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   התובעת

  
   � נגד �

  

 511086738פ .ח, מ"רמי לוי שיווק השקמה בע .1  

פ .ח, מ" בע2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  .2

513770669  

  93420, ירושלי� 15האומ� ' רח   שתיה� מ

  

  הנתבעות  

  

  כתב תביעה

  .+ מליו� 10: � התביעהסכו

  :מבוא ורקע עובדתי. א

  

המוצרי� הנמכרי� בחנויות  לסמ� על גבי הנתבעותמחייבות את ) מחיר ליחידת מידה( הגנת הצרכ� תקנות .1

 .ליחידת מידה �ג� את מחיר, נוס/ על מחיר המוצר, )למוצרי�או בסמו.  (המופעלות על ידיה�

  

 המחיר האפקטיבי הואיל ורק בדר. זו נית� לקיי� השוואה בי� ,לסימו� המחיר ליחידת מידה חשיבות רבה .2

הינו )  קילוגר��1או ל( גר� �100המחיר ל. מקו� בו מוצרי� מתחרי� נמכרי� בכמות שונה, י�של המוצר

ורק באמצעותו מסוגל הצרכ� לברר הא� הקניה של מוצר זה או אחר הינה , המחיר האפקטיביכאמור 

בדיוני� שנערכו במסגרת , הממונה על הגנת הצרכ�,  עמד מר יצחק קמחי על חשיבות התקנות.משתלמת

 :ועדת הכלכלה של הכנסת באישור התקנות

  

 במספר מקטעי� בה� קיי� כ�רלצה� באות לתת מידע . אכ� אלה תקנות מהחשובות שהובאו בפני הוועדה"

 יסייעו לצרכני� לבחור ג� התקנות הללו. חוסר מידע וחוסר ידע המשפיע על השיקול שלו ברכישת מוצרי�

 ..."בי� מוצרי� שנמצאי� באריזות בגדלי� שוני�
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�  � .לבקשת האישור "3"כנספח ב " מצ2008/610/פרוטוקול וועדת הכלכלה מיו

 

הרי שללא , ) גר��250 גר� ו110(א� נמכרי� ברשתות ביסקוויטי� במשקלי� שוני� , כ. לש� הדגמה .3

זאת בי� היתר לאור העובדה . הצרכ� לברר מהי הקניה המשתלמתיקשה על , סימו� המחיר ליחידת מידע

 .שאי� הצרכ� נוהג להסתובב ברשתות השיווק ע� מחשבו� בכיסו

 

ובהתא� , מטבע� של דברי�.  לסמ� על גבי המוצר את המחיר ליחידת המידההנתבעותהדי� מורה כי על  .4

 .לא כ. נהגה רשת רמי לוי, ו� הלבלדאב. נתוני� מדוייקי�יש לסמ� על גבי השילוט , להוראות הדי�

  

 .של מרכולי� בפריסה ארצית, ביחד או לחוד רשת,  מפעילותהנתבעות .5

  

 .לבקשת האישור "4"כנספח ב " מאתר רש� החברות מצהנתבעותפרטי  �

  

 :נאמרו הדברי� הבאי�, )http://www.rami-levy.co.il (הנתבעותבאתר האינטרנט של  .6

  
 הרשת הזולה במדינההרשת הזולה במדינההרשת הזולה במדינההרשת הזולה במדינה""""
וסניפיה ,  היא רשת המזו� הקמעונאית הזולה במדינה כבר שלושה עשורי�–"  שיווק השקמהרמי לוי"

  .צפו� ודרו�, מרכז, ממוקמי� בירושלי�
, )מודיעי�(שילת ,  בירושלי� ,החברה מפעילה רשת סופרמרקטי� וחנויות ביגוד והנעלה במחירי� מוזלי�

ובעתיד במקומות , נשר, ביתר, זכרו� יעקב,  חיפה,טבריה, ג"ר, מבשרת ציו� בשער בנימי�, מישור אדומי�
  .נוספי�

ה� שהביאו להצלחת , התפיסה הייחודית של הצבת הלקוח במרכז והקפדה על המחירי� האטרקטיביי� ביותר
  .שהפכה לסמל מסחרי פופולארי בכל מקו� בו הגיעה, הרשת

  ".לעסקי� נוספי� עובדי� ונהנית מצמיחה מתמדת ומהתרחבות 2000החברה מעסיקה יותר מ 

 

 

ובעיקר בסני/ המצוי בעיר ,  נוהגת מעת לעת לבצע את רכישותיה בסניפי� שוני� ברשת רמי לויהתובעת .7

 .)מול קניו� איילו� (רמת ג�

  

על , נוהגת לבצע השוואה בי� המחיר האפקטיבי לצרכ� של מוצרי� ממי� דומה, ככל צרכנית נבונה, התובעת .8

 .ביותרמנת לברור את הרכישה הכדאית 

  

9. � לחשוד כי הסימו� על המחיר ליחידת מידה במוצרי� שוני� התובעתהחלה , במהל. החודשי� האחרוני

שכ� היא סברה כי מדובר במערכת ,  אבסורדילתובעתהדבר נראה . שגוי לחלוטי�אות� רכשה הינו 

ליחידת המסוגלת לבצע את החישוב המתמטי הפשוט הנדרש לצור. סימו� נכו� של המחיר , ממוחשבת

 .מידה

  

10. �בידי  . נוהגת לשמור את חשבוניות הרכישה מקניות קודמות אינההתובעת, וככל צרכ�, מטבע� של דברי

הוכחות קנייה מאת חברת האשראי באשר לשתי קניות שבוצעו בחודש ספטמבר בסני/ רמי לוי  התובעת

 .בהמש. ההלי., ככל שיידרש, אשר יוצגו
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11.  �רכשה , בי� היתר. בסני/ ברמת ג�,  רכישה נוספת ברשת רמי לויובעתהתביצעה , 2010 בפברואר 2ביו

 מלפפוני� חמוצי� במשקלאריזה של ו,  גר�110במשקל ) פתי בר( שתי אריזות של ביסקוויטי� התובעת

 . גר�540 נקי

  

�  � .לבקשת האישור "5"כנספח ב " מצ2010/22/חשבונית מיו

 

 .שת האישורלבק "6"כנספח ב "תמונות מאריזות המוצרי� מצ �

  

, ע� זאת. הואיל והקניה נראתה לה משתלמת בהתא� לסימו� ליחידת מידה,  רכשה את המוצרי�התובעת .12

א. לאור העובדה .  כי הסימו� ליחידת מידה הינו מוטעההתובעתחשדה , כמו בפעמי� קודמות, בעת הקניה

היה לבצע חישובי� ולאור זאת שלא נית� ,  סברה כי רשת רמי לוי הינה רשת אחראיתהתובעתכי 

 � . ורכשה את המוצרי�הנתבעות על התובעתסמכה , בעת הרכישהמתמטיי

 

,  כתבה באתר גלובסהיא נדהמה לגלות, ומשיטוט אקראי באתרי אינטרנט,  לביתההתובעתכאשר שבה  .13

כי ברשת רמי לוי נתגלו , בתחקיר נתגלה. ובה פורטו תוצאות תחקיר שערכה המועצה הישראלית לצרכנות

 .ויות רבות בסימו� המחיר ליחידת מידהטע

  

 .לבקשת האישור "7"כנספח ב "כתבה מאתר גלובס מצ �

 

 

.  גר�110פתי בר במשקל , התובעתצויי� בכתבה באופ� ספציפי אחד המוצרי� אותו רכשה , בי� היתר .14

 : צויי� באופ� הבאהבכתב

  

 שקלי� 2.08 $חצית המחיר בפועל פחות ממ,  אגורות92שעולה   גר� תויג כמוצר110הדר במשקל  בר פתי"

  ". גר�$100ל

 

 0.92 גר� הינו �100צויי� מפורשות כי מחיר המוצר ל,  נזכרה כי ג� בשילוט בסני/ בו ביקרההתובעת .15

 . את המוצרהתובעתבשל עובדה זו בדיוק רכשה . אגורות

 

ילוט הרלוונטי וצילמה את הש, שבה לסני/ רמי לוי ברמת ג�, אשר התעוררו בה רגשות כעס, התובעת .16

 .שהוש� ליד המוצרי� אות� רכשה

  

 .לבקשת האישור "8"כנספח ב " מצהתובעתתמונות שצילמה  �

 

 

הרי , ולא רק לעניי� הביסקוויטי�, כי ג� לעניי� המלפפוני� החמוצי� אות� רכשה,  נתגלהלתובעת .17

 :הטעויות בסימו� מפורטות בטבלה הבאה. שהסימו� היה שגוי לחלוטי�

  

  חישוב ההפרש במחיר   גר��100מחיר נכו� ל   גר��100סומ� למחיר מ  מוצר

  ח" ש1.28  ח" ש2.08  ח" ש0.92   גר�110פתי בר 
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 � 540מלפפוני� חמוצי

�  גר

  ח" ש0.44  ח" ש0.87  ח" ש0.77

 

  

18. � . +1.72ס. של , בנוגע לשני המוצרי� שפורטו דלעיל,  ביתרהתובעתשילמה , בסופו של יו

 

 רכשה ברשת רמי לוי התובעת, ע� זאת. כומי� נמוכי� בעיני המתבונ� מהצדסכומי� אלו נראי� אולי כס .19

�לרשת רמי לוי מאות אלפי : זאת ועוד. כ. שהנזק אותו סבלה הינו רב בהרבה, במספר רב של פעמי

וכי רשת רמי לוי תנצל , אי� זה מתקבל על הדעת כי לקוחות אלו לא יפוצו. לקוחות אשר סבלו מנזק דומה

 .לש� כ. במדויק נועד כלי התובענה הייצוגית. הרציונאלית של הצרכ� ותימנע מפיצויי�את אדישותו 

  

  

  הטיעו� המשפטי. ד

 הפרת הסכ�  .א

  

 לספק לה ולכלל הצרכני� מוצרי� בהתא� לסימו� המשקל ליחידת ו התחייבהנתבעות תטע� כי התובעת .20

 .הצעה לציבור הינו בפירוש רי�צולמ הסימו� המצוי בסמו. .מידה

 תשל� בעבור מוצרי� התובעתולפיו , הנתבעות ובי� התובעתנכרת הסכ� בי� , רכישת המוצרי�בעת  .21

 :בהתא� לסימו� המחיר ליחידת מידה

  חישוב ההפרש במחיר   גר��100מחיר נכו� ל   גר��100מחיר מסומ� ל  מוצר

  ח" ש1.28  ח" ש2.08  ח" ש0.92   גר�110פתי בר 

 � 540מלפפוני� חמוצי

�  גר

  ח" ש0.44  ח" ש0.87  ח" ש0.77

 

או ,  מוצרי� במחיר גבוה יותר מהמוצהרלתובעת ו את הוראות ההסכ� בכ. שסיפקו הפרהנתבעות .22

 ואו סיפק( ביתר ווגב,  את ההסכמותהנתבעות והפר, בפועל. לחליפי� בתכולה נמוכה יותר מהמובטח

 .לעומת סימו� המחיר ליחידת מידה) בחסרתכולה 

23. �כי סימו� המחיר בפועל על גבי , הנתבעות הצפויה של � ובהתייחס לטענת,נעיר מראש. זוהי הפרת הסכ

. מחיר זה צרי) להיות תוא� את המחיר ליחידת מידה. אינו מעלה ואינו מוריד) המחיר הכולל(האריזה 

� .ועליה לפצות את הצרכ� בגי� ההפרש, הרי שהמשיבה הפרה את התחייבויותיה, במידה וקיימי� הפרשי

 .לעניי� זה + 25 באופ� שמרני את נזקיה בס. כולל של  מעריכההתובעת .24

 

   הפרת חובה חקוקהמכוח עוולת תביעהת עיל  .ב
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 : לפקודת הנזיקי� קובע באופ� הבא63סעי/  .25

  

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

, תו או להגנתו של אד� אחרנועד לטוב, לפי פירושו הנכו�,  והחיקוק$פקודה זו 

 �אול; נזק שאליו נתכוו� החיקוק הוההפרה גרמה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו של

לפי , א� החיקוק, אי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

  .התכוו� להוציא תרופה זו, פירושו הנכו�

  

א� לפי פירושו ,  או להגנתו של פלוניעני� סעי' זה רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתול  )ב(

אד� $� של בניתאותו פלוני או לטובת� או להגנל הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו ש

  .אד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו פלוני$בכלל או של בני

 

על ש העליו� "עמד ביהמ, 139' בעמ, 113) 1(ד לז"פ, המועצה המקומית בית שמש' ועקני� נ 145/80א "בע .26

קיו� חובה המוטלת על המזיק ) א: (שהינ�, היסודות הנדרשי� לצור. קיו� עוולת הפרת חובה חקוקה

ההפרה ) ד(, המזיק הפר את החובה המוטלת עליו) ג(החיקוק נועד לטובתו של הניזוק ) ב(מכוח חיקוק 

 .הנזק אשר נגר� הוא מסוג הנזקי� אליו נתכוו� החיקוק) ה(גרמה לניזוק נזק 

 

 : קובעי� באופ� הבא2008ח "התשס) מחיר ליחידת מידה( לתקנות הגנת הצרכ� 1�4� סעיפי .27

  

 הגדרההגדרההגדרההגדרה. . . . 1111

 מטר מרובע של 1,  מטר1,  ליטר1,  קילוגר�1 – המחיר הכולל ל$" מחיר ליחידת מידה", בתקנות אלה

  .טובי�

        חובת הצגת מחיר ליחידת מידהחובת הצגת מחיר ליחידת מידהחובת הצגת מחיר ליחידת מידהחובת הצגת מחיר ליחידת מידה. . . . 2222

  :יציג את מחיר� ליחידת מידה, ו מוכר�מציג� א, עוסק המציע טובי� כמפורט להל� לצרכ�) א(

  ;טובי� הנמכרי� בתפזורת) 1 ( 

  .שלפי חיקוק או תק� רשמי חובה לציי� על גביה� את כמות�, טובי� ארוזי� מראש) 2( 

מחיר� של מוצרי מזו� ארוזי� ומוצרי קוסמטיקה שמשקל� או , )א(על א' האמור בתקנת משנה ) ב(

  . מיליליטר100 גר� או 100יהיה ליחידת מידה של ,  ליטר1ג או " ק1 –נפח� קט� מ

        אופ� הצגת המחיראופ� הצגת המחיראופ� הצגת המחיראופ� הצגת המחיר. . . . 3333

מחיר ליחידת מידה יוצג במקו� הנראה לעי� ובספרות ברורות וקריאות באופ� שנית� לייחס אות� ) א (

  .בקלות לטובי�

מחיר ליחידת מידה יסומ� על גבי הטובי� או אריזת� או על גבי תווית או שלט הצמודי� למד' ) ב(

יוצג , לחוק) ו( ג14 ולעניי� טובי� הנמכרי� בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בסעי' מונחי� עליו הטובי�ש

  .המחיר ליחידת מידה בצמוד למחיר הטובי�

יוצג ג� המחיר , של טובי�) נטו(קיימת חובה לפי חיקוק או תק� רשמי לציי� את הכמות הנקייה ) ג(

  � האמור בתקנות משנהבאופ, )נטו(ליחידת מידה של הכמות הנקייה 

    ).ב(–ו) א(

  

  .לבקשת האישור "9"כנספח ב "מצ) מחיר ליחידת מידה(  תקנות הגנת הצרכ� �

  



  

 

  
  

6  

 

 לצו הגנת הצרכ� 3כ. למשל נקבע בסעי/ . החובה לציי� את הכמות חלה על טובי� באשר ה�, בהתא� לדי� .28

 :1983ג "התשמ) סימו� טובי�(

  

 )ה"תשנ, ט"תשמ: תיקו� (הסימו�הסימו�הסימו�הסימו�    פרטיפרטיפרטיפרטי.  .  .  .  3

  :כל סימו� יכלול פרטי� אלה

  ;ש� המצר+ וכינויו המסחרי) 1(

  ;הסימ� המסחרי הרשו� א� ישנו כזה) 2(

  ;א� ישנ�, ש� הדג� ומספר סידורי) 3(

  ;א� איכותו נמוכה מהרגיל או שהוא פגו�' היות המצר+ מסוג ב) 4(

  .ותארי+ החדשתו" מוחדש" המלה $א� המצר+ מוחדש ) א4(

  ; ש� היבוא� ומענו$וא� המצר+ מיובא , נוש� היצר� ומע) 5(

  ;אר/ הייצור) 6(

  $כמות המצר+ ) 7(

 הכל על פי השיטה $ נפח או משקל , שטח, הכמות תצויי� ביחידות של מספר או ביחידות של אור+) א(

  ;המטרית

, של המצר+ באריזה) נטו(בסוגי המצרכי� המפורטי� להל� יכלול הסימו� את הכמות הנקיה ) ב(

  :ות משקל או ביחידות נפחביחיד

  $מצר+ נוזלי יסומ� ביחידות נפח ) 1(

  ; מיליליטר1000$למוצר שתכולתו קטנה מ) ל"מ(מיליליטר ) א(

  ; מיליליטר או יותר1000ליטרי� למוצר שתכולתו ) ב(

  $מוצק למחצה או צמיג יסומ� ביחידות משקל , מצר+ מוצק) 2(

  ;גר� $ 1000למוצר שמשקלו קט� מ) 'ג(גרמי� ) א(

  ; גר� או יותר1000למוצר שמשקלו ) ג"ק(קילוגרמי� ) ב(

  

  .לבקשת האישור "10"כנספח ב "מצ) סימו� טובי�(צו הגנת הצרכ�  �

 

המתייחס אמנ� רק למוצרי מזו� א. ) 1חלק  (1118מ� הראוי לציי� את הוראות תק� ישראלי , כמו כ� .29

סר על שיווק מוצרי� דומי� ביחידות משקל וא/ או, למעשה מטיל חובה זהה לסימו� המחיר ליחידת מידה

 .שונות ללא שמולאו ההוראות לעניי� הסימו� ביחידות מידה

  

  .לבקשת האישור "11"כנספח ב " מצ1 חלק 1118. י.הוראות ת �

 

על סימו� המוצרי� במחיר ליחידת מידה להיות סימו� .  את הוראות הדי�ו הפרהנתבעותמוב� מאליו כי  .30

 .מדויק ונכו�

 

לצרכ� מטרת� הברורה של התקנות היא לאפשר . נועדו להגנת הצרכ� , כ� ה�כשמ�, לק כי התקנותאי� חו .31

ערכו של מוצר אינו נגזר רק ממחירו אלא .  של יחידות מוצרשווי� האמיתילבצע השוואה נכונה בי� 

 . מהשוואה נכונה שבי� המחיר לכמות
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.  להשוות בי� מחירי המוצרי� נפגמההתובעתל יכולתה ש.  נזק ברור ומובהקלתובעתנגר� , לעניי� הנזק .32

ה לקבל מידע מלא בכל הנוגע ת לא זכהתובעת .א. ג� בנזק שאינו ממוני, מדובר כמפורט לעיל בנזק ממוני

' לאה הראל נ 1169�07א "ת�ש הנכבד ב"י ביהמ"כפי שנקבע ע .של חוק הגנת הצרכ�" לנשמת אפו"

 : 5' בעמ) 20.10.2010, נבו ('מ ואח"שטראוס מחלבות בע

  

 טענה שהנזק שנגר� לה הוא העדר התובעת. אי� ביכולתי לקבל, על שני חלקיה, ענה זוט"

 הנתבעותדבר שהיה אפשרי א� , אפשרות להשוות את מחירי המוצרי� למחירי מוצרי� אחרי�

+ א, נזק כזה אמנ� אינו נזק ממוני או רכושי. היו מסמנות את אריזות המוצרי� כנדרש על פי התק�

 971338/עא : ראו(ומאז שנפסקה ההלכה בעניי� ראבי . הוכר בפסיקה כנזק שיש לפצות עליו

)) 2003 (673) 4 (נז, תופיק ראבי ' מ נ"תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע

שיאפשר לו להשוות , להכיר בפגיעה שתיגר� לצרכ� ביכולתו לקבל מידעאי� עוד מניעה הלכתית 

איכות ושאר שיקולי� שה� , מחירי� ולרכוש את המוצר שבו יחפו/ על יסוד שיקולי מחיר

א "בש: ראו למשל(כנזק שהוא בר פיצוי בתובענה מעי� זו שלפנינו , רלוונטיי� להחלטה צרכנית

, טר� פורס�) (קמפוס בילינסו�(מרכז רפואי רבי� '  נשרית טל)  061036/תא  (061877/) א"ת(

פרת החובה החקוקה וה� מהפרת נזק כזה נית� לראות כנובע ה� מה. ))31.5.10  ]פורס� בנבו[

 .הנתבעות ומשו� כ+ אי� מנוס מלדחות טענה זו של לנתבעותאיסור ההטעיה המיוחסות 

  

) מחיר פר משקל( היכולת לבצע השוואת מחירי� מושכלת התובעתנמנעה מ, הנתבעותעקב מחדליה� של  .33

 מעריכה את התובעת). �האוטונומיה של הרצו(הנובע מהפגיעה בחופש הבחירה , ומדובר בנזק לכל דבר

 . +10נזקיה הבלתי ממוניי� בס. של 

 

וכי הוא נגר� בדיוק בצורה אותה ,  הוא הנזק אותו ביקש מחוקק המשנה למנועהתובעת של הברי כי נזק .34

 . לעניי� עוולת הפרת חובה חקוקהשמתקיימי� כל התנאי�, מכא�. נתכוו� מחוקק המשנה למנוע

  

  

  

  

  עילות מכוח חוק הגנת הצרכ�  .ג
  

 :לחוק הגנת הצרכ� קובע באופ� הבא) א(2סעי/  .35

  

בכתב או בעל פה או בכל דר+ אחרת לרבות לאחר מועד ,  במעשה או במחדל–לא יעשה עוסק דבר 

בלי לגרוע ; ) הטעיה–להל� ( העלול להטעות צרכ� בכל עני� מהותי בעסקה –ההתקשרות בעסקה 

  :מכלליות האמור יראו עניני� אלה כמהותיי� בעסקה

 

. עניי� מהותי בעסקהב ליחידת המידה מהווה א/ הטעיה של הצרכ�  שגוי ומוטעהמחירסימו� , לדידנו .36

הרי שאי� ביכולתו של הצרכ� להשוות בי� ערכה של כל , בהעדר סימו� של המחיר ביחס ליחידת משקל

 .אריזה ואריזה וכפועל יוצא הוא מוטעה ונגר� לו נזק
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 : לחוק הגנת הצרכ� הקובעת באופ� הבא4עי/  את הוראת סהנתבעות והפר, כמו כ� .37

 

 )ח"תשמ: תיקו�(    לצרכ�לצרכ�לצרכ�לצרכ�    גילויגילויגילויגילוי    חובתחובתחובתחובת. . . . 4

  $עוסק חייב לגלות לצרכ� ) א(

המפחיתי� באופ� משמעותי מערכו של , כל פג� או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועי� לו) 1(

  ;הנכס

פגיעה למשתמש בו או לאד�  כל תכונה בנכס המחייבת החזקה או שימוש בדר+ מיוחדת כדי למנוע) 2(

  ;אחר או לנכס תו+ שימוש רגיל או טיפול רגיל

  ;כל פרט מהותי לגבי נכס שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת) 3(

האיכות או התכונה או הפרט המהותי בנכס היו ידועי� , אול� תהא זו הגנה לעוסק א� הוכיח כי הפג�

  .לצרכ�

  . ג� על שירותיחולו) א(הוראות סעי' קט� ) ב(

  

הרי שעסקינ� בהפרה בוטה של חובת הגילוי , הואיל ונקבע כי על עוסק לגלות את המחיר ליחידת מידה .38

 . לחוק4הקבועה בסעי/ 

 

 .והוטעתה בעניי� מהותי בעסקה, הנתבעות של � הלכה שבי אחר מצגיההתובעת, כמפורט לעיל .39

 

  

  

  הסעדי� לה� זכאי� חברי הקבוצה  .ד

        

 .ופיצוי כספי  הצהרתיסעד ועשהצו :  במספרשניי�ש הנכבד מתבקש לפסוק ה� "הסעדי� אות� ביהמ .40

 �. ש הנכבד במסגרת תובענה ייצוגית" המוענק לביהמלשיקול הדעת הרחבסעדי� אלו נית� לפסוק בהתא

 ):14.2.08נית� ביו� , פורס� בנבו (תדירא�' שהי נ 1065/05א "בת השופט בנימיני 'כפי שפסק כב

  

 המשותפות לכלל חברי הקבוצה מצריכה בירור של הסעדי� המבוקשי� בבקשה הגדרת השאלות

מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� אישור מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� אישור מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� אישור מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� אישור . לאישור התובענה הייצוגית

מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה , , , , התובענה הייצוגית ודר+ ניהולההתובענה הייצוגית ודר+ ניהולההתובענה הייצוגית ודר+ ניהולההתובענה הייצוגית ודר+ ניהולה

מת� פיצוי כספי או "ואלו כוללי� ,  בסעדי� שנית� לפסוק בתובענה ייצוגית לחוק ד�20סעי' . ייצוגיתייצוגיתייצוגיתייצוגית

  :לחוק קובע) ג(20סעי' . 20בהתא� להוראות שבסעי' , "סעד אחר לחברי הקבוצה

  

אינו מעשי בנסיבות , כול� או חלק�, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

, תשלו� בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרתבי� משו� שלא נית� לזהות� ולבצע את ה, העני�

או לטובת , כולה או חלקה, רשאי הוא להורות על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה

  ".כפי שימצא לנכו� בנסיבות העני�, הציבור

  

  

   ולסעד הצהרתיצו עשהל דרישה
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 . את הוראות הדי�ו הפרהנתבעותולפיו , בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לית� צו הצהרתי .41

 

הליקויי� שנמצאו ולסמ� את לתק� את  לנתבעותלהורות ו, ש הנכבד לית� צו עשה"מתבקש ביהמ, כמו כ� .42

 .ליחידת מידהמדוייק  במחיר �מוצריה

 

' בידי כבכפי שנקבע . בהתא� להורות חוק תובענות ייצוגיות י�וא/ ראוי י� אפשריהינ� שכאלו י�סעד .43

 ):15.1.2009, נבו( מ"מגדל חברה לבטוח בע' ל נ גינדי ט21177/04) א"ת(א "בשבהשופט אלטוביה 

  
 את חובת הגילוי היזו� המוטלת עליה� בכ+ שלא הסבו את תשומת הנתבעותהפרו , כפי שנקבע לעיל"

ל כי בעת השרות כפופה יכולת ניצול הפוליסות להוראות רשויות "לב� של המבוטחי� המשרתי� בצה

 ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על  ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על  ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על  ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להיעתר לבקשת� של התובעי�יש להיעתר לבקשת� של התובעי�יש להיעתר לבקשת� של התובעי�יש להיעתר לבקשת� של התובעי�, , , , לפיכ+לפיכ+לפיכ+לפיכ+. הצבא

 ...יקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותהיינו תהיינו תהיינו תהיינו ת, , , , יד�יד�יד�יד�

  

.  למלא אחר חובת הגילוי הייזו� בקשר ע� הוראות הדי� הצבאיהנתבעותלא נותר אלא לקבוע כיצד על 

היינו , בענהיש להתייחס לנדרש מהמבטח בשני מועדי הזמ� הרלוונטיי� למידע נשוא התו, באשר לכ+

 על –ראשית . בשלב עובר לכריתתו של הסכ� הביטוח ובמהל+ תקופת הביטוח עובר לגיוסו של המבוטח

המפנה , במשמעות שנית� למונח זה בדי� הביטוח, "בולטת"לכלול בפוליסת הביטוח פיסקה , הנתבעות

 המשתנות מפע� את תשומת לב המבוטח כי השימוש בפוליסה כפו' בעת השרות הצבאי להוראות הצבא

במועד שמאפשר ביטול ,  על המבטח ליידע את המבוטח לקראת מועד גיוסו הצפוי–שנית . לפע�

  ..כי אופ� השימוש בכיסוי הביטוחי מושפע מהוראות הצבא, ההתקשרות מבחינת גבית תשלומי הפרמיה

  

  : להחלטה10סקה בפ, )נבו, 17/11/2009( מפעל הפיס' נ' שור ואח 9386�03�09צ "תבקבע ג� נוכפי ש

הא� מבחינת מדיניות משפטית ראוי להכיר בעילה שהסעד המבוקש בה הוא ציווי במסגרת תובענה "

בתובענה ייצוגית אשר נועד לעשות " הטהור"לכאורה סעד של ציווי הוא התגלמות הסעד ? ייצוגית

תובע עושה מלאכתו ע� זאת יכול לטעו� הטוע� כי ה.  כס'$שירות ציבורי לציבור כולו ואי� עניינו 

הוא מסתפק בסעד של ציווי ומותיר את , נוכח הקושי להוכיח נזק לקבוצה בתביעה כספית, קלה

כמו כ� פסק די� שינת� בעניי� הציווי יהווה מעשה בית די� . הקבוצה ללא סעד ממשי שהוא הפיצוי

ר זכות לפיצול אלא א� כ� תוכ(שיכבול את חברי הקבוצה וימנע מה� להגיש תביעה אישית כספית 

התשובה היא שלבית ).  ואינני מביעה דעה לעניי� אפשרות זו במסגרת תובענה ייצוגית$סעדי� 

חוק תובענות ב) א(8סעי' (המשפט שיקול דעת לגבי כל תביעה א� לאשר אותה כתובענה ייצוגית 

נראה לי כי במסגרת שיקול הדעת רשאי בית . על בית המשפט לשקול כל מקרה לגופו). ייצוגיות

ככל שהוא עונה על מטרות , הצו חשוב כשלעצמו" שעושה" א� השירות הציבורי $ המשפט לשקול 

 התביעה בתביעה לסעד של ציווי ולא יוכל תובע ייצוגי שא� לא תותר הגשת; חוק תובענות ייצוגיות

להבדיל מהלי+ מנהלי או (לא ימצא הלי+ אזרחי , עקב המגבלות של הפסיקה, לתבוע בסעד של פיצוי

שהצרכ� הבודד לא     ;שיוכל לאכו' הוראות די� שבגינ� עומדת זכות להגיש תובענה ייצוגית) פלילי

תובענה ייצוגית למת� ציווי הואיל וההוצאות הכרוכות יטרח להגיש תביעה אישית שלא במסגרת 
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 ".בהגשת תביעה מעי� זו גבוהות מאד לעומת הפיצוי הכספי שהוא עשוי לזכות בו

, נבו (מ"מחלבות גד בע' דוד סלומו� נ  3423/07א "בשלאישור צווי עשה כפיצוי בתובענה ייצוגית ראה 

, נבו (מ"בע) ישראל) (תנועה וחניה. (אי.פי.אי' רוזנברג נאמיר     1925�08�09) מרכז(תצ וכ� , )3/9/2009

  :ש� נקבע כי) 5/7/2010

והגברת המודעות ,  וחוק שיוויו� זכויותחוק חניה לנכי�תכליתה של התביעה מהסוג הנדו� היא אכיפת "

. כמו המפעיל בענייננו ,  ע� מוגבלות ושל הציבור וגופי� רלבנטיי� אחרי�של אנשי�, להוראות החוקי�

להבטיח נגישות של אד� ע� מוגבלות למקומות ציבוריי� שהגישה , בי� היתר, חוק חניה לנכי� מטרתו

ב בחוק מחיל על המפעיל או המחזיק 4סעי' . הנגישה היחידה אליה� היא דר+ חניה הכרוכה בתשלו�

 $משמע . רי חובה לשל� בעד חניה במקו� ככל שנדרש מקו� חניה לאד� ע� מוגבלותשל המקו� הציבו

  .אד� ע� מוגבלות זכאי לפטור מתשלו� בעד חניה במקו� ציבורי כאמור

המשיבה חדלה לגבות תשלו� מחברי . נראה לי כי הסדר הפשרה המוצע מקד� תכליות אלו בצורה נאותה

המודיע לחברי הקבוצה , ל מכונות התשלו� וביציאה מהחניו�ע, הוצב שילוט בכניסה לחניו�. הקבוצה

בכ+ פעלה המשיבה ליידוע חברי הקבוצה בדבר זכות� לפטור מתשלו� . על זכות� לחנות ללא תשלו�

  .בכ+ ג� הושגו מטרות החוקי�. עבור החניה

חת כמו כ� נראה כי עקב הבקשה נושא הדיו� תדאג הרשות לכ+ שהמפעיל החדש של החניו� שבא ת

הרשות אמנ� לא הייתה צד בהלי+ א+ נכחה בדיו� שהתקיי� ביו� . ינהג על פי הוראות החוקי�, המשיבה

אני ערה לכ+ שההסדר אינו .  נוכח בקשת המשיבה לצירופה כמשיבה נוספת בבקשת האישור16.2.10

  .."כולל השבה ואול� נראה לי כי בנסיבות העניי� שלפניי ההסדר סביר למרות האמור

  

 

  לסעד כספי ישהדר

  

 . ולחברי הקבוצה נזק ממונילתובעתנגר� , הנתבעותי "הפרת הוראות הדי� עעקב  .44

 

אות� יש , הנתבעותהערכה מדוייקת של הנזקי� שנגרמו מחייבת בחינה של נתוני מכירות המצויי� בידי  .45

 :במסגרת הבחינה יהיה צור. לבדוק .לנתח באמצעות מומחה באופ� מדגמי

  

 . בה� סומנו נתוני� שגויי� בנוגע למחיר ליחידת מידהמהו היק/ המקרי�  )א(

 

 .מה המוצרי� הרלוונטיי� בה� סומנו הנתוני� השגויי�  )ב(

 

 .כמות המכירות הנוגעת לאות� מוצרי� רלוונטיי�  )ג(

  

וההפרש , המחיר שסומ� ליחידת מידה בכל הנוגע לכל אחד ואחד מהמוצרי�  )ד(

 .ביחס למוצר הרלוונטי
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 . ולא יקשה לאתר�הנתבעותנתוני� אלו מצויי� בידי  .46

 

ובי� ) בהתא� למחיר שצויי� ליחידת מידה(המחיר הנכו� הנזק שנגר� באופ� מצרפי הינו ההפרש בי�  .47

בהתחשב בכמות הקניות אות�  + �25נזק מצרפי זה מוער. ב, התובעת לעניינה של .המחיר שנגבה בפועל

 .ביצעה ברשת רמי לוי

  

 

 5,000,000על ס)  את סכו� התביעה המצרפי התובעת המעמיד, ובהעדר נתוני� ביחס לנזק, לעת עתה .48

 .ח"ש

  

 5הרי שסכו� הנזק המצרפי עומד על ,  לקוחות�500,000בהנחה שמדובר בכ, לעניי� הנזק הבלתי ממוני .49

 . +10,000,000כ סכו� התביעה הכולל הינו "ובסה, נוספי�+ מליו� 

  

 : מת� פיצוי לחברי הקבוצה באופ� הבאלחוק תובענות ייצוגיות קובע בהקשר של) א(20סעי/  .50

  

לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה התובענה , כולה או חלקה, הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית  )א(

רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי כספי או סעד אחר לחברי , כולה או חלקה, הייצוגית

בלבד שלא יהיה בכ+ כדי להכביד ו, לפי העני�, הוראה כמפורט להל�, בי� השאר, הקבוצה  להורות

  :במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי�

  

לכל אחד מחברי , בשיעור ובאופ� שיקבע, על תשלו� פיצוי כספי או על מת� סעד אחר )1(

 ;הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

  

 ;;;; אחר אחר אחר אחרעל כ+ שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעדעל כ+ שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעדעל כ+ שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעדעל כ+ שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד ))))2222((((

  

ובלבד , על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל ועל אופ� חישוב חלקו של כל חבר קבוצה )3(

הורה ; שסכו� הפיצוי הכולל נית� לחישוב מדויק על יסוד הראיות שבפני בית המשפט

רשאי הוא להורות בדבר , בית המשפט על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל כאמור

של יתרת הסכו� שתיוותר א� חבר , י לנזקיה�באופ� יחס, חלוקה בי� חברי הקבוצה

לא , לא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעד, לא דרש את חלקו, אחד או יותר, קבוצה

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל , אותר או שלא נית� לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת

� נותרה יתרת סכו; פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע לו

יורה בית המשפט על העברתה לאוצר , לאחר החלוקה לחברי הקבוצה כאמור

 ".המדינה

  

ש לקבוע כיצד נית� יהיה להוכיח את נזק� האישי של " גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמהחוק קובע מנגנו� .51

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

 .המדינה
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, המשיבהחברי הקבוצה ולפצות� באמצעות נתוני� המצויי� בידי חלק מנית� יהא לזהות את , לענייננו .52

, לחליפי� .שכ� מרבית לקוחותיה של המשיבה ה� חברי מועדו� ונית� לבחו� את הרכישות אות� עשו

�י לטובת הפיצו"נית� יהיה לייש� את עקרונות , במידה ויתגלו קשיי� באיתור חברי קבוצת התובעי

 :לחוק) ג(20הקבועי� בסעי/ " הציבור

  

בי� , אינו מעשי בנסיבות העני�, כול� או חלק�, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

רשאי הוא להורות , משו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרת

כפי שימצא לנכו� ,  או לטובת הציבור,כולה או חלקה, על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה

  ".בנסיבות העני�

  

  

  

 וחברי הקבוצה התובעתש הנכבד להכריע בתובענה ולפסוק בה לטובת "מתבקש ביהמ, מכל האמור לעיל .53

 :ובכלל זאת

  

) מחיר ליחידת מידה(המשיבה אינה מקיימת את הוראות תקנות הגנת הצרכ� להצהיר כי   )א(

 . בעתידולהוציא צו המורה למשיבה לקיימ�

 

 . +10,000,000להורות למשיבה לפצות את לקוחותיה בס. כולל של   )ב(

  

 .התובעת ופיצוי מיוחד לטובת התובעתכ "לפסוק שכר טרחה לב  )ג(

  

 

                                                           _______________  

  ד"עו ,אמיר ישראלי                                                     

  התובעתכ "ב                       

  


