
    /10: א"בש                                     בתל אביבבבית המשפט המחוזי 

  304116452. ז.ת, יארוסלב גליקמ�    :בעניי�

  
  או אליזה אבינוע�/ד שלמה אביט� ו"כ עו"י ב"ע
  או מור� בוקובזה/ ואו אופיר הלל/ו

   6391. ד.ת, שבע� באר , 66 ח"פלמה' מרח
                                 08 – 6239993: פקס ; 08 � 6239991/2: טל

  מבקשה                                     
    )התובע(                            

  $נ ג ד  $

  
 54-022314-6'  מסשותפות רשומה, דור אלו�$מועדו� לקוחות רבוע כחול

   פארק אפק ראש העי�2עמל ' מרח

  משיבה ה                             
  )נתבעתה(                         

  

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית
   $2006ו"תשס, תובענות ייצוגיותלפי חוק 

  :בית המשפט הנכבד יתבקש להורות כדלקמ�

פי חוק תובענות $על, תובע להגיש את התובענה המצורפת לבקשה זו כתובענה ייצוגיתלאשר ל  .א

: להל� ($1981א"וחוק הגנת הצרכ� התשמ, ")חוק תובענות  ייצוגיות: "להל� ($2006ו"ייצוגיות התשס

  ;")חוג הגנת הצרכ�"

  

  :כדלקמ�, להגדיר את כל הקבוצה שבשמה מוגשת התובענה הייצוגית  . ב

 שצרכו בנזי� ולא זכו לקבל את ההנחה בארבע השני, האחרונות  משיבהכל לקוחות ה

  "משיבהי ה"המפורסמת ע

  .בהתא, לשיקול דעתו, יתבקש בית המשפט הנכבד להגדיר את הקבוצה, לחלופי�  

  

הלקוחות מספר בדבר , ככל האפשר, מדויקי,להציג בפני בית המשפט נתוני, , נתבעתלהורות ל  .ג

  . השני, האחרונותארבעבוזאת , בחוזה המחייב משיבהשהתקשרו מול ה

  

  ; בהוצאות הפרסו,נתבעתולחייב את ה, לית� הוראות מתאימות בדבר פרסו, ההחלטה ונוסחה  . ד

  

 $ולחלופי� , לית� הוראות בדבר המנגנו� שבאמצעותו יחולק סכו, הפיצוי שייפסק בי� חברי הקבוצה  . ה

, לטובת הקבוצה או לטובת הציבור, ו כי יינת� כל סעד אחרא, להורות כי הפיצוי ישול, לטובת הציבור

  ;כפי שייראה לבית המשפט

  

ד בתוספת "ט עו"ושכ, בתוספת גמול מיוחד לתובע,  את הוצאות הבקשה והתביעהנתבעתלהשית על ה  .ו

  .מ כדי�"מע

  

  .להורות למשיבה לנקוט בכל האמצעי, הנדרשי, על מנת למגר את התופעה הזו  .ז
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  :י הבקשהואלו נימוק

   $מבוא ורקע עובדתי . א

אשר מעניק , "YOU"אשר מפעילה את מועדו� הלקוחות המכונה , שותפות רשומה ה הינמשיבהה .1

 .ללקוחותיו הנחות והטבות שונות בבתי עסק ברחבי האר(

  

 לאור הצעתה של 22.5.09 ביו� משיבההצטר* למועדו� הלקוחות של האשר , אזרח מ� היישוב, המבקש .2

 משיבהכי ה, ומי אשר לתדהמתו גילה, בעיר נתיבות" מגה"בסופרמרקט  משיבהיגת המכירות של הנצ

שלא כדי�  בחוזה בי� הצדדי� ובפרסומיה השוני� משיבהאת ההנחות לה� התחייבה ה לא העניקה לו 

  משיבהעי� על ידי הצבניגוד גמור לפרסומי� השוני� שמבו,  שהוצג לוגובניגוד גמור למצ

  )."התובע:"להל�(

 .לבקשה' אכנספח ,  וכ� פרסומי המשיבה באלוני, ובאתר האינטרנטטופס ההצטרפות עליו חת, המבקשב העתק "רצ  *

 

) כרמי� גבעות בר, אשל הנשיא(בישובי קו התפר " כחול לב�"כי המבקש עובד כמאבטח בחברת , ויודגש .3

ה שיקול מכריע בהחלטתו להצטר* כאשר עובדה זו היוות, ועל כ� נדרש לנסיעות תכופות וארוכות

 .בתדלוק בנזי� וזאת כאמור על בסיס� של הפרסומי� מטעמה המתחייבי� להעניק הנחות משיבהל

 

ובוחר הוא לתדלק את רכבו בבנזי� , כי בדרכו לעבודתו עובר המבקש דר0 תחנות דלק רבות, ויודגש .4

 .בהמשיוזאת עקב הפרסומי� מטעמה של ה, דווקא בתחנות דור אלו�

 

, משיבהכי הוראותיו כפופי� לתקנו� ה, בהתא� להוראות טופס ההצטרפות והחוזה בי� הצדדי� נקבע .5

נקבע , )http://www.you-card.co.il/general.php?View=terms(אשר מפורס� באתר האינטרנט 

 :כי 

  
 4.80והנחה של  ,98 (96, 95אוקט�  (לליטר בנזי�'  אג30תינת� הנחה קבועה של  You לחברי אשראי 42."

ההנחה תינת� ממחיר מחירו� דור  . לתקנו�4.1.2לליטר סולר בתחנות הדלק דור אלו� כהגדרת� בסעי/ . 
בנוס/ לצבירת , עצמי וה� בתדלוק בשירות מלא וזאת ה� בתדלוק בשירות, אלו� לבנזי� וסולר בשירות מלא

או לבטל /ית לשנות את גובה ההנחות ורשא You הנהלת .מובהר כי לא יהיו כפל הנחות .You אשראי

 " .אות� בכל עת
  

בר� לתדהמתו נגלה לו , משיבהכי הוא מקבל את ההנחות המובטחות בפרסומי ה, לתומו סבר המבקש .6

 ! לבי� המציאות רב הואמשיבהכי המרחק בי� סברתו המגובה בפרסומי ה

 .לבקשה' בכנספח , התקנו�ב העתק "רצ  *

  
 

 שנגבה בגי� כל  מהוא אפוא התערי/– נרש, ברחל בית0 הקטנה צרכ�אות� מקבל הכי בקבלות , ודוק .7

 .ל"כאשר כש, שמחיר הבנזי� משתנה מפע, לפע, משתנה א/ התערי/ הנ, תדלוק

 

כי לא קיבל שו� , נדה� המבקש לגלות, משיבהלאחר זמ� קצר מהצטרפותו ל 1/2010במהל0 חודש  .8

 . וכי למעשה הונו אותוהמשיבי ה"הנחה בגי� התדלוק המובטח ע
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 בסופרמרקט מגה בנתיבות וביקש להלי� אודות משיבה פנה המבקש בדחיפות לנציגת הבנסיבות אלו .9

כאשר , משיבה לא ידעה להסביר את הדבר ובו במקו� טלפנה לנציגות המשיבהנציגת ה. האמור

 .האחרוני� הודו בתקלה

  

באמצעות הפקסימיליה שבסופרמרקט (ית התדלוק שלח המבקש את חשבונ, בהתא� להמלצת הנציגה .10

 .בגי� האמור 3 16.88ס "כאשר לאחר מכ� קיבל המבקש קבלת זיכוי ע, )מגה בנתיבות

  .לבקשה' כנספח ג, ב העתק הזיכוי שנשלח למבקש"רצ  *

 

כאשר לאחר זמ� מועט , והמשי0 לתדלק בתחנות הדלק של דור אלו�, שמח וטוב לבב הל0 המבקש לדרכו .11

� ליבו לכ0 כי המחדל לא השתנה וכי ההנחה אותה הוא מקבל נמוכה מההנחה המופיעה בפרסומי ש

 .וכי לעיתי� הוא אינו מקבל הנחה כלל וכלל, משיבהה

 

,  להטעות את הצרכ�משיבהה תנוהגי לקוח " שבוצעה עתדלוק תשבכל פעול, כמוב�, משמעות הדבר היא .12

תדלוק זו או עלות  תפעולעל נגבית מהצרכ� מלוא העלות בגי� א0 בפו ,יזכה להנחה בשיעור מסוי�כי 

 .משיבהגבוהה מזו המובטחת בפרסומי ה

 

' כאשר לנוחיות כב, משיבהה מטע� פעולות שלא כדי�למ� אותו יו� ואיל0 החל התובע לתעד את ה .13

� התעריפי, מועד�, י המבקש"ש להל� טבלה מפורטת המתעדת את כל התדלוקי� שבוצעו ע"ביהמ

 על גבי הקבלות וההפרש בי� ההנחה שקיבל התובע לבי� ההנחה שהתחייבה משיבהי ה"שננקבו ע

 :ולהל�, לתקנו� ולפרסומיה השוני�,  להעניק לו בהתא� לחוזהמשיבהה

  
מספר 
 סידורי

מספר 
 עסקה

כמות  סכו, חיוב  תארי0
דלק 

 שנצר0

תערי/ 
 דלק

שיעור 
הנחה 

 שניתנה 

שיעור ההנחה בהתא, 
 משיבהלפרסומי ה

 אגורות לליטר 30(ולחוזה 
 )בנזי�

שיעור הנזק 
שנגר, 
 למבקש

1 236640 5/1/10 198.30 3 
  )מ"ללא מע(

230.03 3 
 )מ"כולל מע(

36.397 
 ליטר

6.320 3 
 לליטר

ללא כל 
 הנחה 

10.9191 3  10.9191 3  

2 242325 30/1/10 205.34 3 
  ) מ"ללא מע(

238.20 3 
 )מ"כולל מע

37.990 
 ליטר

6.320  3
 לליטר

1.90 3  11.397 3  9.497 3  

3 243199 4/2/10 196.72 3 
  ) מ"ללא מע(

228.19 3
 )מ"כולל מע

36.452  
 ליטר

6.310 3 
 לליטר

1.82 3  10.93563  9.1156 3  

4 244591 10/2/10 2205.28 3
  ) מ"ללא מע(

238.13 3 
 )מ"כולל מע

38.040 
 ליטר

6.310 3 
 לליטר

1.90 3  11.412 3  9.5123   

5 245823 16/2/10 205.33 3 
  ) מ"ללא מע(

238.18 3
 )מ"כולל מע

38.047 
 ליטר

6.310 3 
 לליטר

1.90 11.4141 3  9.5141 3  

6 247140 21/2/10 178.09 3 
  ) מ"ללא מע(

206.58 3 
 )מ"כולל מע

33.000 
 ליטר

6.310 3 
 לליטר

1.65 3  9.9 3  8.25 3  

7 248562 28/2/10 192.43 3 
  ) מ"ללא מע(

223.22 3 
 )מ"כולל מע

35.657 
 ליטר

6.310 3 
 לליטר

1.783  10.6971 3  8.9171 3  

8 249675 5/3/10 218.16 3
  ) מ"ללא מע(

253.07 3 

39.665 
 ליטר

6.430 3 
 לליטר

1.983  11.8995 3 9.9195 3  
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 )מ"כולל מע

9 251346 12/3/10 222.41 3 
  ) מ"ללא מע(

257.99 3 
 )מ"כולל מע

40.437 
 רליט

6.430 3 
 לליטר

2.023  12.1311 3  10.1111 3  

10 252682 18/3/10 225.50 3 
  ) מ"ללא מע(

261.58 3 
 )מ"כולל מע

41.000 
 ליטר

6.430 3 
 לליטר

2.053  12.3 3  10.25 3 

11 463520 24/3/10 203.37 3 
  ) מ"ללא מע(

235.91 3
 )מ"כולל מע

36.977 
 ליטר

6.530 3
 לליטר

5.553  11.0931 3  5.5431 3  

12 292074 29/3/10 220.23 3 
  ) מ"ללא מע(

255.47 3 
 )מ"כולל מע

40.042 
 ליטר

6.380 3
 לליטר

ללא הנחה 
 כלל

12.0126 3  12.0126 3 

13 469989 5/4/10 230.75 3 
  ) מ"ללא מע(

267.67 3 
 )מ"כולל מע

41.500 
 ליטר

6.600 3 
 לליטר

6.233  12.45 3  6.22 3 

14 259444 15/4/10 191.59 3 
  ) מ"ללא מע(

222.25 3 
 )מ"כולל מע

35.000 
 ליטר

6.500 3 
 לליטר

5.253  14 3   
בהתא� לגובה הנחה של 

 אגורות לליטר החל 40
 15/4/10�31/4/10מיו� 

 כמפורט בהודעת המסרו�

8.75 3  

15 476768 21/4/10 202.59 3 
  ) מ"ללא מע(

כולל  3 235
 )מ"מע

37.007 
 ליטר

6.600 3
 לליטר

9.253  14.8028 3   
בהתא� לגובה הנחה של 

 אגורות לליטר החל 40
 15/4/10�31/4/10מיו� 

 כמפורט בהודעת המסרו�

5.5528 3  

16 262151 21/4/10 192.14 3 
  ) מ"ללא מע(

222.88 3 
 )מ"כולל מע

35.100 
 ליטר

6.500 3 
 לליטר

5.273 14.04 3   
בהתא� לגובה הנחה של 

 אגורות לליטר החל 40
 15/4/10�31/4/10 מיו�

 כמפורט בהודעת המסרו�

8.77 3  

17 263341 30/4/10 168.44 3 
  ) מ"ללא מע(

195.39 3 
 )מ"כולל מע

30.770 
 ליטר

6.500 3 
 לליטר

4.623  12.308 3   
בהתא� לגובה הנחה של 

 אגורות לליטר החל 40
 15/4/10�31/4/10מיו� 

 כמפורט בהודעת המסרו�

7.688 3  

18 264637 6/5/10 236.07 3 
  ) מ"ללא מע(

273.84 3 
 )מ"כולל מע

42.000 
 ליטר

6.570 3 
 לליטר

2.103  12.6 3 10.5 3  

19 267494 17/5/10 187.00 3 
  ) מ"ללא מע(

216.92 3 
 )מ"כולל מע

33.270 
 ליטר

6.570 3 
 לליטר

1.663 9.981 3  8.321 3  

20 270683 29/5/10 205.36 3 
  ) מ"ללא מע(

238.22 3 
 )מ"ולל מעכ

36.537 
 ליטר

6.570 3 
 לליטר

1.833  10.9611 3  9.1311 3  

21 271749 3/6/10 196.70 3 
  ) מ"ללא מע(

228.17 3 
 )מ"כולל מע

36.922 
 ליטר

6.230 3 
 לליטר

1.853  11.0766 3  9.2266 3 

 )יות האגורהמאה שמוני, ושבעה שקלי, שבעי, ושתיי, אגורות ושבעה עשיר: במילי,( . 187.7207: כ"סה

  . לבקשה21' ד– 1'כנספחי, דב העתק הקבלות "רצ  *

 

מאה שמוני, ושבעה שקלי, שבעי, ושתיי, אגורות : במילי, ( .187.7207 ס0 של –זהו אפוא נזקו של המבקש  .14

,  שהתובע לא היה אמור לשל, בהתא, לחוזה המפורש בי� המבקש למשיבה)ושבעה עשיריות האגורה

 !קנו� ובהתא, לפרסומי המשיבהבהתא, להוראות הת
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שהצטרפו למועדו� הלקוחות של לקוחות  מאות אלפיכי בישראל ישנ� נכו� להיו� , ראוי להבהיר .15

וככל הנראה א* לא אחד ,  ואשר מתדלקי� את רכב� על בסיס סברת� להנחה אותה יקבלומשיבהה

ת או שלעיתי� לא מעניקי� לו לא מעניקי� לו את מלוא ההנחה המובטחמה� לא ש� ליבו לעובדה כי 

 !כל הנחה כלל

  

הקבלות לבי�  נתבעתשנקוב בפרסומי הצרכ� רגיל שלא ישווה בי� מה  .16

 בניגוד סכומי כס/ בפח ולא יידע כי נגבו ממנו ייפול ,נתבעתי ה"שמונפקות ע

 !!!לדי�ובניגוד לו למה שנאמר 

 

 מידי ההפוני, אלי  הצרכני,מאות אלפיל  עושר ולא במשפט על חשבונ, שמשיבהעושה הבאופ� זה  .17

אות, היא ,  כספי, רבי, בחוסר תו, לב ומתו0 מעשי מרמה ועושקה לכיסתמשלשלו ,שנה ושנה

 !התחייבה שלא לגבות מאת הצרכני,

  

 : טענות משפטיות . ב

 מישור דיני הגנת הצרכ�

אל מול אזלת ידו של , עתנתבחוסר הסימטריה שבי� כוח, ויכולותיה, של תאגידי הענק כדוגמת ה .18

$האזרח הקט� כדוגמת התובע היוו את הרציונל והתמרי4 החקיקתי לחקיקתו של לחוק הגנת הצרכ�

   .1981 –א "התשמ

  

  : לחוק הגנת הצרכ� קובע כדלקמ�2סעי*  .19

בכתב או בעל פה או בכל דר0 אחרת לרבות ,  במעשה או במחדל–לא יעשה עוסק דבר "
 –להל� ( העלול להטעות צרכ� בכל עני� מהותי בעסקה –עסקה לאחר מועד ההתקשרות ב

  :בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענייני, אלה כמהותיי, בעסקה; )הטעיה
...  

 ; הכמות והסוג של נכס או שירות , המהות,  הטיב  )1(

 
   ;לרבות תנאי האשראי ושיעור הריבית, המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר)13(
  

....  
  
  ."אות סעי/ זה יחולו ג, על פרסומת הור  )ג(

 

 : לחוק קובע כי7' א* ס, זאת ועוד .20

   $ 2היתה הטעיה בפרסומת יראו כמפירי, את הוראות סעי/  )א("
 את מי שמטעמו נעשתה הפרסומת ואת האד, שהביא את הדבר לפרסו, וגר, בכ0 לפרסומו   )1(
 ;  
א/ את המפי4 או מי שהחליט $ או שה, ידעו שהיא מטעה א, היתה הפרסומת מטעה על פניה)2(

  . בפועל על הפרסו,
  
 או בדבר ממצאי בדיקה שנעשתה עובדות בדבר התכונות של נכס או של שירותהובאו בפרסומת )ב(

יהא הממונה רשאי לדרוש ממי שמטעמו , בה, או בדבר התוצאות הצפויות מהשימוש בה,
דבר לפרסו, וגר, בכ0 לפרסומו שיציג ראיות להוכחת נעשתה הפרסומת או ממי שהביא את ה

 ראיה לכאורה תהא בכ0, לא הציג ראיות כאמור להנחת דעתו של הממונה; אות� עובדות 
 . שהפרסומת היתה מטעה

....  
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אלא א, כ� צויי� ,  חזקה שפרסומת נעשתה בידי מי שמצויי� בה כמציע הנכס או השירות  )ד (
 ". אחרת בפרסומת עצמה

 
ה� במעשה וה� במחדל ה� בכתב וה� בעל פה מטעה את הצרכני� בעניי� מהותי , נתבעתכאמור לעיל ה .21

באופ� שיש בו בכדי להטעות את את שיעור ההנחה המובטחת להעניק  ה על התחייבותתביותר ועובר

שכ� הלכה למעשה הלקוח  ( נתבעתי ה"או הנכס המוצע ע/הצרכ� אודות מחירו הנכו� של השירות ו

א י הה ובכ0 מפר– )משכלל את מחיר התדלוק בהתא� למחיר שלאחר ההנחה והלכה למעשה טועה הוא

 . של ההטעיה מבוססת על פרסומות מטעותה לחוק בהיות7' וא* את ס,  לחוק הגנת הצרכ�2את סעי* 

  
 ,ח"תשמ: תיקו�(איסור ניצול מצוקת הצרכ�  1982 –א "התשמ לחוק הגנת הצרכ� 3על פי סעי*  .22

 :)ס"תש

שיש בו ניצול , או בכל דר0 אחרת, בכתב או בעל פה,  במעשה או במחדל$לא יעשה עוסק דבר ) ב("
הכל כדי לקשור עסקה בתנאי, , או הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו, בורותו, מצוקתו של הצרכ�

  ".או לש, קבלת תמורה העולה על התמורה המקובלת, בלתי מקובלי, או בלתי סבירי,
 

תו0 ידיעה כי ,  מעידה על ניצול ציני של הצרכ� הממוצע– פרסו� בכתב  –דר0 שבה ננקטי� המחדלי� ה .23

 אותה קיי� באחד מימי החודש הפעולה הבודדתהלה לא יבדוק את  החשבו� החודשי תו0 הצלבתו ע� 

 בכתבהפרסו� ותו0 הסתמכות ה� על , בשיעור הנקוב והמובטחבהנחה  זו תהיה פעולהוההתחייבות כי 

 .בהוראות החוקוה� על הנאמר 

 

 סעיפי� בסיסיי� הוא* מפר, ה עבירות חמורות כלפי לקוחותינתבעת הת עובר– ה ובמעשיהבמחדלי .24

 .וניכרי� מחוק החוזי� כגו� אלו שיפורט להל�

  

� ג"י, ה"כ, וכ0 נאמר בספר דברי�. יסודו של האיסור על הטעיית צרכני� עוד במקורות המשפט העברי .25

  :ז"ט

אב� ; גדולה וקטנה, לא יהיה ל0 בבית איפה ואיפה; גדולה וקטנה, לא יהיה ל0 בכיס0 אב� ואב�"
אלהי0 נת� ' למע� יאריכו ימי0 על האדמה אשר ה, איפה שלמה וצדק יהיה ל0, שלמה וצדק יהיה ל0

  "כל עשה עול, אלהי0 כל עשה אלה' כי תועבת ה; ל0
  

וזאת מתו0 הבנת , משקלות עמדו פוסקי� לכל אור0 השני�על חשיבות ההקפדה והדיו� במידות ו

חש� , יעקב ב� רבנו אשר' לר" ארבעה טורי�"' ר. חשיבות הנושא לצור0 קיומ� של חיי מסחר תקיני�

  :הלכה רלא, הלכות הונאה ומקח טעות, משפט

  
אסור לרמות לחבירו בעניי� המדה והמשקל אלא צרי0 שיהיו המדות והמשקולות ישרות "

וא, אינו עושה כ� עובר בלאו דלא תעשו עול במדה ובמשקל , ולא ירמה בה�, דקותמצו
וכל מי שנמצא אתו מדה חסרה או משקל חסר או ... מלבד מה שגוזל את חברו , ובמשורה

  ."רשאי� להכותו ולקנסו כאשר יראה לבית די�, מאזניי, מקולקלי,
  

  :'ב�'הלכה א, ב" פי,הלכות מכירה, ספר קניי�, משנה תורה, �"ג� רמב' ור

  

וכי תמכרו ממכר לעמית0 או קנה מיד 'שנאמר , אסור למוכר או לקונה להונות את חברו"
...  חייב לשל, –בי� שלא ידע שיש במכר זה הונייה , ובי� שהונה במזיד... 'אל תונו, עמית0
שווה חמש בשש או שווה שש הרי שמכר שווה שש בחמש או שווה שש בשבע או ? כיצד
 ונקנה המקח וחייב המאנה לשל, את ההונייה ולהחזיר כולה  הרי זו הונייה– בשבע

  "למתאנה
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, בה� מתבצעת תרמית, תרופת התובענה הייצוגית באה לתת מענה בדיוק למקרי� כגו� נשוא תובענה זו .26

 ,שהביאו לחיוב שלא כדי� או במקרה דנ� להימנעות מהתחייבות לשאת בעלויות, הטעיה או מצג שווא

 .א0 על פני ציבור רחב מאד של צרכני,, אמנ, בסכומי, קטני,

 

  : 784, 774, )5(י מט"פד, 4556/94א "ש בע"לעני� זה יפי� דבריו של ביהמ .27

הגנה על אינטרס הפרט באמצעות , האחד: ביסוד התובענה הייצוגית מונחי, שני שיקולי, מרכזיי,"
לעתי, בא הדבר בשל . אינו טורח להגיש תביעה, רי,ברוב המק, אותו יחיד. מת� תרופה ליחיד שנפגע

כ0 שרק ריכוז , הנזק לקבוצה הוא גדול, ע, זאת. כ0 שהנזק שנגר, לאותו יחיד הוא קט� יחסית
השיקול השני .......הופ0 את תביעת, לכדאית, גיתהיא התובענה הייצו, תביעות יחידי, לתביעה אחת

מונח הצור0 לאכו/ את הוראות החוק שבגדריו מצויה ביסוד אינטרס זה . עניינו אינטרס הציבור
מפרי החוק יודעי, כי לניזוקי, יכולת פעולה . לתובענה הייצוגית ער0 מרתיע. התובענה הייצוגית

  ."נגד,
  
  

  מישור דיני החוזי,
 

הוא ) אליו מפנה טופס ההצטרפות (מפרה ברגל גסה את הוראות התקנו�כי המשיבה , המבקש יטע� .28

 אגורות ממחיר 30(כאשר ההנחה המפורטת בתקנו� , וזה בי� המשיבה לבי� לקוחותיהכאמור הח

 .איננה ניתנת בפועל) המחירו�

באופ� שיעמיד את המבקש במצב בו היה אמור , בהתא� לכ0 זכאי המבקש לפיצוי בגי� הפרת החוזה .29

 .י המשיבה"להיות לו לא הופר החוזה ע

 

מ בטר� "מעשיה של המשיבה עולי� א* לכדי חוסר תו� לב בניהול מוכי , לא זו א* זו המבקש יטע� .30

 . כריתת חוזה וכחוסר תו� לב בקיו� חוזה

  

 :קובע כי, 1973 –ג "תשל, )חלק כללי( לחוק החוזי� 12סעי*  .31

  
  : ומת�$לב במשא$ו,ת"
 . לב$לקראת כריתתו של חוזה חייב אד, לנהוג בדר0 מקובלת ובתו, ומת�$במשא) א(
פיצויי, בעד הנזק שנגר, לו עקב לב חייב לצד השני $ד שלא נהג בדר0 מקובלת ולא בתו,צ) ב(

תרופות בשל הפרת ( לחוק החוזי, $14 ו13, 10והוראות סעיפי, , ומת� או עקב כריתת החוזה$המשא
  ". יחולו בשינויי, המחוייבי,, $1970א"התשל, )חוזה

  

מ בטר� התקשרות בחוזה " וה� בהוראות החוק מהווה מוהפרסו� בכתבכי , לית מ� דפליג, במקרה דנ� .32

 ועל כ� בא� להתקשר בחוזה ע� המשיבה שבוחר בהתא� לעלויות המפורטות ,לקוחמחייב ע� ה

בעוד שבפועל הנחה כאמור  בהנחה בשיעור הנקובהטעיית הצרכני� לחשוב כי מדובר בשירות הנית� 

 .מ" כצד לאותו מונתבעתמהמהווה הפרת חובת תו� הלב הנדרשת , איננה ניתנת

 

מעלי� על נס את החובה של כל פרט לנהוג , �1973 ג"התשל, )חלק כללי(חוק החוזי�  ל12 ו 39סעיפי�  .33

ה� עובר , ומקני� לה� תוק* משפטי במסגרת היחסי� החוזיי� בי� הצדדי�, בתו� לב כלפי רעהו

כי לא נית� להגזי� בחשיבותו של , ראהונ. לכריתתו של החוזה וה� במהל0 הוצאתו של החוזה אל הפועל

 :עקרו� זה שכבר נאמר בשבחו כי

 המערכת כלל על ...פרושה מצודתו אשר" המשפטית בשיטתנו על$עקרו� מהווה הלב$תו, עקרו�"  
   ).742 ,736 )2(לח ד"פ ,פז 'נ פז 81700/ א"בע אלו� השופט דברי( "בישראל המשפטית

  

 המישור הנזיקי

 :  תרמית�  1968ח "התשכ) נוסח חדש(ודת הנזיקי� פק56לפי סעי*  .34
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$של עובדה בידיעה שהיא כוזבת או באי� אמונה באמיתותה או מתו0 קלותתרמית היא הצג כוזב "
אול, ; ובכוונה שהמוטעה על ידי ההיצג יפעל על פיו, כשלא איכפת למציג א, אמת היא או כזב, ראש

והתובע , א/ הטעה אותו, יה מכוו� להטעות את התובעאלא א, ה, אי� להגיש תובענה על היצג כאמור
 ".ממו�$פעל על פיו וסבל על ידי כ0 נזק

 

ובכוונה  מציג מצג כוזב של העובדות וא* יודע על כ0 נתבעתבשל העובדות שתוארו לעיל ברור כי ה .35

לפי אי� ספק ג� כי התובע ומאות א. ומתו0 תקווה כי הללו לא ישימו לב ל0לרמות את הלקוחות 

סובלי� נזק מיידי בשל , בטח בפרסומי המשיבה ובהוראות התקנו�מוהלקוחות המשלמי� בניגוד ל

 . נתבעתהתנהלות ה

 

 מהווי� מעשיה של הנבעת א* �  1968ח "התשכ) נוסח חדש( פקודת הנזיקי�63לפי סעי* , זאת ועוד .36

 :או כלשו� הסעי*, הפרת חובה חקוקה

 $ למעט פקודה זו $ שאינו מקיי, חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוקמפר חובה חקוקה הוא מי ) א ("
וההפרה גרמה לאותו אד, נזק , נועד לטובתו או להגנתו של אד, אחר, לפי פירושו הנכו�, והחיקוק

אול, אי� האד, האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה ; מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוו� החיקוק
  .התכוו� להוציא תרופה זו, לפי פירושו הנכו�, החיקוקא, , המפורשת בפקודה זו

א, לפי פירושו הנכו� הוא , לעני� סעי/ זה רואי, חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני) ב(
אד, $אד, בכלל או של בני$נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובת, או להגנת, של בני

  ".פלונימסוג או הגדר שעמ, נמנה אותו 
  

 א* הועל כ� מהווי� מעשי,  בהתא� לחוק הגנת הצרכ�ו את חובתה הפרנתבעתברי הוא כי ה, במקרה דנ� .37

 .הפרת חובה חקוקה כמשמעותה בפקודת הנזיקי�

  מישור דיני עשיית עושר ולא במשפט
 

 :קובע כי, �1979ט"התשל,  לחוק עשיית עושר ולא במשפט 1סעי*  .38

 

שבאו לו )  הזוכה$להל� (שירות או טובת הנאה אחרת , על פי זכות שבדי� נכסמי שקיבל שלא ) א("
  וא, השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי, חייב להשיב למזכה את הזכיה, ) המזכה$להל� (מאד, אחר 

  ". לשל, לו את שוויה$סבירה 
  

טעו על ידה ואשר כספ� של הלקוחות שהו, מליוני שקלי� הפרטי ה לכיסה שלשלנתבעתבמקרה דנ� ה .39

ובודאי על ,  עושר ולא במשפט על חשבונו של התובע נתבעתה הת עש אלו �ובמעשי נגבה מה� שלא כדי�

על . וזאת תו0 מצג שווא והטעיה ומעשה תרמית, שלא על פי די� , חשבונ� של לקוחות רבי� אחרי�

 .  לאלתרה להשיב את הכספי� הללו ללקוחות ולתק� את מחדלינתבעתה

 

כי חברת דור אלו� שותפה בשותפות , עולה, כי בהתא� לתקנו� המשיבה, להשלמת התמונה יובהר .40

, דהיינו כי הכספי� שנגבי� שלא כדי� מאת לקוחות חברת דלק אלו� בניגוד לפרסומי�, הרשומה

 .משולשלי� הלכה למעשה לכיסה של המשיבה

 

  נזקי התובע. ג
ודאי וודאי . נתבעת הטר* למועדו� הלקוחות שלצהאשר , ובהתובע הינו אזרח מ� הייש, כאמור לעיל .41

להעניק הנחה  מפורשות נתבעת ההשהתובע לא העלה על דעתו כי הוא משל� סכומי� שבגינ� התחייב

הנזק שנגר� לתובע נאמד לפי מספר ומכא� כי ,  כספית באופ� שסכומי� אלו לא ייגבו מאת הצרכ�

נחה על פי פרסומי המשיבה אל מול ההנחה אותה קיבל או התדלוקי� שביצע התובע מתו0 השוואת הה

  .לא קיבל התובע בפועל
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�כדי לראות כי לתובע נגר� נזק ישיר של כ) לעיל' י� דנספח (ב"המצת ודי בעיו� בחשבוני, למעשה .42

 .פעולהלכל . �8.939נזק של כו, פעולות שתועדוה 21בגי�  , .187.7207

  

, ש"ביהמ' מוטל הנטל על המבקש להראות בפני כב, ענה כתובענה ייצוגיתבשלב של הבקשה לאישור תוב .43

השופטת ' עמדה על כ0 כב, )לחוק) 1)(ב(4לעניי� זה סעי* ' ר(כי נגר� לו נזק וזאת ברמה לכאורית 

, )1997 (329�330 , 312, )2(ד נא"פ, טמפו תעשיות' מ נ"מג� וקשת בע 2967/95א "עב, שטרסבורג כה�

 :כי, בקובעה

  
להיות אחיד לכל ,  מבחינת נטל ומידת ההוכחה54כי על המבח� למילוי התנאי, שבסעי/ , נראה לי"

ועליו לשכנע את בית המשפט במידת , ולגבי כל התנאי, הנדרשי, מהתובע, סעיפיו המשניי,
כי הוא ממלא לכאורה אחר כל דרישות סעי/ , הסבירות הראויה ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבד

אי� להעמיד דרישות ). א(א54' שהראשונה בה� היא קיומה של עילה אישית כאמור בס, ולענייננוא 54
משו, שאלה עלולות להטיל על הצדדי, ועל בית המשפט עומס , לעני� מידת השכנוע, מחמירות מדי

לכפילות בהתדיינות ולרפיו� , דבר העלול לגרו, להתמשכות המשפט, יתר בבירור הנושא המקדמי
 את כל אלה יש למנוע על ידי קריטריו� מאוז� בנושא נטל .של תובעי, ייצוגיי, פוטנציאליי,ידי, 

שמצד אחד שלא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד שני לא , ומידת ההוכחה הנדרשי, מהתובע הייצוגי

 Chryler'  דני דנוש נ3006/00) יפו�אביב� תל(א "לעניי� זה א* בת' ור( . "יטיל עליו נטל כבד מדי

Corporation ,54, 44) 4(2003מח �תק.(  
  

מרכז " תנובה"' רו� קלנר נ 6666/01) 'מחוזי חי(א "בשראה , לעניי� עילת תביעה אישית של תובע ייצוגי .44

  : בו נקבע כי)2005 (6408 , 6388, )1(2005מח � תק, מ"שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית לישראל בע

להוכיח , ת תביעתו כתובענה ייצוגית על פי חוק הגנת הצרכ�הלכה היא כי על תובע המבקש לאשר א"
כלומר , כי הוא עצמו הוטעה בפועל וכי קיי, קשר סיבתי בי� הטעיה זו לבי� הנזק שנטע� על ידו
: ראו. (כתוצאה מאותה הטעייה הוא עצמו רכש את המוצר או את השירות וניזוק בנזק הנטע� על ידו

 5712/01א "דנ; 584) 4(ד נה "פ, מ" חברה ישראלית לתקשורת בעבזק'  יוס/ ברזני נ1977/97א "ע
 8851/02א "רע; 847) 1 (2003עליו� $תקדי�, מ"חברה ישראלית לתקשורת בע$בזק' יוס/ ברזני נ
  )."29.11.04נית� ביו, , ]לא פורס,[, יצחק שלומובי4' נ' מ ואח"ישראכרט בע

ב מעידות על כ0 אלפי "גזלו כספי� רבי� והקבלות המצמאת המבקש נ. תנאי זה נתקיי� בעניננוכאמור  .45

 .עדי�

די� מעשה או מחדל בניגוד להוראות החוק מהווה עוולה לפי ,  לחוק הגנת הצרכ�31לפי הוראות סעי*  .46

ולהחזר של כל ,  זכאי לפיצוי מלא בגי� נזקיו– כמו יתר חברי הקבוצה –והתובע , פקודת הנזיקי�

 56 ביצע עוולות לפי הוראות נתבעתיטע� התובע כי ה, לחלופי�. א כדי� שלשנגזלו ממנוהסכומי� 

 .כמפורט לעיל, ]נוסח חדש[לפקודת הנזיקי� ) הפרת חובה חקוקה (�63ו) תרמית(

 

וזאת , זכאי� חברי הקבוצה לפיצוי על נזקיה� ולהשבה של כל הסכומי� שנגבו מה� שלא כדי�, כמו כ� .47

) תרופות בשל הפרת חוזה( וחוק החוזי� �1973ג"התשל)  כלליחלק(לאור הוראות חוק החוזי� 

 את כל הסכומי� – ולציבור בכללותו – להשיב לתובע נתבעתראוי לחייב את ה, בנוס*. �1970א"התשל

  .�1971א"וזאת ג� לנוכח הוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט תשל, שגבה מה� שלא כדי�

  

 מהווי� עבירה שעונשה נתבעת של הה ומחדליהמעשי, הגנת הצרכ� לחוק 23כי לפי הוראות סעי* , יוער .48

הרי ,  נעשו כלפי מספר רב במיוחד של צרכני�נתבעתלאור העובדה כי מעשיה של ה. מאסר שנה אחת

 .בנסיבות מחמירותשמדובר בעבירה שנעברה 
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  התנאי, להגשת תובענה ייצוגית

 לתוספת השנייה לחוק 3צוגיות ובהתא� לסעי* לחוק תובענות יי) א(3בהתא� להוראותיו של סעי*  .49

בקשר לעניי� , תביעה נגד תאגיד בנקאי"נית� להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניי� , האמור

 ".שבינו לבי� לקוח בי� א, התקשרו בעסקה ובי� א, לאו

 

  :וגיתלחוק תובענות ייצוגיות מגדיר את התנאי� לאישור תביעה כתובענה ייצ) א(8סעי*  .50

  

  :א, מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית

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

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

בות תובענה ייצוגית היא הדר0 היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסי  )2(

  ;העני�

קיי, יסוד סביר להניח כי ענינ, של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר0   )3(

  ; לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זהנתבעתה; הולמת

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

  ."לב

 פוני� מידי שנה המוני צרכני� ה�אלי,  של סניפי� בכל האר(מספר רב מאוד ה מחזיקנתבעתה, כאמור .51

ובמרבית� מבקשי� לעשות שימוש בהנחות המובטחות , אשר מבקשי� להצטר* למועדו� הלקוחות

�עומד על כ,  הוא כאמור הנזק שנגר� לצרכני� שלא כדי�משיבה הההרווח שמפיק. בפרסומי המשיבה

 .� במשיבהי מי מהחברי" עשמבוצע תדלוקלכל 3 8.939

 

,  באופ� המתואר לעילה אכ� התנהלנתבעת הא� ה� ה� , השאלות העיקריות שיהא על בית המשפט לברר .52

 הא� �וכפועל יוצא מכ0 ,  לחוק הגנת הצרכ�2 מהווה הטעיה לפי סעי* נתבעת של הההא� התנהלות

 .  לפצות את קבוצת הצרכני� או את הציבור בכללותונתבעתוכיצד על ה

 

דיני , אשר מבססות עילת תביעה לפי חוק הגנת הצרכ�, בשאלות של עובדה ומשפט, א� כ�, ברמדו .53

כי התביעה תוכרע , להערכתנו, ויש סיכוי טוב, וחוק עשיית עושר ולא במשפט, דיני הנזיקי�, החוזי�

 .לטובת חברי הקבוצה

 

הרי ) ת תדלוקפעוללכל 3 8.939 כ(לאור העובדה כי הנזק שנגר� לכל אחד מ� הצרכני� הינו קט� יחסית  .54

קיי� קושי , כמו כ�. נתבעתשאי� לא* אחד מ� הצרכני� אינטרס אמיתי להגיש תביעה אישית כנגד ה

כי נוכח העלות הלא , עוד יוער.  לצור0 צירופ� כתובעי� בתביעה רגילהנתבעתלאתר את כל צרכני ה

לל לא שמו ליב� לעצ� הגזלה רכני� ככי מרבית הצ, של הנזק לכל צרכ� בהחלט סביר) יחסית(גבוה 

תובענה , בנסיבות אלו . ומכא� החשיבות המהותית שנודעת לתובענה הייצוגית דנ�נתבעתי ה"ה עשבוצע

והיא תמנע התדיינויות רבות , ייצוגית תהיה הדר0 הראויה והמתאימה ביותר להכרעה במחלוקות

 .ומיותרות
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על �תק,  חברה ישראלית לתקשורת–בזק ' יוס* ברזני נ 5712/01א "בפסק הדי� המנחה בעניי� דנ .55

  : היפי� לענייננו, נאמרו הדברי� הבאי�, 847)1(2003

 ובהיותה מה שהיא $עוצמה $ער0 ורב$ כלי רב$חשיבות היא $התובענה הייצוגית כלי רב"
התובע הייצוגי וחברי , י,נתבעת ה$משפיעה היא על זכויותיה, המהותיות של בעלי הדי� 

באפשרות קיבוצ� של עילות , כוחה וחשיבותה של התובענה הייצוגית הוא בנפח... צה הקבו
במקו, שבו כל אחת מ� ,  תחת חופתו של הלי0 דיוני אחד$ עילות קיימות $תביעה רבות 

  "משמעות$התביעות בנפרד היא חסרת

  

ותיו ואת חוסר אי� ספק כי מדובר במקרה של עוסק אשר מנצל את תמימות� של לקוח, בענייננו .56

שאינ� מצדיקי� , נזקיו של כל צרכ� וצרכ� הינ� בסכומי� קטני�. י להטעות�כד, תשומת הלב שלה�

ותובענה ייצוגית תוכל להביא למיצוי טענותיה� של כלל צרכני , י כל צרכ� וצרכ�"הגשת תביעה ע

 .נתבעתוכ� למיצוי הדי� ע� ה, החברה

  

  $כתובענה ייצוגית גודל הקבוצה כמצדיק את הגשת התובענה 

אי� ספק כי המדובר בקבוצה גדולה ולמעשה יש .  בכל רחבי האר(ומבוזרי,  רבי,חברי הקבוצה הינ� .57

א0 על כל פני� ברי כי , שיטענו כי הערכתו של התובע את גודלה של הקבוצה הינה הערכה מצומצמת

 .משיבההי "המדובר בקבוצה המונה מאות אלפי לקוחות שהולכו שולל והוטעו ע

 

כי זולת העוולה שנעשתה כלפי כל צרכ� אי� בי� חברי הקבוצה כל חוט מקשר אחד מלבד , עוד יצוי� .58

מצדיקה הגשת התובענה כתובענה , עובדה זו לכשעצמה. היות� חברי הקבוצה המיוצגת בתובענה

תה היתכנות א* בא� היי. 0 בהתייחס למספר כה רב של צרכני�ייצוגית בשל היעילות שבמיצוי ההלי

הרי שגודל הקבוצה מחייב ריכוזה להלי0 אחד , לעמידה פרטנית על זכות� של כל צרכ� וצרכ� בנפרד

ובהתא� הניהול של התובענה דנ� כתובענה ייצוגית הינו הדר0 היעילה ביותר ה� מבחינה מהותית וה� 

 לא זמ� שיפוטי יקרבזבוז משאבי, ו, יעילות משפטית שלא לומר כי השיקול של –מהבחינה הפרקטית 

 מהווי� א* ה� שיקול כבד משקל בפני עצמו לנהל את התובענה החשש מפסיקות סותרותכל שכ� 

 .ל"בדר0 הנ

  

  $הגשת התובענה בתו, לב 

לקוחות המבקש ככל יתר .  חסרת תו� הלבהוהתנהגות, משיבהמפעולותיו של ה" נכווה "והמבקש עצמ .59

ציבור רווחת  נועדו לשרת את השמטרותי, משיבה כת מכובדשותפותכי ,  ובטוח0 היה סמומשיבהה

ולא העלה ולא תטעה את לקוחותיה שלא כדי� ,  שלא כדי�הגזול את כספי לקוחותיתלא , הלקוחותי

והעובדה כי ה� נצל את תמימות� של הלקוחות ת בצורה כה חסרת תו� לב ופעלת המשיב כי הובדמיונ

רק לאחרונה גילה המבקש את הגזילה של  .ל"חשבוניות הנאת ה" אינ� טורחי� לבדוק בשבע עניי�

 .ש"ביהמ' א לכבוולאחר בדיקה מקיפה ומקצועית בעניי� פנה ה, משיבהה

  
 774, )5(ד מט"פ, אברה, זילברש4' רמי טצת נ 4556/94א "רעבעניי� תו� הלב של התובע המייצג נקבע ב .60

 :כי, )1996 (788�789, 

  
תנאי זה אינו מתקיי, א, התובענה .  התובענה הוגשה בתו, לבכי, הדרישה הראשונה הינה"

נראה לנו . פשרה" לסחוט"כגו� פגיעה בחברה מתחרה או רצו� , הייצוגית הוגשה מתו0 מניעי, פסולי,
בי� , תובע ייצוגי עשוי לתבוע בתו, לב. בתו, ליבו, כשלעצמו, כי תיחכומו של התובע הייצוגי אינו פוגע

 ..."כ, ובי� א, אינו משקיע מתוחכ,א, הוא משקיע מתוח
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י התובע ובאי כחו בדר0 "יש יסוד סביר להניח כי עניינה של הקבוצה ייוצג וינוהל ע, בנסיבות העניי� .61

 . נתבעת� כל עניי� אישי בינו לבי� הופרט לכ0 אי, נתבעתהתובע נפגע מהתנהגות ה .הולמת ובתו� לב

 

פורס� ( תנובה' ראבי נ 11141/95'  המ1372/95) א"ת(א" נקבע בת,לעניי� תו� ליבו של התובע המייצג .62

 :כי, )בנבו

, כמו עורכי די�, וא, נמנע מ� המומחי, לדבר, דרישת תו, הלב אי� משמעה דרישה לאלטרואיז,"
 –ידי הצרכני, $לעודד אכיפה אזרחית על,  תמצא מטרת החוק$לטפל באופ� רווחי בתביעות צרכניות

  ".מסוכלת

 

 המשיבל" בעל עסק מתחרה"איננו , ד"איננו עו" מומחה"בו התובע איננו ,  וחומר בענייננומקל .63

 הוא לקוח פשוט – משיבהולמעשה הקשר היחיד שיש לו לעניי� הינו כש, שיש ליתר לקוחותיו של ה

 ! הא ותו לא–שכספו נגזל 

  

נמני, ע, קיי, יסוד סביר להניח כי התובע המייצג בדר0 הולמת את עניינ, של כל ה
 .הקבוצה

 .נתבעתהמבקש הינו בעל עילת תביעה אישית כנגד ה .64

 

. בהוצאות הכרוכות במימו� חלקו בתובענה הייצוגית, התובע מסוגל בהחלט לעמוד בנסיבות העניי� .65

 לא כל שכ� משיבהאו מקורב בדר0 כלשהי אל ה/ר וובוודאי ובוודאי כי התובע איננו קש, כאמור לעיל

או ע� /ינו מצוי במצב של ניגוד ענייני� כלשהו ע� מי מחברי הקבוצה המיוצגת בתובענה ו ואהלמתחרי

 .המשיבה

  

כי המבקש מייצג בדר0 הולמת את עניינ� של כל חברי הקבוצה , בנסיבות אלו קיי� יסוד מוצק להנחה .66

 .המיוצגת בתובענה

 

ולהשיג , נתבעת ההותי� וההטעיות שיצרהתובע מקווה כי בתביעתו זו נית� יהיה להביא לתיקו� העיו .67

 את כל הסכומי� שנטלו מה� שלא כדי� ה להשיב לציבור לקוחותינתבעתעל ידי חיוב ה, צדק מתק�

ביכולתו להג� על האינטרסי� של כלל , התובע מאמי� בכנות בצדקת דרכו.  השני� האחרונות4במהל0 

 .הקבוצה ובסיכויי ההצלחה של תביעתו

 

 �15שהוא משרד בעל ותק של למעלה מ, 'שלמה אביט� ושותד "י משרד עו"ובע מיוצג עיצוי� כי הת .68

אשר  יוכלו ,  עורכי די�5צוות המשרד מונה . מסחרי�אשר מתמחה במגוו� דיני המשפט האזרחי, שני�

 .בהחלט לייצג נאמנה את התובע בתביעתו

  

למשרד יש יכולות לנהל את ,  ושתי מתמחי�ד" עו5 עובדי� הכולל 15כי צוות המשרד מונה א* כ , לציי� .69

 .התביעה הייצוגית ולפעול למע� כלל הציבור והתובע המייצג בפרט

  

בנסיבות אלו מבוקש אפוא לקבוע כי יש יסוד מוצק להניח כי המבקש ובאי כוחו ייצגו את חברי  .70

 .הקבוצה המיוצגת בתובענה באופ� הול� וראוי
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  סכו, התובענה הייצוגית

 810,000כיו� למעלה מ נכו� ליו� זה חברי� בנתבעת  ,  פי פרסומי הנתבעת באתר האינטרנט מטעמהעל .71

 .1לקוחות

 

על כ בתקופה הנדונה בבקשה זו  בנזי� ונית� בהחלט לומר כי כמות הלקוחות שצרכ, להערכת התובע .72

 . לקוחות500,000

 

. )לפי הערכתו של התובע ( מידי שנה פעולות תדלוק50כאשר כל אחד מה� מבצע בממוצע לא פחות מ  .73

 פעולהשל כל " שווייה" בת לכל לקוחו הממוצעפעולות התדלוקלקוחות בכמות המכפלת כמות 

וכ� שלשלה לכיסה את , הנתבעת הסבה ללקוחותיה נזק במהל0 התקופה הנדונהמלמד כי ) 8.9393(

�בס0 של כ, )כאמור חברת דלק אלו� הינה אחת מהשותפות במשיבה(מי� האמורי� הסכו

 .מדי שנה. 223,475,000

 

הנזק . 2006מאז תחילת המבצע בשנת  –וככל הנראה , ות נמשכת שני� ארוכנתבעתהתנהלות זו של ה .74

 . . 893,900,000ס "עומד לפיכ0 ע, ל"שנגר� לצרכני הנתבעת במהל0 התקופה הנ

  

  , סיכו

הגשת התביעה דנא כתובענה ייצוגית תעמוד בהתא� לתכליותיו ומטרותיו של חוק , סופו של דבר .75

  : לחוק1כפי שה� מוגדרות בסעי* , תובענות  ייצוגיות

לש, , מטרתו של חוק זה לקבוע כללי, אחידי, לעניי� הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות"
  :ובפרט את אלה, שיפור ההגנה על זכויות

לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשרי, , מימוש זכות הגישה לבית המשפט  ) 1 (
  ;לפנות לבית המשפט כיחידי,

  ;אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו  )2(

  ;מת� סעד הול, לנפגעי, מהפרת הדי�  ) 3(

  ."הוג� וממצה של התביעות, ניהול יעיל  ) 4(

  

 משמעותיות את חוק הגנת הצרכ� וחוקי�  הפרותההפר,  שתוארו לעילה ובמחדליהבמעשי, נתבעתה .76

תו0 ,  נזקי� כספיי� של ממש– ולכלל ציבור הצרכני� – לתובע הובכ0 הסב, כמפורט לעיל, נוספי�

 . שלא כדי�,  מרווחי� משמעותיי�ית נהנאישה

 

וכ� הסמכות , בהתא� להוראות החוזה בי� הצדדי�, לבית המשפט הנכבד סמכות מקומית לדו� בתביעה .77

וזאת לאור סכומה ומהותה של התובענה הייצוגית שאותה בית המשפט הנכבד , ניינית לדו� בתביעההע

 .מתבקש לאשר

 

, לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית,  לדי�נתבעת יתבקש בית המשפט הנכבד לזמ� את ה,אשר על כ� .78

לל כ0 להגדיר את ובכ, ב"המצלהורות על כל הסעדי� המפורטי� ברישא לבקשה זו ובכתב התביעה 

                                                
 http://www.you-card.co.il/index.phpלעניי� זה '  ר1



 

      

14

, ולכלל ציבור הצרכני�, לשל� לתובע, נתבעתולחייב את ה, י�נתבעקבוצת התובעי� ואת הסכומי� ה

 .את הסכומי� כפי שיאושרו

 

כמו כ� יתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע את המנגנו� שעל פיו יחולקו בי� חברי הקבוצה סכומי הפיצוי  .79

לטובת , או כי יינת� כל סעד אחר, י ישול� לטובת הציבור להורות כי הפיצו�ולחלופי� , שייפסקו

 .כפי שייראה לבית המשפט, הקבוצה או לטובת הציבור

 

לקוחותיה של המשיבה  לגלות בפניו את כמות נתבעתיתבקש בית המשפט הנכבד להורות ל, כמו כ� .80

ו לקבל את ההנחה אשר צרכו בנזי� בהתא� לפרסומי המשיבה ולא זכ, במהל0 הארבע שני� האחרונות

 לקבל –ולחלופי� , כדי שנית� יהיה לערו0 חישוב מדויק של כמות הכספי� שנגזלו מהצרכני�, המובטחת

ואשר מורה , נתבעתיתבקש בית המשפט הנכבד לית� צו המופנה כנגד ה, בנוס* .את אמדנו של התובע

מש0 הטעיית ציבור וזאת כדי למנוע את ה,  הפסולי� המתוארי� לעילה לחדול לאלתר ממעשיהל

 . הצרכני�

 

, בגמול המיוחד לתובע, בהוצאות התובע, נתבעתיתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את ה, כמו כ� .81

 . מסכו� התביעה שיאושר�20%בשיעור שלא יפחת מ, מ כדי�"ד בתוספת מע"ט עו"ובשכ

  .  לעילהמצוינותלתמיכה בעובדות , ב תצהירו של התובע"מצ  *

                              
  ד"     עו  , אופיר הלל                ד"עו,          שלמה אביט�

  כ התובע"ב            
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