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  512311663. פ.ח, מ"ע בסנדיסק ישראל 

 24952, מגדל תפ�, 3ד " ג� התעשיה ת'מרח

  

  

 המשיבה

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  

, ")התביעה("בתיק דנ� בד בבד ע' הגשת התביעה העיקרית , מתכבד בזאת להגיש לבית המשפט הנכבד המבקש

חוק תובענות : "להל� (2006�ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיותבקשה לאישור התביעה כייצוגית לפי הוראות 

    .")ייצוגיות

  

  �  . לבקשה זו"1"כנספח ב " כתב התביעה מצ

  �  . לבקשה זו"2"כנספח ב " מצ תצהיר המבקש

    

 , או אישיות משפטית אחרת/אד� וכל : "י' כדלקמ�ע מתבקש בזאת להגדיר את קבוצת התובש הנכבד"ביהמ

י " עאו יוצר/ ושיובא ")דיסק או' קי("או כונני פלש בחיבור יו אס בי /כרטיס זיכרו' אס די ו  בישראלאשר רכש

  ."המשיבה
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  :רקע עובדתי. א

  

 ג' זיכרו� כמו, )מסוג אס די(כרטיסי זיכרו�  ללקוחותיה ייבאת ומוכרתביעה זו עניינה בכ� שהמשיבה מת .1

מדובר בהפרת התחייבות מצד . כאשר הזיכרו� הפנימי של המכשירי' נמו� מהמובטח) קי� ו אדיסק(נייד 

 .ובהטעיה לשמה, המשיבה

 

, דיגיטליהמשמש לאחסו� מידע  זיכרו� הבזק מבוסס אלקטרוני הוא התק�) Memory Card( כרטיס זיכרו�  .2

נגני  ו,טלפוני' סוללריי', מצלמות דיגיטליותובפרט ב, 'בדר� כלל במכשירי' אלקטרוניי' קטני' וניידי

 .וביכולת לאחס� מידע ג' ללא מקור כח, כרטיסי זיכרו� מאופייני' בגודל קט�. מוזיקה דיגיטליי'

  

שנוצר , מחשב זעיר למכשיר אחסו� נתוני'הוא ) ֶהְחֵס� ַנָ-ד: האקדמיה ללשו� העבריתלפי (דיסק או� קי  .3

" DiskOnKey"שנתנה החברה למוצר הוא הש' המסחרי .  הישראליתM-Systems לראשונה על ידי חברת

, טכנולוגיה של ה ש' גנרימונח שהפ� למעי�, המרמז על גודלו הזעיר ועל ניידותו, ")מחזיק מפתחותדיסק כ("

 . ובשמות נוספי'FlashDrive ,Stickבארצות אחרות נהוג לקרוא לו ג' . הנפו2 בעיקר בישראל

היות שלצור� אחסו� , USB Flash Driveאו ) USB Mass Storage Device  )UMSנולוגיה הוא שמה של הטכ

  .Flashזיכרו� מסוג המידע הוא נעזר ב

אי אפשר לכתוב לאותו אזור מספר רב : Flashהטכנולוגיה מתמודדת ע' בעיית כתיבה שקיימת בזיכרונות מסוג 

, כ� שהכתיבה תחולק כמה שיותר,  בכל כתיבה לאזור אחר הדואג לכתוב אלגורית'מסיבה זו פותח. של פעמי'

  .וכ� יפחת הסיכוי לבלאי מוא2

, עבודות, כגו� תמונות, של סוגי מידעי' דיגיטליואחסו� שני סוגי ההתקני' משמשי' בעיקר לשמירת  .4

אס י פי 'במכשירי ג, במחשבי', וה' נפוצי' בשימוש במצלמות דיגיטליות, תוכנות וכל מידע דיגטלי אחר

 .ולמעשה כיו' בכל מכשיר דיגיטלי

 

וזאת בהתא' , מסתמ� עליה' על מנת שיכילו וישמרו מידע, שצרכ� שרוכש מי משני ההתקני', מכא� .5

 .לגודל הקיבולת המובטח בה'

  

שהנה אחת מהחברות הגדולות בעול' , המשיבה הנה נציגתה בישראל של חברת סנדיסק העולמית .6

 .בתחומה

 

 . העולמיתשל מוצרי סנדיסק, וא� הרשמי בישראלהיב, תהכפי הגדרהמשיבה הינה  .7

  

� . לבקשה זו"3"כנספח ב "פרטי המשיבה מאתר רש' החברות מצ 

  

� . לבקשה זו"4"כנספח ב " מצהמשיבה מאתר 'פרטי 

  

  

, התקני כרטיסי זיכרו�, שווק ללקוחותיהייבא ולהחלה המשיבה ל, במהל� השני' האחרונות, בי� היתר .8

SDיגה ביית שוני'' בג בקיבולת הנמדדת. 
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וככל שגודל הקיבולת , יגה ביית' ג32 � ו16, 8, 4, 2בקיבולת של , י המשיבה"הכרטיסי' נמכרי' בישראל ע .9

 .כ� גבוה יותר א3 מחיר כרטיס הזיכרו�, גבוה יותר

  

התקני דיסק , שווק ללקוחותיהייבא ולהחלה המשיבה ל, במהל� השני' האחרונות, בי� היתר, זאת ועוד .10

 .יגה ביית שוני''בקיבולת הנמדדת ג' היא  בג,   קיאו�

  

הרכישה . י המשיבה"י' ע המיובאזיכרונות ניידי', באוניברסיטה העברית, בחנות אקדמו�המבקש רכש  .11

בקיבולת של והשני ,  804 11.10.10עליו שיל' ביו' , 4GBבקיבולת של האחד ,  שני כרטיסי זיכרו�כללה

16GB , '1804 11.10.10עליו שיל' ביו  . 

  

� . לבקשה זו"5"כנספח ב " מצהעתק חשבונית 

  

  . 454עליו שיל' , 2GBבקיבולת של  י המשיבה" כרטיס זיכרו� המיובא עהמבקש רכש, זאת ועוד .12

  

 :אוחז זיכרו� פנימי שלהשוני'  התקני' כי ההמשיבה התחייבה כלפי המבקש .13

  .16GB קיבולת שלבדיסק או� קי   .א

  .4GB קיבולת שלבדיסק או� קי   .ב

  .2GB קיבולת שלבכרטיס זיכרו�   .ג

  

 .בהדפס בולט וגדול, מופיעות על גבי האריזה, בויות בכל אחד מההתקני'התחיי  .14

  

� . לבקשה זו"ג�6 –א �6"כנספח ב "מצ צילומי ההתקני' 

  

על , שכ� הרי הצרכ� רוכש את המוצר, מחיר כל אחד מההתקני' עולה ביחס ישר לגודל הקיבולת, כאמור  .15

 .סו� מידע דיגיטלי בלבדח א–א ההתקני' "מטרת כ שזהו –דע דיגיטלי ס� מיחאלמנת 

 

 נמו� יותר מהמוצהר א מההתקני'"של כ לגלות כי הזיכרו�  המבקש'נדה, י'לאחר רכישת המכשיר .16

 :וכדלהל�, ומהמובטח

  

ו ניה, GB 16עליו הובטח כי אוחז בקיבולת של , התק' הדיסק או' קיכי הזיכרו' ב,  לגלותהמבקש הופתע .17

  . לעומת המובטח�7% נמו. בכקרי, 14.9GBבפועל 

  

נו יה, GB 4עליו הובטח כי אוחז בקיבולת של , התק' הדיסק או' קיכי הזיכרו' ב, המבקש הופתע לגלות .18

  . לעומת המובטח�7% נמו. בכקרי, 3.73GBבפועל 

 

נו יה, GB 2בולת של עליו הובטח כי אוחז בקי, התק' כרטיס הזיכרו'כי הזיכרו' ב, המבקש הופתע לגלות .19

  . לעומת המובטח�8.5% נמו. בכקרי, 1.83GBבפועל 

  

, כאמור, שכ� המבקש ציפה, כי מדובר בהפרת הסכ' ובהטעייה בוטה מצידה של המשיבה, מיותר לציי� .20

 .על בסיס הכתוב על גבי אריזתו, לקיבולת הגבוהה מזו שבפועל הכיל ההתק�

 

� –א �7"כנספח ב " מצא מההתקני' לאחר חיבור'"של כ� ס� המחשב בדבר קיבולת הזיכרו מותתמונ 
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 . לבקשה זו"ג�7

 

, ק או� קיסכרטיסי הזיכרו� והדיהואיל וכלל רוכשי ,  של המבקשו אי� המדובר רק בעניינכי, מיותר לציי� .21

ובפרט , בנסיבות אלו.  זיכרו� פחות לעומת המובטחי' האוחזו התקני'וג' לה' סופק, לו מגורל זההסב

מחוייבת ,  ע' זיכרו� גדול יותרהתקני'מחיר גבוה יותר בעבור רכישת ובדה כי הצרכ� משל' לאור הע

 .המשיבה לפצות את לקוחותיה לה' נגר' נזק כלכלי

  

  הטיעו' המשפטי. ב

  

 כללי  .א

  

 .חוק תובענות ייצוגיות  נועד להסדיר באופ� ממצה את הדיני' החלי' על הגשת תביעות ייצוגיות בישראל .22

 

אכיפת הדי� והרתעה "וכוללות בי� השאר את המטרות של , 1סוד החוק מפורטות בו בסעי3 המטרות שבי .23

הוג� , ניהול יעיל"וכ� " מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�", "מימוש זכות הגישה לבית המשפט", "מפני הפרתו

 ".וממצה של תביעות

  

או בענייני' , י' בתוספת השניה לחוקחוק תובענות ייצוגיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בענייני' המנוי .24

 :לחוק) א(3כאמור בסעי3 . בה' נקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש תביעה ייצוגית

  

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

 "מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית

  

העילות הקבועות , לענייננו. ללת רשימה של עילות בה� נית� להגיש תביעה ייצוגיתהתוספת השניה לחוק כו .25

 : לתוספת היא הרלוונטית1סעי3 

  

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

  ."התקשרו בעסקה ובי� א� לאו

 

, לענייננו. אי' להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכ4סעי3  .26

 :לחוק) 1)(א(4רלוונטי סעי3 

  

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

 "; בש� אותה קבוצה–או משפט המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� 

 

 עילת ועל מבקש להראות כי עומדת ל,  בקשה לאישור תביעה ייצוגיתהגיש לעל מנת להיות זכאי, כלומר .27

וכ� כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה , תביעה באחד הענייני' המנויי' בתוספת השניה
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 .ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי'

 

וכי עילת התביעה מעוררת , יבההמש עילת תביעה כנגד ועל המבקש להראות כי עומדת ל, וליישו' לענייננו .28

 .שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל חברי קבוצת התובעי'

  

 לכאורה עילת ו לתמדש כי עו" לשכנע את ביהמ תביעה ייצוגית על המבקשבשלב של הבקשה לאישור .29

א "כ� השופטת שטרסברג כה� בע�עמדה על. א� אי� להעמיד בהקשר זה דרישות מחמירות, תביעה אישית

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

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

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

א 54  אחר כל דרישות סעי� כי הוא ממלא לכאורה, האמור בכתב התביעה בלבדהראויה ולא על פי 

אי� להעמיד דרישות ). א(א54 ' שהראשונה בה� היא קיומה של עילה אישית כאמור בס, ולענייננו

משו� שאלה עלולות להטיל על הצדדי� ועל בית המשפט עומס , לעני� מידת השכנוע, מחמירות מדי

לכפילות בהתדיינות ולרפיו� ידי� , דבר העלול לגרו� להתמשכות המשפט, דמייתר בבירור הנושא המק

את כל אלה יש למנוע על ידי קריטריו� מאוז� בנושא נטל ומידת . של תובעי� ייצוגיי� פוטנציאליי�

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

  ."יעליו נטל כבד מד

  

כאמור . ברמה לכאוריתחוק תובענות ייצוגיות קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק , בנוגע להוכחת הנזק .30

 :לחוק) 1)(ב(4בסעי3 

  

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

 ."נגר� לו נזק

 

 :הקובע כי, לחוק) א(8התנאי' לאישור תביעה ייצוגית מנויי' בסעי3  .31
  

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

  

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

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

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

; קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר% הולמת )3(

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

  .קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב )4(
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נראה כי עומדת , בשלב הראשו'. דיו� משלב זה יחולק לשני שלבי'הרי שה, בהתא' להוראות שפורטו לעיל .32

נעמוד על התקיימות , בשלב השני.  לכאורה נזקווכי נגר' ל, המשיבהלמבקש עילת תביעה אישית כנגד 

 . לחוק8התנאי' לאישור התביעה כייצוגית המנויי' בסעי3 

 

 

  הפרת הסכ'  .ב
  

מדובר בהתחייבות . חזי' בקיבולת זיכרו� מסויי'התקני' האו ו לספק להמשיבה התחייבה כלפי המבקש .33

 :אשר אי� בכוחה להתכחש לה, חד משמעית מצידה של המשיבה

 

, 4, 16' אוחזי' בקיבולת מפורש כי הגדול ו, באופ� בולטכתוב  א מההתקני'"ריזת כעל גבי א  )א(

�ו 2 GB )בהתאמה(. 

 

)  לפי העניי�2GB/4GB/16GB( בהתא' לזיכרו� ההתקני'מפרסמת בריש גלי את המשיבה   )ב(

 . האוחז זיכרו� רב יותרהתק�גבוהי' יותר מקו' בו מדובר בוא3 גובה מחירי' 

 

.  את ההצעה קיבלשוהמבק, י' בקיבולת מסויימתהאוחזהתקני'  לרכוש המשיבה הציעה למבקש .34

עת הוא סובר כי ההתק� אוחז , ת ומשווקתאשר המשיבה מייבאאות' , ו�אחסהמבקש רכש את התקני ה

 .י המשיבה"ו� זיכרו� כפי המוצהר עאחסולת בקיב

 

 בקיבולת נמוכה יותר י' האוחזני'התקגרמה לו לרכוש ו, הפרה את התחייבויותיה כלפי המבקשהמשיבה  .35

  .מהקיבולת המובטחת

  

 :יב לידי המבקש סכומי ההפרש בהתא' וכדלהל�שעל המשיבה לה, כמפורט לעיל .36

  

 . 12.64  של נזק� 4 180 מחיר – נמוכה יותר  קיבולת7% בפועל – GB 16דיסק או� קי   .א .37

  

   . 4.24  של נזק� 4 60 מחיר – קיבולת נמוכה יותר 7% בפועל – GB 4     דיסק או� קי  .ב

  

   . 3.84  של נזק� 4 45 מחיר – קיבולת נמוכה יותר 8.5% בפועל – GB 2      כרטיס זיכרו�   .ג

  

 . 20.64נו יה, כ נזקו האישי של המבקש"סה .38

  

  הטעיה  .ג
  

  

  :קובע את הבאות,  לחוק הגנת הצרכ�2סעי3  .39

  

  איסור הטעיהאיסור הטעיהאיסור הטעיהאיסור הטעיה. 2"
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 –פה או בכל דר% אחרת )בכתב או בעל, במעשה או במחדל –לא יעשה עוסק דבר  )א(

בלי לגרוע מכלליות ; ) הטעיה–להל� (העלול להטעות צרכ� בכל עניי� מהותי בעסקה 

 :האמור יראו ענייני� אלה כמהותיי� לעסקה

  
 ; של נכס או שירותוהסוגהכמות , המהות ,הטיב) 1(
  ; של נכסוהמרכיבי�הצורה , המשקל, המידה) 2(

 ;מועד ההספקה או מועד מת� השירות) 3(

 ;התועלת שנית� להפיק מה� והסיכוני� הכרוכי� בה�, השימוש שנית� לעשות בנכס או בשירות) 4

.  

.  

.  

  ;למיפרט או לדג�, התאמתו של הנכס או השירות לתק�) 11(

  ;אבזרי� או חמרי� המיוחדי� או המתאימי� לתיקו� הנכס או לשימוש בו, קיומ� של חלפי�) 12(

  

קבועה , של המוצרי' נשוא ההטעיה, או כמחזיקה/או כמשווקת ו/אחריותה של המשיבה כיבואנית ו .40

 :לחוק הגנת הצרכ� הקובע כי) ב(2במפורש בסעי3 

  
כי מסחר נכס שיש בו הטעיה ולא ישתמש בנכס כאמור  לצריחזיק ולא ייבאלא ,  עוסקימכורלא ) ב("

 ".למת� שירות

  

בעוד , מסויי'זיכרו� קיבולת  אותו רכש כאוחז התק� בכ� שהציגה את ההמבקשה את המשיבה הטעת .41

ובי� היתר מדובר , מדובר בהטעיה בעניי� מהותי לעסקה. התק� בקיבולת נמוכה יותרשבפועל אוחז ה

וכ� בעניי� התאמתו ) GBביחידות (המידה , )הזיכרו�(מרכיביו ,  של המכשירבהטעיה לעניי� הטיב והמהות

 .למיפרט

 

 מתו� אמונה )ו� בלבד ולא לכל מטרה אחרתאחסהמיועד ל(התק� ורכש את ה,  על ההטעיה�המבקש הסתמ .42

 את עצ' הנזק נית� להוכיח בכ� שהמבקש .המובטח והמוצהר האוחז בזיכרו� התק� א רוכשושלמה כי ה

תיקיה בקיבולת ) לכאורה (GB 4את דבר ההטעיה המדוברת בכ� שניסה להעביר להתק� בקיבולת של גילה 

 א� להפתעתו הדבר לא הסתייע בידו, בתו' לב,  אשר לשמה רכש את ההתק� מלכתחילהGB 3.9של 

 למרות שמדובר היה בהתק� חדש אשר זה בו השימוש ,והופיעה הודעת שגיאה על חוסר במקו' אחסו�

 .גילה המבקש את דבר ההטעיה, לאחר בדיקת הסיבה לכ� שלא היה מקו' לתיקיה זו. �הראשו

  

היה יודע המבקש על לו , כמו כ�. מסוג אחרהתק�  א היה רוכשוה, לו היה יודע המבקש על דבר ההטעיה .43

 .א מההתקני'"ובו רכש כ, ובמחיר שהוצע לו, התק� הא' בכלל לרכוש את הא היה שוקלוה, דבר ההטעיה

  

 . כמפורט לעילו את נזקי�מערי מבקשה .44

  

  

  הגדרת הקבוצה והסעדי' לה' זכאי' חברי הקבוצה  .ד
  

ש הנכבד "הרי שבעקבות אישור התביעה כייצוגית על ביהמ, לחוק תובענות ייצוגיות) א(10בהתא' לסעי3  .45

 :להגדיר את הקבוצה אשר בשמה תנוהל התובענה
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; ו את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענהיגדיר בהחלטת, אישר בית המשפט תובענה ייצוגית  

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

  .כאמור

  

 :טע� כי את חברי הקבוצה יש להגדיר באופ� הבאי המבקש .46

  

או כונני פלש בחיבור יו אס /כרטיס זיכרו' אס די ו  בישראל אשר רכש, או אישיות משפטית אחרת/אד� וכל "

  "י המשיבה"או יוצר ע/שיובא ו") דיסק או' קי("בי 

  

ש הנכבד מתבקש לפסוק לטובת חברי הקבוצה סעדי' בהתא' לשיקול הדעת הרחב המוענק "ביהמ .47

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

 ):14.2.08נית� ביו' , פורס' בנבו(

  

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

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

ושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה ושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה ושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה ושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה מוצאת את ביטויה ג� בנמוצאת את ביטויה ג� בנמוצאת את ביטויה ג� בנמוצאת את ביטויה ג� בנ, , , , התובענה הייצוגית ודר% ניהולההתובענה הייצוגית ודר% ניהולההתובענה הייצוגית ודר% ניהולההתובענה הייצוגית ודר% ניהולה

מת� פיצוי כספי או "ואלו כוללי� ,  לחוק ד� בסעדי� שנית� לפסוק בתובענה ייצוגית20סעי� . ייצוגיתייצוגיתייצוגיתייצוגית

  :לחוק קובע) ג(20סעי� . 20בהתא� להוראות שבסעי� , "סעד אחר לחברי הקבוצה

  

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

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

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

  ".כפי שימצא לנכו� בנסיבות העני�, הציבור

  

  

 המשיבהבידי , בכלל זאת. המשיבהה של  יש לעשות שימוש בנתוני,לצור� איתור וזיהוי חברי הקבוצה .48

 :מצויי' הנתוני' הבאי'

 

  .או שיווקה/מהי הכמות של ההתקני' אשר היא מכרה ו יודעת המשיבה  )א(

 

 .בכל אחד מההתקני'רו� שהובטחה המשיבה יודעת מהי כמות הזיכ  )ב(

 

 . נמכרי' ללקוחותההתקני' שלהיר אשר המשיבה יודעת מהו המח  )ג(

 

 

נית� יהיה לזהות את חברי הקבוצה וכ� לקבוע את סכו' , צוע פעולות פשוטותבאמצעות בי, כאמור לעיל .49

 .המבקש של ובאמצעות ביצוע החישוב הפשוט שנעשה בעניינ, הפיצוי המגיע לה'

 

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע בהקשר של מת� פיצוי לחברי הקבוצה באופ� הבא) א(20סעי3  .50
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לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה התובענה , לה או חלקהכו, הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית  )א(

רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי כספי או סעד אחר לחברי , כולה או חלקה, הייצוגית

ובלבד שלא יהיה בכ% כדי להכביד , לפי העני�, הוראה כמפורט להל�, בי� השאר, הקבוצה  להורות

  :עלי הדי�במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על ב

  

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

 ;הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

  

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

  

ובלבד , העל תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל ועל אופ� חישוב חלקו של כל חבר קבוצ )3(

הורה ; שסכו� הפיצוי הכולל נית� לחישוב מדויק על יסוד הראיות שבפני בית המשפט

רשאי הוא להורות בדבר , בית המשפט על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל כאמור

של יתרת הסכו� שתיוותר א� חבר , באופ� יחסי לנזקיה�, חלוקה בי� חברי הקבוצה

לא , לא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעד, קולא דרש את חל, אחד או יותר, קבוצה

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל , אותר או שלא נית� לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת

נותרה יתרת סכו� ; פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע לו

יורה בית המשפט על העברתה לאוצר , לאחר החלוקה לחברי הקבוצה כאמור

 ".המדינה

  

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

 –רשאי הוא לית� הוראות בדבר , אחר

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

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

רשאי כל אד� הרואה , על מינוי ממונההחליט בית המשפט ; ) ממונה–זה 

לפנות לבית המשפט , את עצמו נפגע ממעשה או מהחלטה של הממונה

או לשנות את , לבטל, ובית המשפט רשאי לאשר, אשר הורה על המינוי

שכרו ; הכל כפי שימצא לנכו�, ולית� כל צו בעני�, המעשה או ההחלטה

  ;ו בידי השרייקבע, וכ� אופ� תשלומ�, והוצאותיו של הממונה

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

  .בעד הטרחה הכרוכה בהוכחת הזכאות לפיצוי או לסעד כאמור, הממונה

  

 

בהסתמ� על דר� חישוב זהה , נית� יהיה להורות על פיצוי אינדיווידואלי, בהסתמ� על הנתוני' שיוצגו .51

אמצעות נתוני' המצויי' בידי נית� לחישוב ב, מגיע לכל לקוחהסכו' ה. לגבי רוכשי כל מכשיר ומכשיר

 .המשיבה

  

 . אשר תפקידו לסייע למימוש זכויותיה' של חברי הקבוצה כלפי המשיבהלמנות ממונהנית� יהיה , כמו כ� .52
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   ולסעד הצהרתיצו עשהל דרישה

  

  

בכ� שלא ,  הדי�ולפיו המשיבה הפרה את הוראות, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לית� צו הצהרתי .53

 .סימנה את גודל קיבולת הזיכרו� כפי שההתקני' אוחזי' בפועל

 

הליקויי� ולהורות למשיבה לתק' את ולהורות למשיבה , ש הנכבד לית� צו עשה"מתבקש ביהמ, כמו כ� .54

 .לסמ' על גבי האריזה את גודל קיבולת הזיכרו' הנכו'

 

' כפי שנקבע בידי כב. ת חוק תובענות ייצוגיותסעדי' שכאלו הינ' אפשריי' וא3 ראויי' בהתא' להורו .55

 ):15.1.2009, נבו( מ"מגדל חברה לבטוח בע'  גינדי טל נ21177/04) א"ת(א "בשבהשופט אלטוביה 

  
הפרו המשיבות את חובת הגילוי היזו� המוטלת עליה� בכ% שלא הסבו את תשומת , כפי שנקבע לעיל"

ות כפופה יכולת ניצול הפוליסות להוראות רשויות ל כי בעת השר"לב� של המבוטחי� המשרתי� בצה

יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על , , , , לפיכ%לפיכ%לפיכ%לפיכ%. הצבא

 ...יקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותהיינו תהיינו תהיינו תהיינו ת, , , , יד�יד�יד�יד�

  

. י� הצבאילא נותר אלא לקבוע כיצד על המשיבות למלא אחר חובת הגילוי הייזו� בקשר ע� הוראות הד

היינו , יש להתייחס לנדרש מהמבטח בשני מועדי הזמ� הרלוונטיי� למידע נשוא התובענה, באשר לכ%

 על –ראשית . בשלב עובר לכריתתו של הסכ� הביטוח ובמהל% תקופת הביטוח עובר לגיוסו של המבוטח

המפנה ,  הביטוחבמשמעות שנית� למונח זה בדי�, "בולטת"לכלול בפוליסת הביטוח פיסקה , המשיבות

את תשומת לב המבוטח כי השימוש בפוליסה כפו� בעת השרות הצבאי להוראות הצבא המשתנות מפע� 

במועד שמאפשר ביטול ,  על המבטח ליידע את המבוטח לקראת מועד גיוסו הצפוי–שנית . לפע�

  ..אות הצבאכי אופ� השימוש בכיסוי הביטוחי מושפע מהור, ההתקשרות מבחינת גבית תשלומי הפרמיה

  

03�9386צ "תבוכפי שנקבע ג' �  : להחלטה10בפסקה , )נבו, 17/11/2009( מפעל הפיס' נ' שור ואח 09

הא� מבחינת מדיניות משפטית ראוי להכיר בעילה שהסעד המבוקש בה הוא ציווי במסגרת תובענה "

ר נועד לעשות בתובענה ייצוגית אש" הטהור"לכאורה סעד של ציווי הוא התגלמות הסעד ? ייצוגית

ע� זאת יכול לטעו� הטוע� כי התובע עושה מלאכתו .  כס�)שירות ציבורי לציבור כולו ואי� עניינו 

הוא מסתפק בסעד של ציווי ומותיר את , נוכח הקושי להוכיח נזק לקבוצה בתביעה כספית, קלה

ה מעשה בית די� כמו כ� פסק די� שינת� בעניי� הציווי יהוו. הקבוצה ללא סעד ממשי שהוא הפיצוי

אלא א� כ� תוכר זכות לפיצול (שיכבול את חברי הקבוצה וימנע מה� להגיש תביעה אישית כספית 

התשובה היא שלבית ).  ואינני מביעה דעה לעניי� אפשרות זו במסגרת תובענה ייצוגית)סעדי� 

חוק תובענות ב) א(8סעי� (המשפט שיקול דעת לגבי כל תביעה א� לאשר אותה כתובענה ייצוגית 

נראה לי כי במסגרת שיקול הדעת רשאי בית . על בית המשפט לשקול כל מקרה לגופו). ייצוגיות

ככל שהוא עונה על מטרות , הצו חשוב כשלעצמו" שעושה" א� השירות הציבורי ) המשפט לשקול 

שא� לא תותר הגשת התביעה בתביעה לסעד של ציווי ולא יוכל תובע ייצוגי ; חוק תובענות ייצוגיות

להבדיל מהלי% מנהלי או (לא ימצא הלי% אזרחי , עקב המגבלות של הפסיקה, לתבוע בסעד של פיצוי
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שהצרכ� הבודד לא     ;� עומדת זכות להגיש תובענה ייצוגיתשיוכל לאכו� הוראות די� שבגינ) פלילי

יטרח להגיש תביעה אישית שלא במסגרת תובענה ייצוגית למת� ציווי הואיל וההוצאות הכרוכות 

 ".בהגשת תביעה מעי� זו גבוהות מאד לעומת הפיצוי הכספי שהוא עשוי לזכות בו

, נבו (מ"מחלבות גד בע' דוד סלומו' נ 3423/07בשא לאישור צווי עשה כפיצוי בתובענה ייצוגית ראה 

08�1925) מרכז(תצ וכ� , )3/9/2009�, נבו (מ"בע) ישראל) (תנועה וחניה. (אי.פי.אי' אמיר רוזנברג נ  09

  :ש' נקבע כי) 5/7/2010

והגברת המודעות ,  וחוק שיוויו� זכויותחוק חניה לנכי�תכליתה של התביעה מהסוג הנדו� היא אכיפת "

. כמו המפעיל בענייננו , של אנשי� ע� מוגבלות ושל הציבור וגופי� רלבנטיי� אחרי�, להוראות החוקי�

להבטיח נגישות של אד� ע� מוגבלות למקומות ציבוריי� שהגישה , בי� היתר, חוק חניה לנכי� מטרתו

ב בחוק מחיל על המפעיל או המחזיק 4סעי� .  היא דר% חניה הכרוכה בתשלו�הנגישה היחידה אליה�

 )משמע . של המקו� הציבורי חובה לשל� בעד חניה במקו� ככל שנדרש מקו� חניה לאד� ע� מוגבלות

  .אד� ע� מוגבלות זכאי לפטור מתשלו� בעד חניה במקו� ציבורי כאמור

המשיבה חדלה לגבות תשלו� מחברי . לו בצורה נאותהנראה לי כי הסדר הפשרה המוצע מקד� תכליות א

המודיע לחברי הקבוצה , על מכונות התשלו� וביציאה מהחניו�, הוצב שילוט בכניסה לחניו�. הקבוצה

בכ% פעלה המשיבה ליידוע חברי הקבוצה בדבר זכות� לפטור מתשלו� . על זכות� לחנות ללא תשלו�

  .בכ% ג� הושגו מטרות החוקי�. עבור החניה

כמו כ� נראה כי עקב הבקשה נושא הדיו� תדאג הרשות לכ% שהמפעיל החדש של החניו� שבא תחת 

הרשות אמנ� לא הייתה צד בהלי% א% נכחה בדיו� שהתקיי� ביו� . ינהג על פי הוראות החוקי�, המשיבה

ו אני ערה לכ% שההסדר אינ.  נוכח בקשת המשיבה לצירופה כמשיבה נוספת בבקשת האישור16.2.10

  .."כולל השבה ואול� נראה לי כי בנסיבות העניי� שלפניי ההסדר סביר למרות האמור

  לפיצוי כספי דרישה

  

 .בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות למשיבה לפצות את חברי הקבוצה .56

 

בהנחה כי . יצוי המצרפיהרי שקיי' קושי להערי� את גובה הפ, ללא שיש בידי המבקש נתוני' מדוייקי' .57

 4 40ה כי הפיצוי הממוצע עומד על ס� ובהנח, מי מההתקני' לקוחות אשר רכשו 500,000�במדובר 

 . 20,000,0004ל ס�  הרי שסכו' התביעה המצרפי עומד ע, ללקוח

 

סנדיסק נית� יהא לזהות את חברי הקבוצה ולפצות' באמצעות נתוני' המצויי' בידי , כמפורט לעיל .58

נית� יהיה לייש' את ,  קשיי' באיתור חברי קבוצת התובעי'במידה ויתגלו, לחליפי�. מ"ישראל בע

 :לחוק) ג(20הקבועי' בסעי3 " הפיצוי לטובת הציבור"עקרונות 

  

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

רשאי הוא להורות , אחרתמשו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבירה ובי� מסיבה 

כפי שימצא לנכו� , או לטובת הציבור, כולה או חלקה, על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה

  ."בנסיבות העני�
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  התקיימות התנאי' לאישור התובענה כייצוגית  .ה
  

 :הקובע באופ� הבא, לחוק תובענות ייצוגיות) א(8התנאי' לאישור תובענה כייצוגית קבועי' בסעי3  .59

  

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

  

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

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

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

;  יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר% הולמתקיי� )3(

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

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

  

תביעה הייצוגית הינו כי התנאי הראשו� לאישור ה .להל� נעמוד על התקיימות תנאי' אלו כסדר' .60

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

 

 :שכ�, איש לא יחלוק כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, לענייננו .61

  

מכח , מ"סנדיסק ישראל בעלחברי הקבוצה עומדות עילות משפטיות זהות כלפי   )א(

 . מכח עילת ההטעיהעילה הסכמית או

 

והפיצוי לכל חברי וחבר נית� , הסעד המבוקש הינו זהה ביחס לכלל לחברי הקבוצה  )ב(

 .באמצעות חישובי' פשוטי', לביצוע בדר� זהה

  

 .התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר� ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו� בנסיבות העניי� .62

, 1המפורטות בו בסעי3 , טרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיותמ� הראוי לחזור ולציי� המ, בהקשר זה

מימוש זכות הגישה לבית ", "אכיפת הדי' והרתעה מפני הפרתו"וכוללות בי� השאר את המטרות של 

, לענייננו".הוג' וממצה של תביעות, ניהול יעיל"וכ� " מת' סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי'", "המשפט

 .ל בכללות�" כדי להגשי' את המטרות הניש באישור התביעה הייצוגית

 

 ומעוולי' כדוגמתה – המשיבהי לתרו' משמעותית להרתעה של יש בהגשת תביעה ייצוגית זו בכד, ראשית .63

הצור� בהרתעה מתחזק לאור .  מלפגוע בצורה חמורה בציבור במקרי' כדוגמת המקרה נשוא תובענה זו–

ות ענק במשק י חבר" של הפקת רווחי' שלא כדי� ע)למרבה הצער(החשיבות שבמניעת התופעה הנפוצה 

תו� שה� מנצלות את אדישותו הרציונאלית של הצרכ� הקט� אשר במרבית , המשיבההישראלי כדוגמת 

 .או נעדר את הכלי' המשפטיי' לממש�/המקרי' כלל אינו מודע לזכויותיו ו
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כפי . המשיבהברי הקבוצה כלפי לפיצוי של חתובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות' , שנית .64

בית המשפט הנכבד יתבקש לפסוק פיצוי ממוצע בס� עשרות או מאות שקלי' לכל חבר , שהובהר לעיל

סכו' זה אי� די בו על מנת לתמר2 תובע לפתוח בהלי� משפטי מורכב ומסוב� כנגד גופי' . בקבוצה

 4556/94א "רעבת הדברי' שנאמרו וראה בהקשר זה א, מ"סנדיסק ישראל בעעוצמתיי' במיוחד כדוגמת 

 .784' בעמ, 774) 5(ד מט " פ,'זילברש0 ואח' נג' טצת ואח

  

המבקש .  האמצעי' הכלכליי' הנדרשי' לש' ניהול ההלי�הרי שהמבקש הינה בעל, לעניי� הייצוג ההול' .65

ממש את המבטיח להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על מנת ל, ד יוחי גבע"י עו"ג עייוצ

 .המשיבהזכויות החברי' בקבוצה כלפי 

  

 .התובענות הייצוגיותסיו� בתחו' י עתיר נ מייצגומ הינ" הח .66

  

 המשיבהלב בידי המבקש אשר נפגע ממעשיה של �יעה זו הוגשה בתו'הרי שתב, הלב�לעניי� דרישת תו' .67

 .עשי' דומי' בעתיד מפני מהמשיבה לפעול על מנת להרתיע את  וכ�ו לזכות בפיצוי המגיע ל�ומעוניי

  

 

להכריע בתובענה , ש הנכבד להורות על אישור התובענה הייצוגית"מתבקש ביהמ, מכל האמור לעיל .68

 : וחברי הקבוצה ובכלל זאתהמבקשולפסוק בה לטובת 

  

 

 . 20,000,0004 לפצות את לקוחותיה בס� כולל של להורות למשיבה  )א(

  

 .המבקש ופיצוי מיוחד לטובת המבקשכ "לפסוק שכר טרחה לב  )ב(

  

  

  

                    _______________              

  ד"עו,                                    יוחי גבע              

  כ המבקש"ב                      

  


