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 המשיבה          

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  

תיק דנ& בד בבד ע% הגשת התביעה העיקרית ב,  בזאת להגיש לבית המשפט הנכבדהמבקש מתכבד

: להל& (�2006ו"התשס, בקשה לאישור התביעה כייצוגית לפי הוראות חוק תובענות ייצוגיות, ")התביעה("

  ").  חוק תובענות ייצוגיות"

  

  . לבקשה זו"א"כנספח ב " כתב התביעה מצ�    

  .לבקשה זו" ב"כנספחי& ב " תצהיר המבקש  מצ�  

אשר , כלל לקוחותיה של המשיבה: "י% כדלקמ&ש הנכבד מתבקש בזאת להגדיר את קבוצת התובע"ביהמ

ישראל החל ממועד הפעלתה בישראל בשנה האחרונה ועד ) פלייסטייש( נטוורק ( PSNהתחברו לרשת 

  ".בישראל 3אשר רכשו מכשיר פלייסטייש(  וכ( כלל לקוחותיה של המשיבה ליו& הגשת תובענה זו

 



  :רקע עובדתי. א

  

ת בשיווק ומכירה של מוצרי אלקטרוניקה ה חברה העוסקהינ) ישפאר מוצרי צריכה( המשיבה .1

 .בישראל

 

כיבואנית וכנציגה משמשת היא , כמו כ&, שת כמשווקת של מוצרי סוני בישראלמשמהמשיבה  .2

 חנות פתחה המשיבה  2011 בשנת , זאת ועוד.1962 מאז שנת הבלעדית של חברת סוני בישראל

 –רשת הפלייסטייש& הישראלית  ( סוני העולמיתבאישורה שלהמשיבה שפותחה על ידי , באינטרנט

 לשחקני% הישראליי% חוויה דומה לשחקני% תספקמ החנות. )"רשת הפלייסטייש(": להל&

רכישת , גירסאות הדגמה של משחקי% חדשי%, הורדה של הרחבות למשחקי% קיימי%: האירופאי%

 ות רכישתאפשרמנות הח .ותוכני מדיה דיגיטליי% אחרי%, סרטי% ומשחקי% בלעדיי% לרשת

  . ישראלי%בכרטיסי אשראי

 

 . לבקשה זו"ג"כנספח ב " מאתר רש% החברות מצפרטי המשיבה - 

  

  . לבקשה זו"�1ג"כנספח ב "פרטי% בדבר המשיבה מאתר האינטרנט שלה מצ - 

  

  

  . אצל המשיבה לקוחוהינ, המבקש .3

 

יסטייש& הישראלית וכ& הצטר, לרשת הפלי ,3 פלייסטייש& מכשיר סוניהמבקש רכש מ& המשיבה  .4

 .השייכת למשיבה

 

ידי פע% להתחבר המבקש ניסה מ. יסטייש& אינה פועלתכי רשת הפלי, נדה% המבקש לגלות, לאחרונה .5

  . עלו בתוהוואול% ניסיונותי, לרשת

  

 .אול% לא מצא דבר אשר יסביר מדוע הרשת אינה פועלת, בקש חפש באתר האינטרנט של המשיבההמ .6

  

הודיעה כבר ביו% , גילה המבקש כי חברת סוני העולמית, י ברשת האינטרנטלאחר חיפוש אינטנסיב .7

 .כי קיימת תקלה ברשת הפלייסטייש& וכי היא שוקדת על תיקו& התקלה 23.4.11

  

וכי סוני , 19.4.11 – ל 17.4.11 בי& התאריכי% כי רשת הפלייסטייש& נפרצה,  הודיעה סוני26.4.11ביו%  .8

 חברת סוני הודיעה כי כתוצאה מהפריצה נגנבו פרטי% אישיי%,  כ&כמו.  שוקדת על תיקו& הפרצה

 –ל כ ש ש% משתמש וסיסמא, תארי� לידה, כתובת אימייל, )כולל אר- ומדינה(כתובת , ש%הכוללי% 

 .ממשתמשי רשת הפלייסטייש& מיליו& 70

  

רכישות ופרטי כולל היסטוריית ה, כמו כ& הודיעה סוני כי ייתכ& שפרופילי המשתמשי% נגנבו א, ה% .9

 . שאלות הבטיחות לביצוע רכישות ברשת

  

גנבו את פרטי כרטיסי , )האקרי%(כי היא אינה יודעת א% הפורצי% לרשת , סוני א, פרסמה אזהרה .10



 וכי חשופי% לגניבת זהות% משתמשי רשת הפלייסטייש& וכי ישנו חשש כי ,האשראי של המשתמשי%

 באופ& שיאפשר לגנב להשתמש בכרטיסי  נגנבו,רטיס ותארי� תוק, הכמספרי כרטיסי האשראי שלה%

 סוני בקשה ממשתמשי הרשת כי יבצעו בדיקה של .האשראי של המשתמשי% ברשת הפלייסטייש&

  .חיובי% בכרטיסי האשראי שלה% ויפנו לחברות האשראי א% חויבו עבור רכישות שלא ביצעו

 

 . לבקשה זו"ד "פחכנסב " מצלגבי הפריצה לרשת 26.4.11מיו% הודעתה של סוני  - 

 

, ואיננו יודע הוא, �PSNכבר בעבר בתו� רשת ה, המבקש ניסה לעשות שימוש בכרטיס האשראי שלו .11

 .ג% נגנב א% לאו, ומלוא פרטיו, א% מספר האשראי שלו

 

אשר עלולי% להיות חשופי% לגניבת ,  איש בישראל120,000 �קיימי% כ, בהתא% להודאת המשיבה .12

 .מספר האשראי

 

נשמרו , כמו ג% של יתר לקוחותיה של המשיבה, ו כי פרטי כרטיס האשראי של,בקשהסתבר למ .13

אשר , או הועברו למאגרי מידע אות% מפעילה חברת סוני/ ו אותו מפעילה המשיבהבמאגר מידע

 . משמשת נציגה בלעדית שלה בישראל2המשיבה 

 

  . לבקשה זו"�7ה ""�1ה"כנספח ב "כתבות עיתונות רלוונטיות מצ 

  

ולבטח , י מש� זמ& כה רב לשמור את פרטי כרטיס האשראש מעול% לא העניק היתר למשיבותקהמב .14

 האשראי ניתנו למשיבות בידי המבקשפרטי כרטיס : נהפו� הוא. שלא להעבירו לרשת סוני העולמית

או שימוש עתידי בתנאי / ו תשלו% בגי& העסקה הקונקרטית בעת בה נערכה–מסיבה ספציפית 

י המשיבה מש� זמ& כה "יישמרו ע כי פרטי כרטיס האשראי ידע המבקש לו. ושמורשהמידע מאובטח 

הוא מעול% לא היו עושה שימוש בכרטיס האשראי אצל , או יועברו לחברת סוני העולמית/רב ו

 .המשיבות

 

ידע אצל וכי אבטחת המ,  כי ייתכ& ובפרטי הכרטיס ייעשה שימוש נוס, לו ידע המבקש:חמור מכ� .15

 בכרטיס האשראי  שימושהוא לבטח לא היו עושה, ל חברת סוני  היא כה רשלניתהמשיבות ואצ

  .בקניות אצל המשיבות

 

 את המשיבות התרשלו התרשלות רבתי בכ� ששמרו: אופ& בוטה את הוראות הדי& ב הפרוותהמשיב .16

 מדובר .ובפועל ג% נעשתה העברת מידע  של כרטיסי האשראי, אי של לקוחותיהפרטי כרטיסי האשר

מדובר בהתרשלות רבתי בכל הנוגע : התרשלות רבתי בכל הנוגע לשמירת פרטי הכרטיס וחמור מכ�ב

 .לאבטחת המידע

  

כי המשיבות טר% פרסמה את דבר התקלה באתר , עוד נוסי,, וכאילו על מנת להוסי, חטא על פשע .17

, ל יוצאכפוע. ולא טרחה לברר את פרטי הלקוחות ולפנות אליה% באופ& אקטיבי, האינטרנט שלה

המידע האישי שלה& וייתכ( כי אשר כלל אינ& יודעי& כי , מצויי& לקוחות רבי& המועמדי& בסיכו(

אי& מנוס מהוצאת צו , כ&�על. מספרי כרטיס האשראי שלה& נגנבו ויש חשש כי יעשה בה& שימוש

 .הזהיר אות%לשיורה למשיבות לאתר בעצמה את הלקוחות ו

  



 נגר% ,היא נציגתה הבלעדית בישראלה  אשר המשיב של חברת סוניאו/ות ו של המשיב&עקב התרשלות .18

מאז . אשראי את האמו& באפשרות לעשיית שימוש בטוח בכרטיס ההמבקש איבד: למבקש נזק

 הואצל המשיב,  בעשיית שימוש בכרטיס אשראי בעסקי% בכללהמבקש מהסס, נתגלתה הפרשה

 לבדוק  זמ& יקר בכ� שהחל איבדהמבקש. גמת נפש והרגשת אי נוחות עוהדבר גור% למבקש. בפרט

ממשית קיימת אפשרות , כ� מסתבר, שכ&,  ג% בעתידוכ� ינהג, רטי העסקאות אשר ביצעלאחור את פ

 יעשו בו שימוש אזורק , מש� זמ& רביישמר בידי הפורצי% לרשת הפלייסטייש& בכי פרטי הכרטיס 

ינהגו כפי שנהגה , פרטי כרטיס האשראי את אחרי% לה% נת&עסקי% א,  כי המבקש חושש! ללא היתר

 .המשיבה

  

דבר זה כרו� באי . המבקש א, שוקל לבטל את כרטיס האשראי שבידיו ולהחליפו באחר, אשר על כ& .19

ע% הבנק וע% ספקי% אשר גובי% מכרטיס האשראי מידי ובצור� בתיאומי% רבי% , נוחות רבה מחד

 .חודש עבור שירותי% מתמשכי%

  

ת בגינה רכש המשיב את מכשיר הפלייסטייש& הינה האפשרות לשחק ברשת ע% אחת הסיבו, כמו כ& .20

ובי& א% מדובר ) משתמשי% בישראל(בי& א% מדובר בשאר חברי הקבוצה , משתמשי% נוספי% ברשת

 .במשתמשי% בכל העול%

  

והמבקש אינו יכול להשתמש במשחקי% אשר רכש לצור� , הרשת מושבתת מזה כשבוע, מחד, כעת .21

המבקש אינו משוכנע כי יוכל לסמו� שוב על המשיבות ועל רשת , ומאיד�, תשימוש ברש

ויפגע בעתיד , דבר זה פוגע כבר כעת. וכי סביר כי לא יעשה ברשת שימוש בעתיד, הפלייסטייש&

   .ר הפלייסטייש& אשר רכש מהמשיבהבאיכות השימוש שיוכל המבקש לעשות במכשי

 

. לכל אחד מה% 2 500בס� של ,  ואת חברי הקבוצהקש לפצות את המבעל המשיבות, בנסיבות אלו .22

  לקוחות הנכללי% בקבוצת התובעי120,000% �מדובר בכ , י המשיבה"אשר פורס% עע בהתא% למיד

 עבור ומכא& שסכו% התביעה המצרפי, אשר פרטי כרטיס האשראי שלה% נמצא ברשת הפלייסטייש&

 . 60,000,0002 עומד על ס� לקוחות אלו

  

תר חברי הקבוצה אשר רכשו מכשיר סוני פלייסטייש& לא יוכלו לעשות שימוש בטוח במכשיר י, כמו כ& .23

השימוש אשר ה% יכולי% לעשות במוצר אשר רכשו אינו , אשר על כ&, ברשת הפלייסטייש& בעתיד

 .שהוטעו לחשוב על ידי המשיבותנרחב כפי 

  

 מפרסמות את יכולות הרשת כי המשיבות,  מראה3פרסומי המשיבות לגבי מכשיר הפלייסטייש&  .24

, משחקי%: כאחת מתכונותיו החשובות של מוצר הפלייסטייש& הכוללות חמש תכונות עיקריות

שבנסיבות אלו פחת שווי השימוש אותו יוכלו לעשות ,  מכא&.מוסיקה ויכולות הרשת, וידאו, תמונות

 120,000 –כרו בישראל כ נראה כי נמ.  4002 –ס� של כ ,  משוויו הכולל1/5 –במכשיר בגובה של כ 

בראש הנזק לכלל רוכשי מכשירי הפלייסטייש& כ� שס� , טייש& על ידי המשיבותמכשירי סוני פלייס

 .נוספי% 2 48,000,000 , נזק זה הנו

  

יכולות אשר חברי הקבוצה , 3פרסומי המשיבות לגבי יכולות הרשת של מכשיר הפלייסטייש& 

  ".�1ו"ב כנספח " מציחששו מלהשתמש בה%



  

המראה כי המשיבות מפרסמות את יכולות , 3פרסומי המשיבות לגבי מכשיר הפלייסטייש& 

, נותתמו, הרשת כאחת מתכונותיו החשובות של מוצר הפלייסטייש& הכוללות משחקי%

  ".�2ו"ב כנספח "מצ, סיקה ויכולות הרשתמו, וידאו

  

% מכשיר פלייסטייש& כי חברי הקבוצה אשר ברשות, העולה ממצר, הדברי% האמורי% לעיל

וכי יתר חברי , לכל חבר קבוצה,  9002רשת הפלייסטייש& זכאי% לס� של ואשר הצטרפו ל

כי על המשיבה לפנות באופ& אקטיבי ,  כ& עולה.כל אחד 2 400הקבוצה יהיו זכאי% לס� של 

ולהזהיר% , לכל חברי הקבוצה אשר קיימת אפשרות כי מידע על כרטיסי האשראי שלה% נגנב

  .הנחות אות% כיצד יימנעו מנזק נוס,ול

  

  הטיעו( המשפטי. ב

  

  כללי  .א
 

חוק תובענות ייצוגיות  נועד להסדיר באופ& ממצה את הדיני% החלי% על הגשת תביעות ייצוגיות  .25

  .בישראל

 

אכיפת הדי� "וכוללות בי& השאר את המטרות של , 1המטרות שביסוד החוק מפורטות בו בסעי,  .26

וכ� " מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�", "ימוש זכות הגישה לבית המשפטמ", "והרתעה מפני הפרתו

 ".הוג� וממצה של תביעות, ניהול יעיל"

 

או , חוק תובענות ייצוגיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בענייני% המנויי% בתוספת השניה לחוק .27

  :לחוק) א(3ור בסעי, כאמ. בענייני% בה% נקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית& להגיש תביעה ייצוגית

 

 או בעני� שנקבע בהוראת כמפורט בתוספת השניהלא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה  " 

  "חוק מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית

 

העילות , לענייננו. התוספת השניה לחוק כוללת רשימה של עילות בה& נית& להגיש תביעה ייצוגית .28

  : הרלוונטית לתוספת היא1הקבועות סעי, 

 

, בקשר לעני� שבינו לבי� לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, תביעה נגד עוסק"  

  ."בי� א� התקשרו בעסקה ובי� א� לאו

  

.  לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאי% להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית4סעי,  .29

 :לחוק) 1)(א(4רלוונטי סעי, , לענייננו



 

המעוררת שאלות מהותיות של , )א(3ה בתביעה או בעני� כאמור בסעי� אד� שיש לו עיל" 

 בש� אותה –עובדה או משפט המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� 

  ";קבוצה

 

להראות כי עומדת  י%על המבקש, אישור תביעה ייצוגיתעל מנת להיות זכאי% להגיש בקשה ל, כלומר .30

וכ& כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות , מנויי% בתוספת השניהלה% עילת תביעה באחד הענייני% ה

 .של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי%

 

וכי עילת התביעה ,  עילת תביעה כנגד המשיבותות כי עומד לו להראעל המבקש, וליישו% לענייננו .31

 .מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל חברי קבוצת התובעי%

 

ש כי עומדת לה% לכאורה "לב של הבקשה לאישור תביעה ייצוגית על המבקשי% לשכנע את ביהמבש .32

כ� השופטת שטרסברג �עמדה על. א� אי& להעמיד בהקשר זה דרישות מחמירות, עילת תביעה אישית

  ):דינה� לפסק19פסקה  (312) 2(ד נא"פ, טמפו' מ נ"מג( וקשת בע 2967/95א "כה& בע
 

להיות אחיד ,  מבחינת נטל ומידת ההוכחה54 מבח� למילוי התנאי� שבסעי� כי על ה, נראה לי"

ועליו לשכנע את בית המשפט , ולגבי כל התנאי� הנדרשי� מהתובע, לכל סעיפיו המשניי�

 אחר כל כי הוא ממלא לכאורה, במידת הסבירות הראויה ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבד

 �). א(א54 ' שונה בה� היא קיומה של עילה אישית כאמור בסשהרא, א ולענייננו54 דרישות סעי

משו� שאלה עלולות להטיל על , לעני� מידת השכנוע, אי� להעמיד דרישות מחמירות מדי

דבר העלול לגרו� להתמשכות , הצדדי� ועל בית המשפט עומס יתר בבירור הנושא המקדמי

את כל אלה יש . גיי� פוטנציאליי�לכפילות בהתדיינות ולרפיו� ידי� של תובעי� ייצו, המשפט

שמצד אחד , למנוע על ידי קריטריו� מאוז� בנושא נטל ומידת ההוכחה הנדרשי� מהתובע הייצוגי

  ."שלא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד שני לא יטיל עליו נטל כבד מדי

  

. כאוריתחוק תובענות ייצוגיות קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק ברמה ל, בנוגע להוכחת הנזק .33

  :לחוק) 1)(ב(4כאמור בסעי, 

 

 די בכ% שהמבקש יראה כי –) א(1בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� כאמור בסעי� קט� "

  ." נגר� לו נזקלכאורה

 

 :הקובע כי, לחוק) א(8התנאי% לאישור תביעה ייצוגית מנויי% בסעי,  .34

 

  :הא� מצא שהתקיימו כל אל, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א( .8

  

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל  )1(



  ;  ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, חברי הקבוצה

תובענה ייצוגית היא הדר% היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות  )2(

  ;העני�

והל בדר% קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינ )3(

 ;הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זה; הולמת

 .קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב )4(

  

נראה כי , בשלב הראשו(. הרי שהדיו& משלב זה יחולק לשני שלבי%, בהתא% להוראות שפורטו לעיל .35

נעמוד , בשלב השני. וכי נגר% לה% לכאורה נזק,  כנגד המשיבהעומדת למבקשי% עילת תביעה אישית

 . לחוק8על התקיימות התנאי% לאישור התביעה כייצוגית המנויי% בסעי, 

 

 רשלנות  .ב

  

  : לפקודת הנזיקי& קובע באופ& הבא35סעי,  .36

 

או לא עשה מעשה , עשה אד� מעשה שאד� סביר ונבו� לא היה עושה באות� נסיבות"

, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות,  היה עושה באות� נסיבותשאד� סביר ונבו�

שאד� סביר ונבו� וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או , או לא נקט מידת זהירות

שלגביו יש , וא� התרשל כאמור ביחס לאד� אחר;  הרי זו התרשלות—נוקט באות� נסיבות 

והגור� ברשלנותו נזק לזולתו , הרי זו רשלנות, לו באות� נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג

  ."עושה עוולה

  

  : מוסי, בהקשר זה36סעי, 

  

 �כל אימת שאד� סביר ,  מוטלת כלפי כל אד� וכלפי בעל כל נכס35החובה האמורה בסעי

צרי% היה באות� נסיבות לראות מראש שה� עלולי� במהלכ� הרגיל של דברי� להיפגע 

  . באותו סעי�ממעשה או ממחדל המפורשי�

  

ראה , וגרימה של נזק הפרת חובת הזהירות, קיו% חובת זהירות: עוולת הרשלנות מורכבת משלושה יסודות .37

  ).עניי& ועקני&: להל& (122, 113) 1(ד לז"פ, המועצה המקומית בית שמש' ועקני( נ 145/80א "ע

 

 מפקידי% רות כלפי לקוחות אשר איש לא יחלוק כי המשיבה חבה בחובת זהיקיומה של חובת זהירותלעניי&  .38

, בכלל זאת. עושי% אצלה שימוש בכרטיסי אשראיה בידיה את פרטיה% האישיי% וודאי שכלפי לקוחות

מחוייבת המשיבה למנוע כל אפשרות כי בפרטי כרטיס האשראי ייעשה שימוש כלשהו החורג מהמטרה 

דא כי פרטי כרטיסי האשראי לא יחשפו על המשיבה לוו,  כמו כ&. הספציפית אשר לשמה נמסרו בידי הלקוח

 .ולא יגנבו

 

 רשלנות



  .ג% כלפי המבקשי%, מושגית וקונקרטית, המשיבות חבות בחובת זהירות .39

 

, מבח& הצפיותנקבע כי קיומה של חובת זהירות מושגית וקונקרטית נקבעות בהתא% ל, בעניי& ועקני& .40

 אי& כל ספק כי המשיבה יכולה היתה .במסגרתו יש לבחו& הא% אד% סביר מסוגל לצפות את הנזקי% שנגרמו

  .אשר יפורטו להל&, לצפות את הנזקי% אשר נגרמו למבקשי%

 

הרי שאי& כל ספק כי האירועי% נשוא תובענה ייצוגית זו הינ% פועל יוצא של , הפרת חובת הזהירותלעניי&  .41

 . התרשלותה של המשיבה

 

' בעמ(כפי שנקבע בעניי& ועקני& . סבירי%מוטל החובה על מזיק לנקוט באמצעי זהירות , בהתא% לפסיקה .42

131:(  

 

רק א� לא נקט , ואחריותו מתגבשת, חובתו של המזיק היא לנקוט אמצעי זהירות סבירי�"

המגולמות , פי אמות מידה אובייקטיביות)סבירות� של אמצעי הזהירות נקבעת על. אמצעי� אלה

אד� סביר זה אינו אלא . סיבות העניי�כפי שאד� סביר היה נוהג בנ, כי על המזיק לנהוג, באמירה

פי שיקולי� )רמת זהירות זו נקבעת על. אשר צרי% לקבוע את רמת הזהירות הראויה, בית המשפט

, אלא השאלה היא, מהו האמצעי שמבחינה פיסית מונע נזק, של מדיניות משפטית השאלה אינה

המשפט לאז� בי� האינטרס של על בית . מהו האמצעי שיש לדרוש כי ינקטו אותו בנסיבות העניי�

וכל זה על רקע , לבי� האינטרס של המזיק לחופש פעולה, הפרט הניזוק לביטחונו האישי

על בית המשפט להתחשב בסכנה על בית המשפט להתחשב בסכנה על בית המשפט להתחשב בסכנה על בית המשפט להתחשב בסכנה . האינטרס הציבורי בהמשכה או בהפסקתה של אותה פעילות

� עליו לשקול את האמצעי� הדרושי. עליו להתחשב בחשיבותה החברתית של הפעולה. ובגודלהובגודלהובגודלהובגודלה

  "למניעתה

 

לא ננקטו אמצעי הזהירות הנדרשי% על מנת למנוע מצב בו ייעשה שימוש בפרטי כרטיס האשראי , לענייננו .43

 :בכלל זאת. של המבקשי%

 

 ארוכה במאגרי המידע ת פרטי כרטיס האשראי מש� תקופה להימנע משמירהיה על המשיבות  )א(

  .לו עשו זאת, או להעביר את הפרטי% לחברת סוני/ ושלה

 

על מנת להבטיח כי בפרטי הכרטיס לא ,  להתקי& אמצעי מחשוב מתקדמי%ותה על המשיבהי  )ב(

 .במכוו& או בשוגג, ייעשה שימוש כלשהו

 

מידע הנוגע ולמנוע כל אפשרות כי ,  למידע הרגיש על המשיבות למנוע גישה מצד האקרי%היה  )ג(

 . בפועל כפי שנעשה, ידלו,,לעסקאות מהעבר וא, לפרטי% האישיי%, לכרטיס אשראי

 

היה על המשיבה לתדר� את עובדיה למניעת .  למאגרי המידע על המשיבות לנטר כל גישההיה  )ד(

 .כל שימוש במידע שלא למטרה הספציפית אשר לשמה נמסר

. 

 בייחוד מכיוו& . מנת להג& על הנתוני%אמצעי% מתקדמי% על להתקי& היה על המשיבות  )ה(

 . איש באר-�120,000 בעול% ו& משתמשי% מיליו75שמדובר במערכת אשר בה מידע הנוגע ל 

 



 .במכוו& או בשוגג,  להצפי& את הנתוני% כדי למנוע עשיית שימוש בה%היה על המשיבות  )ו(

  

לברר ע% חברת סוני באופ& ,  אשר הינה המציגה הבלעדית של חברת סוניה על המשיבההי  )ז(

 .שיהויללא כל ולהזהיר את לקוחותיה לגבי גניבת המידע , מיידי על מהות התקלה

 

 ללא שמדובר  ידלפובפרטי כרטיס האשראיזה מתיישב ע% הגיו& בריא כי פרטיה% האישיי% וכ& אי&  .44

 שעניינו PCI DSSחזקה על המשיבה כי היא לא פעלה בהתא% לתק& .  מצד המשיבהבהתרשלות רבתי

 והמבקשי% ,תק& זה כולל את הדרישות אשר צוינו לעיל. י עוסק"שמירת מידע הנוגע לכרטיסי אשראי ע

המהווי% לעניי& זה חוזה לטובת , סבורי% כי הוא חל על המשיבה מכח יחסיה% החוזיי% ע% חברות האשראי

 .'צד ג

 

  . לבקשה זו"�3ו"כנספח ב " מצPCI DSSתק&  - 

 

א� נראה כי לצור� הוכחה לכאורית של , ל"תתבקש המשיבה לגלות את פרטי החוזי% הנ,בשלב מאוחר יותר .45

התרשלותה המסתברת של המשיבה בהתא% לפירוט האמור לעיל כדי לבסס עילת תביעה עילת התביעה די ב

 .לכאורית

 

זאת מכיוו& שקיי% חשש ממשי , הרי שעולה כי אי& בכ� מספיק, א, א% השתמשה המשיבה כפי חובתה בתק& .46

 .כי המידע דל,

 

הדבר "ה במקרי% בה% חל ללא כל שמ- של ספק הכלל המדבר על העברת חובת הראי, במקרה זה. זאת ועוד .47

 : לפקודת הנזיקי&41כאמור בסעי, , "מעיד בעד עצמו

 

בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לא היתה ידיעה או לא היתה לו "

וכי , יכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק

ראה לבית המשפט ונ, הנזק נגר� על ידי נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו

שאירוע המקרה שגר� לנזק מתיישב יותר ע� המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות 

 על הנתבע הראיה שלא —סבירה מאשר ע� המסקנה שהוא נקט זהירות סבירה 

  ."היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות שיחוב עליה

 

וכי , י האשראי והמידע האישיכרטיספרטי  גניבת המידע הרלוונטי אודות הסיבות לאי& חולק כי רק למשיבות .48

 מוטלת חובת על המשיבות, בנסיבות אלו. תי מצידההנסיבות מלמדות ללא צל של ספק על התרשלות רב

  .ההוכחה כי במעשיה אי& משו% התרשלות

 

המבקשי% :  נזק בלתי ממוני ג%– כמו ג% ליתר חברי הקבוצה –הרי שנגר% למבקשי% , יסוד הנזקלעניי&  .49

המבקשי% , מאז נתגלתה הפרשה. ו את האמו& באפשרות לעשיית שימוש בטוח בכרטיס האשראיאיבד

הדבר גור% למבקשי% עוגמת . ואצל המשיבה בפרט, מהססי% בעשיית שימוש בכרטיס אשראי בעסקי% בכלל

, המבקשי% איבדו זמ& יקר בכ� שהחלו לבדוק לאחור את פרטי העסקאות אשר ביצעו. נפש והרגשת אי נוחות

 קיימת אפשרות כי אות% גורמי% אשר פרצו למערכת של המשיבות, תברכ� מס, שכ&, וכ� ינהגו ג% בעתיד



המבקשי% חוששי% כי עסקי% ! דאז יעשו בו שימוש ללא היתר, ישמרו את פרטי הכרטיס מש� שני% ארוכות

 .ינהגו כפי שנהגה המשיבה, לה% נתנו את פרטי כרטיס האשראי

 

  . מסוג זה הוכרו בפסיקה כבני תביעהנזקי% בלתי ממוניי% .50

 

או , טוב�רווחה גופנית או ש%, נוחות, אבד& נכס, אבד& חיי%"�כ לפקודת הנזיקי& מגדיר נזק באופ& רחב 2סעי,  .51

  ."וכל אבד& או חיסור כיוצאי% באלה, חיסור מה%

 

נאמרו הדברי% , 113) 1(ד לט"פ, אלי גורדו(' עיריית ירושלי& נ 243/83א "ש העליו& בע"דינו של ביהמ�בפסק  

  ):140' בעמ(הבאי% בהקשר להגדרת נזק 

  

.. בסיפא  הגדרה זו רחבה היא ה� לעניי� הפגיעות הנזכרות ברישא וה� לעניי� אלה הנזכרות

ביסוד . ממוני בי� ממוני ובי� שאינו, בי� פיסי ובי� שאינו פיסי, היא כוללת את כל סוגי הנזק

ה� על ; היא משתרעת ה� על נזק פיסי וה� על נזק כספי. המוחשיתההגדרה עומדת המציאות 

וה� על פגיעה בתחושות גופניות , שיש לה� ביטוי פיסי, פגיעה בתחושות גופניות ונוחות

שלא שלא שלא שלא , , , , """"נזקנזקנזקנזק""""מבחינת היקפו של המושג מבחינת היקפו של המושג מבחינת היקפו של המושג מבחינת היקפו של המושג , , , , כ�כ�כ�כ�))))עלעלעלעל, , , , לא היה מקו�לא היה מקו�לא היה מקו�לא היה מקו�. שיש לה� ביטוי פיסי, ונוחות

  .שאי� לה� ביטוי פיסישאי� לה� ביטוי פיסישאי� לה� ביטוי פיסישאי� לה� ביטוי פיסי, , , , שי ופחדשי ופחדשי ופחדשי ופחדסבל נפסבל נפסבל נפסבל נפ, , , , לכלול בחובו שלילת נוחות גופניתלכלול בחובו שלילת נוחות גופניתלכלול בחובו שלילת נוחות גופניתלכלול בחובו שלילת נוחות גופנית

 

לחוק תובענות ייצוגיות קובע במפורש כי אי& מניעה לתבוע בתביעה ייצוגית פיצוי בגי& ) ה(20סעי, , כאמור .52

  :נזק שאינו ממוני

 

למעט בתביעה כמפורט , בית המשפט לא יפסוק בתובענה ייצוגית פיצויי� בלא הוכחת נזק"

אמור כדי למנוע פסיקת פיצויי� בשל נזק שאינו נזק ואול� אי� ב,  בתוספת השניה9בפרט 

  ."ממו�

  

מהווה בנוס, ג% , למש� תקפה ארוכה, ועצ% שמירת% הלקויה, השימוש שלא כדי& בפרטי כרטיס האשראי .53

 את פרטי כרטיס האשראי לו היו בקשי% מעול% לא היו נותני% למשיבותהמ. פגיעה באוטונומיה של הפרט

א, במקרה , ואודות האפשרות כי ייעשה בה% שימוש, ני% מש� תקופה כה ארוכהיודעי% אודות שמירת הנתו

  .של טעות או תקלה

 

מיאסה עלי  2871/93א "ראה למשל ע, פיצוי בהקשרי% שוני%�הפגיעה באוטונומיה של הפרט הוכרה כבת .54

תנובה  1338/97א "ע,  בהקשר של ביצוע הלי� רפואי ללא הסכמה574) 3(99על �תק, בית חולי& כרמל' דעקה נ

. בהקשר של פגיעה ביכולתו של הצרכ& להחליט מה להכניס לפיו") עניי( תנובה: "להל& (673) 4(ד נז"פ, ראבי' נ

 ):672�673' עמ( נאמרו הדברי% הבאי% באשר לראש נזק זה בעניי( דעקה

 

  

א� הנזק הכרו% בפגיעה , השאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניי� זה היא"

נוסח [כמובנו בפקודת הנזיקי� ' נזק'של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא בכבודה 



 לפקודת 2מוגדר בסעי� " נזק"המונח . יש להשיב לשאלה זו בחיוב, לדעתי]. חדש

, אבד� נכס, אבד� חיי�') ומתייחסת ל, הגדרה זו היא רחבה). נוסח חדש(הנזיקי� 

 אבד� או חיסור כיוצאי� וכל, או חיסור מה�, רווחה גופנית או ש� טוב, נוחות

  . 'באלה

  

נית� פיצוי , כ%. ניתנה הגנה לאינטרסי� בלתי מוחשיי� רבי�, במסגרת הגדרה זו

נוכח .  הכרו% בנזק גו� שנגר� לניזוק) כאב וסבל ,  למשל) בגי� נזק לא רכושי 

 אי�אי�אי�אי�ג� א� , סבל ופחד, נפסק כי פגיעה בנוחות גופנית, רוחבה הניכר של הגדרה זו

עשויי� להוות , וג� א� אי� ה� מתלווי� לפגיעה פיזית כלשהי, ביטוי פיזילה� כל 

 עניי� ) להל� (, גורדו�'  עיריית ירושלי� נ243/83א "ע(נזק בר פיצוי בנזיקי� 

על ... 'ג� ] נוסח חדש[מגנה פקודת הנזיקי� , על פי גישה זו). 139' בעמ, גורדו�

נקבע כי , לפיכ%). 141בעמוד , ש� ('בנוחותו ובאושרו, האינטרס של הניזוק בנפשו

למי שהוטרד כתוצאה מהלי% פלילי אשר נבע כתוצאה מנקיטה רשלנית של הלי% 

עומדת זכות לפיצוי בגי� פגיעה זו כלפי הרשות התובעת , פלילי מוטעה כנגדו

  ). ש�(

  

הלכו בתי המשפט בדר% דומה , בשורה של פסקי די� שניתנו לאחר אותה פרשה

כ% .  בגי� פגיעות באינטרסי� לא מוחשיי� של תובעי� בנזיקי�ופסקו פיצויי�

נקבע כי הנזק המוראלי ועוגמת הנפש שנגרמו לבעל זכות יוצרי� עקב הפרת 

, לוי�' השופט ש, דינו של המשנה לנשיא) ראו פסק(הינו נזק בר פיצוי , זכותו

בכבודו כ% נפסק ג� לגבי הפגיעה ). 432' בעמ, אורבו%'  הרשקו נ4500/90א "בע

הטבועה בעצ� אשפוזו בכפייה ושלא כדי� בבית חולי� לחולי , ובחירותו של אד�

להל� (, מדינת ישראל'  כרמלי נ558/84א "פסק דינה של השופטת נתניהו בע(נפש 

הטבוע , נקבע כי הסבל שנגר� לאשה, באופ� דומה). 772' בעמ, ) עניי� כרמלי) 

ראו פסק ( מהווה נזק בר פיצוי ,בעצ� העובדה שבעלה גירש אותה בעל כורחה

 לפסק 9בפיסקה , מצראווה'  מצראווה נ1730/92א "דינו של השופט גולדברג בע

  ). הדי�

  

אשר מהווי� ראש נזק עיקרי בעוולת , הוא הדי� בפגיעה בכבודו של אד� וברגשותיו

 .McGregor On Damages at pראו (התקיפה ובעוולה של כליאת שווא 

1024, 1026 H. .(  

  

כי יש לראות ג� בפגיעה בכבודו של אד� ובזכותו , על רקע זה, אני סבור

, הטבועה בביצוע פרוצדורה רפואית בגופו שלא בהסכמתו המודעת, לאוטונומיה

ברגשותיו של אד� , שלא כדי�,  הפגיעה.משו� נזק בר פיצוי בדיני הנזיקי�

ווה פגיעה ברווחתו מה, כתוצאה מאי כיבוד זכותו היסודית לעצב את חייו כרצונו



בי� א� נראה בה , זאת. האמורה' נזק'והיא נכנסת לגדר הגדרת , של אותו אד�

אבד� או חיסור כיוצאי� 'ובי� שנראה בה משו� , של אד�' נוחותו'משו� פגיעה ב

עמדנו על מרכזיותה של הזכות , אכ�.  לפקודה2כלשו� הגדרת נזק בסעי� ', באלה

ראינו את . רלו של האד� בחברה בה אנו חיי�לאוטונומיה בעיצוב זהותו וגו

מתבקשת המסקנה כי . חשיבותה של זכות זו ליכולתו לחיות כפרט חושב ועצמאי

בנוחותו , באינטרס של אד� בנפשו, בלתי נפרד, זכות זו היא חלק חיוני

  ..." 'ובאושרו

 :692' בעמ, בההשופטת נאור בעניי& תנו' י כב"דברי% דומי% באשר לזכות לאוטונומיה נאמרו ע .55

 

בגדר פגיעה באוטונומיה של , לכאורה, הטעיה בדבר תכולת  החלב  במקרה זה היא"

זכות� של צרכני� היא לקבוע מה יכניסו לפיה� ולגופ� . אנו עוסקי� במוצר מזו�. הפרט

ויסתבר לו בדיעבד שהמזו� שהוצג , לצרו% רק מזו� כשר, למשל,  מי  שרוצה. . . . וממה יימנעו

כ% יחוש ג� מי . יחוש  תחושת  גועל ופגיעה באוטונומיה שלו,  יננו  כזהתו% הטעיה א

מי  . שצור% רק מזו� אורגני והסתבר לו בדיעבד שמזו� שפורס� כמזו� אורגני איננו כזה

לא יסכי� ע� כ% שימכרו לו תו% הטעיה חלב  שבו  , שמבקש  לקנות  חלב  דל  שומ� דווקא

המקרי� הללו ובמקרי� רבי� אחרי� שנית� להעלות  על  בכל . ולהפ%, אחוז  השומ�  גבוה

א� שאי� עמה נזק גו� או סכנה ממשית  לנזק  , ישנה פגיעה באוטונומיה של הפרט, הדעת

�העדפות המבטאות לעתי�  את  , לכל  צרכ�  וצרכ�  העדפות  בנוגע למזונותיו.  גו

זה שאינו  שומר  , אכ�. י�האידיאולוגיה  בה  הוא  מאמי� כדר% לחיי� נכוני� או בריא

לא נגר�  ל%  כל  ; מה קרה א� אכלת מזו� שאינו כשר: כשרות יוכל לומר לשומר הכשרות

לא זו השקפתו של מי שמבקש לשמור על כשרות או לאכול רק מזו� אורגני או מזו� .  נזק

  ."דל שומ�

 

 "):נבו"פורס% ב, 20.10.2010 (שטראוס' לאה הראל נ 1169�07א "וכפי שנקבע לאחרונה ג% בת .56

 

המבקשת טענה שהנזק שנגר� לה הוא העדר אפשרות להשוות את מחירי המוצרי� למחירי מוצרי� "

נזק כזה . דבר שהיה אפשרי א� המשיבות היו מסמנות את אריזות המוצרי� כנדרש על פי התק�, אחרי�

מאז שנפסקה ההלכה בעניי� ו. א% הוכר בפסיקה כנזק שיש לפצות עליו, אמנ� אינו נזק ממוני או רכושי

 נז, תופיק ראבי ' מ נ" תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע971338/עא : ראו(ראבי  

שיאפשר , קבל מידעאי� עוד מניעה הלכתית להכיר בפגיעה שתיגר� לצרכ� ביכולתו ל)) 2003 (673) 4(

איכות ושאר שיקולי� שה� , לו להשוות מחירי� ולרכוש את המוצר שבו יחפו3 על יסוד שיקולי מחיר

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

  ]פורס� בנבו[, טר� פורס�) (קמפוס בילינסו�(מרכז רפואי רבי� '  נשרית טל)  061036/תא  (061877/

טעיה המיוחסות נזק כזה נית� לראות כנובע ה� מהפרת החובה החקוקה וה� מהפרת איסור הה. ))31.5.10

  .למשיבות ומשו� כ% אי� מנוס מלדחות טענה זו של המשיבות

  

התנהלות& . ה כדי פגיעה באוטונומיה כרטיס האשראי עול% אישיי% ובפרטי שימוש שלא כדי& בפרטי .57

ללא ,  פרטי כרטיס האשראי למטרה אחת& למצב בו נמסרו לההקלוקלת של המשיבות הובילו

ישמרו במאגרי% כ� שתיתכ& האפשרות כי ייעשה בה% שימוש למטרה שהמבקשי% ידעו כי הפרטי% י



 .אחרת בתכלית

 

  
 )עילות מכוח דיני החוזי% ומכוח חוק הגנת הצרכ& ( והטעייה בפרסו%הפרת הסכ%  .ג

  

 זכות לעשות העניק למשיבות,  ההסכ% אשר נכרת בינ% ובי& המשיבותהמבקשי% יטענו בנוס, כי .58

  .אישימוש חד פעמי בפרטי כרטיס האשר

 

 . מעול% לא ניתנה זכות הסכמית לשמר את פרטי הכרטיס במאגריה לנצח נצחי%למשיבות .59

 

 .נגרמו למבקשי% הנזקי% המפורטי% לעיל, עקב הפרת ההסכ% .60

  

ראה (כמו כ& המשיבות פרסמו את מכשיר הפלייסטייש& כמכשיר אשר נית& להשתמש בו ברשת  .61

כי שימוש זה יהיה , בקשי% ציפו באופ& סבירמוב& כי המ). פרסומי המשיבות בנספח לתובענה זו

 .וכי לא יחשפו לגניבת פרטיה% האישיי% ומידע הנוגע לכרטיסי האשראי שלה%, בטוח

  

המבקשי% ימנעו מלעשות שימוש , משרשת הפלייסטייש& הוכיחה עצמה כרשת שאינה בטוחה, כעת .62

  .תיפגע, והנאת% מהמוצר אשר רכשו, ברשת זו בעתיד

  

  :קובע את הבאות, נת הצרכ& לחוק הג4סעי,  .63

  

 )ח"תשמ: תיקו�(חובת גילוי לצרכ� חובת גילוי לצרכ� חובת גילוי לצרכ� חובת גילוי לצרכ� 

  )עוסק חייב לגלות לצרכ� ) א(

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

  ;של הנכס

ו פגיעה למשתמש בו אכל תכונה בנכס המחייבת החזקה או שימוש בדר% מיוחדת כדי למנוע ) 2(

  ;לאד� 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 , אול� תהא זו הגנה לעוסק א� הוכיח כי הפג�

  .ידועי� לצרכ�

  .יחולו ג� על שירות) א(הוראות סעי� קט� ) ב(

 

כולל , מוצרי% אשר שימוש רגיל בה% לצרכני% וושיווק,  לעמוד בהוראות החוקו לא טרחותיבהמש .64

עשוי לגרו% לצרכני% נזקי% כספיי% , התחברות לרשת הפלייסטייש& כפי שמפרסמות המשיבות

 .ולחשו, את המידע האישי ומידע הנוגע לכרטיסי האשראי שלה%

 

ימוש רגיל במכשיר הפלייסטייש& וחיבורו לרשת אי& חולק כי המשיבות לא גילו למבקשי% כי ש .65

אי& חולק כי . הפלייסטייש& יש ויגרו% לכ� שפרטיה% האישיי% ופרטי כרטיסי האשראי שלה% ייגנבו

מדובר באי גילוי של ,  בנסיבות אלו.המבקשי% לא ידעו כי קיימת סכנה ממשית שהמידע האמור ייגנב

וכ& מדובר , חית באופ& משמעותי מערכו של הנכס ובהחלט מדובר בעניי& המפפרט מהותי בעסקה



 על מנת וויתור על שימוש בחלק מתכונות הנכסתו�  ימתונה בנכס המחייבת שימוש בדר� מסובתכ

 .פגיעה קשה בצרכני%למנוע 

 

 

  הגדרת הקבוצה והסעדי% המגיעי% לחבריה  .ד
  

ש "כייצוגית על ביהמהרי שבעקבות אישור התביעה , לחוק תובענות ייצוגיות) א(10בהתא% לסעי,  .66

 :הנכבד להגדיר את הקבוצה אשר בשמה תנוהל התובענה

 

יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל , אישר בית המשפט תובענה ייצוגית  

לא ייכלל בקבוצה אד� שעילת תביעתו נוצרה לאחר המועד שבו אושרה ; התובענה

 .התובענה הייצוגית כאמור

  

  :ה יש להגדיר באופ& הבאהמבקש יטע& כי את חברי הקבוצ .67

ישראל החל ) פלייסטייש( נטוורק ( PSNאשר התחברו לרשת , 2כלל לקוחותיה של המשיבה "

ממועד הפעלתה בישראל בשנה האחרונה ועד ליו& הגשת תובענה זו וכ( כלל לקוחותיה& של 

  ." אשר רכשו מכשיר פלייסטייש( בישראל�2 ו1המשיבות 

 

� כי הקבוצה כוללת כ, ידיו ועל סמ� פרסומי המשיבהידע שבעל סמ� המ, נראה למבקש .68

לא הצטרפו המבקשי% חלק מ נפקות לעובדה כי י&כי לצור� הגדרת הקבוצה א, יודגש.  איש120,000

הינ% נזקי% ממוניי% , נזקי% שאינ% ממוניי%ל עני% מעברשכ& הנזקי% הנט, לרשת הפלייסטייש&

, וצה והטעיית חברי הקבוצה בפרסומי המשיבההנובעי% מהפחתת ער� המוצר אשר רכשו חברי הקב

  .אשר מה% הבינו חברי הקבוצה כי השימוש ברשת הפלייסטייש& הינו בטוח

 

ש הנכבד מתבקש לפסוק לטובת חברי הקבוצה סעדי% בהתא% לשיקול הדעת הרחב "ביהמ .69

 1065/05א " השופט בנימיני בת'כפי שפסק כב. ש הנכבד במסגרת תובענה ייצוגית"המוענק לביהמ

 ):14.2.08נית& ביו% , פורס% בנבו (תדירא(' שהי נ

 

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

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

טויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק טויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק טויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק טויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק מוצאת את בימוצאת את בימוצאת את בימוצאת את בי, , , , אישור התובענה הייצוגית ודר% ניהולהאישור התובענה הייצוגית ודר% ניהולהאישור התובענה הייצוגית ודר% ניהולהאישור התובענה הייצוגית ודר% ניהולה

מת� "ואלו כוללי� ,  לחוק ד� בסעדי� שנית� לפסוק בתובענה ייצוגית20סעי� . בתובענה ייצוגיתבתובענה ייצוגיתבתובענה ייצוגיתבתובענה ייצוגית

לחוק ) ג(20סעי� . 20בהתא� להוראות שבסעי� , "פיצוי כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה

  :קובע

  

אינו מעשי , לק�כול� או ח, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

בי� משו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבירה ובי� , בנסיבות העני�

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

  ".כפי שימצא לנכו� בנסיבות העני�, או לטובת הציבור, חלקה

  

  

  



, בכלל זאת. & של המשיבותימוש בנתוניהיש לעשות ש, לצור� איתור וזיהוי חברי הקבוצה .70

  : מצויי% הנתוני% הבאי%המשיבותבידי 

 

 . רכש מכשיר סוני פלייסטייש& &ת מי מבי& לקוחותיהו יודעהמשיבות  )א(

 

העבירו נתוני כרטיס אשראי לרשת ת מהי כמות הלקוחות אשר ו יודעהמשיבות  )ב(

 .הפלייסטייש&

 

 

נית& יהיה לזהות את חברי הקבוצה וכ& , באמצעות ביצוע פעולות פשוטות, כאמור לעיל .71

 .לקבוע את סכו% הפיצוי המגיע לה%

 

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע בהקשר של מת& פיצוי לחברי הקבוצה באופ& הבא) א(20סעי,  .72

 

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

שאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי כספי או סעד ר, כולה או חלקה, התובענה הייצוגית

ובלבד שלא יהיה , לפי העני�, הוראה כמפורט להל�, בי� השאר, אחר לחברי הקבוצה  להורות

  :בכ% כדי להכביד במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי�

  

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

  ;מחברי הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

 ;;;;על כ% שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ% שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ% שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ% שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר )2(

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

ובלבד שסכו� הפיצוי הכולל נית� לחישוב מדויק על יסוד הראיות שבפני בית 

רשאי , הורה בית המשפט על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל כאמור; משפטה

של יתרת , באופ� יחסי לנזקיה�, הוא להורות בדבר חלוקה בי� חברי הקבוצה

לא הוכיח את , לא דרש את חלקו, אחד או יותר, הסכו� שתיוותר א� חבר קבוצה

קו מסיבה לא אותר או שלא נית� לחלק לו את חל, זכאותו לפיצוי או לסעד

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא , אחרת

נותרה יתרת סכו� לאחר החלוקה לחברי הקבוצה ; הפיצוי או הסעד המגיע לו

 ."יורה בית המשפט על העברתה לאוצר המדינה, כאמור

 

הורה בית המשפט על כ% שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או   )ב(

  –רשאי הוא לית� הוראות בדבר , ד אחרלסע

הדר% והמועד להוכחת הזכאות לסעד על ידי חברי הקבוצה ודר% )1(

ורשאי הוא למנות לש� כ% אד� בעל כישורי� מתאימי� , חלוקתו

רשאי כל , החליט בית המשפט על מינוי ממונה; ) ממונה–בסעי� זה (

לפנות , אד� הרואה את עצמו נפגע ממעשה או מהחלטה של הממונה

, ובית המשפט רשאי לאשר, לבית המשפט אשר הורה על המינוי

הכל , ולית� כל צו בעני�, או לשנות את המעשה או ההחלטה, לבטל

, וכ� אופ� תשלומ�, שכרו והוצאותיו של הממונה; כפי שימצא לנכו�

 ;ייקבעו בידי השר



בסכו� שיקבע בית המשפט או , לחבר קבוצה, תשלו� הוצאות  )2(

בעד הטרחה הכרוכה בהוכחת הזכאות לפיצוי או לסעד , ההממונ

  .כאמור

  

לכל ,  4002בס� , נית& יהיה להורות על פיצוי אינדיווידואלי, בהסתמ� על הנתוני% שיוצגו .73

 כמו כ& נית& יהיה להורות על פיצוי . לגבי הפחתת שווי המוצר אשר רכשאחד מחברי הקבוצה

 נרשמו לרשת הפלייסטייש& ואשר העבירו את פרטי כרטיסאינדיווידואלי נוס, לחברי הקבוצה אשר 

 על – פרטי חברי הקבוצה המשיבות הואיל ובידי .נוספי% 2 500ולפצות% בס� של , האשראי שלה%

 . ללא קושיאינדיבידואלי יהיה בכוחה לפצות% באופ& –כ� בדיוק נסובה התובענה 

 

מוש זכויותיה% של חברי הקבוצה  אשר תפקידו לסייע למילמנות ממונהנית& יהיה , כמו כ& .74

  .כלפי המשיבה

 

 הרי שסכו% התביעה ,לקוחות אשר נכללי% במסגרת הקבוצה �120,000בהנחה כי מדובר ב .75

  . 108,000,0002עומד על ס� 

 

נית& יהא לזהות את חברי הקבוצה ולפצות% באמצעות נתוני% המצויי% בידי , כמפורט לעיל .76

נית& יהיה לייש% את , שיי% באיתור חברי קבוצת התובעי%במידה ויתגלו ק, לחליפי&. המשיבות

 :לחוק) ג(20הקבועי% בסעי, " הפיצוי לטובת הציבור"עקרונות 

 

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

, רתבי� משו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבירה ובי� מסיבה אח, העני�

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

  ."כפי שימצא לנכו� בנסיבות העני�

  

 התקיימות התנאי% לאישור התובענה כייצוגית  .ה

  

הקובע באופ& , לחוק תובענות ייצוגיות) א(8התנאי% לאישור תובענה כייצוגית קבועי% בסעי,  .77

  :הבא

 

  :א� מצא שהתקיימו כל אלה, שפט רשאי לאשר תובענה ייצוגיתבית המ) א( .9

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל  )1(

  ;  ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, חברי הקבוצה

תובענה ייצוגית היא הדר% היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות  )2(

  ;העני�

ד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר% קיי� יסו )3(

 ;הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זה; הולמת

 .קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב )4(

  



ה הייצוגית התנאי הראשו& לאישור התביע .להל& נעמוד על התקיימות תנאי% אלו כסדר% .78

  . של עובדה ומשפט– לכלל חברי הקבוצה –הינו כי התובענה מעוררת שאלות משותפות 

 

, איש לא יחלוק כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, לענייננו .79

 :שכ&

 

  .המשיבותלחברי הקבוצה עומדות עילות משפטיות זהות כלפי   )א(

 

 ונית& להבחי& בחברי רי הקבוצה לכלל לחבהסעד המבוקש הינו משות,  )ב(

 .הקבוצה אשר לה% מגיע סעד נוס,

 

התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר� ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו� בנסיבות  .80

המפורטות בו , מ& הראוי לחזור ולציי& המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות, בהקשר זה .העניי&

מימוש זכות ", "אכיפת הדי( והרתעה מפני הפרתו"ת המטרות של וכוללות בי& השאר א, 1בסעי, 

הוג( וממצה של , ניהול יעיל"וכ& " מת( סעד הול& לנפגעי& מהפרת הדי(", "הגישה לבית המשפט

  .ל בכללות&"יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשי% את המטרות הנ, לענייננו".תביעות

 

 –המשיבות י לתרו% משמעותית להרתעה של יש בהגשת תביעה ייצוגית זו בכד, ראשית .81

הצור� .  מלפגוע בצורה חמורה בציבור במקרי% כדוגמת המקרה נשוא תובענה זו– ומעוולי% כדוגמת&

בהרתעה מתחזק לאור החשיבות שבמניעת התופעה החמורה של שימוש שלא כדי& בפרטי כרטיס 

ובאמו& , ע לשימוש בכרטיסי אשראיבכל הנוג" לתופעה מצננת"תו� שהדבר עשוי א, לגרו% , אשראי

 .שיעניקו הצרכני% לעוסקי% במשק המאפשרי% את חיוב% בדר� זו

 

תובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות% לפיצוי של חברי הקבוצה כלפי , שנית .82

ח לכל חבר " ש400בית המשפט הנכבד יתבקש לפסוק פיצוי בס� , כפי שהובהר לעיל. המשיבות

סכו% זה אי& די בו על מנת לתמר- תובע . לחלק מחברי הקבוצה 2 %1,000 נוס, של  ובסכובקבוצה

וראה בהקשר , המשיבותלפתוח בהלי� משפטי מורכב ומסוב� כנגד גופי% עוצמתיי% במיוחד כדוגמת 

  .784' בעמ, 774) 5(ד מט "פ, 'זילברש- ואח' נג' טצת ואח 4556/94א "רעזה את הדברי% שנאמרו ב

 

הנדרשי% לש% ניהול  הינ% בעלי האמצעי% הכלכליי% הרי שהמבקש, צוג ההול%עניי& הייל .83

 להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל  המבטיח, ד יוחי גבע"י עו" עהמבקש ייוצג. ההלי�

ו& סיי נמ הינו מייצג עתיר"חה. המשיבותשיידרש על מנת לממש את זכויות החברי% בקבוצה כלפי 

  .ותבתחו% התובענות הייצוגי

 

 בצורה קשה לב בידי המבקש אשר נפגע�עה זו הוגשה בתו%הרי שתבי, הלב�לעניי& דרישת תו% .84

 המשיבות לזכות בפיצוי המגיע לה% וכ& לפעול על מנת להרתיע את המשיבה ומעוניי&ממעשיה של 

  .מפני מעשי% דומי% בעתיד

 

  

ע להכרי, יצוגיתש הנכבד להורות על אישור התובענה הי"מתבקש ביהמ, מכל האמור לעיל .85

 : וחברי הקבוצה ובכלל זאתבתובענה ולפסוק בה לטובת המבקשי%



 

  

 . 108,000,0002 בס� כולל של & לפצות את לקוחותיהלהורות למשיבות  )א(

 

או /להורות למשיבה לאתר את לקוחותיה אשר קיימת אפשרות כי פרטיה% האישיי% ו  )ב(

 .ירועי%לגבי האוליידע אות% , פרטי כרטיסי האשראי שלה% נגנבו

 

 מהסכ% אשר יפסק 10% בגובה שלא ייפחת מ י%כ המבקש"לפסוק שכר טרחה לב  )ג(

  .פיצוי מיוחד לטובת המבקשי%כ& לפסוק ו, לקבוצה

 

  

  

_______________                                                   

  ד"עו, יוחי גבע

  כ המבקשי&"ב

  

 


