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   513619601. פ.חמ "בע ) 2004(מכשירי תנועה ומכוניות   :המשיבה
   תל אביב 74דר# מנח! בגי� מרחוב 

  

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית     

  

� ו"התשס, וגיותבית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לעשות שימוש בסמכותו לפי חוק תובענות ייצ 2006 

�:ולהורות כדלקמ� ) "התקנות" : להל� (2010 –ע "תש, ולתקנות תובענות ייצוגיות, ")החוק: "להל�(  

בש! כלל יחידי הקבוצה שייצוגה , לאשר את בקשת אישור זו כתובענה ייצוגית לפי הוראות החוק  .א

 .כהגדרתה בבקשת אישור זו, )"הקבוצה המיוצגת": להל� (מתבקש

 .ת הסעדי! המפורטי! בבקשה זולית� א  .ב

 . גמול הול! בהתא! לסמכותו על  פי החוק, ! ייצוגיי! כתובע!במעמד, י!לפסוק לטובת המבקש  .ג

 . שכר טרחה ראוי בהתא! לסמכותו לפי החוקי! של המבקש!לפסוק לבאי כוח  .ד

  :ואלו נימוקי בקשת האישור

 �פתח דבר   .א

כמו ג! הפרת חובת תו! הלב והפרת , שלא כדי�התעשרות  הינה, בתמצית, עניינה של תובענה זו .1

מה! ,  והטעיה של המשיבה את לקוחותיהמצג שווא , תו# תרמיתככל הנראה , חובות חקוקות

�תבעה המשיבה תשלו! בגי� רכב מסוגDODGE –RAM"   "3500 !דג� DRODZO –ר!  '  דודג

  היחיד– כסטנדרט בעל בל� פליטה, "קמינס"מתוצרת  מנוע 2010רא! חישוק אחורי יחיד 

  ) "הרכב הנמכר" : להל�. ( בקטגוריית הרכבי� מסוג זה

כי . רכב קבלת החזקה בלאחר רק , הרבה !לתדהמת,  התבררי!למבקש, כפי שיפורט להל� .2

רכב הנמכר במצג שווא לפיו ,  תשלו! בגי� הרכב הנמכר תו# הטעייהתבעהכבדר# שגרה המשיבה 

ייחודי לסוג הרכב , תיוחבטיבל! פליטה אשר , " קמינס"בל! פליטה במנוע הדיזל של קיי! 

י "נטע� ע הרכישה במעמד  כמו כ� . של הרכבב " המצהטכניבהתא� למפרט הכל , הנמכר

בל� הפליטה הוא נכס " , בעל בל� פליטה, כי רכב זה הינו נדיר בסוגומספר פעמי� המשיבה 

  "אות ומקל על פעולת הבלמי�חוס- זמ� והוצ, רב ער- המשפר את יכולת הבלימה של הרא�

שבועיי! ממועד קבלת הרכב לאחר רק  בעוד שבפועל V �למפרט הטכני רכיב זה סומ� כבהתא� 

ומכרה את , תו# מצג שווא בחוסר ת! לב  ! כי המשיבה הטעתה אותי!נתברר למבקש, לחזקת!

 . מהרכב  ילאנטגריא וכחלק , חותייאשר הינו בט, הרכב ללא רכיב זה
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:   להל�באמצעות מר דור נטע,  באופ� חד משמעיה!הובהר ל, במעמד הרכישה י!מבקשה, כאמור .3

 יודגש כי  מר נטע הינו .כי הרכב נמכר יחד ע! בל! הפליטה,  מנהל מותג רא! ")נציג המבקשת"(

מר נטע  כמו כ� " ראה וקדש "�לפיכ# המבקשי! הסתמכו על דבריו כ, אחד הבעלי! של החברה

בעל לפיו הרכב הינו , אודות הרכב,  באתר המשיבהפרסומי�כל אות� הפנה את המבקשי� ל

  .ייחודי במינו, תיוחיבט, בל� פליטה

קיבלו ,   הזמינו את הרכב נשוא הבקשה  א/ שילמו מקדמה02/09/2010יודגש כי המבקשי! ביו!   

הפנה אות! מר נטע לכל , במהל# כל תקופת ההמתנה. 03/11/2010את הרכב לחזק! ביו!   

  . 2010ב  הינ! במהל# חודש אוקטובר "הפרסומי! המצ, ב אודות הבל! הייחודי"הפרסומי!  המצ  

בידיעה מוחלטת כי רכיב בל! כל זאת תשלו! הול! ,  בעד רכישת הרכבמושיל י!המבקש  .4

, טר! הרכישה המשיבה העצימה את הרכב הנמכרכי יודגש , הינו חלק מהרכב הנרכש, הפליטה

אשר מפחית את צד מטע� כבד ובכ# , יחיד במינו בפלח שוק זהבל! הפליטה לפייה , תחת מטרייה

 . מארי# את חיי השירות של הבלמי!

המדורי! בכל , כמו כ�,לרבות באתר מטעמה, הול! בכל אתריי האינטרנטלפרסו!המשיבה דאגה  .5

יטה הרכב נמכר יחד ע! בל! הפל,  תו# ציו� והדגשה לפייה2010רא! ההנחשבי! לש! שיווק רכב 

לא היה מעול! , בפועל בל! הפליטה אינו קיי! ברכב. ייחודי כל זאת במטרה לגרור את לקוחותיה

 כי לא היה בידי המשיבה י!רק לאחר רכישת הרכב נודע למבקש. הרכב נמכר ללא הבל!, ברכב

העולמית לייבוא ' אישור מחברת דוג או /  ואישור משרד התחבורה להתקי� את הבל! הייחודי

 . הב זירכ

החידושי! של הרא! לעומת הקטגוריה ה! : "  מטעמה הדגישה כדלהל�הפרסומי!המשיבה בכל  .6

כי לאור  נו  יטעי!המבקש, כאמור". ר מעול! המשאיות'שהוא פיצ") אגזוז ברקס("בל! פליטה 

 הינו דג! 2010לפיו דג! הרא! , הצרכני!כשאר , ונגרר, א/ במעמד המכירה, פרסומי!אינספור 

  .  את הרכיב הייחודיכולל  ,בגי� רכישת הרכב למשיבה התשלו! אשר שול! כ� ש, ייחודי

י! גרפה המשיבה לכיסה סכומלפיכ# ,תו# הטעייה,  רבי!המשיבה  גררה אחריה לקוחותבדר# זו   

  . הטעיית לקוחותיה , בחוסר תו! לבתו# שהיא פועלת, ניכרי! ביותר  

  �וסיפור המעשההצדדי�    .ב

 ! ישראלי י! אזרח!הינ, )"י�המבקש": להל�( יק'שוש מריאנצ �ו, יק'יאנצגדעו� מר, י!המבקש .7

 .בכל הזמני! הרלבנטיי! לבקשה זו

077�40.ר. מרכב מאת המשיבה ו רכש02/09/2010 בתארי#  .8�   DODGE – RAM מסוג 73

רכב "ו" י�המבקש": להל� בהתאמה(. ר! חישוק אחורי' דוג DRDPZO –  2010 דג!  3500

 )."י�המבקש

 פרטית הינה חברה , )"המשיבה": להל�( מ"בע ) 2004(מכשירי תנועה ומכוניות  ,משיבהה .9

בעלת ניסיו� כ  עצמה מציגה, בי� החברות הוותיקות באר0 ליבוא רכבי! ,מכירת רכבי!  שעיסוקה

  .בישראל'  דוגו,סוזוקי, יפ 'ג) קרייזלר( יפ ' גי! מסוג  רכב מקצועי  בתחו! יבוא

נמנית ע! האבות ,  שנה בכל פעילותה העסקית60 �ככבעלת וותק של מה מציגה עצ, המשיבה .10

 . המייסדי! של ענ/ הרכב בישראל

זוהי " מכונית מבית טוב"כיבואנית הרכבי! תחת סיסמה ;עצמהמפארת המשיבה עוד   

תו# הקפדה על , באיכות טובההינו מוצרי! הלטענתה שיווק , סיסמתה של מכשירי תנועה  

 . ועל יחס של הוגנות ללקוחות! של שירות מקצועי סטנדרטי! גבוהי  

 :  הטעייה – 2010רא! "   "DODGE –RAM רכישת רכב מסוג .11

הרכב נשוא התובענה  הזמנת  למקו! המשיבה לש! ביצוע י! המבקשוהגיע  02/09/2010ביו!  .12

   )."2010רא! רכב  ": להל� בהתאמה (אשר היה בבעלותה של המשיבה

  לתצהיר המבקשי! התומ# בבקשה זו  '�1כנספח  א מצור/ ב טופס הזמנת הרכב"מצ  
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" נסיעת מבח�"נטע� באמצעות נציג המשיבה לפיו אי� באפשרותו לבצע ,  הזמנת הרכבבמעמד  .13

על דברי נציג המשיבה  ,להסתמ-כי עליה� מבקשי� נמסר ללרכב משכ# " תקינה"מאחר ואי� 

  ) "טכניהי מפרט": להל�( . 2010רכב הרא� על המפרט הטכני של ו

כל רכיב , כל המצוי� במפרט הטכני קיי� ונכלל ברכב האמורכי , נטע� על ידי נציג המשיבהעוד   

 . ורכיב לרבות בל� הפליטה  

 זהו , הינו קיי! ברכבVמה שמסומ� במפרט בצורת  כי כל  י! נציג המשיבה טע� בפני המבקש .14

 . את כל הרכיבי! המצויני!שי! ו המבקוכי תמורת התשלו! הכולל יקבל, חלק מעסקת הרכישה

 )  מסומ� בל! פליטה 2' ראה ע(  לרבות בל! הפליטה   

לתצהיר ' בכנספח מצור/ אשר הוצג למבקשי! וכ� קטלוג הרכב רכב לב מפרט טכני "מצ  

  המבקשי!   

   : להל� מפרט טכני  

  ארו#       קצר              בטיחות  

  V      V      מבנה כלוב בטיחות סופג אנרגיות . א  

   הנפתחות בהתא!  כריות אוויר קדמיות רב שלביות2. ב  

  V   V            לעוצמת המכה   

   V      V       כריות אוויר צידיות מסוג וילו� 2. ג 

  V      V          ארבעה בלמי דיסק . ד 

   ABS(      V      V(מערכת למניעת נעילת גלגלי!. ה  

   BRAKE ASSIST (    V       V (  מערכת עזר ללח0 בל!. ו 

   V      V           בל� פליטה. ז  

   V     V      דיפרנציאל אחורי מוגבל החלקה . ח  

  SENTRY KEY   V     Vמערכת אימובילייזר חכ! מסוג . ט  

  V       V    חגורות בטיחות  קדמיות מתכווננות לגובה . י 

  V      V          צופר חשמלי כפול . יא 

  V      V        נעילה מרכזית מקורית . יב 

  V      V    יעת סינוור מראה פנימית ע! מנגו� חשמלי למנ. יג 

כי עסקינ� ברכב חדש  ,נטע באמצעות נציג המשיבה מר דור י!הובהר למבקשעוד במעמד הרכישה  .15

 מצג שווא לפיו הרא! מצויד ה!הוצג בפני, יחיד במינו בפלח השוק, וייחודי בעל בל! פליטה מקורי

משווקות שאינו קיי! אצל המתחרות האמריקאיות האחרות ש)  ברקס–אגזוז ( בבל! מפלט

י " עו כי הוטעו לא ידעי! המבקש,דא עקא,וייחודיהינו בטיחותי  אשר לפיכ# עסקינ� בבל! .�כא

  . המשיבה

והפרסומי! ובאתר של החברה ,  לכל הכתבות באינטרנטי!ת המבקשמר דור נטע הפנה א, כמו כ� .16

  בעניי� זה 

 .בבקשה זו התומ#  לתצהיר המבקש' גכנספח מצור/  ופרסומי!  כתבות  העתק   ...

של המשיבה על מנת לרבות באתר , הכתבות בעניי� הרא!המבקשי! השכילו לקרוא את כל  .17

 .  ברכישת הרכבצוי המשיבה וחפ" עו  הוטעי!המבקש, חודיילהתרש! מהרכב ובפרט מ� הבל! הי
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 תו#  4,6502מקדמה על ס# ושולמה את הרכב המבוקש נו המבקשי!  הזמי02/09/2010בתארי# 

  .  כי הרכב נמכר יחד ע! בל! הפליטההנחה ברורה

 4007773. ר.נושא מכ מחיר הרכב "י! שילמו את יתרת התשלו! סההמבקש 31/10/2010בתארי#   .18

    .מ "כולל מע 2 285,888.50ס "נשוא הבקשה ע  

אודות רכב, הפרסומי!כל ,המפרט הטכני ; קרי,המבקשי! רכשו את הרכב תחת מצג שווא  

התשלו! הינו עבור כל הרכיבי! כי באופ� חד משמעי המשיבה נציג בריי על פי דהובהר  .הרא!  

   . אשר צוינו במפרט הטכני לרבות הבל! הייחודי  

 . התומ# בבקשה זוי!  לתצהיר המבקש'דכנספח מצור/ העתק צילו! רישיו� רכב   

 י!  לתצהיר המבקש 1�'דכנספח מצור/  31/10/2010נושאת תארי#  101241' חשבונית מסהעתק   

   .התומ# בבקשה זו  

שהמשיבה זאת לאחר , את רכב הרא! ! לחזקתוקיבל י!המבקש 03/11/2010בתארי#   .19

  . מלוא התמורהקיבלה את   

יצרו קשר ע! באופ� אקראי , י! לתדהמת המבקש, כשבועיי! ממועד קבלת הרכב לחזקת!לאחר  .20

על מנת להשתמש בו , ! הפליטהבלכפתור נציג המשיבה מר דור נטע על מנת לוודא היכ� מצוי   

   .!!!!כי לא קיי� ברכב בל� פליטה, להפתעת� הרבה נמסר לה�.  במורד ה נסיע  במהל#   

מועטי� שבועות העתיד להתגלות באותה העת לא עלה בדעת המבקשי!  וה! א/ לא שיערו את   .21

 על פי תיה ה� תחת המפרט הטכני וה�וחומטעה את לקדהיינו כי המשיבה , מאוחר יותר  

  . פרסומי� אודות הבל� הייחודי  

שכ� הובהר לה! , מהו פשר הדבר, ובקשו לברר, המבקשי! נדהמו נוכח הידיעה מנציג המשיבה  .22

פליטה ג המשיבה כי ברכב קיי! רכיב בל! טר! הרכישה בהתא! למפרט הטכני מנצי  

   !!!! כ# ממש, ייחודי  

שכ� ברי היה , ל ראש!  ובתחושה קשה של תסכול בסופו של יו! המבקשי! ויד! עויצא, משכ#  .23

 . סכו! זה כולל רכיב הבל! הייחודי 2  285,888.50כי חויבו  בתשלו! העולה על ס#   

  בדיקת הרכב באמצעות שמאי   

  :  להל� ממצאיושמאי מטע! המבקשי! בדק את הרכב נשוא הבקשה  .24

  . ברכב הנמכר  לא קיי! רכיב בל! הפליטה. א  

  : כדלקמ�ב נקבע "ד המצ"בחוו) 3(לסעי/ ה בהתא! . ב  

   2 25,907והתקנתו הוערכה בשיעור של  ב לאר0 "מארהייבוא בל! הפליטה   

  .  מער# הרכב10%בשיעור של הינו רכיב של ירידת ער#   

  . 2 21,890=  ירידת ער10%# � 2 218,900ער# הרכב הינו   

2  47,797�כ הנזק מסתכ! בס# "סה     

   . התומ# בבקשה זוי! לתצהיר המבקש�'  הכנספח מצור/ ית ד שמא"העתק חוו  

   :  מר דור נטע מאת נציג המשיבה�רועי! לאחר גילוי ההטעייה יהשתלשלות הא  

  . נטע מר דור , נוהל שיח בי� המבקשי! לבי� נציג המשיבה, מרגע היוודע למבקשי! אודות ההטעיה  .25

מר דור נטע מסר לה! כי לא קיי! ,  הטעייה זוובקשו לדעת מהו פשר, המבקשי! חשו מרומי!  .26

כי הוא   מר נטעהמבקשי! טענו בפני!!! וקיימת בעיית דפוס במפרט הטכני, בל! פליטה ברכב  

לי אגרטזהו חלק אינ,  ברכב הנמכרבל! פליטהקיי! כי , במעמד הזמנת הרכב, עצמו אישר בפניה!  

הבל! הייחודי בכל האתרי!  אודות קראו, לאור הפניות המשיבה לפרסו!, כמו כ�, מהרכב  

באתרי! המפרסמי! את וה� , לפיכ# לא יכולה להיות בעיית דפוס ה� במפרט, ובאתר המשיבה  

  .  לרבות באתר המשיבהרכב הרא!  
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י� ימאמרקא אישור   לא קיבל, טע� מר דור נטע כי אי� באפשרותו להכניס את הבל� שכ�, כמו כ�  

הספציפי באתר  לפרס� ת�מדוע דאג, את מר נטע המבקשי� שאלו .להתקנת בל� זה  

� להתקי� את כבא� אי� באפשרות, בל� הייחודיכי קיי� האודות הרכב ולציי� שלכ�   

  ??? הבל� הייחודי  

כי כל באופ� חד משמעי נמסר למבקשי� , לאחר שיח הדברי! בי� המבקשי! לבי� נציג המשיבה  .27

נמכרי� ללא , ימכרו בעתידיובאמצעות המשיבה   עד כה אשר נמכרו 2010הרכבי� מסוג רא� 

  .  חר0 הפרסו� הכוזבהבל� 

וניסה להגיע להסכמות עימ� , כי אכ� הטעה את המבקשי�, נוכח נציג  המשיבה, באותה עת  

  . !!!!אשר לא צלחו

המבקשי! טענו , נציג המשיבה  מר דור נטע יצר עימ! קשר והציע כי הרכב יוחזר אל המשיבה  .28

  . לפיכ# אי� בהצעה זו ממש, בגי� תוספות 2 10,000 � ס# של כי השקיעו ברכב כ, בפניו

יצר שוב קשר וביקש לפצות את המבקשי! תחילה בס# של , נציג המשיבה, זמ� קצר לאחר מיכ�  .29

הינה גבהה בהרבה  בל! הפליטה מסרו לו המבקשי! כי עלות רכיבלכ# בתגובה ו 2 5,000

  . להסכי! לכ#מהסכו! שהוצע ואי� בכוונת! 

וביקשו נוכח אי הסכמת! יצרו קשר ע! המבקשי! שוב ועורכת די� מטע! המשיבה מר דור נטע   .30

המבקשי! חשו מרומי! ומתוסכלי! ,  עבור בל! הפליטה 10,0002המבקשי! בס# של לפצות את 

לות לאחר בירור מעמיק נודע למבקשי! כי עשכ� , עלות הרכיב האמור הינו רכיב יקר ער# , שכ�

לפיכ# אי� באפשרות! להסכי! להצעת הפיצוי מטע! ,  בשיעור גבה הרבה יותרהרכיב הינה

  .המשיבה

שכ� ברי היה ,  ובתחושה קשה של תסכול!  על ראש! וידי!  בסופו של יו! המבקשויצא, משכ#  .31

  . נגר! בפועל בתשלו! העולה פי כמה על הנזק שו כי חויב

 פרסו� המשיבה כיבואנית הרכב אחראית על  ה� RAM- על רכב פרסו� כוזב    

את   במטרה להונות כל זאת לקרוא בעיו� רב את הפרסו� הכוזב מתו- אתר המשיבה נית�   .32

 .  ולגרור אות� למטרת עסקהיה לקוחות  

 ודאגה לפרס! את רכב הרא! כלו! לא הוסיפה המשיבה חטא על פשע, השאלהבהקשר זה עולה     

ולהונות את לקוחותיה "  וחסכו�בטיחות "ק את הרכב תחת הכותרת בכל האמצעי! על מנת לשוו    

והמשיבה   זו שאלהאי� בידי המבקשי! כל אמצעי לבירור  כי ,מוב�? רכיב בל! הפליטה כי קיי!     

  . זהלית� פרטי! ג! לעניי�  תידרש     

, שיבהשכ� בהתא!  להנחיות המ? היא הא! רכב הרא! ללא הבל! הינו בטיחותי , שאלה הנוספת    

  מסוכ� הינו ,  ללא בל! הפליטהיכול ורכב הרא! "בטיחות"תחת הכותרת  מצוי רכיב הבל!     

  . ויכול להביא לתאונותלנוסעי!     

   באמצעות המשיבה כל זאת באתר של המשיבה מה העתק כתבה שפורס  ...

  הימנעות מתאונות   

מפחית , השירות של הבלמי�מארי- את חיי , ייחודי לסגמנט שוק זה, ליאנטגריבל� פליטה א"  

ומאפשר בלימה בטוחה ויעילה של הרכב בעת גרירת את עוצמת התופעה הדעיכה של הבלמי� 

   "מטעני� כבדי� בירידה 

אודות הבל! כי הינו חלק אינטגראלי , המבקשי! יטענו כי המשיבה פרסמה באתרה האישי  

   .היינו היה על המבקשי! לקבל את הרכב הנרכש ע! הבל!, מהרכב

 לתצהירי המבקשי! התומכי! בהתאמה, 1'וכנספחי� מצורפי!  05/12/2010 מיו! העתק כתבה  

  .בבקשה זו

  

  



 6 

   "רא! מושק בישראל' דודג" מה העתק כתבה שפורס  

שאינו קיי! אצל המתחרות האמריקאיות האחרות )  ברקס� אגזוז( הרא! מצויד ג! בבל! מפלט "  

  " שמשווקות כא� 

 לתצהירי המבקשי! התומכי! בהתאמה, 2'וכנספחי�  מצורפי! 18/10/2010העתק כתבה מיו!   

  .בבקשה זו

  IL .CO.ISRAELFARMERSאתר בהעתק כתבה שפורסמה   

אשר מפחית את ) יחיד במינו בפלח שוק זה ( הוא בל! פליטה מקורי " הרא!"יתרו� נוס/ של  " 

  " צד המטע� כבד ובכ# מארי# את חיי השירות של הבלמי! 

 לתצהירי המבקשי! התומכי! בהתאמה, 3' וכנספחי�  מצורפי! 19/10/2010תבה מיו! העתק כ  

  .בבקשה זו

   YNETהעתק כתבה שפורסמה באתר   

  " מקורי" הרא! מגיע מצויד בבל! פליטה "  

 לתצהירי המבקשי! התומכי! בהתאמה, 4'וכנספחי�  מצורפי! 19/10/2010העתק כתבה מיו!   

  .בבקשה זו

  " עיתו� אוטו " רס! באתר העתק כתבה שפו  

   ... 2010נחת הרא! בישראל לקראת סו/ , לאחר המתנה ארוכה ואינספור דחיות"   

יכולת שטח . מערכת בלימה מתוגברת בבל! אגזוז יחיד בקטגוריה ומציעה כושר עצירה טוב  

  הוא בסטנדרטי!�  כמוב�–גבוהה ממה שרוב הרוכשי! יעזו לנסות וכושר גרירה ונשיאת מטע� 

  . " אמריקאיי! 

  . לתצהירי המבקשי! התומכי! בבקשה זובהתאמה, 5'וכנספחי� העתק כתבה מצורפי!  

  בקטלוג מכירת רכב מסוג , המשיבה דאגה לפרסו! רכב הרא! המצוייד בבל! פליטה, לא זו א/ זו 

רא! '  מצויי� כי בדוג– 2010רא! '  בהשוואה מול רכב השברלוט ודוג–" 2500שברולט סילברדו "  

  . קיי! בל! פליטה

 לתצהירי המבקשי! התומכי! בבקשה  בהתאמה6 �וכנספח   8/9'  עהעתק קטלוג רכב השברלוט  

  זו 

באותה קטגורייה ומתחרי!  א/ בפרסו! ברכבי! אחרי! המשיבה לא בחלה בא/ אמצעי, א! כ#  

     . "בטיחות"תחת כותרת , על מנת להטעות את לקוחותיהכל זאת 

  . שכ� למשיבה אי� היתר להתקנת הבל! ברכב הנמכר,  שוואכל זאת תחת מצג  

עורר בקרב! ,  הפרסו! כי תגובת! של המבקשי! למקרא הכתבות בעיתוני! אודות ,למותר לציי�   .33

 –מחדש את תחושת אי הצדק שנעשתה עמ! ואת הרגשת! כי לא רק שהמשיבה הוליכה אות!   

המפרט אשר הסתמכו על ,  הלקוחותת עיני אלא שא/ עלה בידה לסמא א,שולל –כמו ג! אחרי!   

 . היגיבמעמד הרכישה באמצעות נצ בפרט , על הפרסו!, הטכני  

האפשרות לספק את את  המשיבה אי� בידבעוד בפועל , מצג שווא  בפני המבקשי! גהוצלפיכ#     

לנטע� על ידה כל זאת בניגוד מוחלט   לא נית� לה היתר לכ#או/  לא קיי! ו או /  והבל! הייחודי    

  .  הייחודיאת המוצר רכשו  המבקשי! טר!     

 בבחינת  כי תרחיש מעי� זה הינו א/ לא  הסתמכו על המשיבה ולא העלו על דעת! המבקשי!     

על כל המשתמע והמתחייב יבואנית של רכבי יוקרה , במיוחד עת עסקינ� בחברה , אפשרות קלושה    

  .מעצ! מעמדה זה    
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  כל כי נמסר לה� , פנו למשיבה בדבר מצג השווא, שי�לאחר שהמבק, כאמור    

 ,הינ� ללא הבל� הייחודיויימכרו בעתיד  עד כה נמכרואשר  2010הרכבי� רא�    

   .  וממשרד התחבורהאו / ו" י�יאי� לה� אישור על כ- מאמריקא"שכ�    

  נמסר למבקשי� באופ� חד משמעי שה� לא היחידי� שקיבלו את הרכב ללא    

 . הבל�   

מהאמור לעיל עולה החשש הממשי כי המשיבה נקטה באופ� שיטתי ועקבי   .34

שהביאה להתעשרותה על חשבו� כל מי אשר איתרע מזלו ושיל� " שיטה"ב

 אי� שעתה ברור כי בפועל מצג שווא בהסתמ- על מלוא סכו� הרכב את למשיבה 

  . הבל� הייחודיהאפשרות להתקי� את את המשיבה בידיי 

 פורסמה , מאת אס0 קציר– 3500   על רכב הרא! 2011/0114/ מיו! כתבה אחרונה  

   : מגלה את ההטעיה לציבור הרוכשי� 3500יפלוג אודות רכב רא� 'באתר ג

   ;"קלישאה חמישית " תחת כותרת 8' ע  

חיפשתי ולא מצאתי את . שאיננו, דבר אחד מוזר שקשור למנוע הוא בל� המפלט"  

משו� מה הייתי . והא באמת לא ש�, מנועואז פתחתי את מכסה ה, הכפתור

שעוזר מאוד , משוכנע שבמנוע של הרא� קאמינס הרכיבו יחידת בל� מפלט

  " נראה לי שהוא הל- לאיבוד בדר- לישראל. אבל אי�. בירידות כשהרכב עמוס

  . ) ח. ח–ההדגשות אינ� במקור (  

י המבקשי! התומכי!  לתצהירבהתאמה'  ז כנספח 2011/0114/ביו� ב כתבה שפורסמה "מצ  

  .בבקשה זו

שכ� , אי� ספק כי לא רק ה�  הוטעו ורומו על ידי המשיבה, המבקשי� יטענו כי בנסיבות העניי�  

   . 2010 ,3500כל הקבוצה אשר רכשה את רכב הרא� 

  

  �עילות וטענות משפטיות  .ג

כבי! מסוג דג! ר 170 � המשיבה מכרה  ככי למיטב ידיעת המבקשי! , יובהר לעניי� עילת התביעה   .35

 . זה  

לכאורה של תו# ביצוע , ביודעי� תרמית אחר תרמיתלכאורה אשר ביצעה  פרטית עסקינ� בחברה    .36

תו# הפרת חובות חקוקות וביצוע , הכל בחוסר תו! לב הזועק לשמי!,  פרסומי! כוזבי!אינספור

וחות אשר לא של לקולהתעשר שלא כדי� על גב!  במטרה לעשות עושר ולא במשפט, שונות עוולות

 . עלה ביד! כי המשיבה נוקטת תו# מצג שווא

47,7972�בס#  הע! המבקשי! הערכת הנזק הינד שמאית מט"בהתא! לחוו   .37   . 

  : החוק ועילות התביעה  .ד

 : בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת כדלקמ�

ובענות כתובענה ייצוגית מכח חוק ת") התובענה": להל�( לאשר את התובענה המצורפת לבקשה זו    .38

 לתוספת השנייה לחוק  1פ פרט "ע) "חוק התובענות הייצוגיות" � להל� ( 2006 –ו "התשס, ייצוגיות  

ולתת הוראה בקשר לתובענה הייצוגית כמפורט ) תביעה נגד עוסק כהגדרתו בחוק הגנה הצרכ�(  

 . להל�  

 :כדלקמ�,  לתוספת השניה לחוק כהגדרתו לעיל1בהתא! לסעי/    .39
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בקשר לעני� שבינו לבי� , כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, וסקתביעה נגד ע  .1"

 ".בי� א� התקשרו בעסקה ובי� א� לאו, לקוח

  ' כנספח אצורפת לבקשה ומסומנת התובענה אותה מבוקש לאשר כתובענה ייצוגית מ        

 לחוק תובענות ייצוגיות כי הקבוצה בשמה מוגשת התובענה 1)א (14 �  ו10לקבוע בהתא! לסעיפי!    .40

 : הייצוגית תוגדר כדלקמ�  

  DODGEאו גו/ אשר רכש מהמשיבה מכונית מדג! / הקבוצה המיוצגת המוצעת תכלול כל אד! ו         

    RAM � DRODZO – 3500 � כחלק אינטגראלי , המקורי ללא בל! הפליטה 2010רא! ' דודג 

  . ועלעת תחילת שיווק� ומכירת הרכבי! בפהמשיבה כל זאת י "כמובטח ע  מהרכב     

אחרת הגדרה לחילופי� יתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע  )"הקבוצה המיוצגת המוצעת": להל� (     

  ;לקבוצה    

את התובענה ,  לחוק תובענות ייצוגיות13בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר בהתא! לסעי/    .41

שיראה הכל כפי , בית המשפט יחליט עליה�' או תוספת אשר כב/ בכל שינוי ו, כתובענה ייצוגית  

 ; בעיני בית המשפט הנכבד כהול! ומתאי! להבטחת ניהול יעיל והוג� של התובענה הייצוגית  

 . כי המבקשי! יהיו תובעי! ייצוגי!, לחוק תובענות ייצוגיות) 2)(א(14לקבוע בהתא! לסעי/    .42

 : כדלקמ�, לחוק תובענות ייצוגיות כי עילות התובענה הינ�) 3)(א(14לקבוע בהתא! לסעי/    .43

  ) "ת הצרכ�חוק הגנ" : להל� (1981�א "התשמ,  לחוק הגנה הצרכ�2עיה לפי סעי/ הט  .א

 ;לחוק הגנת הצרכ�) ב (3עשיית דבר שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכ� כמשמעותו בסעי/  .ב

 ; לחוק הגנת הצרכ�4הפרת חובת הגילוי על פי סעי/   .ג

 ; 1968 –ח "התשכ,  לחוק המכר11הפרת הוראות סעי/   .ד

) חלק כללי( לחוק החוזי!39�ו12י! חוזה בת! לב בהתא! לסעיפי! הפרת החובה לקי  .ה

 ") חוק החוזי!: " להל� ( 1973 �ג"התשל

  : עוולת הפרת חובה חקוקה הנובעת מהפרות החוקי! דלעיל

חוק עשיית "להל� ( 1979 –ט "התשל, עשיית עושר ולא במשפט לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט

  " ) ולא במשפט

  " ) פקודת הנזיקי� "� להל�) ( נוסח חדש( לפקודת הנזקי� 36 � ו35 על פי סעיפי! ,עוולת הרשלנות

 . או בכתב התביעה המצור/ אליה/ כל עילה אחרת העולה מ� העובדות שתפורטנה בבקשה זו ו

  

כ "שיורה למשיבה להמציא לידי ב, לית� צו עשה כנגד המשיבה; בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת   .44

 ; מכי! הבאי! לצור# בדיקה והערכה מדויקת יותר המבקשי! העתק המס  

במהל# כל התקופה מאז , כמות הרכבי! אשר נמכרו מסוג הדג! הנמכר ללא בל! הפליטה  .א

    . או משרד התחבורה/  ועל פי משרד הרישוי בכפו/ לאישור , תחילת שיווק�  

  . מאז תחילת שיווק�, העתק חשבוניות של כל הרכבי! אשר נמכרו  .ב

  . ל כל הרוכשי! וכתבותיה! זהות מלאה ש  .ג

כולה או , להורות על כל סעד אחר לטובת הקבוצה המיוצגת; הנכבדלחילופי� יתבקש בית המשפט   .45

  . לחוק התובענות הייצוגיות) ג (20או לטובת הציבור בהתא! לסעי/ / חלקה ו

יחיד כמו ג! כלפי יתר , המבקשי! יטענו כי התנהלותה השערורייתית של המשיבה כלפיה!  

  :הינה כמפורט להל�, הקבוצה שייצוגה מתבקש
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   או/המשיבה פעלה בתרמית ו  45.1  

  או/המשיבה הציגה מצגי שווא ו  45.2  

  ותו# עצימת עי� לתוצאות פעולותיההמשיבה פעלה ברשלנות רבתי   45.3  

לחסרו� כיס שלא , כמו ג! ליחידי הקבוצה שייצוגה מתבקש, המשיבה גרמה למבקשי!  45.4

עלות לבי� אשר  שול!  2 285.888.50 עלות הרכב בס# בשיעור ההפרש שבי� סכו! , כדי�

  . לי מהרכבאשכ� רכיב זה הינו חלק אינטגר, הרכיב החסר

, לחוק הגנת הצרכ� 2כמשמעותו של מונח זה בסעי/ , התנהגות המשיבה עולה לכדי הטעיה    45.5  

ה זו הינה עבירה פלילית כמו הפרתה של חוב). "חוק הגנת הצרכ�: "להל�( 1981�א"התשמ

  ;לחוק הגנת הצרכ�) 1א(31 �ו) 1(23וזאת בהתא! לסעיפי! , ג! עוולה אזרחית

  ; התנהגותה ומחדליה של המשיבה הינ! בבחינת עשיית עושר ולא במשפט  45.6  

1981�א"התשמ ,לחוק הגנת הצרכ� 2בות חקוקות ובי� היתר סעי/ המשיבה הפרה חו  45.7   ;

   ;פרסו! פרט מטעה

 ,ל"י! הנחיקוקכל אחד מה על פי וחובה המוטלת עלי את ההמשיבה לא קיימההמבקשי! יטענו כי   .46

 וכ� של יחידי הקבוצה שייצוגה י!המבקש של ! או להגנת! לטובתונועד,  הנכו�! לפי פירושאשר

נזק מסוגו או מטבעו של וליחידי הקבוצה שייצוגה מתבקש ל י!מבקשוההפרה גרמה ל ,מתבקש

  .ל"י! הנ החיקוקנוק שאליו נתכווהנז

 41כמשמעותו בסעי/ , המבקשי! יטענו כי בנסיבות העניי� חל הכלל של הדבר מעיד על עצמו  .47

 ועל המשיבה חלה חובת הראיה שכ� למבקשי! לא היתה ידיעה על 1]נוסח חדש[לפקודת הנזיקי� 

אשר שלטה , ל ידי המשיבהעצ! הפעולות שלא כדי� בה� נקטה המשיבה ועל היקפ� והנזק נגר! ע

המשיבה לא נקטה , וחלט ובלעדי בכל הנתוני! לפיה! אי� בידה לספק את רכיב הבל!באופ� מ

  ).שלא לדבר על זהירות כלשהי(בזהירות סבירה 

, ה� בלעדי בידי ובידיעת המשיבלנוכח היות כל העובדות והנתוני! הצריכי! לעניי� מצויי! באופ  .48

בקשה לגילוי  , המצור/ לה לידי המשיבהכתב התביעה משלוח בקשה זו ובמעמד , יצרפו המבקשי!

או משרד / ויעמדו המבקשי! להורות על מת� קבלת צו למשרד הרישוי ,  כמו כ�.ועיו� במסמכי!

 . לית� מידע כמה רכבי! מסוג זה מכרה המשיבההתחבורה 

כל זאת לאור , ט הנכבדיגישו המבקשי! בקשות מתאימות לבית המשפ, ככל ובקשת! זו לא תיענה

 513, )4(ד נז"פ, 'מ ואח"דלק מוטורס בע' נ' יפעת ואח 10052/05א "ההלכה שנקבעה בעניי� רע

 : 2לפיה

יש חשיבות לעמידה על גדר , א0 בשלב המקדמי של אישור תובענה כייצוגית"...

מסייעת , הגדרה מדוייקת של גדר המחלוקת. המחלוקת האמיתית שבי� הצדדי�

פט להכריע נכונה בשאלת התקיימות תנאי הס0 לאישור תובענה לבית המש

  .כייצוגית

 קרי יש לאפשר ג� –כי יש להחיל את הלכת טצת ג� במהופ- , מ� האמור עולה  

  ...למבקש שתובענתו תאושר כייצוגית לקבל צו לגילוי ועיו� במסמכי הצד שכנגד

                                            
בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לא היתה ידיעה או לא היתה לו יכולת לדעת מה היו למעשה " 1

, וכי הנזק נגר! על ידי נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו, הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק
שהנתבע לא נקט זהירות סבירה  ישב יותר ע! המסקנהונראה לבית המשפט שאירוע המקרה שגר! לנזק מתי

 על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק �מאשר ע! המסקנה שהוא נקט זהירות סבירה 
 ."התרשלות שיחוב עליה

על � תק,יזנברגא' מ נ"מחסני ערובה נעמ� בע 6715/05א "  לעניי� עצ! זכות! של המבקשי! לגילוי ועיו� במסמכי! ראה ג! רע 2
, )3(2007מח �תק, המוסד לביטוח לאומי' נ' פלורי ניס� ואח) א" מינהלי ת31094/07א "בש (126/06מ " וכ� ת662, )4(2005
2957.  
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יש להחיל עליה , ו�בהיות הבקשה שהגישו המבקשי� בקשה למת� צו גילוי ועי...  

א0 א� . ג� את הדרישה למשלוח בקשה לצד שכנגד טר� שמופנית לבית המשפט

הרי , לתקנות אינה חלה ישירות על מצב הדברי� נשוא בקשה זו) א(120תקנה 

 הרצו� לחסו- בזמ� –גיו� שמאחוריה יומכח הה, עליו מכוח היקששהיא חלה 

   ."שיפוטי

 �אומד� הנזק למבקשי�   .ד

  : ב נזקיה! של המבקשי! נקבע כדלקמ�"ד המצ"בחוו) 3(תא! לסעי/ ה בה  .49

   2 25,907ב לאר0 והתקנתו הוערכה בשיעור של  "ייבוא בל! הפליטה מארה  

  .  מער# הרכב10%רכיב ירידת הער# הינו בשיעור של   

  . 2 21,890=  ירידת ער10%# � 2 218,900ער# הרכב הינו   

2  47,797� מסתכ! בס# כ הנזק"סה     

     . 2 47,795הערכת הנזק הינה ד השמאית אשר צורפה לבקשה עולה כי שווי "בהתא! לחוו  

  �אומד� הנזק לקבוצה שייצוגה מתבקש   .ה

למיטב דעת המבקשי! , רכבי! נמכרוכמה בוודאות המבקשי! יקדימו ויזכירו כי אי� ביד! לדעת   .50

   2 47,797 – בס# שיעור הנזק ליחיד הינה ,רכבי! 170 � המשיבה כהמכר

   ) 170 *47,797 4ּ = 8,125,490  4 (  

 – התובענה ראויה להידו� כתובענה ייצוגית  .ו

בי� א! , המשיבה מ רכש רכב או תאגיד אשר /כל אד! ושייצוגה מתבקש כוללת הקבוצה   

  )."הקבוצה המיוצגת": להל�( . או תאגיד עמ! היתה המשיבה קשורה בהסכ!/עסקינ� באד! ו  

שכ� נתוני! אלו , בשלב זה אי� בידי המבקשי! לדעת מהו גודלה של הקבוצה המיוצגת, ורכאמ    

 אול! למבקשי! יש יסוד יותר מסביר להניח כי המדובר ,מצויי! ברשותה הבלעדית של המשיבה    

  . ו גופי! שנפגעו ממעשיה של המשיבהא/של יחידי! ו 170 �כ    

  שאלות מהותיות משותפות של עובדה ומשפט

תובענה מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל יחידי הקבוצה המיוצגת ה   .51

   ויש אפשרות סבירה שה� תוכרענה לטובת הקבוצה המיוצגת  

 . שלא כדי�הא! המשיבה קיבלה מיחידי הקבוצה המיוצגת כספי!   

!  למת� בפני קהל לקוחותיה מצג שווא כל זאת על מנת לגרור אותהמשיבה  הציגה הא!   

 . אשר נקשרה שלא כדי�עסקה   

 .בטיחותי ולא כ# ה! פניי הדברי! ו  כייחודימייבאת לאר0 רכב ומגדירה אותוהא! המשיבה   

  . הא! על המשיבה להשיב ליחידי הקבוצה המיוצגת את הכספי! ששולמו לה ביתר  

, עונות הכרעהיודגש כי ההלכה הפסוקה מורה שלא נדרשת זהות מוחלטת של כל השאלות הט  .52

כל את תכלית התובענה הייצוגית ותהפו# את השימוש סדרישה כזו ת. העובדתיות והמשפטיות   

  לפיכ# אומצה הגישה לפיה די בכ# שהשאלות העיקריות העומדות במוקד . בה לבלתי אפשרי   

   . משותפות לכל חברי הקבוצה, הדיו�   

'  טצת ואח4556/94א "רע ; 296 , 276) 5( נה ד"פ', ד� רייכרט ואח'  שמש נ8332/96א "רע: "ראה  

  " ) פרשת טצת " :להל� ( 788 , 774) 5(ד מט"פ, זילברש6' נ   

עד כמה שיש . ת0 מהווה מרכיב מהותי בהתדיינותודי בכ- שהיסוד המש: " בעניי� זה נקבע   

אשר , דואלי נית� לבררו בשלב האינדיבי� כגו� נזק מיוחד�לאחד מהקבוצה עניי� שהוא מיוחד לו   

  "ולאחר שנקבעה בו שאלת האחריות של הנתבעי� , יבוא לאחר סיו� השלב הקבוצתי   

   ) 788' ע, ראה פרשת טצת. ) ( ח. ח� אינ� במקור–ההדגשות (   
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  רכב בעל המבקשי� סבורי� שכמוה� זכאי� לסעד הזה כל מי שרכש מאת המשיבה   .53

  . אותו דג� ללא בל� הפליטה   

   סבורי� כי על המשיבה לפצות� בעלות בל� הפליטה שכ� חלק זה הוצג המבקשי�  .53.1  

  על המשיבה לפצות את יתר חבריו ,במפרט הטכני כחלק אינטגראלי מהרכב הנמכר     

  . לאחר שהוטעו, כל אות� צרכני� שרכשו כמוהו, לקבוצה     

  את קבוצת  העיקרו� והמהות לפיה� נית� וראוי לצר0,לפיכ- מתקיימי� במקרה דנ�  .53.2  

 ויות אשר עשובמחלוקת  וזאת כיוו� שהשאלות בעובדה �צרכני המוצר לתובענה אחת     

  . מצא במחלוקת בכל התביעות האפשריות נגד המשיבה חוזרות על עצמ�ילה     

  א� , הטעתה המשיבה את המבקשי� ואת כל אחד ואחד מחברי הקבוצה, בעניינו  .53.3  

  עות גביית תשלו� מלא בעבור מוצר שונה מהמצג וזאת באמצ, במעשה וא� במחדל     

  .  שהוצג בו הציגו והציעו אותו למכירה     

   דר- יעילה והוגנת�תובענה ייצוגית

המבקשי! יטענו כי בירור התובענה על דר# של תובענה ייצוגית הינה הדר# היעילה וההוגנת לצור#    .54

  :ורטי! להל�וזאת מהטעמי! המפ, בנסיבות העניי� דנ�, הכרעה במחלוקת  

 אשר כל אחד מה! שיל! , קיבלה המשיבה מיחידי הקבוצה המיוצגתו   יתר אות! המדובר בתשלו   .55

 שיעור הנזק אשר נגר!ס#, בפועל רכיב הבל! הינו חסר)   285.888.502( בגי� עלות הרכב  בס#   

ספק כי הדר# ואי�  צרכני!  170 � כס# כל יחידי הקבוצה המיוצגת מוער#  2 47,797עומד על ס#   

א!  אשר , באמצעות תובענה ייצוגית ולא באמצעות תובענות פרטיותה הראויה לבירור העניי� הינ  

 .תוגשנה תיצורנה קושי ומעמסה בלתי נסבלי! על מערכת המשפט  

 תוצאה –הגשת תביעות פרטניות על ידי יחידי הקבוצה המיוצגת עלולה ליצור פסיקות סותרות    .56

 .צויה כללשאי� ספק כי אינה ר  

בירור� המקי/ והמלא של הטענות נשוא הבקשה הינו בעל חשיבות צרכנית וכללית מ� המעלה    .57

 .הראשונה ויתכ� וא/ בעל השלכות מרחיקות לכת הרבה מעבר לכ#

 הלימות הייצוג

 : הינו בעל ניסיו� מקצועי בכלל וניסיו� בתובענות ייצוגיות,  חגית חופי ד"משרד עו   .58

. נזיקי� וה � האזרחי  משרד עצמאי העוסק בתחו! הליטיגציה בתחו! ת בעלה הינ  חגית חופיד "עו    

ד עוסקת " מקצועה כעובמסגרת ,  שני!7 � ניסיו� וותק בעריכת די� של כת בעל חופי  הינה ד "עו    

  . המשפטיות  בכל הערכאות  רב ניסיו� ה ובמסגרת זו צבר הבליטיגציבעיקר     

2302/08. א.ת  ;כגו�, בתחו! הנזיקי�תובעי! בתביעות ייצוגיות מייצגת חגית חופי ד "עו  .א

תביעה זו נסבה על תשלו! יתר ששול! למשיבה בנוגע (אוויס ' נ אפרתי 22794/08א "בש  

 ) ממתי� לאישור היוע0 המשפטי לממשלה, תיק אשר הסתיי! בפשרה)  לנזקי רכבה  

די� ועוסק בעיקר בתחו! האזרחי  # שני! כעור  4   בעל ותק שלו הינ הראל חסו� ד "עו    .ב

לרבות , ניסיו� רב בייצוג תובעי! ונתבעי! בתחו! נזקי רכוש חסו� ד"לעו. ובדיני נזיקי�  

 .  בכל הערכאות המשפטיות העיסוקו הינו ליטיגציייצוג חברות ביטוח עיקר   

צוג! כ המבקשי! ייצגו את כלל חברי הקבוצה שיי"לאור האמור קיי! יסוד סביר להניח כי ב   .59

  . מבוקש בתו! לב וינהלו את ענייניה של הקבוצה בדר# המקצועית  הראויה ביותר  

  

 

 –הסעדי� הנתבעי�  .ז

�:הסעדי! הנתבעי! במסגרת התובענה הייצוגית הינ! כדלקמ�   .60  
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עלות להורות על השבת! של הכספי! ששולמו למשיבה על ידי יחידי הקבוצה המיוצגת בגי�   .א

לרבות חלק! היחסי של ירידת ד השמאית אשר צורפה לבקשה "רכיב הבל! הכל בהתא! לחוו

  ;נשא כל אחד מיחידי הקבוצהבה הער# 

 ;במעמד! כתובעי! ייצוגיי!, לפסוק גמול הול! למבקשי!  .ב

 ;כ המבקשי!"ב, לפסוק שכר טרחה ראוי לעורכי הדי� המייצגי!  .ג

 – דברי סיו�  .ח

לא הוגשה בקשה לאישור , גיות הייצוכ המבקשי! ולאחר בדיקת! בפנקס התובענות"למיטב ידיעת ב .61

 .תובענה ייצוגית שעניינה זהה או דומה לעניי� נשוא בקשה זו

ובכפו/ לקבלת בקשת האישור על , כמתחייב בחוק, לבקשת אישור זו מצור/ נוסח התובענה הייצוגית .62

 .ידי בית המשפט הנכבד ואישור התובענה הייצוגית

  חלק בלתי נפרד מבקשה זו– על נספחיה! – המהווי! ,בקשת אישור זו נתמכת בתצהירי המבקשי! .63
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