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 5944-11-16ת.צ        בבית המשפט המחוזי
 יפו –תל אביב 

 

 038890760 אלון זוארץ ת.ז :מבקשה
 ו/או אח' ניר פיינראו /ממן ויאיר באמצעות ב"כ עוה"ד נאור   
 , הוד השרון1מרחוב טווס   
 073-7690445פקס:    073-7690444טלפון:   

 

 -נגד    -

 

 

 511487761. יוניון מוטורס בע"מ  ח.פ 1 :משיבותה

 61093, תל אביב 67רחוב יגאל אלון   

 

  2 .TOYOTA MOTOR CORPORATION 
 28.8.1937חברה המאוגדת ביפן מיום   
 באמצעות נציגתה בישראל, חברת יוניון מוטורס בע"מ  

 

 ₪ 96,000,000סכום התביעה: אומדן מצרפי של 

 

 בקשה לאישור תובענה כייצוגית

 
ייצוגית בהתאם להוראות חוק  תובענההמצורפת לבקשה זו כ תובענהבית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את ה

תביעה נגד עוסק, " לתוספת  1פרט לפי . התובענה מוגשת "(החוק)להלן: " 2006 –ייצוגיות תשס"ו  תובענות

 "הגנת הצרכן, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו.כהגדרתו בחוק 

 לחוק והמפורט בבקשה זו, מתבקש להורות כדלקמן: 14לאור הוראות סעיף 

 ;תובענהלהגדיר את הקבוצה ו/או הקבוצות ו/או תתי הקבוצות בשמן תנוהל ה .א

 ;תובענהי הכוח המייצגים בלקבוע כי המבקש יהיה המבקש המייצג, ובאי כוחו יהיו בא .ב

והשאלות של עובדה או משפט המשותפות לקבוצה ו/או לקבוצות ו/או  תובענהלפרט את עילות ה .ג

 זו; תובענהת רלתתי הקבוצות וכן את הסעדים הנתבעים במסג

 ליתן הוראות בדבר אופן פרסום ההחלטה בבקשה; .ד

ם להוראות כל דין לרבות  ליתן כל הוראה שימצא בית המשפט לנכון מכוח החוק ו/או בהתא .ה

 בשינויים בהתאם להוראות החוק ולשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד. תובענהאישור ה

כמו כן, וכפי שיפורט להלן, בית המשפט מתבקש להורות על בדיקת הסוגיות העולות בתובענה 

אינן ובבקשה זו על ידי מעבדה מוסמכת בישראל. כפי שיפורט, המעבדות המוסמכות בישראל 

נוהגות לבצע בדיקות רכב באופן פרטי אלא לאחר הפנייה מבתי המשפט. בנסיבות אלו, מתבקש 

 להורות על בדיקה, כאמור, אשר תהווה חלק מהמסכת הראייתית של בקשה זו.
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 מבוא .א

 הצדדים

 19.4.2016בתאריך רכש  הינו לקוח של המשיבות אשר"(,המבקשמר אלון זוארץ )להלן: " המבקש, .1

 ₪. 259,177.00-בתמורה לליטר טורבו דיזל אוטומט    X4   2.4 4   היילקס  NGמדגם רכב 

  א' כנספח רכישת הרכב ומסומן מצ"ב חשבונית  

המבקש הינו קבלן תחזוקה ובינוי והוא רכש את הרכב לצורך שימוש עסקי שכן במסגרת עבודתו  .2

ואף להשתמש בעגלה נגררת  ,יםהוא נדרש לשאת על רכבו משא כבד כגון: שקי מלט, צנרת, ברזל

לשם העמסת ציוד מקצועי כגון: מחפרונים קטנים וציוד מכאני לעבודות עפר ותשתית. הרכב נרכש 

  לאחר שהנתונים הטכניים שהוצגו לו על ידי נציגי הנתבעות הלמו את צרכי העבודה שלו.

, הינה היבואן הבלעדי של רכבים מתוצרת טויוטה בישראל, בע"מ , חברת יוניון מוטורס1 משיבהה .3

 .  "(טויוטה ישראל: "גם )להלן יוטה ישראלוט –ומכנה עצמה באתר האינטרנט שלה 

 1 משיבהמצ"ב העמוד "אודות טויוטה בישראל" מתוך אתר האינטרנט של ה 

(http://www.toyota.co.il )–  ב'כנספח ומסומן 

חברה הינה  (,TOYOTA MOTOR CORPORATION) , חברת טויוטה העולמית2 משיבהה .4

(. טויוטה העולמית ידועה   "טויוטה: "גם להלןוהינה יצרנית הרכב ) 28.8.1937המאוגדת ביפן מיום 

התובענה  נסחרת בשלוש בורסות מובילות ברחבי העולם.היא הגדולות בעולם, וכיצרנית רכבים מ

 . 1המשיבה באמצעות נציגתה בישראל, והבקשה נמסרה לטויוטה העולמית 

 

 תמצית התובענה

כדי סיכון  יםהעולוהצגת מצגי שווא  החמור הטעייההינו  נשוא בקשה זותובענה הניינה של ע .5

 HILUXמסוג  מכירה של רכבים השיווק ונתוני המפרט, הבנוגע ל המשיבות מצד ממשיבטיחותי 

 .("הרכבאו " "לקסיהי)להלן: "

הנתבעות מפרסמות ומשווקות את הרכב עם נתונים  :התובענה ניגש מייד ללב ליבה ותמציתה של .6

. בפועל, של הרכב לגבי כושר ההעמסה וכושר גרירה ו/או מבלבלים ו/או מטעים ו/או חסרים שגויים

לא עומדים בתנאים הקבועים מסוגל לשאת את המשקלים המוצגים, בנוסף, נתוני המפרט הרכב לא 

תקנות )להלן: "  1961-התשכ"א כפי שנקבעו בתקנות התעבורה תקינה הישראליתבהוראות ה

  ."(התעבורה

חמור ביותר פגם בטיחותי  כתוצאה מליקויים אלה נגרםכפי שיפורט להלן בהרחבה וייתמך בראיות,  .7

של  כמעט מוחלט נטרולאו /ואשר עלול להוביל לתאונות כתוצאה מאיבוד אחיזת הרכב בכביש 

  .עת נסיעה ובפרט בעת ביצוע פניותמערכת ההיגוי והשליטה ברכב ב

, בסמוך לאחר רכישת הרכב גילה המבקש כי הרכב לא מסוגל לשאת את המשקלים להלן כפי שיפורט .8

שהוצגו בפניו בעת רכישת הרכב וכמופיע ברשיון הרכב ובמפרט הטכני. לאחר שפניותיו לטויוטה 

, מר דני סער, מטעמו למומחההוא פנה  ,לא נשאו פריולהנהלת התקינה במשרד הרישוי  ישראל

 הרכב וכושר ההעמסה והגרירה שלו.לבדיקת 

כי לא ניתן להשתמש  ,הודיע המומחה, שהינו קצין בטיחות בכיר בתעבורהמיד לאחר בדיקת הרכב,  .9

את המשקל באופן מיידי הגביל קצין הבטיחות  ,כן. כמו ברכב בעת העמסת המשקלים המאושרים

http://www.toyota.co.il/
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ק"ג המפורטים  במפרט הטכני  3,200במקום  בלבד ק"ג 1,500 -ר של הגרור עם הבלמים להמות

 .שיון הרכביובר

הודעת אי שימוש לרכב שכותרתה: " 7.7.16קצין הבטיחות בתעבורה הוציא הודעה מתאימה ביום  .10

אי התקינות גורמת דעת אי השימוש, "(. בהתאם להוהודעת אי השימוש" )להלן: "20-293-37מס' 

המותר על פי רישיון הרכב.  וי/צף בזמן שהרכב מועמס במשקל המקסימלילתופעה של היגוי חסר/לק

 איסור מוחלט לגרור גרור במשקל המקסימלי המותר על פי הרישיוןבנוסף, קצין הבטיחות הורה על 

בעת ממשי כי  סיכון בשל ק"ג " 1,500והגביל את משקל הגרור למשקל של עד  והצהרות היצרן

ביחס  של הגרור עודףו הבשל משקלוזאת את הרכב ממסלולו הגרור יסיט נסיעה בעיקול הדרך, 

 "גוררלמשקל ה

  של המומחה מטעם המבקש שהינו כאמור קצין בטיחות בתעבורה הודעת אי שימוש לרכב מצ"ב

 ג'נספח כומסומן    37-293-20 שמספרה

בכל הנוגע לקביעת המשקלים המותרים לשימוש ברכב  משיבותההתנהלות של הכפי שיפורט להלן,  .11

פועלות  הינו שהמשיבותה של ממש. הרושם המתקבל ישערורי העולה כדיחמורה הינה התנהלות 

מיקסום רווחים והגדלת נתח שוק תוך  שיקולים של בצע כסף ומקבלות החלטות המעדיפותמתוך 

לכל הפחות, מדובר לחיי אדם.  ,או לכל הפחות אדישות ,זלזולתוך ו ו/או שגויים הצגת מצגים מטעים

 בהתנהלות רשלנית בנסיבות חמורות.

 בדיעבד התברר, כי  הפרסום היחיד המתקרב יותר לאמת הינו הסלוגן החדש של המשיבות: .12

 

 "NEW HILUX -תחזרו להאמין באגדות" 

 

"דור שמיני גם רכבי היילקס החדשים המכונים האגרסיבי של שיווק אכן, הנתונים עליהם מבוסס ה 

 התבררו כנתונים הלקוחים מהאגדות בלבד.לסוס העבודה" 

 

עדכן נכוחה את ל ,בראש ובראשונה ,ותמשיבלחייב את ההסעדים הנתבעים בתובענה דורשים  .13

 המשקלים הנכונים המותרים לשימוש ברכב.

להחזיר ללקוחות כמו כן, נדרש להורות על פיצוי המבקש וחברי הקבוצה, הן באמצעות מתן אפשרות 

והן באמצעות פיצוי בגין ירידת ערך הרכב  ,את הרכב ולקבל החזר כספי מלא של סכום הרכישה

  כתוצאה מעדכון המשקלים.והנזקים שנגרמים 

למצוא  סף בגין אובדן ימי עבודה והצורךנובנוסף, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע פיצוי כספי 

לרוכשים כדוגמת המבקש אשר רכשו את הרכב לשימוש עסקי, על פי מנגנון מתאים תחליפי שינוע 

 שייקבע על ידי בית המשפט או מומחה/בודק שימונה. 

תובענה זו, ככל שתמצא מוצדקת, צריכה להציב תמרור אזהרה אדום בפני כל הגופים העוסקים  .14

 .מכירת כלי רכב וכן בפני רשויות האכיפה והפיקוח הרלבנטיותבשיווק ו
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 הרקע העובדתי העומד ביסוד הגשת התובענה

לרכישת רכב שישמש אותו לצורך עיסוקיו.  נדרשבינוי ותחזוקה והוא  הינו קבלןכאמור, המבקש  .15

 ברזליםשקי מלט, צנרת,  :משא כבד כגוןבין היתר, המבקש חיפש רכב שיוכל להעמיס עליו ללא חשש 

מחפרונים קטנים וציוד מכאני כגון: , העמסת ציוד מקצועיואף להשתמש בעגלה נגררת לשם 

 לעבודות עפר ותשתית.

סקר שוק  מבקשערך ה להעמיס מבקשמודע למשקל הכבד של הציוד וחומרי הגלם אותם צריך ה .16

 לצורך בחירת הרכב המתאים ביותר לדרישות עבודתו. קמעמי

שם "( סוכנות טויוטה נתניה)להלן: "" בנתניה סוכנות משנה טיוטההמבקש הגיע לסוכנות רכב "  .17

ובנוסף לכך,  ,ק"ג 820ילקס עולה כדי של הההמקסימלי י כושר ההעמסה ה כבמהלך הפגישנמסר לו 

 ק"ג. 3,200מקסימלי של עד  עם בלמים במשקל גרירה של גרור יש יכולת לרכב

י איש השיווק של סוכנות הרכב את צרכיו העסקיים,  איש השיווק הדגיש לאחר שהמבקש תיאר בפנ .18

בפניו כי בקטגוריית הטנדרים המשמשים לצרכים מסחריים ונשיאת משאות, רכב ההיילקס הינו 

הפתרון הטוב ביותר ולמעשה היחיד שקיים בשוק. הודגש בפני המבקש, כי לרכב יתרון מובהק על 

המשלבים נוחות עירונית  וכושר הגרירה המשמעותי לטנדרים פני המתחרים בשל כושר ההעמסה

 ושימושים מסחריים.

השימוש שקיים יתרון נוסף והוא בנוסף ליתרונות הרבים של הרכב בפני המבקש, כי  צגכמו כן, הו .19

של לעומת רכבים של מתחרים אחרים )למשל, רכבי הטנדר   Cרישיון מדרגה  ברכב לא מצריך

FORD.) 

המציע פתרון לצרכים  והמצגים שהוצגו למבקש, הוא השתכנע כי אכן זהו הרכב לאור היתרונות .20

 .מחירו היקר יותראף המתחרים על רכב אחר של והוא העדיף את רכישתו על פני , העסקיים שלו

)כמחצית ק"ג  400משא במשקל של  הרכבלהעמיס על המבקש ניסה , רכב ה רכישתזמן קצר לאחר  .21

גרם קע" באופן שו"ש החלק האחורי של הרכבגילה כי  ,ולתדהמתוק"ג(  820מהמשקל המותר 

רכב. המבקש הרגיש בעצמו כי לא ניתן ההיגוי של הכושר של הרכב ואיבוד החלק הקידמי להרמת 

המשתמשים האחרים יתר ואת  לסכן אותוכדי יש בו וכי מדובר במצב ש זהמצב להשתמש ברכב ב

 .נסיעהבנתיבי ה

 בה הוא משתמשעגלה את הלקס יילחבר לה מבקשמס "שקע" נמנע מן הבנוסף, בשעה שהרכב המוע .22

חיזת הכביש של הרכב בחלקו הקידמי. עוד יותר את אשכן משקל נוסף זה הפחית  במהלך עבודתו

כי השקיעה של החלק האחורי עלולה להסתיים בניתוק הגרור מהרכב באמצעות  ,המבקש חשש

ק"ג בלבד לא ניתן  350-400 -עמס במשקל של ככאשר הרכב מו. משיכת  וו הגרירה כלפי מטה

ואפילו לא ניתן להיכנס לחניית הבית. על  ק"ג )סרן אחד( 1,200להשתמש בעגלה גם לא במשקל של 

מדרכה מנת שהמבקש יוכל להיכנס לחניית הבית או לכל בית עסק שהגישה אליו היא מהמדרכה )

 תקנית עם רמפה( והוא נדרש לפרוק את משקל הרכב קודם לכן. 

של איבוד את הבעיה בפני אנשי הסוכנות והציג  נתניהטויוטה  לסוכנותפנה המבקש  19.6.16ביום  .23

. בהודעת ההיגוי בעת העמסת הרכב והעדר אפשרות להשתמש ברכב לצרכים לשמם הוא נרכש

וד עם הרכב. הרכב לא יציב הרכב בעיה אי אפשר לעביש לי : "כתב המבקש 19.6.16הוואטספ מיום 

  .ק מול נציגות טיוטהיבדהיתה כי הנושא י תשובת הסוכנות. " ק"ג 400בהעמסה של  שוקע

  ד'כנספח יוני מצורפת ומסומנת  19.6.16העתק תכתובת אפליקציית וואטצאפ מיום 
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 התקבלה תשובה מנציג שירות לקוחות: 23.6.16ביום  .24

לאחר בדיקתנו, מסתבר באופן ברור וחד משמעי כי נתוני הרכב הם נתוני הרכב על פי שלום רב, " 

הגדרת היצרן. לנו כיבואן טויוטה ולסוכנויות המשנה של טויוטה חל איסור מטעם היצרן לבצע כל 

בכל מקרה סוכנות "ובהודעת נוספת: " שינוי מבני ברכב, ולכן לא נוכל להיענות לבקשתך החריגה

 ".ל האזור מטפלים במתן מענה הולם לפנייתךהמשנה ומנה

המבקש כי הוא לא עושה  , ובשל הרמז כאילו הוא עושה שימוש חריג ברכב, הדגישבמהלך התכתובות .25

 .בהמשך, למרות שהובטח לו לערוך בדיקה לרכב בדיקה כאמור לא בוצעהשימוש חריג ברכב. 

  ה' כנספחומסומן מצורף  2016יוני  25-23העתק מתכתובות וואוטצאפ מיום 

מר מקסים  , המהנדספנה המבקש לראש תחום תקינה במשרד התחבורה 12:52בשעה  26.6.12ביום  .26

 :שזו לשונה באמצעות דואר אלקטרוני ,תבל

חדש. יש לי בעיה חמורה שאני מעמיס משקל בארגז  2016רכשתי רכב טויוטה הייילקס  ,שלום"

הרכב יורד לרצפה ואין יציבות לרכב בנסיעה.  ק"ג העמסה. 820המשקל המותר הוא  הרכב שוקע

אני מתנהל מול טויוטה מקבלת הרכב . נאמר לי שהרכב תקין. הם לא ירדו לבדיקת הרכב כלל ורק 

ראו ויזואלית את הרכב. לאחר פניות רבות אני לא מקבל מענה. ... העסק שלי מושבת כי זה רכב 

צוע אף אחד לא רוצה להכנס לסוגיה מה עלי עבודה.. אני מנסה בכל המישורים לפנות לאנשי מק

 "לעשות?....

עמית מסוכנות טויוטה ונקבעה פגישה לבדיקת בשם  אדםמר מקסים תבל הפנה את ההודעה ל .27

 .30.6.16המשקלים על הרכב ליום 

  ו'כנספח העתק מתכתובת דואר אלקטרוני מצורף ומסומן 

ההעמסה של הרכב לאחר שעל הרכב הועמסו  מבחן לכושרעל ידי סוכנות טויוטה בוצע  30.6.16ביום  .28

 .ק"ג( 820 -המשקל המקסימלי המותר -)להזכיר ק"ג 700שקי מלט במשקל כולל של  14

הסופית עמדתם את סיכמו נציגי טויוטה את הבדיקה ו 30.6.16בהודעת דואר אלקטרוני מיום  .29

 כדלהלן:לתלונת המבקש 

 צהרים טובים"

נות הרכב נתניה ובוצעו שקילות לאופן העמסת הרכב על ידי סוכהרכב היה היום בבדיקה נוספת ב

 הלקוח.

 2,270בשקילה  2060משקל עצמי עם הלקוח ומיכל דלק מלא: צ"ל 

 ק"ג. 2,950ק"ג בשקילה  2,910משקל כולל אחרי העמסה וללא נגרר מותר עד 

מהמותר רכב ק"ג )יותר נמוך  1,080ק"ג , בשקילה נמצא  1,241משקל מקסימלי סרן קידמי מותר 

 עם היגוי חסר(

ק"ג )עובר משקל מותר על סרן  1,770בשקילה נמצא  1,650משקל מקסימלי סרן אחורי מותר 

 אחורי(.

 הלקוח: בישיבת סיכום עם

הרכב לא מתאים לסוג העבודה של הלקוח כאשר כל המשקל המותר להעמסה נמצא מאחור 

נמוך מהמותר והרכב נמצא בתת היגוי.  והמשקל על הסרן האחורי עובר את המותר והסרן הקידמי

 ק"ג העגלה ריקה. 152זאת כאשר הרכב ללא נגרר ועומס נוסף על הייצול האחורי של עוד 

 הלקוח צריך להחליט אם:
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להחזיר את הרכב ולקבל הצעת מחיר מסודרת מהסוכנות לרכישה. או לבצע שינוי או  מעוניין

החלפה שתתבצע על ידי הלקוח ובאחריותו לקפיצים אחוריים לקפיצים מחוזקים. )נוכל ברצון טוב 

 "עם הסוכנות לעזור בעלות ללא אחריות על השינוי וכל האחריות תהיה על בעל הרכב בלבד(

  ועמדת המשיבות המפרטת את תוצאות בדיקת הרכב  30.6.16העתק מהודעת הדוא"ל מיום

 ז'כנספח מצורף ומסומן 

  ח' כנספחהעתק מתעודת משלוח שקי המלט ששימשו לשקילה מצורף ומסומן 

משקל גם משקלו של הסרן הקדמי לוקה בחסר בדיקה של סוכנות הרכב עולה כי עיון בתוצאות המ  .30

עוד בטרם הוא מועמס  של הרכב היגויכושר הפגוע וכתוצאה מכך על הרכב,  כלל ללא העמסת משא

)כאשר  בלבד  ק"ג 700עם העמסה של משא במשקל כי  מהבדיקה עולה , . בנוסףבחלקו האחורי

לגבי  בניגוד להוראות היצרןהסרן האחורי נמצא במצב של עודף משקל גורם לכך שק"ג(  820מותר 

 רן האחורי.המשקלים המותרים על הס

גורמת למשקל יתר ק"ג בלבד  700כי העמסת משקל של  עולהעצמה ממסקנות בדיקת סוכנות הרכב  .31

למעשה,  ולסכנה בשימוש בו בתנאים אלה. ההיגוי של הרכב פגיעה בכושרל גורמתעל הסרן האחורי ו

לי הוראות היצרן לא עולות בקנה אחד אחת עם השניה שכן הוראת היצרן לגבי המשקל המקסימ

 גורמת לתוצאה המנוגדת להוראת יצרן אחרת הנוגעת למשקל המותר על הסרנים.

 ל הנ"ל לא הייתה מקובלת על הלקוח:ת בהודעת הדוא"הצעת המשיבות לפתרון הבעיה המפורט .32

 ההצעה הראשונה להחזיר את הרכב מבלי לקבל החזר כספי מלא עבור הרכישה לא מקובלת.

 :אחוריים לא היו מקובלים על המבקשלקפיצים הגם ההצעה לבצע שינוי או החלפה 

 יבות לא ישאו באחריות על השינוי.ראשית, לא יעלה על הדעת שהמש

השלכות השינוי על הרכב ומערכותיו לרבות החשש לפגיעה בשילדה כתוצאה מהן שנית, לא ברור 

 . מהשינוי

 .תקנות התעבורה עצמןועל פי  האסור, לכאורה, על פי חוק ,בנוסף, מדובר בשינוי מבנה לרכב

לקבלת חוות דעת לענין  למומחה מטעמו 7.7.2016 לאור עמדת המשיבות לעיל,  פנה המבקש ביום .33

 המשקלים המקסימליים המותרים לשימוש ברכב.

לאחר שהמומחה בחן את מצב הרכב וכן ערך בדיקות והשוואות לרכבים אחרים הגיע המומחה  .34

 הגרירה של הרכב.למסקנות לגבי כושר ההעמסה וכושר 

 והממצאים של הרכב, חוות דעת מפורטת אודות הליקויים  העביר המומחה 23.8.2016בתאריך  .35

בהתאם לתקינה הישראלית, ובניגוד שהם הרשאה ברישיון הרכב ממצאים העומדים בניגוד ל

   .בעת שהתעניין ברכישת הרכב לתובע נתונים אותם הציגו הנתבעותל

 ט' נספח כמצורף ומסומן  -המדברת בעד עצמה -מומחההחוות דעת העתק מ

להלן יפרט המבקש, על פי חוות הדעת של המומחה מטעמו, את נסיבות ההטעייה והפגמים הקיימים  .36

 ברכב.
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 הטעייה והפגמים ברכבה .ב

  של ההיילקס הפרסומים בנוגע לכושר ההעמסה

ברכב בנוגע למשקלים מעיון ברישיון הרכב של המבקש עולה כי אלו הם הנתונים המורשים  .37

 :המותרים

  2,090; משקל עצמי  2,910משקל כולל: 

  820משקל מורשה: 

 ק"ג 3,200כושר גרירה עם בלמים 

 ק"ג. 750כושר גרירה ללא בלמים 

  י'כנספח העתק מרשיון הרכב מצורף ומסומן 

טכני מפרט המוצג על ידי טויוטה בסוכנויות המכירה והנושא את הכותרת " "ברושור"מעיון ב .38

 " הנתונים הרלבנטיים המוצגים לגבי משקלים הם:ואבזור

 ק"ג 2,060משקל עצמי 

 ק"ג 2,910משקל כולל: 

 ק"ג 750/3,200כושר גרירה עם/בלי בלמים : 

  העתק מהברושור שקיבל המבקש בסוכנות המכירה עובר לרכישת הרכב מצורף ומסומן

 י"אכנספח 

הנתונים לגבי המשקל המותר על הסרנים לא מופיע ברשיון הרכב או בברושור כמפורט לעיל,  .39

מעיון במפרט המופיע בספר הרכב )המתקבל לאחר הקנייה( מופיעים המשווק על ידי המשיבה, אולם 

)מתייחס לדגמי תא . להלן הנתונים הרלבנטיים בספר הרכב  לגבי המשקל על הסרניםנתונים גם ה

 ים(:גלגל 4נהג כפול הנעה 

 ק"ג  2,910משקל רכב כולל : 

 ק"ג 1,420משקל מרבי מותר על סרן קדמי : 

 לישראל וטורקיה( 5ק"ג עבור דגמי יורו  1,650משקל מירבי מותר על סרן אחורי: 

 ק"ג 750כושר גרירה ללא בלמים : 

 ק"ג 3,200כושר גרירה עם בלמים: 

 י"בכנספח מצורף ומסומן בחוברת הרכב  כני המופיעטהעתק מהמפרט ה 

המשקל הכולל המותר והמשקל העצמי של רכב מסחרי ורכב עבודה )ה( לת"ת קובעת: " 314תקנה  .40

 רשמו על הדופן הימנית של תא הנהג"והמטען המורשה לפי רישיון הרכב של רכב מסחרי, יי

 בהיילקס התוית מודבקת מתחת למכסה המנוע ואלו הנתונים המופיעים בה: .41

  ק"ג. 2910 -הרכבהמשקל הכולל המרבי של 

 ק"ג. 5850 -משקל מרבי רכב + הגרור         

 ק"ג. 1420 -משקל מרבי על הסרן הקדמי   

 ק"ג. 1650 -משקל מרבי על הסרן האחורי  

בהתאם לחוות הדעת, בהתאם לקביעת יצרן הרכב הרי המשקל הכולל המרבי המותר של הרכב +  .42

ק"ג. מכאן שהמשקל  2.910המרבי של הרכב הינו ק"ג,  המשקל הכולל  5850הגרור לא יעלה על 
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ק"ג . )המשקל הכולל של הרכב והגרור/עגלה בהפחתה מהמשקל  2.940המרבי המותר של הגרור הינו 

במסמכים שהוצגו למשרד הרישוי לרישום ברישיון הרכב, המשקל בעוד  המרבי המותר של הרכב(

 ! ק"ג  260ק"ג, חריגה של  3.200המרבי המותר עומד על 

מהשוואת הנתונים המופיעים ברישיון הרכב לנתונים המופיעים בברושור ולנתונים המופיעים בספר  .43

 מטעות את הלקוחות בנוגע לכושר ההעמסה של הרכב.משיבות הרכב עולה כי ה

הלקוחות מסתמכים על המצג המופיע ברשיון הרכב ובברושורים לפיה הרכב מסוגל לשאת משא של  .44

הרכב לא מסוגל לשאת את המשקל המצויין והעמסת משאות במשקל המצויין ק"ג בעוד בפועל  820

גורמים לליקוי בטיחותי ולסכנה בשימוש ברכב. כמו כן, העמסת המשקל המצויין מונע את אפשרות 

 השימוש בגרור וגורם לסכנה נוספת במקרה של שימוש בגרור.

היה יכול לפרט מגבלות שימוש ברכב יודגש, כי ברישיון הרכב קיים פרק של "תנאים והגבלות" אשר 

שהינו רכב המיועד לעבודה   N1ככל שישנן מגבלות כאלו. עוד יודגש, כי הרכב הינו רכב מסוג 

 ולהעמסת משקלים באמצעות משא פתוח.

מעיון במפרט הטכני של הרכב ובהתאם לבדיקה שבוצעה על ידי סוכנות הרכב וכן על ידי המומחה  .45

 גורמים לעומס יתר על הסרנים בניגוד להוראות היצרן עצמו.צגים ומהעולה, כי העמסת המשקלים 

ברכב  תר מתייחס לפיזור ספציפי של המטעןבמהלך השיחות עם נציגי המשיבות נטען כי המשקל המו .46

ולא להעמסת המשקל על החלק האחורי של הרכב כפי שבוצע על ידי המבקש במסגרת הבדיקה 

 שנעשתה.

 י"גכנספח מצורף ומסומן  )+סרטון וידאו(  ציג המשיבותתמלול שיחה של המבקש עם נ 

 יש לדחות טענה זו מכל וכל. .47

ראשית, הנתונים לגבי המשקל המירבי על הסרנים לא מצויין לא ברשיון הרכב ולא בברושור  .48

עצם הסתרת מידע זה בפני עצמה מהווה הטעייה והצגת מצג  המחולק ללקוחות עובר לרכישת הרכב.

 המקים את עילת התביעה.שוא/חסר באופן 

שת הרכב הציגו מצג לפיו המשקל המצגים שהוצגו למבקש במסגרת הבדיקות עובר לרכיבנוסף,  .49

זה תלוי באופן פיזור המשקל ברכב. גם רשיון הרכב או ק"ג ולא פירטו כי משקל  820מותר הוא ה

 מפרט הרכב לא מציין הגבלות כלשהן על המשקל המירבי המותר.

בנוסף, לא ייתכן לדרוש מלקוח לבדוק את המשקל המירבי על הסרנים כל אימת שהוא מעמיס  .50

משקל על הרכב. על היצרן היה להתאים את המשקל המירבי למשקל המותר על הסרנים בכל צורת 

 העמסה שהיא. 

העמסת . האמור עולה, כי המשיבות הטעו את הלקוחות לגבי המשקל הנכון שהרכב יכול לשאתמכל  .51

המשקל המקסימלי מהווה סכנה לשימוש ברכב. בנוסף, במצב של העמסה מקסימלית לא ניתן גם 

 להשתמש בגרור בשל שקיעת הרכב.

כי היצרן היה מודע לבעיית המשקל ולכן , יצויין, כי משיטוט במרשתת לצורך תובענה זו התברר .52

 מהפרסומיםהייתה כוונה לשווק את הרכב במספר דגמים באופן שייתן מענה לדרישות המשקלים. 

עולה כי הייתה כוונה לשווק את הרכב עם דגם בעל קפיצים מחוזקים על מנת ליתן מענה למשקלים. 

המבקש  אם דגם זה משווק בחו"ל,ו/או הלא ברור מדוע לא שווק הדגם עם הקפיצים המחוזקים 

שומר על זכותו לתקן את המידע הרלבנטי בעניין זה לאחר שיתקבל המידע הרלבנטי במסגרת הליך 

 גילוי המסמכים בתיק. 
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)הכתב רועי צוקרמן( ומסומן    ynetבאתר החדשות  21.5.15מצורף העתק מכתבה שפורסמה ביום 

 1כנספח י"ג

נות להחליף את הקפיצים האחוריים לקפיצים מחוזקים אינה מכל מקום, הפתרון שהציעה הסוכ .53

המבקש. ראשית, המשיבות לא מוכנות לשאת על עצמן את האחריות להשלכות של מקובלת על  

התקנת קפיצים מחוזקים וממילא אין מדובר בהצעה עניינית כלל. שנית, החלפת הקפיצים הינה 

שינוי מבנה ברכב ללא קבלת היתר מרשות פעולה אסורה בהתאם לתקנות התעבורה האוסרות על 

הרישוי. בהתאם לחוות דעת המומחה, החלפת קפיצים ברכב שאינם חלק מהמפרט של הרכב ולא 

עברו מבחני מעבדה מתאימים עלולים בפני עצמם לגרום לפגיעה בשילדת הרכב ולהוות  סכנה בפני 

 עצמם לשימוש ברכב. 

המשיבות, המבקש שומר על זכותו להגיש בקשה מפורטת בנסיבות אלו בהן המידע מצוי בידיהן של  .54

 לגילוי מסמכים עוד בשלב הדיון בבקשה בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה.

 בדרישות התקינה הישראלית יםלא עומד בהוראות היצרן המותרים ים המשקל

מבדיקת המומחה עולה כי המשקלים המותרים בהוראות היצרן של הרכב לא עומדים בדרישות  .55

 בתקנות התעבורה. והתקינה הישראלית כפי שנקבע

 קובע כהאי לישנא: א לתקנות התעבורה316סעיף  .56

א יירשם רכב מן הסוגים המפורטים בתקנה זו, אלא אם כן ל א() א.316

כמפורט הספק מנועו ביחס למשקלו הכולל המותר כפי שקבע יצרנו הוא 

 להלן:
 שקל כולל מותרמ ק"ג  1000ספק לכל ה 

 I.S.Oפי תקן ל DIN 70020י תקן לפ     

  ...........  קילווט()  וח סוס(  )כ      ג הרכב סו

  9.6  13 טובוס ציבורי או

  8.8  12 טובוס פרטי או

  5.9  8 ב מסחרי כר

 רר, תומך, רכב עבודה וג

 4.5  6.12 כב מסחרי הגורר גרוררו

מור מזגן אוויר המופעל על ידי מנוע הרכב, הספק המנוע כאותקן ברכב ה ()ב

צריכה המקסימלית ה של הרכב יוגדל במספר כוחות הסוס שיהיו דרושים לפי

 של המזגן.

א ייעשה ברכב מן הסוגים האמורים בתקנת משנה )א( כל שינוי מבנה ל ()ג

ת הרכב בשעלרבות החלפה או הוספה של מיתקן המופעל על ידי המנוע של 

נסיעתו שיש בו כדי לשנות את הסוג או המשקל הכולל המותר של הרכב או 

 להקטין את הספק המנוע אלא אם הותאם כח הסוס של המנוע לשינוי.

רכב מנועי מסחרי הגורר גרור יהיה הספק המנוע מתאים למשקל הכולל ב ()ד

ר, המותר של הרכב הנגרר בתוספת המשקל הכולל המותר של הרכב הגור

גרירה, ובלבד שהספק המנוע לא יהיה פחות מההספק שנקבע בתקנה ה בשעת

  זו לגבי תומך.

 

 

 (3' )מס' תק

 1975-ל"ותש

 (11' )מס' תק

 1991-נ"אתש
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 לתקנות התעבורה: 1המונחים "משקל כולל" ו"משקל עצמי" הינם מונחים המופיעים בסעיף  .57

המשקל העצמי בתוספת משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי  -שקל כולל מותר" "מ 

 או להוביל;לרכב הנדון להסיע 

משקל הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אבזרי הרכב ומשקל הדלק,  -שקל עצמי" "מ 

 ו;שבהמים והשמן 

כמפורט בחוות הדעת, מניתוח נתוני הרכב עולה כי הספק המנוע ביחס למשקלו הכולל המותר אינו  .58

ק"ג.  2,910כוח סוס ומשקלו הכולל המותר הינו  150עומד בהוראות התקינה. הספק הרכב הינו 

ק"ג ולא מגיע ליחס  1,000לכל  5.15היחס בין הספק המנוע למשקלו הכולל המותר עומד, איפוא, על 

 ק"ג. 1,000לכל  6.12הנדרש של 

, כי מבדיקת הדגמים הישנים יותר של הרכב עולה שדגמים אלו אכן עמדו בדרישות התקינה יצוין .59

כ"ס  171הספק המנוע הינו  2012לגבי היחס בין ההספק למשקל המותר. כך, למשל, רכב משנת 

 .6.26ק"ג. היחס הינו  2,730הינו והמשקל הכולל המותר 

  י"דכנספח מצורף ומסומן  2012שנתון הרכב מ ןמרישיוהעתק 

( , מאידך, 150 -ל 171-היצרן הקטין את הספק המנוע מחד )מ 2016, שבדגם משנת אפואמתברר,  .60

 הגדיל את משקלו הכולל של הרכב.

א )ד( הרי שהיחס הנדרש הוא גבוה יותר וממילא ברור שנתוני 316בנוסף, אם ניקח בחשבון את תקנה  .61

 עומדים בדרישות התקינה.הרכב לא 

 כושר הגרירה של הרכב

לצורך בחינת כושר הגרירה של הרכב ראוי לסקור את התקינה הישראלית בכל הנוגע לקביעת כושר  .62

 הגרירה המקסימלי.

בעבר, רשות הרישוי היתה מאשרת כושר גרירה של רכב גורר על פי חישובים שונים. בהוראת נוהל  .63

נוהל כושר " )להלן: "M1 N2 N1"קביעת כושר גרירה של רכב הגורר מסוג  1.4.2008שפורסמה ביום 

 משקל העצמי. )ב( כי כושר הגרירה המקסימלי של רכב יהיה "4.2"( נקבע בסעיף 2008גרירה משנת 

 יותר.  נמוך "  אלא אם כן קבע היצרן כושר גרירה ק"ג 75של הרכב הגורר בתוספת 

  ט"וכנספח מצורף ומסומן  2008העתק מהוראת נוהל כושר גרירה משנת 

לגבי רכבים שנרשמו לאחר תאריך ונקבע כי פורסמה הודעת עדכון לנוהל כושר גרירה  24.3.16ביום  .64

ראוי לציין, כי לגבי רכבים רשות הרישוי תאשר כושר גרירה על פי הוראות יצרן הרכב.  1.4.2008

 -הנוסחה לחישוב כושר הגרירה הינו משקלו הכולל של הרכב הגורר לחלק ל 1.4.2008שנרשמו עד 

 . קרי, כושר הגרירה המקסימלי הוא כמעט מחצית ממשקלו הכולל של הרכב הגורר.1.92

 ט"זכנספח רה לאחר העדכון מצורף ומסומן העתק מנוהל כושר גרי 

מנהל התקינה, מר מקסים תבל, נמסר כי רשות הרישוי לא מגבילה את כושר הגרירה  עםמשיחה  .65

 של רכב גורר והיא מאשרת את המשקלים בהתאם להצהרת יצרן הרכב בלבד.

 -צרן הרכבכי כושר הגרירה שנקבע על ידי  י ,בהתאם לחוות הדעת של המומחה מטעם המבקש עולה .66

המומחה, כושר  דעתהינו כושר גרירה גבוה באופן המהווה סכנה לשימוש ברכב. ל -ק"ג  3,200

מחוץ לרכב הגורר באופן העלול לגרום להתהפכות  אלהימצהגרירה שנקבע גורם למשקל הכובד 

 הרכב בעיקול הכביש.

כניון ואוניברסיטת , כי המעבדות המוסמכות בישראל לבדיקת כלי רכב )מכון התקנים, הטיצוין .67

אריאל( אינן נוהגות לבצע בדיקות בטיחות עבור אזרחים פרטיים אלא באמצעות מינוי/הפנייה של 
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 ןבענייבית המשפט מתבקש להורות על בדיקת טענות המבקש כמפורט ברישא, בית המשפט. 

 באמצעות מעבדה מוסמכת ולראות בתוצאות הבדיקה כחלק מחומר הראיות בתיק.

המבקש יטען כי המשקלים שקבע יצרן הרכב אינם עומדים בדרישות התקינה הישראלית בנוסף,  .68

וממילא רשות הרישוי אינה רשאית לאשר את המשקלים כפי  כפי שנקבעו בתקנות התעבורה

 , כדלהלן.שאושרו

 )ו(: –ד( )לתקנות התעבורה קובע בסעיפים קטנים  314סעיף  .69

חובר לא יעלה המשקל הכולל בחישוב המשקל הכולל המותר של רכב מ )ד(

המותר של הגרור על המשקל הכולל המותר של הגורר, ואולם הרשות 

רשאית לאשר יחס משקל כולל מותר אחר בין הגרור לבין הגורר אם נתקיימו 

 כל אלה:

בהספק המנוע של הגורר, ביחס למשקלו הכולל המותר של הרכב,  (1)

 א;316נתקיימו הוראות תקנה 

לימה של הגורר ושל הגרור נתקיימו לדעת מנהל אגף במערכות הב (2)

(; לא נתקיימו דרישות התקן ECהרכב דרישות תקן הקהיליה האירופית )

 80%כאמור, לא יעלה המשקל הכולל המותר של הגרור שתאשר הרשות על 

 מן המשקל הכולל של הגורר.

המשקל הכולל המותר והמשקל העצמי של רכב מסחרי ורכב עבודה  )ה( 

מטען המורשה לפי רישיון הרכב של רכב מסחרי, יירשמו על הדופן הימנית וה

 של תא הנהג.

מקום שסרן ניתן להרמה, יותקן מנגנון, המתאים למפרט של יצרן הרכב,  )ו(

שיגרום להורדת הסרן כאשר העומס על הסרנים הקדמיים או על צמד הסרנים 

 האחוריים עולה על המותר.

 
כי בחישוב המשקלים המותרים ברכב מחובר לא יעלה המשקל המותר הנ"ל עולה  314מניתוח סעיף  .70

של הגרור על  המשקל הכולל המותר של הגורר אלא אם אם התקיימו התנאים הקבועים בתקנה 

 במצטבר: 

 הספק המנוע ביחס למשקל הכולל המותר של הרכב. ןלענייא 316התקיימו הוראות תקנה א. 

ימו דרישות תקן הקהילה האירופית לעניין מערכות הבלימה של הגורר והגרור, אחרת לא ב. התקי

 מן המשקל הכולל של הגורר. 80%יעלה משקל הכולל המותר של הגרור על 

וממילא לא  314כי בעניינו לא מתקיימים שני התנאים שנקבעו בתקנה  ,מבדיקת המומחה מתברר .71

 ן המשקל הכולל של הגורר.מ 80%ניתן לאשר משקל גרור העולה על 

א לענין יחס ההספק למשקל 316ראשית, וכמפורט לעיל, לא מתקיימים התנאים הקבועים בתקנה  .72

 המותר.

שנית, לא ניתן לקבוע כי במערכות הבלימה של הגורר ושל הגרור נתקיימו דרישות הקהילה  .73

רישות התקן ולמעשה האירופית. לכל הפחות לגבי הגרור, המשיבות לא משווקות גרור המתאים לד

על הלקוחות לרכוש גרור בשוק החופשי. בנסיבות אלו, לא ניתן לומר כי מתקיים התנאי השני בתקנה 

 ממשקל הגורר. 80% -וממילא רשות הרישוי לא רשאית לאשר משקל גרור גבוה מ

כל לפיה היא מאשרת  2015המבקש עוד יטען, כי הוראת הנוהל שנקבעה על ידי רשות הרישוי בשנת  .74

משקל שנקבע על ידי יצרן הרכב מבלי להפעיל ביקורת או קריטריונים שניתנים לבחינה, הינה 

החלטה לא סבירה באופן קיצוני. הסמכות שניתנה לרשות הרישוי לאשר יחס שונה הינה סמכות 
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שצריכה לעמוד בכללי הסבירות המנהלית וההחלטה המנהלית ואין לאפשר החלטה המאשררת את 

 .ן ללא בחינה מקצועית או קריטריונים ברוריםהוראות היצר

, כי כל הנתונים שהוצגו על ידי היצרן בפני רשות הרישוי לצורך רישוי הרכב אינם יצויןבעניין זה  .75

התאמת מערכות הבלמים לתקן האירופי וכן  ןלעניימצויים בידי המבקש או המומחה מטעמו לרבות 

. המבקש שומר ואישורם באירופה התאמת המשקלים שהוצגו על ידי היצרן לתקן האירופי ןלעניי

על זכותו להתייחס לנתונים שיוצגו בפניו אם במסגרת התשובה לבקשה זו ואם במסגרת הליכי גילוי 

 או בכל מסגרת אחרת.  מסמכים בתיק

ובשיחה של  2015 החל משנת משיבותכי התופעה המתוארת לעיל ידועה ל ,בהקשר זה יצויןעוד  .76

ונשמעו תלונות רבות  משיבותנאמר לו בגלוי כי הליקוי מוכר ל משיבותהמומחה דני סער עם נציגי ה

 מצד הלקוחות אודות החסר ביכולת ההיגוי ואחיזת הכביש של הרכב שעה שהוא עמוס.

 

 

 ילות התביעהע .ג

 כללי

נקבעו סוגי התביעה השונים הראויים ליהנות מהשימוש במכשיר הייצוגי.  לחוקבתוספת השנייה  .77

  :בתוספת השניה 1סעיף בקשה זו מוגשת בהתאם ל

אם התקשרו  תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לעניין שבינו לבין לקוח, בין"

 ." בעסקה ובין אם לאו

)להלן:  1981 –לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א  1התובע הינו "צרכן" כהגדרתו של מונח זה בסעיף  .78

 ; בהיותו: "מי שקונה נכס.... מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי....""( חוק הגנת הצרכן"

 וככזה הינו לקוח.

ייצרו ; אשר 1981 –א לחוק הגנת הצרכן, התש" 1ן "עוסק" כהגדרתו של המונח בסעיף ינה המשיבות  .79

  תובע במהלך עיסוקן את ההילקס.מכרו לו

נקבע הפרטים בתוספת  דניאלה דויטש נגד ישראכרט בע"מ 5588/04, בש"א 1325/04בתא )ת"א(  .80

השנייה מהווים "כרטיס כניסה" בלבד לטרקלין המוסד הייצוגי כאשר לאחר מפתן הכניסה ניתן 

  ממנו ניתן לשאוב את העילה המשפטית:  להתבסס על כל דבר חקיקה

הגיש תובענה ייצוגית, ולא רק ים שבהם ניתן ל)א( לחוק מגדיר נושא3ההסדר שנקבע בסעיף "

במבחן הנושא חוקים שמכוחם ניתן להגיש תובענה כזו. לפיכך נראה שכל עוד עומדת העילה 

כייצוגית לסמוך טיעוניו על המוגדר בתוספת השנייה לחוק, יכול התובע המבקש להכיר בתובענתו 

  "כל דבר חקיקה שממנו יוכל לשאוב את העילה המשפטית.

 

 ילות לפי חוק הגנת הצרכןע

 )א( לחוק הגנת הצרכן אוסר על עוסק להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה: 2סעיף  .81

במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד  –לא יעשה עוסק דבר "

הטעיה(; בלי לגרוע  –העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה )להלן  –התקשרות בעסקה 

  ינים אלה כמהותיים בעסקה: ימכלליות האמור יראו ענ

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

  ;נכס של והמרכיבים הצורה, המשקל, המידה( 2)

   ;לדגם או למיפרט, לתקן השירות או הנכס של התאמתו(  11)
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 כאמור בנכס ישתמש ולא הטעיה בו שיש נכס מסחר לצרכי יחזיק ולא ייבא לא, עוסק ימכור לא( ב)

 ".שירות למתן

במחדליהן הפרו את הוראות חוק או /במעשיהן ו בבקשה זו, יש לקבוע כי המשיבותלאור האמור  .82

 המבקש ואת חברי הקבוצה בעניין מהותי ביותר בעסקה.הטעו את כאשר הגנת הצרכן 

במצגים המוצגים ללקוחות המשיבות מטעות והטעו את המבקש ויתר חברי הקבוצה לגבי משקל  .83

 .פרטהנכס, טיבו, מהותו והתאמתו למ

 , יכולת הנשיאהלעניין בעניין מהותי ביותר בעסקה, וחברי הקבוצה הטעו את התובע  משיבותה .84

, ק"ג 820לקס משא במשקל יניתן להעמיס על ההיהנתונים לפיהם  .ילקסישל ההוהגרירה ההעמסה 

שמפורט בחוות כפי  הינם נתונים שגויים ו/או מטעים.  ק"ג 3,200ולגרור גרור עם בלמים במשקל 

מהווים סכנה ליושבי הרכב במשקלים שהוצגו  העמסת המשקל או גרירת הגרור ,המומחה דעת

 . ולסובבים אותם בעת הנסיעה

לקס הינו עניין מהותי ישל ההיוכושר הגרירה כושר ההעמסה בשל אופיו של הרכב כרכב עבודה,  .85

ן הדומיננטי שגרם והנתכושר ההעמסה ויכולת הגרירה הם בענייננו, .  ומשמעותי בשעת בחירת הרכב

להוציא משיבות, בפרט כאשר הוצג לו כי אין לו צורך לקס מהיל יום את ההילרכוש בסופו ש למבקש

  .כפי שהיה נדרש לו היה בוחר לרכוש רכב של חברה מתחרה, C1או  Cרישיון רכב בדרגה 

  קבע בית המשפט העליון כי:ארד נגד בזק  2837/98בבר"ע  .86

הטעיה היא הצהרה כוזבת. ההטעיה נוצרת כאשר קיים פער בין הדברים הנאמרים )או "

על דרך המוסתרים( לבין המציאות. ההטעיה יכולה ללבוש שתי צורות: האחת, הטעיה במעשה 

-של מצג שווא הכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות; השנייה, הטעיה במחדל, קרי: אי

  "לגלותם...גילוי פרטים מקום שיש חובה 

  : ברזני נגד בזקובעניננו יפים דברי בית המשפט העליון בדנ"א 

פיו הוא עשיית דבר "העלול -לחוק אינו דורש הטעיה הלכה למעשה. כל שנאסר על 2ודוק, סעיף "

להטעות צרכן". מטרתו של איסור זה להבטיח כי הצרכן יקבל מידע מלא ואמיתי. האיסור שנקבע 

 "איסור "תוצאתי" הוא איסור התנהגותילחוק אינו  2בסעיף 

 

 ילות לפי חוק המכרע

חוק )להלן: " 1968 -המשיבות במעשיהן ו/או מחדליהן הפרו את הוראות חוק המכר התשכ"ח .87

 "(המכר

 לחוק המכר )"אי התאמה"( קובע: 11בין היתר, סעיף  .88

 –המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר "

 קטנה מן המוסכם; רק חלק מהממכר או כמות גדולה או (1)

 נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם; (2)

נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או  (3)

 למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם;

נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה  (4)

 זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה;שהוצגו לקונה, 

 "נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים. (5)

על הטעיה לפי חוק המכר כותב המלומד א' זמיר )חוק המכר )מתוך פירוש לחוקי החוזים בעריכת   .89

  (:281-282( 1987ג' טדסקי, 
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... חוק המכר שולל לחלוטין את ההשקפה של "יזהר הקונה", ומתיר לקונה "

להסתמך באופן בלעדי על תיאור הממכר בפי המוכר ועל החיובים המוסכמים 

בחוזה, הדין לא יהיה שונה, לפי חוק המכר, גם אם הייתה לקונה הזדמנות סבירה 

רשלנותו לא גילה  לבדוק את הממכר והוא לא ניצל אותה, או שניצל אותה אך עקב

-את הפגם בממכר... הדרך הקלה למוכר, הרוצה למנוע שהקונה יסתמך על אי

התאמה בממכר, היא להסב את שימת ליבו שלו אליה עובר לכריתת החוזה. לא 

התאמת הממכר, אלא שבמקרים -עשה כן, לא זו בלבד שהקונה יכול לטעון לאי

התאמות -... היו בממכר אילב במשא ומתן-מסוימים יהא בכך משום חוסר תום

."התאמות שהקונה ידע עליהן, ולא על האחרות-על אותן אי 12אחדות, יחול סעיף 

  

הטוב  PICK UP-ה: "מציגים את ההילקס כרכב עבודה של טיוטה אינטרנטאתר ההפרסומים ב .90

בעולם עכשיו בגרסה קשוחה מתמיד עם נוחות ועיצוב פנימי יוקרתי והיכולות שהפכו אותו 

מורשת של ביצועים, אמינות וריגוש בכל שטח, בכל עבודה ובכל יום  - TOYOTA HILUX דה.לאג

  ."מחדש

 ספק אם הנתבעות התכוונו לריגוש שבנהיגת רכב ללא אחיזת כביש וכושר היגוי מלא ויציב!

טל את לחוק המכר הקובע תרופה נוספת במקרה שהרוכש רוצה לב 28 בהקשר זה יצויין סעיף .91

 גום: ולהחזיר את הממכר הפההסכם 

ולא תיקן את הדבר תוך זמן סביר אחרי שהקונה נתן לו  11ר המוכר חיוב כאמור בסעיף הפ"

ות מן כהודעה על כך, ואין הקונה רוצה לתבוע את ביצוע החוזה או לחזור בו ממנו, זכאי הוא לנ

 חוזה".ההתאמה לעומת שוויו לפי ה-המחיר את הסכום שבו פחת שווי הממכר עקב אי

 

 עילות לפי צו הפיקוח לענף הרכב

צו )להלן: " 1978 –צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב(, תשל"ט  .92

 )ב(: 2קובע בסעיף "( הפיקוח

  . מכירה על ידי יבואן או מורשהו...2"

ימכור יבואן או )ב( לא ייתן יבואן או מורשהו תיאור כוזב של רכב או של מוצר תעבורה ולא 

  מורשהו רכב או מוצר תעבורה שניתן עליו תיאור כוזב."

  :הגדרות לצו הפיקוח נקבעסעיף הב

  תיאור שאינו נכון או שאינו מלא באחד מפרטיו. –"תיאור כוזב" 

תיאור בכתב, בעל פה, בציור או בדרך אחרת הנהוגה במסחר, שיש בו הודעה,  –"תיאור" 

  במישרין או בעקיפין, בדבר אחד הפרטים להלן:

  ;ומידותיו משקלו, כמותו( 1) 

 ";האחרות תכונותיו או עמידותו, סבילותו, איכותו( 4)

כמפורט בבקשה ובתובענה, המשיבות במעשיהן ובמחדליהן הפרו את הוראות צו הפיקוח כאשר הן  .93

 מסרו תיאור כוזב ו/או מכרו מוצר שניתן עליו תיאור כוזב. 
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 לפי חוק החוזים עילות

  נקבע לעניין "הטעיה": 1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  15בסעיף  .94

שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי מי שהתקשר בחוזה עקב טעות "

גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי -לבטל את החוזה; לענין זה "הטעיה" לרבות אי

 "הנסיבות היה על הצד השני לגלותן

המבקש יטען כי המשיבות במעשיהן ו/או מחדליהן הטעו אותו וגרמו להתקשר בהסכם לרכישת  .95

המבקש ויתר חברי הקבוצה זכאים לבטל את להוראות חוק החוזים,  קב טעות. בהתאםהרכב ע

 ההסכם ולהשיב את הרכב למשיבות תמורת החזר כספי  מלא.

נת נוכח כעסקה מסו ר ההעמסה והגרירה גרמו לעסקה לא כדאית ואף הטעיית המשיבות לעניין כוש .96

 הסבירות ששימוש ברכב מהווה שימוש מסוכן ברכב. 

שהוכרה גם כ"עקרון  תום הלב הכלליתחובת המשיבות בהתנהלותן גם הפרו את חובת ההגינות ו .97

 .וגם בהלכה הפסוקה 1973-)ב( לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג61מקורה גם בסעיף על" ואשר 

 הפרת חובה חקוקה

חובה חקוקה המבקש יטען, כי המשיבות הפרו חובה חקוקה מכח הדין. יסודותיה של עוולת הפרת  .98

 לפקודת הנזיקין, המורה כך: 63מנויים בהוראות סעיף 

למעט  –מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק )א( 63"
והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה  –פקודה זו 

הנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של 
בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון להוציא 

 .תרופה זו
לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני, אם לפי פירושו )ב( 

אדם בכלל -אותו פלוני או לטובתם או להגנתם של בניהנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של 
 ."אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני-או של בני

קוח, חוק יצו הפ תקנות התעבורה,את לענייננו, הפרו המשיבות את הוראות המפורטות לעיל, לרבות  .99

 .החוזים, חוק המכר וחוק הגנת הצרכן

ם חובה המוטלת על המזיק מכח החיקוק, החיקוק לעוולת הפרת חובה חקוקה חמש יסודות: קיו .100

נועד לטובת הניזוק, המזיק הפר את החובה המוטלת עליו, ההפרה גרמה לניזוק נזק והנזק הינו מן 

 הסוג אליו התכוון החיקוק. 

 הנדרשים לצורך הקמת העוולה.ל התנאים מתקיימים ככמפורט בבקשה זו,  אין ספק שבענייננו  .101

 עוולת הרשלנות 

לפקודת הנזיקין, מורכבת משלושה יסודות: קיום חובת  36ו 35עוולת הרלשנות, כמפורט בסעיפים  .102

( 1"ד לז)ועקנין נ' מ.מ. בית שמש פ 145/80זהירות, הפרת חובת הזהירות, וגרימה של נזק )ראה ע"א 

 נות קיימים בענייננו.שלכלל יסודות אלו של עוולת הר (.122, 113

בות בחובת זהירות כלפי הקבוצה שייצוגה מתבקש ולו לאור מהותם אין חולק כי המשיבות ח .103

ויחסי האמון בין הצדדים. מעבר לכך, המשיבות הפרו את חובת הזהירות לאור פעולתן העסקית 

 בניגוד לדין החל, ואין חולק כי נגרם לקבוצה שייצוגה מתבקש נזק עקב כך.

 התאמת התובענה להליך הייצוגי .ד

יאשר בית  בהתקיימםתנאים ,לחוק  8התנאים לאישורה של תובענה ייצוגית מנויים בהוראות סעיף  .104

 המשפט בקשה לאישור כתובענה ייצוגית:
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התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש  .א

 אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה;

 ת היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין;תובענה ייצוגי .ב

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת; הנתבע לא  .ג

 רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בענין זה;

 קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב. .ד

 נעמוד על התקיימות תנאים אלו כסדרם. .105

לות מהותיות של עובדה ומשפט משותפות לכלל חברי הקבוצה ויוכרעו בתובענה לטובת שא

 הקבוצה 

סיס התובענה עומדת טענה זהה לפיה בב - תלת תביעה משותפעיויתר חברי הקבוצה  למבקש .106

 שיווקו ומכרו את הרכב תוך הצגת מידע מוטעה ושגוי לענין כושר ההעמסה וכושר הגרירה. המשיבות

זו מתנקזות לשאלה אחת הנוגעת באופן זהה לכלל  תובענה ובבקשהלמעשה, כל השאלות לדיון ב

 חברי הקבוצה המיוצגת.

עילת תביעה העובדה שכל רוכש מתכוון לעשות שימוש אחר ברכב אין בה כדי להשפיע על קיומה של  .107

 משותפת.

( 15( 5)נצ'( זילברשלג עיטל נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ )דינים מחוזי, ל"ב) 785/98בעניין ת.א. .108

 עמד בית המשפט על מהותה של הדרישה האמורה: עניין זילברשלג"()להלן: "

בשל  והן אכן, הסכום המגיע לכל אחד מהמבקש הללו אינו זהה, הן בשל שוני במחיר הכרטיס"

השוני בשערים הרלוונטיים אולם, כל המבקש הללו הם עדיין בגדר "מי שמעוניינים בתובענה", 

כפי שפורש לעיל. הסכום המגיע לכל אחד מהם שונה אך הוא ניתן להיקבע על ידי פעולת חישוב 

 "אריתמטית פשוטה ואין בו כדי להביא למסקנה כי הסעד המבוקש לגביהם אינו זהה

 8268/96לג הסתמך בית המשפט המחוזי על פסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א בעניין זילברש .109

 [:296]בעמ'  ( שם נפסק276(  5רייכרט  נ' שמש )פ"ד נה)

רישה של זהות מוחלטת בכל השאלות הטעונות הכרעה, עובדתיות כמשפטיות, תסכל את תכלית ד"

רית. לפיכך יש לאמץ גישה לפיה ית ותהפוך את השימוש בה למשימה בלתי אפשוגהמבקשנה היצ

 ".די בכך שהשאלות העיקריות העומדות במוקד הדיון תהיינה משותפות לחברי הקבוצה

חוק תובענות ייצוגיות, שהגביר את השימוש במוסד התובענה הייצוגית, הביא עימו בשורה חדשה,  .110

עצמו בית המשפט לפיה, מקום שהתכלית מחייבת את אישור התובענה כתובענה ייצוגית, לא ימנע 

מאישור זה רק בשל השוני בסכום הכספי הנתבע בשם הקבוצה או בשל נסיבות אחרות שעל דרך 

 הטבע לרוב שונות ממקרה למקרה. 

בנוסף, בשורה של פסקי דין נקבע, כי במקרה שנדרש סעד של השבה, אין חובה שכל נתבע יידרש  .111

תי על חובת ההשבה ונקבע העיקרון על פיו להשיב סכום שווה לכל תובע. די בכך, שניתן סעד הצהר

 יש לחשב את הסכום להשבה. 

מח', -"א )דיניםתזימבר נ' עיריית  16/97הנשיא טלגם בת"א )ת"א( -סגן ב'כדינו של -ראה פסק

 ((: 2לב)

הצהרתי, ולאחר מכן  דסע ההתובענה הייצוגית להעניק למבקש המשפט הדן בבקשת יתביכול "

 ."זכותוליכול להתחשבן בנפרד עם המשיבה כשההכרעה השיפוטית תעמוד  מעוניןהכל 
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טיומקין נ' עיריית ת"א ]מאגר נבו[, במקרה  2328/99כך גם דעתו של בית משפט בת.א. )ת"א(  .112

 שמדובר בחישוב אריתמטי פשוט:

 אין צורך בהוכחת נזק ספציפי לכל אחד, אין גם קושי באיתור סכומי ההשבה. מידע כזה מצוי"

 ".לבטח במאגרי המחשב של העירייה וביכולתה להפיק דו"ח פשוט מן המחשב

בסעיף  ,584( 4ה)נ ד"זני נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ]פבר 1977/97ראה גם בע"א  .113

 כהן [:-ברי כב' השופטת שטרסברגדל 28

המבקשנה גם אם שיעור הנזק שונה מצרכן לצרכן, אין מקום לדחות את הבקשה לאישור "

 ". הייצוגית למתן סעד כספי

ו/או גילוי מוטעה  עילת ההטעיה המפורטת בבקשה מבוססת על העדר גילוי בהקשר זה יצויין כי  .114

 ת ההטעיה הקלאסית.ולאו דווקא  על עיל ושגוי

בשורה של פסקי דין שיצאו מלפני בית המשפט העליון נקבע כי להבחין בין עילת ההטעיה לעילת  .115

. ההפרה של חובת הגילוי בפני עצמה וכל שכן כאשר מדובר בגילוי כוזב הנובעת מאי גילויההטעיה 

או מקימה עילת תביעה ואין צורך להוכיח קשר סיבתי ואף לא נזק. עצם קיומו של מחדל אי הגילוי 

 .מהווה נזק גילוי כוזב 

לאור המשפט הנכבד, כי , קבע בית לידיה רחמן נוני נ' בנק לאומי לישראל בע"מ 9590/05כך, בעא  .116

, אין (נגד תאגיד בנקאי )במקרה דשם  הרחבת עילות התביעה שמכוחן ניתן לאשר תובענה ייצוגית

הכרח בהוכחת קיומו של קשר סיבתי כאשר מדובר בהפרה שנובעת מאי גילוי, גם כאשר מדובר באי 

גילוי הנובע מעילת ההטעיה. עוד קבע בית המשפט, כי לא מוכרח שצריך להוכיח נזק כלשהו וכי 

 גוף עסקיקיימת אפשרות שמקור הנזק הוא בעצם העובדה שהמבקש קשר עצמו בהסכם כלשהו עם 

לי לדעת על קיומו של פרט, שאילו היה מודע לעצם קיומו, ייתכן והיה בוחר להימנע מאותה מב

 התקשרות. 

 "( עניין עמוסי)להלן: " הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' רחמים עמוסי 2128/09רעא בעניין  .117

 התייחסה המשנה לנשיא )כתוארה אז( השופטת נאור לעניין הטעיה שמקורה באי גילוי:

אי גילוי ממילא לא ברור כי נדרש בהכרח דיון בהסתמכות, קשר סיבתי וכיו"ב  "... לגבי
, ]פורסם בנבו[) 6נוני נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה -רחמן 9590/05ע"א )ראו 

 כדלקמן:((. בעניין זה הרחיב וטען היועץ המשפטי לממשלה 10.7.2007

"]בענייננו[ אין לנו צורך להיזקק להוכחת קיומו של קשר סיבתי. בהקשר זה יש ליתן 
ברזני נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, פ"ז  5712/01דנ"א תשומת לב לכך כי ב

דרש לעניין הפיצוי הנזיקי. זאת, ( נקבע כי קיומו של קשר סיבתי נ2003) 385( 6)נז
 להבדיל מאכיפת חוזה הביטוח המבוקש בענייננו. 

למעלה מן הצורך ולשם השלמת התמונה בלבד, יוסבר כי מכל מקום, אף אם יפסעו 
 5712/01דנ"א המבוטחים במסלול הנזיקי, נראה כי הלכת ברזני לא תחול. זאת כיוון שב

עניין ברזני, דובר היה בהטעיה )שבמעשה( בתשדיר פרסומת חיצוני לחוזה, שהתובע לא 
צפה בו ולכן נקבע שלא יכול להיבנות ממנו, ואילו כאן מדובר באי גילוי והטעיה )שבמחדל( 
בתוכן הפוליסה שהמבוטח צד לה." )עוד על ההבחנה בין הטעיה שבמעשה להטעיה 

מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ  -תנובה  6339/09ע"א שבמחדל ראו 
  ((.4.12.2011, ]פורסם בנבו[) 36נ' עזבון ראבי, פסקה 

 

על פי הפסיקה ההולכת ומתגבשת העדר אחידות בין חברי הקבוצה אינה עילה לדחיית מכל מקום,  .118

ייצוגית, כל עוד קיימות שאלות מהותיות משותפות שיש להכריע בהן. נקבע, כי בית המשפט בקשה ל

יעשה כל מאמץ להכשיר את ההליך הייצוגי תוך שימוש בפתרונות אחרים שהחוק מקנה להתגבר על 

 הנושאים בהם קיים חוסר אחידות. 

http://www.nevo.co.il/case/6156112
http://www.nevo.co.il/case/6028494
http://www.nevo.co.il/case/6028494
http://www.nevo.co.il/case/6028494
http://www.nevo.co.il/case/5612773
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גדיש" קרנות גמולים " 2718/09עא בעניין זה ראוי להזכיר את דברי בית המשפט העליון בעניין  .119

 לפסק דינה של כב' הנשיאה )בדימ'( בייניש: 34)נבו( בסעיף  בע"מ בע"מ נ' אלסינט

, שלא חוק תובענות ייצוגיותפתחנו בהצגת המגמה שבה נקט המחוקק בחקיקת "
להערים קשיים בפני התובע הייצוגי הפוטנציאלי במקום בו האינטרס הציבורי מצדיק 
את בירור התובענה בהליך ייצוגי. כן הזכרנו את הכלים הרבים שהוקנו לבית המשפט 
בחוק אשר מאפשרים לו גמישות רבה בהגדרת הקבוצה, העילות והסעדים. בהתחשב 

הענין להסתפק בטעם של היעדר אחידות בין חברי בכך, נראה כי לא היה מקום בנסיבות 
הקבוצה על מנת לדחות את הבקשה לברר את עילות התביעה הנזכרות במסגרת של 

 תובענה ייצוגית. 

 

התנאי בדבר קיומן של "שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי 
לחוק. מטבע הדברים, כל אימת  (1)א()8בסעיף והן  (1)א()4בסעיף הקבוצה" מופיע הן 

שמתגבשת קבוצת אנשים בעלי מכנה משותף, לצד היבטי הדמיון המשותפים להם 
, הרי שלצד קיימים גם היבטים המבחינים ביניהם. כאשר עסקינן בתובענה ייצוגית

השאלות המשותפות לחברי הקבוצה המיוצגת, עשויות להתעורר גם שאלות שאינן 
משותפות להם, ולעיתים גם שאלות אינדיבידואליות המבחינות בין כל אחד מחברי 

מכל מקום, נפסק, כי בטרם ידחה בית משפט בקשה לאישור תובענה  ...הקבוצה לרעהו. 
כייצוגית בשל היעדר הומוגניות בין חברי הקבוצה, מן הראוי כי יידרש לאפשרות 
להכשיר את התובענה לבירור בהליך ייצוגי באמצעות שימוש בפתרונות המופיעים בחוק, 

(, האפשרות לתת פסק דין  )ג(10קבוצות )סעיף -כגון: הסמכות לפצל את הקבוצה לתתי
הצהרתי שבו תוכרענה השאלות המשותפות לחברי הקבוצה תוך הותרת השאלות 
הפרטניות להליכים אחרים, והסמכות לתת הוראות באשר להוכחת הזכאות לסעד על ידי 

 "(. 27לחוק( )ראו: עניין רזניק, בפסקה  )ג(-)א(20סעיף חברי הקבוצה השונים )

 

יוכרעו בתובענה לטובת  שאלות המשותפותאפשרות סבירה שהלהוכיח לענין היקף הדרישה  .120

 : יש לציין את הדברים שאמר בית המשפט בעניין עמוסי הקבוצה

סיכויי התובענה נועדה למנוע את חשיפתו של הנתבע לסיכונים "הבחינה הלכאורית של 
בלתי נדרשים. לפיכך, כל אימת שקבוצת התובעים מבקשת סעד זהה שמבוסס על מספר 
עילות חלופיות, די בקביעה כי קיימת אפשרות סבירה להכרעה לטובת התובעים באחת 

של אפשרות סבירה העילות ואין הכרח לבחון את סיכויי קבלת יתר העילות. קיומה 
להכרעה לטובת התובעים באחת העילות, מצדיקה את חשיפת הנתבע לסיכון שיצטרך 
לשאת בעלויות הסעד הנתבע, ועל כן מאפשרת את אישור התובענה כייצוגית. משנחשף 
הנתבע לסיכון זה, על כל המשמעויות הנלוות לכך, אין כל צורך להכריע באופן מקדמי 

ס לכל עילה ועילה. מובן כי הנתבע מבקש לשמוט את הקרקע מהן סיכויי התביעה ביח
מתחת לטענות שונות של התובע ולדלל את עילות התביעה הקיימות נגדו, אך זו אינה 

 לפסק הדין. 17תכליתו של שלב אישור התובענה כייצוגית." סעיף 

 

 התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין 

כי מדובר בקבוצה גדולה שסבלה מאותה פגיעה שיטתית, כדי לקבוע שתובענה ייצוגית תהיה די בכך  .121

בחברי הקבוצה  ופגע ותהדרך המוצדקת והעדיפה ביותר להכרעת המחלוקת בנסיבות העניין. המשיב

והדרך ההוגנת והיעילה ביותר לטפל  -כתוצאה משיטת פעולה זהה או דומה של הפרת הוראות החוק 

 בכך תהיה בתובענה ייצוגית, מטעם כל חברי הקבוצה.

טען כי ניהול תובענה נפרדת בידי כל תובע בנפרד יהיה כרוך בעלויות גבוהות עשרות ת תהמבקש .122

, וגם למערכת בותמונים מניהול תובענה ייצוגית זו, גם לכל אחד מחברי הקבוצה הגדולה, גם למשי

ו מספר חברי הקבוצה גדול הינו "טיפוסי" מטבעו המשפט, קרי לציבור כולו. בנוסף, מקרה שב

לתובענה ייצוגית, תוך הגשמת המטרה של מכשיר דיוני זה, לפצות את חברי הקבוצה הזכאים כולם 

 לאותו סעד עקרוני. 

http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/law/74020/4.a.1
http://www.nevo.co.il/law/74020/8.a.1
http://www.nevo.co.il/law/74020/10.c
http://www.nevo.co.il/law/74020/20.a.;20.b.;20.c.;
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אישור התובענה כייצוגית גם יחסוך זמן שיפוטי יקר ומשאבים מיותרים, שיושחתו לריק אם ינוהלו  .123

 נפרדות. בכך גם יימנע החשש מפני החלטות סותרות בהליכים דומים.במקומה תביעות פרטיות 

שניזוק מהווה שיקול נוסף לאישור התובענה. חוסר  הצרכןובין ות הפער ביחסי הכוחות בין המשיב .124

האיזון בין השחקנים הפועלים בזירה הינו אחד השיקולים הנכבדים לאישור תובענה ייצוגית, 

א.ש.ת נגד מדינת  3126/00שתכליתה גם אכיפת הדין ומניעת פעולות בניגוד לחוק )ראו: רע"א 

 ((.2003) 220( 3ישראל, פ"ד נז )

 הפגמים והכשלים הקשורים למשקלים המותרים לרכב. יתקשה מאוד לגלות את אדם מן היישוב  .125

זהו גם ההגיון של מוסד התביעה הייצוגית, המרחף מעל ראשי תאגידים גדולים, שאלמלא החשש  .126

 . רדיות להשבת סכומי כסף לא גדוליםממנה הם לא היו מוטרדים מהסיכון שבצביעות קטנות וספו

שפט את תכלית הדרישה לקיומה של אפשרות סבירה שהשאלות יוכרעו בעניין עמוסי פירט בית המ .127

 בתובענה לטובת הקבוצה, וממילא את היקף הדרישה:

"אשר על כן, ברי כי תכלית החוק היא להורות לבית המשפט לבצע בחינה מקדמית של 
סיכויי התובענה לשם הגנה מידתית על זכויות הנתבעים. לעניין זה, די לו לבית המשפט 

קוב בדקדקנות אחר לשון המחוקק ולראות האם קיימת "אפשרות סבירה" להכרעה לע
לטובת קבוצת התובעים; הא, ותו לא. החמרת התנאים לאישור תובענה כייצוגית, ובירור 
רוב רובה של התביעה כבר בשלב אישור התובענה כייצוגית, חורגת מהאיזון שקבע 

ך, דיון שמתבצע באופן זה אינו יעיל, מכיוון המחוקק, ועל כן היא אינה ראויה. נוסף על כ
שנוצרת כפילות בין הדיון בגוף התובענה לבין הדיון בבקשת האישור; חוסר היעילות 
הטמון בכפילות זו גדל מקום בו פונים הצדדים פעמיים לערכאת הערעור. יפים לענין זה 

שור צריך להיות דברי הנשיא א' ברק: "אין להפוך את הפרוזדור למשכן קבע. הליך האי
רציני ויעיל. אסור לו, להליך זה, להוות גורם המצנן תובעים ראויים מלהגיש תביעה 

((. עוד יש לציין 1996) 787, 774( 5)טצת נ' זילברשץ, פ"ד מט 4556/94רע"א ייצוגית" )
, אף מסכל את מטרת החוק להגן על הנתבעים. כי בירור עיקר התובענה בשלב המקדמי

כאשר ברור כי אישור התובענה כייצוגית שקול למעשה לקבלת התביעה, הפגיעה 
במוניטין של הנתבע והסיכון הרב לו הוא חשוף באים לידי ביטוי כבר כשהוגשה בקשה 

, אשר לאישור תובענה ייצוגית כנגדו. בדרך זו, בקשת אישור תובענה ייצוגית בסכום עתק
פעמים נותרת תלויה ועומדת כנגד נתבע במשך שנים ארוכות, גורמת לאפקט זהה 
לתביעת עתק אשר תלויה ועומדת כנגד הנתבע. ברי כי לא לכך התכוון המחוקק בפצלו את 
הדיון לשני שלבים. ... נוכח כל זאת, אין הצדקה להרחבת היריעה בשלב המקדמי של 

 פיד על בירור התנאים המוגדרים בחוק, והם לבדם"אישור התובענה הייצוגית. יש להק
 

כפי שמפורט לעיל בפרקים הרלבנטיים, המבקש הוכיח, לפחות לצורך אישורה של הבקשה, כי  .128

 האפשרות שהתובענה תוכרע לטובת הקבוצה הינה אפשרות סבירה ואף הרבה מעבר לכך.

 

 התכליות הכלליות של ההליך הייצוגי

 משרטט את תכליתו העיקרית של החוק:לחוק התובענות  1סעיף  .129

מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות, לשם שיפור "

 ההגנה על זכויות, ובכך לקדם בפרט את אלה:

ה המתקשים לפנות לבית המשפט ימימוש זכות הגישה לבית המשפט, לרבות לסוגי אוכלוסי (1)

 כיחידים;

 הדין והרתעה מפני הפרתו; אכיפת (2)

 מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין; (3)

 ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות. (4)

http://www.nevo.co.il/case/17923647
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החשיבות הציבורית החברתית של תובענה זו, ככל שתימצא מוצדקת, הינו שיקול הגובר בחשיבותו  .130

ר ההגנה על את תכלית החוק "לשם שיפו 1על כל שיקול אחר. חוק הייצוגיות משרטט כבר בסעיף 

זכויות" תוך שהוא מפרט את הצורך לקדם את "אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו" וכן את הצורך 

 "במתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין".

 החשיבות הציבורית והחברתית של תובענה זו מפורטת לאורכה ולרוחבה של בקשה זו. .131

קים להימנע מהטעיית הציבור תובענה זו תהווה תמרור לכל חברות הרכב, היבואנים והמשוו .132

 ומהצגת מצגי שווא בכל הקשור למפרטים טכניים ככלל, ונתוני העמסה וגרירה, בפרט.

  על תכלית זו של מוסד התביעות הייצוגיות נקבע בפרשת א.ש.ת. כי: .133

"התובענה הייצוגית שואפת להשגת שוויון במאזן הכוחות בין המתדיינים. היא משרתת אינטרס 

יעילות וחיסכון במשאבים הן של הצדדים הן של בית המשפט, ומונעת חוסר אחידות ציבורי שהוא 

 בפסיקת בתי המשפט בתביעות אישיות דומות."

  חברה ישראלית לתקשורת נאמר: –יוסף ברזני נגד בזק  5712/01בדנ"א  .134

ובהיותה מה שהיא  –עוצמה -ערך ורב-כלי רב –חשיבות היא –התובענה הייצוגית כלי רב "

המשיבים, התובע הייצוגי וחברי  –יעה היא על זכויותיהם המהותיות של בעלי הדין משפ

הקבוצה... כוחה וחשיבותה של התובענה הייצוגית הוא בנפח, באפשרות קיבוצן של עילות תביעה 

תחת חופתו של הליך דיוני אחד, במקום שבו כל אחת מן התביעות בנפרד  –עילות קיימות  –רבות 

   ."ותהיא חסרת משמע

 בו, כמפורט להלן: 1התובענה מקיימת את כל מטרות החוק לתובענות ייצוגיות, כפי שהוגדרו סעיף  .135

-קשים לפנות לבית המשפט כיחידיםמימוש זכות הגישה לבית המשפט, לרבות לסוגי אוכלוסיה המת .136

כדי  סיבות התובענה הינן כאלה שהסבירות שהתובענה תוגש בידי מי מהניזוקים הינו נמוכה עדנ

הן במישור המשפטי והן  כשלים ומצגי השוואבלתי אפשרית. נדרשים משאבים רבים לניתוח ה

במישור הראייתי והמקצועי. השקעת המשאבים הנדרשים תהפוך את התביעה האישית לבלתי 

 של כל אחד מחברי הקבוצה.נמוך יחסית הסכום התביעה אפשרית גם בשל  

מפני התנהלות בניגוד  תאגידים גדוליםבות הרתעתן של חשי–כיפת הדין והרתעה מפני הפרתו א .137

 .ים של בטיחות הצרכן והגנה על זכויותיוך העדפת שיקולים עסקיים על שיקולתולהוראות הדין 

אישור תובענה זו כתובענה ייצוגית הינו הסעד ההולם ביותר  -מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין .138

 ות.יפת הוראות הדין על המשיבמבין האפשרויות הקיימות כיום בחוק לאכ

א ותובענה זו בתום לב ובניקיון כפיים וכן ה שהמבקש מגי–הול יעיל, הוגן וממצה של תביעות ינ .139

 . לטובת הציבור ולטובת הערכים העומדים ביסוד קיומה לזכות בה יהבסיכוי ןמאמי

קיים  -רי הקבוצהכוחן מייצגים בדרך הולמת את כל חב-קיים יסוד סביר להניח כי התובעות ובאי .140

יסוד סביר שהמבקש המגיש את התובענה, ייצג בדרך נאמנה והולמת את עניינם של חברי הקבוצה 

 ללא ניגוד עניינים. 

  .של המבקש ושל הקבוצה המיוצגת וב"כ המבקש הח"מ הינם כשירים לייצג בדרך הולמת את עניינ .141

בתחום התובענות הייצוגיות בארץ ובחו"ל, המשרד מייצג ליטיגציה בניסיון מוכח הח"מ משרד ל .142

 ואף הגיש, ניהל ומנהל בהצלחה תביעות ייצוגיות שונות. חברות וגופים מובילים במשק

 

 

 

 



21 
 

 הנזק

בנוגע להוכחת נזק, חוק הייצוגיות קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק ברמה לכאורית כאמור בסעיף  .143

די בכך שהמבקש  –)א(  1"בבקשה לאישור שוהגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן  ( לחוק:1)ב( ) 4

 יראה כי לכאורה נגרם לו נזק". 

 נקבע כי:דן רייכרט  בעניין .144

ידי בית המשפט לאחר קביעת האחריות. כך קובע סעיף -קביעת הנזק בתובענה ייצוגית מתבצעת על

 לחוק תובעות ייצוגיות: 20

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

התובענה הייצוגית, ... רשאי הוא במסגרת החלטתו על מתן פיצוי כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה 

  להורות ...". 

 

ם הרגילים בנוסף, נקבע כי האופי הקבוצתי של התובענה הייצוגית מאפשר לסטות מכללי הפיצויי .145

 )נבו( נאמר: ז"ל מרכז שיתופי נ' עזבון המנוח תופיק ראבי -תנובה   10085/08עא כפי שנאמר בענין 

"היצמדות לכללי הפיצוי הנזיקיים הרגילים עלולה להביא לידי החטאת הרציונלים והתכליות העומדים 
 אינו טורח להגיש תביעה..."בבסיס מוסד התובענה הייצוגית, המיועדת "להגן על אינטרס היחיד שנפגע ו

 

 הקבוצה שייצוגה מתבקש 

"(, התקנות)להלן " 2010-לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע( )רישא( 6)א()2בהתאם להוראת תקנה  .146

כל הצרכנים שבתקופה הרלבנטית לתובענה "מוצע להגדיר את הקבוצה שייצוגה מתבקש, כדלקמן: 

 ". רכשו רכב מסוג היילקס 

 

 הסעד המבוקש

בראש ובראשונה לעדכן את המשקלים הסעד המבוקש עבור חברי הקבוצה שייצוגה מתבקש, הינו  .147

לצו הפיקוח על  16הסעד הבסיסי הנתבע הינו פעולה מידית על פי הוראות סעיף  המותרים לרכב.

בשל חשיבות העניין ובשל היות  1978 –מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב(, תשל"ט 

הן בבחינת "פגם בייצור" והן בבחינת "תקלה בטיחותית סדרתית", ומן הראוי לפרט את  –הפגמים 

  ההוראות הרלבנטיות ככתבן:

.)א( גילה יצרן ברכב מיובא פגמים בייצורו של דגם רכב ונתן להם פרסום בכל דרך שהיא, יזמין 16 "

הדגם שייבא ושנתגלו בו הפגמים למוסכי השירות שלו לשם ביצוע  היבואן את כלי הרכב מן

  תיקונים, החלפה או מתן טיפול כפי שקבע יצרן הרכב המיובא.

. )ג( גילה יצרן רכב תקלת בטיחות סדרתית, יודיע עליה היבואן לרשות ולבעל הרכב וכן יפרסם 16

בתוך שבעה ימים מיום שנודע לו הודעה על כך, במתכונת שתקבע הרשות, בשני עיתונים יומיים, 

  "על קיומה של התקלה, מהיצרן או מסוכן מורשה של היצרן לפי העניין.

של משרד התחבורה מסדירה את נושא הקריאה החוזרת ומחייבת יבואן  22/2007הוראות נוהל  .148

לבצע קריאה חוזרת עם היוודע ליבואן בכל דרך שהיא על פגם של מוצר תעבורה שיובא ושווק על 

 ידו בישראל. 

  י"זכנספח מצורף ומסומן  22/2007העתק מהוראת נוהל 

בנסיבות  סעד מסוג "צו עשה" הנו סעד ראוי, נחוץ ואפשרי על פי חוק התובענות הייצוגיות .149

  המתוארות.
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בנוסף, להורות למשיבות לאפשר לכל לקוח שחפץ בכך להשיב את הרכב למשיבות ולקבל את מחיר   .150

 . ש"ח 259,177בסך  הרכישה המלא

וסף, יש לקבוע פיצוי נלחילופין, לפצות כל לקוח בגין ירידת הערך של הרכב בעקבות אי ההתאמה. ב .151

 מיוחד ללקוחות אשר סבלו נזק ממשי כתוצאה מהעדר אפשרות השימוש ברכב, כדוגמת התובע.

עדיין  השגוייםהיה מודע למשקלים בהקשר זה יצוין, בהתאם לפסיקה, כי גם אם לקוח מסוים לא  .152

 נגרם לו נזק. 

מ נאמר על ידי בית המשפט מתוך ( בע"1987שי ברזילי נ' פריניר )הדס   8037/06עא למשל, בעניין  .153

 מאמרם של פרוקצ'יה וקלמנט:

-שווא בתחום הצרכני מיועדים להציג את העסקה באור חיובי יותר מנקודת-"...מצגי
מבטו של הצרכן מכפי שהיא בפועל. המציג מבקש להגדיל את הביקוש למוצר, ולכך 

כלל גם עלייה במחירו. עליית המחיר הינה "נזק" שנגרם לצרכן באופן -נלווית בדרך
נים שהסתמכו, אלא לצרכנים כולם: גם סיבתי עקב המצג. נזק זה נגרם לא רק לצרכ

-כן הוא לא הסתמך עליו, סבל בכל-השווא, ועל-צרכן שהחלטתו לרכוש לא נבעה ממצג
זאת נזק אם שילם בעבורו מחיר העולה על זה שהיה משלם אלמלא המצג; ובאופן דומה, 

ו גם צרכן שלא נחשף כלל למצג, ולכן לא הסתמך על האמור בו, סבל נזק אם שילם בגינ
  מחיר גבוה יותר". 

 
על פי הנתונים שהתפרסמו ע"י איגוד יבואי הרכב בישראל ע"ר, נמסרו בישראל החל מהמחצית  .154

 של המשיבות. PICK-UPרכבי  1200-כלפחות  2016ועד לאוגוסט  2015השנייה של שנת 

  כנספח י"חהעתק מדו"ח איגוד יבואני הרכב מצורף ומסומן 

אחד מחברי הקבוצה להשיב את רכבו למשיבות ולקבל את כספי בית המשפט מתבקש לאפשר לכל  .155

 הרכישה בחזרה.

הנזקים יעדיפו לקבל פיצוי בגין חברי הקבוצה להימנע מהחזרת הרכב ולחילופין ובאם יבקש מי מ .156

ובסכום  יחידת רכבלכל ₪  80,000-הרי שבהתאם לחוות הדעת נאמדים נזקים אלו בסכום של כ

 ₪ .  96,000,000של מצרפי 

וכל אחד מחברי הקבוצה זכאים לפיצוי בגין הטרדה ועגמת נפש שנגרמו ועודם בנוסף, המבקש  .157

. מן הראוי להדגיש את דברי כל צרכןל₪  5,000בסכום של זה אומד ראש נזק  מבקשנגרמים להם. ה

מסכנת את הנוהג בו ]ברכב[ ואת אלה שיימצאו " ברכבהמומחה אשר ציין בחוות דעתו כי הליקויים 

 . "יבת הרכב, ככל שייעשה בו שימושבסב

, יש בהם כדי לחייב את ובענה ובבקשה זוכפי שמפורטים בת משיבותשל ה ומחדליהן מכלול מעשיהן .158

לחוק הגנת  31בתשלום פיצויים לכלל חברי הקבוצה ובכללם התובע וזאת מכוח סעיף  משיבותה

 .1981 –הצרכן התשמ"א 

 

 שכר טרחה וגמול

הייצוגיות מורות כי יש לפרט במסגרת הבקשה לאישור התובענה הייצוגית גם את תקנות התובענות  .159

 דרך חישוב הגמול לתובע המייצג ושכר הטרחה לבא כוחו.

לחוק התובענות המתייחס לשיקולים בקביעת שיעור הגמול  22-23אין לנו אלא לציין את סעיפים  .160

עת שכר הטרחה על פי שיקול ושכר הטרחה ובית המשפט מתבקש להתחשב בשיקולים אלו בקבי

 דעתו.

 :22לגבי שיעור הגמול קובע סעיף  .161

 בקביעת שיעור הגמול יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה: ב()"
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הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית  (1)

 ובניהולה, בפרט אם הסעד המבוקש בתובענה הוא סעד הצהרתי;

 התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה; (2)

 "מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית. (3)

 קובע לעניין שכר הטרחה לב"כ המייצג: 23סעיף . 156

 יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה: ...בקביעת שיעור שכר הטרחה  ב() "

 הקבוצה; התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי (1)

מורכבות ההליך, הטרחה שטרח בא הכוח המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת  (2)

 התובענה הייצוגית ובניהולה, וכן ההוצאות שהוציא לשם כך;

 מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית; (3)

 האופן שבו ניהל בא הכוח המייצג את ההליך; (4)

בבקשה לאישור לבין הסעדים שפסק בית המשפט הפער שבין הסעדים הנתבעים  (5)

 "בתובענה הייצוגית.

עו"ד  ושכ"ט לרבות גמול למבקש ,בהוצאות בקשה זו ותיבלחייב את המשמתבקש בית המשפט הנכבד . 157

 בהתחשב בשיקולים הקבועים בחוק וכפי שהתפתחו בפסיקה. ומע"מ בגינו כדין

 

 סוף דבר

נוכח משקלם המצטבר, כבוד בית המשפט מתבקש לאשר את נוכח כל טעמי בקשה זו, לא כל שכן  .158

 התובענה כייצוגית ולהורות כמפורט ברישא לה.

 .ו של המבקש ובחוות הדעת מטעמובקשה זו נתמכת בתצהי .159
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 טבלת נספחים

 עמוד תוכן נספח

  תצהיר 

  כתב תובענה 

     חשבונית רכישת הרכב  נספח  א'

  העמוד "אודות טויוטה בישראל"  נספח ב'

  הודעת אי שימוש לרכב  ג'נספח 

  תכתובת אפליקציית וואטצאפ  נספח ד'

  יוני  23-25תכתובות וואוטצאפ מיום  נספח ה'

  תכתובת דואר אלקטרוני  נספח ו'

  תוצאות בדיקת הרכב  נספח ז'

  תעודת משלוח שקי המלט  נספח ח'

   חוות דעת המומחה מר דני סער נספח  ט'

  רשיון הרכב  נספח י'

  ברושור נתוני הרכב  נספח י"א

  המפרט הטכני בחוברת הרכב  נספח י"ב

תמלול שיחה של המבקש עם נציג המשיבות +  נספח י"ג

 סרטון וידאו 
 

  2012הרכב משנתון  ןרישיו נספח י"ד

הוראת נוהל כושר גרירה  נספח ט"ו

  2008משנת 
 

 

  נוהל כושר גרירה לאחר העדכון  נספח ט"ז

   22/2007הוראת נוהל  נספח י"ז

 ו"ח איגוד יבואני הרכב ד נספח י"ח

 

 

 

 


