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       בבית המשפט המחוזי 
  ת"צ         מרכז

 
 

 361233102ת.ז.  –דהן  קצחי. 1 :בענין  
 613036212ת.ז.  –שלי שוורצבאום . 3   
 613036233ת.ז.  –. אריה שוורצבאום 2   

 
ו/או  ו/או בועז דרנס טומשיןו/או ליאור  מרקמןגלעד ע"י ב"כ 

שרון עומסי ו/או בנימין פרלמן ו/או יעל טומשין ו/או גיא 
רינטוביץ ו/או ניר גנאיניסקי ו/או אורי צור ו/או גיל גאנוניאן 
ו/או אופיר צוברי ו/או מיכאל לנג ו/או עמוס כהן ו/או דוד 

ו/או  שוורצבאום ו/או אייל יקר ו/או איתי קורש ו/או רותם עידן
ור ו/או טל אלבוים ו/או גיא ברק ו/או תומר ד ו/או אסף עוזירי

 .חן לוי ו/או אורטל יונהאלירן וקנין ו/או 
)פארק  3רח' פקריס , ממרכז רורברג, אגף איינשטיין, קומה ה'

 .ת.מ.ר(, רחובות
 80-1313989, פקס': 80-1313988טל': 

   
 ";המבקשיםלהלן: "

 
 

 -נגד  -
 33-631320-4אוטו סנטר שותפות מוגבלת ע.מ   

 
 
 

 נס ציונה 6פטיש ה
 

 להלן: "המשיבה";
 
 

 ., חוזיתתביעה ייצוגית כספית, נזיקית :התביעה מהות

 )הערכה( ₪ 008,888,888 :התביעה סכום

 

 תביעה כתובענה ייצוגיתר ושיקשה לאב
 3660-בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו

  
 :כדלקמן להורות מתבקש הנכבד המשפט בית

 מכוח ייצוגית כתובענה"(, התובענה: "להלן) המבקשים ידי על הוגשה אשר התובענה את לאשר .9
 "(.ייצוגיות תובענות חוק: "להלן) 0886-ו"התשס, הייצוגיות התובענות חוק

 מוגשת בשמה הקבוצה כי ייצוגיות תובענות לחוק( 9()א)91 -ו 98 לסעיפים בהתאם לקבוע .0
 :כדלקמןעל ידי שתי תתי קבוצות,  ,תוגדר הייצוגית התובענה

הצעה המשיבה לעניין  או מצג מטעם מתאשר נחשף לפרסו צרכן"כל 
, אשר כלל התייחסות לשווי הרכב בהתאם למחירון שומשרכב מלרכישת 

בהתאם  השווי שהוצג לא שיקף את השווי האמיתי בכל מקרה בולוי יצחק, 
 למחירון זה;

מצג  , לאחר שהוצג לומשומש כל צרכן בישראל אשר רכש מהמשיבה רכב
של אותו לפיו שווי הרכב בהתאם למחירון לוי יצחק גבוה משוויו האמיתי 

 "לפי מחירון זהרכב 

 .לקבוצה אחרת הגדרה לקבוע המשפט בית' כב יתבקש, לחילופין .3

 הייצוגיים התובעים יהיו המבקשים כי, ייצוגיות תובענות לחוק( 0()א)91 לסעיף בהתאם לקבוע .1
 .המייצג כוחה-בא יהיה טומשין,, משרד מרקמן את כוחם בא וכי
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 להורות םהינ יםהמבוקש יםהסעד כי ייצוגיות תובענות לחוק( 1()א)91 לסעיף בהתאם לקבוע .5
 :למשיבה

 ,בפרסומותיה - כל מחירון אחרמחיר של מהצגת "מחיר מחירון לוי יצחק", או  לחדול .5.9
אלא אם המחיר המוצג  –במסמכים או במצגים אחרים מטעמה הקשורים במכירת כלי רכב 

 ;משקף את השווי האמיתי של אותו כלי רכב, בהתאם למחירון המוצג

את התחייבות המשיבה, לביצוע רכישה חוזרת במחיר מחירון, בהתאם לשווי  לאכוף .5.0
לפצות את הצרכנים בגין  –, ובמקרים בהם הדבר אינו מעשי האמיתי של כל כלי רכב

 ;נזקיהם

ו/או למצגי השווא של המשיבה  אשר נחשפו לפרסומת המטעהחברי הקבוצה את כל  לפצות .5.3
 ;בגין נזקיהם

 את כל חברי הקבוצה אשר רכשו כלי רכב בפועל, לאחר שנחשפו לפרסומת המטעה לפצות .5.1
 ;ו/או אשר רכשו את כלי הרכב על סמך מצג השווא של המשיבה

 והכל כמפורט להלן.

 כולה, המיוצגת הקבוצה לטובת אחר סעד כל על להורותמתבקש בית המשפט הנכבד , לחילופין .6
 .ייצוגיות תובענות לחוק 08 לסעיף בהתאם, הציבור לטובת או, חלקה או

 את והגישו שטרחו כמי טרחה שכר המבקשים כוח לבא לפסוק וכן מיוחד גמול מבקשיםל לפסוק .7
על  וכאחוז מסוים מסך הפיצוי שיפסק לחברי הקבוצה, על הטרחה והסיכון שנטל ,ל"הנ התביעה

 . ובניהול התובענהם בהגשה עצמ

שא יההחלטה על אישור התובענה כייצוגית ונוסחה, וכן הוראה כי המשיבה ת להורות על פרסום .0
 .בהוצאות הפרסום הנ"ל

 

 :הבקשה נימוקי ואלה

 

 :הבקשהתמצית 

הינה חלק מקבוצת "מאיר" העוסקת ביבוא, השכרה ומכירה של כלי רכב. עיקר המשיבה  .1
 .משומשיםבמכירת כלי רכב  המשיבה הואעיסוקה של 

בנוהג פסול של הינה  ,המשפט הנכבד לאשר כייצוגית אותה מתבקש בית ,יינה של תובענה זוענ .98
אותם  הטעיית צרכנים לעניין שווי כלי הרכבהמשיבה, אשר מטרתו להשיא את רווחיה, תוך 

 היא מבקשת למכור. 

על ידי  ובמצגים הנוצריםוכן בפרסומים  ,)מרשתת( אינטרנטבבין היתר המשיבה, של  בפרסומות .99
סכום  המוצג למכירה היא נוהגת לציין ליד כל כלי רכב נציגי המכירות הפועלים מטעמה,

)להלן גם:  "מחירון לוי יצחק"כלי רכב, בהתאם ל אותושל  ושווישקף את כמ המתואר
 . ("המחירון"

אינו משקף את שווי כלי הרכב, אלא מהווה בכל המקרים הנ"ל המוצג  המחירוןבפועל, מחיר  .90
עיקר הפער נובע מכך שהשיבה נוהגת לייחס  של כלי הרכב בהתאם למחירון. וסכום גבוה משווי

לכלי הרכב שווי אשר אינו מביא בחשבון את כלל המשתנים המשפיעים על שווי הרכב בהתאם 
 למחירון )כדוגמת בעלות קודמת או קילומטראז' גבוה(.

שווי האמיתי של כלי עניין הל הטעיית הצרכניםהיא  מוטהצגת אותו מחיר מחירון הב המטרה .93
  הרכב.

, המוצג כהטבה לצרכן לעומת מפוברק חירוןבשלב שני, מציעה המשיבה "הנחה" על אותו מחיר מ .91
. בפועל, לא מציעה המשיבה הנחה כלשהי, ולעיתים המחיר המבוקש על ידי המשיבה רכבשווי ה

 המחירון אליו היא מפנה. תי של אותו כלי רכב לפייהאמ מחירהגבוה מ –

רכב במחיר גבוה מזה אשר היתה מקבלת תמורת הכלי  למכור את המשיבהבקשת בדרך זו מ .95
 ה.אילולא ההטעיאותם כלי רכב 
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המשיבה אף נוהגת לתת "התחייבות לרכישה חוזרת במחיר מחירון" של חלק מכלי הרכב  .96
בהתחייבות לרכישת הרכב בתמורה כספית, ללא התחייבות לביצוע מדובר הנמכרים על ידה. 

 רכישה של כלי רכב חלופי.

כפי שיפורט להלן, הפער בין מחיר המחירון האמיתי, לזה המוצג על ידי המשיבה, מוביל לפגיעה 
 של כלי רכב אלה.  נוספת ברוכשים

החוזרת, אין אפשרות בשל השיטה בה המשיבה מבצעת את חישוב שווי כלי הרכב בעת הרכישה 
מבקש לצרכן ה מוצעתז ה"הנחה" הפיקטיבית מהתמורה הוזיקבשל  –ליהנות מההטבה הנטענת 

 .ר לה בחזרה את כלי הרכבוכלמ

המקוזזת על ידי המשיבה בעת חישוב השווי למכירה שיטת חישוב ה"הנחה"  ,לעיתיםחמור מכך.  .97
כלי הרכב  ה חוזרת שללכך שהשווי לפיו ניתן לממש את ה"הטבה" למכיר המובילחוזרת, 
שאין כל הצדקה לממש את  במקרה כזה, כמובן .נמוך משווי כלי הרכב בשוק החופשי - למשיבה

 .הניתנת על ידי המשיבה ההתחייבות

כך זוכה המשיבה ליתרון תחרותי ומסחרי, בדמות התחייבות לרכישה חוזרת, אשר מניעה 
 בעוד אין כל ממש התחייבות זו. –ים לבצע עימה עסקאות לרכישת כלי רכב צרכנ

פקודת , ושל של חוק החוזים, הגנת הצרכןהפרה בוטה של חוק התנהלותה של המשיבה מהווה  .90
 .]נוסח חדש[ הנזיקין

לנזקים המבצעים עימה עסקאות, גורמת לצרכנים  המשיבהכמפורט בהרחבה בבקשה, התנהלות  .91
 ממוניים. ממוניים ובלתי

בעניינה של המשיבה, וכפי שיבואר להלן, לא מדובר בטעות בעלמא, אלא בהתנהלות מכוונת  .08
להגדיל את רווחיה, על חשבון הצרכנים המבקשים לרכוש כלי רכב, תוך וסדורה, אשר נועדה 

 הטעייתם וניצול בורותם.

רך פסולה זו. המבקשים יטענו, כי בראש ובראשונה יש למנוע מהמשיבה להמשיך לנהוג בד .09
פרסום 'מחיר מחירון'  ,לשיטת המבקשים עומדות בפני המשיבה שתי חלופות סבירות: האחת

'מחיר מחירון' או שימוש בלהימנע מפרסום  ,והשניה ;המשקף את שוויו האמיתי של כלי הרכב
 כל כלי רכב.לגבי 

בנסיבות העניין, המפורטות בהרחבה בבקשה דנן, אישורה וניהולה של התובענה כייצוגית עולה  .00
 נועדואשר  -של חוק הגנת הצרכן בקנה אחד עם מטרתו של חוק תובענות ייצוגיות, ועם התכלית 

מתן אפשרות לביצוע אכיפה , תוך גדוליםלאזן את כוחות הצרכנים מול גופים מסחריים 
 והתרעה.

בכל התנאים לאישורה של התובענה כתובענה  עומדים עצמם והםיטענו כי הבקשה  המבקשים .03
 ייצוגית, כמפורט בפתח הבקשה. 

תביעות פרטניות ובודדות, קרוב לוודאי, לא תוביל לאכיפה, הרתעה ומתן סעד הולם.  הגשת .01
ממעשיה  על מנת לחייב את המשיבה לחדולבשל כך, קיימת חשיבות בקבלת הבקשה דנן וזאת 

גופים  שלו המשיבה שללמען ביסוסה של התרעה אפקטיבית הפסולים, לשם פיצוי הצרכנים ו
  דומים.

 

 מבוא

 עניינה, כדלקמן:התובענה שאישורה כייצוגית מתבקש כעת,  .05

 - ניםצרכ להטעות, במחדל או במעשהדבר פרסומת העלול,  פרסוםהטעיה של צרכנים, ו .05.9
הגנת חוק : "ולעיל )להלן 9109-א"תשמ, הצרכן הגנת חוקלחוק  7-ו 0לסעיפים בניגוד 
 ."(הצרכן

ניצול בורותם של צרכנים ו/או הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליהם, לשם קבלת תמורה  .05.0
 לחוק הגנת הצרכן. 3בניגוד לסעיף  - העולה על המקובלת

לחוק  90בניגוד לסעיף  –ניהול משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה, שלא בתום לב  .05.3
 ."(חוק החוזים)להלן ולעיל: " 9173-החוזים )חלק כללי(, תשל"ג

לפקודת הנזיקין  56וסעיף  35-36בניגוד לסעיפים  -עוולת רשלנות ועוולת תרמית )הטעיה(  .05.1
 "(.פקודת הנזיקין]נוסח חדש[ )להלן ולעיל: "
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 הצדדים

וחברת אוטו  מ.מ.מ. טרייד אין בע"מהמצויה בבעלות חברת הינה שותפות רשומה,  המשיבה .06
"מאיר". הקבוצה מצהירה על עצמה כקבוצת המהוות חלק מקבוצת הרכב , מאיר בע"מ –סנטר 

 .הרכב הגדולה בישראל

  מסומן א' –של המשיבה מצ"ב תדפיס רשם החברות  -

בין היתר נחשפו  .כלי רכב התעניינו ברכישתו/או  רכשואשר  –צרכנים המבקשים הינם  .07
 המבקשים למצגים ולפרסומות אשר נוצרו ופורסמו בידי המשיבה, והכל כמפורט להלן.

 

 העובדתית התשתית

המשיבה, אשר עוסקת במכירת כלי רכב, מפרסמת באמצעי תקשורת ובסניפיה את כלי הרכב  .00
 המוצעים למכירה על ידה.

 

 מצג השווא .א

היא מציגה כל כלי רכב העומד למכירה, בצירוף , אינטרנטב בפרסומות של המשיבה באתר שלה .01
 פרטי הרכב )לרבות מס' הרכב(, נתוני הרכב ושווי הרכב, בהתאם למחירון לוי יצחק. לדוגמה

 :0891יולי -, מחודשים יונייםהבא מסךה מיצילו

 

 

 ג'-ו 'ב ניםמסומ -המסך  מימצ"ב צילו -
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רכב, לצרכנים המגיעים לסניפיה, אשר בדומה, המשיבה נוהגת להנפיק הצעות מחיר לרכישת כלי  .38
 :אינטרנטכוללים פרטים דומים לאלה המפורסמים ב

 'דמסומן  - מצ"ב העתק נוסח הצעת מחיר -

אף בעת הצגת כלי רכב, בסניפי המשיבה, על ידי נציגי מכירות מטעמה, עושה המשיבה שימוש  .39
 לפי מחירון לוי יצחק.במערכת ממוחשבת המציינת בהבלטה את מחיר המחירון של כל כלי רכב, 

  'המסומן  - של פלט המערכת הממוחשבת כפי שמוצג לצרכן בסניפי המשיבהמצ"ב צילום  -

המשיבה נוהגת להצמיד לכלי הרכב המצויים במגרשי המכירה שלה, דף עם פרטי הרכב, אשר  .30
 לנתוניו הפרטניים. ובהתייחסבהתאם למחירון, המוצע למכירה כולל את שווי הרכב 

 'מסומן ו -לדף פרטי רכב  דוגמאמצ"ב  -

או רכב השכרה בבעלות  החכר )ליסינג(כל הרוכש כלי רכב מהמשיבה אשר שימש קודם לכן כרכב  .33
עימה )למשל חברת ההשכרה הרץ(, זוכה להתחייבות כי המשיבה תרכוש רות הקשורות בהח

וזאת תמורת מחיר המחירון בניכוי כל  –ממנו את הרכב בחזרה, החל משלוש שנים לאחר מכן 
 הנחה שתתקבל במעמד הרכישה. 

 'ז מסומן – , מאתר המשיבהשל ההתחייבות צילום מסךמצ"ב  -

התחייבות זו מוצגת כיתרון המשמעותי ביותר שיש למשיבה על פני מתחרותיה, והיא מודגשת  .31
המשיבה  בהבלטה בעמוד הראשי של הדף העוסק במכירת כלי רכב משומשים באתר של

 .אינטרנטב

 'מסומן ח –מאתר המשיבה  מצ"ב צילום מסך -

, כל הרוכש כלי רכב מסוג זה, מקבל כתב התחייבות המפרט את שווי הרכב לפי מחירון לוי יצחק .35
לפיו תמומש התחייבות זו. אף כתב ההתחייבות האמור, מפרט את שווי כלי הרכב הנרכש 

 בהתאם למחירון לוי יצחק.

 'מסומנת ט – התחייבותכתב דוגמת מצ"ב  -

החל משלב הפרסום, עובר במשא ומתן וכלה במסמכי הרכישה,  בכל שלבי העסקה –לסיכום  .36
 בהתאם למחירון לוי יצחק. יוצרת המשיבה מצג לשוויו של כל כלי רכב

של כלי הרכב,  האמיתימשקף את מחיר המחירון  אינובצמוד לכלי הרכב שהמחיר המוצג  –אלא  .37
כאשר, המשיבה נוהגת להציג לכל כלי רכב שווי גבוה מהשווי בפועל  בהתאם למחירון לוי יצחק.

 בהתאם לאותו מחירון.

 

 שווי כלי הרכב בפועל .ב

כאמור לעיל, המשיבה נוהגת לפרסם ולהציג את השווי של כל כלי רכב, בצמוד לנתוניו, תוך  .30
הוצאת המופץ על ידי הנערך על ידי השמאי לוי יצחק ו"לוי יצחק" הפניה מפורשת למחירון 
 תעבורה וסקרים בע"מ.

אותו מחיר מחירון, מקובל בשוק הרכב כבסיס לשווי כלי רכב, כבסיס לעסקאות הנערכות בשוק  .31
 הרכב וכן בעסקאות בתחומים משיקים, כדוגמת תחום הביטוח.

ל ידי המשיבה, אינו משקף את השווי כפי שיפורט להלן, הנתון שעניינו "מחיר המחירון" המוצג ע .18
של כלי הרכב בפועל. אלא, נוהגת המשיבה לפרסם את "מחיר המחירון" כאילו מדובר היה בכלי 
רכב מבעלות פרטית, מבלי להביא בחשבון גורמי הפחתה כלשהם, אשר משפיעים על שווי הרכב, 

 בהתאם למחירון לוי יצחק. 

 -לא יותר מלעיל הם  29 ףפורטו בסעילי הרכב אשר כך, לשם הדוגמה, "מחיר המחירון" של כ .19
בהתאמה,  (05,888)לעומת שווי מוצג של  ₪ 67,088-( ו67,888י מוצג של ו)לעומת שו ₪ 57,088

 ולא כפי שהוצג.

 י"א-ו' ימסומנים  – 3614 /יולימצ"ב פלט מחירון לוי יצחק לכלי רכב אלה, לפי מחירון יוני -
 בהתאמה

בדומה, מצורפים בזאת דוגמאות רבות של כלי רכב נוספים המפורסמים על ידי המשיבה,  .10
 כבעלות שווי מסוים בהתאם למחירון, בעוד השווי של כלי רכב אלה בפועל, נמוך בהרבה:
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, לרבות תצלומי המסך 3614עם פירוט דוגמאות מאתר המשיבה מחודש יולי טבלה מצ"ב  -
של הפרסומות ופלט הערכת שוויו האמיתי של כל כלי רכב, בהתאם למחירון לוי יצחק, 

 במסומנים י" - ממועד הפרסום
 

 קביעת שוויו של כלי רכב על פי מחירון לוי יצחק .ג

מחירון לוי יצחק, נועד לאפשר לאנשי מקצוע ולהדיוטות לדעת מהו השווי של כלי רכב משומש.  .13
בין היתר הנתונים המשמשים בסיס לקביעת השווי, מפורטים בדף המערכת שבמחירון, וכוללים 

 את המרכיבים הבאים:

 שנת הייצור. .13.9

 מספר החודשים שהמכונית בשימוש. .13.0

 מספר הקילומטרים שעברה המכונית. .13.3

 .הקודמים של הרכב זהות הבעלים .13.1

קניה ממקום סחר מוסדר המעניק אחריות, בדיקת מכון מורשה, ספר טיפולים וביצוע של  .13.5
 תיקונים קלים.

המחירון מפרט לכל דגם של כלי רכב, מחיר בסיסי המשקף את השווי של רכב במצב סביר יחסית  .11
המשקף כלי רכב אשר "עלה על  והלאה, מפורט המחיר 0880לשנת ייצורו. כאשר בכלי רכב משנת 
 הכביש" בחודש ינואר של אותה שנה.

עוד מפרט המחירון אחוזי הפחתה/העלאה הנקובים כאחוז משווי הרכב בגין זהות הבעלים 
הקודם, מס' הקילומטרים שעבר הרכב וכו'. כן מפרט המחירון סכום המהווה תוספת למחיר 

 לעומת ינואר של אותה שנה.הרכב, בגין כל "דחיה" בחודש העלייה לכביש, 

המחירון מופץ מידי חודש כספר, בו ניתן לעיין, ועל בסיס הרשום בו ניתן לחשב את שוויו של כל  .15
לתקופות זמן שונות, אז ניתן  – אינטרנטכלי רכב. בנוסף, ניתן לרכוש גישה למחירון, באמצעות ה

 ת שוויו של כל כלי רכב.למלא בטופס ממוכן את נתוני הרכב, ולקבל מחיר מחירון המשקף א
יצוין, למען השלמת התמונה, כי בעבר כבר נקבע כי שווי כלי הרכב בהתאם למחירון המודפס, 

 מושיקו מלכה נ' יצחק לוי 50066-81-93תצ )מרכז( , וראה לעניין זה אינטרנטזהה לשווי המוצג ב
 , פורסם בנבו(.03/9/91)

הנקובים במחירון כ"כזה ראה וקדש", ובהחלט ניתן מובן כי אין כל חובה לקבל את המחירים  .16
מים לנהל מו"מ בין קונה מרצון למוכר מרצון בכל מקרה של עסקה בכלי רכב. כן יובהר כי קיי

 .מחירונים נוספים

רון לוי יצחק ישנה משמעות רבה בכך שנהוג לייחס למחיר אלא, שבפועל, למחיר הנקוב במחי .17
, באשר השווי לפי המחירון נתפס כמשקף את שווי השוק ומתןהנקוב בו, כנקודת עיגון בעת משא 
 .האובייקטיבי של כלי הרכב בישראל

ניתן לשער, כי זוהי המטרה בגינה המשיבה )כמו חברות נוספות בתחום הסחר ברכב( נוהגות  .10
לעשות שימוש במחירון כמחיר ייחוס למחיר בו הם מבקשים למכור כל כלי רכב, כאשר הצגת 

 זה הנקוב במחירון, נחשב כ"הנחה" לעומת שווי כלי הרכב בשוק.ר הנמוך ממחי

 

 משקף המחיר המפורסם על ידי המשיבה?מה  .ד

כי המשיבה נוהגת  מלמדתמחיר המחירון המפורסם על ידי המשיבה בצמוד לכל כלי רכב,  בחינת .11
לשקלל , בעוד היא כן נוהגת להציג שווי אשר אינו משקף את גורמי ההפחתה בשוויו של כלי רכב

 .את גורמי ההעלאה בשווי המוצג

מתוצרת חברת על רכב  , מדובר29בסעיף אשר הוצג הראשון כך, לשם הדוגמה, בכלי הרכב  .58
 . 0890, משנת I -98מסוג  יונדאי,

מחיר הבסיס של כלי רכב זה, לרכב בבעלות פרטית, וקודם להתחשבות בגורמי ההפחתה  .58.9
 .₪ 66,888או התוספת עומד על 
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 01-801-93כפי שניתן להיווכח, המשיבה מציינת כי מחיר המחירון של כלי הרכב שמספרו  .58.0
. זאת מכיוון שמדובר בכלי רכב אשר לא "עלה לכביש" בחודש ינואר, ₪ 67,888עומד על 

לפיכך,  לחודש. ₪ 088. בגין כך, מעניק המחירון תוספת של 0890של שנת  יוניאלא בחודש 
, ומגלמת המשיבה משקללת למחיר המוצג את חודש העלייה לכבישניתן לראות בבירור כי 

 השווי המתייחס לכלי הרכב הספציפי.תוספת במחיר המחירון המוצג את 

יש להתחשב, אשר באות לידי ביטוי במחיר  ןאלא, שהמחירון קובע גם הפחתות בה .58.3
 המחירון של כל כלי רכב, לרבות הרכב שבדוגמה. 

 66,888לנוכח האמור, וכאמור לעיל מחיר המחירון של אותו כלי רכב אשר מפורסם, אינו  .58.1
 .₪ 57,088אלא לכל היותר,  –)כפי שמפרסמת המשיבה(  67,888או 

 
 ההטעיה .ה

לאורך כל תהליך המכירה, החל מהאפשרות ללחוץ על כפתור "לקבלת הצעת מחיר" בעת הצפייה  .59
ועד ובפרסומות התלויות על כלי הרכב,  של עובדי המשיבה, עובר במצגים אינטרנטבפרטי רכב ב

 מציגה המשיבה את מחיר המחירון, בסכום הגבוה משווי הרכב לפי המחירון. –למסמכי המכירה 

לאורך כל תהליך המכירה, כמפורט לעיל, מציגה המשיבה את הפער שבין המחיר המבוקש על  .50
 ידה )הנתון למו"מ( למחיר המחירון כ"הנחה".

בעודו סבור כי רכש את הרכב  תמים עלול לרכוש רכב במחיר הגבוה משוויו האמיתי, צרכןכך,  .53
הדגמה של פער זה ניתן  במחיר מוזל ביחס למחיר המחירון )המשקף בציבור את מחיר השוק(.

 .י"בנספח למצוא ב

 

 תופעת העיגון

מתופעה הקרויה אף צרכן המודע לפער שבין מחיר המחירון בפועל למצג של המשיבה, יסבול  .51
מדובר בתופעה אשר הוכחה במחקרים רבים, לפיה אנשים נוטים לייחס חשיבות  "עיגון".

מוגזמת לנתון המוצג להם. בדרך זו, אדם אשר מוצג לו "מחיר מחירון" גבוה )אף אם הוא מודע 
לכך שמדובר במחיר מוגזם( צפוי להיות מושפע מהמחיר הראשון אשר הוצג לו, תוך שיסכים 

  ם מחיר גבוה יותר תמורת מוצר, רק בשל החשיפה ל"מחיר המחירון".לשל

לפיכך, עצם הצגת סכום אשר מהווה בסיס למו"מ צפוי להשפיע על תוצאות המו"מ, כך שהמחיר 
 אשר יסוכם בעסקה יוטה לכיוון אותו סכום, ביחס לתוצאת המו"מ אלמלא הצגת אותו סכום.

 תופעת העיגון: המבקשים יבקשו להפנות למחקר הסוקר את .55

Furnham, A., & Boo, H. C. (2011). A literature review of the anchoring effect. 
The journal of socio-economics, 40(1), 35-42. 

 

, נבדקו מומחים בתחום הרכב, אשר התבקשו 0888במחקר אשר נערך בשנת  -לשם המחשה 
לכלי הרכב, וכלי הרכב עצמו אף לנבדקים הוצגו כל הנתונים הנוגעים  .להעריך שווי של כלי רכב
הרכב מעריך את שווי הרכב בסכום  שלחלק מהנבדקים נמסר כי בעל –הוצג בפני המומחים. אלא 

הגבוה משוויו האמיתי, ואילו לחלק אחר מהנבדקים נמסר כי בעל הרכב מעריך את שווי הרכב 
 בסכום הנמוך משוויו האמיתי.

התקבל  –ף שמדובר היה במומחים, ועל אף שכלל הנתונים שהוצגו בפני הנבדקים היו זהים על א
פער של עשרות אחוזים בין הערכות המומחים להם הוצגה הערכה של הבעלים לגבי שווי גבוה של 

 כלי הרכב, לבין הערכות המומחים להם הוצג שווי נמוך.

ל את השפעת העיגון, סוגיות החורגות מהדיון יצוין, כי במחקר זה נבדקו דרכים להתמודד ולנטר
 דנן.

Mussweiler, T., Strack, F., Pfeiffer, T., 2000. Overcoming the inevitable 
anchoring effect: considering the opposite compensates for selective 
accessibility. Personality and Social Psychology Bulletin 26, 1142–1150. 
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, מחיר מופרזדירות למכירה ב, אשר נערך לעניין ההשפעה שיש לפרסום בתחום דומה מחקראף ב
הפער במחיר המבוקש, למחיר המכירה בפועל. כך שכל  נמצא קשר מובהק סטטיסטית בין

תוספת למחיר המבוקש )גם אם מופרכת ביחס לשווי הנכס האמיתי( תורגמה לעלייה במחיר בו 
 רות.נמכרו הדי

Grace W. Bucchianeri, Julia A. Minson (2013). A homeowner’s dilemma: 
Anchoring in residential real estate Transactions. Journal of Economic 
Behavior & Organization 89 76– 92. 

 

 מחקרים אף הוכיחו כי סכום אשר נחזה כמספר בעל "משמעות" משפיע יותר על הצד השני .56
למשא ומתן מאשר סכום חסר משמעות. במקרה דנן, סכום המוצג כשווי כלי הרכב בהתאם 
למחירון לוי יצחק, מהווה מספר בעל משמעות רבה, שיש בו כדי להטות את מחיר המכירה של 

 כל כלי רכב כלפי מעלה. כך לדוגמה במחקר:

Luca A. Panzone (2014). Why are discounted prices presented with full 
prices? The role of external price information on consumers’ likelihood to 
purchase. Food Quality and Preference 31 69–80. 

 בהתאמה זט" –, מסומנים י"ג המפורטים לעיל מצ"ב העתק המאמרים  -

אשר מגיע על חשבון הצרכנים,  –אף בענייננו, המשיבה מפיקה רווח כתוצאה מעצם המצג הכוזב  .57
  חברי הקבוצה.

על  שא ומתןמשנדרש לנהל את  תוך צרכן המבקש לנהל מו"מ עם המשיבה,אף ההיגיון מלמד כי  .50
יתקשה לקבל הנחה לעומת מחיר המחירון )ואולי אף יסכים לשלם  בסיס מחיר המחירון המוטה

יותר ממחיר המחירון( לעומת צרכן אשר היו מציגים לו את שווי הרכב האמיתי כבסיס למשא 
 ומתן.

עצם הפרסום של מחיר מחירון מוטה כלפי מעלה, עלול להטעות צרכנים הנחשפים לפיכך,  .51
 מצגיםעל ידי ה יםהנחשפים לפרסומות אף מוטעהצרכנים מ כך שחלקלפרסומות של המשיבה, 

חלק מהצרכנים שהוטעו לא רכשו כלי רכשו רכב מהמשיבה ו חלק מהצרכנים שהוטעו אףבפועל. 
  .רכב מהמשיבה

אולם, כל מי שרכש רכב מהמשיבה נפגע, אף אם לא הוטעה בפועל על ידי המצג המטעה, במובן 
צג המטעה פגע ביכולת המיקוח שלו מול אלא גם בשל כך שעצם המ –זה ש"האמין" למצג 

 המשיבה.

 

   ליסינגלצרכנים הרוכשים כלי רכב מהשכרה/ ממונינזק  .ו

 

 נזק בגין המצג המטעה במו"מ לקראת רכישת רכב

ן אשר נחשף צרככל אשר היה עלול להטעות לעניין שווי כלי הרכב המשיבה יצרה מצג שווא  .68
במהלך משא ומתן לרכישת רכב. בין היתר, מצג שווא זה  השווא למצג ו/או לפרסומת מטעמה

 הצרכנים אשר רכשו מהמשיבה כלי רכב.  כלהוצג בפני 

המבקשים יטענו כי מצג השווא לעניין מחיר המחירון הוביל להטעיה בפועל של הצרכנים, רובם  .69
 ניזוקו. –אולם, אף צרכנים אשר הבינו כי מחיר המחירון המוצג מהווה מצג שווא  ככולם.

כבסיס לשווי הרכב, ועל הצהרת המשיבה בפניו על מחיר המחירון המוצג של צרכן הסתמכות  .60
היה משולם בעדו הובילה לרכישת הרכב במחיר הגבוה מזה אשר  - בדבר שיעור ההנחה הניתנת

 אלמלא ההטעיה.

 ההיאשר  כל צרכן אשר הוטעה בפועל בגין מצג השווא, שילם סכום גבוה בגין הרכב הנרכש מזה .63
לעניין זה יטענו המבקשים כי צרכן לא מודע לשוויו האמיתי של כלי הרכב.  הלשלם אילו הי ןמוכ

 מוכן לשלם סכום העולה על מחיר המחירון האמיתי של כלי הרכב.
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( 3666שושני נ' ש. שלמה מכירת רכב ) 93383-81-99ם( -לשם ההמחשה יפנו המבקשים לתק )י .61
את (. באותו מקרה, נדונה המשמעות של הצגת מחיר מחירון מוטה, ו, פורסם בנבו3/7/90) בע"מ

החשיבות שבהצגת מלוא הנתונים לעניין שווי כלי הרכב, עובר לכריתת הסכם המכירה. באותו 
מקרה, הורה בית המשפט להשיב לצרכן את מלוא ההפרש בין שווי כלי הרכב בהתאם למחירון, 

  (.₪ 0,158לבין המחיר בו נרכש )סך של 

הטעיה שבמצג הניזוק בגין  , ולא הוטעה בפועל,אף כל צרכן אשר הבין כי הוצג בפניו מצג שווא .65
 .בשל השפעת ה"עיגון", כמבואר לעיל – השווא

עם אישור התובענה כייצוגית, ולאחר קבלת הנתונים המספריים מאת המשיבה, הדרושים לשם 
ולה, במסגרת הליך גילוי חישוב הרווח אותו הפיקה המשיבה כתוצאה מהתנהלותה הפס

, יבקשו המבקשים לצרף חוות דעת, ערוכה כדין, לשם חישוב שיעור הנזק ברכיב זה -מסמכים 
אשר יתכן ויתבסס על בדיקה פרטנית מול רוכשי כלי הרכב, חברי הקבוצה, ולמצער בחינה 

 .ית מול מדגם מייצג של חברי הקבוצהטסטטיס

לא יוכלו המבקשים לעשות כן בשלב דיוני זה, ואף אין כל תועלת  –אולם, בהיעדר נתוני אמת 
בחוות דעת אשר תתבסס על השערות לעניין שיעור הנזק. לפיכך, מציינים המבקשים את המנגנון 

 המוצע לשם הוכחת שיעור הנזק, לו תאושר התביעה כייצוגית.

בעליו של רכב מבטח אותו  זאת ועוד. לשווי המחירון משמעות רבה עבור הצרכן. כך למשל, כאשר .66
יהיו בהתאם  –במקרה של אובדן גמור או גניבת הרכב  , התגמולים שיקבלבביטוח "מקיף"

למחירון בהתחשב בגורמי ההפחתה. לפיכך, צרכן אשר רכש רכב במחיר העולה על שוויו במחירון 
 09383/81בשא )ת"א( ראה לעניין זה  לא יוכל לבטח את כלי הרכב שלו במלוא סכום הרכישה.

 הפניקס חברה לביטוח בע"מ –חברה לבטוח  -יורם בן עמי נ' הדר בע"מ  0185-81תא )ת"א( 
 (.91/9/98)פורסם בנבו, ניתן ביום 

 

 נזק בגין המצג המטעה בהתחייבות לרכישה חוזרת

כאמור, המשיבה הינה חלק מקבוצת רכב העוסקת גם בהחכרת כלי רכב לתקופות בנות מספר  .67
, וכן בהשכרת כלי רכב לתקופות קצרות. עם סיום השימוש בכלי רכב אלה (תפעולי )ליסינג שנים

על ידי  קבוצה, מועברים כלי הרכב, או מרביתם, למכירה לצרכניםתאגידים האחרים בלמטרות ה
 .המשיבה

לרוכשים אלה, נותנת המשיבה התחייבות כי תרכוש מהם את הרכב בחזרה, לפי דרישתם, החל  .60
ממועד עסקת המכירה. מדובר בהתחייבות לרכישה בתמורה כספית, ללא מתום שלוש שנים 

התניה של רכישת כלי רכב חלופי מהמשיבה. התחייבות זו מעניקה למשיבה יתרון שיווקי ניכר, 
 .נספח ז'גם בעניין זה נא ראה  והיא מציגה אותו כאחד מיתרונותיה הבולטים.

, והן בכתב התחייבות הניתן לכל רוכש נטאינטרהתחייבות זו מעוגנת הן באתר של המשיבה ב .61
 (.ח'נספח בכמודגם )

ריקה מתוכן, בשל הטיה של שווי המחירון של כלי הרכב בגוף ההתחייבות, שהתחייבות זו אלא,  .78
 . לעומת המציאות

מציינת המשיבה  -בניגוד למצג לפיו הקניה החוזרת תיעשה לפי מחיר המחירון, בניכוי הנחה  .79
של "הנחה" בש"ח בגוף ההתחייבות מחיר מחירון מוטה כלפי מעלה, ובמקביל מציינת סכום 

אשר כביכול ניתנה במעמד הרכישה, לעומת אותו מחיר מחירון מדומה. בפועל, מחיר המחירון 
 נמוכה בשיעור ניכר. האמיתית נמוך בהרבה, ומשכך גם ה"הנחה" 

אלא להפך, הרכב נרכש במחיר העולה  –לעיתים אף אין כל הנחה ממחיר המחירון בעת הרכישה  .70
היה על המשיבה לרכוש בחזרה את כלי הרכב בהתאם למחיר  על מחיר המחירון. במקרה כזה,

 ללא כל הפחתה )בהיעדר הנחה במעמד הרכישה(. –המחירון 

אלא שהמשיבה מתבססת על מחיר מחירון מוטה כלפי מעלה. כך שכאשר יבקש הצרכן לממש  .73
 את ההתחייבות, יגלה כי אין לו אפשרות למכור את הרכב למשיבה בשוויו המלא.

במקרה בו יבקש לממש את ההתחייבות  :גרם לכל אחד מחברי הקבוצה נזק ממוני ניכרנ בדרך זו .71
לא יוכל לקבל את מחיר המחירון בהתאם למצג, וכך ייאלץ להסתפק  – בתום שלוש השנים

. לחילופין, יידרש חבר הקבוצה לוותר על אפשרות המכירה החוזרת, תוך הפסד בתמורה פחותה
 המשיבה.ההטבה הגלומה בהתחייבות 
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עניינה, הפער בין . ב0ת בהמשך יובהרו הדברים על ידי דוגמה מספרית, בעניינה של המבקש .75
ההתחייבות של המשיבה לרכוש את הרכב חזרה ב"מחיר מחירון" לבין שיטת החישוב של 

 . ₪ 1,900המשיבה בפועל, משמעו נזק כספי בסך 

 

 מטעם המשיבהולמצגים לכל חברי הקבוצה אשר נחשפו לפרסומות  נזק .ז

לכל חברי הקבוצה, בעניינה מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את התביעה כייצוגית, נגרמו  .76
 ,נזק ממוניו שילוב של נזק בלתי ממונינזקים, אף אם לא רכשו כלי רכב מהמשיבה. נזק זה הינו 

 לכל חבר בקבוצה.

 השקיע זמן ומשאביםנדרש לכל צרכן אשר מבקש לרכוש כלי רכב,  – )פנאי( ומשאבים אבדן זמן .77
יש צרכנים הפועלים לרכישת כלי רכב בשוק הפרטי  .בחינת כלי רכב המוצעים למכירהלשם 

)מיחידים המבקשים למכור את כלי הרכב שבבעלותם( יש הפונים לסוחרי רכב ויש הבוחנים את 
שתי החלופות. בשלב ראשון נדרש הצרכן השוקל רכישה מסוחר רכב לבחון הצעות מגופים 

ים, לשם כך סביר כי ייעשה שימוש באינטרנט, בשיחת טלפון או בהגעה פיסית לאתרי שונ
 המכירה. 

 על ידה לכלי הרכב הנמכרים. אלא מבוקשיםאת המחירים ה םפרסנוהגת להמשיבה אינה  .70
 מציינת את מחיר המחירון המוטה בלבד. 

 למלא טופסלאחד מסניפיה של המשיבה, או  לגשתהצעת מחיר, על הצרכן  לשם קבלת לפיכך,
מרבית דרכי הפניה אף . אינטרנטאותו ניתן לשלוח באמצעות ה –הכולל מתן פרטים אישיים 

וותר על פרטיותם לשם קבלת ול אישייםמסור למשיבה פרטים חברי הקבוצה ל מחייבות את
  .מלוא המידע המבוקש

 ,המשיבה כלי הרכב המוצע למכירה על ידי אםיכול צרכן לדעת  רק לאחר ביצוע פעולות אלה
 את מחיר השוק לאשורו. פתמשק האשר אינ תמורהמבקשת שהמשיבה , או במחיר הוגן המוצע

המוצעים למכירה על ידי המשיבה, על הרכב  השקיע זמן לשם בחינת כלילפיכך, כל צרכן אשר  .79
ניזוק. צרכנים אשר אף הגיעו לאתרי המכירה של המשיבה  –סמך המצג הכוזב של המשיבה 

בשל השקעת הזמן המשמעותית יותר, ובשל המשאבים הנדרשים לשם  –ניזוקו במידה רבה יותר 
 הגעה לאתר.

, אשר קטן בנזק די אך, בקבוצה ופרט פרט לכל ומשמעותי רב נזק נגרם לאבהקשר זה  כי נהיר .81
 . ומשמעותי לציבור הצרכניםלנזק משמעותי  מצטרפים בראי קבוצת הצרכנים כולה,

כל חבר בקבוצה אשר נחשף לניסיון ההטעיה,  – תחושות עלבון וכעס כתוצאה ממעשה ההטעיה .09
לעניין הפער בין השווי המוצג של כלי הרכב בהם התעניין בהתאם למחירון לוי יצחק לשווים 

ובגין הניסיון , מצד המשיבה סבל מתחושות קשות של עלבון וכעס בגין אחיזת העיניים –בפועל 
המבקשים יטענו כי חזקה שאין צרכן האדיש )או מרוצה מכך( שגוף מסחרי מציג  להונות אותו.

 לו מצג שווא, בניסיון להטעותו.

ים לגלות את הם צפויאף אם יש צרכנים אשר נחשפו לפרסומות וטרם גילו את דבר ההטעיה,  .00
 .דבר ההטעיה עם הגשת התביעה הייצוגית
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 של המבקשים העובדות המקימות את עילות התביעה האישיות

 1המבקש  .א

 .0891יולי -חודשים יוניבקש לרכוש כלי רכב ידהן, ב (צחייצחק ), מר 9המבקש  .03

אחר כלי , בחיפוש משומשים לסוכנויות למכירת כלי רכב 9גיע המבקש הכחלק מהליך החיפוש,  .01
 הרכב המתאים לו ולתקציבו.

שימוש  9על מנת לאתר את מקומות המסחר העשויים להתאים לחיפושיו, עושה המבקש  .05
באתר של המשיבה, שם זיהה שני כלי רכב אשר עניינו  9. בין היתר, עיין המבקש אינטרנטב

 אותו:

 .19-513-76שמספרו  I-08רכב יונדאי מדגם  .05.9

 .59-939-76שמספרו  I-08רכב יונדאי מדגם  .05.0

מסומנים י"ז  - 26/0/14מצ"ב תדפיס פרטי כלי הרכב, כפי שהופיעו באתר המשיבה ביום  -
 י"ח-ו

מביתו שבעיר רחובות, לסניף של  9נסע המבקש , 38/6/91ביום לאחר עיון בפרטי כלי הרכב,  .06
 המשיבה המצוי בנס ציונה, על מנת לקבל פרטים נוספים אודות כלי הרכב.

לסניף, נפגש עם סוכן מכירות מטעם המשיבה, אשר הציג לו פרטים נוספים על אלה  עם הגיעו .07
 , בעל פה ועל גבי מסך המחשב שלו. אינטרנטב המופיעים

, ₪ 73,088נכתב במסך המחשב כי "מחירון לוי יצחק" הוא  19-513-76לעניין כלי הרכב שמספרו  .00
, וכי זהו "קו תחתון תחתון" ₪ 55,588יוכל לרכוש את הרכב האמור תמורת  9בעוד המבקש 
 מבחינת המחיר.

 י"טמסומן  – 26/0/14ביום  1מצ"ב תצלום מסך כפי שהוצג למבקש  -

, ₪ 73,088נכתב במסך המחשב כי "מחירון לוי יצחק" הוא  59-939-76לעניין כלי הרכב שמספרו  .01
לביצוע  , וזאת בתנאי שידאג₪ 56,888יוכל לרכוש את הרכב האמור תמורת  9בעוד המבקש 

 .0891"טסט" לרכב במהלך חודש יולי 

 כ' מסומן  – 26/0/14ביום  1מצ"ב תצלום מסך כפי שהוצג למבקש  -

בניגוד לפרסומת של המשיבה, ובניגוד למצג אשר הוצג על ידי סוכן המכירות לפיהם מחיר  .18
שוויו של  - ₪ 73,088בהתאם למחירון לוי יצחק, הינו  19-513-76ון של כלי הרכב שמספרו המחיר

בלבד  63%-בלבד )כ ₪ 16,588-אותו כלי רכב, במועד זה, על פי מחירון לוי יצחק, עמד על כ
 מהשווי שהוצג(.

 כ"א מסומן – 26/0/14מצ"ב פלט של מחירון לוי יצחק, בהתאם לנתוני כלי הרכב מיום  -

למצג אשר הוצג על ידי סוכן המכירות לפיהם מחיר  בניגוד לפרסומת של המשיבה, ובניגוד .19
שוויו  - ₪ 73,088, בהתאם למחירון לוי יצחק, הינו 59-939-76המחירון של כלי הרכב שמספרו 

בלבד  78%-בלבד )כ ₪ 59,088-של אותו כלי רכב, במועד זה, על פי מחירון לוי יצחק, עמד על כ
 מהשווי שהוצג(.

 כ"ב מסומן – 26/0/14ק, בהתאם לנתוני כלי הרכב מיום מצ"ב פלט של מחירון לוי יצח -

ולבחינת  רים, לנסיעה למשרדי המשיבההקדיש כשעה מזמנו לאיתור כלי הרכב האמו 9המבקש  .10
 נשא המבקש בעלויות הנסיעה ברכבו.הצעתה. עוד 

בגין הנזק הממוני  ₪ 58. מתוכם ₪ 988את נזקיו בסך של  0לנוכח האמור, מעריך המבקש  .13
בגין ראשי הנזק הבלתי  ₪ 58-שעניינו עלות הנסיעה ואבדן הזמן כתוצאה מהנסיעה למשיבה, ו

 ממוניים המפורטים בתובענה זו.

כלי רכב מסוג קיה פיקנטו, ביום  9להשלמת התמונה יצוין כי בסופו של דבר, רכש המבקש  .11
98/7/91. 
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 3המבקשת  .ב

 רכישת הרכב הראשון

)הפרטים צונזרו עקב פרסום  XX-867-XXכלי רכב שמספרו  0רכשה המבקשת  03/99/98ביום  .15
הבקשה לעיון הציבור, אך יועמדו לרשות המשיבה ככל שהמשיבה לא תוכל לאתר נתונים אלה 

 בעצמה על סמך פרטי העסקה המפורטים בנספחים(.

צויינו הפרטים המהותיים של עובר לרכישה, הוצג למבקשת מסמך שכותרתו "נתוני הרכב", ובו  .16
הרכב: זהות היצרן, שנת הייצור, הדגם, מד האוץ, הבעלויות הקודמות והתוספות הכלולות 

 במחיר. בהמשך נכתב:

 "27,,05"מחיר הדגם עפ"י הנתונים הנ"ל, לפי מחירון לוי יצחק: 

בגוף  בתחתית העמוד, בהערת שוליים המסומנת בכוכבית )אליה מפנה המשיבה ממספר מקומות
 המסמך המתייחסים לנתוני כלי הרכב הספציפי(, נכתב:

"נתוני המכונית הספציפית ומחירה נקבעו ע"י אוטו סנטר. הערכת המחירים 

על ידי אוטו סנטר מבוססת על מחיר הדגם במחירון לוי יצחק לחודש 

המחירים שנלקחו ממחירון לוי יצחק הם מחירים ממוצעים ונקבעו  נובמבר

ולא ע"פ בדיקת ספציפית. מערכת לוי יצחק אינה אחראית ע"פ סקר שוק 

 לטעויות או השמטות."

 מסומן כ"ג –העתק מסמך "נתוני הרכב" מצ"ב  -

 XX-867-XXלכלי רכב  "    (BUY BACK)התחייבות קנייה חוזרת במסמך נוסף, שכותרתו " .17
 נכתבו הדברים הבאים: 0אשר מוען למבקשת 

 

 כ"דמסומן  – חוזרתהתחייבות קנייה מצ"ב מסמך  -

. שווי כלי רכב דומה אשר "עלה ₪ 70,958מחירון המחירון הבסיסי של כלי הרכב האמור עמד על  .10
, בפרק הכללי של 3( בעמ' 0בהתאם למפורט בסעיף ). ₪ 71,888עומד על  0880על הכביש" בינואר 

ועד לינואר  משווי כלי הרכב בגין כל חודש ממועד העליה לכביש 9/0%המחירון, יש להפחית 
משווי הרכב, כך  0.5%, ולכן יש להפחית 0887. במקרה דנן, כלי הרכב עלה לכביש באוגוסט 0880

 ., כפי שננקב על ידי המשיבה₪ 70,958שהמחיר הבסיסי לרכב הוא 

שכאמור לעיל, שווי כלי הרכב הספציפי, נקבע גם בהתאם למשתני הפחתה, המושפעים  –אלא  .11
 מנתוני הרכב הספציפי.

, מחיר המחירון של כלי הרכב, במועד המכירה, במצג המשיבהבניגוד לאמור בשל נתונים אלה, ו .988
 :בלבד ש"ח 50,998, אלא על סך של ₪ 70,958לא עמד על 

 90%, ההפחתה בגין בעלות חברת ההחכר היתה 0בעת המכירה מהמשיבה למבקשת  .988.9
 .₪ 90,107קרי  - החכר , בגין בעלות קודמת של חברת₪ 70,958ממחיר מחירון בסיסי של 

, ההפחתה בגין מס' הקילומטרים שהרכב עבר עמד על 0בעת המכירה מהמשיבה למבקשת  .988.0
)בהפחתת חודש עליה  ק"מ 993,990, בגין ₪ 70,958ממחיר מחירון בסיסי של  1.1%

קרי  -ק"מ(  61,719-לכביש, ובעלות קודמת מסוג החכר, יש לחשב את ההפחתה בהתאם ל
7,853 ₪. 

האמור, שווי כלי הרכב, בהתאם למחירון לוי יצחק, בעת שנרכש, עמד על סך של  לנוכח .988.3
 תמורת כלי רכב זה ₪ 32,366בלבד. בפועל, כזכור, שילמה המבקשת סך של  ₪ 116,33

 ₪ 91,658, תוך ציון העובדה שקיבלה הנחה בסך מעל מחיר המחירון( ₪ 0,236)כלומר 
 .ממחיר המחירון
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 כ"ה מסומנים – 3616מתוך מחירון נובמבר עמודים צילום  ב"מצ -

השווא של לא היתה מודעת לנתונים אלה בזמן אמת, מאחר והסתמכה על מצגי  0המבקשת  .989
  .המשיבה

 

 רכישת הרכב השני

לרכוש כלי רכב נוסף, אותו ייעדה לשימוש בנה,  0ביקשה המבקשת , 0891מאי  חודשלאחרונה, ב .980
 .3המבקש 

של המשיבה, ובו ביקש לאתר כלי  אינטרנט, באתר ה3המבקש בשלב ראשון, נערך חיפוש על ידי  .983
אשר נדמו לו  שני כלי רכב 3רכב אשר עשויים להתאים לצרכיו. בן היתר, איתר המבקש 

 .כמתאימים לצרכיו

 כ"ומסומן  –מצ"ב תצלום מסך מתוך אתר המשיבה  -

בלוד, הסמוך למקום עבודתו. בעת ביקורו בסניף לסניף של המשיבה  3בהמשך, ניגש המבקש  .981
 ניתנה לו הצעת מחיר לרכישת שני כלי רכב:

. ₪ 19,688, לגביו נכתב כי "מחיר מחירון לוי יצחק" עומד על XX-360-XXרכב שמספרו  .981.9
לגבי רכב זה ציין סוכן המכירות, ואף כתב בכתב ידו כי הצעת המחיר לרכב זה הינה 

08,068 ₪. 

. ₪ 19,688, לגביו נכתב כי "מחיר מחירון לוי יצחק" עומד על XX-369-XXרכב שמספרו  .981.0
לגבי רכב זה ציין סוכן המכירות, ואף כתב בכתב ידו כי הצעת המחיר לרכב זה הינה 

05,118 ₪. 

 כ"ח-מסומנים כ"ז ו – 2הצעות מחיר אותן קיבל המבקש  מצ"ב -

לפוני עם נציג המשיבה, וביום מו"מ ט 0לאחר קבלת הצעת מחיר זו ניהל בעלה של המבקשת  .985
 0תוך שהמבקשת , ₪ 01,888תמורת , XX-369-XXסוכם על רכישת הרכב שמספרו  0/5/91

 , בהעברת בנקאית, למשיבה.₪ 588העבירה תשלום ראשון על סך 

 .ש"ח 03,588בסך  בימים שלאחר מכן שילמה המבקשת את יתרת התמורה .986

לעניין שוויו האמיתי של הרכב, אך נציג  3יצוין, כי בשלב מסוים התעורר ספק בלב המבקש  .987
 .₪ 19,688המשיבה הבהיר לו מדוע מחיר המחירון אכן עומד על 

כתב התחייבות לרכישה חוזרת על ידי המשיבה, בנוסח  0אף בעסקת רכישה זו, ניתן למבקשת  .980
 :0898זהה לנוסח שניתן לה בשנת 

 

 נת כ"טמסומ – התחייבות לרכישה חוזרתמצ"ב  -

, ₪ 19,688בניגוד לאמור במסמך זה, מחיר המחירון של כלי הרכב, במועד המכירה, לא עמד על  .981
, ₪ 1,815של  נוסף סך ניתן היה לדרוש בעת הרכישהו יתכן) ₪ 08,188 על סך שללכל היותר אלא 

אך בנסיבות המקרה, הקניה,  תמורה נוספת בגין האחריות ויתר ההטבות אשר ניתנו במעמדכ
 .(אין הדבר ברור מאליו

 ל' מסומן –מצ"ב פלט של מחירון לוי יצחק  -

על סך של  לכל היותר , אלא₪ 7,688לפיכך ההנחה אשר ניתנה למבקשת, לא עמדה על סך של  .998
  .(על שוויו בהתאם למחירון עולה)ויתכן שהיא אף רכשה את הרכב במחיר ה בלבד ₪ 115
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במקרה של אבדן גמור של הרכב , 0-3בהתאם לפוליסת הביטוח המקיף, אשר רכשו המבקשים  .999
יהיו  –מחירון. כלומר נקוב בבהתאם לרק , הם יהיו זכאים להחזר שווי הרכב או במקרה בו ייגנב

יודגש, כי בהתאם לתנאי הפוליסה, הפרמיה אינה  .בלבד ₪ 26,366זכאים לתגמולי ביטוח בסך 
 0-3מושפעת מגורמי ההפחתה, ורק תגמולי הביטוח מושפעים ממשתנים אלה. כך שלמבקשים 

 –במקרה של גניבת הרכב או במקרה של אבדן גמור  ₪ 3,988קיים סיכון להפסד סך של 
 (.₪ 01,888בהתחשב במחיר בו נרכש כלי הרכב )

 ל"א מסומן – 12/3/14מיום  122231166פוליסת הרכב צילום מתוך  ב"מצ -

 

 בגין רכישת הרכב הראשון 0הנזק הממוני למבקשת 

מעל שוויו בהתאם  ₪ 6,318-תמורת כ XX-867-XXרכשה את כלי הרכב שמספרו  0המבקשת  .990
 למחירון לוי יצחק, וזאת על סמך מצגי המשיבה לעניין שווי כלי הרכב. 

בגין ההפרש שבין מחיר המכירה אשר נקבע על סמך המצג לפצותה תטען, כי יש  0המבקשת 
מההנחה  16%בנוסף יש לפצותה בשיעור  .₪ 0,236לבין שווי הרכב בפועל, קרי בסך של  המטעה

, וניתנה לה הנחה ₪ 70,958)כזכור הוצג בפניה כי מחיר המחירון של הרכב היה  שהובטחה לה
 . נוספים ₪ 1,203 כלומר –( ₪ 50,588, כך שרכשה את הרכב תמורת ₪ 93,658בסך 

 כי יש לפצותה בגין חלק מההפרש האמור. 0למצער, תטען המבקשת 

בותה לרכוש את הרכב האמור כי יש להורות למשיבה לקיים את התחיי 0בנוסף, תטען המבקשת  .993
בחזרה, תמורת מחיר המחירון שלו, בהתאם לתנאי כתב ההתחייבות של המשיבה, ללא 

 התחשבות בסכום ההנחה המדומה אשר פורט על ידה בכתב ההתחייבות, כמפורט לעיל. 

כי יש  0לחילופין, ומכיוון שככל הנראה אכיפה אינה אפשרית במקרה דנן, תטען המבקשת  .991
רכוש את הרכב תמורת פיה היא מתחייבת להמשיבה להשווא של גין הפער שבין מצג לפצותה ב

התנהלותה בפועל של המשיבה, אשר מעקרת את ההטבה לבין לוי יצחק  מחירוןשוויו בהתאם ל
 כמפורט להלן. –ממשמעות 

עמדה ביתר התנאים המופיעים  0שנים מיום רכישת הרכב, ומאחר והמבקשת  3מאחר ועברו  .995
 ההתחייבות לרכישה חוזרת על ידי המשיבה, היא זכאית למכור את הרכב בחזרה למשיבה.בכתב 

אלא, שבהתאם לשיטת החישוב של המשיבה, אשר מקזז את סכום ה"הנחה" לו זכתה, לא תוכל  .996
לקבל את התמורה ההוגנת בגין כלי הרכב שלה באמצעות מימוש התחייבות המשיבה  0המבקשת 

)"מחיר  , לכל היותר₪ 33,236תוכל לקבל מהמשיבה תמורה בסך לרכישה חוזרת, אלא 
(. סכום זה משקף מחיר נמוך משוויו של כלי ₪ 91,658בניכוי ה"הנחה" בסך  ₪ 11,588המחירון" 

 הרכב בשוק החופשי.

לא זכתה לקבל הנחה כלשהי בעת רכישת כלי הרכב, אלא  0מכיוון שהמבקשת בניגוד לגישה זו, ו .997
-כ, מחיר המחירון של הרכבהיה על המשיבה לרכוש את כלי הרכב בחזרה, תמורת  –להפך 
 זאת, בניגוד לשיטת המשיבה. .ש"ח 24,366

 בל" מסומן –מצ"ב פלט של מחירון לוי יצחק  -

במקרה של מכירת כלי רכב "דרך סוחרים ואנשי טרייד  בהתאם למחירון לוי יצחק,כאמור,  .990
כך ששווי  –)אשר מהווים את הרווח של הסוחר( בלבד  90%אין", יש להפחית מהתמורה סך של 

 .₪ 38,790, ללא כל הטבה, עומדת על אחר כלי הרכב במכירה לסוחר

 

 למען הנוחות יוצגו הנתונים בטבלה:

 ₪ 31,188 מחיר המחירון של הרכב

 ₪ 38,790 התמורה שניתן לקבל מסוחר רכב אחר

  ₪ 01,058 התמורה בהתאם לחישוב המשיבה

 

של כלי הרכב, אין כל על ידי המשיבה יוצא, אפוא, כי בשל ההטעיה וההטיה של מחיר המחירון  .991
הצדקה כלכלית לממש את התחייבות המשיבה. שהרי, ניתן לקבל תמורה גבוהה יותר במכירת 

 כלי הרכב בשוק החופשי, או על דרך של ביצוע "טרייד אין" תמורת רכב חדש.
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, אשר מהווים את ₪ 1,900זו של המשיבה, עומד על סך של  הנזק למבקשת כתוצאה מהתנהלות .908
את ממנה כיום , לו המשיבה היתה רוכשת 0היתה זכאית המבקשת הפער שבין התמורה לה 

לבין התמורה אותה תוכל לקבל  – הרכב במחיר המחירון, ללא קיזוז ההנחה הפיקטיבית
 .במכירה לסוחר רכב בשוק החופשי 0המבקשת 

 פרסום לבצע פעולות לשם שנדרכלי רכב באופן עצמאי,  פרטי המבקש למכוראדם יצוין, כי  .909
כך  .מו"מ וכו' לנהל, במענה לשיחות ובהצגת הרכב לרוכשים פוטנציאליים ע זמןישקלה, הרכב

אין כל דימיון בין תהליך של מכירה עצמאית של רכב לבין תהליך מכירת הרכב לסוחר. לפיכך, ש
ין שווי הרכב )אשר בהתאם למצג המשיבה, עליה לרכוש תמורתו הבסיס הראוי להשוואה הוא ב

 תמורה שתתקבל ממכירה לסוחר רכב אחר.בין האת כלי הרכב( ל

עומד על  XX-867-XXבגין עסקת הרכישה של רכב  0לנוכח האמור, סך הנזק הממוני למבקשת  .900
 .₪ 99,113סך נומינלי של 

 

 הנזק הממוני בגין רכישת הרכב השני

בלבד, בעוד בהתאם למצג  ₪ 115בהנחה של  XX-369-XXרכשה את הרכב שמספרו  0המבקשת  .903
 .₪ 7,688השווא, היתה ההנחה בסך 

תטען כי לו נתוני האמת היו מובאים בפניה על ידי המשיבה, קודם להתקשרות  0המבקשת  .901
של  םכובהסכם הרכישה, היתה המבקשת יכולה לקבל הנחה נוספת, בהנחה זהירה ביותר, בס

 בלבד. ₪ 03,888כך שהיתה רוכשת את כלי הרכב השני תמורת  –לפחות  ₪ 9,888

את הנזק אשר נגרם לה בגין ההטעיה לעניין מחיר המחירון של כלי  0לפיכך, מעריכה המבקשת  .905
 .₪ 9,888הרכב הנ"ל, בסך של 

 .₪ 13,342עומד על סך נומינלי של  3לנוכח האמור, סך הנזק הממוני למבקשת  .906

 

 0מבקשת רכב השני אשר נרכש על ידי האכיפה לעניין ה

תטען, כי יש לאכוף את התחייבות המשיבה כלפיה לביצוע רכישה חוזרת של הרכב,  0המבקשת  .907
, ותוך התעלמות ממצג השווא שעניינו הנחה ₪ 115בקיזוז ההנחה האמיתית שנתנה בלבד, בסך 

 .₪ 7,688בשיעור 

 המשיבה התחייבה כי: כזכור  .900

 מיום שנים  3-מ החל הרכב את בחזרה ממך לקנות חוזית מתחייבים אנו"
 במחיר זאת(, המרה) אין טרייד לביצוע מצדך התחייבות ללא, הרכישה
 במעמד שתקבל ההנחה הפחתת לאחר, עת באותה לוי יצחק של המחירון
 ('זנספח " )הרכישה

חייב את המשיבה לרכוש )ויתר חברי הקבוצה( ול 0אכוף התחייבות זו, כלפי המבקשת יש ל .901
(, תמורת מחיר המחירון, בניכוי ממועד הרכישה שלוש שניםהחל מתום בחזרה את כלי הרכב )

 .האמיתית בלבדהנחה ה

 

 2המבקש  .ג

של המשיבה, ובהמשך ניגש  אינטרנטהתעניין ברכישת כלי רכב, נכנס לאתר ה 3כאמור, המבקש  .938
בסופו של דבר, רכשה )לאחד מסניפיה של המשיבה, וקיבל הצעת מחיר לרכישת שני כלי רכב. 

 (את אחד מכלי הרכב הנ"ל. 0המבקשת 

 שלה, ובאמצעות נציגה. אינטרנטוטעה על ידי המשיבה באמצעות אתר הה 3המבקש  .939

דו עליו" וכי "יצא פראייר", כלשון ש"עבבגין ההטעיה, ובין היתר המבקש סובל מתחושה קשה  .930
, המצדיקות פיצוי בגין הנזקים הבלתי ממוניים 3העם. תחושות אלה מהוות עוגמת נפש למבקש 

 .₪ 58הנ"ל, בסך של 
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 :ויתר חברי הקבוצה המבקשיםשל  תת התביעה האישיועיל

 

 : הצרכן הגנת חוק לפי הטעייה .א

לחוק הגנת הצרכן, גרמה המשיבה בדברי  7וסעיף  0לסעיף בהתאם יטענו כי  המבקשים .933
 מחוק הגנת הצרכן:  ם. להלן עיקרי הסעיפים הרלוונטייםהפרסומת להטעיית

 

 בכל או פה בעל או בכתב, במחדל או במעשה – דבר עוסק יעשה לא  (א)  .3"
 צרכן להטעות העלול – בעסקה ההתקשרות מועד לאחר לרבות אחרת דרך
 יראו האמור מכלליות לגרוע בלי(; הטעיה – להלן) בעסקה מהותי ענין בכל

 :בעסקה כמהותיים אלה ענינים

... 

 תנאי לרבות, בעבר שנדרש המחיר או המקובל או הרגיל המחיר (12)
 ....;הריבית ושיעור האשראי

 ".פרסומת על גם יחולו זה סעיף הוראות (ג)

... 

 – 3 סעיף הוראות את כמפירים יראו, בפרסומת הטעיה היתה  (א. )1

 הדבר את שהביא האדם ואת הפרסומת נעשתה שמטעמו מי את (1)
 ; לפרסומו בכך וגרם לפרסום

 את אף - מטעה שהיא ידעו שהם או פניה על מטעה הפרסומת היתה אם (3)
 .הפרסום על בפועל שהחליט מי או המפיץ

... 

, זה סעיף לענין, היא אחת - בישראל צרכן להטעות העלולה פרסומת (ה)
 ".לה מחוצה או בישראל נעשתה אם

 

 מ )להלן: "פרשת מגה"בע( 1332) טבעית רוקחות אלטמן' נ אן'ג אילן 5101/86( א"ת) בשאב .931
 יסודות העוולה שעניינה הטעיה צרכנית:  עלהדברים הבאים  נכתבו, גלופלקס"(

 אף סבוכה הופכת זו סוגייה. פשוטה אינה הצרכנית ההטעיה סוגיית"...
 עמד הסוגיה של מורכבותה על. קבוצתי הליך במוקד ניצבת כשהיא יותר
: והכרעה ליבון הדורשות שאלות מספר כשמנה ברזני בפרשת המשפט בית

 ואם? בפועל הטעיה שנדרשת או צרכן אותו להטעות העלול במצג די האם"
 הקשר ומהו? המצג על ידע לא אם גם בסעד הצרכן יזכה האם, כזה במצג די

?" בסעד הצרכן את לזכות כדי בצרכן הפגיעה לבין המצג בין הדרוש הסיבתי
 ד"פ, מ"בע לתקשורת הישראלית החברה בזק' נ ברזני יוסף 1311/31 א"ע)

 השונים השופטים בין מחלוקת נתגלעה העניין באותו((. 3661) 324( 4)נה
' נ ברזני יוסף א"דנ) נוסף בדיון ונדונו שבו ואלו שנמנו השאלות בהכרעת

: להלן –( 3662) 223( 0)נז ד"פ, מ"בע לתקשורת הישראלית החברה בזק
 :  פנים כל על. לענייננו אף נדרשות זו בסוגיה ההלכות"(. ברזני א"דנ"

 

 העוסק( א: כי להוכיח יש, לחוק 3 סעיף פי-על הטעייה של העילה קיום לצורך"
 נפגע הצרכן( ב; מהותי יןיבענ צרכן להטעות עלול אשר מחדל או מעשה עשה

" הצרכן שסבל הפגיעה לבין ההטעייה בין סיבתי קשר קיים( ג; מכך כתוצאה
[ בנבו פורסם] מ"בע צריכה מוצרי תדיראן' נ שאול שהי אמיר 1233/63 א"בש)
 ((.14.3.62 ביום פורסם)

 

 יטענו כי במקרה דנן מתקיימות יסודות העוולה, כדלקמן: המבקשים .935

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201977/97&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201977/97&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשא%201895/05
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 המשיבה הינה עוסק לפי חוק הגנת הצרכן, והמבקשים הינם צרכנים:

 ההגדרות הבאות:   נקבעולחוק הגנת הצרכן,  9 בסעיף .936

 עיסוק, כולל יצרן;מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך  -עוסק" "

 ;שירות מתן או נכס מכירת -" עיסקה"

מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש  -צרכן" "
 שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי;

מכירת כלי  העוסקת בממכר כלי רכב, דרך עיסוק, מהווה עוסק;כן, אין כל ספק כי המשיבה  על .937
רכב מהווה עסקה; ומי שרכש כלי רכב או התעניין ברכישת כלי רכב לשימוש אישי, ביתי או 

 . מהווה צרכן –משפחתי 

 

 :מהותי בעניין צרכן להטעות עלול אשר מחדל או מעשה עשה העוסק .א

יטענו כי שווי כלי רכב, בהתאם למחירון המקובל בשוק, ואשר משמש בסיס לעריכת המבקשים  .930
 מהווה עניין מהותי בעסקה. –עסקאות, לביטוח וכו' 

( לחוק הגנת הצרכן, המצוטט לעיל, קובע כי "המחיר הרגיל או המקובל" 93)א()0זאת ועוד, סעיף  .931
 מהווה עניין מהותי בעסקה.

מהווה בהתאם למחירון ספציפי, ין המחיר הרגיל של הרכב, לפיכך, הצגת מחיר כוזב לעני
 הטעייה לפי חוק הגנת הצרכן.

 ארד שלום 0037/10 א"ברע, כהן -שטרסברג השופטת' כב מפי, העליון המשפט ביתכפי שנפסק ב
 :687' בע, 688( 9)נד ד"פ, לתקשורת הישראלית החברה בזק' נ

הטעיה היא הצהרה כוזבת. ההטעיה נוצרת כאשר קיים פער סביר "
 הטעייהבין הדברים האמורים )או המוסתרים( לבין המציאות. 

יכולה ללבוש שתי צורות: האחת, הטעיה במעשה על דרך של מצג 
שווא הכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות: השנייה, הטעיה 

חובה לגלותם. )ראו: ג'  גילוי פרטים מקום שיש-במחדל, קרי: אי 
; ד' פרידמן , נ' כהן חוזים )כרך ב'( 333( בעמ' 3שלו דיני חוזים )

 "".(121בעמ' 

 צרכן להטעות עלול לבטח אשר, מחדל או השעמ התעש המשיבההם פני הדברים, נהיר כי  משכך
 .מהותי בעניין

)ג( לחוק הגנת 0סעיף הפרסומות המצורפות לבקשה לאישור התובענה כייצוגית, עומדות בתנאי  .918
יסודות העוולה מתקיימים כלפי כל מי שנחשף לפרסומות, אף אם לא התקשר הצרכן, כך ש

  בעסקה עם המשיבה.

זאת ועוד, מצג השווא אשר נוצר על ידי המשיבה ומי מטעמה, נוגע הן לצרכנים אשר התקשרו  .919
 בעסקה עם המשיבה, והן לצרכנים אשר לא התקשרו בעסקה עם המשיבה.

 
 הצרכן נפגע כתוצאה ממעשה או מחדל שעשה העוסק .ב

והן  כמפורט לעיל, , יפנו המבקשים הן לתיאור הנזקים אשר נגרמו להם,הפגיעה בצרכןלעניין  .910
 לפירוט הנזקים לחברי הקבוצה שלהלן.

 

  לצרכן בעניינם של חברי הקבוצה: הנזק לבין הקשר הסיבתי בין הטעייה .ג

ממוני, והנזק הממוני משותפים לכל חברי הקבוצה, וכי קיים המבקשים יטענו כי הנזק הבלתי  .913
קשר ישיר ומובהק בין ההטעיה לנזקים אלה אף בעניינם של מי שלא ביצעו עסקה בפועל עם 

 המשיבה.

כל מי שנחשף למצג המטעה ניזוק. יש מבין חברי הקבוצה שהנזק שלהם מצומצם לנזק הבלתי  .911
שהנזק שנגרם להם ממשי ומשמעותי מכיוון שביצעו ממוני הנובע בעצם החשיפה להטעיה, ויש 

החל בצרכנים אשר רק פנו למשיבה ועד לצרכנים אשר ביצעו  –פעולות כלשהן בשל ההטעיה 
 רכישה של כלי רכב בפועל, על סמך מצג השווא המטעה.
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רכש רכב מהמשיבה, לאחר שנחשף לפרסומות המטעה, אך הבין כי ר שמחברי הקבוצה אאף מי  .915
 . , כמפורט לעיל, בשל השפעת ה"עיגון"ניזוק נזק ממוני -מחיר המחירון המוצג מהווה הטעיה 

לחילופין, יטענו המבקשים כי יש לבחון את הקשר הסיבתי, לפי המבחנים הייחודיים לתחום  .916
נמוך ביחס להוכחה של הקשר הסיבתי בעניינו של כל  התובענות הייצוגיות, בהם נדרש רף הוכחה

פרט מבין חברי הקבוצה. במידת הצורך, אף ניתן יהיה להתייחס לקשר הסיבתי ל"נזק 
 הקבוצתי" אשר בא לידי ביטוי ברווח אותו הפיקה המשיבה כתוצאה מהתנהלותה.

 

  ים.מתקיימ ולהוהע יסודות כלל, כן על אשר .917

 

 חוק החוזים .ב

מדובר בתביעה כנגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לעניין שבינו לבין כמפורט לעיל,  .910
כפי שיפורט להלן, נסיבות אלה מהוות עילה המאפשרת הגשת תביעה  לקוח )בכח או בפועל(.

  .ניתן וראוי לבחון את התנהלות המשיבה אף בראי חוק החוזיםלפיכך, ו ייצוגית

 לחוק החוזים קובע: 90סעיף  .911

במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת  ")א(
 "ובתום לב.

מהווים חלק מהמו"מ לכריתת חוזה.  שלה ותהפרסומהמצגים אשר מוצגים על ידי המשיבה, ו .958
 לנהוג בתום לב.החובה לפיכך, חלה על המשיבה 

ים בהתאם יששוו, ככאלה י המשיבהכלי הרכב הנמכרים על ידשווי פרסום מכוון ושיטתי של  .959
לוי יצחק גבוה מהשווי האמיתי של כלי הרכב בהתאם למחירון זה, מהווה ניהול מו"מ למחירון 

 שלא בתום לב.

בגין הפרה זו, זכאי כל צרכן אשר נפגע, לפיצוי בגין הנזקים אשר נגרמו לו, לרבות בגין נזקיו  .950
 שאינם נזקי ממון.

 

 פקודת הנזיקין .ג

מעשיה ומחדליה של המשיבה, בניגוד לחוק הגנת הצרכן, מהווים עוולה לפי פקודת הנזיקין,  .953
אף  קימה עילת תביעה. בנוסף, התנהלות המשיבה מהגנת הצרכן)א( לחוק 39בהתאם לסעיף 

 ., כמפורט להלןעוולת תרמית ועוולת רשלנות, בהתאם לפקודהב

 :לפקודת הנזיקין 56מוגדרת בסעיף  עוולת התרמית .951

או באין אמונה ת מית היא הצג כוזב של עובדה, בידיעה שהיא כוזבתר"

באמיתותה או מתוך קלות ראש, כשלא איכפת למציג אם אמת היא או כזב, 

ובכוונה שהמוטעה על ידי ההיצג יפעל על פיו; אולם אין להגיש תובענה על 

והתובע היצג כאמור, אלא אם היה מכוון להטעות את התובע, אף הטעה אותו, 

 "פעל על פיו וסבל על ידי כך נזק ממון.
 

 מקימים למבקשים ולקבוצה עילת תביעה:מעשיה ומחדליה של המשיבה  .955

, מבלי לבצע שווי כלי הרכב בהתאם למחירון לוי יצחק –המשיבה הציגה עובדה כוזבת  .955.9
 .הפחתות

ראש  המבקשים יטענו כי המשיבה ידעה כי מדובר בעובדה כוזבת, ולמצער פעלה בקלות .955.0
 לעניין זה.

 המשיבה עשתה זאת בכוונה שהמוטעים על ידי המצג ירכשו ממנה כלי רכב. .955.3
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לפיכך, כל חברי הקבוצה אשר הוטעו בפועל, ונגרם להם נזק ממון זכאים לפיצוי גם מכח עילת  .956
 .לפקודה 56תביעה לפי סעיף 

לפקודה מתקיימים במקרה דנן. המשיבה  35-36בהתאם לסעיפים  עוולת הרשלנותאף יסודות  .957
 חבה כלפי המבקשים ויתר חברי הקבוצה חובת זהירות מושגית וחובת זהירות קונקרטית. 

כמפורט לעיל, מעשיה ומחדליה של המשיבה מהווים הפרה של חובות זהירות אלו כלפי 
 ר סיבתי בין הפרת החובות לנזק.הניזוקים, נגרם למבקשים ולחברי הקבוצה נזק, וקיים קש

אשר על כן, יטענו המבקשים כי לחברי הקבוצה קיימת עילת תביעה בעוולת התרמית, ובעוולת  .950
 הרשלנות. 

 

 סעד האכיפה

 המבקשים יעתרו בפני בית המשפט הנכבד כי יינתן צו עשה למשיבה, בשני נושאים: .951

יצחק" או כל מחירון אחר, אלא אם האחד, צו המורה למשיבה לחדול מהצגת "מחיר מחירון לוי  .968
 השווי המוצג משקף את שווי כלי הרכב בהתאם לאותו מחירון, בהתאם לכל נתוני הרכב.

כל אחד מחברי הקבוצה, להם ניתנה למשיבה לקיים את התחייבותה כלפי השני, צו המורה  .969
ינה לממש התחייבות זו, בהתעלם מכל "הנחה" מדומה, אשר א - התחייבות לרכישה חוזרת

משקפת את פער בין שווי כלי הרכב בהתאם למחירון לוי יצחק, למחיר בו נמכר אותו כלי רכב 
 לצרכן המבקש לממש את ההתחייבות.

 

 :והפיצוי הראוי הנזק

יה של המשיבה, מהווים הטעייה של הצרכנים, ואף נוגדת את חובת תום הלב החלה מעשכאמור,  .960
 עליה בעת ניהול מו"מ לכריתת חוזה.

 .יטענו כי מעשיה של המשיבה גרמו לחברי הקבוצה לנזקים ברי פיצוי המבקשים .963

 מבקשים על סך של:למד הנזק וכפי שפורט לעיל, ע .961

 בגין נזק שאינו ממוני. ₪ 58-מתוכם בגין נזק ממוני ו 58, 9למבקש  ₪ 988נזק של  .961.9

, בגין נזקה הממוני. בנוסף לפיצוי בגין הנזק הבלתי ממוני, 0למבקשת  ₪ 99,570נזק של  .961.0
 .₪ 58, בסך 3-ו 9בדומה למבקשים 

 בגין נזקיו הבלתי ממוניים. 3למבקש  ₪ 58נזק של  .961.3

המבקשים יטענו כי יש לפצות את כלל חברי הקבוצה בגין הנזקים אשר נגרמו להם. הן בגין  .965
 .שנגרמו לכל חבר בקבוצה נזקים הממונייםהנזקים הבלתי ממוניים, והן בגין ה

, יטענו בפועל מהמשיבה רכש כלי רכבלעניין הנזק הממוני אשר נגרם לכל חבר בקבוצה אשר  .966
כפי  ,המבקשים כי יש לאבחן בין מספר ראשי נזק, ובהתאם לקבוע את הפיצוי לכל חבר בקבוצה

 שיפורט להלן:

  – צרכן אשר רכש כלי רכב במחיר העולה על מחיר המחירון האמיתי .966.9

משיעור ההנחה  98%, בתוספת יש להשיב לו את ההפרש שבין מחיר המחירון למחיר ששילם
 .אשר טענה המשיבה כי היא מעניקה לו

, תמורת המחיר בו הוצע 19-513-76נניח כי צרכן היה רוכש את כלי הרכב שמספרו  –לדוגמה 
, בעוד כפי שפורט לעיל, שווי כלי ₪ 55,588 –על ידי נציג המשיבה  9למבקש כלי הרכב האמור 
כן יוזכר, כי "מחיר המחירון" אותו פרסמה המשיבה לכלי  בלבד. ₪ 16,588-הרכב עומד על כ

 .₪ 73,088 –רכב זה הוא 
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 , לפי החישוב:₪ 98,778צרכן יעמוד על במקרה כזה, הפיצוי ל

 ₪ 77,,00 מחיר המחירון שהוצג על ידי המשיבה

המחיר בו הציע נציג המכירות למכור את 
 ₪ 77,,,, , לאחר הנחה9הרכב למבקש 

 ₪ 77,,00 מחיר המחירון האמיתי

 17,700 = 73,200-55,500 ההנחה המובטחת

  

 9,000 = 55,500-46,500 בין מחיר המכירה למחיר המחירון הפער

 ₪ 007,, מההנחה המובטחת 16%

 

 .₪ 98,778כך, שסך הפיצוי לצרכן כאמור יעמוד על 

לעניין זה יטענו המבקשים כי בשוק הרכב לא נהוג לרכוש רכב במחיר העולה על מחיר 
של הרכב מהווה את התמורה ההוגנת  תייהמחירון שלו, ובכל מקרה מחיר המחירון האמ

תמורת הרכב, כך שסביר כי הטעם לכך שהרכב נרכש במחיר העולה על שוויו בהתאם 
 למחירון, הינו ההטעיה.

תוך מצג כי ניתנת להם הנחה ביחס למחיר זאת ועוד, כלל חברי הקבוצה רכשו את כלי הרכב 
בוודאי על החלטתם להתקשר בעסקת הרכישה. לנוכח האמור,  השפיע, והדבר המחירון

 98%סבורים המבקשים כי יש לפצות את חברי הקבוצה כך שיושב להם סכום המשקף 
המבקשים  מההנחה אותה הם סברו כי הם מקבלים מהמשיבה, על סמך מצג המשיבה.

טים הנוגעים מסכום ההנחה הנטענת, משקף את מכלול ההיב 98%סבורים כי פיצוי בשיעור 
 לעניין זה, ומהווים שיעור ראוי למרכיב של השפעת ההטעיה על המחיר בו נרכש הרכב.

כי כאשר מדובר בתביעה ייצוגית, אין מקום לדרוש הוכחה פרטנית של טענה יטענו המבקשים 
 זו ביחס לכל אחד מיחיד הקבוצה, אלא ניתן להתבסס על ידיעה שיפוטית בעניין זה.

יבקשו להציג חוות דעת מומחה לעניין זה, לאחר קבלת מלוא הנתונים  למצער, המבקשים
 הצריכים לעניין מהמשיבה ולאחר אישור התובענה כייצוגית.

 

מחיר המחירון האמיתי, תוך שהוטעה לעניין מהנחה בצרכן אשר רכש כלי רכב  .966.0
  – שיעור ההנחה, בשל מצגי המשיבה

להשיב לכל חבר בקבוצה העומד בתנאים אלה נקודת המוצא היא כי יש לחייב את המשיבה 
 . את הסכום העודף אותו שילם בגין ההטעיה

אולם, בנסיבות המקרה, סבורים המבקשים כי צפוי קושי ממשי להורות על הליך בו כל חבר 
)ב( לחוק תובענות ייצוגיות. 08בקבוצה יידרש ויוכל להוכיח זכאותו לפיצוי בהתאם לסעיף 

הן בשל מורכבות הבחינה, אשר אינה ניתנת לחישוב אריתמטי פשוט, אלא קושי זה צפוי לנבוע 
תדרוש התייחסות לנתונים הפרטניים של כל מקרה ומקרה, לרבות מידת השפעת ההטעיה על 

 כל צרכן החבר בקבוצה.

מובהר כי המבקשים אינם שוללים חלופה זו, אך לא ימליצו עליה בשלב זה, בשל הקשיים 
 רר.אותם היא צפויה לעו

 98%סך של  אשר על כן, יציעו המבקשים מנגנון לפיו יושב לכל אחד מחברי הקבוצה כאמור,
)החלק מתוך סכום "ההנחה" אשר הוצג על ידי המשיבה, אשר  ממרכיב ההנחה הפיקטיבי

 כפיצוי מוערך, למחיר המחירון האמיתי( מדומהמהווה למעשה את הפער בין מחיר המחירון ה
לפער שבין המחיר ששילם תמורת כלי הרכב, לעומת המחיר אותו היה משלם, אילו כל המידע 

 . לחוק)ג( 08וסעיף ( 3)א()08וזאת בהתאם לסעיף  - היה מובא בפניו

יש לאפשר לכל  על מנת שלא לקפח מי מבין חברי הקבוצה, עוד יטענו המבקשים בעניין זה, כי
במקרה בו הוא סבור כי הנזק אשר נגרם לו כתוצאה  חבר בקבוצה לבקש להוכיח את נזקיו,

)ב( לחוק 08, ולמנות שמאי לפי סעיף מדומהממרכיב ההנחה ה 98%מההטעיה עולה על 
 תובענות ייצוגיות, לשם הכרעה בכל טענה כאמור.
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בשל  -חברי הקבוצה הרלוונטיים לכאורה ניתן להחיל מנגנון כאמור על כל כאמור, על אף ש
, אין הצדקה לעשות כן יצוגי, ובשל מורכבות ועלות הליך הבירור הפרטניאופי ההליך הי

במקרים בהם הדבר אינו פוגע בחברי הקבוצה )אשר כאמור יוכלו לבקש בירור פרטני, 
 במקרים שיחפצו בכך(.

מיום צרכן אשר רכש רכב תוך התחייבות לרכישה חוזרת לפני למעלה משלוש שנים  .966.3
וכן כל צרכן לו ניתנה התחייבות אך הוא אינו יכול לממש  הרכישה ועד למועד פסק הדין
  –התחייבות זו מטעמים כלשהם 

הפער שבין מחיר הרכישה שאמור היה להינתן לאותו חבר בקבוצה, תוך  אשר יחושב לפיפיצוי 
 התעלמות מה"הנחה" המדומה, לבין מחיר הרכישה תוך התחשבות ב"הנחה" זו. 

, לפי ₪ 35,888לרכוש במחיר של אמורה רכב אותו היתה המשיבה כלי כך למשל, במקרה של 
ה לרכישה חוזרת במחיר מחירון, בעוד לפי החישוב הפסול והשגוי של המשיבה, התחייבות

סכום הפיצוי יעמוד על  –בלבד  ₪ 38,888המשיבה היתה מציעה לרכוש את הרכב תמורת 
5,888 ₪. 

רכן, ואין קושי באיתור מרבית הצרכנים בהתאם הנזק הפרטני ניתן לחישוב בעניינו של כל צ
 לנתונים שבידי המשיבה.

למשיבה, האוכף את קיום  אין מקום ליתן צו עשהככל שבית המשפט הנכבד יסבור כי  .966.1
אף את כל מי שרכש כלי  יש לפצותיטענו המבקשים כי  –ההתחייבות לביצוע רכישה חוזרת 

 -לגביו ניתנה התחייבות לרכישה חוזרת , ןלפני מועד מתן פסק הדי רכב פחות משלוש שנים
 לפני למעלה משלוש שנים.בדומה לפיצוי אשר ייפסק לטובת מי שרכש רכב 

לעניין הנזקים הממונים אשר נגרמו לחברי הקבוצה אשר לא רכשו כלי רכב מהמשיבה.  .967
אותו המבקשים יטענו כי יש לפסוק לכל חבר בקבוצה אשר נגרמו לו נזקי ממון סכום אשר ישפה 

. המבקשים )הוצאות נסיעה, זמן, רכישת גישה למחירון לוי יצחק וכו'( בגין הוצאותיו בפועל
יטענו כי בשל הקושי והסרבול הכרוך בהוכחת נזקיו של כל חבר בקבוצה, יעיל יותר לקבוע סכום 
אחיד, לטובת כל חבר בקבוצה. ניתן להשיב סכום זה לכל צרכן אשר השאיר את פרטיו אצל 

ה, בעת שהביע עניין ברכישת כלי רכב ממנה. ככל שהדבר אינו מעשי, וכן לגבי חברי המשיב
ניתן לקבוע סכום אחיד, על דרך האומדן. הקבוצה אשר לא ניתן לאתרם, יטענו המבקשים כי 

המבקשים יטענו כי הנזק הממוני הממוצע, אותו ניתן לקבוע לטובת כל אחד מחברי הקבוצה, על 
 .₪ 58ל סך של דרך האומדן, עומד ע

המבקשים יטענו כי ככל שיתברר כי קיים קושי לאתר את חברי הקבוצה הנ"ל, בהתאם לנתונים 
)ג( לחוק תובענות 08יעשה בית המשפט הנכבד שימוש בסמכותו מכח סעיף  –שבידי המשיבה 

 ייצוגיות, על דרך של מתן פיצוי לטובת הציבור בגין נזקים אלה.

סביר שכל יחיד אשר נחשף לפרסומים, נחשף לפרסומות רבות,  –לעניין הנזקים הבלתי ממוניים  .960
המציג רשימת כלי רכב במקביל, והן בשל הסברה  אינטרנטהן בשל מבנה האתר של המשיבה ב

לבחינת ההצעות של המשיבה, אינו מסתפק  אינטרנטלפיה מי שמתעניין ברכישת רכב, ונכנס ל
אלא בוחן מספר כלי רכב בהתאם לחיתוכים הנוגעים לסוג הרכב אותו הוא  –בעיון ברכב אחד 

 מחפש.

, ₪ 58יטענו המבקשים כי יש לפסוק לכל אחד מחברי הקבוצה סך של לפיכך, בגין ראש נזק זה, 
על דרך האומדן, בהיעדר כל יכולת מעשית לבחון את הנזק אשר נגרם לכל חבר בקבוצה. 

י ניתן לחשב את שיעור הנזק, במסגרת ההליך העיקרי, על דרך של לחילופין, יטענו המבקשים כ
 בשלב, שם נקבע כי גלופלקס מגה פרשתסקר בקרב הציבור. בעניין זה המבקשים יפנו לפסיקה ב

 :הנזק של כימותו בשאלת לעסוק צורך אין ייצוגית כתובענה תביעה לאישור ההכרעה

 שנגרם הנזק של כימותו בסוגיית לעסוק מקום אין ההליך של זה בשלב"...
 ..."ההטעיה כתוצאת

המבקשים יפנו לפסיקה הנוגעת לנזקים בלתי ממוניים, הנעשים על דרך הפרה שיטתית של  .961
הוראות הדין, מתוך מטרה להביא להתעשרות המעוולים על חשבון הציבור. כך לדוגמה נקבע 

מסרים מידיים  נ' טלרןואח' איילת חיות  9506/81בהחלטה לאישור תובענה כייצוגית בת"א 
דברי פרסום  אשר עסק בשליחת ("טלרןעניין "( )להלן: 5/1/99)פורסם בנבו, ניתן ביום  בע"מ

 : בניגוד לחוק התקשורת

 נגזרים, זה במקרה, ממוני לא נזק בגין הפיצוי גובה לקביעת השיקולים"
 .ייצוגיות תובענות חוק של ומטרתו מתכליתו

... 
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 גובה, ייצוגית תביעה במסגרת ממוני לא בפיצוי ומדובר היות, ואולם
 כדי, מהן הנפגעים והיקף ההפרות היקף את בחשבון לקחת צריך הפיצוי
 לקביעת, אלו שיקולים. התופעה במיגור הציבורי האינטרס את לקדם
 הפרסום דברי בכמות אפוא תלויים, ממוני הלא הנזק בגין הפיצוי גובה

 את לקבוע ניתן לא ולכן, הייצוגית הקבוצה ובגודל החוק את המפרים
 דיון יידרש כך ולשם, כייצוגית התביעה אישור של זה בשלב הפיצוי גובה

 ".עצמה בתובענה

 ראבי תופיק המנוח עזבון' נ שיתופי מרכז - תנובה  98805/80 א"עלעניין זה יפנו המבקשים גם ל
 .[בנבו פורסם] ל"ז

הנכבד יורה על כל סעד אחר, לטובת חברי הקבוצה, לחילופין, יבקשו המבקשים כי בית המשפט  .978
 כפי שימצא לנכון.

יצוין, כי בנוסף לנזקים אלה, אשר הובילו לרווח אצל המשיבה, מרוויחה המשיבה גם מעצם  .979
הגידול בהיקף הפעילות שלה, כתוצאה מהתעניינות רבה יותר בכלי הרכב הנמכרים על ידה, 

 נתונים מטעים. ביחס לחברות מתחרות אשר אינן מפרסמות

לעניין הנזקים הבלתי ממוניים, ובהעדר יכולת לאמוד את הנזק המדויק של כל חבר בקבוצה, או  .970
יטענו המבקשים כי יש להורות על מתן פיצוי כספי לטובת  –לאתר את זהות חברי הקבוצה 

בית )ג( לחוק. לחילופין, יטענו המבקשים כי 08הציבור בגין רכיב זה, בהתאם להוראות סעיף 
המשפט הנכבד יורה על כל סעד אחר, אותו ימצא לנכון, לרבות על מנגנון לאיתור חברי הקבוצה, 

 ., אף בגין ראש נזק זהולחלוקת הפיצוי

 

 סכום התביעה הייצוגית

 הערכה לעניין היקף מכירות המשיבה

החברות פי הפעילות של יקהמשיבה אינה נוהגת לפרסם דו"חות על היקפי פעילותה, או על ה .973
 הקשורות אליה.

הערכות שונות בענף הרכב, ניתן להעריך כי לחברת קשר רנט א קאר, ולפי פרסומים עם זה,  .971
תחת המותג "הרץ" בקבוצת )ליסינג( המפעילה את פעילות השכרת הרכב וההחכרה התפעולית 

 03,588-"מאיר" )אשר המשיבה מהווה חלק מקבוצה זו(, צי רכב של רכבי השכרה והחכר של כ
 כלי רכב.

פעילותה של המשיבה אינה מוגבלת למכירת כלי רכב אלה, אך ניתן להעריך כי הם מהווים  .975
מרכיב משמעותי בפעילותה. כן, ניתן להעריך כי המשיבה אינה מוכרת את כל כלי הרכב של 

 .קבוצת "מאיר" לצרכנים פרטיים

 על ידי מרגע עלייתו לכביש, ועד למכירתו עוד ניתן להעריך כי מחזור החיים הממוצע של כלי רכב .976
 3יוער כי כלי רכב מוחכרים נמכרים ככלל, בתום  חודשים, לכל היותר. 38המשיבה עומד על 

 08-שנים ממועד עלייתם לכביש, וכלי רכב אשר שימשו להשכרה מוצעים למכירה כעבור כ
 כרים קודם לכן, ולהפך(. בהם כלי רכב נמ חודשים ממועד עלייתם לכביש )מובן כי ישנם מקרים

, מעריכים המבקשים, בהערכה ראשונית, כי היקף פעילות מכירת כלי הרכב על סמך הנחות אלה .977
 כלי רכב בשנה, הנמכרים לצרכנים 1,888-השנתי של המשיבה עומד על כ

נחשפו למצג המטעה ו/או אשר בפועל כלי הרכב  רוכשישל  כי תת הקבוצה לפיכך, ניתן להעריך .970
 מונה -והוטעו על ידי המשיבה, הטעיה אשר גרמה להם לנזק ממוני ת נשוא תובענה זו, לפרסומו
בשבע השנים  , על ידי צרכנים,רכישות כלי רכב בסך הכל 68,888-צרכנים בשנה, ו 1,888

 .)בהנחה כי חל גידול מסוים בהיקף הפעילות לאורך השנים( האחרונות

רוכשי כלי הרכב, להם ניתנה התחייבות לרכישה חוזרת, צרכנים ניתן להעריך כי תת הקבוצה של  .971
)בהנחה כי חל  בשבע השנים האחרונותבסך הכל כלי רכב  05,888-כלי רכב בשנה, ו 1,588מונה 

 .גידול מסוים בהיקף הפעילות לאורך השנים(
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 הערכה לעניין היקף החשיפה למצגי השווא

, מידי שנה. כן אינטרנטשל המשיבה ב צרכנים נכנסים לאתר 958,888המבקשים מניחים כי  .908
צרכנים למצגים המטעים בפרסומות של  688,888מעריכים המבקשים כי בסך הכל נחשפו 

 המשיבה.

צרכנים, לכל הפחות, פוקדים את סניפי המשיבה בכל שנה.  08,888-המבקשים מניחים כי כ .909
וא של המשיבה על צרכנים למצגי השו 188,888בהתאם מניחים המבקשים כי בסך הכל נחשפו 

מסכי המחשב, בהצעות מחיר, בדברים אשר נמסרו בעל פה על ידי סוכני המכירות שלה וכן 
 מחשיפה לפרסומות המוצמדות לכל כלי רכב המצוי במגרשי המכירה של המשיבה.

, ולכן הוא זכאי לסעד בגין מובהר כי כל צרכן כאמור, נחשף להרבה יותר מאשר מצג מטעה אחד .900
 .דבר אשר מובא בחשבון בהערכת הנזק –כל הטעיה 

של המשיבה, האינטרנט כל הנתונים הנ"ל, לרבות מספר המשתמשים הייחודים אשר גלשו לאתר  .903
מספר הצרכנים אשר פקדו את משרדי המכירות של המשיבה, ומספר כלי הרכב שנמכרו על ידה 

, ולתקן את ל הנתוניםמצויים בידי המשיבה, כך שניתן יהיה לערוך חישוב מדויק ש -לצרכנים 
 .ההערכות בהתאם

 

 הערכת הנזק

המבקשים מניחים כי הנזק הממוצע לצרכן הרוכש כלי רכב, כתוצאה מההטעיה המפורטת  .901
למי שרכש רכב במחיר העולה על מחיר המחירון שלו, ועל סך  ₪ 5,888 זו עומד על סך של בקשהב

 שלו.למי שרכש רכב במחיר הנמוך ממחיר המחירון  ₪ 9,888של 

 כלי רכב במחיר העולה על מחיר המחירון והצרכנים רכשמ מחציתהמבקשים מעריכים עוד, כי 
  רכשו כלי רכב במחיר שאינו עולה על מחיר המחירון. יתרת הצרכנים ואילו האמיתי,

ניזוקו יוזכר כי אף הרוכשים אשר רכשו את כלי הרכב במחיר הנמוך ממחיר המחירון האמיתי 
אשר הוביל אותם לרכוש את כלי הרכב במחיר העולה על הסכום אותו היו  מצג המטעהבשל ה

אילו המשיבה היתה מציגה את מחיר המחירון האמיתי, ובשל הפגיעה ביכולתם מוכנים לשלם 
 ., עקב המצג המטעהלנהל מו"מ אפקטיבי מול המשיבה

המצג המטעה אשר הוביל  בגין בהתאם, המבקשים מעריכים את הנזק הכולל לחברי הקבוצה,
כלי רכב  68,888*  ₪ 3,888עומד על  –לרכישת כלי רכב בפועל, בסכום העולה על שווים האמיתי 

 =908,888,888 ₪. 

המבקשים מעריכים את שיעור הנזק לכל חבר בקבוצה, בגין המצג המטעה לגבי ההתחייבות  .905
 בממוצע. ₪ 0,888לרכישה חוזרת, בסך של 

לחברי הקבוצה, בגין המצג המטעה לגבי ההתחייבות לרכישה חוזרת, עומד בהתאם, הנזק הכולל 
 .₪ 58,888,888=  05,888*  ₪ 0,888על 

שיעור הנזק הבלתי ממוני, לצרכנים אשר נחשפו כאמור לעיל, המבקשים מעריכים את  .906
 לצרכן.  ₪ 58לפרסומות ולמצגי השווא על סך של 

 .₪ 38,888,888צרכנים =  688,888*  ₪ 58בהתאם הנזק לקבוצת צרכנים זו עומד על 

כמפורט לעיל, המבקשים מעריכים כי נגרם אף נזק ממוני לצרכנים אשר הגיעו למגרשי הרכב של  .907
 ., תוף שנחשפו לפרסומות ו/או למצגי שווא של המשיבההמשיבה

 .₪ 08,888,888צרכנים =  188,888*  ₪ 58הנזק לקבוצת צרכנים זו עומד על 

ממשיכה בהתנהלות הפסולה, כך שנוסף על סכומים אלה, יעתרו המבקשים  מובהר כי המשיבה .900
 הנזקים לחברי הקבוצה עד למועד מתן פסק הדין.לכך שסכום התביעה שיאושר יכלול גם את 

 

 .₪ 326,666,666-כום התובענה מוערך בסכעולה מהאמור,  .901
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הסכום הכולל, נובע על אף שנדמה שמדובר בסכומים ניכרים, מדובר בהערכה שמרנית, בעוד  .918
 יאחוז ניכר משוק הרכב, המגלגל מיליארד תמרכזקף הפעילות העצום של המשיבה, המהי

שקלים בשנה. מכל מקום, המבקשים שומרים על זכותם לעדכן הערכות אלה, לאחר קבלת נתוני 
 אמת מהמשיבה.

 

 להוכחת נזקיהם של כל אחד מחברי הקבוצהמוצע מנגנון 

מוקדם להציע מנגנון מפורט להוכחת נזקיהם של כל אחד מחברי הקבוצה. המבקשים יטענו כי  .919
 :לשם חלוקת הפיצוי אולם, כבר בשלב זה יציינו המבקשים כי ניתן לנקוט בפעולות הבאות

מינוי שמאי מומחה, מטעם בית המשפט ובמימון המשיבה, אשר יבחן כל עסקה למכירת  .919.9
מחיר המחירון תוך שהשמאי יבחן את הפער בין רכב על ידי המשיבה לצרכן חבר הקבוצה, 

. ניתן להסמיך אותו שמאי לבין המחיר בו נמכר כלי הרכב של אותו רכב בעת העסקה
כל הפרש בין מחיר המכירה בפועל למחיר המכירה ההוגן. במקרה זה, להורות על השבת 

ו/או  מטעהניתן לדרוש כי כל חבר בקבוצה המבקש לטעון לנזק יצהיר כי נחשף לפרסום ה
 .כי הסתמך עליו, בדרך שתיקבע

בדומה, ניתן למנות שמאי לשם חישוב הנזק לכל אחד מחברי הקבוצה, בגין הפער בין  .919.0
 ההתחייבות לרכישה חוזרת בהתאם למצגי המשיבה, לבין דרך מימוש ההתחייבות בפועל.

מחיר  מתן פיצוי לכל צרכן אשר יצהיר כי הוא נחשף לפרסומת של המשיבה, אשר הציגה .919.3
 בתקופה בה שביקש לרכוש רכב, לעצמו או למי מבני ביתו. -כוזב כמחיר מחירון 

 קביעת פיצוי מוערך אשר ישולם לכל חבר בתת הקבוצה הנוגעת לעניין. .919.1

קביעת פיצוי מוערך אשר ישולם על דרך של פיצוי לציבור, בכל מקרה בו יתברר כי לא ניתן  .919.5
אין אפשרות לחלק את סכום הפיצוי, או חלקו, לאתר את חברי הקבוצה, או חלקם, או כי 

 לחברי הקבוצה.

לקבוע כל מנגנון אחר אשר ימצא לנכון לכימות והוכחת מתבקש בית המשפט הנכבד לחילופין,  .910
)ג( לחוק תובענות 08נזקיהם של כל אחד מחברי הקבוצה או לשם מתן פיצוי בהתאם לסעיף 

 ייצוגיות.

 למתן צו אשר יורה למשיבה לחדול מהתנהלותה הפסולה. מובהר כי מנגנונים אלה הינם בנוסף .913

 

 ייצוגית כתובענה להתברר וראויה מתאימה התובענה

 הגשת תמריץ מתן באמצעות פרטית אכיפה לעודד שמטרתו משפטי כלי היא הייצוגית התובענה .911
 על. אישית תביעה הגשת מצדיק ואינו קטן הוא הבודד לפרט הנזק בהם במקרים וזאת, תביעות
 :ותייצוגיתובענות  חוק בהצעת נאמר הייצוגית התובענה של זו תכלית

"כלי משפטי זה נועד בעיקר למצבים שבהם תאגיד גדול או רשות פוגעים 
בציבור גדול באופן שלכל פרט נגרם נזק קטן אשר אינו מצדיק הגשת 
תביעה על ידו, אולם סך כל הנזק המצטבר לציבור הנפגעים הוא רב. 

הייצוגית מאפשרת לאחד את האינטרס של כלל הנפגעים ויוצרת התובענה 
 תמריץ להגשת תובענה.

 של הפרטי האינטרס את רק לא משרת הייצוגית התובענה מכשיר
 מזיקים מרתיע שהוא בכך הציבורי האינטרס את גם אלא, הנפגעים

  חוק בהפרות מדובר כאשר גם, החוק הוראות הפרת מפני פוטנציאליים
 ".קטנות

 :כדלקמן, מטרתו נקבעה ותהייצוגיתובענות לחוק  9 בסעיף .915

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

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

 אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו; (3)

 מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין; (2)
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 "ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות. (4)

 עם אחד בקנה יעלה ייצוגית כתובענה םתביעת אישור כי יטענו המבקשיםכל האמור,  לנוכח .916
 . ייצוגיות תובענות חוק של מטרתו

 מן, לפיכך .דנן התובענה כדוגמת ייצוגיות תובענות הגשת לעודד ההינ המחוקק של תכליתו בכך .197
לכל נפגע כשלעצמו, לא תהיה  אשרכ, ייצוגית כתובענה התובענה בירור את לאפשר הראוי

 כדאיות לתבוע את נזקיו.

 

 תנאי הסף להגשתה ואישורה של התביעה כייצוגית

ייצוגית קבועים בהוראות חוק תובענות ייצוגיות, תנאי הסף התנאים להגשתה של תובענה  .910
לחוק תובענות ייצוגיות, והתנאים לאישור  5-ו 1, 3להגשת הבקשה לאישור קבועים בסעיפים 

 לו. 0הבקשה קבועים בהוראת סעיף 

 

 ותהייצוגיעילת התביעה של המבקש מצויה בתוספת השנייה לחוק התובענות  .910.9

 קובע כדלקמן: ותהייצוגי)א( לחוק התובענות 3סעיף 

תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או  לא תוגש )א(.2"
 בענין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית; ..."

 

 כדלקמן: , קובע ותהייצוגילתוספת השנייה לחוק התובענות  9 פרט

תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לענין שבינו לבין . 1"
 ".בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאולקוח, 

 

"בין אם התקשרו יחול מפורשות כי הוא  קובע לתוספת השנייה כאמור לעיל 9ט יצוין כי פר
ו/או  נחשף לפרסומותצרכן אשר בעסקה ובין אם לאו", ועל כן עילת התביעה קמה גם ל

 .לא התקשר עימה בעסקהלמצגים של המשיבה, אף אם 

 

 בית המשפט המחוזי הוא הערכאה המוסמכת לאישור התובענה כייצוגית .910.0

 קובע כדלקמן: ותהייצוגי( לחוק התובענות 9)ב()5סעיף 

(בקשה לאישור תוגש לבית המשפט אשר לו הסמכות הענינית 1")
ולענין הסמכות הענינית, והמקומית לדון בתובענה הייצוגית אם תאושר, 

יראו את סכום התביעה או שווי נושאה כסכום או כשווי המצטבר של 
 תביעותיהם של כל הנמנים עם הקבוצה שבשמה מוגשת הבקשה לאישור"

 

לנוכח סכום התביעה המצטבר, המצוי בסמכותו העניינית של בית המשפט המחוזי, 
, לבית משפט זה 9101-לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד (5)א()3ובהתאם לתקנה 

 קיימת סמכות מקומית ועניינית לדון בתובענה.

 

 לחוק תובענות ייצוגיות 4ס'  –להגיש בקשה לאישור  רשאיים המבקשים .910.3

 :( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי9)א()1סעיף 

ייצוגית אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה  )א(4"
 כמפורט להלן:

)א(, המעוררת 2אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף  (1)
שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים 

 בשם אותה קבוצה;" –הנמנים עם קבוצת בני אדם 
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כל כמפורט בהרחבה לעיל ל: משיבהעילת תביעה אישית כנגד ה מבקשיםל .910.3.9
והפרת ת והנזיקי ותמשיבה בגין העוולאישית כנגד התביעה  המבקשיםמ אחד

, עניין אשר לגביו נקבע כי ניתן לאשר תובענה וכלפי השביצעחובת תום הלב 
; עילת ותייצוגיתובענות לתוספת השנייה לחוק  9 כייצוגית, כאמור בפרט
, מפורטת ומבוססת על תשתית עובדתית המבקשיםהתביעה האישית של 

 וראייתית מוצקה.

פרסום כלי הרכב התנהלות שיטתית של המשיבה בתשתית זו מלמדת על 
להשיא את  מטרהברון כוזב המוצעים למכירה על ידה, תוך הצגת מחיר מחי

 .רווחיה

( בנטל 9)א()1בתנאי הרישא של סעיף  עומדים המבקשיםהעולה מן האמור כי 
השכנוע ורמת ההוכחה הנדרשים מהם להוכחת קיומם של סיכויים גבוהים 

 לקבלתה של התביעה.

 

 :לכלל חברי הקבוצהשל עובדה או משפט משותפות התביעה מעוררת שאלות  .910.3.0
ות ועילות התביעה מעורר םלייצג מבקשים המבקשיםהגדרת הקבוצה ש

וליתר חברי  להםהמשותפות  ,גם יחד עובדה ומשפטשאלות משותפות של 
  הקבוצה. 

 

קיומו של פער בין מחיר המחירון המוצג בפרסומות וביתר המצגים של  .910.3.0.9
 תי של אותם כלי רכב.יהמשיבה למחיר המחירון האמ

קיומה של זכות לחברי הקבוצה לזכות בסעד בגין עצם החשיפה  .910.3.0.0
 לפרסומות, וליתר מצגי השווא של המשיבה.

קיומה של זכות לחברי הקבוצה לזכות בסעד בגין תשלום ביתר עבור  .910.3.0.3
כלי רכב שנרכשו מאת המשיבה )אף אם יהיה צורך לבחון באופן פרטני 

 את שיעור הסעד הכספי המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה(.

קיומה של זכות לחברי הקבוצה לזכות בסעד בגין המצג המטעה  .910.3.0.1
ה )אף אם יהיה צורך לבחון בהתחייבות לרכישה חוזרת מטעם המשיב

 באופן פרטני את שיעור הסעד הכספי המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה(.

 הנזק אשר נגרם לחברי הקבוצה בגין ניצול השפעת ה"עיגון". .910.3.0.5

שאלת הפיצוי הראוי, לרבות קביעת פיצויים בהתאם לחוק הגנת הצרכן  .910.3.0.6
 ;לחוק החוזיםו

צווי עשה למניעת המשך ההטעיה, ולקיום ההתחייבויות  ההצדקה ליתן .910.3.0.7
 לרכישה חוזרת.

 

( 9)א()1בתנאי הסיפא לסעיף  עומדים המבקשיםהעולה מן האמור הוא כי 
לייצג על פי עילת התביעה  יםיכול םהבדבר קיומה של קבוצת תובעים אותם 

 .םהאישית שלה
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 לחוק תובענות ייצוגיות 2סעיף  –התובענה עומדת בתנאים לאישורה כייצוגית  .910.1

קובע את התנאים בהתקיימם רשאי בית המשפט  הייצוגייםלחוק התובענות  0סעיף 
  לאשר את התובענה כייצוגית, כדלקמן:

בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא שהתקיימו כל  )א(2
 אלה:

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

 הקבוצה;

תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת  (3)
 בנסיבות הענין;

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  (2)
 בדרך הולמת; ...

לל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כ (4)
 בתום לב.

 

בתובענה כאמור לעיל  :קיימות שאלות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה .910.5
המשותפות לכלל חברי הקבוצה אשר ראויות להתברר עובדה ומשפט עולות שאלות של 

 מפורט לעיל.במסגרת הליך ייצוגי, כ

הלכה היא כי יש לבחון  :להכרעה בתובענההתובענה הייצוגית היא ההליך היעיל וההוגן  .910.6
ואת מאפייני קבוצת התובעים והסכום  מחד גיסא את רצינות התובענה וסיכויי הצלחתה

, פד"י רמי טצת נ' אברהם זילברשץ 1171/17ראה לעניין זה רע"א )מאידך גיסא הנתבע 
מח -תק, בנימין קנכט נ' אמד פתוח נדל"ן והשקעות בע"מ 6390/80; בש"א 577( 0נד)

0883(1 ,)9931). 

לעיל את התשתית  המבקשים ובאשר לרצינות התובענה האישית וסיכויי הצלחתה, פרט
 .םהעובדתית והמשפטית התומכת בתביעת

לייצג   םה יםכי הקבוצה אותה מבקש יםמבקשה נוואילו באשר למאפייני הקבוצה, יטע
ויתר  והוטעו על ידי הפרסומותנחשפו של אנשים אשר  םאלפי מאותמונה, על דרך הערכה, 

 .מצגי המשיבה, ועשרות אלפים אשר רכשו כלי רכב מהמשיבה על סמך מצגים אלה

מחויב להציג את גודלה המדויק של אישור תובענה כייצוגית אינו הלכה היא כי המבקש 
, וכל שמוטל על נתבעתמצוי הוא דווקא בידיעת האך , והקבוצה, נתון אשר אינו בידיעת

הוא להצביע על קיומה של קבוצת אנשים שנפגעו בדומה לפגיעתו שלו ]ראה המבקש 
( 0)0880מח -תקסבו תמר נ' רשות שדות התעופה בישראל  0177/11לעניין זה ת.א. 

99116] 

כי בענייננו קיימת קבוצת תובעים הומוגנית, גדולה, שיש מקום לברר את  נויטע המבקשים
 הפגיעה בזכויותיה במסגרת תובענה אחת משותפת בהליך הייצוגי.

למעלה מכך, הגשת תביעות נפרדות לא תרתיע את המשיבה מהמשך ביצוע ההפרות ובכך 
 גם תכלית החוק תיפגע.

לסייע הן בהרתעת המשיבה מפני ביצוע לעומת זאת, בירור התובענה כייצוגית תוכל 
עשו הפרות נוספות של החוק והן מפרסמים אחרים, אשר ינקטו משנה זהירות בטרם י

 .שימוש בנוהג פסול זה

 

על כישוריו של התובע הייצוגי  :בדרך הולמת המבקשיםעניינה של הקבוצה ייוצג ע"י  .910.7
, בו 076( 5, פ''ד נה)נ' שמש רייכרט 0060/16ובא כוחו עמד בית המשפט בפרשת רע"א 

תי ועניין ממשי בתביעה, והבנה יגי הולם הוא מי שיש לו אינטרס אמנקבע כי תובע ייצו
מסוימת בתביעה אותה מבקש הוא להוביל, וכי עניינו של התובע ייוצג ע"י עורך דין בעל 

 כישורים, בקיאות ניסיון ויכולת לנהל את התובענה בצורה מקצועית.

  ;משיבהאינטרס ממשי בתביעה כנגד ה מבקשים, לכאמור לעיל
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בתחום ניהול תובענות ייצוגיות  רב, לרבותהוא בעל ניסיון  המבקשיםשל  םבא כוח
את  וכי ייצג מאמינים המבקשיםוהליכים מנהליים ואזרחים מורכבים ובהיקף נרחב, ו

 חברי הקבוצה באופן ראוי והולם.

 

 חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לבקיים יסוד סביר להניח כי עניינם של  .910.0

הלכה היא כי תום הלב האובייקטיבי של המבקש לתבוע תביעה ייצוגית נבחן 
, היינו האם עילת התביעה האישית ובאספקלריה של ממשות עילת התביעה האישית של

הינה סבירה והוגנת. וכן העובדה כי התביעה אינה מכוונת להשיג מטרה של התובע 
עם האינטרסים של כלל חברי הקבוצה ]ראה לעניין זה דברי כב' הש'  שאינה מתיישבת

 .[165הפרקליט מב )תשמ"ו(, תביעה ייצוגית לפי חוק ניירות ערך ]כתוארו אז[ י. לויט. 

 מבקשיםהפגיעה ב .משיבהכנגד ה ומבוססת עילת תביעה טובה מבקשיםכפי שצוין לעיל ל
הנוגד את טובתה של  כלשהו אינטרס מבקשיםלפגיעת כלל חברי הקבוצה, ואין ל דומה

 בתום לב. םובאי כוח המבקשיםתובענה מוגשת ותנוהל ע"י ה הקבוצה.

 

 סוף דבר

בכל התנאים לאישורה של התובענה כתובענה  עומדים מםעצ םכי הבקשה וה נויטע המבקשים .911
  פורט בפתח הבקשה.מכ ייצוגית,

בנסיבות העניין, המפורטות לעיל, אישורה וניהולה של תובענה ייצוגית עולה בקנה אחד עם  .088
אשר באו במטרה  -ותהייצוגיחוק התובענות  שלת וועם התכלימטרתו של חוק תובענות ייצוגיות, 

 ., כנדרש במקרה דנןבמשק הגדולים לגופיםהצרכנים בין כוחות יחסי הלאזן את 

 .המבקשים יבקשה זו נתמכת בתצהיר .089

 מן הדין ומן הצדק להיענות לבקשה. .080

 

 .זו בקשה בפתחעל כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כאמור  אשר
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