חלפוברם,  .446
, המבקשה הייצוגית שהגיש הבקשפרסמה דבר וחצי דבר המעיד כי הפנימה את משמעות 

 כנגד היבואניות.

  

ברס אלקטרה תקשורת סלולרית חב'  יתרה מכך, אף פרסום הסדר ההסתלקות מטעם .447
לפרסם את  המשיבהבתובענה האמורה לעיל, לא דרבן את  4משיבה מס' שהייתה  ,בע"מ

[על שיעור הזיכרון הפנוי בכל מכשיר ומכשיר], לא בסניפיה ; לא באתר  נתוני האמת
 האינטרנט שלה ולא בכלל.

  

   חב'  5משיבה עם  36379-11-13ת"צ יתרה מכך, אף פרסום הסדר ההסתלקות בתיק  .448
סם את נתוני האמת [על שיעור הזיכרון לפר המשיבהלא דרבן את  טאץ' גרופ בע"מ

 הפנוי בכל מכשיר ומכשיר], לא באתר האינטרנט שלה ולא בכלל.
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  : יישום השינוי ע"י משיבות לשעברנעילהלעת . 'זט
  

זו ואישורה של התביעה דנא כייצוגית עניינם בהטעיה צרכנית רחבת  תובענהכאמור ,  .449
, במעין קוד משותף, להוליך שולל את המשיבה ההיקף וחמורה מסוגה, במסגרתה פעל

נפח מצג שווא מטעה, כביכול  המציג יאקהל לקוחותיה, צרכנים מן השורה, תוך כדי שה

המופיע על גבי  ] GB1 ; GB  4  ; GB 8   ; GB 16   ; GB 32  ; GB  64[ האחסון/הזיכרון

, בעוד הנקי/הפנוי/האמיתינפח האחסון הוא   -סמארטפון ו/או טאבלט-פרסומי המכשיר 
יוצר אשר עמו  /המובנה נפח האחסון הראשוני/הכוללשהנתון המטעה סימל בעצם את 

מכרה  ושאות נפח האחסון הנקי/הפנוי/האמיתיהמכשיר בפס הייצור, ומכל מקום, 
בין [מבקש בעת פתיחת אריזת המכשיר לראשונה היה נמוך עשרות אחוזים,ל המשיבה

 .GB1 ; GB  4  ; GB 8   ; GB 16   ; GB 32  ; GB  64ל: מאותו סימו ]40%-20%

 

ה וחברי הקבוצה, ובכך אפשר המבקשאת הנתון הזה לידיעתם של  הלא הביא המשיבה .450
ורוכשים אלפי עסקאות צרכניות מטעות, בהן רכשו ואת קיומן של מאות  ועודנה מאפשרת

, מבלי טאבלטיםו סמארטפוניםוצרכנים מן הישוב מאות אלפי מכשירי  המשיבהלקוחות 
 לדעת כי נפח האחסון העומד לשימושם איננו זה אליו התכוונו בעת הקנייה.

  

גניבת הדעת, מצג השווא המטעה, ההולכה שולל, עצימת העיניים, ההיתממות,  .451
ההתעשרות הקלה, עשיית עושר על גב חברי הקבוצה, קיום חוזה בחוסר תום לב, 

 המבקשעד שבא  המשיבההרמייה, פרסומי הכזב, הסתרת המידע: כל אלה אפיינו את 
 שהגיש לאישור כתובענה ייצוגית.  ההבקשהבלתי ראויה, ומכאן  הוחשף את התנהלות

  

ולכיסם של יצרני  הרווחים עצומים, אשר כלל לא היו מגיעים לכיס וגורפת הגרפ המשיבה .452
ומראש מהו נפח האחסון  תמפרסמ ייתהכדין וה ה'כרטיסי הזיכרון החיצוני' לו נהג

 נייה.  הפנוי/הנקי העומד לשימוש חברי הקבוצה ; הלקוחות ; הצרכנים עד ולפני מעמד הק

  

לפנינו מקרה מובהק של ניצול הצרכן המוחלש, מקרה המבטא את רצון המחוקק ליתן  .453
הגשת  –לאותו צרכן את הכלי המתאים ביותר למיגור המחדל שליווה את התופעה והוא 

 תביעה ייצוגית בשם כלל חברי הקבוצה ולטובתם.

  

 -  סמארטפון וטאבלטמכשירי מאות מוכרת בממוצע בחודש  המשיבהבהילקח בחשבון ש .454
 משווקות הדומיננטיות מה יאה המשיבהובהתייחס לעובדה כי  –ת הפעלה ומובני מערכ

ובהתאם לשיעור פיצוי של  סניפים 70לא פחות מאשר  בפריסה ארצית של תבשוק הפועל
ה על סך: הבקשעומד סכום אחרונות בלבד, השנים  -ביחס ללצרכן/לקוח/מכשיר ₪  649

,000,0004 ₪  . 

  

 יישום הסדרי ההסתלקות הלכה למעשה ע"י המשיבות

  

נגדן  תובענהה/ההבקשבית המשפט הנכבד יופנה לשינוי שכבר ייושם ע"י משיבות ש .455
 . ולהלן סולקה ואשר מפרסמות את השינוי המבוקש ע"ג פרסומיהן, כנדרש

  

הנ"ל חב'  6הינה משיבה שהיבואנית שלה   LGכך למשל מיושם ההסדר המבוקש ע"י חב'  .456

   .אשר מפרסמת את ההסדר ע"ג פרוספקטים ובאתר רונלייט דיגיטל בע"מ

  

 בקשה לתובענה/ 'הנספח למצ"ב  הפרסוםעותק  •
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שהיבואנית שלה הינה חב' ברס  sonyכך למשל מיושם ההסדר המבוקש ע"י חב'  .457

 .4אלקטרה תקשורת סלולרית בע"מ, שהייתה משיבה מס' 

 

 בקשה לתובענה/ 'ונספח לעותק הפרסום מצ"ב  •

 

המילטון היבואנית שלה הינה חב'     AKAIכך למשל מיושם ההסדר המבוקש ע"י חב'  .458

מיכאל פטשנקו נ' המילטון חשמל  14-03-47348בע"מ בתיק ת"צ חשמל ואלקטרוניקה 
 .ואלקטרוניקה בע"מ

 

 בקשה לתובענה/ 'זנספח לעותק הפרסום מצ"ב  •

  

 הנכבד להורות כדלקמן:מרכז שר על כל האמור יתבקש בית המשפט המחוזי א  .459

  

 ולהפוך את התביעה לתובענה ייצוגית. ההבקשלאשר את   .א

 כתובע ייצוגי מתאים. המבקשלאשר את   .ב

ה הייצוגית, כמפורט לעיל הבקשלהגדיר את חברי הקבוצה המיוצגים לצורך   .ג
 והכול בהתאם לשיקול דעת כב' בית המשפט המחוזי.

רתי כמבוקש מבית המשפט ליתן צווי מניעה ו/או צווי עשה ו/או סעד הצה  .ד
 הנכבד, וכפי שיראה לנכון ולצודק  להחליט בנסיבות העניין.

לאשר את הליכי הפיצוי הכספי וההשבה וכן מתן הסעדים בעין אותם דרש   .ה
 בשם חברי הקבוצה וכפי שיסבור כב' בית המשפט כי צודק ליתן. המבקש

ום של ה על דרך של אומדנא, ולכל הפחות את הסכהבקשלאשר את סכום   .ו

,000,0004 ₪   

ים, או המבקשלהורות על אופן הוכחת הנזק האישי של כל חבר בקבוצת   .ז
קבוצתי ו/או פיצוי לציבור ו/או בכל -לחילופין להורות על תשלום פיצוי כללי

 דרך שיראה בית המשפט כצודק וכנכון להורות.

 להורות על פסיקת פיצוי הולם למבקש.  .ח

, בהתאם לשיקול דעתו של בית המבקשעל תשלום שכ"ט עו"ד לב"כ  להורות  .ט
המשפט הנכבד,  בלוויית תשלום עבור הוצאות ההליכים והוצאות משפט 
 ובהתאם לתועלת שהפיקה הקבוצה ולמאמצים שהושקעו להוכחת הזכות.

  

הסמכות העניינית וכן המקומית לדון בתובענה  יפו- בת"א לבית המשפט המחוזי הנכבד .460
 . צירוף הדיונים בסוגיות הזהות בתיקים הקודמיםבין היתר לאור וזאת 

 

 

  

       אילתהוכן, נערך ונחתם ב
  1/7/14ביום  


