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  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  

  :ואלו נימוקי הבקשה

 מבוא  .א

 �להל�(בד בבד ע# הגשת התביעה העיקרית בתיק , המבקשי# מתכבדי# להגיש לבית המשפט הנכבד .1
  �2006ו "התשס, בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית בהתא# לחוק תובענות ייצוגיות") התביעה"
 ").ק התובענות הייצוגיותחו"–להל� (

 
הקובע שנית� להגיש תביעה , ייצוגיותהתובענות ה לתוספת השניה לחוק 1הבקשה מוגשת על פי סעי.  .2

 .י� שבינו לבי� לקוחיבקשר לענ, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�ייצוגית נגד עוסק 
 
פורטת  כפי שיווכח בית המשפט מהשתלשלות הענייני� הממוגשת בתו� לבהתביעה הייצוגית  .3

 .בהמש/
 
בצוותא  המשיבי# כנגד ) ארז ומאיר(המבקשי# י " עת מוגש,המצור. להכתב התביעה כמו ג# ,הבקשה  .4

כפי שיובהר ושיקולי צדק ויעילות וזאת לאור המכנה המשות. מבחינה משפטית ועובדתית , חדא
  . 1984  �ד"התשמ , סדר הדי� האזרחי לתקנות �22  ו21 תקנות  מכוח צירו. המתאפשר. בהמש0

 
  ;  המחזקות את טענותיה# בקשר לתובענה דנ�למכביר מחזיקי# ביד# ראיות נוספות    המבקשי#.7
  

  , הקלטות �
  , התכתבויות במייל ע� עשרות צרכני� נוספי� שנפגעו �
 , התכתבויות ע� אנשי מקצוע מתחו� המחשבי� �
אשר ,  ועודל"באר1 ובחוהמופיעות בלינקי� מפורומי� שוני� באינטרנט  מאות תלונותתיעוד של  �

  .נמנעו מלהביא# ויעשו כ� ככל שיידרשו, שג# כ0 ארוכה ,מפאת קוצר היריעה
 
באמצעות לינקי� של כתובות שכל התוכ� שנעשתה אליו הפנייה בכתב התביעה ובבקשה דנ� , יודגש .5

שלב א0 לא צור. בשלב זה לבקשה על מנת שלא להכביד ויוצגו בכל י המבקשי� "הודפס ע, אינטרנט
 .י בית המשפט"כשיידרשו ע

 
הצור0 לסקר הנובע א0 ורק מ,  מתנצלי# מראש בפני בית המשפט הנכבד על היק. העמודי#המבקשי# .6

 . כפי שיתואר להל� ובפרוטרוט,את ההפרה הצרכנית החמורה ,באופ� מלאולהמחיש 
 
בבחינת , גוריתית וקטמובנ ה נוחה בשל היותהשקריאת בקשה ליצור המבקשי#השתדלו , יחד ע# זאת .7

    . התוכ� שבהמש0את  להבי�  כדי ראשוני בכותרת באופ� שדי מעיו�" דבר דבור על אופניו"
  

 רקע כללי  .ב

  : הינוהמצור. לבקשהכתב תביעה  .8
 .שירות לציבור ממדרגה ראשונה מג� על הציבור ונות� �
 .של חוק הגנת הצרכ�והבוטות  את אחת ההפרות החמורות מסקר �
 .בקהל עצו� של צרכני� מדהי�ול  זלז תופעה של מסקר �

 
ביחס  זוטותאו /ו זניחה/מינוריתבהטעיה צרכנית שהיא  העוסקת ייצוגית בתובענהאי� מדובר בענייננו  .9

 ,  לכל צרכ� וצרכ� 
 
 .בנזק קט� יחסית לכל צרכ�אי� מדובר בענייננו  .10
 
 .  בלבדאו נזק פיזי/ ו"חסרו� כיס"בנזק של אי� מדובר בענייננו ג#  .11
 



3 
 

  41 מתוך 3עמוד 

 .או קנטרנותזוטות , טרדנות , מטעמי חמדנות  ייצוגיתהגשת תביעהדובר בענייננו באי� מ .12
 
 !!לא ולא .13
 

מכירת מוצר פגו� בפרשייה חמורה של מדובר ,  בהמש/לעילא ולעילאכפי שיוכח בענייננו  .14
  !!! ביודעי�כשנה וחצי מש/ ב

 
 :תוצר למכירת המוצר הפגו� .15

  ;באר1 עשרות אלפי צרכני�נפגעו   .א

   ;  000,23 *  כ)ויודגש לפחות (פחות לשלממוני ישיר  נזק  נגר��צרכלכל   .ב

 . שאי� לתאר ולכמתעוגמת הנפשנזק של נגר� צרכ� לכל    .ג

 

  המשיבי�הצגת   .ג

במכירת חומרת ותוכנת המתמחות הינ� חברות  ) 3משיבה ( KSP וחברת ) 1משיבה  (חברת אייבורי .16
 .הגדולות באר1 בתחומ�המוכרות והינ� מו מחשב

  
  .'כנספח אמצור. ומסומ�  ) 1משיבה (מ  "חברת אייבורי מחשבי# בעעותק תדפיס רש# חברות של  **
  

  .'כנספח במצור. ומסומ�   )2משיבה  (מ"יזמות בע. אס.די.אס.פי חברת עותק תדפיס רש# חברות של  ** 
  

 .  סניפי�19 *כ  פריסה שליש PSDS �ול,  סניפי�16 � כשל פריסה  לאייבורי יש; כ0 .17
 
סניפי או ברוב  ,בכל מער/ מכובד ומשומ� של מעבדות שירות בפריסה ארציתמפעילות א. חברות אלו  .18

 .שלה�המכירה 
 
ואנשי  טכנאי� PSDS ,KSPמעסיקות חברת אייבורי ו, ל"כי במעבדות השירות הנ, למותר לציי� .19

 .בתחו� המחשבי� מומחי�ה תוכנה וחומרה
 
או / ו מכל הבחינות המלאההבעלותאו /הבלעדית ו ליטהבעלת השאו / האחראית הינה 2. משיבה מס .20

על כל סניפי רשת או הניהולי /או הכלכלי ו/מוקד הכח הארגוני ו או /בעלת היכולת לקבל החלטות ו

KSP. 3בי� היתר על סני. משיבה כמוב�  ו �מוקד המכירות הינו ארצי ומשות� לכל הסניפי� ; כמו כ
המוצרי� הסניפי� הינ� , י� ברשת הינ� אות� מחירי�המחיר, פרסו� אחיד לסניפי� השוני�

 .מאותו גיוו�
 
 בעלותהאו / ותחת שליטתהאינ# מתנהלי# כזכייני# והינ�  2של משיבה כל הסניפי# כי , חשוב להסביר .21

מר פרילוק יעקב ומר  ;2במשיבה  בעלי המניות והמנהלי�כי , יוער.  2. של המשיבה מסהמלאה 

   .KSPסניפי רשת או ברוב בעלי המניות והמנהלי� בכלל הינ� זהי� ל) סורקי� זאב
  

  'כנספח ג בירושלי# מסומ� ומצור. KSPתדפיס רש# החברות של סני. עותק **
  

  'כנספח דמסומ� ומצור. ) 'לדוג( ברמת ג� KSPעותק תדפיס רש# החברות של סני. **

 
 . בצווותא3*ו 2הכוונה למשיבות , KSPבכל מקו� בו מצויי� בבקשה זו , ל"לאור הנ .22
 
 יצרנית חומרת SEAGATEהינו הגור# המייבא לאר3 בי� היתר מוצרי# של חברת   ,)4משיב  (היבוא� .23

 .  KSP � לרשתות אייבורי ו, בי� היתר,  אות# מוכר/ומשווק ) SEAGATE �להל� (המחשב העולמית 
 

  "קליפת האגוז"הצגת ההפרה הצרכנית ב  .ד

 �להל�" (כונ� קשיח" ובעברית HARD-DISC   באנגליתמכונה מכרו בי� היתר רכיב חומרה ההמשיבי# .24

 .  העולמית SEAGATEחברת אשר אותו מייצרת ") הכונ� הקשיח"
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; קרי, של המשתמשרב הער/ כל המידעהכונ� הקשיח הינו הרכיב במחשב שבו מאוחס� , כדי להבהיר .25
 .'סרטוני� וכו, מסמכי�, תמונות

 
 נתגלה פג� ייצור SEAGATE שייצרה חברת  )7200.11'  מססדרה( של כונני# קשיחי#שלמה בסדרה  .26

;  ח בכונ� הקשיהמאוחס� חוסר גישה למידע/הגור� לאובד� כל המידע") הסדרה הפגומה "*להל�(
 .' וכושירי�, סרטי�, תמונות , מסמכי� קבצי

 
 ביו� פירסמה, בכבודה ובעצמה הכונני# הקשיחי# המייצרת אתהעולמית   SEAGATEחברת  .27

סדרה קיימת שבתקשורת ובכל מקו� אפשרי ,  הודעה רשמית באתר האינטרנט שלה16.01.2009
חוסר גישה /  הגור� לאובד� מידעאו יש בה� באג/של כונני� קשיחי� פגומי� ומסויימת 

  :כהאי לישנא, למידע
   

"Seagate has isolated a potential firmware issue in certain 
products, including some Barracuda 7200.11 hard drives and 
related drive families based on this product platform, 
manufactured through December 2008. In some circumstances, 

the data on the hard drives may become inaccessible 

to the user when the host system is powered on". 
  
  

  :ה לעניי� זה בלינקורא
  

16246/x.discussions/com.techreport://http  

 
28. SEAGATEכדלהל�,  פירסמה את רשימת הדגמי# מהסדרה הפגומה: 
  

Seagate 7200.11 Drives with Firmware Issues 

Seagate Barracuda 7200.11 
Seagate Barracuda ES.2 

SATA 
Maxtor DiamondMax 22 

ST31000340AS 
ST31000640AS 
ST3750330AS 
ST3750630AS 
ST3640330AS 
ST3640630AS 
ST3500320AS 
ST3500620AS 
ST3500820AS 

ST31500341AS 
ST31000333AS 
ST3640323AS 
ST3640623AS 
ST3320613AS 
ST3320813AS 
ST3160813AS 

ST31000340NS 
ST3750330NS 
ST3500320NS 
ST3250310NS 

STM31000340AS 
STM31000640AS 
STM3750330AS 
STM3750630AS 
STM3500320AS 
STM3500620AS 
STM3500820AS 
STM31000334AS 
STM3320614AS 
STM3160813AS  

 
,  פגומהל"הנ  שהסדרה SEAGATEל של היצרנית "ההודעה הנשפורסמה   שעל א. ,המדהי� מכל .29

אלפי ולשווק המשיכו למכור ,  בקהל לקוחותיה�תו/ זלזול מדהי� המשיבי� בכל זאת
 לאחר  וחצישנהכבמש/   מהסדרה הפגומה אלפי כונני� קשיחי�עשרותוכנראה 

 . דנ� להגשת הבקשהסמו0עד  !!!מכ�
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 של מההתנהלות המחפירה הזובפורו# מחשבי# באינטרנט  לתאר זאת אחד הנפגעי# מיני רבי# היטיב .30

 :שמכרו מוצר פגו� ביודעי� KSP � אייבורי ו
  
  
  
  

  (קישור ישיר) 17 #   16:20 ,27-06-09

111avi   

IO Rookie 

  

 Jun :תאריך הצטרפות

2009 

  1: הודעות

ת שנפלו עם ובחיפוש באינטרנט מתברר שיש עוד עשרו ,אני בבעיה דומה

 . של סיגייט11הסידרה 
אייבורי אחראית על איבוד המידע ועל עוגמת הנפש שנרמה לנו משתי  לדעתי

 :סיבות
מכרה לי את הדיסק כאשר כבר היה ידוע שסידרה זו של סיגייט  אייבורי .1

 .פגומה
אייבורי היית צריכה , הוציאה עידכון קושחה למניעת נפילת הדיסק סיגייט .2

לקוחותיה להם מכרה את הדיסקים מסידרה זו על  דע את כללפחות ליי

  .מידע העידכון שימנע איבוד

 
בנוסף הפגינה זילזול ! אייבורי בחוצפתה מכרה בידיעה דיסקים פגומים

עידכנה את הלקוחות על האפשרות למנוע קריסה ואיבוד כל המידע  כשלא

 .חותיהאת הנזק העצום שעלול להיגרם ללקו כל זאת ביודעה. שבדיסק
לתבוע מאייבורי /אייבורי ולדרוש/סיגייט לארגן את כל נפגעי, אם אפשר, לדעתי

 .פיצויי הולם

  
  :הלינק לתגובה

330034post#html.2-29737thread/forum/net.iopanel.www://http  
 
 :האומר כDARK ARROW , 0ע מאייבורי המכנה את עצמו בפורו# ועוד אד# שנפג .31
  

  .IVORYג� לי קרה אותו מקרה א� "
  

  .הל/ לי עבודות של עיצוב שהיו שוות הרבה כס�
  

  ."בכל מקרה אי� כלו� לעשות בנידו� חו1 מלשל� על שיחזור מידע
  

  :הלינק
328735post#html.29737thread/forum/net.iopanel.www://http  

  

 : כהאי לישנא24.6.09המתלונ� ביו# , p6248743המכנה את עצמו  שנפגע ועוד אד#  .32
  

   שיחזור מידע מדיסק קשיח*עזרה"

 של ST3500320AS לא יודע א# לפה זה שיי0 אבל היה לי דיסק קשיח מדג#

SEAGATE  קלשהתקל.  

 
אפשר   ושאיוה� אמרו שיש פג� פיזי בדיסק הלכתי לאייבורי מש� קניתי את המחשב שלי

לנסות  ה# הביאו לי דיסק אחר והביאו לי את היש� בפיקדו�. לשחזר אותו במסגרת האחריות

 ("tic tac") לשחזר את המידע בחברות מקצועיות
) או משהו כזה( במיקרוקוד �הייתה בעיה פיזית הדיסק בבדיקה מטיק טאק אמרו לי שאכ�

 .כשקניתי אותו ושהתקלה היא בגלל שהמוצר היה פגו�

 SEAGATE  כל בעלי דיסק קשיח�אזהרה חמורה 
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 אז פניתי ,ח שאי� לי" ש1850אומרי� ל ששיחזור המידע יעלה לי  בטיק טאק, עכשיו
ה# מכרו (כדי שישלמו על השחזור , ועדיי� יש לי אחריות, המחשב מש# קניתי את, יבוריילא

  )....שבועיי# לפני שיצאה ההודעה על הפג# לי את הדיסק הפגו#

 .ה� מסרבי� לשל�

 

 ?לפנות בקשר לזה שישלמו על השחזור למי אני אמור

 
 דחו� וחשוב לי

 העוזרי� אז תודה מראש לכל
  

  :נקהלי

328727post#html.29737thread/forum/net.iopanel.www://http  
 
 : כ23.1.090המתלונ� ביו#  , "25אפי"ועוד אד# שנפגע המכנה את עצמו בפורו#  .33
  

שג איזה חומרי� אי� לכ� מו .על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מי�"

  ששבק חיי� במפתיע אתמול בלילהAS3500320STחשובי� היו לי על ה
    ).הביוס לא מזהה(

הוא לא עושה את .  אבל כנראה זה מאוחר מידיFirmwareניסיתי את העדכו� 
    .כנראה ג# הוא לא מזהה את הדיסק. העבודה

    ."גיבוי לפני שיהיה מאוחר(!!!!!) אני ממלי3 לכול# לעשות עכשיו
  
  :הלינק
.200387954=topic?php.index/community/il.co.hwzone://http  

 
שנפגעו מהסדרה הפגומה כפי המדווחי# בפורומי# שוני# באינטרנט  של אנשי# תלונות מאותועוד  .34

 .להעלות את כול�קצרה היריעה מאשר  שיוכח בהמש0
 
אלא א. , לא רק מהפורומי#נית� ללמוד , ובתופעה שהרבה סבלו ממנה" מכת מדינה"שמדובר בהראיה  .35

 האינטרנט של החברות שהמציעות שירות של שיחזור מידע לכונני# הקשיחי# מהסדרה ימאתר
 :הפגומה

 
 : המודיע כ0טק*טיקשיחזור המידע חברת  של אתר האינטרנט  .36
 

 SEAGATE של 7200.11 שחזור סדרת ייצור – 2009חדשות יוני "

 של 7200.11 לשחזור מסדרת ייצור מאות דיסקי�בחודשי� האחרוני� קיבלנו 

החוס� גישה .  הגור� לתקלת מיקרוקודפג� ייצורלסדרה  SEAGATEחברת 
 100%טק נערכה לתקלה הסדרתית ופיתחה כלי המאפשר שחזור *טיק. אל המידע
 ..."להזמנת בדיקה. עות בתו/ מספר ש. מהמידע

  

  il.co.tictac.www://http:  לקוח מכתובת האתר ** 

  

  :  מחשבי� C4Uאתר האינטרנט של חברת  .37

 לקוחות ברחבי האר1 אשר רכשו דיסק קשיח סיגייט המו�, הודעה מיוחדת"

GB500 SEAGATEפג�  יש דג� שיש בו   ומעלה מכל חנות או חברה כלשהיא
במידה ואת� ניצבי� ,  אשר גור� לדיסק להיעל� ולהפסיק להזדהותכשל מובנה

 ..."בפני בעיה דומה שבה הדיסק אינו מזוהה יש לנו הפתרו� לבעיה הזו 

  

  il.co.u4c.www://http:  לקוח מכתובת האתר **
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  :מ"בע סי פתרונות מתקדמי�& י בחברת אתר האינטרנט של  .38

במספר דגמי� של כונני� קשיחי� של חברת  . SEAGATE בדיסקי# של בעיות"

SEAGATE בבעיה ידועה ישנה * FIRMWARE) חברת ).קושחה SEAGATE 

 בדיסקי# ממשפחת FIRMWARE �פרסמה הודעה בה היא מעדכנת על פג# ב

7200.11 BARRACUDA 22 – ו DIAMONDMAX  . דיסקי# זו כוללת משפחת 

  , GB160  , GB320 , GB500 , GB640 , 1.5TB  , GB750 , TB1:  דיסקי# בנפחי# 
 ולא מאפשר גישה 0י המחשב בגודל "הדיסק מזדהה ע, כאשר הבעיה מתעוררת

 הכלי# והידע לשחזור את כל החומר מדיסק אשר B&Cלחברת . למידע בדיסק

בשחזורי# אלו הלקוח מקבל העתק  . FIRMWARE  �הפסיק לעבוד כתוצאה מנזק ב

 BOOTג דיסק תקי� באופ� שמאפשר ביצוע "מדויק של המידע מהדיסק התקול ע
 " מהדיסק

  il.co.recover.www://http:    לקוח מכתובת האתר       **

 
חודשי�  הווי אומר  , 2008ממחצית שנת לפחות למשיבי� שפג� הייצור היה ידוע , עוד יותר מדהי� .39

שניסתה להרוויח זמ� ולכסות (.  בפג� הייצורSEAGATEההודאה הרשמית של חברת  טר� ארוכי�
  .בהמש/ יוצגו שלל הוכחות בקשר לכ/.  )על המחדל העצו# הזה 

 
 הסדרה אתאו לשווק /ו למכור המשיכו המשיבי# ,  דנ�הבקשה להגשת סמו0 עד  ,באופ� מדהי�, ואול� .40

 .הפגומה
 
 04�8141605 לבחור בש# נדב במספר טלפו� KSP התקשר ארז למוקד המכירות של 08.11.2009ביו�  .41

הא# נית� להשיג את ' ארז שאל את נדב לדוג.  כדי לברר הא# נית� לרכוש  כונ� קשיח מהסדרה הפגומה

 .� של ברקודה בגודל של טרה וחצי זיכרו ST31500341AS הכונ� הקשיח מדג#  
 
 . בפתח תקווהKSPל בסני. "ונית� להשיג את הכונ� הקשיח הנ, נדב אמר לו שאכ� כ�  .42
 
 .שאי� שו# בעיהבפירוש ארז שאל את נדב הא# יש בעיה בדג# הזה ונדב אמר  .43
 
 .ל" וכל הנ8.11.09 שבה מוזכר התארי/ ל מוקלטת"כל השיחה הנ .44
 
, " כאילו כלו�"את הסדרה הפגומה שווק ול למכור המשיכו המשיבותאי� גבול לחוצפה , הנה כי כ�  .45

 ".עדכו� קושחה" ואפילו לא שיש דבר שנקרא מבלי להודיע דבר וחצי דבר ללקוחותיה�
 
ביו# SEAGATE הוציאה חברת שהודעה הרשמית שמספר ימי# לאחר ה, וד יותר מדהי�ע .46

ריסת הכונ�  את קשיכול למנוע כלשהוא פתרו� 20.01.2009ביו�  SEAGATEהציעה ,  16.01.2009
 .  ")עדכו� הקושחה "�להל� ("עדכו� קושחה"שנקרא הפגו# הקשיח 

 
 בבחינת  להועיל רק במידה והכונ� הקשיח עדיי� לא ננעלהפעולת עידכו� הקושחה יכול כי, יוער .47

לא נית� לבצע בכלל עידכו� קושחה , במידה והכונ� הקשיח ננעל, ואול�, "להקדי� תרופה למכה"
 !!. אלא א# כ� ישוחזר בעלות כספית גבוההוהמידע הל0 לאיבוד

 
 את הלקוחות ולעדכ�  שבמינימו�את המינימו� לעשותלא טרחו אפילו  KSP *אייבורי ו, למרות זאת .48

 את קריסת הכונ� ולמנוע " להקדי� תרופה למכה"עשויה ש זושלה# שה# יכולי# לבצע פעולה 
 !!!א לפניהואפילו ללאחר הרכישה לא  , אשר מכרו לה# הפגו� הקשיח

 
אזהרה "או /ו" כשל חמור"זאת על א. שהכשל נשוא הסדרה הפגומה הוגדר בעשרות פורומי# כ .49

וממילא עדכו� הקושחה הינו פעולה דחופה שיש  היכול להוביל לאובד� המידע בכל רגע נתו�" חמורה
 .!!לבצעה במהירות לפני שהכונ� הקשיח יקרוס

 
 :ראה " הקושחהעדכו� "ב הדחיפות חומרת הכשל ולעניי�  .50
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 : " מאת מנהל פורו# הסטודנטי# של אוניברסיטת ב� גוריו� שהוכתר בכותרת19.01.2009 מיו# הודעה �

עדכו� קושחה , איבוד מידע בטווח זמ� מיידי SEAGATE  כל בעלי דיסק קשיח*אזהרה חמורה 

 " דרוש
  

  :לינקב
218270=showtopic?php.index/il.co.bgu.forum://http  

 
 שהוכתר HWZONE מאת מנהל פורו# המחשבי# המקצועי הגדול באר3 21.01.2009מיו#  הודעה �

  " בכונני� של סיגייטכשל חמור נתגלה :  "בכותרת
  

  :בלינק
/34081232559074/news/il.co.wzoneh://http  

 
יעיל ויכול להציל את המידע רק במידה והכונ� הקשיח לא " עדכו� הקושחה"כי פתרו� ,  בשניתיודגש .51

ישוחזר , אלא א# כ� ,לא נית� לעשות דבר והמידע הל0 לאיבוד,  במידה והכונ� הקשיח ננעל, ננעל
 !!בעלות גבוהה מאוד

 
בכונני# הקשיחי# " עדכו� הקושחה" להזדרז ולבצע את צור0 ויש טיקריהינו אלמנט הזמ� , ממילא .52

 .יאבד/ יהפו0 ללא נגיש למשתמש, והמידע בו לפני שהכונ� הקשיח ינעלכמה שיותר מהרהפגומי# 
 
 : בלקוחותיה#תו/ זלזול מוחלט  ,המשיבי#כאמור , ואול# .53
 

 .עשרות אלפי לקוחותיה# מוצר פגו# ביודעי�מכרו אלפי וכנראה  �
  ;באופ� אישי" עדכו� הקושחה"טרחו להודיע ללקוחותיה# על לא  �
  ;באמצעות הודעה כללית "עדכו� הקושחה" על לא טרחו להודיע ללקוחותיה# �
 ;בהודעה באתר האינטרנט שלה�טרחו להודיע ללקוחותיה# העתידיי# לא  �
 הקושחה לאחר שעדכו�, ואפילו לא טרחו להודיע ללקוחותיה� העתידיי� שקנו את הסדרה הפגומה �

 !!פורס�
 .    לא נתנו ללקוחותיה� שרות על חשבונ� להשבת המידע שהל/ לאיבוד �
 

  

ואינ� גולשי� באתר  אינ� אנשי מחשבי� KSP �רוב הלקוחות של אייבורי וכי , יודגשכמו כ�  .54

 אלא ,או בפורומי� מקצועיי� של מחשבי� באינטרנט/ו SEAGATEחברת היצרנית האינטרנט של 
ודעה הרשמית של חברת  כלל לא היו מודעי# להוממילא , "קט�ממוצע הרכ� ההצ"רוב# בגדר 
SEAGATE אודות:  

  בעייתית/הסדרה פגומה �
 . למי שרכש כונ� קשיח מהסדרה הפגומההמוצע" עדכו� הקושחה"ועל  �

 
 של טכנאי� ומומחי מחשבי� במעבדות שירות צבא של� המפעילות  KSP * אייבורי ו, מנגדבעוד ש .55

תו/ שיוויו� , "לפני ולפני�"  והחדשות בעול� המחשבי�בכל ההתפתחויותמעודכני� ה� וכ� היבוא
 :וזלזול מוחלט בלקוחותיה� נפש מוחלט

  בעדכו� הקושחהלעדכ� את לקוחותיה�או היבוא� /ו KSP *לא טרחו אייבורי ו �
ע את שקיימת פעולה שיכולה למנותקשורת / בעיתו�פומבית/כללית להוציא הודעה לכל הפחותאו  �

 , . אובד� המידע בסדרה של הכונני# הפגומי# שנמכרה לה�
 
 :  זו בלבדאלשכ� , "חטא על פשע"להוסי.  בחרו KSP �רשת אייבורי ו , הנה כי כ� .56
 

 , מוצר פגו� ביודעי�שמכרו  �
הציל את יכול ללפחות היה ל ש"הנ" עדכו� הקושחה" ולא להודיע על "למלא פיה� מי�"א. בחרו  �

 .  הקשיחי# מהסדרה הפגומה ולמנוע את קריסת#המידע שבכונני#
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שרכשו את הכונני# ) כמו מיליוני אנשי# בעול# (באר1  אלפי צרכני�אלפי וכנראה עשרות, תוצר לכ/ .57
כל המידע  של במחי ידאובד� ; קרי"!! חוש/ בעיניי�" של חוו  עוגמת נפש נוראיתהקשיחי# הפגומי# 

 . עבודות, מסמכי�, קבצי�, סרטי�, תמונות  ; לילרבות מידע סנטימנט ,במש/ חייה�שצברו 
 
!! לא הצליחה חברת שיחזור המידע לשחזר את כל המידע, יוער כי בחלק לא מבוטל מהמקרי# .58

 .'  מהמידע וכו80%, 70%, 50%לעיתי� הצליחה לשחזר רק  
 
 כונני# קשיחי# מהסדרה KSP �אייבורי ומשרכשו מ  צרכני�עשרות אלפיוכנראה אלפי אות�  .59

 שיתקנו את העוול החמור של מכירת המוצר הפגו# כל הפחותוביקשו מה� ל, חזרו אליה�הפגומה 
 .מידעהשיבצעו לה� פעולה טכנית של שיחזור  בכ/ביודעי� 

 
 על העוול הנורא של מכירת מוצר פגו# ביודעי� ,במעטולו , הייתה ההזדמנות לכפר KSP �לאייבורי ול .60

 ."דכו� הקושחהע" על או בכ0 שלא סיפרו לה# /ו
 
עשרות טכנאי מחשב המעסיקות  KSP �אייבורי ו את המעטאפילו , תו/ אטימות מוחלטת, ואול# .61

 ובמקו# זאת  ביותרהמינימאליתלהושיט ללקוחותיה# יד ולו סירבו  ,זומיומני� היכולי� לבצע פעולה 
 * כעומד על ס/ שלזרקו אות# לחברות שיחזור מידע חיצוניות שהתערי. שה� מציעות לשחזור המידע 

 .לכונ� קשיח אחד בממוצע 3 2,000
 
 ע� אובד� נאלצו להשלי�וה� לא היה הכס. הזמי� לשל# על שיחזור המידע א. , לחלק מ� הלקוחות  .62

 . 'תמונות מהחיי� וכו, מסמכי� ; המידע
 
ב היטוהיבוא� היו מודעי�  KSPשאייבורי  לעילא ולעילא בבקשה זו ובכתב התביעה המצור� יפורט .63

 ובכ/ כשנה וחצילעשרות אלפי אנשי� במש/  ממנה ובכל זאת המשיכו למכור ,סדרה פגומהלהיות ה
המטילות עליה� מחוק המכר וחוק הגנת הצרכ� ותקנותיו  מפורשותוקוגנטיות הפרו חובות חקוקות 

 !!.והא� הינו פגו�  בקשר לטיב איכות ותקינות המוצרגילויחקוקות וקוגנטיות של חובות 
  

  :י ארז מחברת אייבורי" ע הפגו�"כונ� הקשיח"ת הרכיש  .ה

 :ונחשב כצרכ� על פי די� 12.01.2009ביו# מאייבורי ארז רכש את הכונ� הקשיח  .64
  ,מ"כולל מע 3 2,100 בעלות של שיל� עליו בכרטיס האשראי שלו �
  החשבונית נמסרה לידיו פיזיתג�, אס� אותו פיזית מסני� חברת אייבורי בפתח תקווה  �
 . בו בביתוהשתמש �

 
  .'הכנספח  מצור. ומסומ�  12.01.2009העתק חשבונית מיו#  ** 
  .'וכנספח פלט חיוב מהמסו. של חברת אייבורי מצור. ומסומ� **  
  .'זכנספח  מצור. ומסומ�  פלט מחברת האשראי ישראכרט ** 
 
 !! חודשי� בלבד5 ,  שרכש מאייבוריבמחשב  להשתמש"זכה"ארז  .65
 
 . חשב של ארז הפסיק לתפקד ולא הייתה כל גישה למידע המ13.06.2009ביו#  .66
 
 . לכ/אייבורי סירבה. האחריות במסגרת ארז ביקש מאייבורי לתת לו שירות של שיחזור מידע .67
 
למרות שבחשבונית שסופקה לארז במעמד הרכישה ההסתייגות היחידה למת� אחריות הייתה , כל זאת .68

  .נזק פיזי
 
 אילצה אייבורי את ארז לחתו# על טופס תיקו� תקלה  חלופי תקי�ואול# כתנאי לקבלת כונ� קשיח  .69

לא תהיה לארז שלמידע וכ� שאינה אחראית לראשונה שבה נאמר " חוזה אחיד מקפח"שהינו בבחינת 
 .כל זכות תביעה

  

  .'חכנספח העתק טופס קריאת שירות מצור. ומסומ� ** 
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י# מקומית לפני שחת# על טופס תיקו� ארז ניסה לבדוק הא# נית� לשחזר את המידע בחנות מחשב .70
 .בגי� בדיקה 4 130התקלה ושיל# 

  
  .'טכנספח מצור. ומסומ�  4 130העתק קבלה על תשלו# **
 
 .נאמר לארז שלא נית� להציל את המידע אלא על דר0 מסירתו לחברת שיחזור מידע מומחית, בבדיקה .71
 
וו� שהיה זקוק למחשב בדחיפות  ושיל# כי, ארז נאל3 לחזור לאייבורי לחתו# על טופס תיקו� התקלה .72

 .על מנת שיוכל להשאיר את הכונ� הקשיח שבו נמצא כל המידע 4 330א. ס0 של 
 
עלויות מכתב דרישה לשל# לו פיצוי על נזקי# שנגרמו לו ועל ארז המציא לאייבורי  20.07.2009ביו#  .73

 . 4 6,120 בס0 שירות שיחזור המידע
  

  .'יכנספח צור. ומסומ�  מ20.7.09העתק המכתב מיו# **

 
. יצר קשר ע# ארז מר ניר אלימל0 שהציג את עצמו כסג� מנהל שירות הלקוחות של אייבורי , בתגובה .74

 ").ניר "�להל�(
 
בתחילה ניר ניסה לטעו� שאייבורי סיפקה לארז בנוס. לחשבונית ג# כתב אחריות שבו נאמר שאי�  .75

 .'ניר פיקסס לארז כתב אחריות לדוג,  זאת כדי להמחיש . 'לשיחזור מידע וכו, אחריות למידע
  
  .'יאכנספח מצור. ומסומ� " 'כתב אחריות לדוג"העתק **
 
וניר הודה שאי� לו ,  מסויי#היו מפורטי# פרטי# ספיצפיי# של לקוח' בכתב האחריות לדוג, דא עקא .76

 קיבל   כמו כ� ארז התעקש שלא.עותק של כתב אחריות בדומה ג# בקשר לפרטי המוצר שרכש ארז
 .תעודת אחריות כלשהיא מעבר לחשבונית

 
או אז ישקלו אייבורי השתתפות /טק ו�ניר הציע לארז לקבל הצעת מחיר מחברת טיק, מכל מקו# .77

 . בשיחזור המידע
 
") טיק טק חברת "�להל�( המתמחה בשיחזור מידע ח מאת חברת טיק טק " נתקבל דו10.08.2009ביו#   .78

 �להל�. (מ"מע + 1850בס/ קשיח ובו הצעת מחיר לשחזור המידע  בכונ� הנזק פיזיהקובע שקיי# 
  " )הצעת המחיר/ הדוח"

  
  .'ביכנספח   מצור. ומסומ� 10.8.09ח חברת טיק טק מיו# "העתק דו**  

 
 .טק �ח של חברת טיק" את הדובקשת# על פי  לאייבורי ארז העביר   11.8.09ביו#  .79

 
והתייע1 שלאחר שדרש בדק ומצא  וטע� בפניו "שלל רבכמוצא " לארז נציג אייבוריהתקשר , למחרת .80

ח שקובע "הדו שהרי דבר לארז הגיע למסקנה שחברת אייבורי לא חייבת לשל# ,ע� עורכי דינו
אינה כוללת נאמר במפורש שהאחריות , בחשבונית שסופקה לארז והרי "נזק פיזי"בשהמדובר 

 .תיקו� של נזק פיזי

 
 ובמילי� אחרות, ח נגר� עקב פג� ייצור"הנזק הפיזי שצויי� בדוהסביר לארז שנציג חברת טיק טק  .81

 !!!! אייבורי מכרה לארז מוצר פגו�הסביר לארז כי 
 

את שיחזור לו  וביקש מה# לשקול שנית לממ� מוצר פגו�מכרו לו אייבורי שהסבר למסר את הארז  .82
 .המידע

 
ואייבורי לא חזרו  , כחודשיי� חלפוואול� . שיבדקו את הנושא ע# עורכי הדי�לארז מאייבורי הבטיחו  .83

 .לארז ע# תשובה
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 הכולל את כל הנזקי#  6,8003ס/ של בדרישה לשל# לו לאייבורי  שלח ארז מכתב 11.10.09ביו� , לכ� .84
 .שוקל להגיש תביעה ייצוגיתתו0 ציו� העובדה שהוא , שנגרמו לו

  
  .'גיכנספח  מצור. ומסומ� 11.10.09העתק המכתב מיו# **
 

 .א0 המשיכו להתמקח ע# דרישותיו בנוגע לפיצוי, י חזרו לארז באותו היו# מאייבור .85
  

 .וזאת לאחר התעלמות של כחודשיי�, הסכימו להיעתר לדרישתו של ארז, רק לאחר ויכוחי# .86
 . אייבורי לארז הצעה של הסכ# פשרה במייל שלחה  12.10.09ביו#  .87

 
 .להתקשר בהסכ#בסופו של דבר החליט ארז שלא  .88
 
 . מהמידע97%טק אשר הודיעו לו שהצליחו לשחזר � מחברת טיקהכונ� הקשיח הפגו#בל את ארז קי .89

 
שהכונ� הקשיח שארז קיבל מחברת טיק טק שבו נאמר במפורש  22.10.09מיו# ח סיו# הטיפול "בדו .90

 : כהאי לישנא, שרכש הינו פגו�
  

  29392ח שיחזור תיק "דו: הנדו�
  

 ST3500320AS  יגה מודל ' ג500 בנפח SEAGATEצרת הריני לאשר שקיבלנו לידינו דיסק מתו .1
  .7200.11 סדרה  9QM91JPA סידורי ' מס

באופ� , הכולל נזק באיזור המיקרו קוד, מצאנו כי בדיסק קיי� נזק פיזי למערכות הדיסק הפנימיות .2
 .שאינו מאפשר הפעלתו התקינה

החוס� גישה אל המידע ,  הגור� לתקלת מיקרוקוד7200.11 לסדרה עקב פג� ייצורהנזק נוצר  .3
 .לחלק מהדיסקי�

 .מ"מע+  3  1850החומר שוחזר בעלות של  .4
  
  
  'ידכנספח   מצור. ומסומ� 22.10.09טק מיו# �ח סיו# הטיפול בארז של חברת טיק"העתק דו**
  

 שהטכנאי# של אייבורי אפילו הזכירו את שמה בפני ארז טק*חברת שיחזור המידע טיק, הנה כי כ�  .91
כי המדובר  קבעה באופ� חד משמעי, לשיחזור מידע שהוא יכול לפנות אליהברת סמכא ת כחברה מומחי

 !!!אייבורי מכרה מוצר פגו� ועוד ביודעי�הווי אומר , וכי הנזק נגר� בגינו "פג� ייצור"ב
  

 KSPי מאיר מחברת "הפגו� ע" כונ� הקשיח"רכישת ה  .ו

  

 Seagate:  מדג#קשיח  בירושלי# כונ� KSP  רכש מאיר מחנות המחשבי# של רשת 11.06.2009ביו#  .92
barracuda 1.5TB 7200 . 

  
  .'וטכנספח  מצור. ומסומ� 11.6.09העתק חשבונית רכישה מיו# **
 

הודיעה שהסדרה  SEAGATE היצרנית )16.01.2009ביו� ( לפני כ�  חודשי�6 כבר למרות ש, כל זאת .93
 .ל שנמכר למאיר"הנ ובי� היתר דג� הכונ� הקשיח פגומה

 
 .מוצר פגו� ביודעי�מכרה למאיר  KSP  ג# ,וי אומרהו .94

 
95. KSP קושחה" א. לא הודיעה למאיר שיש �שיכול להציל את המידע שנמצא בכונ� הקשיח" עדכו. 

 
96. KSP א צירפה למאיר בעת הרכישה כתב אחריות כלשהוא ולא ל, בדומה  לרכישה של ארז מאייבורי

 .ית בלבדאלא את החשבונ , פירטה מה# תנאי האחריות בכלל
 

 שלא נית� להשיג על נקלה מכל מיני מקורות  שירי� ונעימות מיוחדותאלפימאיר צבר במש0 השני#  .97
 .המדובר במידע רב ער/ מאי� כמוהו. שוני# באר3 ובעול#
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קרתה למאיר התקלה אשר קרתה לרבבות הרוכשי# , ".כרע� ביו� בהיר " 01.11.2009ביו# , והנה .98

 .מהסדרה הפגומה
 

עלי/ לגבות את כל הנתוני� לפני שתאבד ",  לתדהמתו הודעה במס0 המחשב המודיעה לומאיר קיבל .99
 ."את כל המידע שבתו/ הכונ� הקשיח

 
,   הציעו למאיר לרכוש כונ� קשיח נוס. KSPנציגי  . וסיפר לה# על הבעיהKSPמאיר א3 ר3 לחברת  .100

 .שבו יוכל לאחס� את כל הנתוני# בכונ� הקשיח שבו אירעה התקלה
 

 KSPנציגי  ג� הפע�מכרו , לש# פעולת הגיבוי, לא יאומ� כי יסופרו אי� גבול לחוצפה, נהוה .101
 . כונ� קשיח נוס� זהה מהסדרה הפגומה, לש� גיבוילמאיר 

  
 .'זטכנספח  מצור. ומסומ� 1.11.09העתק חשבונית רכישה מיו# **
 

 סדרה פגומהלו מוצר מ ולא הבי� שמכרועדיי� לא ידע , מאיר �KSPלהבדיל מ כי ,למותר לציי� .102
 .כלשהיא

 
א0 לא הצליח כיוו� שהוא לא היה , ניסה לגבות את הנתוני# מהכונ� הפגו# שאירעה בו התקלהמאיר  .103

 !!!מזוהה ובשל כ0 לא נית� היה להעביר את הקבצי#
 

מאיר ער0 תחקירי# באינטרנט וראה עשרות תלונות של אנשי# בפורומי# ואת ההודעה של היצרנית ג#  .104

SEAGATEשמדווחת שהמוצר שרכש הינו מהסדרה הפגומה . 
 

החזיר את הכונ� הקשיח החדש ל/הזדכות בירושלי# ודרש לKSPלחנות  מאיר ניגש 8.11.2009ביו#  .105
את הכונ� הקשיח היש� השאיר אצלו כדי שיוכל לשחזר את המידע רב הער0 ( 01.11.2009שרכש ביו# 

 .)שברשותו
 

סירבו להחלי. למאיר את הכונ�  ,  נוס� שמכרו מוצר פגו�על א� וזאת ברוב חוצפת� KSPנציגי  .106
 .כיוו� שהוציא אותו מהניילוני� כלשונ�הקשיח זאת 

 
מאיר שאל את מנהל .  ודיבר ע# מנהל השירותKSPמאיר התקשר מהחנות לשירות הלקוחות של  .107

 . מוכרי� לו מוצר פגו� ביודעי�עושי� דבר כזה וכיצד ה� השירות 
 

למאיר שלא ידוע לו שהמוצר פגו� או שמדובר בסדרה פגומה וכ� הוסי� השיב  ו�היתממנהל השירות  .108
 .ואמר שמוכרי� את הסדרה הזו בכל החנויות

 
טק וביקש לקבל מה# הצעת � לחברת שיחזור המידע טיק11.11.09פנה ביו# , KSP � ממשנואש מאיר  .109

 .מחיר לשיחזור המידע בכונ� הקשיח שנמכר לו
   

הדומה לזה  בנוסח(ח בדיקת שיחזור " טק למאיר הצעת מחיר דו–ה חברת טיק  נתנ0911.12.ביו#  .110
 :ובה הצעת מחיר הקובעת כ0)  בקשר לכונ� הקשיח הפגו� שרכש מאייבורי  שקיבל ארז

  
  12.11.2009 תארי/ – 30168 –תיק '  מס*ח בדיקת שחזור"דו

Seagate  ,מודל , יגה' ג1500:  נפח :st31500341as , 9: סידורי' מסvs1hroe 
  

באיזור , גבי פלטות הנתוני#– למערכות הדיסק הפנימיות כולל נזק על בדיסק קיי� נזק פיזי .1
 .באופ� שאינו מאפשר הפעלתו התקינה, כתיבה/המיקרו קוד וקריאה איטית מראשי קריאה

יש להעביר את המידע למדיה חלופית תו0 כדי התגברות על הנזק הפיזי ותיקו� מבנה הנתוני#  .2
 .צי#והקב

 . ומעלה80%בסיכויי של , נית� לשחזר חלק ניכר מהמידע בדיסק, סיוננוילהערכתנו ולמיטב נ .3
 . תצא הצעת מחיר חדשה–כתיבה /במידה ובמהל0 השחזור יקרסו ראשי קריאה .4
במידה . טק לבחו� את התוצאות�בסיו# תהלי0 השחזור על הלקוח להגיע למעבדות טיק .5

 )מלבד עלות הבדיקה(הוא אינו מחויב עבור התהלי0 , לקוחוהתוצאות לא יהיו לשביעות רצו� ה
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 ימי 5 *  וצפי ל 2,1503בס/ של  טק לשיחזור המידע של מאיר הייתה �הצעת המחיר של טיק .111
 .עבודה

  
  .'יזכנספח   מצור. ומסומ� 12.11.09העתק הצעת מחיר מיו# **
 

 : כדלקמ�ח שקיבל ארזמכתב סיו� טיפול בנוסח הדומה לנוסנמסר למאיר  19.11.09ביו#   .112
  

  30618ח שיחזור תיק "דו:  הנדו�
  

יגה מודל  ' ג1500 בנפח SEAGATE 7200.11הריני לאשר שקיבלנו לידינו דיסק מתוצרת  .1

st31500341as , 9סידורי ' מסvs1hroe.  
 
וד  גבי פלטות הנתוני# באיזור המיקרו ק�  למערכות הדיסק הפנימיות הכולל נזק עלבדיסק קיי� נזק פיזי .2

 .באופ� שאינו מאפשר הפעלתו התקינה, כתיבה/וקריאה איטית מראשי קריאה
 
 . הגור� לחסימת הגישה אל המידע בדיסק7200.11 לסדרה עקב פג� ייצורהנזק במיקרו קוד נוצר  .3

 
 .מ"מע+  4 2,150החומר שוחזר בעלות של  .4
  
  .'חיח כנספ  מצור. ומסומ� 19.11.09ח שיחזור מחברת טיק טק מיו# "העתק דו**

  

נתקבלה גושפנקא מהחברה המובילה באר1 לשיחזור מידע כי , ג# כא� כמו במקרה של ארז , הנה כי כ� .113
 . וכי נגר� נזק בשל כ/המוצר שנמכר היה פגו�

 
את הכונ� הפגו# שאירעה בו התקלה לכונ� לו  וביקש ממנה להחלי. KSP �  פנה מאיר ל23.11.09ביו#  .114

 . שיוכל לאחס� בו את המידע ששוחזרעל מנת מדג# של חברה אחרתקשיח 
 

לא היו מוכני� להחלי�   KSPנציגי  , לא יאומ� כי יסופר ואי� גבול לחוצפה, והנה עוד פע� .115
אלא כל שהיו , למאיר את הכונ� הקשיח מהסדרה הפגומה לכונ� קשיח מדג� של חברה אחרת

 !!! מוכני� להחלי� לכונ� קשיח מאותה הסדרה הפגומה 
 

 . והתקשר למנהל קשרי הלקוחות מתו0 החנותKSPהתווכח ע# נציגי מאיר התחיל ל .116
 

ורק אז יוכל להחלי. את ,  4 100מנהל קשרי הלקוחות אישר לאחר ויכוח באישור חריג שמאיר יוסי.  .117
תודה רבה . "חברה אחרת מסדרה תקינה/הכונ� הקשיח מהסדרה הפגומה לכונ� קשיח מדג# של יצרנית

 "!!!באמת
 

של מוצר תקי� ועל מנת שלא יחליפו לו " בפריבילגיה"כדי לזכות , מרבה האבסורדל במילי� אחרות .118
לאחר , וא� זאת!!! נוספי� 3 100היה צרי/ מאיר להוסי� עוד , לכונ� קשיח מהסדרה הפגומהשוב 

 !!! ויכוחי� ובמסגרת אישור חריג
 
  .'יטכנספח   מצור. ומסומ� 4 100העתק חשבונית תשלו# **
  

כשזו , טק�שלח מאיר את הכונ� לחברת טיק, � הקשיח החלופי של חברה אחרתלאחר קבלת הכונ .119
 .ל"האחרונה העבירה לו את כל המידע לכונ� הקשיח הנ

 
ח סיכו# תהלי0 "בצירו. דו.  ע� רוב הקבצי� שהיו לו קיבל מאיר את הכונ� הקשיח 26.11.09ביו#  .120

 .חשבונית מס+ השיחזור הקובע שחלק ניכר מהחומר שוחזר 
  
  .'ככנספח  ח סיכו# תהלי0 שיחזור מצור. ומסומ�" העתק דו**
  
  .'אככנספח  העתק חשבונית מס מטיק טק מצור. ומסומ�**
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נתקבלה גושפנקא מהחברה המובילה באר1 לשיחזור מידע כי , ג# כא� כמו במקרה של ארז , נה כי כ�ה .121
 . המוצר שנמכר היה פגו�וכי , הנזק נוצר עקב פג� ייצור

   

 ומההסדרה הפג  .ז

מחצית עובר לבאופ� אינטנסיבי להצטבר  שהחלו בעקבות אי� ספור התלונות של צרכני# ברחבי העול# .122

באתר  הודעה רשמית נאלצה להוציאכבר לא יכלה לשתוק יותר ו SAEGATEהיצרנית ,  2008שנת 
 המידע שבהשקיימת בעיה בסדרה מסוימת של כונני# קשיחי#  16.01.2009ביו# האינטרנט שלה 

 .בלתי נגיש למשתמשלהיות ונ� הקשיח הופ0 לפתע פתאו# שבכ
 

 .בטבלה לעילכפי שפורט הינה  SEAGATEי היצרנית  "ערשימת הדגמי# הפגומי# שפורסמה  .123
  

 אופיו והתקלה שנגרמת בעקבותיו,פג� הייצור   .ח

ו� או בזיכר/פג# הייצור טמו�  בעצ# בתוכנה שצרובה בתו0 המעגלי# האלקטרוניי# של הכונ� הקשיח ו .124

 ". קושחה" ובעברית FIRMWAREהמכונה .  י המשתמש" ואיננה ניתנת לשימוש עROM � ה
 

ולמשתמש אי� גור� לתקלה שללא הודעה מוקדמת  הכונ� הקשיח ננעל בפני המשתמש פג# הייצור  .125
 כדי לשחזר את כס� רבאלא א# כ� יפנה לחברת שיחזור מידע שתגבה ממנו   גישה למידע הנמצא בו

 .המידע
 

 .'בשל בלאי וכו מדובר בסת# עוד תקלה שמתהווה ע# הזמ�לא  .126
 

שהכונ� הקשיח שלה#  של הסדרה הספיציפית הזו לרבבות רוכשי� שקרה בדפוס זהה של תקלהמדובר  .127
 .!!מיו� הרכישה שלושה ועד חצי שנה, חודשיי�, חודש, תו/ זמ� קצר, קרס בבת אחת

 
חודשי� ' בטווח של מס" (וקד� או במאוחרבמ" שאשר קבע באחד הפורומי#מומחה מחשבי� , להל� .128

 :כהאי לישנא, ל"כול� יסבלו מפג� הייצור הנ)  מיו� הרכישה
  
  

או התעצלו לקרוא , או לא מביני# אנגלית, לכל אלו שעדיי� לא קלטו, בכל מקרה"
סיגייט יש את הבעיה הזו בגירסת  לכל הדיסקי� ברשימה הרשמית של �וכדומה 

זו לא בעיה שקשורה בביצועי# או שפתרונה יגרור , � הספציפית להFirmware*ה
  .כלשהי ברמת הביצועי# עמו הפחתה

כל הדיסקי� שנפלו ברשימת הפגומי� יסבלו מבעיה  * דבר אחד בטוח
א# יש , לא יקרה  וזו לדעתי סיבה טובה לדאוג לכ0 שזה, או אחרזו בשלב זה

 Firmwareדכו� ולשלוח מייל לסיגייט על מנת לקבל ע, ברשותכ# דיסק כזה
  .שימנע מזה לקרות

  
, מפי1 מסויי�/נדה כלשהי בעד או נגד יצר�'לא התחלתי את הנושא הזה ע� אג

על " להתקלקל"הדיסקי� שעלולי�  אלא רק בכדי להזהיר את כל אלו שברשות�
  .מנת שימנעו את זה

  

, אז מצטער,  של יצר� זה או אחרFanboysבקשר לויכוחי# חסרי התועלת של 
... ופאשלות משלה#,  כבר את הגיל הזה לכל חברה יש מוצרי# טובי# וגרועי#עברתי

  .כל שאר הויכוחי# מיותרי# לדעתי
   

nafroman   
  "  מומחה לתוכנה

 
 והמוני אנשי# התלוננו על התקלה מספר 1601.2009 הודתה בכשל הקיי# ביו# SEAGATEחברת  .129

 .חודשי# לפני כ�
 

 הגדירה את הסדרה ,שעובדת ע# משרד הביטחו�, הגדולה באר3 חברת שיחזור המידע, טק �חברת טיק .130
כ0 ג# עוד חברות שמתמחות בשיחזור מידע שהגדירו את הכונני# הקשיחי# , "פג� ייצור", כפגומההזו 
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יש בענייננו את כל הווי אומר , כתבות ועוד, מומחי מחשבי# ,  וכ0 בהמוני פורומי# כסדרה פגומה
 !!!מכירת מוצר פגו� וממילא ב"פג� ייצור"מדובר בהראיות ש

  
 

 וחסרונותיו SEAGATEשהציעה עדכו� הקושחה   .ט

A. הקושחה �עדכו 

עדכו� "המכונה , הוציאה פתרו� ביחס לסדרה הפגומה של הכונני# הקשיחי# SEAGATEחברת  .131
שמעדכ� את התוכנה הצרובה בכונ� הקשיח ומונע את נעילת הכונ� הקשיח ואובד� המידע " קושחה

 .גישה אליואו /שבתוכו ו
 

  .16.1.09 בקשר לסדרה הפגומה הייתה ביו# SEAGATEההודעה של   .132
 

 ".עדכו� קושחה" פתרו� שנקרא SEAGATE הציעה 20.01.2009רק ביו#  .133
 

B. שהוצע ע �הקושחה הראשו �י "למרבה האבסורד התגלה שעדכוSEAGTE א� הוא וגר� נזקהיה פגו�  

בעייתי וגור� נזק  הינו 20.1.09 ביו# SEAGATEי "הסתבר שעדכו� הקושחה שהוצע ע, דא עקא .134
   . ולאובד� המידע שבתוכ#הכונני� שעדיי� מתפקדי� ולנעילת

 
 הציעה עדכו� קושחה חדש ותקי� 22.1.09 הסירה את עדכו� הקושחה ורק ביו# SEAGATE, לכ� .135

 .שמונע את נעילת  הכונ� הקשיח נשוא הסדרה הפגומה
 

  :29.1.09  מיו# HWZONEוראה לעניי� זה הכתבה באתר  .136
  

הקושחה החדשה עברה סדרה של חמש בדיקות שונות על מנת לוודא שהיא עומדת בתנאי# "
, את הקושחה הקודמת, לעומת זאת. ספציפיי# לפני שסיגייט הוציאו אותה לקהל הרחב

ההנהלה זרזה ושחררה אותה לציבור מוקד� מדי , Barracuda 7200.11שנועדה לסדרה 
וזאת במטרה לנסות ולתק� את הכשל בהקד� , )סדרת בדיקות אחתהקושחה עברה רק (

  .האפשרי

 לאחר שלקוחות עדכנו כשלובייט *יגה' ג500*חלק מהכונני� ובעיקר דגמי ה, בעקבות זאת
  ."ובהמש/ סיגייט הסירה את הקושחה מהאתר שלה, קושחה לגרסה הקודמת

  :הלינק לכתבה

/804751233266331/news/il.co.hwzone://http/  
 

 :וכ� ראה לעניי� זה .137
  

   עכשיו  מה שידוע עד� לינואר 20 � עדכו� 

 לא .עובדי� לחדול מלתפקד שעדיי�אשר גור� לדיסקי� , פגו� Firmware הוציאו עדכו�סיגייט 

כרגע כל הקישורי# אליו הוסרו מהאתר של  !עד שיוצא עדכו� שאכ� פותר את הבעיה לנסות את זה בבית

חדש ברגע שיהיה ידוע בוודאות שבטוח  Firmware-ל אוסי. קישור ."בטיפול"סיגייט והנושא 

  .לדברי סיגייט, "ימי# כמה"כרגע הצפי הוא . להשתמש בו
  

  :בלינק
.0387954=topic?php.index/community/il.co.hwzone/:/http  

 
 :וכ� ראה לעניי� זה .138

  

New Seagate Firmware Turns Sour, Dangerous  

 
You might want to think again before flashing your Seagate hard drive with 

whatever firmware the company provides as a 'fix' to pending firmware issues 
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with some of its Barracuda 7200.11 series hard drives. The latest firmware by 

the company, version SD1A turned many hard drives to paperweights. After 

flashing the drives with the new firmware, users reported receiving disk 

failure messages, and systems not being able to access - let alone 

boot from - the drives. Users claimed to have lost data and backups 

stored on the hard drive, since the drive is rendered inaccessible from any 

machine.  

 
  

  :הלינק
82638=t?php.showthread/com.techpowerup.forums://http  

 
 :וכ� ראה עוד לעניי� זה .139
  

"Seagate recently released a preventative firmware update for 
Barracuda 7200.11 drives affected by a faulty firmware which caused 
the drive to lock up and fail to be detected by the BIOS. Unfortunately, 
the updating process has not gone smoothly for many people, 
especially owners of 500 GB drives". 

  
  :הלינק

-firmware-tb1-gb500-seagate/news/com.tomshardware.www://http
html.6867,update  

 
 פגע  וא.ויותר הזיק משהועיל, מסוכ� SEAGATEשעדכו� הקושחה ששיחררה חברת , מסתבר ובכ�  .140

  .באפשרות לשחזר את המידע אצל חברה חיצונית 
 

 .הוסר עדכו� הקושחה מאתר האינטרנט שלה , SEAGTEבעקבות ביקורת לקוחותיה של  .141
 

 . עדכו� קושחה חדש ותקי�SEAGATE הוציאה 22.1.09ביו#  .142

C.  הקושחה ג� �לא ננעלו, שהוצעעדכו �היה יעיל רק לגבי כונני� קשיחי� שעדיי 

 .לא יועיל" עדכו� קושחה"ג# פתרו� , קשיח ננעללאחר שהכונ� ה .143
 

הינו לשל� לחברת שיחזור מידע חיצונית סכו� הפתרו� היחידי , במקרה שהכונ� הקשיח כבר ננעל .144
וא. יותר כדי לשחזר את המידע וא. לא בטוח שתהא אפשרות לשחזר את כל  3 2,000 *נכבד של כ

 .המידע
 

D.  הקושחה שהוצע בסו� חודש ינואר �היה מאוחר עבור המוני משתמשי� שכבר הספיקו להינזק0092עדכו  

 .2008המוני אנשי# רכשו את הסדרה הפגומה במהל0 שנת  .145
 

 .המוני אנשי# חוו את אותה התקלה שהכונ� הקשיח שלה# ננעל .146
 

עדכו� הקושחה לא יכול לעזור מאומה וכ0 המוני ,במידה והכונ� הקשיח כבר ננעל , כפי שהוסבר לעיל .147
 . לחברות שיחזור מידע חיצוניותאו נזקקו לשל� טבי� ותקילי� את המידע היקר לה# אנשי איבדו

 
יכלו למנוע את הנזק האדיר של אובד� המידע שנגר� לרבבות אנשי� בכ/ , המשיבי�, מכל מקו� .148

לפני שהוצע עדכו� הקושחה שהציע תיקו� !! (שפשוט היו מסירות מהמדפי� את הסדרה הפגומה
 )לבעיה

 

 ממכירת הכונ� הקשיח הפגו� שנפגעו כמות האנשי�ל נית� ללמוד ביחס מקורות מה�  .י
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A.  מאתרHWZONE 0920.10.29 וביו� 0920.10.21 כתבה שפורסמה ביו� 
  
  

 :נאמרו הדברי# הבאי# 21.01.2009בכתבה מיו#  .149
  
  

   בכונני� של סיגייטכשל חמורנתגלה 
  )21.01.2009 ,12:31(דניאל בנדלק: מאת

  

 Barracudaסדרת הכונני# הקשיחי# השולחניי# , )Seagate(ט ספינת הדגל של סיגיי

כושלת בקצב  ,ST31000340ASבייט מדג# �ובייחוד כונני הטרה, 7200.11
  .מדאיג

  
ככל הנראה מקור הבעיה טמו� בקוד לקוי של קושחה וכי הבעיה צפויה להתגלות מתישהו 

דוע כבעייתי בסדרה זו כונ� קשיח אשר י. בעת אתחול המערכת, בתהלי0 זיהוי הרכיבי#
תחולי# הכונ� ינעל את עצמו ולא יזוהה על יואז באחד הא, יפעל בצורה רגילה למש0 זמ� מה

במילי# . א# כי הכונ� יהיה חסר תועלת לגמרי, ברוב המקרי# המידע לא יינזק. ידי הביוס
אבל אי� שו# זיהוי על מנת לאפשר את אתחול , הפלטות מסתובבות, יש חשמל, אחרות

  .מערכתה
  

מרכזי שיחזור מידע ושירותי אחריות מדווחי� כי ישנו שיעור גבוה 
ממער0 , משתמש אחד א. מדווח כי חצי מהכונני# .של כשלי� בכונני� אלה

לא קיימות סטטיסטיקות רשמיות . כשלו לאחר כחודש של פעולה, בייט� טרה6כונני# של 
אחוז הכונני# התקולי# עומד , הלפי מקור בתעשי, א0 ע# זאת, אודות הכונני# התקולי#

 . אחוזי�40# ל30על שיעור של בי� 
  

  :הלינק לכתבה
/34081232559074/news/il.co.hwzone://http 

 
 : נאמרו הדברי# הבאי29.1.09#בכתבה מיו#  .150

 

 Barracuda מבית סיגייט מהסדרות  כונני� קשיחי�הרבהבחודשי� האחרוני� כשלו " 

7200.11 ,Barracuda ES.2 SATAו *DiamondMax 22 . כונני� קשיחי� אשר

 BIOS* היו ננעלי� לאחר זמ� מסוי� של שימוש ולא היו מזוהי� על ידי הנגועי� בבעיה
  ."באתחול המערכת

  
 :הלינק לכתבה

/804751233266331/news/il.co.hwzone://http/  
  

 ,ושאינו תוא� את המציאות המרהבאופ� מביש ,  תגובת היבוא� נמסרה 29.1.09שבכתבה מיו# , יודגש .151
 :בזו הלשו�, ית ושול למזער נזקי# ולהציג את הבעיה כמינוריתובנסות

 
    :תגובת היבוא� "

היא הבעיה המדווחת "נמסר כי , יבואנית סיגייט בישראל, נציג חברת , דני פישלר
, אחוז ההחזרות אצלנו מאז ומתמיד היה ברמות נמוכות מאוד. נדירה ביותר

כחברה המכבדת את עצמה , סיגייט.  זהובתקופה האחרונה לא נרש� שו� שינוי באחוז
מתיחסת במלוא כובד הראש לתקלה הנדירה , יפות הגבוהה ביותרוהנוהגת בשק

נהני# , אנו מבחינתנו מביעי# אמו� מלא במוצרי חברת סיגייט. והוציאה עדכו�
  ".מהמוצרי# ונהני# לשרת את לקוחותינו

  

נדירה  "מדובר בבעיההאומנ� ? הא� לצחוק או לבכות? מה נאמר ומה נדבר!! אי� מילי� .152
 !!!!!???"ביותר

 
 !!את המציאות קשה לסל� ואלפי צרכני� לא טועי�כ� וב .153
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 ניסיונו של היבוא� לסל� את העובדותביחס לתגובות נזעמות של לקוחות / טוקבקי#וראה לעניי� זה  .154
 :ולגמד את התקלה ופג� הייצור במקו� ליטול אחריות

  
  !בושה, היבוא� כמו היצר� מסל� את העובדות.  1

  )30.01.2009, �00:00ב(אורח | קול האמת : מאת
א� תתקשרו לחניות שונות בישראל תראו לה� שאת� מביני� עניי� ותשאלו אות� על 

Seagate , חלק� יודו שאחוז החזרות שלSeagateגבוה משמעותית מהמתחרי�  ,
  .ה אחרתברויש כאלו שג# יוסיפו ויאמרו שכדאי לרכוש דיסקי# מח

  

א� מסרבי� להכיר בזה שמדובר  וג� היבוSeagateג� , במקו� לקחת אחריות מלאה

 באמת מתק� FW � ועדיי� לא ידוע א# תיקו� ה7200.11 *ברוב הדיסקי� מסדרת ה
  ...רק הזמ� יגיד, ) דיסקי# שלה2#יש ברשותי , בתקווה שכ�(משהו 

  
  
  א� פע� חשבתי לקנות סיגייט אז אני מתחרט.  2

  )30.01.2009, �00:00ב(אורח  | jo: מאת
 אז נכו� שאומרי# שא# דיסק קשיח של סיגייט נופל כ קצת זמ�"כיותר מידי כשלי� ב

  לרצפה לא קורה כלו# אבל אני הייתי מעדי. של חברות אחרות לאור הבעיות שהתגלו
 
   כל הסדרה דפוקה*הבעייה יותר רצינית .  6

  )02.02.2009, �00:00ב(אורח | משה : מאת
  

   אל תהיו שפני ניסיונות*ה� מנסי� לכסות על עצמ� 
  

  אל תתקינו שו# עדכו� שידפוק לכ# עוד יותר את הכונ� 
אני קניתי דיסק נוס. לא של סיגייט ומתפלל ששל סיגייט יקרוס בתקופת האחריות 

 .ואז אחלי. אותו באחר של חברה אחרת א# אפשר
  
  !בושה*תגובת היבוא�  .7

  )05.02.2009, �00:00ב(אורח | אריה : מאת

 א# הייתי בי� � seagateלא להתקרב לכונני * לוטי�לח*תגובת היבוא� שכנעה אותי 
ברור לי עכשיו מה הייתה התגובה שלו ומה מידת , רוכשי הכונני# והייתי נתקל בבעיה

 ...הגיבוי שהייתי מקבל ממנו
  
  

B.  בפורו� שנפתח באתר �מדיוHWZONE7200 11.": שכותרתוSeagate  קרובי משפחה"ו "
   "  הדיו� הרשמי*פגומי� 

  

קרובי "ו Seagate 7200.11 :   דיו� בנושא שכותרתוHWZONE נפתח באתר 17.01.2009ביו#  .155

 .   הדיו� הרשמי*פגומי� " משפחה
 

 .פותח הדיו� סקר את ההודאה של היצרנית בסדרה הפגומה בצורה נרחבת .156
 

 ה� עשרות אנשי�יבינ. לא פחות ולא יותר!!!!  עמודי תגובה56התווספו לדיו�  , תו/ מספר ימי� .157
  .שאיבדו את המידע שלה#ו שה# סובלי# מאותה תקלה של הסדרה הפגומה ,תוודעו אחד לשנישה

 !!ללמד/ על כמות האנשי� שנפגעו מהסדרה הפגומה
 

 :ובכ�  .158
  או לצרכני� הרבי�נאמי� הא#  �
המציאות  להציג את אינטרס שברור שיש לה# SEAGATEלהאמי� לנציג היבוא� וחברת מא עלינו ש �

 ??כוורודה
 

  . וסייג לחוכמה שתיקה!! שהמדובר בשאלה רטוריתדומה
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ומשכ0 , שנמצאי# בו אנשי# ע# אוריינטציה למחשבי#, שהמדובר בפורו# מקצועי, יש לציי� שוב .159
של האנשי� שסבלו מהסדרה הפגומה ושאיבדו " קצה הקרחו�" את  משק. רקמבחינה כמותית הוא 

 !!!את המידע היקר לה� מכל
  

  :ו� בלינקל בפור"הלינק לדיו� הנ
.0387954=topic?php.index/community/il.co.hwzone://http  
 
C. טק*מד� הבית של חברת טיק 
  

 :שכפי שהובא לעיל נאמר ש# כ0 .160
  

 SEAGATE של 7200.11 שחזור סדרת ייצור – 2009חדשות יוני "

 של 7200.11לשחזור מסדרת ייצור  מאות דיסקי� אחרוני# קיבלנובחודשי# ה

החוס# גישה אל .  הגור# לתקלת מיקרוקודפג� ייצורלסדרה  SEAGATEחברת 
 100%טק נערכה לתקלה הסדרתית ופיתחה כלי המאפשר שחזור �טיק. המידע

  ..."להזמנת בדיקה. בתו0 מספר שעות . מהמידע

 
D.  מד� הבית של חברתU4C 
  

 :ובא לעיל נאמר ש# כ0שכפי ה .161

לקוחות ברחבי האר3 אשר רכשו דיסק קשיח סיגייט  המו�, הודעה מיוחדת"

GB500 SEAGATE פג� כשל   ומעלה מכל חנות או חברה כלשהיא יש דג# שיש בו
במידה ואת# ניצבי# בפני ,  אשר גור# לדיסק להיעל# ולהפסיק להזדהותמובנה

  ..."ו הפתרו� לבעיה הזו בעיה דומה שבה הדיסק אינו מזוהה יש לנ

  

E.  סי שירותי� מתקדמי�&מד� הבית של חברת בי  
  

 : שכפי שהובא לעיל נאמר ש# כ0 .162

במספר דגמי� של כונני� קשיחי� של חברת  . SEAGATE בדיסקי# של בעיות"

SEAGATE בידועה ישנה בעיה * FIRMWARE) חברת ).קושחה SEAGATE 

 בדיסקי# ממשפחת FIRMWARE �פרסמה הודעה בה היא מעדכנת על פג# ב

7200.11 BARRACUDA 22 – ו DIAMONDMAX  .  משפחת דיסקי# זו כוללת

  , GB160  , GB320 , GB500 , GB640 , 1.5TB  , GB750 , TB1:  דיסקי# בנפחי# 
 ולא מאפשר גישה 0י המחשב בגודל "הדיסק מזדהה ע, כאשר הבעיה מתעוררת

ע לשחזור את כל החומר מדיסק אשר  הכלי# והידB&Cלחברת . למידע בדיסק

בשחזורי# אלו הלקוח מקבל העתק  . FIRMWARE  �הפסיק לעבוד כתוצאה מנזק ב

 BOOTג דיסק תקי� באופ� שמאפשר ביצוע "מדויק של המידע מהדיסק התקול ע
 " מהדיסק

 
F.  התכתבות במייל של ארז ע� הבעלי� של חברת שיחזור מידעU4Cבש� שי  
  
  

 :לשאלתותגובה וכ0 כתב שי לארז ב .163
 

אין לי מושג אם  2008הבעיה ידועה לציבור המקצוענים בתחום מנובמבר דצמבר "
ידוע לי על חנויות שהמשיכו למכור את המוצר גם  אתה מחשיב את אייבורי בציבור הזה

כמי שמודה  או ליתר דיוק במצב ההוא זו היתה כבר הודאה אחרי הודעה של סיגייט
יש בידי אימייל שנשלח ) ות בין אייבורי לסיגייט כביכולראיתי כבר התכתבוי באשמה

אני חושב  בבעיה מינורית שוליתבהם סיגייט אומרת שמדובר  (כביכול מסיגייט לאייבורי
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רק בישראל  לבין המציאות שמיים וארץ שבין הדיבור והכתוב כביכול שוב ביניהם

  "וישראל ארץ קטנה מאוד בנזק של אלפי דיסקים כאלהמדובר 

  

מאיפה אתה יודע שרק בישראל יש נזק לאלפי דיסקי�  "המש0 ארז התעקש והמשי0 לשאול את שיב .164
 ?כאלו

 
  :ככתבה וכלשונה, להל� תשובתו של שי  .165

 

לקוחות שנפלו על  קח בחשבו� לקוחות שלא ידעו מה נפל עליה� והחליפו בלי ליידע איש "
שו� את כמות המיילי�  מקרי� שידועי� לי שלא מהפורומי� בלי לח400 * וכ ההתחלה

  א# אתה מבי� למה אני מתכוו� במוב� מי עוד נפגעובלי לפגוע בבטחו� שדה שקיבלתי ופניות
וכמות  וכדומה וא# אני נתקלתי בכמות כזאת אז מה ע# חברות שיחזור הענקיות מהבאג

 ." יית� ל/ פרופורציה זה כבר הפורומי# בה# אנשי# כתבו על חוויה שלה#

  

G. נהל פורו� המחשבי� הכי גדול באר1 התכתבות ע� מHWZONE מר דניאל  

  

 .בש# דניאל  HWZONE ,  הגדול באר3ארז התכתב ע# מנהל פורו# המחשבי# .166
 

 :להל� מובאת ההתכתבות ככתבה וכלשונה .167
  

---------- 
From: Daniel B <nikewk@hotmail.com> 
Date: 2009/10/29 
To: ארז יוסף <erezjosef@gmail.com> 
 

  .ארזשלום 

 אבל לא יצא לי לשמוע הרבה על אנשים שקנו שירותי שיחזור מידע ,טונות של אנשים, זה קרה להמון אנשים 

  .משום הסיבה הזו

לא אומר שהוא נדפק , זה שהייתה לו קושחה לא טובה(אם אכן הדיסק היה תקול בגלל בעיית הקושחה ולא בגלל בעיה אחרת 

  . מקווה שתקבל את הכסף שלך מאייבורי כמו שמגיע לךואניאז אני מאחל לך בהצלחה , )בגללה

  .יום טוב/ט"ליל 

  .דניאל

  

H.  אתר חדשות באנגלית המכונה –מאתר האינטרנט inquirer the ,  0920.10.13כתבה שפורסמה ביו� 

  

 :וכ0 נאמר בכתבה .168

Seagate Barracuda 7200.11 drives failing  

By Paul Taylor  

Tuesday, 13 January 2009, 15:20  

SEAGATE'S FLAGSHIP desktop Barracuda 7200.11 drives, in particular the 1TB 

(ST31000340AS) units, are failing at an alarming rate and prompting outrage 

from their faithful customers. 

A new self-bricking feature apparently resides in faulty firmware microcode which will 

rear its ugly head sometime at boot detection. Essentially the drive will be working as 

normal for a while, then - out of the blue - it'll brick itself to death. The next time 

you reboot your computer the drive will simply lock itself up as a failsafe and won't be 
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detected by the BIOS. In other words, there's power, spin-up, but no detection to 

enable booting. 

Naturally the Seagate forums (as well as many other customer-driven forums, like 

etailers and hardware sites) are flooded with testimonies of 

customers' experiences with Seagate support. These are helpful enough to ship 

you a new drive, as per the warranty, but invariably the drives end up bricking as well. 

 

RMA and Data Recovery Centres are also reporting that there's a 

very high rate of failure on these drives. One user in particular reports 

having set up a 6 TB drive array and over the course of 1 month having half the drives 

fail on him. No official stats are available, but at least one RMA middleman has told us 

there's about 30-40% failure rates. 

  
  :הלינק לכתבה

-11-7200-barracudas-seagate/1050374/news/inquirer/net.theinquirer.www://http
failing  

 
של  נזעמי� ומאוכזבי�  טוקבקי�אי� ספור הופיעו 13.01.2009ל מיו# "הנתחת הכתבה ש, יש לציי� .169

ג� ", "לי זה קרהג� " בסגנו� של אנשי# שנפגעו מרכישת הכונני# הקשיחי# ואיבדו את המידע שלה#
 ."...אני

 
 הטוע� שיש לו חבר שעובד בחברת  .Jean Chevreuil של גולש בש# אחת התגובות מעניינת במיוחד .170

SEAGATE הינה תלונה בקשר לתקלה הידועה בסדרה  3 * ל1שיחה  שסיפר לו שבשירות הלקוחות

  .בסדרה פגומה זו בפועל התקלותואחוז שיעור  ללמד על דבר שיכול SEGATEשל  הפגומה 7200
  

better check your facts, John  

a) Most Seagate drives, except the ES series have gone down to 3 years. 

http://www.seagate.com/www/en-

us/support/warranty_&_returns_assistance/product_warranty_matrix/ 

b) wtf, man?! "The Seagate drives are not failing at any rate"? I have a bud at 

Seagate support and he says one-in-three calls is 
7200.11-related. 

... and I guess all the people on the forums are liars too? Here's 

one that shows everything in a graph: 

http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=128092&st=460 

See for yourself and stfu, you're just tooting the corporate horn and it's more than likely 

you're an employee recycling the same ol' seagate manure. 

Just had a friend of mine call me telling me his 500GB drive crashed and he went on-

line to chat with Seagate techs. No-one was available to chat... are they too busy? Or 

has Seagate fired all their techies? 

posted by : Jean Chevreuil, 15 January 2009 Complain about this comment  

  

  שיחות 3   מכל1שיחה  שמעדכ� שSEAGATEשיש לו חבר שעובד בחברת הב� אד# אומר , הנה כי כ� .171
 !!!הינה תלונה בנושא הסדרה הפגומה, לשירות הלקוחות

 
I.  אתר חדשות באנגלית המכונה –מאתר האינטרנט register the ,  16.1.09כתבה שפורסמה ביו� 
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 :  כותרת הכתבה  .172
  

Seagate customers swamped by Barracuda drive failures 
Seagate firmware to blame 

 
 :  ובתרגו� לעברית .173

 
  ,  בכונני# הקשיחי# מדג# ברקודהבכשלי� מוצפי� SEAGATEלקוחות 

  SEAGATE שייצרההאשמה הינה בקושחה 
  

  :הלינק

plague_failure_barracuda//16/012009/uk.co.theregister.www://http/  
 

 .plague/ כמגיפהל מתארי� את התופעה "בכתבה הנ .174
 

 סוג של בת יענה הטומנת ראשה בחולהא# היבוא�  הינו ;  מתבקשת השאלה הבאה, לאור כל זאת .175
 ? " בתקלה נדירההמדובר "בטענתו  כי 

 
 ? מנת  למזער נזקי� ומתו/ אינטרס ברור של תדמית ומוניטי�על , או שמא אמר זאת  .176

 
התכתבויות , בלוגי�, אתרי אינטרנט , מפורומי� למכביר  הוכחות נוספותהמבקשי#של באמתחת�  .177

 מפאתרק האנשי# שנפגעו בפרשה והשתדלו לקצר של  העצו�היק� הבדבר , ע� אנשי� שנפגעובמייל 
 !!!בשלב זההנכבד על המידה את בית המשפט  וכדי לא להלאות יתר "קוצר היריעה"

  

 ?שהסדרה של הכונני� הקשיחה פגומהוליבוא�  KSP *ממתי היה ידוע לאייבורי ול  .יא
 : להל�כפי שיוכח 2008ממחצית שנת  

A. הבהרה 
  

. 16.1.09ביו� רק  פירסמה הודעה רשמית שבו היא מודה בתקלה SEAGATEאומנ# , חשוב להדגיש .178
' מסהיה דבר ידוע ומפורס# לאור מיליוני התלונות של האנשי# בעול# היות הסדרה פגומה ואול# 

עקב ניסיונה לטייח את הדברי� בכל  השתהתה היא SEAGATE �הסיבה ש.   קוד# לכ�חודשי# 
 !!! עד הרגע האחרו�, מחיר ולהציל את שארית המוניטי� שלה על חשבו� לקוחותיה

 
 עוד ממחצית שנת SEAGATEרשמי של היצרנית בפורו� באתר האינטרנט ההמוני אנשי� התלוננו  .179

 העסיקה טכנאי� המכוני�  SEAGATE שחברת וזאת לאור העובדהא/ התלונות שלה� נמחקו  , 2008
moderators צנזורההעורך אדם המשמעות באנגלית הינה  (שמחקו את התלונות והדיוני� בנושא 

בדומה , ואישורםהתגובות הנושאים ת תוכן ורשימות דיוור באינטרנט על בדיקבפורומים בקבוצות דיון 
  של מתו/ אינטרס ברור נואש ומביש) ומוחקי# חלק מה#לאתרי חדשות שבודקים את הטוקבקים 

למיליוני  העצו� של מכירת מוצר פגו�ערוותה במחדל או לגמד את /להסתיר ו  SEAGATEחברת 
 .לקוחות עד לרגע האחרו�

  

 :' ראה לדוגSEAGATEחברת י "לעניי� מחיקת ההודעות במכוו� ע .180
 

  :MSFNאד# המתבטא כ0 בפורו#  �
 

"Well guys I know MSFN will not take this thread down like 
Seagate so kindly did on their own forums so here goes. This 
thread was started on Seagate's forums and the first post   read 
like this"   
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  :מש0 ובה �

 
" Hardly anyone on the thread had yet heard back from Seagate 
about the problem including myself. So I would like this thread to 
continue on from the other one as here we won't have 
moderators editing and deleting posts". 
 

  
   :הלינק

-troubles-11-7200-barracuda-seagate/board/org.msfn.www://http
html.128092t  

  
  

 :HWZONEוכ� ראה לעניי� זה התבטאות של אחד הגולשי# בפורו#  .181
  

 את זה שיש מיליוני לקח לה# המו� זמ� לקבל, מדהימה Seagate ההתנהלות של"
ה� ניסו במש/ חודשי� להסתיר . ותקולי# שמסתובבי# בעול# דיסקי# חדשי#

ג� היו� (הודעה בנושא בפורומי� שלה�  כולל מחיקת כל, הזו את הבעיה
לעניי� בכתבות שונות  ואי התייחסות) ההתבטאות בנושא מאוד מוגבלת

 ה ופירסמולמרות שסו� סו� ה� מכירי� בבעי. באתרי� נחשבי� בנט
עדיי� שירות הלקוחות מכחיש או טוע� שהתיקו� בבדיקה , הודעה בנושא

  )כמה שבועות כבר(וישוחרר בקרוב 

 
לראות אי0  וזה נהיה מצחיק, עכשיו ה# מפרסמי# תיקוני# שהורסי# עוד יותר

 נמחקי# וחוזר, קישורי# מופיעי#(הפירסו# שלה# לתיקוני# משתנה מרגע לרגע 

אי0 חברה בסדר גודל כזה לא מצליחה לסדר את העניי� ! ?שלה# QA -איפה ה, )חלילה

אי� מצב קריטי יותר מזה שבכל פע# שעושי# אתחול למחשב הדיסק יכול למות  ,הזה
לא כול# יכולי# להרשות לעצמ# שיחזור מחברה (כול המידע שעליו  ולקחת איתו את

  " זה לקהל יעד מאוד קט�,לשירותי שיחזור לא רשמית וג# א# כ� ההצעה שלה#, מומחה

 
  

  :הלינק
.60387954=topic?php.index/community/il.co.hwzone://http  

  

 לעמוד בלח1 הציבורי העצו� של מיליוני התלונות יכלה כבר לא SEAGATEחברת , בשלב מסוי� .182
את קיומו של דיו� בפורו# הרשמי באתר  לראשונהואיפשרה  .להתעל# מהתופעהברחבי העול# ו
  . 14.12.08החל מיו� האינטרנט שלה 

  

   :SEAGATE הרשמי באתר  בפורו�14.12.08לדיו� מיו� הלינק להל� 
  
=id.thread&drives_ata=id.board?message/board/stx/com.seagate.forums://http
1=page&ascending_date_by=view&3668  
 
ניצלו את האפשרות להתלונ� ומאות אנשי# " נפר1 הסכר", כמו בפורומי# אחרי# בעול#ש# ג#  .183

 . יחס לנזקי# שנגרמו לה# בשל רכישת הכונ� הקשיח הפגו# ולהעלות ביקורת  וחוויות משותפות ב
 
" קצה הקרחו�" ה# רק SEAGATE בפורו# של היצרנית שא� הכמות הגדולה של המתלונני�יוער  .184

 ואינ# משקפי# את הינ�  אנשי� ע� אוריינטציה למחשבי�, ומי שנכנס לפורומי� הללו כאמור היות
 .ורומי# הללו ולא התלוננו ש#רוב הצרכני# בעול# שבכלל לא נכנסי# לפ

 
 וזאת ,עוד חודשי� רבי� קוד� לכ�העובדה שהסדרה פגומה ובעייתית הייתה ידועה , הנה כי כ� .185

 .ממיליוני האנשי# בכל העול# שדיווחו על תקלות בקשר לסדרה זו
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 שהסדרה צבא של� של אנשי  מקצוע ידוע ידעו והיבוא� שמעסיקות KSP, שאייבורי ,  א� כ�ברי .186

 : וזאת בשל פירסמה את ההודעה הרשמיתSEAGATE �ומה הרבה לפני שפג
 

והמכנה המשות.  באר1 ובעול� ההחזרות והתלונות בשטח, התקלות, אחוז הדיווחי� �
 .בינה# בקשר לסדרה הפגומה

 
  בכל הקשור לתחו# חדשות, עידכוני� , העובדה שה� מעודכני� בהתפתחויות �

 .המחשבי#
 
B. האינטרנט מאתר  HWZONE 

  

 באתר האינטרנט של פורו# המחשב המקצועי הגדול 29.1.09ביו� וראה לעניי� זה בכתבה שפורסמה   .187

 : כHWZONE0באר3 
 

 מהסדרות  מבית סיגייט כונני� קשיחי�הרבה כשלו בחודשי� האחרוני�" 

Barracuda 7200.11 ,Barracuda ES.2 SATAו �DiamondMax 22 .
 היו ננעלי# לאחר זמ� מסוי# של שימוש ולא נגועי� בבעיהכונני� קשיחי� אשר 

  ". באתחול המערכת�BIOSהיו מזוהי# על ידי ה
  

  :הלינק לכתבה

80475/1233266331/news/il.co.hwzone://http/  

 
ממחצית שנת  לפחות, הווי אומר ? "בחודשי� האחרוני� " 29.01.2009הכתבה מיו# עור0 מהי כוונת  .188

2008. 
 

ודיווח  אי� אינטרס להשחיר את פניה של חברה זו או אחרת HWZONEלאתר המחשבי# המקצועי   .189
 .פקטו*מתלונות האנשי� בשטח דה

 
 מעידה בחודשי� האחרוני�אמר שהתקלה הייתה  שבה נ29.01.2009הכתבה שפורסמה ביו� , ממילא .190

 .רסו� הכתבה היה ידוע על פג� הייצור והתקלות שנגרמות בגינויפני פפחות לשקרוב לחצי שנה ל
 
C.  בפורו�HWZONE ב �7200.11שעוסק בתלונות בסדרה הפגומה  2008 שנת יוליחודש נפתח דיו  

  

 Seagate 500 gb 32  ההארד דיסק שלבעיות עם : " תחת הכותרת18.07.2008ביו�  נפתח הדיו� .191

mb?"  
  

  :הבא בלינק 
.0348534=topic?php.index/community/il.co.hwzone://http  
 
 : כותב כDANVIS0גולש המכנה את עצמו  .192

  

 !שלום לכולם"

 
 :הבא  ההארד דיסקהזמנתי לא מזמן מחשב חדש עם

Seagate Barracuda 7200.11 500GB 32 MB SATA2 NCQ 

ST3500320AS. 
 

שבביקורות די כתשו את מישהו אמר לי , בזמן שעברתי על פורום מפרטי מחשב היום

 .הזה הכונן

 

 ?האם באמת יש בעיות עם הכוננים האלה? האם זה נכון
 

 : הגיב בדיו� כPIKA0070גולש אחר המכנה את עצמו  .193
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 .לעזאזל הולך? ומה עם המידע שעל הדיסק". לממש אחריות", אני לא מבין אותכם"
יגה 'ג 250היום שדיסק ממוצע הוא  , זה לא סיפור רציני, יגה' ג20פעם שדיסק היה 

 .זה כבר סיפור רציני מאוד, ומעלה

 
 ולשאול לגבי אחוזי החזרות ותקלותשונות  אני מציע לכם ליצור קשר עם חנויות

ואפילו , סאמסונגWD  , שלממקביליהם לו שהדיסקים האלו חוזרים יותרתג

 .י'היטאצ

מוכרים יותר דיסקים כאלו אז "על שטות של   ככה שלא מדברים פה,וזה לפי אחוזים-

  ."ברור שיחזרו יותר
 

 :  כPIKA0070ובהמש0 מתבטא    .194
  

ווה ש אז, )-הרבה-עם דגש על (שסדרה ספציפית נכשלת הרבה יותר מהאחרות 

אין טעם שלא תשתמש , אם כבר קנית.לשמור קצת מרחק ולקחת מוצר אחר

 -לי יש נוהל ביטחון לגבל כל הארדיסק חדש שאני קונה .הזה בהארדיסק
רוב הדיסקים שנופלים , שאני מכניס אליו מידע חשוב להשתמש בו כחודש לפני

 .או אחרי הרבה יותר זמן, שלושה עושים את זה או אחרי שבועיים
 

 במפורש 18.7.08 מציי� ביו# KISHKUSH גולש המכנה את עצמו, לא יאומ� כי יסופר  בהמש0ו .195

ומתאר  SEAGATEבמפורש שיש בעיה ע� הסדרה של  לו אמרו KSPשהטכנאי� בחברת 
 . שיש בעיה ע# סדרה שלמה ומדוע ממשיכי# למכור אותהשהוא היה בהל�

 
  :י# אלו ממשבמיל 0820.70.18  ביו#מספר KISHKUSH וכ0 הגולש .196

 
 .500GB יש סדרה בעייתית של סיגייט KSPל"

 זה � מה זאת אומרת �אפילו שאלתי אות# , הייתי המו� מזה, וכ�. זה מה שה� אמרו לי
  . שנות אחריות5דיסק שיש עליו 

המילי� המדוייקות , בלה בלה בלה,  קורה,נפלת על יחידות פגומות, ה� לא ניסו להגיד
 ".יש לציי� שאצלי כל הבעיות היו בהתחלה".  קצת בעייתיתכנראה שזאת סדרה"היו 

  

  :KISHKUSHהגולש אומר  ובהמש/  .197
  

ואכל , KSPעשה את זה ב, כ ב� אד# שבא לקנות מחשב חדש"אני סה, אי� לי שו# מושג"
  .שלא תוק� ג# בתיקו� ראשו�, אותה ע# מחשב בעייתי

 נתוני� ממחשב יש� לאחר שהעברתי מסה של, המחשב התפגר אחרי יומיי� הפעלה
  ...ומחקתי אות� ממנו

ע# תקלה שנראית , המחשב חזר כשהוא לא תקי� בעליל. ה# אמרו שנשר. הספק והדיסק

 3מעלות תו0 90כי המעבד המריא ל,  ללוח א#HEAT-SINKכמו חיבור לא תקי� של ה
  .שניות וכיבה את המחשב כצעד הגנה

שר לטרטר את האבא המסכ� שלי משיקול שיש גבול כמה אפ, לא ביטלתי את העסקה
אמרו קצת בלה , שאלתי אות# אי0 ה# מסבירי# את זה. בשביל המחשב המחורב� הזה

 WDה# הציעו להחלי. לי ל,  על חשבונ#HDאחרי זה שאלו א# אפשר להחלי. לי , בלה
אז שאלתי אות� אי/ דיסק שכול� , )ממש עשו לי טובה,  שח עליה20#ספגו . (500

אמרו שיש כנראה . פעמיי�,  שני� אחריות ככה מתקלקל5ולה וע� אומרי� שהוא מע
ה# דחפו לי לוח א# ע# (אז באותה הזדמנות כבר שידרגתי לוח א# . בעייה ע� הסדרה

  ).ושניה# היו כבר תפוסי#, SATAשני חיבורי 
  .מפה והלאה שכל אחד יחליט בעצמו. זה העובדות

  

כי , KSP ב 500דרה של הסיגייט שיש בעיה ע� כל הסלי אישית נשמע קצת מוזר
 כשהתקשרתי לבטל זה מה שה� אמרו לי בטלפו�, מצד שני. היינו שומעי� על זה כבר

  .ולא תיקנה אותו תרוויח עלי כי לא הייתי מוכ� שחנות שמכרה לי מוצר פגו�, את העסקה
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 :KISHKUSH אומרובהמש/  .198
  

ר לי אותו כנראה מנהל מסני� אבל זה תירו1 מפגר ואמ, אני מסכי� שאולי זה היה תירו1"
אלא כדי שאנשי� יהיו מודעי� , לא כדי לנקו� בה�,  בגלל זה אני כותב את זה פה.חיפה

  .לאפשרות שיכולה להיות בעיה
  

  .ה# החליפו ספק ושמו סיגייט חדש, בפע# הראשונה שהמחשב נכנס לתיקו�
 שרצו להחלי. ה# אלו,  שהמחשב חזק אליה# עקב ההתחממות המטורפת�בפע# השנייה 

ולא רציתי לפתוח את המחשב ולקרוע את , עד היו# לא הבנתי מה היתה התקלה. WDל
הדיסק היה ...  לי זה היה נראה כאילו הגו. קירור לא מחובר. המדבקה כשהוא כבר מקולקל

  ... שניות שהמחשב פעל בה� בכל הדלקה5�10לפחות ב, נראה כאילו הוא עובד
 5העדפתי לקבל יחידה תקינה של סיגייט ע� אחריות ל, �אני דווקא לא רציתי להחלי

   .אז הסכמתי, אבל ה� אמרו שיש בעיה בסדרה. שני�
  

זאת אומרת שיש ", הייתי כל כ/ מופתע מהתשובה שאפילו שאלתי אותו שוב
הוא קצת " ? אחריותשני� 5בעיה בסדרה של דיסקי� שאת� נותני� עליה� 

א# נצא מהנחה ". בלהבלהבלה,  מאוד אמי�WD אני יודע שה"התחמק וענה משהו כמו 
  .די נמוכה, אז הסבירות שזה יקרה, שהדיסק בפע# השניה היה ג# לא תקי�

 סו., מאז המחשב תקי�.  החלפתי ג# לוח א#HDלכ� בגלל שחשדתי שהבעיה אולי לא ב
  "...סו.

 
ד במחצית  עוKSP מציי� שהדברי� נאמרו לו מפי הטכנאי� של KISHKUSHיש לציי� שהלקוח  .199

 . כשרכש את המחשב לראשונה2008שנת 
 

עוד במחצית  KISHKUSH   המכנה את עצמו בפורו#  אמרו ללקוחKSP � הטכנאי# ב , הנה כי כ� .200

 . SEAGATE שיש בעיה ע� סדרה מסויימת של במפורש 2008שנת 
 

 הסדרה היו מודעי� להיותוכמוב� ג# היבוא�  KSP � אייבורי ושאנשי המקצוע ברשתות , צא ולמד .201
ככל הנראה מהאחוז הגבוה של   2009 ובוודאי מתחילת שנת 2008עוד במחצית שנת פגומה ובעייתית 

 .!!ההחזרות והכשלי�
 

 להמשי/ למכור את הסדרה הבעייתית עד עצ� KSP *לאייבורי ולליבוא�  הדבר לא הפריע, ובכל זאת .202
 !!המינימו� שבמינימו�" עדכו� קושחה"וזאת א� מבלי לעדכ� את הלקוח שקיי� .!!! יו� זה

  

D.  מחברת שיחזור המידע וחנות המחשבי� ההתכתבות של ארז ע� שיU4C 
  

 : השיב לארז כ/ בתשובה לשאלותיוC4Uשי מחברת  .203
 

 אי� לי מושג א� 2008בתחו� מנובמבר דצמבר  הבעיה ידועה לציבור המקצועני#"
למכור ידוע לי על חנויות שהמשיכו אתה מחשיב את אייבורי בציבור הזה 

את המוצר ג� אחרי הודעה של סיגייט או ליתר דיוק במצב ההוא זו 
ראיתי כבר התכתבויות בי� אייבורי  היתה כבר הודאה כמי שמודה באשמה

בה# סיגייט  (יש בידי אימייל שנשלח כביכול מסיגייט לאייבורי)לסיגייט כביכול 
הכתוב כביכול שוב  אני חושב שבי� הדיבור ואומרת שמדובר בבעיה מינורית שולית

מדובר בנזק של אלפי דיסקי� לבי� המציאות שמיי� ואר1 רק בישראל  ביניה�
 "וישראל אר1 קטנה מאוד כאלה

  

   :ובהמש0 .204

ואנחנו תמיד  התקלה כבר היתה שכיחה באר1 2008בעניי� תאריכי� נובמבר "
באיחור של כמה חודשי� משאר העול� אז הגיוני שהתקלה היתה ידועה כבר 

 " כ� במקומות אחרי�לפני 

   

 עוד הבעיה הייתה ידועה מוכיחי# ללינקי# בפורומי# ש, ארז הסב את תשומת לב שי במייל, בהמש0  .205
  !!!2008ממחצית שנת 
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  ?SEAGATEהא� הישועה יכולה לבוא מצד  .יב

 הציעה את הפתרו� לאנשי# כבר ניזוקו מהסדרה הפגומה לשלוח אליה את הכונ� SEAGATEחברת  .206
 :כהאי לישנא, ר בדיקה תבצע לו שיחזור מידע ללא תשלו#הקשיח ולאח

  
" if you are unable to access your data due to this issue, 
Seagate will provide free data recovery services. Seagate will 
work with you to expedite a remedy to minimize any disruption to 
you or your business" 

  

A. נציגי אייבורי ו*ראשית * KSPכלל לא מעדכני� את הלקוחות על אופציה כזו  
  

 שיש אפשרות לקוחותיה# כלל לא מעדכני# את KSP �או נציגי השירות באייבורי וב/הטכנאי# ו .207

 .או אצל היבוא�/ ול" במשלוח לחוSEAGATEלשחזר מידע אצל היצרנית 
 

 . טק שמתמחה בשיחזור מידע בתשלו#� חברת  טיקהטכנאי# באייבורי הציעו לארז את, להיפ/ .208
 

 מופני# KSP � הלקוחות שניזוקו מהסדרה הפגומה שמגיעי# לבקש שירות לאייבורי או ל,תוצר לכ/ .209
 .לחברות שיחזור מידע חיצוניות ומשלמי# טבי� ותקילי� כדי לשחזר את המידע

 
B. הקשיח ע� המידע היקר  *שנית �לשלוח את הכונ �לו מכל לאר1 זרהלא כל לקוח מוכ 
  

 . בארSEAGATE 3של אי� נציגות  .210
 

 .ל"כדי לממש את האופציה הזו צרי0 לשלוח את הסדרה הפגומה לחו, לפיכ0 .211
 

 .ל"לא כל אחד שש לשלוח את הכונ� הקשיח שבו המידע היקר לו מכל לחו .212
 
C.  הבעייתי של *שלישית �בהתחשב במוניטי SEAGATE  
  

 :שבו ,  הנובע מכ0 מניסיו� העברSEAGATEלאור המוניטי� הבעייתי של חברת  .213
  שיווקה סדרה תקולה למיליוני אנשי� ברחבי העול� במש/ תקופה ארוכה ביודעי� �
 !!??הא� זה יוצר רוש� של חברה אמינה  , עד הרגע האחרו�וא� ניסתה לטשטש זאת �
 והתברר גר� נזקי� נוספי� 20.1.09מה ג# שעדכו� הקושחה הראשו� ששחררה לבעיה ביו#  �

 ".�מי שנכווה ברותחי� נזהר בצונני"לאמור . מסוכ� ומזיק כ
  

שאז ל/ , ל" את הכונ� הקשיח לשיחזור מידע ועוד לחוSEAGATE �למסור ל, מתעצ# החשש שבעתיי#
  .תדע איזה תקלות יכולות לקרות בדר/

  

D. בשלט רחוק" ולא כול� רוצי� להתנהל באנגלית ע� שירות לקוחות באנגלית ובאר1 זרה". 
 
E.  לקוחות באר1 שנפגעו וניסו לפנות ל היו–SEAGATE "או לתשובה בירוקרטית יבשה / להתעלמות ו"וזכו 
  

 : SEAGATE �לקבל שירות מ הכושל ניסיונו שמדווח על HWZONEגולש בפורו# וראה לעניי� זה  .214
  

   ?איזה סיגייט ואיזה נעליי�"
ת כל הנתוני� צירפתי א. וביקשתי הנחיות כתבתי לה� באמצעות אתר התמיכה שלה�

התשובה שקיבלתי הייתה . המניי� אפילו נרשמתי לאתר כמ�, יד�*הנדרשי� על
אחרי� שלה�  בירוקרטית יבשה שהפנית אותי לכל מיני אגפי� אפשריי�

 כא� מציעי# לשלוח אליה# את הדיסק לשחרור  .על מנת שאנסה ש� את מזלי

א# .  ישראלי# מתחמני#שלא רק, מסתבר .מתו0 אמונה תמימה שה# אכ� יטפלו בדבר

   .לפני פירוק, כנראה, החברה הזאת, אותי תשאלו
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 .'חנות וכיוב/מפי3/לטעו� כנגד היבוא� א# אפשר, מבחינה משפטית, אולי מישהו יודע
נראה , לפי ההתנהלות של סיגייט .FW עידכו� נער0 כא� דיו� מקי. וענק והסברי# לגבי

  "... ללי שג# העידכו� שלה# שווה
  

  :הלינק
.90387954=topic?php.index/community/il.co.hwzone://http  

 
 

 :שבו ,  הנובע מכ0 מניסיו� העברSEAGATEאור המוניטי� הבעייתי של חברת ' לדוג .215
  קופה ארוכה ביודעי�שיווקה סדרה תקולה למיליוני אנשי� ברחבי העול� במש/ ת �
 !!??הא� זה יוצר רוש� של חברה אמינה  , עד הרגע האחרו�וא� ניסתה לטשטש זאת �
 והתברר גר� נזקי� נוספי� 20.1.09מה ג# שעדכו� הקושחה הראשו� ששחררה לבעיה ביו#  �

 ".�מי שנכווה ברותחי� נזהר בצונני"לאמור . כמסוכ� ומזיק 
 
F.   טיפול בתקלה עצמה עשוי לארו/ תקופה בעוד המשתמשי� מהל/ הטפול בתקלה כולל משלוחי�

 . במחשבי� צריכי� את הטיפול בתקלה ללא דיחויי� ולא עיכובי�
 
G.  חברתSEAGATEלהוכיח זאת  , לו שריטה  ו לא תשחזר מידע במידה ותימצא תקלה נוספת �והכיצד נית

 ל"בילות לחובמידה ותימצא ולו שריטה שסביר שתהיה במשלוח ח' לדוג ??"בשלט רחוק"
  

 במטוס יפגע לח1 אוויר הוסבר לארז כי ייתכ� שבעקבות  C4Uמהתכתבות של ארז ע# שי מחברת  .216

 . תהיה אמתלא להתנער מאחריותSEAGATEהכונ� הקשיח ואו אז לחברת 
  

בתנאי והוא סובל רק מהבעיה  אכ� סיגייט מטפלי� בבעיה במשלוח הדיסק לחול "
 כפי מופיע אצלה# ברשימה של שהו שלא מתקבלכל שריטה או מבתוספת  בלבדהזאת 

וסביר להניח שאחרי הטיסה הוא כבר לא יסבול  יתקבלו ולא יכובדו דיסקי# שלא
  "  וכדומהראה ער/ לח1 אוויר מהבעיה הזאת בלבד

 
 :SEAGATE המשי0 לפרט שי בנוגע לאופציה שמציעה חברת ובהמש/ .217

  
 שינויי� ברומטריי� שלא   ישבטיסה  אבל נחמד המשלוח חינ# על חשבו� סיגייט"

שאי� לו שמ1 מה יש בנוס� לשירות משלוחי�  תמיד עושי� טוב לדברי� בתא המטע�
 "בטח לא עבדת פע� בחברת שילוח וראית אי/ קופסאות נזרקות מיד ליד בקופסא

  
  

H. ובכלל מדוע אייבורי ו* KSP  �את הכונני� הקשיחי� ומפעילי� מער/ של מעבדותוהיבוא �שמכרו בעצמ 
 !!? מעט אחריות ויתנו שירות שיחזור מידע בכ/ שיגלו יתכבדו, באר1

 
 . מפעילות מער0 מעבדות מכובד המועסקי# בו טכנאי# מומחי# במחשבי#KSP �אייבורי  ו .218

 
ויש לו אחריות על " לרעות בשדות זרי�" צריKSP 0 �לקוח ישראלי שרכש בישראל מאייבורי ו, מדוע .219

היעלה על !!  כדי לקבל שירותלמדינת הי�ח את המוצר הפגו# שרכש צרי0 כדי לשלו, המוצר בישראל

 מפעילות מער0 של# של מעבדות שירות לקבל את השירות מתחת KSP �בשעה שאייבורי ו!  ??הדעת
  ?לא.

 
 לש# מה ה� מפעילות מעבדות !!?? מכרו את המוצר הפגו� ביודעי�KSP * שאייבורי ולאחר ועוד  .220

 !!?שירות
 

 או לפחות לקבל ? לתת את השירות של שיחזור מידע אילו רצו טכניתיכלו לא KSPו וכי אייבורי א .221
, ולשאת בהוצאות התיקו�, לידיה# את המוצר הפגו# להעביר אותו לחברת המתמחות בשחזור מידע

 !!?מול חברות אלה
 

 מציעות את השירות של שיחזור מידע הנובע מהסדרה של מחשבי�ומקומיות והרי חנויות קטנות  .222

  .KSP � שהינה הרבה יותר קטנה מאייבורי וC4Uדוגמת חנות המחשבי�  , הפגומה
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 ביחס למשאבי# שצרי0  לתת שירות שכזה היא קטנה ביותרKSP �העלות השולית של אייבורי ו .223

 .בכיתות רגליו ומיטב כספו לחברות שיחזור מידע חיצוניותלהשקיע הלקוח 
 

 .ל"במעבדה שיטפל בבעיות מהסוג הנ בקלות יכלו להקצות אד# KSP � אייבורי ו .224
 

 . יש את משאבי הידע  והיכולת הטכנית וההו� האנושי לש# כKSP0 �לאייבורי ול .225
 

 .ולו במחיר סמלי אפילו לא הציעו שירות של שיחזור מידע KSP � אייבורי ו .226
  

I. " לזרוק" ממנועי� המשיבי��כמוכרות, את הלקוח לקבל אחריות אצל היצר �בשל אחריות!! 
 

מ ובשמה כיו� אלקטרה מוצרי "מחסני חשמל בע' שניידרמ� דוד נ    1226/08) ש"ב( לעניי� זה תק וראה .227
 ) :פורס# בנבו (מ"בע) 1951(צריכה לישראל 

 
: כמוכר שוללת אחריות עוסק יבוא�נציג הנתבעת טע�  שאחריות היצר� או "
כל בעיה או פג� , א לחוק  הגנת הצרכ� ותקנותיו הנלוות18על פי סעי� "

  יבוא�*ישה לנות� השירות והאחריות יצר�יש   להפנות התביעה והדר,במוצר
די� טענתו להדחות ).  לפרוטוקול7�10 שורות 3עמוד (." בחנותלמוכרלא 

  ".חוק המכרוחל , הואיל

 
ל מכוח "יצר� בחוקבל שירות שיחזור מידע לאת לקוחותיה# ל" לזרוק" מנועי# המשיבי#, בנוס. .228

 ") התקנות "�להל� . (2006 �ו" התשס)אחריות ושירות לאחר מכירה (� תקנות הגנת הצרכ
 

  : לתקנות) א( 9' על פי ס .229
  

*תל, ירושלי�: אחת לפחות בכל אחת מ� הערי�יצר� חייב לקיי� נקודות שירות "
  "או בסביבת� הקרובה, חיפה ובאר שבע, יפו*אביב

  
  :לתקנות) ב (9' ובס
  

 נקודת – 10בתקנה זו ובתקנה ( לצרכ� המקו� שבו מכר העוסק את הטובי� "
אלא א� כ� קיימת בקרבת מקו� תחנת שירות לפי , ישמש תחנת שירות) המכירה

 15 מרחק שאינו עולה על –" קרבת מקו�", בתקנת משנה זו; )א(תקנת משנה 
 "קילומטרי�

 
בטווח שלא לרבות שירות שיחזור המידע בפריסה ארצית ו,  היצר� חייב לתת את השירות,הנה כי כ� .230

 !!!ובכל מקרה באר1 ישראל,  מנקודת המכירה קילומטר15עולה על 
 

כהאי ,  לעניי� התקנותאזי היבוא� הינו היצר�,  כשמדובר במוצרי# מיובאי#  לתקנות18 תקנהעל פי  .231
 :לישנא

 
 "י� תקנות אלהילענ  אות� כיצר� את מי שייבאבטובי� מיובאי� יראו  " 

 
,  כאמור בתקנותל"בטווח הנ בענייננו היבוא�/ולא נית� לאתר את היצר�ידה  לתקנות  במ19 תקנהעל פי  .232

 :כהאי לישנא,  אייבורי* וKSPרשתות דהיינו , אזי יחולו על העוסק שמכר את המוצר 
  

יחולו על עוסק שמכר לצרכ� טובי� במחיר , זולת א# נאמר אחרת בתקנות אלה"
, � בתקנות אלה על יצר� טובי�כל החיובי� המוטלי,  שקלי� חדשי�400העולה על 

  ) להזכיר שהינו בענייננו היבוא� –היצר�   (."כאשר אי� אפשרות לאתר את היצר�
 

באי� סו�  שיחזור המידע המפוקפק והמותנה ולשירות SEAGATE – שע# כל הכבוד ל , צא ולמד .233
,   ובסיכוני�באי� ספור הסתייגויות בבירוקרטיה  שהיא מעניקה מעבר למדינת הי# שכרו0 התניות

להעניק את שירות שיחזור המידע  והיבוא� היו אמורי# KSP �רשתות אייבורי ו, הרי שעל פי התקנות
 !!! באר1
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 :היות ו, ביתר שאת בענייננוהדבר נכו�  .234
 " יתרו� לגודל" יש KSP �לאייבורי ול �
" מתחת לא. "ה� מפעילות ממילא מער0 שירות של מעבדות וטכנאי# מומחי# בכל רחבי האר3 ונמצאת �

 בפריסה ארצית נוחה
 בעת KSP �בחשבונית שמספקות אייבורי ו (ה� נותנות אחריות ואינ� רק חברות שמוכרות מוצרי# �

 ).בטח שלא כשה� מוכרות מחשב בחלקי# . הרכישה לא מסוייגת האחריות בקשר למידע
 פגומה ובעייתית בכ0 שמכרו סדרה, האשמה דבקה בה# ,ה� בעצמ� מכרו את המוצרי# הפגומי# משכ0 �

 .ביודעי� וצריכי# לטפל בלקוחותיה# ולא להתנער מהאחריות
 .לפיתרו� התקלות, באפשרות� לפנות על חשבונ� לחברות המתמחות בשחזור מידע �
 

  

  ?")היבוא� "*להל� (הא� הישועה יכולה לבוא מצד היבוא� חברת   .יג

בטובי� מיובאי�   "2006 �ו"תשס, )אחריות ושירות לאחר מכירה( לתקנות הגנת הצרכ� 18על פי תקנה  .235
 ".יראו את מי שייבא אות� כיצר� לעניי� תקנות אלה

 
למכירת  משכ0 א. היבוא� אחראי ,היות והכונני# הקשיחי# הפגומי# הינ# מיובאי#, הנה כי כ� .236

  .כאמור בכתב התביעה דנ� הכונני� הקשיחי� הפגומי�
 

 .ולא אמרו לו כי קיימת אופציה כזו ארז ליבוא�כי אייבורי לא הפנו את , כבר בפתח הדברי# ייאמר .237
 

התקלה המפורסמת של לא מוזכר דבר וחצי דבר על  il.co.crg.wwwג# באתר האינטרנט של היבוא�  .238
 .שחזור כלשהואשירות לא מפורס# ומוצע  כל שכ� , הסדרה הפגומה

 
למרות עשרות אלפי וזאת . ה ראויה ולו להתייחסות קטנטנהשהמדובר בתקלה זניחה שאינכאילו  .239

 .הלקוחות שנפגעו מהסדר הפגומה
 

כדי לבדוק מה אומרי# אנשי# שניסו לקבל שירות  ארז החל לבדוק את העניי� וגלש בפורומי# שוני# .240
 . אצל היבוא�

 
 MATRIXY המכנה את עצמו התייחס אחד הגולשי# בפורו� הסטודנטי� של אוניברסיטת ב� גוריו� .241

 :לאפשרות זו כ0
  

  : בתגובה להודעת0"
המצב הזה ידוע כבר כמה זמ� וסיגייט העלו דרישת תיקו� בנושא וכ� התחייבות לשחזור 

  .מידע בא# ידרש בחינ# לאנשי# שיבואו ע# דיסקי# פגומי#
  "....כמוב� שבאר1 הדבר אינו מתאפשר עקב התעקשות יבוא�

  
 :שהתבטא כ0 בקשר לאפשרות זו, מורג במקרה מנהל הפורו# בש# וכ� גולש נוס. באותו הפורו# שהוא .242

  
  הוא פשוט מפסיק לעבוד, )תקרא מה שכתוב בלינקי#(הכונ� והמידע לא נדפקי# "

   הבעיה*) firmwareבעיית (והמחשב לא מזהה אותו יותר ושלו# על ישראל 

   שיכבד את החלטת נורמליSeagateשאי� באר1 יבוא� באיבוד המידע הוא 
  "...חברה ויבצע ל/ שחזור נתוני�ה

  
  :הלינק לפורו� 

218270=showtopic?php.index/il.co.bgu.forum://http  
  
 

 .או נתקלו בסירוב/ניסו לפנות ליבוא� ולא קיבלו מענה וכבר אות# אנשי# , צא ולמד .243
 

 : הא# קיימת אופציה כזו ופנה ליבוא� במייל כהאי לישנאארז ניסה ובדק .244
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From: ארז יוסף [mailto:erezjosef@gmail.com]  
Sent:  14:57 2009 נובמבר 04ד  
To:  Electronics 
Subject:  7200.11הארד דיסק סיגייט סדרה  

 
  

4.11.09  
  שמי ארז, שלום לכם

  ..רציתי לשאול אתכם שאלה
  .סיגייט מהסדרה הבעייתית שסיגייט פירסמה הודעה עליה שצריך לעדכן קושחהקניתי הארד דיסק של  

  . יעזור לי  ולכן עדכון הקושחה לא) לא מזוהה(הבעיה היא שהדיסק ננעל לי 
  .לכן האופציה היחידה לחלץ את המידע היא על ידי שחזור מידע

או שאני חייב לשלוח את ההארד דיסק , ואם כן כמה זה עולה?  מידע האם אני יכול לשחזר אצלכםהשאלה שלי היא 
 ?ל כמו שסיגייט מציעה"לחו
   

  ..תודה מראש על התשובה בהקדם למייל
  ארז

  

 :כהאי לישנא,  והפנו את ארז לקבל שירות בחברת שיחזור מידע חיצונישליליתתגובת היבוא� הייתה  .245
  

 ����� Original Message  ���� �   
From: Aileen Rozenfeld   

To :.ארז יוס   

Cc: Tomer Osher   
Sent: Wednesday, November 04, 2009 2:55 PM  

Subject: RE : 7200.11הארד דיסק סיגייט סדרה  
  

  ,היי ארז
  

  אנו לא מבצעי� שחזורי מידע 
  

ממליצה ל/ לחפש באינטרנט על חברות , ישנ� עסקי� רבי� באזור מרכז האר1 שמתעסקי� בתחו� 
  ,ל האופציה שמציעה  סיגייטאו באמת ללכת ע, שמתעסקות ע� זה

  
  פתיחת הדיסק מהווה ביטול מוחלט של האחריות על המוצר/כל ביצוע שינוי , לתשומת ליב0

  ,בהצלחה
  יו# טוב
  איילי�

 Best Regards,  

Aileen Rozenfeld  
Assistant  Manager - Graphics Division   

Tel:   04-9887877 Ext. 104  
Fax:  04-9887588  

Mobile: 054-7713628  
 aileen@.co.il  

www..co.il  
  

וכ/ קרוב , שאי� ה� מבצעי� שחזור מידע כפי שאכ� קיבל ארזמדיניות היבוא�  , לאור כל האמור לעיל .246
למרות שאיננה , לקוחות שכ� ניסו את מזל� וחשבו על האופציה של היבוא�רוב הלוודאי השיבו ל

 .מפורסמת
 

נית� למצוא במסמ0 אקרובט רידר הנמצא   שכזהיק שירותשמדיניות היבוא� אינה להענ, חיזוק לכ/ .247

 SEAGATEש אחריות בנוגע למוצרי# של חברת המסביר כיצד נית� לממ של היבוא�האינטרנט באתר 
 :כהאי לישנא, 
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א� ברצונ/ לקבל . שירות שיחזור מידע אינו חלק מתהלי/ החלפה והתיקו�"
  ".פרד הכרו/ בתשלו�שירות שכזה למוצר שברשות/ נית� ליישמו בהלי/ נ

  
  :הלינק למסמ/

pdf..374476621warrenty/files/il.co..www://http  
 

 והפי3 אות# שייבא מוצרי� פגומי� ביודעי�היבוא� אש# , מעבר למחדל אי מת� שירות שיחזור המידע .248
 18בשי� לב לתקנה   (. בסדרי גודל של עשרות אלפי יחידותכשנה וחציש0 למכירה ברחבי האר3 במ

  בנוגע לאחריות היבוא� ביחס 2006 *ו"התשס, )אחריות ושירות לאחר מכירה(לתקנות הגנת הצרכ� 
 )ל"לטובי� המיובאי� מחו

  

 ? מהמדפי� ביודע� שהסדרה פגומה RECALL לא עשו  המשיבי�מדוע   .יד

הוא פשוט  לתקו/פגו#/שיצר� או מוכר מגלי# שפס ייצור מסויי# בעייתיכש, הנוהג בעול# הצרכנות .249

 . PRODUCT REACLL מכונה  וומקובלתמוכרת באנגלית פעולה זו .  מהמדפי#מסיר אותו 
 

היצר� או המוכר , כ"בד .או מוכר/  מכל יצר� ווהמינימו� המצופהזוהי פעולה מקובלת לגיטימית  .250
על מנת לקבל פתרו� או החזר כספי או , ר קנו את המוצר הפגו� מוציאי� הודעה לאות� לקוחות שכב

 .אפשרות להחלי� את המוצר במוצר תקי� אחר
 

או לפחות באתר , אז לפחות הודעה פומבית בעיתו�  או בכל מדיה אחרת, א# לא הודעה אישית .251
ובבחינת , עותהינה פעולה של הכרה בט, ל יכולה למזער נזקי#"הפעולה הנ .המוכר/ האינטרנט של היצר�

 "מודה ועוזב ירוח�"
 

ותיזק�  הפעולה הזו מראה נכונות טובה מצד החברה שגילתה שסדרה פגומה ומורידה אותה מהמדפי# .252

 הינה נוהג מקובל א# כ� בעול# RECALL �פעולת ה .לזכותה במקרה שתוגש נגדה תביעה ייצוגית
 .הצרכנות

 ובכ0 למנוע 2008 מהמדפי# עוד ממחצית יכלו להסיר את הסדרה הפגומה המשיבי#, הלכה למעשה .253
 .אבל בחרו ביודעי� שלא לעשות כ�, נזקי# אדירי# מעשרות אלפי אנשי# 

 או מטעי� בהיק� האחריות/ לא מספקי� תעודת אחריות והמשיבי�  .ז

 הפרו את חובת� להמציא ללקוחותיה# תעודת אחריות מסודרת ומפורטת כנדרש מה� KSP �אייבורי ו .254
  .2006ו "התשס, )אחריות ושירות לאחר מכירה( לתקנות הגנת הצרכ� 16 – 12' לסבהתא# 

  

וההסתייגות היחידה הינה ,  קיבל ארז חשבונית בלבד שבה נאמר שיש אחריות לזיכרו�� במקרה של ארז .255
. דאגה אייבורי להחתי# את ארז שהיא לא אחראית למידע, רק כשקרתה התקלה.   רק בקשר לנזק פיזי
 .' ו� שהמציאה לארז במעמד הרכישה כתב אחריות וא. שלחה לו דוגאייבורי ניסתה לטע

 
, תעודת זהות וכיוצא, לרבות מספר סידורי, הופיעו פרטי הזמנה ספיצפיי#' ואול# בכתב האחריות לדוג .256

, מה שלא היה במקרה שלא ארז באופ� המוכיח בוודאות שלא הומצא לו כתב אחריות מלבד החשבונית
 .ות ניר הודה שלא שמרו עותק בניגוד לחובת# לעשות כ� על פי הפסיקהמה ג# שסג� מנהל השיר

 
וג# ש# לא הופיעה הסתייגות בקשר , ללא כתב אחריות,  קיבל מאיר חשבונית בלבד�במקרה של מאיר .257

 .למידע
 

טורחות לצר. תעודת אחריות /  כלל לא נוהגותKSP � ואייבורי ו, כנראה שהפרט  מעיד על הכלל .258
 .או במכירת מחשבי# במפרט מלא/בר במכירת חלקי# של מחשב ובמיוחד ככל שמדו

 
 :על פי הפסיקה   .259

 
 .על הנתבעי� רוב1 נטל ההוכחה שה� אכ� מסרו תעודת אחריות ללקוח  .א

 
 כולל פרטי מוטלת חובה לשמור עותק של תעודת האחריותעל הנתבעי�   .ב

 .'ט וכו"מק, הזמנה ספיצפיי�
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  :וראה לעניי� זה

  )03/03/2005נית� ב , לא פורס#  ( סקאל' אריאלי נ 3192/02) רחובות (א "ת
 

 להוכיח שתעודת נטל ההוכחהנקבע כי ) פורס# בנבו (יעקובי אהרו�' מדינת ישראל נ  3533/99פ  .ג# בת .260
האחריות נמסרה מוטל על המוכר והעלאת טענה סתמית בדבר נוהג לספק את תעודה שכזו לא מרימה 

  !!!את הנטל

 ).פורס# בנבו(� אבי 'אלג' מ נ"רסופט בע'טיצ  2350/06) א"ת(ע "כ0 ג# נפסק בבר .261

אלא א. במת� אפשרות  , לא מתמצה במסירת תעודת האחריותנטל ההוכחה , כמו כ� על פי הפסיקה .262
 .לעיי� בה מראש

 
  :וראה לעניי� זה

ראל מ ובשמה כיו� אלקטרה מוצרי צריכה ליש"מחסני חשמל בע' שניידרמ� דוד נ    081226/) ש"ב(תק 
  )פורס# בנבו (מ"בע) 1951(

    

לא הוכיחו הנתבעות שה� אכ� סיפקו תעודת אחריות ולא המציאו תעודה כזו ע# פרטי הזמנה , בענייננו .263
 .או מאיר/ספיצפיי# של ארז ו

 
תקי# חזקה כי ראיה זו היתה פועלת , על פי הפסיקה הימנעות בעל די� מהבאת ראייה ללא הסבר סביר .264

 . לחובתו
 

 : יי� זהוראה לענ
  .736) 1(ד לה" פ,לוי' נ'  שרו� ואח78548/א "ע

 
סימוכי� לכ/ מתברר שיש ג# , ובכ�,  להטעות בנוגע לתנאי האחריות KSP �בקשר לנוהג של אייבורי ו .265

 !!.ועוד ממקורות חיצוניי� ולא מבוטלי�
 

 ענקית/יצרנית לפיה 2009 לאוגוסט 19�20וראה לעניי� זה כתבה שפורסמה בעיתו� גלובס ביו#  .266

  כי ה� נוהגות KSP *מאשימה את אייבורי וה,  העולמית המכובדת ובעלת המוניטי�DELהמחשבי# 
 :כהאי לישנא,  להטעות את הצרכני� שלה� בכתב האחריות 

 

טוענת בפני אייבורי שהיא מוכרת עולה שדל , "גלובס"במכתב שהגיע לידי "

מפרסמת , כמו כ�. מחשבי� ניידי� משומשי� בתור מחשבי� ניידי� חדשי�
אייבורי מידע שגוי על מפרטי המחשבי� ותנאי האחריות של 

אייבורי מפרסת את המידע השגוי בחנויות הרשת ,  לטענת דל. מוצרי החברה
 "ובאתר האינטרנט שלה

 

  . 'בכנספח כר. ומסומ� עותק כתבה מגלובס  מצו** 

 העילות המשפטיות  .טו

A. חוק המכר "*להל� ( 1968 *ח"הפרת הוראות חוק המכר התשכ(" 

,   לחוק המכר11�16מנויות בסעיפי#  הקוגנטיותה החובות החקוקותאת , ברגל גסה הפרו המשיבי#  .267
, טיבו,  בקשר לאיכותושנמכראי התאמה של המוצר בחובת גילוי של המוכר לקונה בדבר שעוסקות 
 . ותקינותו

 
 .הסתירו את הפג# באופ� מכוו� ומכרו מוצר פגו# בידיעהא. הגדילו לעשות ו המשיבי# .268

 

B. התשמ  �"*להל� (1981 –א "הפרות חוק הגנת הצרכ�חוק הגנת הצרכ( 

 :כדלקמ�, הצרכ� המנויות בחוק הגנת החובות החקוקות הקוגנטיות אתברגל גסה  הפרו המשיבי# .269
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, טיב( איסור הטעיית הצרכ� בכל עניי� מהותי בעסקה – צרכ� לחוק הגנת ה2סעי�   .א
 )' תקינות וכו, איכות

 
 . חובת גילוי בדבר כל פג# או איכות נחותה –  לחוק הגנת הצרכ�1) א (4סעי�   .ב

 
 חובת גילוי החזקה או שימוש בדר0 מיוחדת על מנת –  לחוק הגנת הצרכ�2) א (4סעי�   .ג

 לא גילו לצרכני� שיש המשיבי� *לענייננו(.  למנוע פגיעה באד# שמשתמש במוצר
שיכול למנוע פגיעה במשתמשי� שהשתמשו במוצר שאיבדו את " עדכו� קושחה"

  ) המידע היקר לה�
  

 . הסתירו את הפג# באופ� מכוו� ומכרו מוצר פגו# בידיעההמשיבי# .270

C.  �(2006ו "התשס, )אחריות ושירות לאחר מכירה(הפרת תקנות הגנת הצרכ �להל*
 ")תתקנו"ה

המשיבי# הפרו את החובה הקוגנטית המוטלת עליה# לספק ללקוחותיה# תעודת אחריות מפורטת  .271
 , 2006*ו"תשס, )אחריות ושירות לאחר מכירה (לתקנות הגנת הצרכ� 13לתקנה כנדרש בהתא# 

 ,  1504 �המטילות על עוסק חובה לצר. תעודת אחריות במכירת כל מוצר חשמלי בשווי של יותר מ
 :שנאכהאי לי

 

  חייב למסור לו תעודת אחריות מאת   עוסק המוכר טובי� לצרכ�  )א (     .13
וכ� לציי� על גבי התעודה את פרטיו     היצר� במעמד מסירת הטובי�   
 .     ואת תארי0 הרכישה  

   עוד לפני השלמת עוסק יאפשר לצרכ� לעיי� בתעודת האחריות   )ב (          
 .    העסקה  

  

 במקרה של ארז היה מפורט בחשבונית היק. האחריות  .קו למבקשי� רק חשבוניתסיפהמשיבי#  .272
 .ובחשבונית של מאיר כלל לא היו מפורטי# פרטי אחריות כלשה#

D. חלק כללי( לחוק החוזי� 12' הפרת  חובת תו� הלב לקראת כריתתו של חוזה האמורה בס( ,
  ")חוק החוזי� "*להל� (1973 –ג "התשל

ובה הקוגנטית המוטלת עליה# לנהוג בתו# לב לקראת כריתתו של חוזה כאמור  הפרו את החהמשיבי# .273
 : לחוק החוזי# באשר 12בסעי. 

  המוצר פגו�לא גילו לה# פרט מהותי כי  �
 ".עדכו� קושחה"או כי יש אפשרות למנוע את אובד� המידע באמצעות /ו �
 הטעו אות� בפרטי האחריותוכ�  �

 
גישתו של . .231) 1(ד לב "פ, צרפתי 'ספקטור נ 75873/א "ד ע"פסמ נידונה בהרחבה ב"חובת הגילוי במו .274

היא זו  , א� ביחס לפרטי� שהצד השני יכול לגלות בעצמוהשופט אשר שקיימת חובה לגלות 
 .שנתבססה בפסיקה

 
שהרוב המכריע של הלקוחות אינ# אנשי מחשבי# ולא יכלו לגלות פרט מהותי זה של , כל שכ� בענייננו .275

 KSP *שאייבורי ואו על עדכו� הקושחה בכוחות עצמ# וכ� סמכו על העובדה /והפג# בייצור 
שמפעילות צבא של� של טכנאי� וסניפי� רבי� הינ� ושנחזות לברות סמכא הינ� כאלה שאפשר 

 .אמו� שנוצל לרעה על ידי הנתבעות!!  לסמו/ על המילה שלה�
 

E.  לחוק החוזי�39סעי� , הפרת חובת תו� הלב בקיו� ההסכ�  

 
 :א. לאחר חתימת ההסכ#, הפרו את חובת תו# הלב המשיבי# .276

 
  "פצצה מתקתקת" בהמש0 שהמוצר שרכשו פגו# והינו למבקשי#לא סיפרו  �
 " עדכו� קושחה" שיש פעולה שנקראת למבקשי#לא סיפור  �
  .SEAGATEאו לחברת / לחברות שיחזור מידע חיצוניות ולא ליבוא� והמבקשי#הפנו את  �
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 .ות עוגמת נפש והוצאות כספיות לא מבוטלות  לחרדלמבקשי#גרמו  �
 
בית הדי� הארצי לעבודה ' מ נ"שירותי תחבורה ציבוריי� באר שבע בע 59/80צ "בגבפסק הדי� הידוע  .277

כי קיימי# סעדי# , 838' בעמ, ) אזכתוארו(ציי� כבוד השופט ברק ) 1980 (828) 1(ד לה"פ, בירושלי�
 .'אכיפה וכו, פיצויי#, מגווני# בגי� הפרת חובה זו 

  

F. עשיית עושר ולא במשפט 

חוק עשיית עושר ולא המשיבי# עשו עושר ולא במשפט על חשבו� המבקשי# וזאת בניגוד לחוק  .278
 .  1979 �ט "תשל, במשפט

 
ט כי חברה מסחרית המגלה פג� ההנחה המסחרית הבסיסית אשר הינה ג� בידיעת בית המשפ .279

 או צונחי� לאפסמחירי סידרת המוצרי# הפגומי# ,  והדבר א� גלוי ומפורס�סדרתי במוצר שלה
 .מציאהומחירי פסולת לחילופי� ל

 
 SEAGATEהיצרנית של  כי המשיבי# קנו מוצרי# מהסדרה הפגומה המסקנה המתבקשת הינה .280

את עלות המוצר " שכחו" כשמכרו אות# לצרכניה# ואול#במחירי� נמוכי� ממחירי� במכירת חיסול 
 .מחיר מלא טבי� ותקילי�וקיבלו עבור# , וטיב המוצר

 
 כשלא העניקו שירות שחסכו משאבי�בכ/ , התעשרו ג� על חשבו� צרכניה� שלא במשפטהמשיבי#  .281

צר או עדכו� קושחה וזאת למרות העובדה המקוממת שמכרו לצרכניה� ביודעי� מו/של שיחזור מידע ו
 !!!פגו�

 
המשיבי# עשו עושר ולא במשפט על חשבו� גב# של  עשרות אלפי הצרכני# , מכל הסיבות המנויות לעיל .282

 .שלה#
 

G. הטעיה חוזית 

 . חוזית המבקשי# הטעו את המשיבי#אי� צור0 לפרט מדוע  .283
 

גרמו לה# לאובד� ,  ולעוד עשרות אלפי לקוחות מוצרי# פגומי# ביודעי�למבקשי# מכרו המשיבי# .284
 �או ל/לא הפנו אות# ליבוא� ו, לא סיפרו לה# על פעולת מנע והצלה של עדכו� קושחה, ידעמ

SEAGATEאלא לחברות שיחזור מידע חיצוניות וכו '. 
 

בשל העובדה שמדובר בפג# בכריתת ,  זכות של ביטול והשבה וא. פיצויי# למבקשי#עומדת , בכ0 .285
 . לחוק החוזי�15 * ו14סעי� החוזה על פי 

  

H. 56 סעי� תרמית �(1968ח "תשכ, )נוסח חדש( לפקודת הנזיקי �"*להל �פקודת הנזיקי(" 

  
 : לפקודת הנזיקי�56י סעי. "עפ .286
  

 תרמית.  56
או תרמית היא הצג כוזב של עובדה בידיעה שהיא כוזבת או באי� אמונה באמיתותה 

די ובכוונה שהמוטעה על י, כשלא איכפת למציג א� אמת היא או כזב, ראש*מתו/ קלות
אלא א# היה מכוו� , אול# אי� להגיש תובענה על היצג כאמור; ההיצג יפעל על פיו
  .ממו�*פעל על פיו וסבל על ידי כ/ נזקוהתובע , א. הטעה אותו, להטעות את התובע

 
 .ל"נסיבות ענייננו תואמות להפליא את רכיבי ההגדרה של עוולת התרמית הנ, הנה כי כ� .287

 
ולא היה . ומטעה ביודעי� שהסדרה הפגומה תקינה ואי� איתה שו# בעיה הציגו עובדה כוזבת המשיבי# .288

כתוצאה מכ0 נגר# ללקוחותיה# סבל ונזק .  ל"אכפת לה# שלקוחותיה# יטעו ויפעלו לפי המצג המטעה הנ
 !!!ממו�

  

I. 63סעי� , הפרת חובה חקוקה�לפקודת הנזיקי  
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 : יסודות 5,   לפקודת הנזיקי�63' לעוולת הפרת חובה חקוקה המנויה בס .289

 קיו# חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק  .א
 החיקוק נועד לטובתו של הניזוק  .ב
 המזיק הפר את החובה הקוגנטית המוטלת עליו  .ג
 ההפרה גרמה לניזוק נזק  .ד
 הנזק אשר נגר# הוא מסוג הנזקי# אליו נתכוו� החיקוק  .ה

 
   .139' בעמ, 113) 1(ד לז " פהמועצה המקומית בית שמש' ועקני� נ 145/80א "ראה לעניי� זה ע

  

 : את ברגל גסה הפרו המשיבי#, בענייננו .290
 

להינצל מההשלכות של הפג�  והאפשרות להיות המוצר פגו� המוטלות עליה� בקשר חובות הגילוי �
 . באמצעות עדכו� קושחה

 .ההפרה גרמה לעשרות אלפי אנשי# לנזק של עוגמת נפש ולנזק של הוצאות שיחזור מידע �
  

J. 36* 35' עוולת הרשלנות  ס�לפקודת הנזיקי  

  

ה# ,  המשיבי# בנוס. לכ0 שפעלו בזדו� ומודעות ועצימת עיניי# בקשר למכירת מוצרי# פגומי#, לחילופי� .291
לא עידכנו את לקוחותיה# בעדכו� הקושחה ,  שלא טרחו להפסיק את הנוהג הפסולא. התרשלו בקשר לכ0

 .ולא הסירו את הסחורה הפגומה מהמדפי#, כמצופה
 

 :הפרות הצרכניותסיכו� ה  .טז

 
 :הלכה למעשה הנתבעי�   .292

חוק החוזי� חוק עשיית , חוק המכר , בחוק הגנת הצרכ� ותקנותיוהפרו חובות חקוקות  �
הפרת חובה , תרמית , רשלנות ( וחובות חקוקות בפקודת הנזיקי� עושר ולא במשפט

 .)חקוקה
 . במש0 כשנה וחציייבאו מוצרי� פגומי� ביודעי�/שיווקו/ מכרו �
 .על א. שידעו על כ0" עדכו� קושחה"מנע של / בפעולת הצלהידכנו את לקוחותיה�לא ע �
גרמו לעשרות אלפי לקוחות במש0 כשנה וחצי לרכוש מוצר פגו# ולאבד את המידע היקר  �

 .ולעוגמת נפש מאי� כמוה, לה# מכל
 .גרמו לעשרות אלפי לקוחותיה# לשל# טבי� ותקילי� לחברות שיחזור מידע חיצוניות �
או ליבוא� לקבל שירות שיחזור מידע ולא יידעו את / וSEAGATEפנו ליצרנית לא ה �

 לקוחותיה# על האופציה הזו בכלל 
במיוחד (או לא סיפקו לה# תעודת אחריות /הטעו את לקוחותיה# בנוגע לאחריות ו �

גרמו לה# להאמי� שה# נותני# אחריות לזיכרו� או לא ) כשמדובר במכירת חלקי# ממחשב 
 .יות בכלל בניגוד לחובת# הקוגנטית לעשות כ�סיפקו אחר

  

 התקיימות התנאי� לאישור התובענה כייצוגית  .יז

  

A.  לחוק תובענות ייצוגיות) א (8סעי� 

  

 :כ0לחוק תובענות ייצוגיות קובע ) א (8סעי.  .293
  

  :א# מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית)  א.  (8
  

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

  
  ;י�יתובענה ייצוגית היא הדר/ היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענ  )2(
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; תינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר/ הולמיקיי� יסוד סביר להניח כי ענ  )3(

    ;י� זהיהנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בענ  
    

  .נ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לביקיי� יסוד סביר להניח כי עני  )4(
  

 .להל� נעמוד על התקיימות תנאי# אלו כסדר# .294
  

B.  �שאלות משותפות של עובדה ומשפט *התנאי הראשו 

  

 לכלל חברי �מעוררת שאלות משותפותגית הינו כי התובענה  לאישור התביעה הייצוהתנאי הראשו� .295
 . של עובדה ומשפט�הקבוצה

 
וכי די בכ0 שמרכיב מרכזי , כי אי� צור/ בזהות בשאלות המשותפותבפסיקות השונות נקבע באופ� ברור  .296

  :276) 5(ד נה "פ, רייכרט' שמש נ 8332/96ע "כ0 נקבע למשל בבר. בהתדיינות יהא משות. לחברי הקבוצה
  

אי� לפרש את הדרישה לקיומ� של שאלות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה "
. כדרישה לזהות מלאה בכל השאלות הטעונות הכרעה לגבי כל קבוצת התובעי#

, עובדתיות כמשפטיות, דרישה של זהות מוחלטת בכל השאלות הטעונות הכרעה
משימה בלתי תסכל את תכלית התובענה הייצוגית ותהפו0 את השימוש בה ל

העומדות , יש לאמ1 גישה לפיה די בכ/ שהשאלות העיקריות, לפיכ0. אפשרית
ואי� נפקא מינה א� מתקיי�  ,תהיינה משותפות לחברי הקבוצה, במוקד הדיו�

'  לפסק דינה של השופטת ט15פסקה   (.שוני בשאלה משנית זו או אחרת
 ) כה�� שטרסברג

  

  :774) 5(ד מט "פ, זילברש1'  טצת נ 4556/94א "וכמו כ� ראה לעניי� זה רע .297
  

די בכ/ . אי� כל צור0 שכל השאלות המתעוררות ביחס לקבוצה תהיינה משותפות"
א# יש לאחד מהקבוצה עניי� . שהיסוד המשות� מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות

אשר יבוא ,  נית� לבררו בשלב האינדיבדואלי�  כגו� נזק מיוחד–שהוא מיוחד לו 
"  ולאחר שנקבעה בו שאלת האחריות של הנתבעי#, ב הקבוצתילאחר סיו# השל

 ) ברק'  לפסק דינו של כבוד הנשיא א12פסקה (
  

 : שכ�, איש לא יחלוק כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, לענייננו .298
  

המשיבי# הפרו כלפי כלל חברי הקבוצה את הוראות חוק הגנת   .א
,  הטעיה, ת גילוי קוגנטיות בדבר פג# במוצרחובו, חוק המכר, הצרכ�

 .'תרמית וכו
 
הפרו חובות חקוקות שנועדו להג� על צרכני# מפני צריכה המשיבי#   .ב

 .של מוצרי# פגומי#
 
לכלל חברי הקבוצה נגר# נזק כלכלי וכ� נזק בלתי ממוני של עוגמת   .ג

 .נפש מאי� כמוה
 

C. הדר/ היעילה וההוגנת*התנאי השני  

 .י התובענה הייצוגית היא הדר0 ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו0 בנסיבות העניי�הוא כ שניהתנאי ה .299
 

,  1המפורטות בו בסעי. , מ� הראוי לחזור ולציי� את המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות, בהקשר זה .300
  :וכוללות בי� השאר את המטרות של

 , "אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו" �
 , "המשפטמימוש זכות הגישה לבית  " �
 , "מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�" �
 ".הוג� וממצה של תביעות, ניהול יעיל "וכ�  �
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 .יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשי# את המטרות שצויינו לעיל בכללות�, לענייננו .301

 
 � ומעוולי# כדוגמתה� תביעה ייצוגית זו בכדי לתרו# משמעותית להרתעת המשיבהיש בהגשת , ראשית .302

הצור0 בהרתעה .  במקרי# כדוגמת המקרה נשוא תובענה זו, הלקוחותציבורכספי גוע בצורה חמורה במלפ
מתחזק לאור החשיבות שבמניעת התופעה החמורה של העדפת האינטרס הצר של החברה בהסתרת הפרשה 

 . הציבורכספיעל פני 
 

 .קבוצה כלפי המשיבהתובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות# לפיצוי של חברי ה, שנית .303
 

אי� די על מנת לתמר3 תובע לפתוח בהלי0 , העומד על אלפי שקלי# בודדי#, בסיכו# התביעה האישית .304
וראה בהקשר זה את הדברי# שנאמרו , משפטי מורכב ומסוב0 כנגד גופי# עוצמתיי# במיוחד כגו� המשיבי#

  .784' עמב, 774) 5(ד מט "פ' , זילברש3 ואח' נ'  טצת ואח4556/94א "ברע

  

D. ייצוג הול� ותו� לב*התנאי השלישי והרביעי  

  
י המבקשי# " תנוהל ותיוצג ע�לחוק תובענות ייצוגיות) 4) (א (8וסעי. ) 3)(א (8הבקשה כפי שנדרש בסעי.  .303

 :בדר0 הולמת ובתו# לב
 

ד ובעל תואר ראשו� ושני במשפטי# בוגר "הינו במקרה עו, שנפגע אישית בפרשה מאייבורי,ארז   .א
כפי ,   בקשר לתביעה הייצוגיתוהפ/ כמעט כל אב�תיעד , ארז השקיע בדק . יברסיטת בר איל�אונ

 .שבוודאי יתרש# בית המשפט הנכבד מהיסודיות והפירוט שבהמש0
 
א. הוא בדומה לארז נפגע אישית בפרשה והינו נציג קלאסי לשאר חברי הקבוצה שנפגעו יחד ,מאיר   .ב

  . KSP �י# מהווי אומר כל קבוצת הרוכש, עימו 
 
המבקשי# הינ# בעלי אמצעי# כלכליי# הנדרשי# לניהול ההלי0 מסוגלי# לעמוד מאחורי התביעה   .ג

 .ה� מבחינת הזמ� וה� מבחינה כלכלית, ולהשקיע את המשאבי# הנדרשי# לש# כ0
 
 .ארז ומאיר הינ# נציגי# ראויי# לניהול התובענה הייצוגית דנ�, משכ0  .ד

 
בעלת . ד ונוטריו� המנהלת משרד עצמאי"יצגת את התובעי# הינה עו המיעורכת הדי� אלונה כביר  .ה

מתמחה בליטיגציה והופעות בפני בית המשפט מזה שני# ושמה .  שני# במקצוע�13וותק של למעלה מ
 .הטוב הול0 לפניה

 
בעל ותק של . ,ד ונוטריו� המנהל משרד עצמאי" המייצג את התובעי# הינו עועור/ הדי� יצחק לוי�  .ו

 .  ושמו הטוב הול0 לפניו א. הואמסחריותמייצג חברות , יוצא ובא בפני בית המשפט,  שנה�30יותר מ
 
ד יצחק לוי� הגיש בזמנו בקשה לתביעה ייצוגית נגד המדינה להשבת כספי# של אגרות פרוטוקול "עו  .ז

מ "אורי גרוס בע  2301/01א .במסגרת ת.  בבתי המשפט לגבי תיקי# בה# לא נתקיימו פרוטוקולי#
 .מדינת ישראל' נ' ואח

 
א0 היה זה מחמת כ� שזו הוגשה לפני חוק תובענות ייצוגיות ובית , התביעה הייצוגית אומנ# נמחקה  .ח

  לתקנות 29ת לא אישר הגשת תובענות ייצוגיות המסתמכות על תקנה .ש.המשפט העליו� בפסק די� א
רות ובוטלה אגרת הפרוטוקול לאחר אותה תביעה תוקנו תקנות בתי המשפט אג,  ע# זאת.  סדר הדי�

 .שהייתה משולמת קוד# לכ� בעת הגשת תביעה לבית משפט
 

המבטיחי# להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על , מ"ד הח"י עוה"עהמבקשי# מיוצגי#  .305
 .המשיבי#מנת לממש את זכויות החברי# בקבוצה כלפי 

 

 :הגדרת הקבוצה והנזק המצטבר שנגר�  .יח
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 כי בהתא# להוראות חוק תובענות ייצוגיות תפקידו של בית המשפט הנכבד הוא להגדיר ,יובהר ראשית .306
, אישר בית המשפט תובענה ייצוגית"לחוק בו מצוי� כי ) א (10כאמור בסעי. , את קבוצת התובעי#

 ".יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל הקבוצה
 

 2008החל ממחצית # מהסדרה הפגומה ביודעי�  מכרו כונני# קשיחיKSP �אייבורי ו, כפי שהוכח לעיל .307
 .  לער/2009לער/ ועד לסו� שנת 

 
 . חודשי�20 *במש/ תקופה של  כהווי אומר כל אחת מהרשתות מכרה מוצר פגו# בידיעה  .308

 
 כונני# קשיחי# מהסדרה 1,000 �בהערכה זהירה ומינימלית כל רשת מכרה בכל חודש במצטבר כ .309

 .הפגומה
 

  כונני# קשיחי# מהסדרה 20,000  לפחות)כשנה וחצי ( חודשי20#במש0 ביודעי�  כל רשת מכרה, כלומר .310
 !!הפגומה

 
לשל# רבי# מהרוכשי# של הסדרה הפגומה נאלצו  !!שיעור הכשלי� היה גבוה ביותר, כפי שהוכח  .311

 . 4 2,000 �כלחברת שיחזור מידע חיצונית 
 

 4  40,000,000ר כל רשת גרמה לנזק של הווי אומ,  כונני# קשיחי20,000# כפול  3 2,000,  לפיכ/ .312
 .3 ארבעי� מיליו� : ובמילי#

 
שמוני� : ובמילי� ,  3 80,000,000 ביחד עומד על ס/ המשיבי� שגרמו  שנית� לכימותהנזק , לפיכ/ .313

 .3 מיליו� 
 

 אשר בר. התחתו� מסתכ# בס0 עוגמת נפשלכל אד# שנפגע מהמוצר הפגו# נגר# נזק של , מעבר לכ0 .314
  .לאד� 3 2,000של 

 
 שחווה אד# שבאופ� פתאומי ותו0 תקופה קצרה ביותר לאחר שרכש מוצר אי� לתאר את עוגמת הנפש .315

וא� פירות .  נוסטלגיה, סרטוני�, תמונות; כל נו� חייואת במחי יד מבי� שהוא איבד , שהתגלה כפגו#
 .מצגות , עבודות , עמלו במקרה שמדובר במסמכי�

 
 שהמוצר שרכש הינו פגו�כשאותו אד# חוקר קצת ומגלה , עצ�עוגמת הנפש והתסכול מתרגש  .316

החברה שממנה רכש את המוצר הפגו� ברוב ולמרות זאת " חתול בשק"והוא קנה  שנמכר לו במודע
 ומפנה אותו לחברות שיחזור מידע חיצוניות שספק א# יצליחו לשחזר לו את כל חוצפתה מתכחשת לכ/

 .ש# כ0 המידע וא. יגבו ממנו טבי� ותקילי� ל
 

עת שהוא מגלה בדיעבד שהיה בכוח החברה שממנה רכש עוגמת הנפש של הצרכ� ממשיכה להתעצ�  .317
שהיה יכול להציל את המידע של המוצר " עדכו� קושחה" של את המוצר לגלות לו שקיי# פתרו�

 .הפגו�
 

מאה : ובמילי�  160,000,0003לסכו� של ,  להכפיל את סכו� התביעהיש, לאור כל האמור לעיל .318
 .4 שישי# מליו�  

 הסעדי�  .יט

פסיקת פיצוי אינדוידואלי לכל חבר  במת� סעד במסגרת תביעה ייצוגית הינה באמצעות דר/ המל/ .319
 .בקבוצת התובעי�

 :לחוק תובענות ייצוגיות באופ� הבא) א (20קובע סעי. , בהקשר זה .320

כולה או , והלה התובענה הייצוגיתלטובת הקבוצה שבשמה נ, כולה או חלקה, הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית  .א
הוראה , בי� השאר, רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה להורות, חלקה

ובלבד שלא יהיה בכ0 כדי להכביד במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי , לפי העניי�,  להל�כמפורט
 :הדי�

לכל אחד מחברי הקבוצה שהוכחה זכאותו , בשיעור ובאופ� שיקבע,  על מת� סעד אחרעל תשלו# פיצוי כספי או .1
 ;לפיצוי או לסעד כאמור
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 ;על כ/ שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר .2

ובלבד שסכו# הפיצוי הכולל נית� , על תשלו# פיצוי כספי בסכו# כולל ועל אופ� חישוב חלקו של כל חבר בקבוצה .3
הורה בית המשפט על תשלו# פיצוי כספי בסכו# כולל ; חישוב מדויק על יסוד הראיות שבפני בית המשפטל

של יתרת הסכו# שתיוותר ע# , באופ� יחסי לנזקיה#, רשאי הוא להורות בדבר חלוקה בי� חברי הקבוצה, כאמור
לא אותר או שלא נית� , לסעדלא הוכיח את זכאותו לפיצוי או , לא דרש את חלקו, אחד או יותר,  חבר קבוצה

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או , לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת
יורה בית המשפט על העברתה לאוצר , נותרה יתרת סכו# לאחר החלוקה לחברי הקבוצה כאמור; הסעד המגיע לו

 .המדינה

 

ש לקבוע כיצד נית� יהיה להוכיח את נזק# "מסגרתו יהא רשאי ביהממנגנו� גמיש ב, החוק קובע א# כ�  .321
 תועבר � אשר לא יידרשו�יתרת הכספי#) 3) (א (20כאשר בהתא# לסעי. , האישי של החברי# בקבוצה

 .לאוצר המדינה

 

נית� יהיה לייש# את עקרונות , במידה ויתגלו קשיי# באיתור חלק מחברי קבוצת התובעי#, לחליפי� .322
 :לחוק) ג (20ובת הציבור הקבועי# בסעי. הפיצוי לט

 

אינו מעשי בנסיבות , כול# או חלק#, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"
בי� משו# שלא נית� לזהות# ולבצע את התשלו# בעלות סבירה ובי� מסיבה , העניי�
 או, כולה או חלקה, רשאי הוא להורות על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה, אחרת

  ".כפי שימצא לנכו� בנסיבות העניי�,לטובת הציבור

 

'  דינה של כבוד השופטת נאור בעניי� תנובה נ�פסיקת סעד לטובת הציבור הוכרה ג# כסעד ראוי בפסק .323
 ) :687' בעמ( ראבי 

  

קשר , כפי שנראה, שאלת הסעד ושאלת הגדרתה של הקבוצה ה� שאלות שיש בינה�"
ק על כ0 שאי� דרכ# של צרכני# לשמור קבלות בית המשפט עמד בצד. גומלי� הדוק

ויהיה קושי במפשט עצמו בהבאת ראיות בידי תובעי# , בגי� רכישת החלב
נראה לי שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חברי הקבוצה שסביר שאכ� . פוטנציאליי#

  ...יתעורר הוא שייקבע פיצוי לטובת הקבוצה או לטובת הציבור

ועמדתי היא שג# בתביעות לפי חוק ,  את הסעדלבית המשפט סמכות רחבה לקבוע
  "נית� לקבוע סעד לטובת הציבור או סעד לטובת הקבוצה, הגנת הצרכ�

 

נית� א. לעשות באמצעות כלי# סטיסטיי# או בדר0 , את חישוב הס0 הכולל של הפיצוי לחברי הקבוצה .324
יורשי המנוח ' רייכרט נ 345/03א "י בית המשפט העליו�  בע"כפי שנקבע למשל לאחרונה ע. של אומדנא

  ) :7.6.07נית� ביו#  (ל"משה שמש ז

  

עקרונית נית� לקבוע את הנזק בתובענות ייצוגיות בדרכי# , סיכומ# של דברי# עד כה"
, כנקודת מוצא, מ� הצד האחד עומדת. שונות אשר מיושמות בקשת רחבה של מצבי#

, וגיות ובתקנות ניירות ער0לחוק תובענות ייצ) 2) (א (20דר0 ההוכחה הקבועה בסעי. 
דרכי .  ידי כל אחד מחברי הקבוצה–לפיה מוכח הנזק באמצעות הגשת תצהירי# על 

מבוססות על קביעת נזקו , אשר קרובות במהות� להלי0 האינדיבדואלי, הוכחה נוספות
, ללא ניהול הלי0 מפורט של הגשת תצהירי#, של כל אחד מחברי הקבוצה א0 זאת

ב כללי המבוסס על נתוני# עובדתיי# שאינ# שנויי# במחלוקת או אלא באמצעות חישו
 ידי התוויית נוסחה � על, לשלב בי� שתי הדרכי#, נית� כמוב� . ניתני# להוכחה פשוטה

.   פי הנתוני# המיוחדי# הנוגעי# לו�על, לגבי כל אחד מיחידי הקבוצה, כללית שתיוש#
המבוססות על קביעת סכו� , צויקיימות דרכי� נוספות לקביעת הפי, מ� העבר האחד

, לבסו� . הנזק הכולל שנגר� לקבוצה כולה באמצעות שיטות שונות שפורטו לעיל
קיימת אפשרות , )א� שאי� חולק כי נגר�(במקרי� בה� לא נית� לחשב את הנזק  

  ".ג� על דר/ האומדנהלקבוע את סכו� הפיצוי 
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על פי יחס  4 160,000,000 את הס0 של  נדרשי# לשל# ללקוחותיה#המשיבי#, מכל האמור לעיל .325
 : כדלקמ�ביחד ולחוד אשמת�

 הסכו� הנדרש ' מסמשיבה  הכינוי  המשיבהש� 

  3 80,000,000 1  אייבורי מ"אייבורי מחשבי� בע

 2 מ"יזמות בע. אס.די.אס.פי

 מ" בע2004) ירושלי�(פי מחשבי� . אס.קיי
KSP  

3 
80,000,000 3  

  3 160,000,000 4  היבוא� מ"בעאלקטרוניקס . י'ג.אר.סי

 
  :המשיבי�כמו כ� יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את  .326

 ,  הוצאות משפט זהלמבקשי�לשל�  �

  ; שכר מיוחדלמבקשי�לשל�  �

 ;מ כדי� "ט בצירו� מע" שכהמבקשי�כ "לשל� לב �

 . הכול בצירו� הצמדה וריבית כחוק  החל ממועד החיוב ועד לתשלו� בפועל �

 

 הטירחה העצומהמתבקש בית המשפט הנכבד להביא בחשבו� את , קת ההוצאות בשיקוליו בפסי .327

  :המבקשי#שהשקיעו 

 .  מאות שעות עבודההמדובר בהשקעה של  �

 את הנושאהיטב ולמדו  , ל בשפה האנגלית"גלשו בעשרות פורומי� באר1 ובחו המבקשי# �

 , התכתבו ע� עשרות צרכני� שנפגעו  המבקשי# �

 .   הקלטות ועבודת שטח מדהימה , ביצעו תחקירי� המבקשי# �

 .השקעה עצומה בדומהא� ה� כתב התביעה והבקשה דרשו , ניסוח כתבי הטענות �

 

 .לבקשה זו מצורפי� תצהירי המבקשי� כנדרש .328

  

____________________                                                                _____________________ 

  ד"עו, אלונה כביר              ד"עו, יצחק לוי�  
  כ המבקשי�"ב                       כ המבקשי�"        ב


