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  כתב תביעה

  

ט הנכבד מתבקש בזאת לקבל את התובענה האישית המוגשת על ידי התובע וכ� את בית המשפ

או עדי� מנויי/ בתקופה הרלוונטית /בש/ כלל לקוחות הנתבע אשר היו ו, התובענה הייצוגית

  ").הקבוצה "!להל� .(בתוכנית המנויי/ של הנתבע,  בתובענה דנאהכהגדרת

 את הסעדי/, כמו לשאר חברי הקבוצה, כמו כ� מתבקש בית המשפט הנכבד לית� לתובע

 : המפורטי/ להל� כול/ או חלק/



 כנגד מפעל תובע על ידי ההמוגשת") או כתב התביעה/התביעה ו: "להל�(לאשר את התובענה   .א

חוק  "!להל� (2006!ו"תשס, בהתא/ להוראות חוק תובענות ייצוגיות, הפיס כתובענה ייצוגית

פעל הפיס אשר רכשו והיו מנויי/ במועדי/ בש/ כלל לקוחות מ") תובענות ייצוגיות

  ;נתבעהרלוונטיי/ במסגרת תוכנית המנויי/ של ה

לאשר את התביעה כתובענה ייצוגית מכוח , מתבקש בית המשפט הנכבד, בנוס� ולחילופי�  .ב

 ;")א"תקנות הסד: " להל� (1984 –ד "התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי29תקנה 

לחוק תובענות ייצוגיות להגדיר את הקבוצה אשר ) 1)(א(14! ו10בהתא/ לקבוע בסעיפי/   .ג

 כרטיס מנוי פיס החל מיו/ כל מי שרכש נתבע: "בשמה מוגשת התובענה הייצוגית כדלקמ�

או שהיה מנוי בתכנית המנויי/ של מפעל הפיס בי� /ו") המועד הקובע: "להל� (01/07/2003

: להל�"). (רלוונטיתהתקופה ה: "להל�(ועד למועד הגשת התביעה , המועד הקבוע

  .")הקבוצה"

, את התובענה כתובענה ייצוגית,  לחוק תובענות ייצוגיות13לאשר בהתא/ להוראות סעי�   . ד

 לאישור לכתב התביעהבית המשפט הנכבד ביחס , בכל שינוי עליו יחליט ככל שיחליט

  .התובענה כתובענה ייצוגית

 ת בד בבד ע/ התובענה דנא המוגש בבקשהלית� הוראות בדבר אופ� פרסו/ ההחלטה   .ה

 . בהוצאות הפרסו/נתבעאת נוסחה ולחייב את ה, לכשתתקבל

 יהיה התובע תובעכי ה, לחוק תובענות ייצוגיות) 2)(א(14לקבוע בהתא/ להוראות סעי�   .ו

 .התובע! יהיו באי כוח מייצג,  דנאתובענהבהייצוגי וכי באי כוחו  כמפורט 

לחוק תובענות ייצוגיות כי עילות התובענה הנ� ) 3)(א(14לקבוע בהתא/ להוראות  סעי�   .ז

 :כדלקמ�

חוק הגנת ": להל� (1981! א"התשמ,  לחוק הגנת הצרכ�2 הטעייה לפי הוראות סעי� ) 1(

 )."הצרכ�

  . לחוק הגנת הצרכ�4  הפרת חובת הגילוי לפי הוראות סעי� )2(

חלק ( לחוק החוזי/ 39! ו12הפרת חובה לקיי/ חוזי/ בתו/ לב בהתא/ להוראות סעיפי/ ) 3(

  )."חוק החוזי)": להל� (1973!ג"התשל, )כללי

: להל�(, )נוסח חדש( לפקודת הנזיקי� 36! ו35עוולת הרשלנות כמשמעה בהוראות סעיפי/ )  4(

  )."פקודת     הנזיקי�"

  . לפקודת הנזיקי�56עוולת ההטעיה והתרמית כמשמעה בהוראות סעי� ) 5(

  . לפקודת הנזיקי�63 בהוראות סעי� הפרת חובה חקוקה כמשמעה)  6(

,  לחוק עשיית עושר ולא במשפט1עשיית עושר ולא במשפט בהתא/ להוראות סעי� ) 7 (

  )."חוק עשיית עושר ולא במשפט: להל�   (1979!ט"התשל

  .כל עילה אחרת כפי שיימצא לנכו� בית המשפט הנכבד)  8 (



תובענה כי  הסעד המבוקש ב, ייצוגיותלחוק תובענות ) 4)(א(14לקבוע בהתא/ להוראות סעי�   .ח

  .אותה מבקש התובע לייצגהנו פיצוי לכל אחד מחברי הקבוצה , 

לא העביר ,  לשפות את חברי הקבוצה בחלק יחסי מהכספי/ אות/נתבעלית� צו שיורה ל  .ט

או חפצי וכ� לשפות את חברי הקבוצה בגי� חיוב המס / לחברי הקבוצה כהחזר כספי ונתבעה

  . חברי הקבוצה או מי מה/ביתר שנכפה על

 העתקי המסמכי/ המפורטי/ תובע להעביר לידי הנתבע שיורה לנתבעלית� צו עשה כנגד ה  .י

להל� לצור� בירור וכימות הנזקי/ שנגרמו לקבוצה וכ� לצור� זיהוי מדויק של חברי 

 :לרבות, הקבוצה

  ועד למועד 2003  פירוט כמות המנויי/ החודשית בתוכנית המנויי/ החל מחודש יולי )1(

 .הגילוי בפועל

 2003 מחברי תוכנית המינויי/ בכל שנה קלנדרית החל מחודש יולי נתבע  פירוט הכנסות ה)2 (

  .ובכלל זה חלוקת ההכנסות לכל אחד מחודשי אותה שנה קלנדרית בנפרד

 לחברי 2003 בכל חודש קלנדרי החל מחודש יולי נתבע  פירוט של כל הפרסי/ שחילק ה)3(

  .נית המנויי/תוכ

פירוט מדויק ומלא ,  לחברי תוכנית המנויי/ פרסי/ חפציי/נתבעבמקרי/ בה/ חילק ה) 4 (

עלות , נתבעי ה"שווי הפרס כפי שהוצהר ע, של כל הפרסי/ שחולקו בכל חודש בנפרד

חשבוניות , הסכמי/ ע/ ספקי/,  והצגת אסמכתאות לרבותנתבערכישת הפרס בפועל ל

  .י הרכישה האמור של כל פרס ופרסוקבלות שיעידו על שוו

פירוט של הפרסי/ המוצהרי/ , בכל הגרלה בה חולקו פרסי/ חפציי/ לציבור המנויי/)  5(

וכ� בא/ קיימי/ פרסי/ כאמור ,  ושל הפרסי/ שחולקו בפועל לחברי הקבוצהנתבעי ה"ע

  .שלא חולקו ומה נעשה ע/ אות/ פרסי/

 נתבעפנימיות של ההתכתבויות או / ובע הנתהעתקי כל פרוטוקולי דירקטוריו�  )6(

במיוחד לעניי� חלוקת , 2003 החל מחודש יולי נתבעהמתייחסי/ לתוכנית המנויי/ של ה

וכ� לגבי כל שינוי שנעשה לגבי תוכנית המינויי/ בעקבות הטלת מס על , פרסיי/ חפציי/

  .זכייה בהגרלות

המוגשת בד בבקשה חלטה הכי הלהורות ,  לחוק תובענות ייצוגיות25בהתא/ להוראות סעי�   .יא

י בית המשפט הנכבד וכי הוצאות הפרסו/ " תפורס/ באופ� שייקבע ע, בבד ע/ התובענה דנא

  .נתבעיושתו על ה

, , לאישור התובענה כתובענה ייצוגיתבקשהה שטרח בהגשת התביעה ותובעלפסוק לטובת ה  .יב

, )כלל חברי הקבוצה משווי הסעד הכולל שייפסק ל5%! שלא יפחת מ(שיפוי ופיצוי מיוחד 

 . לחוק תובענות ייצוגיות22כאמור בסעי� 

לאישור התובענה כתובענה  והבקשה בתביעה תובעלפסוק לטובת עורכי הדי� המייצגי/ את ה  .יג

מ משווי הסעד הכולל שייפסק " בתוספת מע15%!שלא יפחת מ(שכר טרחה מיוחד  , ייצוגית

 .תובענות ייצוגיות לחוק 23בהתא/ לאמור בסעי� , )לכלל חברי הקבוצה



   מבוא כללי�' חלק א

או רשלנות שמבצע מפעל /או תרמית מכוונת  ו/עילתה העיקרית של תובענה זו היא בהטעיה ו .1

וזאת , "תוכנית המנויי/ של מפעל הפיס"כלפי ציבור המנויי/ של ") נתבעה: "להל�(הפיס  

 שווי ער� כספי זהה במבנה פרסי/ אחר שהינו לכאורה בעל, באמצעות החלפת מבנה הפרסי/

כאשר בפועל שווי הער� הכספי אותו מקבלי/ המנויי/ הינו נמו� באופ� , למבנה הקוד/

וכ� באי התאמתה במועד של שיטת הפרסי/ נשוא תוכנית המנויי/ להוראות , משמעותי

 .המיסוי שהוחלו על זכייה בפרסי מפעל הפיס

ישור מאת המדינה לקיי/ הגרלות  שהנו גו� מונופוליסטי לו נית� באופ� בלעדי אנתבעה .2

והוא מנצל לרעה את מעמדו ואת האמו� העיוור שנותני/ בו ציבור לקוחותיו , מסוגי/ שוני/

כדי להונות את ציבור ,  בפרטנתבעבכלל וציבור המנויי/ במסגרת תוכנית המנויי/ של ה

ווחיו להגדיל את הכנסותיו ור, המנויי/ ולהוליכ/ כסומא באפילה במטרה אחת ויחידה

 .באופ� המרע ע/ ציבור המנויי/ שלו

 עושה שימוש ציני לרעה ג/ בחוסר היכולת של נתבעה, כפי שיובהר בהרחבה בתובענה דנא .3

ואט אט מגדיל , נתבעהמנוי הסביר לעקוב ולנתח את תרגיליו ותכסיסיו החשבונאיי/ של ה

ו� התגמולי/ הוא את רווחיו על חשבו� רווחת/ הכלכלית של ציבור המנויי/ ועל חשב

 . עצמו מצהיר בכל פרסומיונתבעהכספיי/ שאמורי/ להשתל/ לאותו ציבור המנויי/ כפי שה

 לכיסו שלא כדי� ובניגוד גמור נתבעכל אות/ עשרות מיליוני שקלי/ שגבה ה, יודגש ויובהר .4

" לחזור"היו אמורי/ , נתבעלהתחייבויותיו כלפי ציבור המנויי/ בתוכנית המנויי/ של ה

 א� – נתבעאל ציבור המנויי/ בתוכנית המנויי/ של ה,  פרסי/ בעלי שווי כספי ממשיבדר� של

 .נתבענבלעו בקופתו של ה

 פועל בתו/ לב אל מול ציבור המנויי/ הנאמ� וא� נתבעלו היה ה, נאדכפי שיובהר בתובענה  .5

מעניק לציבור המנויי/ את הזכות ליהנות מפירות ההנחות הנכבדות מה/ חזקה שנהנה 

פרסי/ בעלי שווי , כפי שמגיע לו על פי כל די�, היה ציבור המנויי/ זוכה לקבל לידיו, בענתה

 .כספי רב יותר מאלה המחולקי/ לו בפועל

הוראות ,  הוראות חיקוק שונות כפי שיפורט בהרחבה בתובענה דנאנתבעהפר ה, במעשיו .6

 . גיותבחוקקו את חוק תובענות ייצו, חיקוק אליה� התכוו� המחוקק בי� היתר

, בנספחי) ומסמכי) רבי) כפולי), למע� הנוחות וכדי שלא להכביד על בית המשפט הנכבד .7

 דנא את בית המשפט הנכבד לנספחי) המפורטי) בחוות תובענה במסגרת התובעיפנה ה

 לכתב '1כנספח המצורפת , ")חוות הדעת: "להל�(דעתו של המומחה מר מרדכי אריאל 

 .וד הימנומהווה חלק בלתי נפר, התביעה

  הצדדי) להלי- �' חלק ב

  תובע ה�. 1.ב

לעיל  (מנוי של תוכנית המינויי) של מפעל הפיסאזרח ישראל החי בישראל הינו , תובעה .8

 תובעה. 1992 החל משנת ,)שמונה עשרה שנה (18 �יותר מ") תוכנית המנויי): "ולהל�



 ושאר תובעה. נתבעי המשתת� קבוע בהגרלת תוכנית המינויי/ של מפעל הפיס שנערכת על יד

 על הגרלות תוכנית המינויי/ של מפעל הפיס נתבענחשפי/ לפרסומי/ של ה, חברי הקבוצה

 .שהוא עור� מידי שבוע

 1981 –א "תשמ, פ חוק הגנת הצרכ�" רכש מנוי לשימוש אישי ולכ� הנו מוגדר כצרכ� עתובעה .9

 :כדלקמ�, הקובע, ")חוק הגנת הצרכ�:"להל�(

ה נכס או מקבל שירות מעוסק במהל- עיסוקו לשימוש שעיקרו  מי שקונ�" צרכ�"

 ";ביתי או משפחתי, אישי

 להשתתפות בתוכנית העיקריי)אחד המניעי/ ,  כמו לגבי חברי הקבוצהתובעג/ אצל ה .10

 כפי ,שיעור החזר הפרסי) וזכייה בפרסי) המובטחי)המנויי/ של מפעל הפיס היא 

  : החדש עצמו טע� בהקשר של הגרלת הלוטונתבעשה

כל הגרלה מורכבת ממספר פרמטרי) כשהפרמטר החשוב , לטענת מפעל הפיס"

שיעור ההחזר , לפי הפרמטר הזה", מבחינת הצרכני) הוא שיעור החזר הפרסי)

 המשמעות היא שהרבה יותר כס1 חוזר בפרסי) לציבור �60% ל�57%גדל מ

ת מספר גדל בצורה משמעותי, לאחר התחלת השימוש בשיטה החדשה. הלקוחות

  " המיליונרי) החדשי) וס- הכס1 שחזר לציבור

 באתר האינטרנט וואלה 11/10/2009העתק מצול/ ונאמ� מכתבה שפורסמה ביו/ 

  .הימנוומהווה חלק בלתי נפרד  '2 כנספח מסומ�, לכתב התביעהמצור� 

) בפרסומי/ המצורפי/ לתובענה דנא, ובי� היתר( בשני/ קודמות וכיו/ נתבעפרסומי ה .10

את " מפתי/"או /קר באלו הנוגעי/ למבנה הפרסי/ המחולקי/ ושוויי/ ה/ המניעי/ וובעי

בעוד . להיות מנוי בתוכנית המנויי/ של מפעל הפיס, תובעוביניה/ ה, מנויי תוכנית המנויי/

על , וכ� ג/ יתר המנויי/, תובעהסתמ� ה, נתבעסוג מבנה הפרסי/ נקבע בלעדית על ידי ה

הפרסי/ שמוחזר לו כמנוי וס� השווי הער� הכספי של הפרסי/ אמונתו שס� שיעור החזר 

  . מדווח עליה/נתבעהינ/ אכ� כפי שה

העובדה שסכו/ שווי ,  אותה מבקש התובע לייצגכמו ג/ לגבי כלל חברי הקבוצה, תובעלגבי ה .11

או / ונתבענמו- משמעותית מהשווי אותו מפרס) ההער� הכספי של הפרסי/ המוחזר לה/ 

 –שכ� , "עניי� מהותי"הוא ,  מהשווי הכספי אותו ה) מקבלי) בפועלנמו- משמעותית

ואכ� הוא ,  לטעותתובע עלול היה ה– שיתוארו להל� נתבעאו מחדלי ה/כתוצאה מפעולות ו

 .לגבי עניי� זה, טעה בפועל

.  כמו שאר חברי הקבוצה הינו מנוי המשל/ באופ� קבוע על הגרלות בתוכנית המנויי/תובע ה .12

 � בחוסר תובעלהטעות וא� להונות את מנוייו ועליה/ ה,  לעצמו לנצלנתבעה" המרש"לפיכ

, כל זאת למרות שעליו לנקוט ביתר הגינות ותו/ לב ביחסיו כלפי ציבור מנוייו הנאמ�. תו/ לב

 .אשר חלק ניכר מה/ מנויי/ מזה שני/ רבות

ו המשפטי הוא ולפיכ� ברי כי מעמד,  לשימושו האישי1992 רכש כרטיס מנוי בשנת תובעה .13

 .הצרכ�בחוק הגנת כהגדרת מושג זה , "צרכ�"כשל 



,  כמצוי� של הכרטיס1992העתק מצול/ ונאמ�  של כרטיס המנוי אליו הוא מנוי משנת 

 .הימנוומהווה חלק בלתי נפרד  '3כנספח מסומ� , לכתב התביעהמצור� 

,  תובענות ייצוגיותלחוק) 1)(ב(4! ו) 1)(א(4 עומד בתנאי הוראות סעי� תובעברי הוא כי ה .14

 בקשה לאישור ,  בד בבד ע/ הגשת התובענה דנא ולפיכ� הנו רשאי להגיש2006!ו"תשס

  .לבית המשפט הנכבד, התובענה כתובענה ייצוגית

 נתבע ה�. 2.ב

ולפיכ� מעמדו , כרטיסי הגרלה לציבור" בדר� עיסוקו"אשר מוכר , "עוסק" הינ� נתבעה .15

  .מושגי/ אלו בחוק הגנת הצרכ�כהגדרת , "עוסק"המשפטי הינו כשל 

  ;כולל יצר�,  מי שמוכר נכס או נות� שירות דר- עיסוק�" עוסק"    

על פי , 1951הוק/ בשנת ") המפעל"או /ו" מפעל הפיס: "להל� ייקרא ג/(מפעל הפיס , נתבעה .16

, המטרות בעיקריות של המפעל. כחברה מוגבלת בערבות בלא הו� מניות, החלטת הממשלה

� עריכת הגרלות והימורי/ ושימוש בעודפי ההכנסות על ההוצאות למת� סיוע הוגדרו לצור

  .כספי להקמת מבני/ לצורכי בריאות וחינו� ולעידוד המחקר

מצויה , אול/, בפועל מפעל הפיס הנו חברה פרטית שאמנ/ אינה מהווה זרוע של המדינה .17

 .בשליטת השלטו� המקומי ומשרד האוצר של מדינת ישראל

נציגי משרד האוצר ,  חברי/ והנו מורכב מנציגי רשויות מקומיות13מפעל הפיס בדירקטוריו�  .18

 .  שני/7!י ראש הממשלה וכהונתו מוגבלת ל"ר הדירקטוריו� ממונה ע"יו. ונציגי משרד הפני/

מפעל הפיס מפעיל מספר סוגי הגרלות והימורי/ בניה/ הגרלה שבועית הנושאת פרסי/  .19

ההגרלות וההימורי/ . מהפרסי/ קיימת תוכנית מינויי/כיו/ לגבי חלק . כספיי/ קבועי/

מהמנהל , 1977!ז"התשל,  לחוק העונשי�231נערכי/ על פי היתר שקיבל מפעל הפיס לפי סעי� 

 . שהוסמ� לכל בידי שר האוצר, הכללי של משרד האוצר

המבנה הארגוני של מפעל הפיס הנו מערכת משומנת המעסיקה בעלי מקצוע בכל התחומי/  .20

 . רואי חשבו� ויועצי/ משפטיי/, כספי/, אנשי כלכלה, לרבות, ונטי/הרלו

!  ו2005העתקי/ מצולמי/ ונאמני/ מהמבנה הארגוני של מפעל הפיס כפי שפורסמו בשנת 

בהתאמה  '2עד ' 1כנספחי) מסומני/ ,מצורפי/ לחוות הדעת , י מפעל הפיס עצמו"ע, 2008

 . הימנהומהווי/ חלק בלתי נפרד 

גו� ציבורי בעל זיכיו� בלעדי לעריכת הגרלות ומשחקי מזל "גדיר עצמו כמפעל הפיס מ .21

מציג את עצמו כמי שמחויב לשקיפות ואמינות מירבית כלפי ציבור א� , וככזה" בישראל

אותה מבקש התובע  שהנ) חברי הקבוצה, לקוחותיו ובכלל) ציבור לקוחות מפעל המנויי)

  .לייצג

  

  



מצור� , ת לאמינות מרבית שפרס/ מפעל הפיס עצמוהעתק מצול/ ונאמ� ממסמ� מחויבו

 .הימנהומהווה חלק בלתי נפרד  '3כנספח מסומ� ,  לחוות הדעת

במש� עשרות שנות קיומו הוא הרחיב וגיוו� . מפעל הפיס הוא מפעל ההגרלות הגדול במדינה .22

 מי !את פעולותיו והצליח והרגיל ציבור גדול במדינת ישראל להשתת� בהגרלות שהוא מקיי/ 

בדר� זה הצליח מפעל הפיס לגייס סכומי . ומי באופ� אקראי) דר� תוכנית המנויי/(בדר� קבע 

בניכוי פרסי/ והוצאות הוזרמו ברוב/ לרשויות , משאבי/ אלה. כס� ניכרי/ מהציבור

, לש/ השקעה במבני/ המשרתי/ את מערכת החינו� ולמטרות אחרות, המקומיות

ומרכזי/ לפעילות ,  המשרתי/ את בריאות הציבורשהעיקריות שבה� השקעות במבני/

 .קהילתית

ושכזה חלה עליו חובה  , ")דו מהותי"גו� משפטי (אי� חולק כי מפעל הפיס הנו גו� מעי� ציבורי  .23

ראה לעני� . (מוגברת לנהוג בתו/ לב וכ� חלה עליו חובת תו/ לב מוגברת כלפי ציבור לקוחותיו

 רחל 1046/04ע "ע לפסק הדי�  וכ� 23פסקה ,  גדעו� גדות'מפעל הפיס נ ,300851/98ב "ע,  זה

   .מפעל הפיס' נ) במסגרת ערעורי) שאוחדו(' גואטה ואח

  לכתב התביעה העובדות הצריכות –' חלק ג

   רקע עובדתי לעני� תוכנית המנויי) של מפעל הפיס�. 1.ג

  . בלבדהתובענה דנא מתייחסת לציבור לקוחות מפעל המנויי/ של מפעל הפיס ולה/ .24

, מקבל מספר כרטיס קבוע, כל רוכש כרטיס מנוי, במסגרת תוכנית המנויי/ של מפעל הפיס .25

בנוס� לפרסי/ כספיי/ עשויי/ חברי . ומדי שבוע נערכת הגרלה בה עולי/ מספרי/ בגורל

הפרסי) : "להל�(טלויזיות וחופשות , מפעל המנויי/ לזכות בפרסי/ חפציי/ כגו� מכוניות

שבה ) חובה לנצח (Must Win הפרס הראשו� והשני ההגרלה פועלת בשיטת לגבי"). החפציי)

כאשר יש לזכור כי לעיתי/ עולה בגורל מספר מנוי שטר/ (מגרילי/ את המספרי/ שוב ושוב 

לגבי שאר ). עד אשר ימצא מנוי זוכה(עד אשר יעלה בגורל זוכה אחד , )נרכש על ידי מא� דהוא

  . א על בסיס סטטיסטי והזכייה היMust Winהפרסי/ אי� 

מקבל מספר מזל אישי / המצטר� בוחר–השיטה . החברות במנוי של מפעל הפיס פשוטה מאוד .26

מספר זה . שילווה אותו בכל הגרלות השייכות א� ורק למנויי מפעל הפיס, ב� שש ספרות

�מספר המנוי האישי ישתת� בחמש הגרלות . למספר מנוי הפיס האישי הקבוע שלו  יהפו

  . בדר� כלל בימי חמישי!בכל חודש רגילות 

 60כ "ובסה, במסגרת תוכנית המנויי/ של מפעל הפיס בכל חודש נערכות חמש הגרלות .27

רוכש לעצמו את ,  שקל60כל בעל מנוי פיס המשל/ תשלו/ חודשי קבוע של . הגרלות בשנה

 2008בסו� ).  הגרלות בשנה60כ "סה(הזכות להשתת� באות/ בחמש הגרלות בכל חודש 

  . מנויי/580,921וכנית המנויי/ כללה ת

בה מוגרלי/ , Must Winבשיטת בכל חודש ישתת� המנוי ג/ בהגרלה חודשית קבועה , בנוס� .28

  .כולל טיסות ובתי  מלו�,  לילות לברצלונה4 חופשות זוגיות בנות 75פרסי/ חפציי/ למשל 



מנוי הפעילי/ של ובה� משתתפי/ רק מספרי ה, כל אחת מההגרלות לעיל ה� הגרלות סגורות .29

  .נכו� למועד כל הגרלה והגרלה, תוכנית המנויי/

לפיה , התוכנית במתכונת הנוכחית. 1982תוכנית המינויי/ של מפעל הפיס נוסדה בשנת  .30

תוכנית "תוכנית הגרלה ל"תחילה . 1999קיימת החל משנת , למינויי/ הגרלות נפרדות

, 4286 – 4274' עמ, 28.6.1999מתארי�  4774ילקוט הפרסומי/  פורסמה ב–"" 2000המינויי/ 

 נפרד בלתי חלק ומהווה '4כנספח  מסומ�, לחוות הדעת   מצור�הימנושהעתק מצול/ ונאמ� 

  .ההימנ

שהעתקי/ מצולמי/ ונאמני/ , בוצעו חמישה שינויי/" 2000תוכנית המינויי/ "ב .31

  .ההימנ נפרד  ומהווי/ חלק בלתי '5 כנספחמסומני/ , מצורפי/ לחוות הדעת , מפרסומיה/

תוכנית "תוכנית הגרלה ל"פורסמה ברשומות , 31/08/2005בשלב מאוחר יותר ביו/  .32

שהעתק מצול/ ונאמ� , 3974 – 3956'   עמ5431ילקוט הפרסומי/ ראה " 2005" המינויי/

  .ההימנמהווה חלק בלתי נפרד  '6כנספח מסומ� ,  מצור� לחוות הדעתהימנו

תוכנית הגרלה (הודעה מאת מפעל הפיס  "5788פרסומי/  פורסמה בילקוט ה25/3/2008ביו/  .33

הינו שינוי מבנה הפרסי/ ,  דפי/18האוחזת , כאשר עיקר הודעה זו, )"2008למנויי פיס 

העתק מצול/ ונאמ� .  ליבת התביעה דנא–שתוצאתו הקטנת הפרסי/ המחולקי/ למנויי/ 

ומהווה חלק בלתי נפרד  '7כנספח מסומ� , מצור� לחוות הדעת , 5788מילקוט הפרסומי/ 

 .ההימנ

 ! שיעור ס� הפרסי/ הינו כ"מפעל הפיס מצהיר לגבי מפעל המינויי/ כי , בפרסומי/ שוני/ .34

העתקי/ מצולמי/ ונאמני/ מהודעות ".  מהכנסות הכרטיסי/ המשתתפי/ בהגרלה60%

  ,3/2010!2 ! ו5/2009לחודשי/ " אי� משתתפי/ "–" מנוי פיס"מפעל הפיס לציבור בעניי� 

ומהווי/ חלק בלתי נפרד ,  בהתאמה'ב9עד ' 8כנספחי) מסומני/ , מצורפי/ לחוות הדעת

  . הימנו

ש/ לחודש " עיתו� מנויי הפיס"קטע רלוונטי מ,  לחוות הדעת'10כנספח כמו כ� מצור� 

 מפעל הפיס מחזיר לציבור ! פרסי) לזוכי)"בעמודו האחרו� נאמר בי� השאר . 10/2007

 " מס� כל המכירות%60רלות השונות לקוחותיו המשתת� בהג

  אותה מבקש התובע לייצג שהנ) חברי הקבוצה � ציבור המנויי) �. 2.ג

עמד מספר כרטיסי המנוי  , י חברת מעלות" ע06/11/2005בהתא/ לפרסו/ שפורס/ ביו/  .35

עמד , 2005 מנויי/ ואילו בשנת 569,000!  על כ2004בתוכנית המנויי/ של מפעל הפיס בשנת 

ח מעקב מפעל הפיס "העתק מצול/ ונאמ� מדו.  מנויי/593,000!טיסי המנוי על כמספר כר

 '12כנספח מסומ� , מצור� לחוות הדעת, י חברת מעלות" שפורס/ ע2005לחודש נובמבר 

  .ההימנומהווה חלק בלתי נפרד 

!עמד מספר כרטיסי המנוי בתוכנית המנויי/ על כ, 2006בשנת , בהתא/ לפרסומי מפעל הפיס .36

ממפעל " ו03/2006העתקי/ מצולמי/ ונאמני/ מפרסומי מפעל הפיס מחודש .  מנויי/590,000



כנספחי) מצורפי/ לחוות הדעת מסומני/ , " 2006חוק חופש המידע ! די� וחשבו� שנתי!הפיס

 .ההימנומהווי/ חלק בלתי נפרד ,   בהתאמה'14עד ' 13

שהעתק מצול/ " 2008ידע חוק חופש המ–מפעל הפיס די� וחשבו� שנתי "בהתא/ לפרסו/  .37

עמד , ההימנ ומהווה חלק בלתי נפרד '15כנספח מסומ� , ונאמ� הימנו מצור� לחוות הדעת

 .  מנויי/580,921 על 2008מספר כרטיסי המנוי בתוכנית המנויי/ בסו� שנת 

שהעתק מצול/ " 2008חוק חופש המידע –מפעל הפיס די� וחשבו� שנתי " בהתא/ לפרסו/  .38

עמד , ההימנ ומהווה חלק בלתי נפרד 'א15כנספח מסומ� , צור� לחוות הדעתונאמ� הימנו מ

 .  מנויי/571,433 על 2009מספר כרטיסי המנוי בתוכנית המנויי/ בסו� שנת 

   ההטעיה שמטעה מפעל הפיס את ציבור המנויי)�. 3.ג

פ� או לכל הפחות באו(מפעל הפיס מטעה באופ� מכוו� ,  דנאבתובענהכפי שיובהר בהרחבה  .39

גר/ וגור/ לה/ לחסרו� כיס , ושיטתי את ציבור המנויי/ בתוכנית המנויי/) רשלני רבתי

  .משמעותי

ביצע , בניגוד להצהרות מפעל הפיס בדבר שיעור הפרסי/ המוחזר כביכול לציבור המנויי/ .40

 וממשי� לבצע  במכוו� הטעייה שיטתית העולה כדי תרמית אשר מסבה נזק  מפעל הפיס

לא כל שכ� אינו מקיי/ את החוזה בינו  ,  אותה מבקש התובע לייצגקבוצה ולחברי התובעל

  . וחברי הקבוצה בתו/ לבתובעובי� ה

הקטי� מפעל הפיס במסווה מתוחכ/ של , באמצעות החלפת מבנה הפרסי/ לציבור המינויי/ .41

ובכ� , לציבור המנויי/" המוחזרי/"כביכול את שווי הער� הכספי של הפרסי/ " הטבה"

  . הנאמ� הוא מנויי תוכנית המינויי)ח ציבור לקוחותיו"עת הכנסותיו  אהגדיל

הקטנת לא מ� המותר לציי� כי מפעל הפיס כלל לא טרח ליידע את ציבור המנויי/ אודות  .42

באמצעות מסע פרסו/ , נהפו� הוא. הער- והשווי של הפרסי) המחולק לאותו ציבור

לפיה הוא כביכול מיטיב הוא ע/ , יצר וממשי� ליצור מפעל הפיס את האשליה, אגרסיבי

  .הפו- לחלוטי�המצב בפועל הנו ,  דנאתובענהכפי שיובהר , אול/. ציבור המנויי/

. ולא לש/ רווח אישי, ברי כי מפעל הפיס עוסק בהימורי/ לש/ תמיכה ברשויות המקומיות .43

לש/ אי� בכ� כדי להתיר לו להטעות את ציבור מנוייו , כפי שיפורט בהרחבה להל�, אול/

דווקא בשל תחו/ עיסוקו של , אדרבא. השגת יעדי/ אילו והגדלת מצבת הכנסותיו ורווחיו

, )מעי� תאגיד ציבורי(והדו מהותי " מעי� מונופוליסטי"ומעמדו ה) הימורי/ והגרלות(המפעל 

 .בחובת מהימנות ואמינות מוגברת ובתו/ לב בכל יחסיו ע/ הציבור, עליו לנקוט בהגינות יתר

רווחי מפעל ,  בשני/ האחרונותהל- וקט�ור החזר הפרסי/ אותו קיבלו מנויי הפיס בעוד שיע .44

;  מיליו� שקלי/ חדשי/700 !  על רווחי/ של כ נתבע דיווח ה2006בשנת . הלכו וגדלוהפיס 

 דיווח 2009בשנת ;  מיליו� שקלי/ חדשי/800 ! על רווחי/ של כ נתבע דיווח ה2008בשנת 

 דיווח על רווחי) ברבעו� 2010בשנת ו;  מיליו� שקלי/ חדשי/850 ! על רווחי/ של כנתבעה

 יחצה מפעל הפיס 2010צפוי שבשנת קרי ,  מיליו� שקלי) חדשי)390 –הראשו� בלבד של כ 

  . את ר1 מיליארד השקלי) לעניי� רווחיו



או הגרלות שהפעיל מפעל הפיס /יחד ע/ זאת שיעור החזר ס� הפרסי/ בכל המשחקי/ ו .45

שחלק משמעותי מהגידול של רווחי מפעל הפיס נבע ישירות , מכא�. נהכמעט ולא השת

 .מהקטנת שיעור הפרסי/ של מנויי המפעל

 MUSTהפרס הראשו� והפרס השני פועלי/ בשיטת , בהתא/ להוראות תוכנית המנויי/ .46

WIN ) א/ עלה , כלומר. והפרסי/ האמורי/ יועלו בגורל ויחולקו בכל מקרה, )חובת זכייה

 מספרי/ 999,999ההגרלה מבוצעת מתו� (ר שאינו מנוי על תוכנית המנויי/ בגורל מספ

עד שיעלו מספרי/ המשויכי/ למנוי , תבוצע ההגרלה מחדש) קיימי/ במאגר של מפעל הפיס

 .יתר הפרסי/ מוגרלי/ על בסיס הערכה סטטיסטית. פעיל לו יחולק הפרס

 �8ממורכב ס� הפרסי/ השוט� )  לחוות הדעת 6נספח " (2005 המנויי/ תוכנית"במסגרת  .47

 :כפי שיפורט להל�דרגות פרסי) ) שמונה(

 כרטיסי) מספר הפרס סוג (*) המשיכות שיטת

 מסוג זוכי) בפרס

 זה

 סכו)

 הפרס מסוג

 )"(זה 

 כ"סה

סכו) 

הפרסי) 

)"( 

מספר 

 "משיכות"

 מספר

 הספרות

 ראשו� פרס

  הספרות6כל  1 1,500,000 1,500,000 1 בחודש הראשונה בהגרלה

  הספרות6כל  3 1,500,000 500,000 3 בחודש השניה בהגרלה

  הספרות6כל  6 1,500,000 250,000 6 בחודש השלישית בהגרלה

  הספרות6כל  12 1,500,000 125,000 12 בחודש הרביעית בהגרלה

  הספרות6כל  15 1,500,000 100,000 15 החמישית בחודש בהגרלה

ותה  מכוניות שעל2 שני פרס
) כולל גילו/(למפעל 

של כל אחת מה� 
 ) (**)בקירוב(

  הספרות6כל  2 200,000 100,000

  סופיות5 6 165,000 5,000 (***) 33  שלישי פרס

  סופיות4 2 110,000 1,000 (***) 110  רביעי פרס

  סופיות3 2 110,000 100 (***) 1,100 חמישי פרס

  סופיות3 6 165,000 50 (***) 3,300  שישי פרס

  סופיות2 2 275,000 25 (***) 11,000 שביעי פרס

  סופיות1 2 1,210,000 11 (***) 110,000 שמיני פרס

   3,725,000   הגרלה בכל פרסי) כ"סה

   . להל�5סעי�  ראה (*) 

  .להל� )ב (11סעי� ראה - הפרס מכונית של הייצור ושנת הדג/, היצר� לגבי (**)

  ".סטטיסטית הערכה (***)

 



שעולי/ )  מתו� מיליו� המספרי/ הקיימי/20%( מספרי/ 200,000  ! מורכב מהפרס השמיני .48

 מנויי/ 110,000 !בס� הכל כ.  שקלי) חדשי)11כל אחד מה) זוכה בס- של כאשר , בגורל

זוכי/ או אמורי/ לזכות )  מנויי/ פעילי/ כפי שיפורט להל�550,000 ! מס� קיי/ של כ20%(

בחישוב  0 6,050,000בכל הגרלה או  0  1,210,000ס� הפרס אמור להיות , בפרס זה דהיינו

  .חודשי

 580,000 !כ,  2005בפועל לאור העובדה כי מספר המנויי/ הנכו� הנו בממוצע שנתי החל משנת  .49

/ לחלוקה הנ/ כמפורט אזי הסכומי/ הנכוני,  כפי שחישב מפעל הפיס550,000מנויי/ ולא 

 :בטבלה שלהל�

  

 כרטיסי) ספרמ הפרס סוג (*) המשיכות שיטת

 מסוג זוכי) בפרס

 זה

 סכו)

 הפרס מסוג

 )"(זה 

 כ"סה

סכו) 

הפרסי) 

)"( 

מספר 

 "משיכות"

 מספר

 הספרות

 ראשו� פרס

  הספרות6כל  1 1,500,000 1,500,000 1 בחודש הראשונה בהגרלה

  הספרות6כל  3 1,500,000 500,000 3 בחודש השניה בהגרלה

  הספרות6כל  6 1,500,000 250,000 6 בחודש ישיתהשל בהגרלה

  הספרות6כל  12 1,500,000 125,000 12 בחודש הרביעית בהגרלה

  הספרות6כל  15 1,500,000 100,000 15 החמישית בחודש בהגרלה

 מכוניות שעלותה 2 שני פרס
) כולל גילו/(למפעל 

של כל אחת מה� 
 ) (**)בקירוב(

  הספרות6כל  2 200,000 100,000

  סופיות5 6 174,000 5,000  (*)35  שלישי פרס

  סופיות4 2 116,000 1,000  (*)116  רביעי פרס

  סופיות3 2 116,000 100  (*)1,160 חמישי פרס

  סופיות3 6 174,000 50 (*)3,480  שישי פרס

  סופיות2 2 290,000 25 (*)11,600 שביעי פרס

  סופיות1 2 1,276,000 11 (*)116,000 שמיני פרס

  הגרלה בכל פרסי) כ"סה
 3,846,000   

  

  המנויי/' הערכה סטטיסטית בהתא/ למס(* )  

שאמורי/ להיות מחולקי/  0 1,276,000 !מדובר א/ כ� בס� כולל של כ, הפרס השמיניעבור  .50

האמורי/ להיות מחולקי/  0  6,380,000 !הגרלה או בס� כולל של כ לציבור המנויי/ בכל

 מס� כל הפרסי/ ששולמו למנויי/ 33.1% !סכו/ זה שווה ער� לכ. ר המנויי/ בכל חודשלציבו



כפרסי/ מידי חודש ומהווה נדב� מרכזי בתקבולי המנויי/ בתוכנית המנויי/ של מפעל הפיס 

 . ה� בסכומו המצטבר וה� במספר המנויי/ שעלו בגורל וזכו בפרס כספי

51. � 5X( י " ש19,320,000כי תוכנית המנויי/ בכל חודש וחודש שיל/ מפעל הפיס לזו, כ

 .לזוכי הפרס השמיני 0 6,380,000מה/ )  0 3,846,000

 580,000!כ,  מנתה קבוצת ציבור המנויי/במועדי/ הרלוונטיי/,  דנאבתובענהכפי שיפורט  .52

ולפיכ� חלוקת הפרסי/ בכל הגרלה ) בממוצע שנתי בחמש השני/ האחרונות(כרטיסי מנוי 

 .ריכה להיות כאמור בטבלה לעילוהגרלה הייתה צ

  

  שינוי מבנה ההגרלות על ידי מפעל הפיס�. 4.ג

החליט מפעל הפיס לבצע  , 2008 ובאופ� קבוע החל מפברואר 2003במספר הגרלות החל משנת  .53

בפרסומי/ השוני/ טע� מפעל הפיס שהפרסי/ . במבנה הפרסי) החודשי" שינויי)"

מפעל הפיס שינה את . "שווי ער- כספי"כספיי/ או /הכספיי/ מוחלפי/ בפרסי/ חפציי/ ו

  :מבנה הפרסי/ באחת משתי האפשרויות להל�

ובמקומ/ יוגרלו ,  מיליו� שקל19,230,000 �כביטול ס� כל הפרסי/ החודשי בס� של   .א

בחודשי/ .  מיליו� שקל בלבד19,000,000בשווי ער- כספי כביכול של פרסי/ חפציי/ 

 מיליו� שקל בלבד 18,000,000שווי הפרסי/ החפציי/ היה   2005!2004מסויימי/ בשני/ 

. 

ובמקומה ,  מיליו� שקל6,380,000 �כ ביטול מדרגת הפרס השמיני בס� חודשי כולל של   .ב

  .  מיליו� שקל בלבד6,000,000בשווי בער- כספי כביכול של יוגרלו פרסי/ חפציי/ 

בפרסי/ חפציי/ בשווי  0 19,230,000 –החלפת ס� כל הפרסי/ ששווי/ המקורי היה כ  .54

התבצעה במספר מקרי/ במסגרת , בלבד 0 18,000,000וא�  0 19,000,000 !מוצהר של כ

  .פרסומי/ חודשיי/ של מפעל הפיס להחלפת מבנה הפרסי/ החודשי

 !בפרסי/ חפציי/ בשווי מוצהר של כ 0 6,380,000 !החלפת  הפרס השמיני בשווי מקורי של כ .55

בצעה במסגרת פרסומי/ חודשיי/ של מפעל הפיס להחלפת הפרס הת, בלבד 0 6,000,000

 25/03/2008ובאופ� קבוע בהתא/ לפרסו/ מיו/ , 2007השמיני במספר מיקרי/ החל ממאי 

)" 2008תוכנית הגרלה למנויי פיס (הודעה מאת מפעל הפיס  "5788בילקוט הפרסומי/ 

מדרגת הפרס בוטלה ובמקומה  באופ� ש.במסגרתה הודיע מפעל הפיס על שינוי מבנה הפרסי/

  . "�6,000,000יוגרלו פרסי) חפצי) בשווי ער- כספי של כ

הקטי� מפעל הפיס את שווי הפרסי/ בחלק מ� ההגרלות בס� של , באבחת חרב אחת, דהיינו .56

הוקטנה באופ� קבוע בס� של , בכל חודש ואילו מדרגת הפרס השמיני 0 230,000לפחות 

 ). דנאתובענהבעלה מכ� כפי שיפורט וא� למ(בכל חודש  0 380,000

, כי התנהלותו של מפעל הפיס עולה כדי עשיית עושר ולא במשפט, אי� ולא יכול להיות חולק .57

  .וזאת על חשבונ/ של כלל ציבור המנויי/ בתוכנית המנויי/



י מפעל הפיס "ע, וא� מחולקי/ כיו/, ער� הפרסי/ החפצי/ שחולקו,  דנאתובענהכפי שיובהר  .58

 .נמו- משמעותית ג) מהסכו) המופחת עליו הצהיר מפעל הפיס, מנויי/לציבור ה

פרס/ , במסגרת מסעי פרסו/ אגרסיביי/ בכל אמצעי המדיה העולי/ בי� היתר כדי תרמית .59

 תו� !בפרסי/ גדולי/ יותר כביכול " הפרסי/ הקטני/"ומפרס/ מפעל הפיס את החלפת 

 בהחלפת הפרסי/ האמורה קיצ� מפעל את העובדה כי בפועל, שמסתיר הוא מציבור המנויי/

 .הפיס בער� הכספי של הפרסי/ המחולקי/ במסגרת תוכנית המנויי/ באופ� משמעותי

והיא , אי� ולא יכול להיות כי סיבה אחת מהותית קיימת להתנהלות מפעל הפיס כאמור .60

 .הגדלת רווחי המפעל על חשבו� ציבור המנויי/ הנאמ� שלו

  על ידי מפעל הפיס אופ� ביצוע ההטעיות�. 5.ג

    מההכנסות%60 אי מת� פרסי) בשווי של �. 1.5.ג

ממוצע ( מנויי/ 580,000עולה על , מספר חברי המנויי/ בתוכנית המנויי/, כפי שהובהר לעיל .61

  ).שנתי בחמש השני/ האחרונות

הינו , לחברי תוכנית המנויי/הצהיר מפעל הפיס כי שיעור החזר הפרסי/ , בפרסומי/ שוני/ .62

 מהכנסותיו ג/ בשאר 60%נציי� ג/ שמפעל הפיס מצהיר על שיעור החזר פרסי/ של .   60%!כ

  .   וחישגד123, 777פיס , אנס'צ, לוטו: ההגרלות

בפועל מבסס מפעל הפיס את חישוביו לשיעור החזר הפרסי/ על בסיס היסטורי מטעה של  .63

ממוצע בחמש השני/ בעוד מספר המנויי/ ה.  110 מנויי/ בלבד ומחיר הגרלה של 550,000

 . 120 מנויי/ ומחיר ההגרלה הוא 580,000 !האחרונות הוא כ

לאור העובדה כי מספר הזוכי/ בהגרלות הרגילות בפרסי/ הראשו� והשני וכ� בהגרלה  .64

 כ- קט�, כי ככל שמספר המנויי/ גדל, אזי ברי לכל בר בי רב, הנו מספר קבוע, החודשית

 . כנגזרת באחוזי/ מס� ההכנסותשיעור ההחזר הכספי לציבור המנויי/

חישוב נכו� של הסכומי/ המוחזרי/ כהחזר כספי לציבור המנויי/ ,  דנאתובענהבכפי שיובהר  .65

, מראה באופ� ברור שאינו משתמע לשני פני/, על בסיס התייחסות למספר הנכו� של המנויי/

ית משיעור נמו- משמעות,  מפעל הפיס לציבור מנוייונתבעשווה ער� ש/כי ההחזר הכספי

 .ההחזר המוצהר על ידו

לעומת הגרלת תוכנית המנויי/ בה שיעור החזר הפרסי/ בפועל נמו� משמעותית משיעור  .66

ביתר ההגרלות אות� מקיי/ מפעל הפיס שיעור החזר הפרסי/ , 60%ההחזר המוצהר בס� של 

ישגד וח, )60.0% (123, )59.6% (777פיס , ) 62.5%(אנס 'צ, )60%(לוטו : 60%הוא אכ� 

)60.0%    .( 

! מצורפת טבלה המתארת את שיעור החזר הפרסי/ הנמו� מ, לנוחיות בית המשפט הנכבד .67

נתוני , למעט מספר המנויי/ (2010 ועד לשנת 2003החל משנת ,  בהתפלגות שנתית60%

 ): הטבלה מוצגי/ בשקלי/

  



 2006 2005 2004 8-12/2003 תקופה /פירוט

     

 590,000 580,000 554,000 540,000  ממוצע שנתי �מנויי) 

     

     הכנסות 

 720 720 720 300 הכנסה תקופתית ממנוי 

     

 424,800,000 417,600,000 398,880,000 162,000,000 הכנסה תקופתית כוללת 

 400,000- 400,000- 400,000- 166,667- הנחות 

 424,400,000 417,200,000 398,480,000 161,833,333 הכנסות נטו 

     

     פרסי)

זכייה מובטחת בהגרלות 
 הרגילות 

92,450,000 224,988,000 230,760,000 232,980,000 

זכייה מובטחת בהגרלות 
 החודשיות 

1,500,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 

     הגרלות מיוחדות 

ה זכיות מובטחות "ס
 בפועל 

93,950,000 228,588,000 234,360,000 236,580,000 

     

אחוז זכיות מובטחות 
 בפועל מתו- הכנסות נטו

58.1% 57.4% 56.2% 55.7% 

אחוז זכיות מוצהר מתו- 
 הכנסות נטו

60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 

 4.3%- 3.8%- 2.6%- 1.9%- הפרש באחוזי) 

     

 18,060,000 15,960,000 10,500,000 3,150,000 נומינלי  " �הפרש ב

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 1-4/2010 2009 2008 2007 תקופה /פירוט

     

  570,000           571,400               583,000          587,700          ממוצע שנתי �מנויי) 

     

     הכנסות 

  240                 720                720 720 הכנסה תקופתית ממנוי 

     

  136,800,000    411,408,000    419,760,000    423,144,000   תקופתית כוללת הכנסה 

  133,333-         400,000-         400,000-        400,000-        הנחות 

  136,666,667    411,008,000    419,360,000    422,744,000   הכנסות נטו 

     

     פרסי)

גרלות זכייה מובטחת בה
 הרגילות 

  232,469,400  
  231,426,000  

  228,850,800  

    

76,254,000  

זכייה מובטחת בהגרלות 
 החודשיות 

      3,600,000  
      3,600,000  

      3,600,000  

      

1,200,000  

    2,000,000           הגרלות מיוחדות 

ה זכיות מובטחות "ס
 בפועל 

  236,069,400    235,026,000    234,450,800      77,454,000  

     

אחוז זכיות מובטחות 
 בפועל מתו- הכנסות נטו

55.8% 56.0% 57.0% 56.7% 

אחוז זכיות מוצהר מתו- 
 הכנסות נטו

60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 

 3.3%- 3.0%- 4.0%- 4.2%- הפרש באחוזי) 

     

  4,546,000        12,154,000      16,590,000      17,577,000     נומינלי  " �הפרש ב

  

    : הבהרות

הודעת . לינה וארוחת בוקר,  לילות4,  חופשיות זוגיות75ההגרלה החודשית הינה  )1(

ומהווה חלק בלתי  '17מסומנת כנספח  ,  מצורפת לחוות הדעתמפעל הפיס בעניי� זה 

  .הימנונפרד 

 3מנויי/ המחזיקי/ לפחות " (פלטינו/"נויי  נערכה הגרלה מיוחדת למ2009בנובמבר  )2(

הודעת מפעל הפיס . נרו' טיסות ונופש בריו דה ז250במסגרתה הוגרלו ) כרטיסי מנוי

 ומהווה חלק בלתי נפרד '18מסומנת כנספח  ,  מצורפת לחוות הדעתבעניי� זה 

  .הימנו

 מבנה להגרלה ונקבע 0 12 ! להגרלה ל 0 11 ! שונה מחיר המנוי מ1/8/2003ביו/  )3(

נספח  (2005נתוני/ שהמשיכו ג/ לתוכנית המינויי/ , )לחוות הדעת' 5נספח (הפרסי/ 

ל ברובד זה הינ/ החל "י/ הננתבעהתח, בכדי לפשט, אשר על כ�).  לחוות הדעת'6

 .1/8/2003מיו/ 



  

 8/7/2010ל בצרו1 ריבית משפטית נכו� ליו) "ער- ההפרשי) הנומינלי) הנ .68

 '19מסומ� כנספח  ,  המצור1 לחוות הדעת בתחשיב פורטכמ.  "120,061,551 –הנו

  .הימנהומהווה חלק בלתי נפרד 

 

   הגבלת סכו) הפרסי)�. 2.5.ג

אלא , לא די שמפעל הפיס אינו מעניק לציבור המנויי/ פרסי/ בהיק� המוצהר ומובטח על ידו .69

תי כביכול לציבור המנויי/ ביצע קיצו� משמעו" הטבה"ובמסווה של , שהגדיל לעשות

  .בסכומי/ המשקפי/ בסופו של יו/ את ההחזר הכספי למנויי/

הפחית מפעל הפיס את , לציבור המינויי/ באופ� של שינוי סל הפרסי/" הטבה"בדר� של  .70

 .הסכו/ הכספי הכולל של הפרסי/ שחולקו לציבור המנוי בתוכנית המנויי/

.  הפרסי/ החודשימפעל הפיס שינה באופ� חד צדדי את מבנה,  דנאתובענהבכפי שפורט  .71

ולאחר מכ� הפ� השינוי לקבוע החל , 2003בתחילה בוצע השינוי במספר הגרלות החל משנת 

 .02/2008מחודש 

לחודש  0 6,380,000כ� בוטלה באופ� קבוע מדרגת הפרס השמיני שערכה היה לכל הפחות  .72

ה בוטה וג/ זאת תו� הטעיי(וזו הוחלפה בפרסי/ חפצי/ שערכ/ המוצהר , לציבור המנויי/

כמו כ� בוטלו . בלבד 0 6,000,000 !הנו בס� כולל של כ , )של ציבור המנויי/ כפי שיובהר להל�

ובמקומ/ הוגרלו פרסי/  0 19,230,000מפע/ לפע/ כל הפרסי/ שערכ/ המוצהר היה 

 .בלבד 0 19,000,000! שערכ/ היה כ

לרבות הפנייה , פי/רכזנו בטבלה שלהל� את פירוט הפחתת הכס, לנוחיות בית המשפט הנכבד .73

שהנ) מסומני) בחוות הדעת הכלכלית המצורפת כחלק בלתי לנספחי/ התומכי/ בטענה כפי 

 ):נתוני הטבלה מוצגי) בשקלי), למעט מספר המנויי)(נפרד והתובענה והבקשה דנא 

 הפרש סכו) חדש סכו) קוד) מנויי) חודש 

נספח לחוות 
 הדעת

 '33   322,500       19,000,000      19,322,500      585,000     2007נובמבר 

 ' 35', 7   407,500       6,000,000        6,407,500        582,500     2008מאי 

 ' 35   276,250       19,000,000      19,276,250      582,500     2008יוני 

 ' 38', 7   407,500       6,000,000        6,407,500        582,500     2008אוגוסט 

 ' 40', 7   407,500       6,000,000        6,407,500        582,500     2008אוקטובר 

 ' 41', 7   391,000       6,000,000        6,391,000        581,000     2008נובמבר 

 ' 42   248,500       19,000,000      19,248,500      581,000     2008דצמבר 

 ' 43', 7   380,000       6,000,000        6,380,000        580,000     2009ינואר 



 הפרש סכו) חדש סכו) קוד) מנויי) חודש 

נספח לחוות 
 הדעת

 ' 44', 7   380,000       6,000,000        6,380,000        580,000     2009פברואר 

 ' 46', 7   380,000       6,000,000        6,380,000        580,000     2009מר� 

 ' 48', 7   380,000       6,000,000        6,380,000        580,000     2009אפריל 

 ' 49', 7   380,000       6,000,000        6,380,000        580,000     2009מאי 

 '50  230,000       19,000,000      19,230,000      580,000     2009יוני 

 ' 51', 7   380,000       6,000,000        6,380,000        580,000     2009יולי 

 ' 52', 7   380,000       6,000,000        6,380,000        580,000     2009אוגוסט 

 ' 53', 7   380,000       6,000,000        6,380,000        580,000     2009ספטמבר 

 '53', 7   380,000       6,000,000        6,380,000        580,000     2009אוקטובר 

 ' 54', 7   380,000       6,000,000        6,380,000        580,000     2009נובמבר 

 ' 56', 55   230,000       19,000,000      19,230,000      580,000     2009דצמבר 

 ' 57', 7   380,000       6,000,000        6,380,000        580,000     2010ינואר 

 ' 58', 7   380,000       6,000,000        6,380,000        580,000     2010פברואר 

 ' 58', 7   380,000       6,000,000        6,380,000        580,000     2010מר� 

2010אפריל       580,000        6,380,000        6,000,000       380,000  '59 ,'7  

     

    8,240,750  203,000,000  211,240,750  כ " סה

  

 2010/78/ל בצרו1 ריבית משפטית נכו� ליו) "ער- ההפרשי) הנומינלי) הנ .74

 '60מסומ�  כנספח , 2010/78/המצור1 לחוות הדעת  חשיבבתכמפורט .  "8,682,836 –הנו

  .ההימנומהווה חלק בלתי נפרד 

 

 בפועל עלות הפרסי) החפצי) למפעל � הטעיה חמורה של ציבור המנויי) �. 3.5.ג

  הפיס נמוכה משמעותית מהער- המוצהר על ידו לגביה)

 לציבור המנויי/ בדר� של בניגוד למצג אותו מציג מפעל הפיס לעניי� הטבות כביכול שהוענקו .75

  .מטעה מפעל הפיס באופ� בוטה את ציבור המנויי/, הגדלת הפרסי/ החפציי/

מפעל הפיס עושה שימוש לרעה באמו� הרב שנות� בו ציבור המנויי/ מחד וביכולותיו לבצע  .76

באופ� שמצהיר הוא כלפי ציבור המנויי/ על שווי פרסי/ הגבוה , מאיד� " תעלולי/ פיננסיי/"

מסתיר מציבור המנויי/ את העובדה שמפעל הפיס כגו� צרכני , / האמיתי וחמור מכ�מערכ



אינ� , ל"כאשר ההנחות הנ, נהנה מהנחות מיוחדות בהיקפי/ נכבדי/, בעל כוח קנייה עצו/

 .אל ציבור המנויי/" חוזרות"

אי� ולא יכול להיות חולק כי מפעל הפיס שהנו גו1 הרוכש רכישה מסיבית של מוצרי)  .77

 .וגי) שוני) נהנה מהנחות מפליגות אצל יבואני המוצרי)מס

אי� ולא יכול להיות חולק כי ליבואני) יש אינטרס להתקשר בעסקאות ע) מפעל הפיס שכ�  .78

וכ� ידוע כגו1 שאי� כל חשש לאיתנותו , מדובר בגו1 בעל פוטנציאל רכש מהגדולי) באר4

 ).ר המנויי) שלוכאשר לא מדובר בציבו(הפיננסית ולמוסר התשלומי) שלו 

 2!נית� לחלק ל, י מפעל הפיס לציבור המנויי/"את הפרסי/ המחולקי/ ע, כפי שיפורט להל� .79

 משכורת עתידית !פרסי/ המגלמי/ הכנסה עתידית שוטפת כגו� : האחת. קטגוריות עיקריות

כאשר את שווי/ האמיתי של פרסי/ אלה נית� לחשב באמצעות נוסחאות מתמטיות , קבועה

כאשר ' חבילות נופש וכו, מכשירי חשמל, פרסי/ חפציי/ כגו� מכוניות: השנייה; מקובלות

ספקי/ בהתא/ למקובל ביחסי/ /נית� לאמוד את ההנחות שמקבל מפעל הפיס מהיבואני/

 .ספק/בי� קניי� גדול ויבוא�

עלויות הרכישה האמיתיות של באופ� מכוו� נמנע מפעל הפיס ליידע את ציבור המנויי/ בדבר  .80

לא מיותר לציי� כי בעת .  ולפיכ� חושב היק� ההטעיה בהתא/ להערכות שמרניותצרי)המו

נית� , שיספק מפעל הפיס במסגרת הלי� גילוי מסמכי/ את המסמכי/ והנתוני/ האמיתיי/

� . יהיה לבצע עדכו� של הסכומי/ ככל שיהיה צור� בכ

לציבור המנויי/ בגי� ראש  שנגר/ את העוול רוכז בטבלה שלהל� , לנוחיות בית המשפט הנכבד .81

שהנ) מסומני) פרק זה על ידי מפעל הפיס לרבות הפנייה לנספחי/ התומכי/ בטענה כפי 

למעט מספר (בחוות הדעת הכלכלית המצורפת כחלק בלתי נפרד והתובענה והבקשה דנא 

 ):נתוני הטבלה מוצגי) בשקלי), הפרסי)

 ער- הפרס הפרס חודש

' מס
 ס- הפרסי) הפרסי)

בטח סכו) מו
 הפרש בפרסו)

נספח 
לחוות 
 הדעת

        

 2004מאי 
  18 –מחלי� את כל הפרסי/ 

 ' 20   708,300       18,708,300      18,000,000    18         1,000,000  האחד0 פרסי/ בס� מיליו� 

 2004' אוק
 180 –מחלי� את כל הפרסי/ 
     רכבי/ שברולט אוואו 

1
86,400       180    15,552,000      18,952,500       3,400,500   21 ' 

 2005מר� 
  18 –מחלי� את כל הפרסי/ 

 ' 23   1,137.500      19,137,500     18,000,000    18          1,000,000  האחד0 פרסי/ בס� מיליו� 

 2005' אוג

 –מחלי� את כל הפרסי/ 
 18 –" משכורת לכל החיי/"

 בס�  משכורות240פרסי/ 
 ' 24   4,481,638    19,333,600      14,851,962    18          825,109     א "כ 0 5,000

 2006אפריל 

 –מחלי� את כל הפרסי/ 
!ראשו�. בפרס ראשו� ושני

 18 –" משכורת לכל החיי/"
 משכורות בס� 240פרסי/ 
 ' 25     14,851,962    18          825,109     א "כ 0 5,000

                                                
1
 נחת לקוח גדול ואמי�ה+ גילו/  + 81,000מחיר מחירו�  



 ער- הפרס הפרס ודשח

' מס
 ס- הפרסי) הפרסי)

סכו) מובטח 
 הפרש בפרסו)

נספח 
לחוות 
 הדעת

      רכבי/ שברולט אוואו 10 !שני  2006אפריל 
2
90,000         10     900,000     25' 

   3,663,038    19,415,000      15,751,962     ה "ס 2006אפריל 

 2006' אוק
 52 –מחלי� את כל הפרסי/ 
 ' 26   1,415,000    19,415,000      18,000,000    52          מכוניות לכל החיי/  

 2007מר� 

מחלי� את כל הפרסי/ בפרס 
 –פרס  ראשו� . ראשו� ושני

 18 –" מתנת יו/ הולדת"
 100,000פרסי/ שנתיי/ של 

 � ' 28     13,899,114    18          772,173      שני/ 10שקל למש

      מכוניות אוואו  10 –פרס שני  2007מר� 
3
96,000        10     960,000     28 ' 

   4,140,886    19,000,000      14,859,114     ה "ס 2007מר� 

 2007מאי 

 2,400 ! חצי פרס  שמיני 
חופשות זוגיות בבית מלו� 

 ' 29   600,000       3,000,000        2,400,000     2,400      1,000         באר� 

 2007יוני 

 –מחלי� את כל הפרסי/ 
!ראשו�. בפרס ראשו� ושני

 18 –" משכורת לכל החיי/"
 משכורות בס� 240פרסי/ 
 '30     14,851,962    18          825,109     א "כ 0 5,000

      רכבי/ שברולט אוואו 10 !שני  2007יוני 
4
96,000         10     960,000      30 ' 

  3,188,038  19,000,000      15,811,962     ה "ס 2007יוני 

 2007' אוג
 600 !חצי פרס  שמיני 

 3,060         " 42טלויזיות 
 

       600     1,836,000        3,000,000    1,164,000  

 6 ,'
31 ' 

 2007' ספט

  
 600 !חצי פרס  שמיני 

 3,060         " 42טלויזיות 
 

       600     1,836,000        3,000,000    1,164,000  

 6 ,'
32 ' 

 2007' נוב
 160 –מחלי� את כל הפרסי/ 

5 רכבי/ שברולט אוואו ביג 
110,000        160    17,600,000      19,000,000       1,400,000  33 ' 

 2008' פב
 טלויזיות 1200 !פרס  שמיני 

42 "         3,060      1,200     3,672,000        6,000,000    2,328,000   34' 

        

 2008מר� 
 טלויזיות 1200 !פרס  שמיני 

42 "         3,060      1,200     3,672,000        6,000,000    2,328,000   34 ' 

 2008מאי 
 טלויזיות 1200 !פרס  שמיני 

42 "         3,060      1,200     3,672,000        6,000,000    2,328,000  

 
7,'35 ' 

 2008יוני 
 90 –מחלי� את כל הפרסי/ 

     פורסטר !רכבי/ סובארו ניו
6
187,000         90    16,830,000      19,000,000    2,170,000  

 
7,'35' 

    2,912,500      .   ישולש!פרס שביעי  2008יולי 

 
7,'36 ' 

 2008יולי 
 חופשות 360 –פרס  שמיני

     1,440,000     360         4,000         זוגיות בברצלונה 

   1,647,500    6,000,000        4,352,500      ה "ס 2008יולי 

                                                
2
  הנחת לקוח גדול ואמי�+ גילו/ + התוצאה באלמינציה  > 90,000 10/07מחיר מחירו�  , 81,000 10/04מחיר מחירו�  

3
  הנחת לקוח גדול ואמי�+ גילו/  + 90,000 10/07מחיר מחירו�  

4
  הנחת לקוח גדול ואמי�+ גילו/  + 90,000 10/07מחיר מחירו�  

5
  א5' הפיס מוצג יגראה פרסו/ מפעל 

6
  הנחת לקוח גדול ואמי�+ גילו/  + 175,000 6/08מחיר מחירו�  



  
 חודש

  
  הפרס

 

  
 ער- הפרס

  
' מס

 הפרסי)

  
 ס- הפרסי)

  
סכו) מובטח 

 בפרסו)

  
 הפרש

  
נספח 
לחוות 
 הדעת

 2008' אוג
 טלויזיות 1400 !פרס  שמיני 

42 "         3,060      1,400     4,284,000        6,000,000    1,716,000  

 
7,'38 ' 

    2,912,500      .   ישולש!פרס שביעי  2008' ספט

 
7,'39 ' 

 2008' ספט
 חופשות 2,200 –פרס  שמיני

     2,200,000     2,200      1,000         זוגיות בבית מלו� באר� 

   887,500       6,000,000        5,112,500      ה "ס 2008' ספט

 2008' נוב
 טלויזיות 1400 !פרס  שמיני 

42 "         3,060      1,400     4,284,000        6,000,000    1,716,000  

 
7,'41 ' 

 2008' דצ
 160 –מחלי� את כל הפרסי/ 

     רכבי/ שברולט אוואו ביג 
7
110,500         160    17,600,000     19,000,000       1,400,000  

 
7,'42 ' 

 2009מר� 
 מחשב נייד 1400 !פרס  שמיני 

  1,800,000    6,000,000        4,200,000     1,400      3,000         ' דל'

 
7,'46' 

 2009מאי 
 מחשב נייד 1400 !פרס  שמיני 

  1,200,000    6,000,000        4,800,000     600         8,000         ' אפל'

 
7,'49' 

אוגוסט 
2009 

 נג� מדיה 6200 !פרס  שמיני 
  1,040,000    6,000,000        4,960,000     6,200      800           ' איפוד טא�, אפל

 
7,'52' 

 2009' פטס
 סוני 2500 ! פרס  שמיני 
  1,500,000    6,000,000        4,500,000     2,500      1,800          3פלאיסטייש� 

 
7,'53' 

 2009' אוק
 קונסולות 4000 ! פרס  שמיני 
  1,200,000    6,000,000        4,800,000     4,000      1,200         משחקי/ 

 
7,'53' 

 2010 ינואר
 סוני 2600 ! פרס  שמיני 
  1,500,000    6,000,000        4,500,000     2,500      1,800          3פלאיסטייש� 

 
7,'57' 

 2010' פב
 נג� מדיה 6200 ! פרס  שמיני 

  1,040,000    6,000,000        4,960,000     6,200      800           ' איפוד טא�, אפל

 
7,'58' 

 2010מר� 
 מחשב נייד 660 ! פרס  שמיני 

  390,000       6,000,000        5,610,000     660         8,500         ' אפל'מבית ' מקבוק איר'

 
7,'58' 

2010אפריל   
 חופשות 700 –פרס  שמיני

  3,200,000    6,000,000        2,800,000     700         4,000         זוגיות בברצלונה 

 
'59,'7 

        

    55,853,900            כ " סה

 

 2010/78/ל בצרו1 ריבית משפטית ליו) חוות הדעת "ער- הנזק הנומינלי הנ .82

ומהווה  '61מסומ� כנספח  ,   המצור1 לחוות הדעתבתחשיבכמפורט  .  "65,078,193 –

 .ההימנחלק בלתי נפרד 

  

  

 

                                                
7
מפעל הפיס עצמו .  5000 בס� זניח 12/08 ! 9/07מחיר המחירו� עלה בתקופה . א5'ראה פרסו/ מפעל הפיס מוצג יג 

  .כפי הנראה לגביו זה אותו מחיר. מתייחס כאותו מחיר



 גרמה � הפיס בעניי� המיסוי על הגרלות  התנהלות רשלנית של מפעל�. 5.4.ג

  וגורמת נזקי) כספיי) כבדי) לציבור המנויי)

הוסי� מפעל הפיס חטא על פשע ונהג בכספי , לא די בעוולת ההטעיה והתרמית שפורטו לעיל .83

חברי הקבוצה ברשלנות שהובילה לירידה דרסטית בשווי האמיתי של הפרסי/  התובע ו

  .שקיבל בסופו של יו/ הציבור

ביטל מפעל הפיס את כל , במספר חודשי/ במהל� התקופה הרלוונטית, כפי שיובהר להל� .84

מדרגות הפרסי/ ועבר לחלוקה מרוכזת של מספר פרסי/ חפציי/ בעלי ער� כספי בס� של 

100,000 0 �, פגע מפעל הפיס, בדר� זו. המחויבי/ כול/ בתשלו/ מס הכנסה, ולמעלה מכ

אשר מצאו עצמ/ כקבוצה משלמי/ כיו/ מס , י/ שלובחברי הקבוצה קרי ציבור המנוי

  .וזאת בניגוד למצב ששרר קוד/ לכ�, הכנסה עוד� בגי� זכיית/

הנזק שנגר/ לציבור המנויי/ כתוצאה מהתנהלות רשלנית של מפעל הפיס הנו בגי� תשלו/  .85

כאשר לו היה מפעל הפיס משכיל להגביל את שווי , מס הכנסה בגי� זכיות בפרסי/ חפציי/

היה ציבור , פרסי/ החפציי/ עד לתקרת הסכומי/ הפטורי/ ממס לעניי� זכייה בהגרלותה

תקרת סכו/ הזכייה הפטור (המנוי הבודד היה זוכה בפרס מכובד : המנויי/ מרוויח שבעתיי/

שכ� יותר פרסי/ חפציי/ היו מחולקי/ , וציבור המנויי/ היה זוכה 0 57,120ממס כיו/ הנו 

  . בי� חברי הקבוצה

עוולות , ע� הגילוי הנאות יצוי� כי בניגוד לעוולות שמבצע מפעל הפיס כלפי ציבור המנויי/למ .86

מפעל הפיס אינו , במקרה זה, ח ציבור המנויי/ התמי/"מה� מתעשר מפעל הפיס ישירות ע

אלא מי שמרוויח על גבו , מרוויח ישירות מהנזקי/ שהנו גור/ ברשלנות רבתי לציבור המנויי/

שהינו ממילא מי שמקבל חלק מהכנסות , )מס הכנסה(הנו משרד האוצר , יי/של ציבור המנו

 .מפעל הפיס

' תיקו� מס( תוקנה פקודת מס הכנסה 2003בשנת .  הוחל מיסוי על זכייה מהגרלות2003בשנת  .87

על ידי "לעניי� מיסוי ונקבע כי השתכרות מהגרלות או פרסי/ מחויבת במס כפי שיקבע ) 134

 וא� נקבעו 25% !שיעור המס נקבע ל". ועדת הכספי/ של הכנסתבאישור ו, שר האוצר

  .1/7/2003כאשר נקבע כי התחולה למיסוי האמור הינה החל מיו/ , פטורי/ מסוימי/

) 134' תיקו� מס(העתקי/ מצולמי/ ונאמני/ מהדפי/ הרלוונטיי/ מפקודת מס הכנסה  .88

 . ההימנ נפרד  ומהווי/ חלק בלתי'62כנספח מסומני/ , מצורפי/ לחוות הדעת

צווי מס הכנסה בו נקבעה תקרת הפטור החל , העתקי/ מצולמי/ ונאמני/ מקבצי תקנות .89

וכ� הקביעה לגבי ,  50,0000 !  ל1/1/2005ושונתה החל מיו/  0 70,000 ! ל1/7/2003מיו/ 

ומהווי/ חלק בלתי ' 63כנספח מסומני/ , פטור חלקי ודר� חישובו מצורפי/ לחוות הדעת

  .ההימננפרד 

, 1/1/2008, 1/1/2006: הודעות מפעל הפיס על עדכו� סכו/ הפטור החל על זכיות מהתאריכי/ .90

עד  ' 64כנספחי) מסומני/ , מצורפי/ לחוות הדעת, כולל פטור חלקי,  ודרכי חישובו2010/11/

  .ההימנ בהתאמה ומהווי/ חלק בלתי נפרד '67



רק הפרס , לפת מדרגות הפרסי/עובר לשינוי החד צדדי שביצע מפעל הפיס בהח, הנה כי כ� .91

לאור השינוי שביצע .  50,0000שכ� שווי/ עלה על , הראשו� והשני חויבו בתשלו/ מס הכנסה

כל הפרסי/ שחולקו חויבו במס הכנסה שכ� שווי/ היה גבוה מתקרת הפטור כ� , מפעל הפיס

/ בשווי נאלצו לשל/ מס על פרסי, אשר מי מה/ שעלו בגורל, שפועל ניזוקו חברי הקבוצה

 . בלבד 0 1,700,000במקו/ תשלו/ מס על פרסי/ בשווי  0 19,000,000

רוכזו בטבלה שלהל� פירוט של ההגרלות בה� הוחלפו כל , לנוחיות בית המשפט הנכבד .92

או /פרס כספי קבוע ו(בפרסי/ מרוכזי/ , הפרסי/ החודשיי/ לרבות הפרסי/ הכספיי/ הרגילי/

תו� פירוט המס ששול/ בגינ/ , וכ� לפרסי/ חפציי/ ") /משכורות לכל החיי"פרסי/ מהווני/ 

למעט (אל מול המס שהיה אמור להיות משול/ בפועל לו הייתה מתנהלת ההגרלה כסדרה 

   ):נתוני הטבלה מוצגי) בשקלי), מספר הפרסי)

 הפרס הפרס חודש 

' מס
 מס בפועל ס- הפרסי) הפרסי)

מס 
 הפרש מקורי

נספח 
לחוות 
 הדעת

 2004מאי 

18 –� את כל הפרסי/ מחלי
0 פרסי/ בס� מיליו� 

 '20   2,475,000    2,025,000  4,500,000   18,000,000   18          1,000,000  האחד

 2004' אוק
 – מחלי� את כל הפרסי/ 

 ' 21   675,000          2,025,000  2,700,000     18,000,000   180         100,000      רכבי/ שברולט אוואו 180

 2005מר� 

18 –מחלי� את כל הפרסי/ 
0 פרסי/ בס� מיליו� 

 ' 23   2,375,000    2,125,000  4,500,000   18,000,000   18          1,000,000  האחד

 2005' אוג

 –מחלי� את כל הפרסי/ 
!ראשו�. בפרס ראשו� ושני

   –"משכורת לכל החיי/"
 משכורות 240 פרסי/ 18

 � ' 24   1,587,991    2,125,000  3,712,991   14,851,962   18          825,109     א"כ 0 5,000בס

 2006אפריל 

 – מחלי� את כל הפרסי/ 
!ראשו�. בפרס ראשו� ושני

   –"משכורת לכל החיי/"
 משכורות 240 פרסי/ 18

 � ' 25   1,837,991    1,875,000  3,712,991  14,851,962     18          825,109     א "כ 0 5,000בס

 2006' אוק
 – מחלי� את כל הפרסי/ 

 ' 26   2,381,800    2,118,200  4,500,000   18,000,000   52           מכוניות לכל החיי/  52

 2007מר� 

 מחלי� את כל הפרסי/ 
פרס  . בפרס ראשו� ושני

מתנת יו/  "–ראשו� 
 פרסי/ 18 –" הולדת

 שקל 100,000שנתיי/ של 
 � '28   1,974,779    1,500,000  3,474,779   13,899,114   18          772,173      שני/ 10למש

                  



 הפרס הפרס חודש 

' מס
 מס בפועל ס- הפרסי) הפרסי)

מס 
 הפרש מקורי

נספח 
לחוות 
 הדעת

 2007יוני 

 –מחלי� את כל הפרסי/ 
!ראשו�. בפרס ראשו� ושני

   –"כל החיי/משכורת ל"
 משכורות 240 פרסי/ 18

 � '30   2,212,991    1,500,000  3,712,991   14,851,962   18          825,109     א "כ 0 5,000בס

 2007' נוב

 – מחלי� את כל הפרסי/ 
 רכבי/ שברולט אוואו 160
 ' 33   2,975,000    1,775,000  4,750,000   19,000,000   160         118,750     ביג 

 2008יוני 

 – מחלי� את כל הפרסי/ 
! רכבי/ סובארו ניו90

 '35   2,975,000    1,775,000  4,750,000   19,000,000   90          211,111     פורסטר 

 2008' דצ

 – מחלי� את כל הפרסי/ 
 רכבי/ שברולט אוואו 160
  4,750,000   19,000,000   160         118,750     ביג 

 
1,775,000    2,975,000   42 ' 

 2009יוני 

 – מחלי� את כל הפרסי/ 
!ראשו�. בפרס ראשו� ושני

   –"משכורת לכל החיי/"
 משכורות 240 פרסי/ 18

 �  4,750,000   19,000,000   18          1,055,556  א"כ 0 5,000בס

 
1,775,000    2,975,000   50 ' 

 2009' דצ

 –את כל הפרסי/ מחלי� 
"1000 � שקל לשבוע למש
 פרסי/ של 33 –"  שני/10
 תשלומי/ שבועיי/ של 520

1,0000      575,758          33   19,000,000   4,750,000  

 
1,775,000    2,975,000  

 55           ,'
56 ' 

       

    30,395,552          כ " סה

 

ובצרו1  " 30,395,522ל מסתכ) בס- של "ער- ההפרשי) הנומינלי) הנ .93

 נתבעכמפורט בתח.  "36,179,213 – 2010/78/ריבית משפטית ליו) חוות הדעת 

  .הימנו ומהווה חלק בלתי נפרד '68מסומ� נספח  ,  המצור1 לחוות הדעת

 

חושבו על בסיס השווי עליו , יצוי� כי מחירי הרכבי/ כמפורט בטבלה, למע� הגילוי הנאות .94

מחיר רכישת הרכבי/ , תובעלטענת ה, כפי שפורט בהרחבה לעיל. פעל הפיס לגביה/הצהיר מ

 �על ידי מפעל הפיס בפועל הנו נמו� יותר ולפיכ� ככל שתתקבל טענה זו ותוכח במסגרת הלי

הרי שייתכ� ויהיה צור� לתק� את הסכומי/ בגי� , גילוי המסמכי/ בתיק בית המשפט הנכבד

  .ראש נזק זה בהתאמה

 על השתכרות מהגרלות 25% חל מס בשיעור 1/7/2003החל מיו/ ,  כאמור לעיל:א1 זולא זו  .95

חל  0 50,000 ! מתחת ל1/1/2005והחל מיו/  0 70,000 ! על זכייה בסכו/ מתחת ל. או פרסי/



 עומד 2010 מתעדכ� לפי עליית מדד המחירי/ לצרכ� וכיו/ שנת 2006סכו/ שמאז (פטור מלא 

 ).  57,1200על 

 ההגרלה החמישית של 2007 דנא ולמעשה החל מחודש ינואר תובענהועד הגשת הנכו� למ .96

סכו/ שיש בו (לזוכה  0 100,000 !סכו/ הפרס הוקט�  מ,  שכ�!הפרס הראשו� פטורה ממס 

ובמקביל הוכפל מספר הזוכי/ מבי� ) סכו/ שאי� בו חבות מס(לזוכה  0 50,000 !ל) חבות מס

 . חברי ציבור המנויי/

לו היה מפעל הפיס נוהג בדר� שתיטיב ע/ ציבור המנויי/ ולא , ע� כי מלכתחילה יטתובע ה .97

היה , נוהג ברשלנות ובעצימת עיניי/ בדר� שתיטיב ע/ רשויות המס על חשבו� ציבור המנויי/

מיד ע/ החלת המס על כספי , 2007על מפעל הפיס לבצע את השינוי שבוצע בחודש ינואר 

 .ולא בשלב כה מאוחר, הזכייה

 .גר/ מפעל הפיס לנזקי/ כספיי/ ניכרי/ לציבור המנויי/, בהתנהלותו הרשלנית .98

רוכז בטבלה שלהל� פירוט הנזקי/ הכספיי/ שנגרמו לציבור , לנוחיות בית המשפט הנכבד .99

יובהר כי , למע� הגילוי הנאות.  המנויי/ בגי� אי הקטנת שיעור הפרסי/ בגי� השתת חיוב המס

 בה/ לא התרחש 10/06, 4/06, 8/05, 3/05, 10/04, 5/04חודשי/  הנזק יש להוריד את שיבבתח

 . 100,0000נזק ספציפי זה באשר לא חולק בה/ הפרס של 

 

 תקופה 

' מס
 זוכי)

זכייה 
 חודשית

סכו) 
לפטור 
 מלא

הקטנת 
 פטור פטור

סכו) 
לחישוב 

 מס

 �מס 
25% 

מס לכל 
הזוכי) 
 בחודש

         

 ! 2003יולי 
  25,000  100,000    70,000  100,000  15        2003דצמבר

         

375,000  

 2004ינואר 
! 

  15,000  60,000       40,000  30,000  70,000  100,000  15        2004דצמבר

         

225,000  

 2005ינואר 
–   

  15       2005דצמבר

    

100,000  

      

50,000  

        

50,000        -    

     

100,000  

       

25,000  

         

375,000  

 2006ינואר 
! 

  15       2006דצמבר

    

100,000  

      

51,360  

        

48,640   2,720  97,280  

       

24,320  

         

364,800  

  

 – 2010/78/ל בצרו1 ריבית משפטית ליו) חוות הדעת "ער- הנזק הנומינלי הנ .100

 ומהווה חלק '69מסומ� נספח  ,   המצור1 לחוות הדעתבתחשיבורט כמפ.  "15,996,266

  .ההימנבלתי נפרד 

  

  

  



  סיכו) כל הנזקי)

מפעל הפיס בתחכו/ רב תו� כוונת מכוו� מחד וברשלנות ,  דנאתובענהכפי שפורט בהרחבה  .101

�לנזקי) כספיי) ,  דנאתובענהגר/ לחברי הקבוצה כהגדרתה , רבתי מאיד

 כמפורט בטבלה , "245,998,059 בס- של, 2010/0780/המשוערכי) נכו� ליו) 

  :שלהל�

 

 " מהות סעי1

פרסי המנויי/ נמוכי/ באופ� קבוע  1.5.ג

   מההכנסות60% !סיסטמתית מ

120,061,551 

 8,682,836 הגבלת סכומי הפרסי/ 2.5.ג

ער� הפרסי/ החפציי/ נמו� מ� הסכומי/  3.5.ג

 המוגבלי/ המוצהרי/

65,078,193 

  36,179,213 'שער א, מס הכנסה עוד� 4.5.ג

 15,996,266 'שער ב, מס הכנסה עוד� 4.5.ג

   

 245,998,059  כ"סה

  

 דיו� משפטי �' פרק ד

  עילות התביעה

אול/ אי� , נתבע להראות כי עומדת לו עילת תביעה אישית כנגד התובעעל ה, בשלב הראשו� .102

 � אינו תובע  הינו שלב מקדמי ולכ� האת התביעה במלואה שכ� שלב זה" להוכיח"הוא צרי

הוכחת העילה . את טענותיו עד תו/ אלא להראות כי תביעתו מבוססת דיה" להוכיח"נדרש 

 .לאחר אישור תובענה כתובענה ייצוגית, עד תומה תתבצע במהל� בירור התביעה גופה

 זהה לעילת התביעה של כלל הקבוצה תובעכבר כא� ייאמר כי עילתו האישית של ה .103

  :ורכבת מארבעה ראשי/ עיקריי/ומ

  .עילת ההטעיה כהגדרתה בחוק הגנת הצרכ�: האחד

  . כיחידי/ וכלפי כלל חברי הקבוצהתובע כלפי הנתבעהפרת חובת תו/ הלב על ידי ה: השני

 לפקודת 35התנהלות ברשלנות העולה כדי עוולה כמשמעה בהוראות סעי� : השלישי

  . לפקודת הנזיקי�56 סעי� הנזיקי� והטעיית תרמית כמשמעה בהוראות

  . לפקודת הנזיקי�63 הפרת חובה חקוקה כמשמעה בסעי� :הרביעי



  .עשיית עושר ולא במשפט: החמישי

 כפרטי/ ולחברי הקבוצה כפרטי/ עומדת א� עילת תביעה תובעכי ל, לא מיותר לציי� .104

ה אות,  וזאת בשל התעשרות שלא כדי�נתבעשל ה, אישית בגי� עשיית עושר ולא במשפט

  . כמו ג/ על חשבו� שאר חברי הקבוצה, תובע על חשבו� הנתבעעושה ה

  )כללי( הטעיה � 1'פרק ד

 לחוק הגנת הצרכ� 2 מהווי/ הטעיה ועבירה על הוראות סעי� נתבעהתנהגות ופרסומי ה .105

  .לחוק הגנת הצרכ� בפרט) א(7וסעי� ) ג(2סעי�, )13)(א(2, )א(2ככלל ועל הוראות סעיפי/ 

  :לחוק הגנת הצרכ� קובע) א(2   סעי�   

בכתב או בעל פה או בכל דר- אחרת ,  במעשה או במחדל–לא יעשה עוסק דבר "

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

  :מכלליות האמור לעיל יראו ענייני) אלה כמהותיי) בעסקה

  :לחוק הגנת הצרכ� קובע) ג(2סעי�   

  ".זה יחולו ג) על פרסומתהוראות סעי1 "

 את נתבעמפיר ה, לחוק הגנת הצרכ�) א(2כי בנוס� להטעיה על פי סעי� , תובעכמו כ� יטע� ה   

 עילה להכיר בתובענה תובעלחוק הגנת הצרכ� וג/ הפרה זו  מקנה בידי ה) א(7הוראות סעי� 

  .כתובענה ייצוגית

  :לחוק הגנת הצרכ� מוסי� וקובע) א(7סעי�   

  – 2הטעייה בפרסומת יראו כמפירי) את הוראות סעי1 היתה ) א"(

את מי שמטעמו נעשתה הפרסומת ואת האד) שהביא את הדבר 

  ;לפרסו) וגר) בכ- לפרסומו

 א1 את המפי4 או –היתה הפרסומת מטעה על פניה או שה) ידעו שהיא מטעה 

  "מי שהחליט בפועל על הפרסו)

   מהווי) הטעיה של ציבור המנויי)נתבעפרסומי ה .106

א  "המסגרת הנורמטיבית לבחו� את עילת ההטעיה על פי חוק הגנת הצרכ� נקבעה ברע

  :כדלקמ� , בזק החברה הישראלית לתקשורת' שלו) ערד נ 2837/98

ההטעיה נוצרת כאשר קיי) פער בי� . הטעיה היא הצהרה כוזבת"

הטעיה יכולה . לבי� המציאות) או מוסתרי)(הדברי) הנאמרי) 

הטעיה במעשה על דר- של מצג שווא ,  האחת:ללבוש שתי צורות

הטעיה , והשניה; הכולל פרטי) שאינ) תואמי) את המציאות

שלו ' ראו ג(אי גילוי פרטי) מקו) שיש חובה לגלות) : קרי, במחדל

כה� חוזי) ' פרידמ� ונ. ד; 255ה "תשנ, מהדורה שניה(דיני חוזי) 

 לפי דיני החוזי) אי� די� עילת ההטעיה: ודוק). 787) 'כר- ב' ג"תשנ(

בעוד שבדיני . כדינו של איסור ההטעיה על פי חוק הגנת הצרכ�



החוזי) על מנת שתתגבש עילת ההטעיה נדרש כי הצד הטוע� 

 לחוק 15סעי1 : ראו(להטעיה אכ� טעה ובשל טעותו זו התקשר בחוזה 

הרי שהאיסור מכח חוק הגנת , )1973 �ג"תשל) חלק כללי(החוזי) 

ג) א) " דבר העלול להטעות הצרכ�"והוא חל על כל הצרכ� רחב יותר 

א " לחוק הגנת הצרכ� וכ� ע2ראו סעי1 (הלה לא הוטעה בפועל 

ד "פ, ליפרט' מ נ" בנק משכנתאות לישראל בע– טפחות 1304/91

 )." 309,326) 3(מז

  : לחוק החוזי/ קובע15סעי� 

ג או לפי לפי נוה,  לרבות אי גילוי� של עובדות אשר על פי די�–הטעיה "

  "הנסיבות היה על הצד השני לגלות�

  :שלו בהתייחסה למונח הטעיה בחוק החוזי/קובעת. ג' המלומדת פרופ

  ".הטעיה היא הצהרה טרו) חוזית כוזבת"

  :כדלקמ�, שלו בספרה' עוד קובעת פרופ

הצהרה המהווה את הבסיס לטענת ההטעיה מעוגנת בשלב הטרו) "

י כריתת החוזה יכולה לאשש חוזי רק הצהרה כוזבת שנעשתה לפנ

  "טענת הטעיה

  : בדברי המבוא להצעת חוק הגנת הצרכ� נאמר בעניי� זה

... כדי להג� על הצרכ� מוצע לקבוע בחוק שורה של חובות ואיסורי)"

להביא לידיעתו מידע , שמטרת) הכוללת היא למנוע הטעיית הצרכ�

כלי) מלא ככל האפשר על טיב העסקה שהוא עומד לעשותו לתת לו 

במקרה של נזק . לממש את זכויותיו  בדר- של הגשת תובענה לפיצויי)

ברוב , לאור העובדה כי כיו) יכול צרכ�. שנגר) לו עקב הפרת ההוראות

יש להניח , לתבוע את העוסק בבית משפט לתביעות קטנות,המקרי)

כי חוק זה ית� בידי הצרכני) מכשיר אפקטיבי למימוש זכויותיה) 

 ". ד�בתחו) שבו הוא

  .קבע בית המשפט הנכבדמ "סלקו) ישראל בע' מלמד אפיק נ 1509/97) /!י(א "בת  

בחינת מטרותיו ותכליתו של החוק מעלה כי הוא בא בעיקרו לתת "

הוא שלב התגבשות , מענה לנושאי) הקשורי) בשלב הטרו) חוזי

 .העסקה בי� הצרכ� והעוסק

בזק חברה ' נע) קד) נ 3266/98) א"ת. (א.על הלכה זו חזר בית המשפט המחוזי  ת .107

  : ש/ קבע בית המשפט הנכבדמ"ישראלית לתקשורת בע

בו נדרש לית� לצרכ� , חוק הגנת הצרכ� מתייחס א- לשלב הטרו) חוזי"

את מלוא המידע לצור- החלטתו הא) לרכוש שירות או מוצר 

איסורי) אלה בדבר הטעיית צרכ� וחובת הגילוי המתייחסי) ...



וזי ואינ) חלי) במישור ביצוע החוזה לאחר שנכרת לשלב הטרו) ח...

 .ההסכ)

החברה המרכזית '  המועצה הישראלית לצרכנות נ102262/98שא "סג� הנשיא טלג/ בב' כב .108

כי הפרסו/ הינו חלק מהשלב ,  חזר ואימ� את הקביעה.מ"לייצור משקאות קלי) בע

  :כדלקמ�, הטרו/ חוזי

ת וגמירות הדעת ולפיכ- ההצעה הפרסומית מכילה את יסוד המסוימו"

פרסומת מטבעה היא לקראת . מתקיי) התנאי לקיומה של הצעה

כ "כריתת חוזה ומציגה מסר חד צדדי לציבור הלקוחות בכלל) ובד

יצר� או הספק אחראי) . מתקיי) לאחר מכ� משא ומת� אינדבידואלי

  "להבטחותיה) בפרסומת

ה יחול ג) לאחר ההתקשרות י המחוקק כי איסור ההטעיי"בשלב מאוחר יותר נקבע ע .109

 להפנות את בית המשפט הנכבד לדברי ההסבר להצעת תובע  ולעני� זה מתכבד הבעסקה

 הכנסת –הצעת חוק (, ) הטעיה לאחר התקשרות בעסקה!19' תיקו� מס(חוק הגנת הצרכ� 

ש/ עמד המחוקק על הצור� שבהטלת חבות על , ) 26.7.2005, ה"ט בתמוז התשס"י, 93

כשבעניי� דנ� זו חלה א� בעת ההתקשרות [הטעיה במהל� תקופת ההתקשרות העוסק בגי� 

  ].עצמה

ד רות/ תומר לאפשר "כבוד השופטת פלפל בפס" המלצת"המחוקק א� עמד במיוחד על  .110

אכ� אי� . הגשת תביעות   ייצוגיות כנגד עוסקי/ המפרי/ התחייבות/ בחוזי/ ארוכי טווח

 : הכל כמפורט כדלקמ�, יי� חשוב זהמקרה מתאי/ ממקרה דנ� בכדי להדגיש ענ

הטעיה לאחר התקשרות ) (19' תיקו� מס(הצעת חוק הגנת הצרכ� "

 באה להרחיב את איסור ,המתפרסמת בזה, 2005 �ה"התשס, )בעסקה

 שנעשתה ,כ- שיחול ג) על הטעיה מצד עוסק, ההטעיה הקבוע בחוק

וא1 בנסיבות הקשורות בסיו) , לאחר מועד ההתקשרות בעסקה

התיקו� האמור נועד להג� על צרכני) המתקשרי) בחוזי) , סקההע

,  במיוחד בחוזי) למת� שירותי) בטכנולוגיות משתנות,ארוכי טווח

שידורי , למשל בשירותי הטלפו� הנייד(שעשויי) להתעדכ� מדי פע) 

 ,לאפשר לה) לתבוע מכוח החוק בשל הטעיה, )הכבלי) והאינטרנט

ח החוק בשל הטעיה במהל- תקופת וכ� להגיש תובענה ייצוגית מכו

אני מנצלת : "כפי שהמלי4 בית המשפט המחוזי, ההתקשרות

, שיתק� את החוק לעניי� תובענות ייצוגיות, הזדמנות זו ופונה למחוקק

ויאפשר במסגרת הגנת הצרכ� לעשות שימוש במכשיר חשוב זה לעניי� 

 רות) )א"ת (2474/02א "השופטת פלפל בת ("חוזי שירות ארוכי טווח

 ) 447) 4(לד , דיני) מחוזי, מ"ב מערכות תקשורת בכבלי) בע"תומר מת

  .)ש.ר. ר. י! ההדגשות אינה במקור(

באמצעות , נתבעאי� ולא יכולה להיות מחלוקת כי ה,  דנאתובענהכפי שהובהר בהרחבה  .111

 כמו ג) את שאר חברי הקבוצה עוד  בשלב הטרו) תובעהטעה את ה, מער- פרסו) ושיווק



באשר לעניי� מהותי ,  וכל אחד מחברי הקבוצהנתבעוא1 לאחר שנכרת החוזה בי� החוזי 

  .שווי הפרסי) האמיתי �בעסקת רכישת מינוי הפיס

,  הסתמ� על ההטעיה וכי בעקבות הסתמכו זו נגר/ לו נזקתובעבטר/ נפנה להראות כי ה .112

 יסוד היא לו  וכי זכותנתבענענה תחילה לטענה העשויה להיטע� כי חופש הביטוי עומד ל

 קמה נתבעכי אמנ/ ל, התשובה לכ� היא. לפרס/ את מוצריו ברבי/ בכל דר� שיחפו�

להגביר ולעודד  בדרכי/ הנראות לו את מוצריו א� מנגד חובתו לשמור  , הזכות להאדיר

  .שהפרסומת המסחרית תהיה אמינה והוגנת

הרשות השניה ' רשי) נ תרמוקיר חו15/96צ "השופט זמיר בבג' יפי/ לעניי� זה דברי כב 

   לטלויזיה

. הצריכה של הציבור מושפעת במידה רבה מ� הפרסומות בתקשורת"

. אד) מ� הציבור מוגבל מאוד באפשרויות לברר את אמינות הפרסומת

הטעייה . ... כדי למנוע הטעייה בפרסומת נדרשת מעורבות שלטונית

 להעשות בפרסומת אינה נעשית בהכרח באופ� גלוי ומפורש היא יכולה

 ".אופ� מוסווה ועקי1)ב(ג) 

נוכח חובת הגילוי ( של מפעל הפיס במעשה וה� במחדלאי� ספק כי ההטעיה , בעניינו .113

בענייני/ עלולי/ להטעות וא� הטעו בפועל , כמתוארי/ לעיל) המוטלת על מפעל הפיס

כעניי� לחוק הגנת הצרכ� קובע ) 1(2סעי� . לחוק הגנת הצרכ�) א(2 בניגוד לסעי� ,מהותי/

אי� ולא יכול להיות ". הכמות והסוג של הנכס או השירות, המהות, הטיב "–מהותי את 

של הפרסי/ " הכמות"או /ו" המהות"או /ו" הטיב"חולק שמפעל הפיס הטעה לגבי 

או שווי/ של הפרסי/ השוני/ כפי שהוצג /או שיעור החזר הפרסי/ ו/החפציי/ השוני/ ו

  .לעיל

 עיה ותרמית של ציבור המנויי) מהווי) הטנתבעפרסומי ה .114

 56כמשמעה בהוראות סעי� התנהגות ופרסומי מפעל הפיס מהווי/ עוולת הטעיה ותרמית 

 :לפקודת הנזיקי�

תרמית היא הצג כוזב של עובדה בידיעה שהיא כוזבת או באי� אמונה "

, כשלא איכפת למציג א) אמת היא או כזב, ראש�באמיתותה או מתו- קלות

אול) אי� להגיש תובענה על היצג ; עה על ידי ההיצג יפעל על פיוובכוונה שהמוט

והתובע פעל על , א1 הטעה אותו, אלא א) היה מכוו� להטעות את התובע, כאמור

 ."ממו��פיו וסבל על ידי כ- נזק

שיעור החזר :  לגבישמצגיו הינ/ כוזבי/אי� ולא יכול להיות חולק כי מפעל הפיס ידע  .115

שווי ס� הפרסי/ והחלפת מבנה הפרסי/ בפרסי/ שווי , חפציי/שווי הפרסי/ ה, הפרסי/

�או / ירכוש מנויי/ והמוטעה שהציבור בכוונה של מפעל הפיס נועדה ההצגה הכוזבת. ער

  .ימשיכו כמנויי/ של מפעל הפיס



) א"ת. (א. להפנות את בית המשפט הנכבד לפסק הדי� בתתובעבעניי� זה מתכבד ה .116

 ש/ 2855/00) א"ת(א " שאושר במסגרת עוינטרוב ' מ נ"בעבנק איגוד לישראל  60373/96

 נאמר מפי כבוד השופט בועז אוקו� 

כאשר המציג ער לאפשרות כי הועבר , די בכ- שנער- מצג שווא אפילו עמו)"

לרבות פירוש שיש בו כדי לטעת בליבו של , מסר הנית� לפירושי) שוני)

 השומע רישומ� של עובדות חלקיות או בלתי נכונות

 תובעברור כי מתקיי/ קשר סיבתי ישיר בי� עוולת ההטעיה והתרמית  לבי� הנזק שנגר/ ל .117

שכ� אילו מפעל הפיס לא היה מבצע שו/ הטעיה יכול היה ציבור , ולכל אחד מחברי הקבוצה

או השתתפות /או אי חידוש המנוי ו/לא לעשות מנוי ו: המנויי/ לכלכל את צעדיו לרבות

 . וכנית המנויי/בהגרלות אחרות במקו/ ת

 

  לחוק הגנת הצרכ�4 הפרת חובת הגילוי המעוגנת בהוראות סעי1 �'2פרק ד 

כל פג) או איכות נחותה "לחוק הגנת הצרכ� מטיל חובה על העוסק לגלות לצרכ� ) א(4סעי�  .118

  ".המפחיתי) באופ� משמעותי מערכו של הנכס, או תכונה אחרת הידועי) לו

 ושיעור החזר הפרסי/ הנכס הפרסי/ הינ/ !  %60.0 !� מבעניי� שיעור החזר הפרסי/ נמו .119

אי גילוי שיעור החזר הפרסי/ האמיתי אשר נמו� .  המתארת את הנכסהתכונההינו בגדר 

הפחתה  עליו מצהיר מפעל הפיס הינה 60.0%באופ� משמעותי משיעור החזר הפרסי/ של 

על הפיס לא גילה לציבור אי� ולא יכול להיות חולק שמפ.  באופ� משמעותי מערכו של הנכס

  .המנויי/ את שיעור החזר הפרסי/ האמיתי

 הנכס הפרסי/ הינ/ ! בעניי� הגבלת סכומי הפרסי/ כתוצאה מהחלפת/ בפרסי/ חפציי/ .120

.  המתארת את הנכסאיכות נחותהאו / ופג/או / והתכונהוהגבלת סכו/ הפרסי/ הינה בגדר 

הפחתה באופ� רסי/ חפציי/ הינה אי גילוי הגבלת סכומי הפרסי/ בעקבות החלפת/ בפ

אי� ולא יכול להיות חולק שמפעל הפיס לא גילה לציבור .  משמעותי מערכו של הנכס

 .המנויי/ ששווי הפרסי/ הוקט� והוגבל בעקבות החלפת הפרסי/ בפרסי/ חפציי/

 הנכס הפרסי/ הינ/ ! בעניי� עלות/ המופחתת של הפרסי/ החפציי/ מעלות/ המוצהרת .121

 המתארת את איכות נחותהאו / ופג/או / והתכונה/ המופחתת הינה בגדר ועלות הפרסי

אי� ולא .  הפחתה באופ� משמעותי מערכו של הנכסאי גילוי העלות המופחתת הינה . הנכס

יכול להיות חולק שמפעל הפיס לא גילה לציבור המנויי/ את עלות/ המופחתת של הפרסי/ 

 .החפציי/

 וחיוב המס העוד� הינו בגדר הנכס הפרסי/ הינ/ ! פרסי/בעניי� חיובי המס העודפי/ על ה .122

אי גילוי המס העוד� על הפרסי/ .  המתארת את הנכסאיכות נחותהאו / ופג/או / והתכונה

אי� ולא יכול להיות חולק שמפעל הפיס לא .  הפחתה באופ� משמעותי מערכו של הנכסהינה 

 חפציי/ תשלומי המס יהיו גילה לציבור המנויי/ שבעקבות החלפות הפרסי/ בפרסי/

 .גובהי/ יותר משמעותית



למעלה מ� הצור� יובא שלש/ גיבוש עילת תביעה די בכ� שפעולתו של העוסק עלולה  .123

 –היינו ג/ מבלי שצרכ� , ")העלול להטעות צרכ�... לא יעשה עוסק דבר("להטעות צרכ� 

ש העליו� בעניי� "המעמד על כ� בי.  הוטעו בפועל– או יתר חברי הקבוצה תובעובעייננו ה

 . בזק' ברזני נ

ועוסק עובר על לאו של איסור , האיסור איסור הוא על התנהגות"

 לא –המעשה או במחדל = הטעייה ג) א) דבר שהוא עושה 

ג) א) איש לא הוטעה כלל מאותו , קרא, צרכ�" עלול להטעות"

 "דבר שעשה

124. �כוח חוק הגנת הצרכ� קמה א/ עילת תביעה שמ, בבחינת למעלה מ� הצור�, כפועל יוצא מכ

   !ש העליו� "וכפי שביאר ביהמ, לא נגר/ נזק

 נדרש קשר סיבתי ישיר בי� – וברבי) אחרי) –בדברי חוק אלה "

 –מעשה לבי� התוצאה 

לחוק הצרכ� ) א(2 בעוד שהוראת סעי1 –נזק שנגר) לנפגע 

  ."א1 בלא שגררה אחריה נזק, אוסרת על התנהגות באשר היא

או חוסר /או בורות) ו/פעולותיו ומחדליו ניצל את חולשת) הצרכנית ומפעל הפיס ב

לחוק הגנת ) ב(3ניסיונ) של חברי הקבוצה וזאת תו- הפרה של הוראות סעי1 

  הצרכ�

  :לחוק הגנת הצרכ� קובע) ב(3סעי�   .125

או , בכתב או בעל פה,  במעשה או במחדל�לא יעשה עוסק דבר "

או , בורותו,  של הצרכ�שיש בו ניצול מצוקתו, בכל דר- אחרת

הכל כדי לקשור עסקה , הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו

או לש) קבלת תמורה , בתנאי) בלתי מקובלי) או בלתי סבירי)

  ."העולה על התמורה המקובלת

 ניצולמפעל הפיס עושה ,  דנאתובענהכפי  שעולה בבירור מהעובדות המפורטות בהרחבה  .126

אמו� מוגבר , בורות שבבסיסה בי� היתר, ברי הקבוצה הצרכנית של חבבורות/ציני לרעה 

מתו� הנחה כי גו� כמפעל הפיס לא יעשוק , שנותני/ חברי הקבוצה במפעל הפיס ובמצגותיו

ניצול בורות/ הצרכנית של חברי הקבוצה נועד . אות/ למע� עשיית רווחי/ שלא כדי�

לש/ קבלת ל הפחות  או לכסבירי/או / ובלתי מקובלי/ אות/ כמנויי/ בתנאי/ לקשור

  .תמורה העולה על התמורה המקובלת

אי� ולא יכול להיות חולק כי תכליתו של חוק הגנת הצרכ� שהנו חוק סוציאלי מהמדרגה  .127

. הנו הגנה על ציבור הצרכני/ מפני כוחו של העוסק בעל המעמד הכלכלי העדי�, הראשונה

, ל"פסק די� ברזני הנכה� ב! לעני� זה יפי/ דבריה של כבוד השופטת טובה שטרסברג

 :כדלקמ�



תכליות , חוק הגנת הצרכ� המהווה חלק מ� החקיקה הצרכנית"

רבות שליבת� היא הגנה על הצרכ� מפני העוסק בעל המעמד 

הכלכלי העדי1 וצמצו) פערי הכוחות וחוסר השוויו� בעמדות 

מטרתו להשלי- אורחות התנהגות ראויות . המיקוח של הצדדי)

בוע כללי משחק הוגני) ביחסי) שבי� על המגזר העסקי ולק

הוא נועד לחזק את האוטונומיה האישית של . הצרכ� לעוסק

ידי הבטחת יכולתו לבחור בחירה �הצרכ� ואת זכותו לכבוד על

ידי כ- שיקבל את כל המידע �מושכלת במוצר ובשירות על

האמיתי הרלבנטי ולמנוע ניצול לרעה של מעמדו החלש יותר של 

 להוציא מידיו של העוסק את אשר גבה שלא הוא נועד.הצרכ�

כדי� מ� הצרכ� עבור מוצר או שירות ובדר- זו להחזיר לצרכ� את 

אשר נגבה ממנו שלא כדי� ולהפו- גביה כזו לא רק לבתי ראויה 

 ."אלא ג) לבתי משתלמת

  

   הפרת חובת תו) לב�'3רק ד פ

יבור המנויי/ בתוכנית  וכלפי צתובע מפר את חובת תו/ הלב שהנו מחויב כלפי הנתבעה .128

  .נתבעהמינויי/ של ה

") חוק החוזי): "להל� (1973–ג " לחוק החוזי/ חלק כללי התשל39 ! ו12הוראות סעיפי/  .129

הינ� הוראות על ממלכתיות העוברות כחוט השני בשיטת משפטנו כ� נקבע על פי הדי� 

  .והפסיקה  ועל כ� נית� לראות� כמצטרפות א� לחוק הגנת הצרכ�

 לחוק החוזי/ מחילי/ את חובת תו/ הלב על צדדי/ להסכ/ ה� בשלב 39 ! ו12סעיפי/  .130

  .הטרו/ חוזי וה� בשלב קיו/ החוזה

כי הפרסו/ והמצגות המוצגי/ על ידו או מי מטעמו ,   ידע או היה צרי� לדעתנתבעה .131

 כמו כל אחד מיחידי תובעה.  ולכלל הצרכני/ הינו פרסו/ מטעהתובעוהמהווה הצעה ל

או ,  ורכשו מנוי לתוכנית המנויי/ של המפעל הפיס נתבעעת שנענה לפרסומיי הב, הקבוצה

  .נתבעתו� הסתמכות על מצגי ה, המשיכו להיות מינויי/ של מפעל הפיס

וא� ) הצגת הפרסומות(עת כלל במצג הטרו/ חוזי בשלב ההצעה ,  פעל בחוסר תו/ לבנתבעה .132

/ עומדי/ במבח� המציאות באשר והציגו מצגי שווא מטעי/ שאינ, לאחר שלב ההתקשרות

  . לשיעור האמיתי של הפרסי/ המחולקי/ לציבור המנויי/

ומאיד� ,  וחברי הקבוצה כספי/ רבי/תובעהפסידו מחד ה, נתבעלאור התנהלות זו של ה .133

  . וחברי הקבוצהתובע על חשבו� הנתבעהתעשר ה

כי חובת תו/ הלב  סלקו)' שטיינברג נ 2505/99) א"ת(א .ר פלפל קבעה בת"השופטת ד' כב .134

 .חוק הגנת הצרכ�, כהוראת על ממלכתית מצטרפת לכל חוק לרבות



 39 – ו 12ישו) הסעיפי) : לעמדתי חריג אחד והוא, יש לציי�"

, שעניינ) תו) לב במשא ומת� ובביצוע החוזה, לחוק החוזי)

 " על מלכותיות מצטרפי) אוטומטית –שבהיות) הוראות 

  .).ש.ר, ר.ההדגשה אינה במקור י(  

חזר י מנהל מקרקעי ישראל "מ' נ' רוברט לנגברט ואח 8733/96א "בית המשפט העליו� ברע .135

  :ואישר הלכה זו בקובעו

 לאז� את חוסר השוויו� שבי� הצדדי) תובעחוק הגנת הצרכ� "

 שאינו מגביל –אמצעי זה . על ידי הטלת חובת גילוי על ספקי)

של  פוגע בחופש ההתקשרות –את תוכ� העסקה עצמה 

 –השפעת חוקי ", ראו סיני דויטש. הספקי) במידה מזערית

, 309) ו"תשנ(מחקרי משפט יב , "היסוד על דיני הגנת הצרכ�

 גילוי –אי  גילוי מידע מטעה או: זאת ועוד. 345�344' בע

לפגוע  פרטי) רלוואנטיי) עשויי) להטעות את הצרכני) ובכ-

', כר- א( חוזי)   ראו דניאל פרידמ� ונילי כה�.ברצונ) החופשי

חובת הגילוי המוטלת על ספקי) תורמת איפוא . 53, )א"תשנ

  .למימוש חופש ההתקשרות של הצרכני)

 הלב הקבוע –חובת הגילוי א1 משקפת את עקרו� תו) 

 1973 –ג "התשל, )חלק כללי( לחוק החוזי) 39 � ו12בסעיפי) 

  ).חוק החוזי): להל�(

  ).ש.ר. ר.ההדגשה אינה במקור י(  

יתח  467/04א " להפנות את בית המשפט הנכבד לפסק הדי� בעתובע לעני� זה מתכבד העוד .136

את ההלכה לפיה חובת תו/ הלב , ש/ שבה ואיששה כבוד השופטת ארבל, מפעל הפיס' נ

  :וכדבריה, מהווה הוראת יסוד במשפט הישראלי

יחד ע) אחותה  �.] ע. א� לחוק 12הוראת סעי1 [הוראה זו "

ראו סעי1 () בתו) לב של חיוב הנובע מחוזה הבכירה בדבר קיו

מהווה הוראת  �) לחוק) ב(61והרחבת החובה בסעי1 ,  לחוק39

היא . ובמשפט הפרטי בפרט, יסוד במשפט הישראלי בכלל

 יבי� פלסט 41683/93 "ראו בג ("מלכותית"משקפת דוקטרינה 

, 4 (702(ד מז"פ , בית הדי� הארצי לעבודה בירושלי)' מ נ"בע

א "ע (של מערכת המשפט" נשמה"היא מהווה את ה ).708

. 264, 237) 2(ד לח "פ, מ"שיכו� עובדי) בע'  לסרסו� נ391/80

 היא מציבה בפני הפרט את החובה לנהוג ביושר ובהגינות

בית הדי� ' שבע נ� שירותי תחבורה ציבוריי) באר459/80 "בג(

היא אינה מעמידה . 834, 828) 1(ד לה "פ, הארצי לעבודה

היא אינה דורשת כי הצדדי) יהיו ; גבוהה" חסידות"רישת ד

. היא באה למנוע מצב שבו אד) לאד) זאב. מלאכי) זה לזה



 �ת להנהיג מסגרת נורמטיבית שבה אד) לאד) תובעהיא 

' מ נ" קל בני� בע6370/00א "ברק בע' הנשיא א' כב ("אד)

 ההדגשה אינה) (289) 3(ד נו"פ, רעננה לבניה והשכרה. מ.ר.ע

  .)."ש.ר. ר. י�במקור

 עומדות נתבעדומה שקשה יהיה להטיל ספק בכ� שפעולות והפרסו/ והשיווק בה� נוקט ה .137

  . בפרטנתבעועוסק כדוגמת ה, בסתירה לחובות תו/ הלב המוטלות על העוסק בכלל

 חברת ליינס איסתא' ברקובי4 נ איילה) /!י(ע "בריפי/ לעני� זה דברי בית המשפט בעניי� 

אי� "באמרו כי , )הוצאה לאור!פורס/ בנבו (בישראל והסטודנטי) הצעירי) לש הנסיעות

, וכי העושה כ� פועל בחוסר תו/ לב" לנקוט בדר� של פיתוי המגלה טפח א� מסתיר טפחיי/

  –וכאמור ש/ 

. אי� לנקוט בדר- של פיתוי המגלה טפח א- מסתיר טפחיי)"

חיר נפסק כי פרסומת המציעה מוצרי מזו� במ, למשל, כ-

כאשר היא מהווה חלק מתוכנית , מסויי) נחשבת למטעה

. למשיכת קהל לצור- מכירת מוצרי) אחרי) במחירי) גבוהי)

 ... "על כ� זהו פרסו) אסור. שהו מהל- חסר תו) לב

  

  : הנו גו1 מעי� ציבורי ולכ� חלה עליו חובת תו) לב מוגברתנתבעה

� ציבורי ולכ� חלה עליו חובת תו/ לב מפעל הפיס הנו גו� מעי, כפי שהובהר בהרחבה לעיל .138

בי� מפעל ) תוכנית ההגרלה(כאשר החוזה , על אחת כמה וכמה נכוני/ הדברי/.מוגברת 

י מפעל הפיס וכל מאות "הפיס ובי� חברי הקבוצה הנו חוזה אחיד אשר נוסח באופ� בלעדי ע

בו בבחינת כזה או כפופי/ עליו ורואי/ /חותמי/ ו, אלפי חברי הקבוצה ללא יוצא מ� הכלל

  .ראה וקדש

לעמדת כבוד השופטת ארבל ,  להפנות את בית המשפט הנכבדתובעמתכבד ה, בעניי� זה .139

 בגי� הפרת נתבעעל עקרו� תו/ הלב של ה) 467/04א " עמפעל הפיס' חיי) יתח נד "פס(

 :חוזה אחיד

הדברי) מקבלי) משנה תוק1 היות ותוכנית ההגרלה הנה "

,  לחוק החוזי) האחידי)12 כהגדרתו בסעי(חוזה אחיד 

ראה (אשר מנוסח על ידי צד אחד לחוזה , )�1982ג"התשמ

מפעל '  יפה גרי� נ604/69א "ויתקו� בע' השופט א' עמדת כב

יש לדרוש הקפדה יתירה מצד ..... 401) 1(ד כה"פ, הפיס

לרבות בכל ,  על עיקרו� תו) הלב ללא יוצא מ� הכללנתבעה

ות לו מכוח� של הוראות תוכנית הנוגע להפעלת הזכויות המוקנ

 . "ההגרלה

  :יה נקטה באותה עמדה וכדבריה'ד ג/ כבוד השופטת פרוקצ"באותו פס    



כי די� , השופטת ארבל, אני מסכימה ע) מסקנתה של חברתי"

הערעור להתקבל מהטעמי) המעוגני) בחובת תו) הלב החלה 

חלק ( לחוק החוזי) 39בהפעלת זכויות חוזיות מכח סעי1 

כ� מסכימה אני ע) הערותיה של חברתי השופטת ). יכלל

מוטלת על מפעל הפיס ,  לחוזה בענייננו31כי מכח סעי1 , נאור

חלה על מפעל הפיס חובת תו) .... חובה להפעיל שיקול דעת

הפרושי) כמניפה על , לב מכח עקרונות כלליי) שבדי� החוזי)

  ." הוראות החוזה כול�

  

 לפקודת הנזיקי�  �36 ו35כמובנה בסעיפי) , לנותמפעל הפיס עוול ברש�'4פרק ד 

  כלפי חברי הקבוצה

או מחדליו של מפעל הפיס ובמיוחד בעניי� השתת חיוב במס שלא לצור� על חברי /מעשיו ו .140

, מקימי/ עילת תביעה כנגד� בגי� עוולת רשלנות, כפי שתואר בהרחבה לעיל, הקבוצה

  :כדלקמ�,  לפקודת הנזיקי�35כמובנה בסעי� 

או מחדליו של מפעל הפיס מחדלי/ שחלק/ תוקנו /   קיי/ קשר סיבתי ישיר בי� מעשיו ו.א

לאחר שגרמו לנזק במיליוני שקלי/ לחברי , י מפעל הפיס בשלב מאוחר יותר"ע

שכ� אילו מפעל הפיס לא .  ולכל אחד מחברי הקבוצהתובעלבי� הנזק שנגר/ ל, הקבוצה

רסי/ הפטורי/ במס בפרסי/ חפציי/ אי החלפת הפ: ידי!היה נוהג ברשלנות על

המחוייב במס  0 100,000או החלפתו המיידית של הפרס בשווי /החייבי/ במס ו

הרי שס� שווי הפרסי/ נטו לציבור המנויי/ . הפטורי/ במס 0 50,000בפרסי/ בשווי 

 וכל אחד מחברי תובעובנוס� סיכויי הזכייה של ה, היה גדל והנזק לא היה נוצר

 .  בפרס כשלהו היו גדלי/הקבוצה לזכיה

הפר מפעל הפיס את חובת הזהירות שחב , או מחדליו המתוארי/ לעיל/בפעולותיו ו.   ב

  .הפרה גסה ובוטה,  וכלפי כל אחד מחברי הקבוצהתובעהוא בה� כלפי ה

אי� כל ספק שלמפעל הפיס קיימת חובת זהירות מושגית וחובת זהירות קונקרטית .    ג

  .פי כל אחד מחברי הקבוצה     וכלתובעכלפי ה

בגדר , לכל הפחות,  ולכל אחד מחברי הקבוצה הינותובעקרות הנזק הכספי ל  .  ד

  .ועל מפעל הפיס היה לדעת זאת מבעוד מועד ולתכנ� את צעדיו"  התרחשות צפויה"

  

  הפרת חובה חקוקה�'5פרק ד 

 הפר חובות נתבעאי� ולא יכול להיות חולק כי ה,  דנאתובענהלאור המתואר בהרחבה  .141

דבר העולה כדי הפרת חובה חקוקה כמשמעה בסעי� ,  וחברי הקבוצהתובעחקוקות כלפי ה

  . לפקודת הנזיקי�63

  :הינ/, אשר בהתקיימ/ קמה החבות בנזיקי�, יסודות עוולת הפרת חובה חקוקה .142



כפי שעולה באופ� שאינו משתמע לשני פני/ : המזיק לא קיי) את החובה המוטלת עליו

, חובת איסור ההטעיה, מפעל הפיס  הפר את החובות המוטלות עליו ובכלל/, אמהבקשה דנ

  . באופ� בוטה, החובה לנהוג בתו/ לב והחובה לפעול לטובת הצרכ�, חובת הגילוי המלא

 ולשאר חברי הקבוצה תובעאי� ולא יכול להיות חולק כי ל: ההפרה גרמה לניזוקי) לנזק

הנזק : או מטבעו של הנזק אשר אליו נתכוו� החיקוקהנזק אשר נגר/ הוא מסוגו . נגר/ נזק

ל "ושהחיקוקי/ הנ, שנגר/ הוא מסוג הנזקי/ שהיו נמנעי/ לו היה מפעל הפיס נוהג כדי�

 . נועדו לשמור מפניה/

 דנא תובענההוראות החוק שפורטו בהרחבה : החיקוק נועד לטובתו או להגנתו של הניזוק

  . ו לשמור על טובת/ והגנת של חברי הקבוצהנועד, ואות� הפר מפעל הפיס ברגל גסה

  

 תובעפעולות מפעל הפיס מהוות עשיית עושר ולא במשפט על חשבו� ה�'6פרק ד

   וכל אחד מחברי הקבוצה המיוצגת

 וכל תובעמפעל הפיס עשה ועושה עושר ולא במשפט על חשבו� ה,  דנאתובענהכפי שפורט  .143

סכומי/ נמוכי/ ,  לחברי הקבוצההוא" מחזיר"כאשר , אחד מחברי הקבוצה המיוצגת

�" להחזיר"מהסכומי/ אות/ אמור הוא , בעשרות מיליוני שקלי/ חדשי/ וא� למעלה מכ

  .לחברי הקבוצה

תו� כדי התנהלות המגלה טפח ומסתירה טפחיי/ מולי� מפעל הפיס שולל את מאות אלפי  .144

  .ילההנותני/ במפעל הפיס אמו� מלא והולכי/ אחריו כסומא באפ, חברי הקבוצה

 . את העושר שנתעשר לחברוישיב המתעשר, הדי� הוא כי העושה עושר ולא במשפט .145

   התקיימות התנאי) לאישור התובענה כתובענה ייצוגית�'פרק ה

' דניאל פרח� נ 24655/06) א"ת(א "כפי שהובהר בהחלטתו של בית משפט נכבד זה בבש .146

  :לקמ�התנאי/ לאישורה של תובענה ייצוגית ה/ כד, מ"מולטילוק בע

,  עילת תביעה אישית באחד מ� הענייני/ הכלולי/ בתוספת השניה לחוקתובעל  )1(

 ;או בהוראת חוק מפורשת

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי    )2(

  ;הקבוצה

יש אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות דלעיל תוכרענה בתובענה לטובת   )3(

  ;הקבוצה

  ;בענה ייצוגית היא הדר� היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי�תו  )4(

)5 (   �קיי/ יסוד סביר להניח כי עניינ/ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר

  ;הולמת

  .קיי/ יסוד סביר להניח כי עניינ/ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו/ לב  )6(

  



שפט במידת הסבירות הראויה כי הוא ממלא לכאורה אחר תובע יצוגי חייב לשכנע את בית המ

מ "מג� וקשת בע 2967/95א "ע: ראה(דרישות סעיפי החוק הנוגעי/ לאישור התובענה הייצוגית 

 להגיש תובענה ייצוגית תובעה). 329' בעמ, 312) 2(ד נא"פ, 'מ ואח"טמפו תעשיות בירה בע' נ' ואח

ועל בית המשפט להשתכנע כי קיי/ סיכוי סביר כי , ינדרש להוכיח את טענותיו רק באופ� לכאור

במהל� המשפט יוכיח התובע הייצוגי את כל התנאי/ הדרושי/ לש/ קבלת התביעה הייצוגית 

טוביה ' נ' מ ואח"אבנר נפט וגז בע 6343/95א "ע; 11פסקה , רייכרטל בעניי� " הנ8332/96א "רע(

פורס/ [, ל"עזבו� המנוח אליהו גת ז' בזק נ 6567/97א "רע; 118' בעמ, 115) 1(ד נג"פ, 'אב� ואח

  ). 5פסקה , ]בנבו

  

ברור כי קיימת אפשרות ,  יטע� כי במסכת העובדתית והמשפטית אשר פורטה דלעילתובעה .147

  .שהתביעה תוכרע לטובת חברי הקבוצה, א/ לא למעלה מכ�, סבירה

   

עדיפה לבירור כי הדר� ה, אי� ספק, בנסיבות דנ� ולאור הנסיבות המפורטות לעיל .148

  :המחלוקות בענייננו הינה במסגרת של תובענה ייצוגית

קבוצת המנויי/ בתוכנית המנויי/ של מפעל הפיס הנה עצומה וה/ מפוזרי/ ברחבי האר�  .149

ג/ נצא מנקודת הנחה כי קיימי/ .  מנויי/570,000ומונה לכל הפחות " מד� ועד אילת"

עדי� מדובר בקבוצה עצומה ומונה , נויחברי/ בקבוצה המחזיקי/ ברשות/ מספר כרטיסי מ

  .לכל הפחות מאות אלפי חברי/

אשר לגובה הנזק הנגר/ לכל אחד מיחידי הקבוצה יובהר כי נזק זה הינו קט� באופ� יחסי  .150

 השני/ 7 לכל מי שהיה מנוי בתוכנית המנויי/ של מפעל הפיס במהל�  4240!ועומד על כ

  .ופה קצה יותרהאחרונות וא� פחות מכ� למי שהיה מנוי תק

כי סכו/ נזק זה לא יגרו/ למי מיחידי הקבוצה לגשת ולממש את זכותו , ברי לכל בר בי רב .151

  . לפנות לערכאות לא כל שכ� להתמודד מול גו� כה חזק ועתיר משאבי/ כמפעל הפיס

, אי� ולא יכול להיות חולק כי ניהול ההלי� בדר� של תובענה ייצוגית, לאור ההלכות דלעיל .152

  .להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי�, � היעילה ההוגנת ובפועל היחידההנו הדר

פעלו במר� הראוי וא� ימשיכו לעשות כ� עד לסיומו , כ"באמצעות ב, תובעאי� כל ספק כי ה .153

� .של ההלי

י/ תובעגילו הבנה מלאה של ענייני התביעה שאותה , כוחו!באמצעות באי, תובעה, כמו כ� .154

 .לנהל בש/ הקבוצה

  . ובי� האינטרסי/ של שאר חברי הקבוצהתובעגוד ענייני/ בי� האינטרסי/ של האי� כל ני .155

ד בעלי ניסיו� רב בניהול מוצלח של הליכי/ משפטיי/ מורכבי/ " מיוצג בידי עותובע ה .156

 .וסבוכי/ שידעו לאבח� את פעולותיו ומחדליו של מפעל הפיס



 תועלת של ממש לכל שעשויה להביא, התובענה דנא מבוססת של עילה אמיתית ורצינית .157

 שאינה מתיישבת ע/ תובעהתביעה אינה מכוונת להשיג מטרה של ה. ,חברי הקבוצה

  .האינטרסי/ של כלל חברי הקבוצה בתביעה

  .הנה תיקו� המעוות ומניעת המש� העוול, וכ� הבקשה דנא, מטרת התובענה .158

י� הפרות התובענה והבקשה מבוססות על שאיפה כנה לאכיפת הדי� ופיצוי הניזוקי/ בג .159

 .נתבעידי ה!הדי� והפרת החובות המוגברות על

 מאמי� ברצינות התובענה וכ� בכנות סיכוייה להתקבל ונראה כי א� בזאת יש בכדי תובעה .160

  .תובעלבסס את תו/ ליבו של ה

מבוססות על , שכ� התובענה והבקשה דנא, סיכויי הצלחתה של התובענה הנ/ טובי/ ביותר .161

  .עובדות פשוטות לבירור

 

  סעדי) המתבקשי)ה

  .  ולחברי הקבוצה נזקי/תובעמעשיו ומחדליו של מפעל הפיס גרמו ל .162

זכאי/ לסעדיה/ מכוח כל אחת ואחת מ� העילות שפורטו , ושאר חברי הקבוצהתובעה .163

  .קל וחומר מכוח משקל� המצטבר,  לעילתובענהבהרחבה  

ל הפיס ככל ויידרש יודגש כי אי� כל חשש לאיתנותו הפיננסית ויציבותו הכלכלית של מפע .164

 .להחזיר את סכו/ התביעה לחברי הקבוצה

כי הנזק הצפוי למפעל הפיס בגי� ניהולה של התביעה כתביעה , מהאמור לעיל עולה בבירור .165

הוא פחות לאי� שיעור מ� התועלת הגלומה לכל אחד ואחד מחברי , א/ קיי/ בכלל, ייצוגית

  .הקבוצה ולציבור בכלל

טרח ודאג להתקשר ע/ כלכל� מומחה לצור� הכנת חוות דעת  תובעה, כפי שהובהר לעיל .166

בהתא/ לחוות הדעת . שתית� אמד� מבוסס ככל הנית� לגבי הנזק שנגר/ לחברי הקבוצה

 " 245,998,059הנזק שנגר) לקבוצה מוער- בס- של , לכתב התביעה '1כנספח המצורפת 

 לידי חברי להשיבפיס סכו/ זה יידרש מפעל ה. נכו� למועד הגשת התובענה והבקשה דנא

  .הקבוצה

באי כוחו והמומחה הכלכלי לאתר ככל שנית� מסמכי/ , תובעלמרות פעולותיה/ של ה .167

ברי כי כל הנתוני/ , ונתוני/ שייסעו לכמת ולהערי� את הנזק שנגר/ לחברי הקבוצה

, י מפעל הפיס"נתוני האמת לגבי עלויות רכישת הפרסי/ החפציי/ ע, לרבות, הרלבנטיי/

  . מצויי/ בחזקתו של מפעל הפיס,  האמיתית של הפרסי/ החפציי/ שחולקה בפועלהכמות

מתבקש בזאת בית המשפט הנכבד להורות למפעל הפיס  להמציא לידי , בנסיבות אלה .168

ע/ קבלת המסמכי/ .  זולכתב התביעה את כל המסמכי/ המפורטי/ ברישא תובעה



ית לכמת ולעדכ� את סכו/ הנזק  האפשרות האמיתתובע תהיה בידי התובעהאמורי/ לידי ה

 .שנגר/ לחברי הקבוצה

מבוקש מבית , ככל שיהיה קיי/ קושי לעמוד על נזקו האישי של כל אחד מחברי הקבוצה .169

ולהורות , לחוק תובענות ייצוגיות) ג(20פי סעי� !המשפט הנכבד לעשות שימוש בסמכותו על

  . על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה

לקבוע את שכר טרחת/ של עורכי , כפי שנתבקש לעיל,  הנכבדעוד מבוקש מבית המשפט .170

 מהסכו/ שיפסק 15% !  בתובענה הייצוגית בשיעור שלא יפחת מתובעהדי� המייצגי/ את ה

  . עבור טיפול בתובענה בערכאה הראשונה, מ כדי�"בתוספת מע

עד או שווי הס/כי חלק מסוי/ מתו� הסכו/ ו, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע, כמו כ� .171

,  משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי הקבוצה5%!בשיעור שלא יפחת מ, שיפסק

  .אשר טרח בהגשת התובענה ובהוכחתה, תובעאו יינת� ל/ישול/ ו

  סיכו) וסו1 דבר

הנו חלק מציבור צרכני/ רחב ,  שהנו מנוי במסגרת תוכנית המנויי/ של מפעל הפיסתובעה .172

  . של מפעל הפיסאשר נפגע בעקבות התנהלות קלוקלת

הנ/ מסוג המקרי/ אליה/ התכוו� המחוקק עת חוק את חוק , התובענה והבקשה דנא .173

  .תובענות ייצוגיות

יעמוד ויג� על זכויות ציבור הצרכני/ התמי/ אל מול גו� , ראוי ונכו� כי בית המשפט הנכבד .174

ר חברי כה חזק כמפעל הפיס אשר מנצל לרעה את כוחו ואת האמו� העיוור שנות� בו ציבו

  .הקבוצה

עולה כי לא רשומה בפנקס בקשה ,  בפנקס התובענות הייצוגיותתובעמבדיקה שער� ה .175

אשר השאלות המהותיות של עובדה או , שהיא תלויה ועומדת, לאישור או תובענה ייצוגית

זהות או דומות בעיקר� , כול� או חלק�, משפט המשותפות לחברי הקבוצה המתעוררות בה

  . דנא לאישורתובענהעוררות לשאלות כאמור המת

 ולאשר את לכתב התביעהלאור כל האמור לעיל מבוקש מבית המשפט הנכבד להיעתר  .176

 ובשכר טרחת עור� תובע בהוצאותיו של הנתבעולחייב את ה, התובענה כתובענה ייצוגית

 .די�

 לכתב התביעהלית� הוראות בהתא/ למבוקש ברישא , כמו כ� מתבקש בית המשפט הנכבד .177

 .דנא

 

                                                            
  ________________________    _______________________  

  ד"עו,                     יוסי רוזנשטיי�      ד"עו,    רונ� שחר
  משרד עורכי די�,  רוזנשטיי�– שחר 
  תובעכ ה"           ב  

 


