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   (1,000: סכו% התובענה האישית
  . בהערכה$ (יו� מיל3 $כ: סכו% התובענה הייצוגית

  . וסעד הצהרתימניעהצו , כספיסעד : מהות התובענה

  
 1 בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית

 $2006ו"התשס, לחוק תובענות ייצוגיות) 1(א5בהתא+ לסעי* 
  

בקשה לאישור תובענה כתובענה , להגיש לבית המשפט הנכבד, המבקש מתכבד בזאת .1
 .   התביעהת בד בבד ע+ הגשת כתבהמוגש, ייצוגית

  
  '  כנספח אב"מצ כתב תביעה   'נספח א
  '  כנספח בב"מצ בבקשה . תצהיר המבקש התומ  'נספח ב

 

 :בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת כדלקמ�  .2

 

 $ו " לחוק תובענות ייצוגיות התשס8לעשות שימוש בסמכותו המוקנית לו על פי סעי*   .א
ענה המצורפת לבקשה זו לאשר את התובו) "חוק תובענות ייצוגיות: "להל�( 2006

 לתוספת השנייה בחוק 12בהתא+ להוראת סעי*  $ כתובענה ייצוגית 'כנספח א
 . ובמסגרת זו לית� הוראות נוספות כפי שיפורט להל�,תובענות ייצוגיות

 

ולהגדיר ,  לחוק תובענות ייצוגיות10לעשות שימוש בסמכותו המוקנית לו על פי סעי*   .ב
 בהתא+ ,")הקבוצה:"להל((בענה הייצוגית בשמה מוגשת התו" הקבוצה"את 

 :למפורט להל�
  

בי� א+ מדובר במסר , מהמשיבה דבר פרסומת אשר קבלו כל הנמעני+: נ"הקבוצה"
 או/והנייד לטלפו�  או/ומכשיר הטלפו� הנייח ל ,קולי מוקלט ובי� א+ בדר. אחרת

, )ידורי+בזק וש(חוק התקשורת לא 30להוראת סעי*  בניגוד, והכל .בכל דר. אחרת
מועד כניסתו לתוק* ה בחלבתקופה ש, זאת. ")חוק התקשורת": להל� ($1982 ב"תשמ
כ "בסהו (ועד ליו+ הגשת הבקשה והתביעה) 01/12/2008, קרי (ל"א הנ30 סעי*של 

  .) חודשי+$26תקופה של

                                                
 .אלא א+ צוי� במפורש אחרת,  במקוראינ(כל ההדגשות בבקשה זו  1



 2

  
 לפי שיקול דעתו ולפי היתבקש להגדיר את הקבוצהנכבד  בית המשפט ,לחילופי�

  .ראות עיניו
  

סוק כי עילות התובענה הינ� כמפורט בהמש. בקשה זו ובכתב התביעה המצור*  לפ  .ג
 .אליה

  

לפסוק כי התובענה הייצוגית מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות   .ד
 .לקבוצה התובעת כולה

  

 פירוט או/ו השיחות שבוצעו למסור פרטי+ מדויקי+ אודות היק* הלהורות למשיב  .ה
כל נתו� רלוונטי אחר  לצור.  או/ו שוגר דבר הפרסומת של כל הנמעני+ אליה+

 .חברי הקבוצה  ואיתורהערכת סכו+ התביעה הייצוגית/כימות
  

נמעני+ דברי פרסות יתר הללמבקש ולפיו המשיבה אינה רשאית לשגר  מניעה צו לתת  .ו
  .מבלי לקבל את הסכמת+ לכ. מראש ובדר. שקבע המחוקק

  

רת סלקו+ להמציא למבקש פירוט שיחות נכנסות לתת צו לחב, ככל שיהיה צור+ בכ+  .ז
וצו דומה , 21/03/2011 לבי� 17/03/2011 בתקופה שבי� 0524786412בקו טלפו� מספר 

 .046747508: לחברת בזק להמציא פירוט שיחות נכנסות בקו טלפו� מספר
  

להורות כי ההחלטה בבקשה זו תפורס+ בשני עיתוני+ יומיי+ האחד בשפה העברית   .ח
ולית� הוראות נוספות כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכו� , בשפה הערביתוהשני 

 .שא בהוצאות הפרסו+ת הולקבוע כי המשיב, בדבר אופ� הפרסו+ כאמור
  

וזאת על פי סעי* ,   בהגשת התובענה ובהוכחתה גמול מיוחד אשר טרחלפסוק למבקש  .ט
 . לחוק תובענות ייצוגיות22

  

י מ משווו"מע בתוספת   15%ל מס. של  שאינו נופלפסוק שכר טרחת עור. די� בשיעור  .י
על פי סמכותו , להכו. זאת כפי   שנהוג לפסוק בתובענות אלו, התובענה הקבוצתית

 . לחוק תובענות ייצוגיות23של כבוד בית המשפט המוקנית לו בסעי* 
  

 .במלוא הוצאות בקשה זו הלחייב את המשיב  .יא
  

כפי שימצא בית המשפט הנכבד , תובענהבבבקשה ולית� הוראות נוספות בדבר הדיו�   .יב
 ו.לנכו� וצודק בנסיבות העניי�

  
  : ואלה נימוקי הבקשה

   
  רקע עובדתימבוא ו .א

 

 אשר, התיקו�.  לחוק התקשורת40'  התקבל בכנסת ישראל תיקו� מס27/05/2008ביו+  .3
, כמשמעות מונח זה באותו סעי*" דבר פרסומת"עוסק במשלוח א ה30תק� את סעי* 

 .   01/12/20082 ונכנס לתוקפו עוד ביו+ 01/06/2008ביו+ פורס+ 

 

 :3בדברי ההסבר לחוק נאמר .4
  
רשתות תופעת ההפצה ההמונית  של הודעות פרסומת בלתי רצויות באמצעות "

המכונה , ) ופקסימיליהSMSהודעות  ,  באמצעות דואר אלקטרונילרבות(תקשורת 
"spam" ,והיקפה מצוי במגמת , עולמי- ללהפכה בשנים האחרונות למטרד ציבורי כ

  .עליה חדה

                                                
 .01/12/2008נכנס לתוק* ביו+ . 518' עמ, 1.6.2008 ,ח"ז באייר התשס"כ, 2153פר החוקי+ ס 2
  .886'  עמ,20.6.2005, ה"התשסג בסיו� "י, $182 הממשלהצעות חוק ה 3
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, בעיות של אבטחת מידע-ובהן, מעוררת בעיות במישורית שונים"spam"-תופעת ה
פגיעה בפרטיותו של המשתמש ברשת , חדירה של מחשבים בלי היתר והפצת וירוסים

פגיעה בהתפתחותו של המסחר האלקטרוני ופגיעה בעסקים בשל אובדן , והטרדתו
ובכלל כך על , תופעה זו מעמיסה עלויות מיותרות על הציבור. יםוהשקעת משאב

משתמשי אינטרנט , עסקים) 'ספקי אינטרנט וכו, בעלי התשתיות(מפעילי תקשורת 
  ."פרטיים ורשויות העוסקות באכיפה

  
  ):888' עמ(ובהמש. 

  
אשר צפוי כי יהיה הכלי המרכזי והיעיל , מוצע לאפשר מסלול תביעה אזרחי".....
הן בדרך של הגדרת האיסור הקבוע בסעיף המוצע זאת ו, ודדות עם התופעהלהתמ

והן בדרך של , ]נוסח חדש [שלגביה יחולו הוראות פקודת הנזיקין, כעוולה אזרחית
................................. ..........מתן אפשרות להגשת תובענה ייצוגית בשל הפרתו

:  סעד אפקטיבי לנפגעים מסוגים שוניםמסלול התביעה האזרחי המוצע נועד לתת
וכן לקבוצה של משתמשים פרטיים , מצד אחד, לגופים גדולים שיגישו תביעות בנזיקין

  ".מצד שני, שלכל אחד מהם נגרם נזק מועט יחסית שיגישו תובענה ייצוגית
  

 א30ת סעי* ובהפרה בוטה וחמורה של הוראבקשה זו והתביעה המצורפת אליה עניינ+  .5
, נשלח לנמעני+, כמשמעות מונח זה באותו הסעי* "דבר הפרסומת ",במקרה זה. ל"הנ

 ".מסר קולי מוקלט"באמצעות , י� היתר א. לא רקב, ולרבות המבקש

 

בעל תואר ראשו� , מורה ומחנ. במקצועו לשעבר, . די� במקצועו כיו+רוהמבקש ע .6
כול+ , עסקי+ ותואר שני במנהל התואר ראשו� בפסיכולוגיה וסטטיסטיק, במשפטי+

 .מטע+ אוניברסיטת חיפה

 

והמפעילה   בשיווק מוצרי חשמלמתמחה ה , מהענקיות בתחומההמשיבה הינה חברה .7
 . סניפי+ בפריסה ארצית$10רשת של למעלה מ

  
 כפי שמופיעה באתר הרשת של המשיבהרשימת סניפי+ של המשיבה   'נספח ג

  '  כנספח גב"מצ
 

קו הטלפו� וכ� ב, 0524786412ש שמספרו ת המבקמכשיר  הטלפו� הנייד שבבעלוב .8
 21/03/2011   לבי� 17/03/2011 בתקופה שבי� התקבלו, 046747508המשרדי שמספרו 

" מערכת חיוג אוטומטי"אשר בוצעו באמצעות , "מסר קולי מוקלט " הודעותמספר
, ושנועדו לקד+ את המכירות של מוצרי המשיבה.  באותו הסעי*י+ אלוכמשמעות מונח

 מטרת� של אות� שיחות היה ". ביג פאשיו�$נצרת"סני* המשיבה ב $וד מבצע בובייח
 .לשדל את הנמעני+ להגיע בהמוניה+ של סניפי המשיבה ולרכוש את מוצריה

  

!!!). 20:54שעה (ל בוצעה בשעת לילה מאוחרת " הנ הפרסומתהודעות/אחת מהשיחות .9
 .ל בוצעו ממספר טלפו� חסוי" הנההודעות/כל השיחות

 

טענו ,  ) והמזכירהעובד בש+ עומרי (חה טלפונית ע+ עובדי סני* נצרת של המשיבהבשי .10
, י חברת טלמרקטינג שמועסקת על ידי המשיבה"והתוודו העובדי+ כי השיחות בוצעו ע

 .ושאינ+ יודעי+ את שמה וכתובתה של אותה חברה
  

 כ� . שלח המבקש למשיבה מכתב ובו הועמדה על הפסול במעשיה27/03/2011ביו+  .11
התבקשה המשיבה למסור את פרטי אותה חברת טלמרקטינג לצור. הגשת תלונה 

 .במשטרה על הטרדה באמצעות מכשיר בזק
  

  '  כנספח דב"מצ העתק המכתב  'נספח ד
 

בצד השני של הקו . 046555803: 'קבל המבקש שיחת טלפו� מטלפו� מס, יו+ למחרת .12
. חראי תחו+ השיווק במשיבהשטע� כי הינו א, עאמר ספדיהיה בחור שהזדהה בש+ 

ל סרב למסור את פרטיה של אותה "הנ, ואול+.  המבקשבפניל הביע את התנצלותו "הנ
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בתואנה כי המשיבה עובדת ע+ יותר מחברת , זאת. נטענתחברת טלמרקטינג 
 .טלמרקטינג אחת

  
חוסר , הטרדה:  בדמותמעשיה ומחדליה של המשיבה גרמו למבקש נזק לא ממוני .13

 .והפרט פגיעה באוטונומיה של הרצו( � ותחושה של חוסר אוני%, תסכול ,כעס, נוחות
  

וה+ , הודעות הפרסומת  לא היו מנת חלקו של המבקש בלבד/ כי השיחותמוב( מאיליו .14
, ")מר דראושה: "להל�(מר עותמא� דראושה , לדוגמא בלבדכ. . נשלחו לנמעני+ אחרי+

  046747439ני קווי טלפו� שמספר+ אשר בבעלותו ש, מורה פנסיונר תושב הכפר עראבה
 קבל  אות� שיחות פרסומת מטע+ המשיבה בשני קווי הטלפו� יותר 046741992 $ ו

ג+ מר  .בנוכחות המבקש של מר דראושה אצלאחת מהשיחות התקבלה . מפע+ אחת
 כ. ג+ .ל"בשל קבלת השיחות הנתחושה של חוסר אוני+ ותסכול , דראושה הביע כעס
לחלי+ נעאמנה ג+ הוא תושב הכפר עראבה קבל אות� שיחות בקו רואה חשבו� עבדא

 .046742592הטלפו� המשרדי שמספרו 
  

הפר חובה "ה הינ+ בגדר עוולה של של המשיב מעשיה ומחדליה, כפי שיורחב בהמש. .15
 .כמשמעות מונח זה בפקודת הנזיקי�" חקוקה

 

 .פירוט+, ולהל�. אלו ה+ כלל+ של דברי+ .16
  

  תובענה וההבקשההגשת ת מטר . ב
  

עמד על כ. . כלשונ+ של מלומדי+" תת אכיפה"סובלת מתופעה של " חקיקה צרכנית" .17
 :4ניב$בר' מ' פרופ

  
וכ. ג+ היק* הפגיעה , ניכרי+$רוב העסקות הצרכניות הינ� בסכומי+ לא"

בהיות הנזק . או הנזק הצפויי+ כתוצאה מחריגה מהכללי+ הצרכניי+
נמוכה ג+ הכדאיות , נמו. יחסיתהטיפוסי הכרו. בהפרת זכות צרכנית 

, במונחי זמ�(תוחלת העלות . שבהגשת תביעה המסתמכת על עילה צרכנית
הכרוכה בהגשת תביעה ובניהולה עלולה להיות גבוהה יותר ) הוצאות וכולי

מכא� ברור . ברוב המקרי+ מאשר תוחלת הרווח הצפויה מהתביעה
ידי צרכ� יחיד $שקיימת הסתברות נמוכה לנקיטת הליכי+ משפטיי+ על

כי רמת , מצב זה כשלעצמו מוביל למסקנה. בגי� פגיעה בזכויותיו כצרכ�
 תהיה האזרחית האכיפה באמצעות הליכי הצרכ� הגנתהאכיפה של חוקי 

אכיפה מובנית לגבי החקיקה �קיימת תת, דהיינו, נמוכה יחסית
  ." הצרכנית

  

 ת עקרוניגישה הינה להמשי. באותהבקשה התביעה ות הושמה מוגשלהמטרה , ובכ� .18
של נורמות משפטיות " אכיפה אזרחית"דדת והמעו, ה בפסקי די� רבי+תאשר הותוו
פסק הדי� המנחה בעניי� ". תת אכיפה"מתופעה של , מסיבות אלו ואחרות, הסובלות

 :5טה' פוקצבעניי� השופט רובינשטיי� ' כבשנת�  של בית המשפט העליו�  הינו, זה
  
הרשויות צרי. שיעשו מלאכת� כפי שהטיל עליה� המחוקק בפיקוח , אכ�"

כבדותה ואיטיותה של פעולת הרשויות מצדיקה לפתוח , אול+ו. ובאכיפה
כ. שהאזרח האכפתי המבקש לשמור את בריאותו , "אכיפה אזרחית"פתח ל

  .ובריאות הציבור יוכל להשפיע א* הוא לתקנת הרבי+
נוסח ( לפקודת הנזיקי� 63תביעה בעקבות הפרת חובה חקוקה לפי סעי* 

לא . המצטבר והול.,  בנזק לאד+בשעה שענייננו, א* היא דר. לכ.) חדש
בעניי� סעי* זה "לפקודת הנזיקי� קובע כי ) ב(63למותר להזכיר שסעי* 

א+ לפי פירושו , רואי+ חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני
הנכו� הוא לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובת+ או להגנת+ של בני 

אי� ספק ". הגדר שעמ+ נמנה אותו פלוניאד+ בכלל או של בני אד+ מסוג או 
, חשי� בתו. דיני הנזיקי�' ראו ג+ מ; בכ. לענייננו באשר לחוק הגבלת העישו�

                                                
  .252$253, 251) ד"תשנ) (1(עיוני משפט יט, "גבולה של התובענה הצרכנית הייצוגית) "בורונובסקי(ניב $בר' מ 4
  ].פורס+ במאגרי+, 05/07/06נית� ביו+ [ מ"טה בע'פוקצ  ' נ   אירית שמש   9615/05רעא  5
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, חשי�' מ, ברק' א, אנגלרד' י, טדסקי' בעריכת ג, תורת הנזיקי� הכללית
  ".106, ז"תשל

  
 

  הטיעו( המשפטי. ג
  

 :קובע, 01/12/2008ו כאמור נכנס לתוקפ,  לחוק התקשורת אשר)ב(א30 סעי* קט� .19

 

מערכת ,  באמצעות פקסימיליהדבר פרסומת מפרסםלא ישגר   )ב("       
בלא קבלת , הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, חיוג אוטומטי

לרבות בהודעה אלקטרונית , בכתב, הסכמה מפורשת מראש של הנמען
פעמית מטעם מפרסם לנמען שהוא בית -פנייה חד; או בשיחה מוקלטת

המהווה הצעה להסכים ,  באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן זה,עסק
  ."לא תיחשב הפרה של הוראות סעיף זה, לקבל דברי פרסומת מטעמו

  

 : מוגדר בסעי* כדלקמ�" דבר פרסומת" .20
  
שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד , מסר המופץ באופן מסחרי"

 ".הוצאת כספים בדרך אחרת

 
  : מוגדרת כדלקמ�" וטומטימערכת חיוג א"    
  

צה של ולקב  מיתקן בזק המשמש לחיוג או לניתוב אוטומטיים של רצף שיחות "
 ". אל אותם נמעניםמסר קולי מוקלטנמענים לשם העברת 

  
  :מוגדר כדלקמ�" מפרס%"ואילו 

  

 או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות לשם ששמו מי –"מפרסם" 
מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם , הפרסומתרכישתו של נושא דבר 

או מי שמשווק את נושא דבר הפרסומת בעבור , את עסקיו או לקדם את מטרותיו
פעולת שיגור של דבר , בעבור אחר, לא יראו כמפרסם מי שביצע, לעניין זה; אחר

ו שניתנ, רישיון מיוחד או מכוח היתר כללי, פרסומת כשירות בזק לפי רישיון כללי
  .לפי חוק זה

 

דבר "אשר שיגר " מפרס%"איש לא יחלוק כי המשיבה הינה , בנסיבות אשר פורטו לעיל .21
מטרת אותו מסר קולי מוקלט , שכ�". מערכת חיוג אוטומטי"ת באמצעו"  פרסומת

מוצרי+ של יה+ ולרכוש הנמעני+ להגיע בהמונהמבקש ושאר ה לשדל את יתהי
 .המשיבה

 

המבקש , שכ�) . ב(א30יגוד מפורש ומוחלט להוראת סעי* ל היה בנ"הפרסו+ הנ/הפניה .22
לא בהסכמה מפורשת ולא . מעול+ לא נת� את הסכמתו לקבל דברי פרסומת מהמשיבה

 .ברור מאיליו כי אי� בידי המשיבה כל אסמכתא להסכמה כזו. בהסכמה משתמעת
  

ת סעי*  כי המשיבה אינה נכנסת לגדר החריג הקבוע בסיפא של הורא,ברור מאיליו ג+ .23
 של לטלפו( הנייד והאישיאי� מדובר בפניה לבית עסק אלא , ראשית: שכ�. )ב(א30

המסר , ושלישית. הפניה אינה חד פעמית, שנית. אינה שגרתיתשהמבקש ובשעה 
, המוקלט לא נועד על מנת לקבל את הסכמתו של המבקש לקבל בעתיד דברי פרסומת

 .אלא היה מסר פרסומי מובהק בפני עצמו
  

ג )א(30תר לציי� כי המשיבה אינה יכולה לטעו� לפטור מכוח הוראת סעי* קט� למו .24
 :לחוק התקשורת אשר  קובע לאמור
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רשאי מפרסם לשגר דבר פרסומת כאמור , )ב(על אף הוראות סעיף קטן   )ג("      
  :כל אלהבהתקיים , באותו סעיף קטן אף אם לא התקבלה הסכמת הנמען

או , מפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירותהנמען מסר את פרטיו ל  )1(  
והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר , במהלך משא ומתן לרכישה כאמור

באחת הדרכים האמורות בסעיף , ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו
  ;)ב(קטן 

המפרסם נתן לנמען הזדמנות להודיע לו כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת   )2(  
  ;והנמען לא עשה כן, ו מסוג מסויםדרך כלל א, כאמור

דבר הפרסומת מתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או לשירות   )3(  
  ").1(האמורים בפסקה 

  

ה פטורהייתה  במצטבר  אשר בהתקיימ+מצטברי% תנאי+ 3 תקובעלשו� הסעי*  .25
 .  לקבל דברי פרסומתהמשיבה מקבלת הסכמתו של המבקש

 

 : מתקיי+ בנסיבות המקרה אינוי+ אלו  אחד מתנאוא* ל,  דא עקא .26

 

  רכש מוצר כלשהולא,  בקר בסני* מסניפי המשיבהלאהמבקש מעול+ , ראשית  .א
ולכ� המשיבה מעול+ לא  . למשיבה מסר פרטיולא ,מ� הסת+, ג+ וממוצריה

ישמשו למשלוח , שמעול% לא נמסרו לה כי פרטי+ , ג+ ולא יכלה לבקש,בקשה
 .הודעות פרסומת

 להודיע כי הוא אינו מעוניי� תבה לא נתנה למבקש שו+ הזדמנוהמשי, שנית  .ב
היה מסר פרסומי ולא , אותו מסר מוקלט, שכ�. בקבלת דברי פרסומת מטעמה

 .מסר אשר נועד לקבל את הסכמתו של המבקש

 , ולכ�.המבקש מעול+ לא רכש מוצרי+ של המשיבה, כאמור, שלישית  .ג
 . כלשהומוצרדומה ל להתייחס למוצר היכולה הפרסומת אינ

  

הרי שהיא הפרה את ,  שהמשיבה הייתה רשאית לשלוח  את דבר הפרסומתבהנחהג+  .27
 :אשר קובע לאמור) ה(א30הוראת סעי* קט� 

        

מפרסם המשגר דבר פרסומת בהתאם להוראות סעיף זה יציין בו את   )1(  )ה"(      
  :שאין בו כדי להטעות, הפרטים האלה באופן בולט וברור

ואם , תופיע בתחילת דבר הפרסומת" פרסומת"המילה ;  פרסומתהיותו דבר )א(
  ; בכותרת ההודעה–דבר הפרסומת משוגר באמצעות הודעה אלקטרונית 

  ;כתובתו ודרכי יצירת הקשר עמו, שמו של המפרסם )ב(

, )ד(הודעת סירוב כאמור בסעיף קטן , בכל עת, זכותו של הנמען לשלוח )ג(
, ור שהיא פשוטה וסבירה בנסיבות הענייןודרך אפשרית למשלוח הודעה כאמ

 כתובת תקפה של –ואם דבר הפרסומת משוגר באמצעות הודעה אלקטרונית 
  ."המפרסם ברשת האינטרנט לצורך מתן הודעת סירוב

 

 :י המשיבה"המסר הקולי המוקלט אשר נשלח ע, בפועל .28

  .בתחילת ההודעה" דבר פרסומת"אינו מציי� את היותו   .א

 .המשיבה/בתו ואת דרכי יצירת הקשר ע+ אותו מפרס+אינו מציי� את כתו  .ב

ומ� . אינו מציי� את זכותו של המבקש ויתר הנמעני+ לשלוח הודעת סירוב  .ג
 . כזו הודעת סירובכלשהי למשלוח שאינו מציי� כתובת , הסת+ ג+

 

 :קובע לאמורהתקשורת לחוק ) ט(א31סעי* קט�  .29

נוסח [והוראות פקודת הנזיקין הפרת הוראות סעיף זה היא עוולה אזרחית   )ט("      
  ".בכפוף להוראות סעיף זה, יחולו עליה, ]חדש
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המקבל , מסמי. את בית המשפט לפסוק לנמע�התקשורת  לחוק )1()י(א31סעי* , אומנ+ .30
פיצויי+ "או כלשו� הסעי* , +דבר פרסומת בניגוד להוראות החוק פיצויי+ סטטוטוריי

חוק תובענות , ואול+ .גי� כל דבר פרסומתב ( 1000 של תקרה המגיעי+ עד ל,"מאגלדו
" פיצויי+ לדוגמא"אינו מאפשר תביעה של , וכפי שיובהר בהמש. ככל הנראה, ייצוגיות

  .במסגרת תובענה ייצוגית
  

 :הינה ברורה ומפורשת ולפיה) 4)(י(א31הוראת סעי*  , מאיד. .31

    

ויים לפי אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של הנמען לפיצ  )4("  
  ";בשל אותה הפרה, או לכל סעד אחר) ט(סעיף קטן 

        
הוא ו, +אינו מוגבל לתביעת פיצויי+ הסטטוטוריי, הנפגע מדבר פרסומת/הנמע�, כלומר
סעי* קט� ( פ פקודת הנזיקי�"ע, בי� היתר, או סעד המגיע לו/כל פיצוי ו תבועיכול ל

  . )שצוטט לעיל) ט(א31
  

חוק הגנת : "להל� [$1981 א"התשמ, אות חוק הגנת הפרטיותהמשיבה הפרה ג+ את הור .32
 :  לחוק הגנת הפרטיות מגדיר מהי פגיעה בפרטיות2סעי* ]. הפרטיות

  :פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה .2"      
  "; או הטרדה אחרת, העלולים להטרידו, בילוש או התחקות אחרי אדם )1(

 

יעה בפרטיות+ של המבקש איש לא יחלוק כי מעשיה ומחדליה של המשיבה גרמו לפג .33
 .ושל יתר הנמעני+

 

 :קובע לאמור )נוסח חדש( לפקודת הנזיקי� 63סעי*  .34

  

מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל   )א( .63"
נועד לטובתו או , לפי פירושו הנכון,  והחיקוק— למעט פקודה זו —חיקוק 

תו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק וההפרה גרמה לאו, להגנתו של אדם אחר
אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה ; שאליו נתכוון החיקוק
  .התכוון להוציא תרופה זו, לפי פירושו הנכון, אם החיקוק, המפורשת בפקודה זו

, ין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניילענ  )ב(      
כון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם אם לפי פירושו הנ
אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו - אדם בכלל או של בני-או להגנתם של בני

  ".פלוני
 

ק מכוח מזיקיו+ חובה המוטלת על ה, ראשו(:  יסודות5 לעוולת הפר חובה חקוקה .35
ק הפר את החובה המזי, שלישית. החיקוק נועד לטובתו של הניזוק, שנית. חיקוק

הנזק אשר נגר+ הוא מסוג , חמישית. ההפרה גרמה לניזוק נזק, רביעית. המוטלת עליו
 .הנזקי+ אליו מתכוו� החיקוק

 

,  בכלל+.הנמעני+  ויתרהמבקש  מספר הוראות חוק אשר נועדו להגנתה הפרההמשיב .36
 לחזור ואי� טע+, שפורטו לעיל הוראות חוק הגנת הפרטיות $ והתקשורתהוראות חוק 
 .על הדברי+

  

המבקש להגנת / נועדו לטובתי המשיבה"ות די� שהופרו עאאי� חולק כי אות� הור .37
כאשר אות� הוראות די� נועדו בדיוק , הנמעני+נגר+ נזק למבקש ולקבוצת ,  והנמעני+

 .על מנת למנוע אותו נזק

 

 :קובעי+ בזו הלשו�) נוסח חדש( לפקודת הנזיקי� $36 ו35סעי*  .38
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או לא ,  אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבותעשה. 35"
או שבמשלח יד פלוני , עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות

שאדם סביר ונבון וכשיר , או לא נקט מידת זהירות, לא השתמש במיומנות
 הרי זו —לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות 

שלגביו יש לו באותן נסיבות , ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר; התרשלות
והגורם ברשלנותו נזק לזולתו , הרי זו רשלנות, חובה שלא לנהוג כפי שנהג

  .עושה עוולה

כל ,  וכלפי בעל כל נכסכלפי כל אדם מוטלת 35החובה האמורה בסעיף  .36
לולים במהלכם אימת שאדם סביר צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם ע

  ."הרגיל של דברים להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף
  

 תחילת+ בהפרת הוראות חקוקות בספר ה ומנהליהשל המשיבומחדליה  מעשיה .39
 הרשלנות .העושה חסד ע+ המשיב" רשלנות"מונח ה, א+ כי. החוקי+ וסופ+ ברשלנות

 : הבאי+מחדלי+באו /במעשי+ ו, בי� היתר,  מתבטאתהשל המשיב

מבלי לקבל את הסכמת+ " דבר פרסומת" למבקש וליתר הנמעני+שלחה   .א
 או/ו    מראש ובדר. שקובע החוק

תחושה של חוסר , תסכול, כעס, עוגמת נפש, למבקש וליתר הנמעני+הסבה   .ב
 או/ואוני+ הטרדה ופגיעה באוטונומיה של הרצו�   

 או/וקש הפרה  מערכת נורמטיבית שנועדה לטובת הנמעני+ ובכלל+ המב  .ג

 או/ו  נהגה כפי שחברה סבירה לא צריכה ואמורה לנהוג   .ד

  לא נהגה כפי שחברה סבירה צריכה ואמורה לנהוג  .ה
 

פגיעה באוטונומיה של , בי� היתר, מעשיה ומחדליה של המשיבה גרמו למבקש, כאמור .40
בשעות בה� נשלחו , בכללכי משלוח הודעות הפרסומת , לקואי� ח. הפרט/הרצו(

הינה פגיעה מהותית ברצונו שלא לקבל , בפרט הנייד של המבקש למכשיר הטלפו�
 .הודעות כאלו

  

של פסק הדי� המנחה בעניי� זה הינו . פגיעה מסוג זה הוכרה בפסיקה כפגיעה ברת פיצוי .41
 :6בית המשפט העליו� בפרשת תנובה

  
בפסיקתו של בית משפט  הפגיעה באוטונומיה של הפרט כמצדיקה פיצוי הוכרה כבר"

בעניין ). 4 (526(ד נג "פ, בית החולים כרמל חיפה'    דעקה   נ2781/93א  "ע: זה
 ,זה לא נמסר למטופלת מידע שהיה צריך להימסר לה בהתאם לחוק זכויות החולה

התביעה התבססה על פגיעה . הטיפול הרפואי שבוצע לא גרם נזק. 1996-ו "התשנ
  ."הוא הנזק-הואבטענה שעצם ביצועו של טיפול בלא הסכמה  באוטונומיה

  
  

  התנאי% לאישור התובענה כייצוגית. ד
  
  : ענייני% שנית( להגיש בה% תובענה ייצוגית:1ד
  

                  : לאמורקובעסעי* ה.  לחוק תובענות ייצוגיות מגדיר מה� מטרות החוק1' סע .42

    הגשה וניהול של תובענות לענייןמטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים     . 1"
  :ובכך לקדם בפרט את אלה, לשם שיפור ההגנה על זכויות, ייצוגיות

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

  ;הפרתו מפני והרתעה הדין אכיפת  ) 2(
  ;הדין מהפרת לנפגעים הולם סעד מתן  ) 3(          

                                                
על $ תק,ראבי תופיק   ' נ  מ "ופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בעשית תנובה מרכז )וערעור שכנגד( 1338/97א "ע 6

2003)2( ,1522, 1525) 2003(. 
 

  לנותרש
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  . "ן וממצה של התביעותהוג,   ניהול יעיל  )4(  
  

 כי בקשה זו והתובענה , לעילסכת העובדתית והמשפטית המפורטת לאור המ,אי� חולק .43
המטרות המרכזיות של חוק את  ,במלא המוב� והמשמעות, המצורפת אליה  מגשימות

 .תובענות ייצוגיות

 

                 : לחוק תובענות ייצוגיות קובע לאמור) א(3סעי*  .44
   

 .......".     ענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייהלא תוגש תוב"
  

. סוגי תביעות בה+ נית� להגיש תביעה ייצוגית/התוספת השנייה מונה מספר של  ענייני+
 : לתוספת קובע כדלקמ�12סעי* 

 

בזק (א לחוק התקשורת 30תביעה נגד מפרסם כהגדרתו בסעיף .12"
   ". הסעיף האמורבעילה לפי, 1982-ב"התשמ, )ושידורים

    
  :עילת תביעה אישית למבקש :2ד
  

העובדות והוראות הדי� המקימות את עילת התביעה האישית של המבקש פורטו לעיל  .45
 .ואי� טע+ לחזור על הדברי+

 

כי הגישה המדקדקת ע% עילת תביעתו האישית של התובע הייצוגי , כבר עתה יודגש .46
ועוד הרבה לפני בואו לעול+ של , עניי� זהב .חלפה לה מ( העול% ע% כניסת החוק לתוקפו

 : דברי+ קולעי+ אלו7אמר בית המשפט העליו�, החוק

 

, יש להיזהר מתוספת דרישות מקדמיות לאישורן של תובענות כייצוגיות".......
-יש למנוע הפיכת הדיון המקדמי ב. העלולות לסרבל הליך במקום לייעלו

יש למנוע מחברה נתבעת ומנושאי משרה . התובע הייצוגי לדיון העיקרי" כשירות"
למקד את מרב המאבק בשלב המוקדם , בה שאין להם הגנה טובה לגוף התובענה

  ."גיבאשר לזהות התובע הייצו
  

 : כה�$השופטת שטרסברג'  אומרת כב8ברזניואילו בעניי�  .47
  
חשין בדיון הנוסף ' בפתח הדברים הערתי כי גישת שופטי הרוב בערעור והשופט מ"

ופחות מדי בציבור הגדול של ניזוקים מן , המידה בברזני עצמו על דת יתרמתמק
טוי מובהק לכך מצוי בעצם בי. הפרסום המטעה שאת עניינם ביקש ברזני לייצג

ולפיה ברזני לא נחשף כלל לפרסום המטעה ולא , קביעתה של ההנחה הארכימדית
אינני חולקת ". תובע הולם"ודי בכך כדי להוביל למסקנה כי ברזני איננו , הסתמך עליו

כמובן כי תנאי מוקדם לאישור הגשתה של תובענה ייצוגית הוא שלתובע הייצוגי 
לחוק הגנת ) א(א35כך מורה במפורש סעיף .  אישית נגד הנתבעתעמוד עילת תביעה

אין זה מן המידה לייחס , אך לטעמי). .נ.ס, שבוטל ע+ כניסת החוק לתוקפו(הצרכן 
המשפט צריך לדקדק -בבחינת התקיימותו אין בית. לתנאי זה חשיבות מופלגת

 שלכאורה אלא די לו שייווכח, בבירור פרטי תביעתו האישית של התובע הייצוגי
. וכי אין המדובר במי שמבקש להתעבר על ריב לא לו, עומדת לו עילת תביעה אישית

כלום נושא : המשפט להקדיש לשתי שאלות אחרות-את עיקר הבירור מוטל על בית
 כשיר ומוכשר כלום התובע הייצוגי? התביעה ראוי להידון במסגרת תובענה ייצוגית

בתובענה ייצוגית ? מטעמו הוא מבקש לתבועלייצג כראוי את עניינו של הציבור ש
  "צרכנית נודע למערך השיקולים הזה משקל מיוחד

  

                                                
  .ג$ ב791' עמ, 774) 5(ד מט"פ, 'זילברש, ואח' א'       נ'טצת ואח  4556/94א "רע 7
 )385) 6(ד נז''פ, מ"חברה ישראלית לתקשורת בע, בזק '  נ ברזני  5712/01א "דנ 8

)     3 'תיקון מס(
-ח"תשס
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 .אהמלומד . משנה תוק- לאחר כניסת החוק לתוקפו/שריו(/דברי% אלו קבלו עיג( .48
 לעניי� זה 9"קווי+ מנחי+ לפרשנות חוק התובענות הייצוגיות " התייחס במאמרוקלמנט

 :)137' עמ(
  
את הדגש מתביעתו של התובע המייצג לתביעתם של החוק החדש הסיט "

 לחוק קובע בין 1סעיף . התובעים המיוצגים ולזכות הגישה שלהם לבית המשפט
. את מימוש זכות הגישה של קבוצת התובעים המיוצגים, מטרות התובענה הייצוגית

   -)3)(א(4  - ו) 2)(א(4התובעים המנויים בסעיף , בנוסף
זכות . אינם נדרשים לעמוד בדרישת העילה האישית -רשות ציבורית או ארגון

, שממנה התעלם בית המשפט בעניין מגן וקשת, הגישה של הקבוצה המיוצגת
. היא שדורשת את הגנת בית המשפט ועליה מגן מנגנון התובענה הייצוגית

לאור סעיף המטרה בחוק ולאור הגדלת קבוצת הרשאים להגיש בקשה 
 מקום שבית המשפט ישקול לאמץ את נטל נראה כי יש, לתובענה ייצוגית

  .ההוכחה המקל הנבחן על סמך האמור בכתב התביעה
נפקותו המעשית של נטל ההוכחה לעניין העילה , אם תתקבל גישתי זו ואם לאו

אם מוצא , על פי סעיף זה). 2)(ג(8לאור הוראת סעיף  , האישית אינה גדולה כיום
 בו לאישור התובענה כייצוגית ולא בית המשפט שהתקיימו כל התנאים המנויים
עליו לאשר את התובענה , לחוק) א(4מתקיימים במבקש התנאים הקבועים בסעיף 

הלשון שנוקט סעיף . כייצוגית אך להורות בהחלטתו על החלפת התובע המייצג
 שלפיה מחויב בית המשפט לאשר את התובענה הייצוגית חובההנה לשון ) 2)(ג(8

  ."יצגולהחליף את התובע המי
    

  ):147' עמ(ובהמש. 
  

הגישה שהנחתה את ועדת המשנה לעניין תובענות ייצוגיות הייתה שאין להתמקד "
מאחר שתפקידו , בתובע המייצג בשלב הבקשה לאישור התובענה הייצוגית

  ."10בהגשתה ובניהולה אינו משמעותי
  

  'הב כנספח "העתק דפי% רלוונטיי% מהמאמר מצ  'הנספח 
  

 :11י בית משפט נכבד זה בעניי� שטראוס" עעמדה זו התקבלה .49

 

נימוק אחר שאני רואה לציין הוא שלדעתי עוקצה של ההלכה שנפסקה בעניין ברזני "
הוראות אלה נועדו להגן .  לחוק16של סעיף ) ד(-ו) ג(ק "קהה מעט לאור הוראות ס

והן מאפשרות לבית המשפט להורות על המשך ניהולה של , על עניינו של הציבור
, לפי העניין, שה לאישור או של תובענה ייצוגית גם במקום שמבקש או תובעבק

במקום שלכאורה מתקיימת עילה , במקרה כזה. מסתלקים מן הבקשה או מן התובענה
לא ייפגע ההליך אך בשל פגם שניתן לייחס , שניתן בגינה לאשר תובענה ייצוגית

  ."  למבקשתכפי שטוענות המשיבות ביחס, למבקש או לתובע הייצוגי
  

  : נגר% לו נזקלכאורההמבקש הוכיח כי : 3ד
  

, בי� השאר.  גרמו לו נזקהיבומחדליה של המש  כי מעשיה, ג+ בהזדמנות זו ויטע�,המבקש טע�
חוסר הנוחות והכעס אשר נגרמו לו כתוצאה מקבלת דברי הפרסומת , עוגמת הנפש, המטרד: בשל

  .של המשיבה
  

                                                
  ז"תשס, ט"הפרקליט מ, קווי% מנחי% לפרשנות חוק התובענות הייצוגיות, קלמנט . א 9

 בקריאה שנייה ושלישית להצעת חוק ש+ מצוטטי+ דברי חבר הכנסת רש* ח�,  למאמר62ראה הערת שוליי+ ו 10

הייתה מחלוקת מתמשכת בשאלה אם –כמה נקודות שצריך לציין : "95ו "כ התשס"ד, $2005ה"התשס, תובענות ייצוגיות
. תפקיד התובע המייצג לא דרמטי ואולי אפילו ניתן היה לוותר עליו, לטעמי. צריך תובע מייצג או לא צריך תובע מייצג

  ".וכך החלטנו, התחושה הייתה שבשלב הנוכחי זה מתקדם מדי וצריך תובע מייצג
                      20/10/2010יו+ נית� ב, קיסרי. כבוד השופט א, מ"שטראוס מחלבות בע'  נלאה הראל  1169$07) 'חי(תא  11
 . לפסק הדי�8' עמ
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  : מצטברתולאדרישה חלופית � משפטואשאלות משותפות של עובדה  :4ד
  

סעי* .   לחוק מונה את רשימת הזכאי+ לכנס בשעריה של התובענה הייצוגית4סעי*  .50
 :לחוק קובע) 1)(א(4

משפט בקשה לאישור תובענה אלה רשאים להגיש לבית ה) א.(4"      

 :כמפורט להלן ייצוגית

, )א(3אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף ) 1(

 לכלל המשותפות משפט אומעוררת שאלות מהותיות של עובדה ה
  " ; בשם אותה קבוצה–החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם 

  
כ. ו.  אי� דרישה לזהות מוחלטת בי� כל השאלות. ולא זהות" משותפות", כלשו� החוק .51

 :12פסק בית המשפט העליו�

משותפות אין לפרש את הדרישה לקיומן של שאלות של עובדה ומשפט ה" 
לקבוצה כדרישה לזהות מלאה בכל השאלות הטעונות הכרעה לגבי כל קבוצת 

עובדתיות ,  בכל השאלות הטעונות הכרעהשל זהות מוחלטתדרישה . התובעים
תסכל את תכלית התובענה הייצוגית ותהפוך את השימוש בה למשימה , כמשפטיות

ת העיקריות לפיכך יש לאמץ גישה ולפיה די בכך שהשאלו. בלתי אפשרית
ואין נפקא מנה אם , העומדות במוקד הדיון תהיינה משותפות לחברי הקבוצה

, יפים לענייננו דבריו של הנשיא ברק. מתקיים שוני בשאלה משנית זו או אחרת
  :ולפיהם

אין כל צורך שכל השאלות המתעוררות ביחס לקבוצה תהיינה , לעניין דרישה זו"
פרשת טצת " (הווה מרכיב מהותי בהתדיינותדי בכך שהיסוד המשותף מ. משותפות

     ).788' בעמ, ]2[

  :וכ� דברי סג� הנשיא השופט לויט

 מהותיות של עובדה ומשפט ששאלות'הסעיף דורש קיומה של אפשרות סבירה "
 כל' ולא –נאמר ' שאלות משותפות'. יוכרעו במסגרת התביעה'  לקבוצההמשותפות

 1חלטת סותרת את תכליתו של פרק טדרישת הזהות המו. 'השאלות המשותפות
הבא לאפשר למשקיעים קטנים ומפוזרים להשתמש בכלי דיוני יעיל לצורך , לחוק

  ... הגנת האינטרסים שלהם

, על בית המשפט לבחון. מבחן העיקר והטפלהוא ... המבחן שיש להחיל בעניין זה
ות בין השאלות העובדתיות והמשפטיות המתעורר, אם רב המשותף על השונה

' בעמ, ]20[ל " הנ948, 92138/' המ, 117, 9219/) א"ת(א "ת" (במקרה מסוים
201.(   "   

ונאמר " זהות "ולא" משותפות"נאמר :  לשו� החוק ברורה ואינה משתמעת לשתי פני+ .52
 :13אומר בעניי� זהקלמנט . אהמולומד   ".$ ו" נאמר ולא"  או"

  

התנאי שלפיו צריך שהתובענה תעורר שאלות מהותיות של עובדה או משפט "
היה קיים במרבית חוקי התובענות הייצוגיות אשר , המשותפות לכלל חברי הקבוצה

סחו של תנאי זה לעומת הנוסח שנהג בחוקי ההבדל היחידי בנו. קדמו לחוק החדש
 לשאלות מהותיות של חלופיתהוא שהדרישה כיום הינה , התובענות הייצוגיות

לעומת הדרישה המצטברת בחוקים הקודמים לשאלות מהותיות של , עובדה או משפט
עם המבקש לאשר את התובענה , בעניין זה, לפיכך החוק החדש מקל. עובדה ומשפט

  ."הייצוגית
  

                                                
  276) 5(ד נה"פ, רייכרט'   נשמשא "רע 12
  1.1סעי* , 140' עמ,  לעיל8הערה  13
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  :141' ובהמש+ בעמ
  

מובן שבכל תובענה ייצוגית תיתכנה שאלות שאינן משותפות לכל חברי "...

בדרך כלל תהיינה השאלות המשותפות קשורות לאחריותו . הקבוצה המיוצגת
לכן . ואילו הסעדים הנתבעים על ידי כל אחד מהתובעים יהיו שונים, של הנתבע

לעמוד בדרכה של התובענה , מהכשלעצ, ברור כי השונות בסעדים אינה יכולה
  ..."לאישור כייצוגית

  
  'וב כנספח "העתק דפי% רלוונטיי% מהמאמר מצ  'ונספח            

  

  ישנו עילת תביעהמבקשל אי� חולק כי, פורט לעיל בפרק העובדתי והמשפטילאור המ .53
 ,יותמשפטבי� א+ עובדתיות ובי� א+ , אישית אשר מעוררת שאלות מהותיות

 .לכלל החברי+ בקבוצההמשותפות 
  
 : אפשרות סבירה שהשאלות תוכרענה לטובת הקבוצה:5ד

 

  .כי השאלות המשפטיות תוכרענה לטובת הקבוצה,  ולמעלה מכ.קיי+ סיכוי טוב מאוד .54

 

ראיות "כי כל אשר נדרש בשלב האישור מתובע ייצוגי הינו , בתי המשפט קבעו לא אחת .55
ברו� .  קבעה לאחרונה כבוד השופטת צוכ.".  עילה לכאורה"לקיומה של " לכאורה

תו. שהיא מצטטת דברי+ שאמר כבוד השופט בניימיני בעניי�  14פרידמ�בפסק די� 
 :15תדיר�

  
המבקש אכן הוכיח כי יש סיכוי סביר שהתביעה תוכרע לטובתו , כפי שפירטתי לעיל"

ות ברצוני להדגיש לעניין זה כי אין דריש. ולטובת הקבוצה אותה הוא שואף לייצג
על מנת שלא לגרום להתמשכות , מחמירות למידת השכנוע בקיומה של עילה לכאורה

 .וכדי לא להרתיע תובעים ייצוגיים פוטנציאליים, השלב המקדמי

 '    נמיר שהיא 051895/א "בשהשופט בנימיני ב' ראו לעניין זה דבריו של כב
   ).14/02/2008ניתן ביום ] (פורסם בנבו [מ"תדיראן מוצרי צרכיה בע

, מאזן הנוחות בבקשה מעין זו נוטה בדרך כלל לרעת הנתבע הייצוגי"..
שהרי מדובר בהחלטת ביניים אשר איננה מעניקה , המבקש לעכב את ההחלטה

ול להיגרם היחיד שיכ" נזק"ה. סעד אופרטיבי כלשהו שיש צורך בעיכובו
ובהחלט קיימת אפשרות שזו , לנתבע הייצוגי הוא המשך ניהול התובענה

על כל הכרוך , הצורך להמשיך ולנהל את התובענה. תידחה בסופו של דבר
וממילא זכאי בעֿלֿ הדין , יוצא דופן בהליך המשפטי" נזק"איננו בבחינת , בכך

משך ניהול התובענה  כך גם אין לקבל את הטענה כי ה.הזוכה להחזר הוצאותיו
מעצם אישור , אם בכלל, זה נובע" נזק. "גורם נזק תדמיתי קשה לנתבע הייצוגי

זה היה אחד הנימוקים לדחיית בקשה (ולא מהמשך ניהולה , התובענה הייצוגית
   ".).ב.הדגשה שלי צ(.." לעיכוב החלטה המאשרת תובענה ייצוגית

  

 ):ל" למאמרו הנ142סו* עמוד ( אומר בעניי� זה קלמנט. אהמלומד  .56
  

שהינו , בית המשפט העליון הדגיש כמה פעמים שאין להפוך את שלב האישור, מנגד"
, שאותם יש להוכיח, לפיכך סיכויי ההצלחה. לדיון מלא בתובענה גופה, שלב מקדמי

אלא , אינם ברמה של מאזן הסתברויות כפי שנדרש התובע להוכיח בתובענה גופה
הבעיה היא גם דרישה מקלה זו עלולה ". בירה להצלחהאפשרות ס"ברמה נמוכה של 

אף אם היה , במקרים מסוימים להביא את בית המשפט שלא לאשר תביעות כייצוגיות
  ."ראוי שיעשה כן

  

                                                
 .29/06/2009נית� ביו+ . מ" דקלה חברה לביטוח בע'נחיי% פרידמ(  ) $1718/07א(    10060/07) א"ת(בשא  14
 ).14/02/2008נית� ביו+ ] (פורס+ בנבו [מ"תדירא( מוצרי צרכיה בע' נאמיר שהי  1895/05א "בש 15
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  'זב כנספח "העתק דפי% רלוונטיי% מהמאמר מצ  'זנספח            
  
  
  :יבות העניי( התובענה הייצוגית הדר+ היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנס:6ד

 
 לטובת בתובענה ו השאלות המשותפת שפורטווכרעבמסגרת הדיו� בתובענה הייצוגית י .57

מותר . מספר פעמי+רשו לדו� באותה סוגיה ובתי המשפט לא ייד, כל חברי הקבוצה
יגרו+ לעומס , שריבוי התדיינות באותו עניי� יטריד פעמי+ רבות את בתי המשפט, ציי�ל

משו+ שבכל משפט פסק הדי� , תוצאות שונות וא* סותרותועלול להביא ל, מיותר
  .משק* את מה שהוכח באותו ההלי.

 

,  תביעות אישיות הגשתעדיפה עלכי הגשת התובענה הייצוגית היא דר. , �טע י המבקש .58
 :מהטעמי+ הבאי+, בי� היתר, הוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי�המוצדקת וה
  

 מגיעה שלא, ובר בסוגיה עקרונית באופ� מובהקהמד, לעיל' כפי שפורט בפרק ג  .א
 .לעיתי+ קרובות לפתחו של בית המשפט נכבד זה

 

לות המשפטיות שיובאו להכרעת בית המשפט הנכבד הינ� פשוטות השא  .ב
 .וברורות מעיקר�

  

בשיקולי ומהווה , סכו+ התביעה של כל אחד מחברי הקבוצה הינו נמו. יחסית  .ג
  בפני הגשת תובענה אישית על ידי כל אחד הלכה למעשה  מחסו+, עלות תועלת

ואחד מחברי הקבוצה שכ� העלויות בגי� הגשת תביעה כזו וניהולה יהיו גבוהות 
 .בהרבה מסכו+ התביעה האישית

  

התובענה הייצוגית עדיפה על פני תובענות אישיות זהות אשר יציפו את   .ד
  .ת סותרותימנע קביעות עובדתיות ומשפטיותו, המערכת ויהיו  עליה לעומס

  

יתרמו תרומה , ואישורה לאחר מכ� במידה ותאושר, אי� חולק כי הגשת התובענה .59
 יימנעו � ומעוולי+ אחרי+ מדוגמתותהמשיב. משמעותית להגברת אפקט ההרתעה

  . כלכליי+ שלה++מלפגוע בצרכני+ על מנת לקד+ אינטרסי
  
  
  
  :הולמת  בדר+ עניינ% של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל:7ד
  

ייצג ומייצג במספר בקשות , המתמחה בניהול תובענות ייצוגיות, בא כוח המבקשי+ .60
י בכירי " המיוצגי+ עגופי% רבי עוצמהשרוב+ הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה נגד 

 :כ המבקשי+ ב"מייצג ב/כ. לדוגמא ייצג. עורכי הדי� בישראל
  

 י. הסתיי+ בהסתלקות ההל. שטראוס'     נמוחמד סלי% נסאר  27400$12$09צ "ת. א
  .ט לבא כוחו לאחר שחברת שטראוס תקנה את מחדליה"ופסיקת גמול למבקש ושכ

  
ההלי. נסב על גביית עמלות . 'בנק הדואר ואח'    נסאבר נסאר   22876$07$09צ "ת. ב

  .הגישו לבית המשפט הסכ+ פשרה לאחר הלי. של גישורהצדדי+ . שלא כחוק
  

  

 ):147$148' עמ(ל "קלמנט במאמרו הנ. המלומד אבעניי� הייצוג ההול+ כותב  .61
  
עורכת הדין נדרשת להראות שיש לה הכישורים הנדרשים לניהול . ייצוג הולם"

עם . התובענה הייצוגית באופן שישרת נאמנה את עניינם של חברי הקבוצה המיוצגת
יש להדגיש שבית המשפט צריך רק לוודא שעורכת הדין המבקשת  לייצג את , זאת
ואין הוא צריך לפסול אותה רק משום שיש , וצה עומדת בתנאי הסף הנדרשיםהקב

 אף שבית המשפט יוכל להחליף את עורכת הדין .עורכי דין טובים או מנוסים ממנה
עליו להיזהר מלפסול ביד קלה מדי עורכי דין אשר טורחים ומגישים את , באחרת
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ף דומה ותוצאותיהם של תביעות ניסיון עבר בניהול תובענות בהיק. התובענה הייצוגית
אולם אין , יכולים ודאי להילקח בחשבון כאשר נבחנת דרישת הייצוג ההולם, אלו

לקבוע שניסיון כאמור הנו תנאי הכרחי לייצוג ושהיעדרו פוסל את עורכת הדין 
  .מלייצג בתובענה

כי , גישה זו היא הכרחית כדי לתמרץ את עורכי הדין לא רק לייצג באופן הולם
. ם גם לחפש ולאתר עילות תביעה ראויות ולבקש לאשרן כתובענות ייצוגיותא

היא . עורכת הדין אשר הגישה את הבקשה השקיעה מזמנה וממשאביה לשם כך
עשתה זאת מתוך תקווה שיזמתה תישא פירות בצורת שכר טרחה לאחר שתנהל את 

, ישראלבשוק קטן כמו זה שיש ב. התביעה ותזכה בה או שתסיים אותה בפשרה
עורכי הדין הגדולים והמנוסים מועסקים לעתים קרובות על ידי גופי גדולים ובעלי 

ולכן יימנעו רבים מהם מהגשת תובענות ייצוגיות נגד גופים אלה שמא יפגע , עוצמה
בשוק זה יש לתת תמריץ לעורכי הדין המנוסים פחות כדי . הדבר בעסקיהם העתידיים

  ....."פסילתם עקב ניסיונם תסכל מטרה זו.  ראויותשירצו להגיש תובענות ייצוגיות
            
  'חב כנספח "העתק דפי% רלוונטיי% מהמאמר מצ  'חנספח           

  
  
  : עניינ% של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו% לב:8ד

  

קיי+ יסוד , ומשכ..  נפגע מהתנהגות  המשיבות בדומה לשאר חברי הקבוצההמבקש  .62
 הקבוצהאת עניינ+ של כל הנמני+ ע+ בתו+ לב  המבקש אכ� מייצג סביר להניח כי

 ובעניי� זה אי� . כי היא תוכרע לטובת כלל חברי הקבוצה ושלמהומתו. אמונה מלאה
 :אלומנוס משתי הערות 

 

לאחר כניסת החוק לתוקפו דרישת תו+ הלב נבחנת במישור היחסי+ , ראשית  .א
א+ ורק . קבוצה המיוצגת מאיד.בי� התובע ועור. הדי� המייצג מחד לבי� ה

וכ. גורס . לשו� החוק ברורה ואינה משתמעת לשתי פני+ בעניי� זה. במישור זה
 ):150$151' עמ(ל "  במאמרו הנקלמנט. א
  
אשר דרש כי התובענה תוגש , לעומת הנוסח בחוקי התובענות הייצוגיות, אולם"

צה ייוצג וינוהל בתום עניינם של כלל חברי הקבו"דורש החוק החדש כי , בתום לב
. מוקד דרישת תום הלב הוסט אפוא מן הנתבע אל קבוצת התובעים המיוצגים". לב

ראוי כי בתי המשפט יימנעו מהרחבת דרישת תום הלב באופן אשר יפגע יתר , לגישתי
לפיכך יש להגביל את בחינתה של . על המידה בתמריצים להגשת תובענה ייצוגית

בין התובע ועורכת הדין לבין הקבוצה המיוצגת פרשנות זו דרישה זו למישור היחסים 
  ".ומשרתת את תכליתו של החוק, מתיישבת עם לשון הסעיף

  
  'טב כנספח " העתק דפי% רלוונטיי% מהמאמר מצ  'טנספח     
  

כ מאחורי הגשת " לאחר כניסת החוק לתוקפו מניעיו של המבקש וב,שנית  .ב
י בית "אינ+ צריכי+ להישקל ע, פיג+ א+ המניע הוא עשיית רווח כס, הבקשה

' עמ(ל "  במאמרו הנקלמנט. אוכ. גורס . המשפט עת בואו לבחו� את תו+ לב+
149$148:( 

  

כאשר בחנו את דרישת תום הלב , נושא אחר שבו התמקדו בתי המשפט. תום לב"
לאור ההתמקדות בדרישת , לגישתי. הוא המניעים להגשת תובענה ייצוגית, בעבר

מניעיהם של עורכת הדין או של , יצוג ובניהול התובענה ולא בהגשתהתום הלב בי
אינם צריכים להישקל כיום בבחינת הבקשה , התובע להגיש את התובענה הייצוגית

  ..........................לאישור התובענה כייצוגית
............................................................................................................  

שהגשת התובענה ממניעים של עשיית רווח אין בה כשלעצמה כדי להעיד , יודגש
מנגנון התובענה הייצוגית מבוסס על . על חוסר תום לבם של התובע או עורכת הדין

לפיכך . רתימת האינטרס הפרטי של התובע ועורכת הדין לטובת מטרה ציבורית
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וח באמצעות התובענה הייצוגית  הוא ממהותו ועיקרו של מכשיר הרצון לעשות רו
  ".זה

  
 'יב כנספח " העתק חלקי% רלוונטיי% מהמאמר מצ    'ינספח     

  
  

  הערכת סכו% התובענה הייצוגית והנזק, הגדרת הקבוצה: ה
 

פ החוק בידי בית המשפט הד� בבקשה " מלאכת הגדרת הקבוצה מופקדת ע,בסופו של יו+ .63
שאלת הזיהוי המדויק של חברי הקבוצה אינה צריכה להעסיק את ). לחוק) 1(14סעי* (

 ):141' תחילת עמ(ל " במאמור הנקלמנט. א בעניי� זה אומר . בית המשפט בשלב  האישור
    

אינה צריכה , השאלה מי הם החברים בקבוצה שטוענת כי נעשתה כלפיה עוולה"
כוללת את כל מי שפעלו בדרך ניתן להגדיר את הקבוצה כ. להיפתר בשלב האישור

ולהשאיר את זיהוים המדויק של חברי הקבוצה , של התניית שירות בשירות כלפיו
  ".לשלב שלאחר ההכרעה בשאלות המשותפות בתובענה הייצוגית

      
  א"יב כנספח " העתק חלקי% רלוונטיי% מהמאמר מצ  א"ינספח 

  
להגדיר את חברי /יה קשה לזהותהמחוקק היה ער לכ. כי יהיו מקרי+ בה+ יה, יתרה מכ. .64

במקרי+ אלו הוסמ. בית המשפט לפסוק . הבקשה/ תאושר התובענהובכל זאתהקבוצה 
 ).לחוק) ג(20סעי* (סעד לטובת הציבור 

 

נראה כי , לפחות בשלב זה, שכ�. סעד לטובת הציבור נועד בדיוק למקרי+ כמו המקרה דנ� .65
 .קשה מאוד לאתר את חברי הקבוצה

  

ככל הנראה ,  ואול+. (1000קשורת קובע פיצוי סטטוטורי עד לתקרה של כאמור חוק הת .66
 מכוח הוראות חוק תובענות ייצוגיות אינו מאפשר תביעת פיצוי סטטוטוריחוק 

 : קובעחוק תובענות ייצוגיותל) ה(20סעי*  .התקשורת

  
וכן לא יפסוק , ט לא יפסוק בתובענה ייצוגית פיצויים לדוגמהבית המשפ"

, ההשניי בתוספת 9למעט בתביעה כמפורט בפרט , פיצויים בלא הוכחת נזק
  ".ואולם אין באמור כדי למנוע פסיקת פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון

 

 .16כ(פיצויי+ בשל נזק שאינו נזק ממו� . לא +פיצויי+ סטטוטוריי .67

 

חיפוש , כ..  חודשי+$26ונכנס לתוקפו מזה כ" צעיר"קו� לחוק הינו יחסית התי, כאמור .68
 החלטה שיכולי+ להיות או/ובפסיקה הענפה של בת המשפט אינו מעלה כל פסק די� 

שצוינו מנחי+ לגבי גובה הפיצוי שיש לפסוק כתוצאה מהפרת הוראות הדי� הרלוונטיות 
 . לעיל

  

 ,  מהנזקי+ שנגרמו למבקש ולנמעני+אחדהינו ש,  באוטונומיה של הרצו�פגיעההבגי�  .69
ש+ הפגיעה באוטונומיה  .17טה'פוקצ ישנו החלטה מנחה של בית המשפט העליו� בעניי�

שתכליתה איסור העישו� , התרחשה כתוצאה מהפרת מערכת נורמטיבית אחרת
כפיצוי בראש  ( 1,000ש+ פסק כבוד השופט רובינשטיי� ס. של . במקומות ציבוריי+

השופט רובינשטיי� הינו א. ורק בגי� הפגיעה ' כי הסכו+ שפסק כב, יוער וידגש. הנזק ז
מיקרו " התייחס לעובדה כי חשיפה לעישו� הינו למעשה סוג של לאוהנזק , באוטונומיה

 ".הטראומ
  

בהתחשב בעובדה כי הפגיעה באוטונומיה הינה נזק אחד ממכלול הנזקי+ , בעניינו, כא� .70
יתבקש כבוד בית , הע+ המשיבהמאוד מקלה בדר. , )13 ראה נא סעי*(הנטעני+ 

                                                
  )פורס+ בנבו, 2011/45/נית� ביו+ ,24$22' עמ (מ"טלר( מסרי% מיידי% בע'  נאיילת חיות 091586/) א"ת( תא :ראה 16
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 בגי� כול ראשי הנזק  (1,000המשפט לפסוק לכל אחד מחברי הקבוצה ס. של 
 .הנטעני+

  
 $3כ כ סכו+ התובענה הייצוגית הינו"סה,  נמעני+$3000ובהנחה שהפרסומת שוגרה ל .71

 .(מיליו� 
  

             בידי בוצה נמצאי+ חברי הק/הנמעני+נתוני+ מלאי+ ומדויקי+ אודות היק*  .72
 את הזכות ו שומר לעצמהמבקש .גרת הליכי הגילויסבקש לגלות+ במת תה והיאהמשיב

ס על הנתוני+ סובהתב, כתב התביעה ככל שיתעורר צור. בכ./לתק� את הבקשה
 .י המשיבה"שיימסרו ע

  

  הסעדי%. ו
  

  .סעדי+ הצהרתיי+הסעדי+ המבוקשי+ בתובענה זו הינ+ סעדי+ משולבי+ של פיצוי ו .73

 

כבוד בית המשפט מתבקש להורות על פיצוי קבוצת התובעי+ בגי� הנזק שנגר+ לה+  .74
 .  כמפורט לעילהמשיבהי "ע

  

 פיצוי אישי הינה באמצעות פסיקת ,דר. המל. בהענקת סעד פיצוי בתובענה ייצוגית .75
  .לחוק) א (20כ. מורה סעי* . לכל תובע החבר בקבוצת התובעי+

  

הדבר . תמיד יהיה אפשר לאתר את כל התובעי+ ולפסוק לה+ סעד אישילא , דא עקא .76
 למקרה זה נועד מנגנו� .  ותובענכו� במיוחד כאשר מדובר בסכו+ פיצוי קט� לכל תובע

כבוד בית המשפט , בנסיבות דנ�. לחוק) ג(20הקבוע בסעי* " הפיצוי לטובת הציבור"
 . . בכ. ככל שיתעורר הצוריתבקש לעשות שימוש במנגנו� זה

  
יועבר לאחת או יותר ממחלקות , מוצע כי הסכו+ אשר ייפסק כפיצוי לטובת הציבור .77

 .הילדי+ בבתי החולי+ הממשלתיי+ בפריפריה
  

בית המשפט הנכבד יתבקש לתת צו מניעה קבוע אשר יאסור על המשיבה לשגר  .78
 .ללא קבלת הסכמת+ מראש ובתנאי+ שקבע חוק התקשורת "דברי פרסומת"לנמעני+ 

  

  ט עור+ די("גמול לתובע המייצג ושכ. ז

 

מוצע שהגמול לא יפחת . בית המשפט הנכבד מתבקש לפסוק גמול הול+ לתובע הייצוגי .79
של+ הוצאות , הבקשה/התובע טרח והגיש את התובענה.  משווי הפיצוי לקבוצה$5%מ

 .הבקשה/ולקח את הסיכו� על עצמו במידה וחלילה תדחה התובענה

 

המשק* את המאמ5 , לפסוק שכר טרחת עור. די� הול+בקש בית המשפט הנכבד מת .80
ועובדתי לצור. הכנת בקשה זו נער. מחקר משפטי .  והתובענהקע בהכנת הבקשהששהו

 . משווי התובענה הייצוגית % 15 $מוצע כי שיעור הגמול לא יפחת . מקי*
  

ול לפי שיק, וגמול הולמי+ שכר טרחה לפסוקכבוד בית המשפט מתבקש , ולחילופי� .81
הציבורית כתוצאה בתועלת ג+ תחשב י ו את הטרחה והמאמ5 פו אשר ישק,דעתו

  .מהגשת התובענה והבקשה
  

  סו- דבר.ח
 

למשיבה סניפי+ הנמצאי+ , שכ�. הבקשבית משפט נכבד זה הסמכות המקומית לדו� בל .82
 .בתחו+ סמכותו הטריטוריאלית של בית משפט נכבד זה
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 לבקשה ב"המצ' אבנספח   הייצוגית המפורטת ולאור התובענה,לאור כל האמור לעיל .83
 .בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית,  זו

  

            .מ� הדי� ומ� הצדק להיעתר לבקשה .84
        

  
           

_______________  
  ד"עו, סאבר נסאר

  המבקש
  
  
  
  
  
  
  

  


