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הכל כפי שייראה בעיני כב' בית המשפט הנכבד כהולם ומתאים להבטחת ניהול יעיל והוגן  

 של התובענה הייצוגית. 

 ה לחוק הקובע:  לתוספת השניי  1לקבוע כי בקשה זו נכנסת בגדרו של פרט  .3

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

 

)א( לחוק כי הקבוצה בשמה תנוהל התובענה הייצוגית  14)א( וסעיף 10לקבוע לפי סעיף  .4

  ה המשיב מתוצרת רכבכלי  בישראל החזיק/נסעהשתמש//חכר/שכר/שרכש מיכל "תהיה: 

להלן,  שיפורט כפי  ,אאודיו אוקטביה, סיאט לאון סקודהגולף, פולקסווגן של דגמים , מה2

מאז תחילת שיווקו ו/או , )להלן: "הרכב"( 2 השיוצר על ידי המשיב ,כל רכב אחר או

  בו  נת המותקוועד למתן פסק הדין בתובענה ייצוגית זו,  2 ה המשיבמכירתו של הרכב ע"י 

  על  או, 1 ההמשיב ידי על לישראל ושיובא ,רכבכלי   ,רק לא אך לרבות, מכלול בורר הילוכים

  יד  בשוק שנרכשו אלה רכב כלי או , אישי בייבוא ו שיובא או, אחרים מקבילים יבואנים ידי

"(. בנוסף ו/או לחלופין  הקבוצהאו בקיצור "  "הקבוצהחברי )להלן: " " בישראל שניה

יתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע הגדרה אחרת לקבוצה, לפי שיקול דעתו של כבוד בית  

 המשפט.   

  ים התובע והי י  יםייצוגיות, כי המבקש( לחוק תובענות 2)א()14לקבוע, בהתאם לסעיף  .5

 בבקשה זו יהיו באי כוח הקבוצה הכללית המוצעת לייצוג.   םכוח-וכי באי יםהייצוגי 

 עילות התובענה הן כדלהלן: ( לחוק תובענות ייצוגיות כי 3)א()14לקבוע לפי סעיף  .6

,  "(הצרכן"חוק הגנת להלן: )  1981-התשמ"אחוק הגנת הצרכן, לפי  הטעיה וחובת גילוי .א

בשלל נושאים, כמפורט בבקשה זו, ובכלל   ן את צרכניה ות הטעו בגין העובדה כי המשיב

  , הכלול ההילוכים מכלול בוררזאת כי רכשו, כביכול, רכב תקין, כשבפועל התברר כי 

הרכב  ת, ולמעשה, אחר התועלת המבוקש ממלא  ו , אינותקול םא פגוובמחיר הרכב, ה

 בדבר מהותי לעסקה, והכל כפי שיפורט להלן.    ותהמשיב  ו. בכך הטעמסוכן בטיחותית

-תשל"גה)חלק כללי(,  חוק החוזיםלפי  והפרת חובת תום הלב  הפרת הסכם והטעיה .ב

חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(,  כן לפי ו ("חוק החוזים" :להלן) 1973

 ."(חוק החוזים תרופות" :להלן) 1970-תשל"אה

  ו מכר  ות שהמשיב "( בכךחוק המכר)להלן: " 1968-התשכ"ח, הפרת הוראות חוק המכר .ג

פי שהובטחה  האיכות הנדרשת, כאת  ו, שאין ב םהילוכים פגו מכלול בורררכב עם 

האיכות שמתאימה לשימושו הרגיל והמסחרי, ועוד כפי  את  ווהוצגה לקונה, ואין ב

 שיפורט להלן.  

 הפרת צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב(,   .ד

את כלי הרכב   והזמינ לא  ותבכך שהמשיב ,("צו הפיקוח"  )להלן: 1978-התשל"ט

ושים,  הרכיבים הדר , ולטפל בהם ולהחליף את ןבמוסכיהבישראל לביצוע תיקונים 

הפרת  וכן  בטיחות סדרתית, כמובן בצו הפיקוח. תלוהיה בכך אף כדי להביא לתק

חוק  )להלן: " 2016-"ותשעה רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, לחוק  50סעיף 

 ריקול לכלי רכב אלו.  ו על כך שטרם ביצע"( רישוי שירותים
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)להלן:   1968-]נוסח חדש[, התשכ"ח הנזיקין לפקודת  63לפי סעיף  הפרת חובה חקוקה  .ה

, את צו הפיקוח, ואת  את הוראות חוק המכר והפר  ות (, שכן המשיב "פקודת הנזיקין"

 וכן את כל החקיקה הרלוונטית המצוינת בבקשה זו.   לחוק רישוי שירותים 50סעיף 

לפקודת   36-ו 35לפי סעיפים  חובת אחריות מושגית, וחובת זהירות קונקרטיתהפרת  .ו

 כלפי הקבוצה.  ותהמשיב  ו, ובכך התרשלהנזיקין

)להלן:   1979-, התשל"טחוק עשיית עושר ולא במשפטלפי  עשיית עושר ולא במשפט .ז

שלא כדין   ו התעשר ות (, בגין העובדה כי המשיב"חוק עשיית עושר ולא במשפט"

ות התיקון הנדרשות של  וכן מחיסכון תשלום עלוימגביית מחיר מלא בגין הרכב, 

עלול להביא אף לסכנה   םההילוכים הפגו  מכלול בוררכאשר , ןהתקלה על חשבונ

בטיחותית, וכי הצרכן סובל גם מירידת ערך של כלי הרכב, מה שמביא לצרכן לנזקים  

  ולכן הצרכן לא יכול לעשות שימוש מלא  ממוניים ושאינם ממוניים ולהוצאה כספית,

 שרכש.    רכבב  וסביר

כל עילה אחרת העולה מן העובדות שתפורטנה בתובענה זו ו/ואו בכתב התביעה   .ח

 המצורף אליה. 

( לחוק התובענות,  4)א()14לתביעה ייצוגית זו, בהתאם לסעיף  הסעדים  את  לקבוע להצהיר ו .7

 כדלקמן:   ויהי  יםוכי הסעד 

  ההילוכים  מכלול בוררשל ו/או בתכנות להצהיר כי כתוצאה מפגם בתכנון ו/או בייצור  .א

, אולם בשל  Dבו הרכב נמצא בהילוך  מצבכול להיווצר ברכבי חברי הקבוצה נוצר או י

, כך שיאפשר לנהג  Pכשל חשמלי במגעים מחשב הרכב חושב שהרכב נמצא במצב 

, ו/ואו כל חוסר תפקוד אחר  דרדרי י כב להוציא את מפתח הרכב ולצאת מהרכב, והר 

(; וכי הפגם כלול  "הכשלאו " "התקלה" או "הפגם)להלן: " של בורר ההילוכים

להחליף או לתקן   ותשל המשיב  הקבוצה; וכי חובתן ת הרכב של חברי ומכוסה באחריו

 . בכךהכרוכות את הפגם ברכב, ולשאת במלוא האחריות וההוצאות  ןעל חשבונ 

,  כלפי חברי הקבוצה ןאת חובת האחריות ואת חובותיה ו הפר ות להצהיר כי המשיב .ב

כלי רכב אשר יש בו הפגם, ואשר גורם   וו/או מכרו ו/או שיווק  ו ו/או ייבא ו בכך שייצר

; וכן בכך שלא  ולסביבתו הקרובה ולסכנה בטיחותית רבה לנוסעי הרכבלנזקי ממון 

,  בצעדים הדרושים לצורך יידוע המוסכים וכן חברי הקבוצה בדבר הפגם ברכב ונקט

באופן יזום   ו ; וכן שלא נקטאופן הטיפול בו, הרקע לכשל וכיצד ניתן למנוע אותו 

  ו ים הדרושים לתיקון הפגם, מניעתו, וכן הטיפול והתיקון של הפגם, ואף הסתירבצעד

 זאת מחברי הקבוצה. 

 . ותהמשיב של כדין  שלא ןהתעשרות   בגין הקבוצה   חבריכספי    השבתלצוות על  .ג

ובכל   ההילוכים מכלולי בורר להחליף ו/או לתקן ו/או לטפל בכל  ותלהורות למשיב  .ד

מכלול  ברכבי חברי הקבוצה, ולהתקין  קשורים לפגםה ההילוכים, מכלול בורררכיבי 

, וללא כל עלות  גם או תקלה, וזאת על חשבון המשיבותללא כל פ ן תקיהילוכים  בורר 

 לחברי הקבוצה.  

  לאלה  בדומה, בטיחותייםריקולים קריאות שירות ו בישראל לבצע  ותהורות למשיב ל .ה

,  והנזקים התקלות כל לתיקון עשה צו ליתן ,)כפי שיפורט להלן( בארה"ב בוצעוש
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שמשווק   ,ההילוכים מכלול בוררבוכתוצאה מהפגם  ן הלותנבהת ות המשיב ושגרמ

  / ריקול בטיחותי  ולבצע ריקול, ציג תכנית מעשית לכךלה ן עליהו  לציבור כחלק מהרכב,

  .על חשבונן  לצורך כך

מכלול   ולכלל רכיבי  ההילוכים מכלול בוררל הארכת אחריות ליתן ות להורות למשיב .ו

שנים   10לתקופה של  לכל תקלה ו/או טיפול ו/או החלפה ו/או תיקון ההילוכים בורר

   לחברי הקבוצה.  עלותכל ללא  ו, של הרכב שיווקוממועד 

שנגרמו לחברי הקבוצה, ובכלל   הממונייםכל הנזקים בגין  לפצות ותלחייב את המשיב  .ז

רכיב כלשהו  או ו/הילוכים  מכלול בורר התקין או /זאת, כל מי שתיקן ו/או החליף ו

על חשבונו; כל מי שיידרש   , המושפע מהתקלה ,ההילוכים או מכלל הרכב  מכלול בוררמ

ההילוכים   מכלול בורר רכיב כלשהו מ ו/או  ההילוכים  מכלול בוררלהחליף ו/או לתקן 

בשל ירידת ערך לרכב לאור  וכן על חשבונו;  ,המושפע מהתקלה , ל הרכבאו מכל

  הימצאות הפגם; וכן כל נזק ממוני והוצאה שנגרמו לחברי הקבוצה כתוצאה מהפגם.

, ובכלל זאת עוגמת נפש, אובדן  חברי הקבוצה שלהלא ממוניים וכן לפצות בגין הנזקים 

רכיב   ההילוכים ו/או  מכלול בורר תיקוןזמן שנגרמו וייגרמו כתוצאה מהחלפת או 

וכן כל נזק לא  המושפע מהתקלה, , ההילוכים או כלל הרכב מכלול בורר כלשהו מ

    .  כתוצאה מהמפורט בבקשה זו  ממוני, שנגרם או ייגרם לחברי הקבוצה,

נתונים מגובים   יםהמבקש אי כח להמציא לידי ב  ן , שיורה לה ותליתן צו ביניים כנגד המשיב .8

במסמכים לצורך בדיקה והערכה מדויקת יותר של הפיצוי הנתבע וזיהוי מדויק של הקבוצה,  

 כדלקמן:  

 . את הרכב החל מתחילת שיווקו ומכירתובישראל מספר כל הצרכנים שרכשו  .א

  , שהוחלף בהם מנגנון תיבת ההילוכים שלא במסגרת האחריות ,רכבכלי ה מספר  .א

 . והתשלום בוצע ע"י הלקוח 

תחילת  . 5Q1-713-041-E, 5Q1-713-041-C: מועד הפסקת ייצור ושיווק מנגנון  .ב

 . 5Q1-713-041-G ייצור ושיווק מק"ט: 

 כל מידע אחר שיתברר כרלבנטי לעניין במהלך בירור התובענה.  .ג

  בהתאם , הנכבד המשפט בית  ידי על שייקבע  באופן תפורסם  זו בבקשה  ההחלטה  כי  לקבוע .9

 . ייצוגיות תובענות  לחוק  25 לסעיף

 . םכוח יובשכ"ט לבא  יםלמבקש בגמול,  התובענה בהוצאות   ותהמשיב  את לחייב  .10

 

 

 
בפנקס התובענות הייצוגיות, המתעדכן באתר הרשות השופטת "נט   יםב"כ המבקשלפי בדיקת 

בקשות נוספות לאישור תובענה ייצוגית בגין האירועים והעילות נשוא   הוגשו לאהמשפט", 

 הבקשות שבכותרת.
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 מבוא  . א

,  הישראלי הדין  לפי ן את חובותיה ותשל המשיב  חמורה  בהפרה הוא של תובענה זו  עניינה  .11

חוק המכר, צו הפיקוח על מצרכים   ,ובכלל זאת את דיני הגנת הצרכן, חוק החוזים

קודת הנזיקין, חוק עשיית עושר ולא  פרישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, ושירותים, חוק  

  מכלול בורר בהכשל המתמשך וזאת נוכח  , במשפט, וחוקים ותקנות, כפי שיפורט בבקשה זו

  אותם  שיפורטו להלן, , לפי הדגמים ואאודי סקודההפולקסווגן, סיאט, של רכבי  ההילוכים 

לאורך תקופה   ןהרשלנית מול צרכניה  ן, ובהתנהלותןלצרכניה ותהמשיב ווסיפק  ושיווק

 .  ארוכה

הפולקסווגן, סיאט,  מסוג  ת דגמים שוניםוומוכר המשיבותת ובשנים האחרונות משווק  .12

שבזמן הנסיעה  התקלה במכלול גורמת לכך . הילוכים מכלול בורר הם, וב ואאודי סקודה 

 Error Service"שניות, שזה לשונה:    רלפתע נורת אזהרה והערה, שנעלמת תוך מספ תנדלק

vehicle in p position" להעביר באמצע נסיעה את תיבת ההילוך   מהנהג. ההודעה דורשת

, אולם  Dמצב בו הרכב נמצא בהילוך התקלה במכלול גורמת ל, כמו כן, להילוך "פארקינג"

, כך שיאפשר לנהג  Pמחשב הרכב חושב שהרכב נמצא במצב  ,בשל כשל חשמלי במגעים

, כך גם נתקלו בעלי כלי הרכב  דרדרילהוציא את מפתח הרכב ולצאת מהרכב, והרכב י 

  בארה"ב  הצטברו, ועולה כי ופורסם בדבר קשיים אחרים בתפקוד של בורר ההילוכים

 .  של הרכב ההילוכים מכלול בורר בשל צרכנים על פגם מובנה   תלונות מאותובישראל 

רב לצרכנים, הכולל צורך   לנזק ממונימביא  מכלול בורר הילוכיםבאין כל ספק שהפגם  .13

, בירידת ערך של כלי הרכב, ואף חשש כבד  מכלול בורר ההילוכיםבתיקון או בהחלפת 

. החששות והסכנה הבטיחותית מביאים  ריקול בטיחותילסיכון בטיחותי חמור, הדורש 

 לחברי הקבוצה ולצרכנים.   לנזק לא ממוני כמובן גם לפחד, עוגמת נפש רבה ולכן 

י  בנושא לרכב  TSBפולקסווגן העולמית ידעה מהבעיה הנ"ל והוציאה  2016כבר בדצמבר  .14

(, המתבססת  TSB) קריאת שירות רשמית הוציאה פולקסווגן  2017ביוני  פולקסווגן גולף. 

וגולף   R, גולף GTI. קריאה זו עוסקת בגולף 2016על מלל דומה לקריאה של דצמבר 

  , בזמן הנסיעה, שירות כי מחשב הרכב מוציאה קריאתספורטווגן. במקרים אלה נאמר ב 

 ". Put Vehicle in Park: "הודעה שזו לשונה

בעניין   2015שלה שנת ייצור  3Aלרכבי אאודי  TSBהוציאה אאודי  25.04.2017ביום  .15

נראה שפולקסווגן ניסתה לפתור את הבעיה, אולם ללא הצלחה.   התקלה נשוא בקשה זו.

על דגמי גולף ( 37L5 -שמספרו ) הוציאה פולקסווגן ריקול בטיחותי 2018באוגוסט לכן, 

יחד עם הריקול הוצע פיצוי לכל מי שהוציא בעבר כסף על  . (GTI)רגיל ו  2018עד  2015

כי פולקסוווגן החלה בביצוע הריקול   NHTSAה  ן דכיע 2019 שנת  מהלךב המכלול.

 הבטיחותי הנ"ל.

המשיבה  , וכן העובדה כי בארה"ב שקריאות השירות והריקולים הבטיחותיים  , אין כל ספק .16

)לפחות   לתיקון מכלול בורר ההילוכים 70%הנחה של  )כפי שנראה להלן(בישראל  מעניקה 1

לחלק מלקוחותיה(, לאלה שרכבם כבר יצא מתקופת האחריות, זאת כיון שהיא מכירה  
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על כך   הודאת בעל דיןמהווים  באחריותה )בשלב זה, החלקית( לקרות התקלה, ולכן כל אלה

ובר בהפרת דין בוטה של המשיבות, בהטעיה, בהפרת החוזה, ברשלנות ובכישלון כלי  שמד

ובכך שמדובר בבעיה מובנית ואינהרנטית באותם כלי הרכב,  , 2 ההמשיב ההרכב שייצר

  , והיצרניתת היבואני. בנוסף, בכך ש1 ה , המשיבתהיבואניהמשווקים והנמכרים בישראל ע"י 

בישראל בגילוי נאות לצרכנים ובביצוע ריקול מסודר עד ליום זה,   ה לא יצא ,כל אחת לחוד 

 רה חמורה נוספת.  החוק בישראל, דבר זה מהווה הפ  הכפי שמחייב אות

  הכה משמעותית התקלה  עלאו שהיה עליה לדעת  ה ידע , ת, היבואני1 ה המשיבויודגש, כי  .17

הקיימת  את חברי הקבוצה אודות התקלה  ויידע  לאמשיבות בכלי הרכב. עם זאת, ה

או שהיה   ןאודותיה  שידעועל אף  , כפי המתבקש מהן ע"פ ההסכם וע"פ הדין ברכביהם,

 בשלב המכירה והצגת הרכב לחברי הקבוצה.  ן האודותי לדעת ן עליה

,  עם פגם מובנה מכלול בורר הילוכיםהכשל המתמשך וההטעיה בנוגע להימצאותו של  אף על .18

ולהפרת ההסכם   דת ערך הרכב,יוליר  לסכנה בטיחותית חמורה, להוצאה כספיתמה שמביא 

בדרך של הפרת חובת גילוי והמשך ההטעיה, כמו גם המשך   ותמשיבה ות, בחר והיבואניע"י 

לצרכנים התמימים, שרכשו את כלי הרכב   ו עשיית עושר ולא במשפט והפרת הדין, ולא גיל

   ת כי קיימת בו התקלה דנן.  ומשווק ןשה

לנזקים   גרמו , ואי היידוע על כך מכלול בורר הילוכיםב והתיקון הראוי הטיפול  היעדר  .19

  לא , ולמנוע השיכל, נזקים למנוע  כדי ראוי באופן הפעל לאת היבואניים. צרכנ  לאלפיעצומים 

  לא  ולנזקים ממוניים לנזקים תגרמו היצרנית והיבואניובמחדל  במעשה. הנזק את ההקטינ 

 .  אלו לנזקים מלאה  באחריות   תונושא  ן וה, למנוע ויכל אותם, ממוניים

שלא כדין,   ו התעשרהחוקיות,  ןאת חובותיה ו הפר, והתרשל המשיבות גם  האמור לעיל,  לאור .20

 . והפרו חובות גילוי ועודאותם  והצרכנים, הטע עם ן את הסכמיה  והפר

גם   "(ריקוללהוציא קריאת תיקון )"ות למשיב  להורות הנכבד המשפט בית מתבקש, לפיכך .21

, פולקסווגן ואאודיהריקולים של רכבי את  לבצע  1 ההורות למשיבלובכלל זאת בישראל, 

עקב הכשל הקשור  , ביתר ששולמו, הקבוצה כספי  את  להשיב , גם בישראל , בארה"ב ושנקבע

, וכן  מכלול בורר הילוכיםהצורך בתיקון או החלפת בהיבטי  , רכבב מכלול בורר ההילוכיםב

  את  לפצות וכן  הערך של כלי הרכב,ירידת בכלל זאת ו בזבוז הזמן וההוצאות הקשורות בכך,

לרבות הארכת  , לעניין הנדרש סעד  כל ליתן וכן, להם שנגרמו הנזקים כל על הצרכנים

  בית המשפט.   כבוד  של דעתו   שיקול לפי אחריות למכלול זה, 

 

 עובדתי רקע .ב

 והקשר שלה לפולקסווגן צ'מפיון מוטורס בע"מ - 1 המשיבה .1

אחת   -צ'מפיון מוטורס היא חלק מקבוצת אלייד ": צ'מפיון מוטורסע"פ המובא באתר  .22

מהקבוצות המובילות בישראל, אשר בלב עשייתה תרומה משמעותית ומתמשכת לחוסן  

הכלכלי חברתי בישראל. צ'מפיון מייצגת בגאווה ובאחריות את מותגי קבוצת פולקסווגן  

   ."פולקסווגן, פולקסווגן מסחריות אאודי, סיאט וסקודהבישראל: 
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מקבוצת יצרני הרכב המובילות   (, הינה אחתVWקבוצת פולקסווגן )ועוד נאמר שם: " .23

אנשי צ'מפיון פועלים על פי סולם ערכים מחייב, שעוגניו הם: יושרה ואמינות,   בעולם.

הישגיות ויוזמה, אנושיות, ענייניות ושיתוף פעולה, מקצועיות, נאמנות ומחויבות. על פי  

ותיה ולעובדיה,  חזונה, צ'מפיון מחויבת להעניק חוויה ייחודית, הנאה, שייכות וגאווה ללקוח

 .  "תוך השאת ערך לבעלי המניות ותרומה לחברה ולקהילה

אשר   כלי רכבלייצור  גרמנית חברה( היא Volkswagen: גרמניתפולקסווגן )פֹוְלְקְסָוֶגן( )ב .24

, והיא יצרנית כלי הרכב השנייה בגודלה  וגןקבוצת פולקסו מהווה את המותג העיקרי של 

 שבגרמניה.  וולפסבורג ב  30-שנות הבעולם. החברה נוסדה ב

מוטורס היא היבואנית הרשמית של רכבי פולקסווגן, נשוא תביעה זו, היא   אם כן, צ'מפיון  .25

, היא בעלת המוסכים  2המיישמת של כל קריאת תיקון, ריקול, עליהם הכריזה המשיבה 

במסגרת תקופת האחריות, ותביעות ייצוגיות והסדרי   2המורשים לטיפולים ברכבי המשיבה 

  צ "תבישראל. ראה למשל הסדר פשרה ב 2ה , כנציגת המשיב1פשרה נסגרים מול המשיבה 

)פורסם בלאודאטה,   עואד סלים נ' צ'מפיון מוטורס בע"מ  50946-04-18 )מחוזי מרכז(

 . 61891-01-19שהוגשה בביהמ"ש המחוזי בת"א בת"צ  ייצוגית, (, וכן תובענה16.12.2018

נית, המשיבה  מייבאת ומשווקת ומוכרת בישראל את רכבי היצר 1אם כן, אין ספק שהמשיבה  .26

, כך שבידיה קיים כל המידע אודות  2, וכן מפעילה רשת מוסכים, המטפלים ברכבי המשיבה 2

היא היבואנית הרשמית   1שהמשיבה והבעיות שבהם. אין כל ספק גם  רכבי הפולקסווגן

, ולכן,  21" של המשיבה מורשה לניהול עסקים, וכי היא נחשבת כ"2והבלעדית של המשיבה 

לרכבי   צ'מפיון מוטורסהקשר בין משיבות אלה אחראיות בנושא הבקשה ביחד ולחוד. 

 ' לבקשה זו.  כנספח א מצ"ב  וסוגי הדגמים של פולקסווגן פולקסווגן 

, ואלה  2-ו 1ים לתובענה זו בעניין משיבות הרלוונטי להלן דגמי ושנות הייצור של כלי הרכב .27

פולקסווגן, בכל אחד מהדגמים שלהלן, וכן כל כלי רכב אחר   קבוצת  יכללו כלי רכב מתוצרת

, ושיש בו  1, והנמכר ו/או משווק בישראל, בין היתר, ע"י המשיבה 2מתוצרתה של המשיבה 

 תקול. מכלול בורר הילוכים 

•   Volkswagen Golf 2015  2019עד 
•   Volkswagen GTI 2015  2019עד 
   .2019עד  2015סקודה אוקטביה    •
   .2019עד  2015ט לאון סיא   •
 .2019עד  3A 2015אאודי    •

 
מתנוסס  2של המשיבה פולקסווגן  ; הלוגו של 2מציגה עצמה כיבואנית המשיבה  1כך, כפי שנאמר לעיל, המשיבה  1

יש מידע על רכבי פולקסווגן ; 1; הודעות ריקול מתפרסמות באתרה של המשיבה 1באתר האינטרנט של המשיבה 
 1; אין ספק גם שהמשיבה מותג העולמיפולקסווגן, ה ילאתר 1יש קישור הדדי בין אתר המשיבה ; 1באתר המשיבה 
, פ"ד  נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' General Electric Corp 39/89רע"א )זו על בקשת אישור  2תודיע למשיבה 

,  alstom grid ag 3574/15א "רע; (8.3.2011) 4פסקה  ,שמואל אוזן נ' סידני קיובי 8957/09רע"א ; (1989) 762( 04 מב
)פורסם בלאודאטה,  ואח' siemens ag, abb ltdאלסטום ישראל בע"מ נ' חברת חשמל לישראל בע"מ, 

ויש זהות אינטרסים כלכלית בין  2מהווה מערך שווק והפצה של המשיבה  1אין ספק גם כי המשיבה  . ((14.07.2015
אין ספק גם כי שתי  .(29.01.2009פורסם בלאודאטה, ) ואח'TUI AG ארבל נ'  2737/08המשיבות )רע"א שתי 

 INFOסמית נ'  5744-12-17 )מחוזי ת"א( ת"א)למשל, המשיבות עוסקות באותה עסק ובאותה עבודה 
NETWORK GMBH 'כל אלה נחשבים כעומדים  (."(פס"ד סמית)להלן: " (21.02.2018)פורסם בלאודאטה,  ואח

)א( 482, ע"פ תקנה 2סקים" של המשיבה "מורשה לניהול על נחשבת 1המשיבה , ולכן במבחן אינטנסיביות הקשר
 בת"צ גם ע"י כב' השופטת שטמר כפי שנקבעכך גם  .2למשיבה  והמצאה אליה נחשבת כהמצאה"א, סדלתקנות 

 Audiתאופיק נסאר, טארק נעאמנה, ח'אלד מוחמד ואח' נ' צ'מפיון מוטורס ישראל,  22585-07-15 )מחוזי מרכז(

AG, Volkswagen Aktiengesellschaft  ,1(. לחילופין, ניתן לראות את המשיבה 05.12.2015)פורסם בלאודאטה 
לתקנות סד"א )השופט שילה בפס"ד  484, ויש בכך המצאה גם ע"פ תקנה 2כזרוע הארוכה בישראל של המשיבה 

 סמית הנ"ל(. 
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   םיההילוכ מכלול בוררבכשל ה והסבר על תיאור.  2

אינו חלק   2)להלן גם: "המכלול"(  - gear selector control module - מכלול בורר ההילוכים .28

נגד  בעבר מהגיר או מרצועת התזמון של הרכב, ולכן אינו קשור לתובענות ייצוגיות, שהוגשו 

 מתחת לידית ההילוכים.    ,יושב בתוך הקבינההמכלול  .3המשיבות בנושאים אלה 

הבעיה במכלול היא   כפי שנראה בהמשך הבקשה, שבוצע בארה"ב לחלק הזה, , ע"פ הריקול .29

נמצא  שהרכב  , ונגרמת בשל כשל במגעים. הכשל גורם לכך שמחשב הרכב סבור חשמלית

כשהרכב מונע. בכל רכב תקין, אם   (, וזאתdrive) D מצב(, כשהוא בכלל בparking) Pבמצב 

הרכב ממתג   מפתח , לא ניתן להוציא את Pעוצרים את הרכב ומכבים אותו בלי להעביר ל 

בשונה מכך, ברכב   .Pמהרכב עד שהוא מעביר ל  ן הנהג לא אמור ולא יכול לצאתההצתה, ולכ

קיבל בטעות מידע שהרכב כבר   הרכב  מחשב, שבשל העובדהש תקול, נשוא בקשה זו, הרי 

  !!! D מצבב דייןבזמן שהרכב ע , וזאתלבעל הרכב להוציא את המפתח יאפשר , הוא P מצב ב

לו   אפשר התקול י והמכלול  - Dב  כשהרכב במצב  -אם בעל הרכב יכבה את הרכב במצב כזה, 

  -צא מהרכב יבעל הרכב יו (,P)כי מחשב הרכב חושב שהרכב בכלל במצב  להוציא את המפתח 

  את ההנדברקס( וזו סכנת נפשות  לאחור  מושכים כידוע, הרבה נהגים אינם דרדר )תהרכב י

חובה לבצע ריקול  לכן ו ,בארה"ב כריקול בטיחותיהוכרז . לפיכך, לכל הסביבה הקרובה

 .בטיחותי גם בישראל

 
   בארה"ב שבוצעו וקריאות שירות ריקוליםוכן ובעולם כרונולוגיית הכשל בארה"ב  .3

בנושא לרכבי   TSBפולקסווגן העולמית ידעה מהבעיה הנ"ל והוציאה  2016כבר בדצמבר  .30

קריאה טכנית זו עוסקת בבעיה במגעים וממליצה כיצד לפתור זאת. קריאת  פולקסווגן גולף. 

 ' לבקשה.  כנספח ב זו מצ"ב  טכנית  שירות

הוציאה פולקסווגן קריאת שירות רשמית, המתבססת על מלל דומה לקריאה של   2017ביוני  .31

במקרים אלה נאמר  וגולף ספורטווגן.  R, גולף GTI. קריאה זו עוסקת בגולף 2016דצמבר 

". Put Vehicle in Parkבהודעות שירות כי מחשב הרכב מוציאה הודעה שזו לשונה : " 

 ' לבקשה.  ג כנספח קריאת שירות זו מצ"ב  

 2018באוגוסט נראה שפולקסווגן ניסתה לפתור את הבעיה, אולם ללא הצלחה. לכן,  .32

)רגיל ו   2018עד  2015על דגמי גולף ( 37L5 -שמספרו ) הוציאה פולקסווגן ריקול בטיחותי

GTI) . הריקול   הוצע פיצוי לכל מי שהוציא בעבר כסף על המכלול. יחד עם הריקול

 הבטיחותי שם מסביר את הבעיה, כפי שהובא כבר לעיל: 

"Over time, a build-up of silicate on the shift lever micro switch contacts can 

result in an isolation-like layer. If this happens, it may be possible to remove 

the key from the ignition switch without the shift lever being in the "P" Park 

 
 בלשון הריקול הבטיחותי. Shift Lever Micro Switchאו  2
בנושא רצועת תזמון, וכן ת"צ  קורץ ואח' נ' צ'מפיון מוטורס בע"מ ואח' 15-09-9899כך למשל, ת"צ )מחוזי מרכז(  3

בעניין כשל במכטרוניק ו/או במצמדים  דראושה ואח' נ' צ'מפיון מוטורס בע"מ ואח' 58915-03-17 )מחוזי חיפה(
 שבתיבת ההילוכים של כלי הרכב נשוא תביעה זו.
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position because the system isn't able to recognize that the vehicle is not in 

"P" Park…. 

If the ignition key is removed without the shift lever being in "P" Park 

position, there is a risk that the vehicle may roll away, resulting in a crash 

that could injure people and damage property". 

 
הריקול טרם פורסם או  מיותר לציין ש' לבקשה. כנספח דך הריקול הבטיחותי מצ"ב ממס .33

הריקול עדיין   ועהרלוונטיים לביצ עדכנה פולקסווגן שהחלקים  2018ביולי . ישראלבוצע ב

'  כנספח ה. מסמך זה מצ"ב 2019תחילת  - 2018אינם בנמצא וסביר שאלה יגיעו רק בסוף 

 לבקשה.  

"ל. כך  נבביצוע הריקול הבטיחותי ה החלה  פולקסוווגן כי  NHTSA4עדכן ה  2019במהלך  .34

ברבעון השני של השנה. ניתן לראות   ביצוע הריקולעודכן על מצב  30.07.2019למשל, ביום 

את מספר כלי הרכב שאמורים לבצע ריקול וכמה מתוכם נבדקו כבר. עדכון זה מצ"ב  

 בארה"ב.  2019' לבקשה. ניתן גם להבחין כי הריקול החל רק במרץ וכנספח 

במכלול  בעיות קיום הבהודתה פולקסווגן קריאות השירות ובביצוע אין ספק כי בהוצאת  .35

הדחייה בביצוע הריקול הביטחותי וכן קריאות השירות שכבר החלו  . ההילוכיםבורר 

פולקסווגן "סחבה" את  על חוסר יכולת לתקן התקלות הרבות.  גם ים מצביע 2016בדצמבר 

 בארה"ב, כאשר בישראל טרם טרחה לבצע אותו.   2018ביצוע הריקול עד אוגוסט 

 

  פולקסווגן, סיאט, סקודה ואאודי - האישור דנןבבקשת הבעיה קיימת בכל דגמי הרכב . 4

, 2019)אולם, ברור שגם כוללים את רכבי  2018עד  2015דגמי גולף   הריקול היה כאמור על .36

  לא בוצע ריקול על בארה"ב . GTIרגיל ו  (, כפי שנראה להלןרכיב תקול את אותושיש להם 

  ריך לבצע ריקול צ , אולם בישראל ברור שסקודה וסיאט כי אין אותם בארה"ב רכבי

בטיחותי גם על דגמי סקודה וסיאט, כיון שאלה כוללים את אותו חלק תקול, שהוחלף אצל  

 , כפי שנראה להלן.  1המבקשת 

  , 5Q1-713-041-Gהוא  1בישראל אצל המבקשת שהוחלף  ,החלק התקולהמק"ט של  .37

  , שם ' המצ"ב לבקשה זובנספח ז , כפי המצוין סיאטו וגם לסקודה VW למתאים כמובן ה

  . בישראל 1דף מתוך המחירון של חלקי החילוף של המשיבה את החלק המצוי בניתן לראות 

 פירוט דגמים ושנתונים.  אין במחירון  יצוין כי

, שם היה הריקול, ולכן מדובר באותם  בארה"ב החלק התקול נמצא, כאמור, גם בכלי הרכב  .38

מדובר בייצור שונה או בחלקים  כלי רכב בארה"ב ובישראל, ולא יכולה להישמע כל טענה כי 

עם   חלקאותו מדובר ב בדגמי פולקסווגן השונים  בשונים. אינדיקציה לכך שגם בארה" 

 
 U.S. National Highway Traffic Safety Administration - ומית לבטיחות בדרכים האמריקאיתהרשות הלא 4

(NHTSA) 
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מסמך זה מראה כי החלק מותקן גם על  .5' לבקשה בנספח חמצ"ב  G-041-713-Q15 מק"ט

 אלו. משנים , ולכן הורחבה הקבוצה לכלי רכב 2019כלי רכב מודל שנת 

 Shift mechanism for - לבקשה, החלק התקול' כנספח טמסמך המצ"ב בכפי שנראה  .39

DSG Volkswagen Golf / vw Golf 7 from 2017 5q1713041g   נמצא גם ברכבי סקודה

' המצ"ב ניתן לראות מפורום ברוסיה, בשפה הרוסית,  בנספח יוכן סיאט ליאון.  טביה קוא

 (2019)מינואר  גם בתכתובותאוקטביה.  סקודה אים גם במצכי הבעיה והרכיב התקול נ

ניתן לראות כי התקלה   ,לבקשה זו בנספח יא'  ים , המתוארcarsforum ישראליה בפורום 

   ומעלה. 2015נת והחלק המדובר נמצאים בסקודה אוקטביה ש

בירר עם היבואן ועלות   אחד הצרכניםאפשר לראות שם בהודעה הראשונה כי בנוסף,  .40

 ברכבי גולף וסיאט.  גם  אתכי הבעיה נמצ כן אפשר להתרשם ₪. 5700התיקון היא 

. כך למשל, 3Aברכבי אאודי הבעיה קיימת גם  -בנוסף לרכבי פולקסוון, סיאט וסקודה  .41

 Vehicle Electronics"אפשר לראות כי רכבי אאודי מוציאים את הודעת התקלה הבאה: 

Malfunction! Shift to P before leaving car. Contact Service".  תמונה ובה הכיתוב .

בארה"ב על תקלה זו ברכבי האאודי  ( 2019מיולי התכתבויות ) הנ"ל וכן צרכנים זועמים 

ניתן לראות שעלות התיקון, שהוצעה לאחד מהצרכנים  לבקשה.  כנספח יב'שלהם מצ"ב 

   דולר.  2700שם, עמדה על 

בעניין   2015שלה שנת ייצור  3Aלרכבי אאודי  TSBהוציאה אאודי  25.04.2017ביום  .42

 Warning"גם שם נרשם שהנהג עשוי להיתקל בהודעה הבאה: התקלה נשוא בקשה זו.

message in driver information display stating "Vehicle Electronics 

 "Malfunction" קריאת שירות זו יצאה  לבקשה.  כנספח יג'. קריאת שירות זו מצ"ב

 פולקסווגן.  לפני זו של חודשייםכ

שהפתרון הוא   תשהבעיה היא אצל יצרן החלק, וכותב ,המוד בקריאת השירות אאודי .43

כאשר )*( הן שתי  ,(*)8v1713023 הוא  TSBהמק"ט ע"פ ה  החלפת בורר ההילוכים.

     שמשתנות ע"פ הדגם הספציפי.  ,אותיות

בנספח   זהה.המק"ט הזה שונה מהמק"ט של פולקסואגן/ סקודה/ סיאט, אבל החלק ממש 

  היבואן  דפי החלפים של , ב ישראלמופיע גם ב כהמק"ט הזה ' לבקשה זו ניתן לראות את יד

וכפי שניתן לראות   בישראל. יםהמשווק אאודי רכבי מתאים לך ש, כ(1353)עמ'  בישראל

 ואילך. 2015חלק זה הותקן ברכבי אאודי בשנים    -' לבקשה זו בנספח טו

 

 

 

 
החלק שודרג פעמיים, פחות או יותר  ,כלומר .מק"טים קודמים 2שהמק"ט הזה מחליף במסמך שם, לראות אפשר  5

  : הם קודמיםהמקט"ים הבעיה. ה, כנראה לאור חוסר התאמתו וחוסר היכולת לתקן את שנים 3בתוך 
5Q1713041C; 5Q1713041E 
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  ( ובשאר העולם בישראל)בארה"ב,  מהמרשתתמידע תומך ומחזק . 6

, כך שהצרכנים מתארים  אפשר למצוא דיווחים ותלונות בפורמים שונים במרשתת בישראל  .44

פולקסווגן, סיאט,  -בנושא בורר ההילוכים בכל אחד מהדגמים בבקשה זו תקלות סדרתיות 

אפשר לראות ראיות רבות על צרכנים זועמים בישראל   המצ"ב בנספח טז'. סקודה ואאודי

 .  מארה"ב, רוסיה וטאיוואןבקשר למכלול זה, וכן ראיות 

 

    אלון דג'ונסעסקת : 1 המבקש. 7

ביום  "(. אלון" או "1 )להלן: "המבקש  מגדל העמקהוא תושב  ,314006743אלון דג'ונס, ת.ז  .45

. רישיון  (2016י יול)מועד עליית הרכב לכביש הוא   פולקסווגן גולףרכב אלון רכש  15.12.2016

 לבקשה זו.   'יזכנספח פרטי הרכב ורשיון הרכב מצ"ב . 202030.07.הרכב בתוקף עד ליום 

בזמן  כש רכב הפולקסווגן של אלון,בחלוף שנתיים וחצי מיום הרכישה התחילו בעיות ב  .46

 Error"  , שזה לשונה: שניות רשנעלמת תוך מספ , נורת אזהרה והערה לפתע נסיעה נדלקה ה

Service vehicle in p position". הדורשת ממנו ללחץ עקב ההודעה המוזרה נכנס  אלון ,  

ברכב   אלון היה עם משפחתו להעביר באמצע נסיעה את תיבת ההילוך להילוך "פארקינג". 

, ולאחר מכן  מעצמה אם התקלה עוברת ובדק  את המנועכיבה  . הואלעצור בצד הדרך נאלץו

 על עצמה כמעט בכל נסיעה.  התקלה חזרהבנסיעה.   המשיך 

הרכב  , מכיון שות "מוסך הצפון גורג' והנרי דור בע"מ"מורשה של המשיב למוסך  הפנ אלון  .47

על ידי אחד העובדים   אלוןנאמר לע מיום הרכישה רק במוסך מורשה זה. מטופל באופן קבו

גם בבעלותו יש רכב מסוג זה וגם  שו , ב מסוג פולקסווגןשם, כי זו "בעיה ידועה" של כלי רכ 

, והוא לא שילם בגין התיקון, כיון  שתוקנה על ידי החלפת המכלול , אצלו הופיעה תקלה זהה

: "כי קיימת בעיה רצינית עם תיבת  אלון עוד נאמר לשזה בוצע בתוך תקופת האחריות. 

מנורת משולש אזהרה  הילוכים כאשר מופיעה באמצע הנסיעה הודעה פתאומית עם 

הודעה זו מופיעה ונעלמת על צג הרכב במהלך הנסיעה כולל   .""P"השארת הרכב בהילוך 

 צליל התראה. לדברי המוסכניק יש לתקן את התקלה על ידי החלפת תיבת ההילוכים. 

עלות תיקון עבור  , כך ש654544-01אלון הצעת מחיר שמספרה נמסרה ל 24.07.19ביום  .48

₪. העתק   2,183.9ור עבודה בסך כולל של )כולל מספר אביזרים( ובנוסף חיוב עב"המכלול" 

וכחלק בלתי נפרד  ו של שאלון לתצהיר כנספח א'מצורפת  654544-01הצעת מחיר מס' 

 הימנו. 

ו כי עלות  למוקד ל"מוקד צ'מפיון" ונמסר ל אלון פנה בשעות הבוקר  25.07.19ביום  .49

הוא דן  . יהיו על חשבונו 30% וכי ,70%המכלול הוא על  2השתתפות העצמית של  המשיבה 

כשעתיים במוסך עד גמר   וא המתין למוסך לבצע את התיקון. ה ואישר  ות גבנושא עם בת זו

 הטיפול ברכב. 

ברכבי   ההילוכים  מכלול בוררהתקלה בלפרסומים שונים אודות  אלון  ףנחשגם לאחרונה,  .50

מכלול בורר ההילוכים  כי  ן כפי שפורסם לעיל בבקשה זו בנוגע לכלי רכב זה, והבי , פולקסווגן

  לפחד רב ולחששות, כמו גם  ודבר שגרם למסוכן בטיחותית,  ו כלי הרכב של , ולכןתקול

מנזק   סובל אלון מעבר לכך, . (נזק בלתי ממוני ) ולתחושת חוסר נוחות רבה לעוגמת נפש

בכך שנדרש להוציא סכום כסף של   , וההוצאותהנזק הממוני  ממוני משני ראשים: האחד, 
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  מכלול בורר של הרכב בשל  ירידת ערך  והשני, ,הילוכיםה מכלול בורר תיקון בגין  ש"ח 2183

יב משמעותי ברכב,  ועל רכ  פולקסווגןרכבי התקול והפרסומים השליליים על  ההילוכים

צריך להוסיף הוצאות ממוניות שונות של טיפולים   אלה. על מסוכןשאינו בטיחותי אלא 

ותיקונים לרכב, בזבוז זמן במוסכים לשם ביצועם, וכן לשם ביצוע הריקול, ותחושת תסכול  

 וכן אובדן הנאה מהרכב עקב החשש לעשות בו שימוש.  ועוגמת נפש על כל אלה. 

, ליוותה את האירוע הנ"ל של אלון,  311632814, ת.ז. הגב' אירנה שקרדזוגתו של אלון,  .51

לבקשה זו, את שיחת הטלפון שהיתה לה עם נציגת   כנספח יח'המצ"ב  ,ומתארת בתצהירה

, אומרת לה נציגת השירות של  התצהיר כנספח לבתמלול השיחה, הנמצא . 1המשיבה 

  הגיר   אירוע ילוכים אינו מהווה חלק מהסדר הפשרה שלצ'מפיון מוטורוס כי מכלול בורר הה

  1אלון ואירנה קיבלו הנחה מהמשיבה של התובענה הייצוגית בנושא המוח והגיר.  התקול 

אינו בתקופת האחריות שלו, ושילמו סך של כבר מעלות התיקון, למרות שהרכב  70%של 

 העתק החשבונית מצ"ב כנספח לתצהירה.  ₪. 2183

ברכבי  התקלה במכלול בורר ההילוכים אודות  במרשתת  לפרסומים שוניםגם אירנה נחשפה  .52

מכלול בורר ההילוכים   נה כפי שפורסם לעיל בבקשה זו בנוגע לכלי רכב זה, והבי  פולקסווגן, 

 כלי הרכב שלהם מסוכן בטיחותית. ברכב בני הזוג תקול, ולכן 

 

   שלומי מלכה: עסקת 2 המבקש. 9

"(.  ישלומ" או "2 )להלן: "המבקש  מגדל העמק , הוא תושב201104700, ת.ז מלכהשלומי  .53

פברואר  )מועד עליית הרכב לכביש הוא  סיאט ליאוןרכב  ישלומ רכש 25.02.2016ביום 

  ' יטכנספח מצ"ב  ורשיון הרכב פרטי הרכב  .24.02.2018רישיון הרכב בתוקף עד ליום . (2016

 לבקשה זו.   

, כשבזמן הנסיעה נדלקה  שלומישל  סיאט מיום הרכישה התחילו בעיות ברכב ה  כשנה בחלוף  .54

 Error Service"שניות, שזה לשונה:   רלפתע נורת אזהרה והערה, שנעלמת תוך מספ

vehicle in p position". להעביר   , הדורשת ממנוללחץ עקב ההודעה המוזרה נכנס שלומי

  נאלץ ברכב ו שלומי היה עם משפחתוקינג". באמצע נסיעה את תיבת ההילוך להילוך "פאר 

, ולאחר מכן  אם התקלה עוברת מעצמה ובדק את המנועכיבה  . הוא לעצור בצד הדרך

 . , ולעיתים מספר פעמים ביוםעל עצמה כמעט בכל נסיעה התקלה חזרהבנסיעה.   המשיך 

ם  לא נתן לשלומי מענה בטלפון, והפנה אותו למוסך מורשה מטע 2לאחר שנציג המשיבה  .55

נאמר   משארקה בעפולה לשם תיקון הרכב.למוסך פנה שלומי  23.07.2018ביום , 2המשיבה 

₪ עבור התיקון, וזאת לאחר   2600במוסך לשלומי שכיון שהאחריות הסתיימה עליו לשלם 

מצ"ב   569156. העתק חשבונית התיקון שמספרה "טוב רצוןמחווה של "כ 70%הנחה של 

 מי נאמר במוסך כי הבעיה מוכרת שנים. כנספח לתצהירו של שלומי. לשלו

ברכבי  התקלה במכלול בורר ההילוכים לפרסומים שונים אודות  שלומיגם נחשף לאחרונה,  .56

מכלול בורר   כי ןכפי שפורסם לעיל בבקשה זו בנוגע לכלי רכב זה, והבי  ,וסיאט פולקסווגן 

ו לפחד רב ולחששות,  דבר שגרם לכלי הרכב שלו מסוכן בטיחותית,  ההילוכים תקול, ולכן

סובל   שלומימעבר לכך, . (נזק בלתי ממוני) ולתחושת חוסר נוחות רבה לעוגמת נפש כמו גם

בכך שנדרש להוציא סכום כסף   , וההוצאותהנזק הממוני  מנזק ממוני משני ראשים: האחד,

מכלול  של הרכב בשל  ירידת ערך  והשני,  ם,ש"ח בגין תיקון מכלול בורר ההילוכי 2600של 
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ועל רכיב משמעותי ברכב,   סיאטבורר ההילוכים התקול והפרסומים השליליים על רכבי 

צריך להוסיף הוצאות ממוניות שונות של טיפולים   אלה. על שאינו בטיחותי אלא מסוכן

ותיקונים לרכב, בזבוז זמן במוסכים לשם ביצועם, וכן לשם ביצוע הריקול, ותחושת תסכול  

 וכן אובדן הנאה מהרכב עקב החשש לעשות בו שימוש.  ועוגמת נפש על כל אלה. 

 

   אלעד עוזר: עסקת 3 המבקש. 9

ביום  "(. אלעד" או "3 )להלן: "המבקש רמת ישי , הוא תושב 052976354, ת.ז אלעד עוזר .57

)מועד עליית הרכב לכביש הוא   יד שנייהסקודה אוקטביה רכב  אלעדרכש  12.05.2019

מצ"ב  ורשיון הרכב פרטי הרכב  .03.11.2019רישיון הרכב בתוקף עד ליום (. 2015נובמבר 

 לבקשה זו.    'ככנספח  

, כשבזמן הנסיעה  הסקודה של אלעדמיום הרכישה התחילו בעיות ברכב בלבד  כשבוע בחלוף  .58

 Error Service"שניות, שזה לשונה:    ר נדלקה לפתע נורת אזהרה והערה, שנעלמת תוך מספ

vehicle in p position". להעביר   , הדורשת ממנוללחץ עקב ההודעה המוזרה נכנס אלעד

על עצמה כמעט בכל   התקלה חזרהפארקינג". באמצע נסיעה את תיבת ההילוך להילוך "

 .ומנוצל בגין רכישת הרכב ומצבו ה ואלעד הרגיש מרומ  נסיעה

ברכבי  התקלה במכלול בורר ההילוכים לפרסומים שונים אודות אלעד גם נחשף לאחרונה,  .59

מכלול   ן כי כפי שפורסם לעיל בבקשה זו בנוגע לכלי רכב זה, והבי וסיאט  סקודה , פולקסווגן

ו לפחד רב  דבר שגרם לכלי הרכב שלו מסוכן בטיחותית,  בורר ההילוכים תקול, ולכן

מעבר לכך,  . (נזק בלתי ממוני) ולתחושת חוסר נוחות רבה  לעוגמת נפש ולחששות, כמו גם

  יידרש בכך ש  , וההוצאותהממוני הנזק  סובל מנזק ממוני משני ראשים: האחד,אלעד 

של הרכב בשל   ירידת ערך והשני, להוציא סכום כסף בגין תיקון מכלול בורר ההילוכים,

ועל רכיב משמעותי   סקודהמכלול בורר ההילוכים התקול והפרסומים השליליים על רכבי 

צריך להוסיף הוצאות ממוניות שונות של   אלה. על ברכב, שאינו בטיחותי אלא מסוכן

טיפולים ותיקונים לרכב, בזבוז זמן במוסכים לשם ביצועם, וכן לשם ביצוע הריקול,  

וכן אובדן הנאה מהרכב עקב החשש לעשות בו   ותחושת תסכול ועוגמת נפש על כל אלה.

 שימוש.

)ושנים עוד   ותהמשיב  וידע ,יםבעת מכירת הרכב למבקש כי ן ולא יכול להיות ספק ודוק, אי .60

כי יש בעיה סדרתית עם   (כפי שצוין לעילובוודאי לאורך כל השנים האחרונות , קודם לכך 

קריאות השירות שביצעה  בעקבות בין היתר, )  של כלי רכב אלו ההילוכים  מכלול בורר

וכל התשתית הראייתית   יםהריקולהצטברות התלונות, לאורך השנים בארה"ב,  פולקסווגן 

  הילוכים  מכלול בוררלספק את הרכב עם  ו, ולמרות זאת המשיכ (ועוד שמוצגת בבקשה זו

  עלול  ההילוכים מכלול בורר מהם את העובדה כי  ותמסתיר  ן, תוך שה ןחותיה וללק םפגו

בניגוד  , גורם לאיבוד ערך של הרכבגם ו , בטיחותית ן ואף מסוכנהיגה, הבזמן  לא לתפקדש

 .  להם והוצג  כפי שנמסרל

  סביר מאד ול לתיקון מכלול בורר ההילוכים )למבקשים הנ" 70%אין כל ספק כי הנחה של  .61

(, לאלה שרכבם כבר יצא מתקופת  1לפחות לחלק מלקוחותיה הנוספים של המשיבה ש

לאחריות בתקלה, אולם זו עדיין בחרה   1האחריות, מהווה הודאת בעל דין של המשיבה 

 ולא לבצע ריקול בטיחותי.  דיןלהתעלם מה
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 הטיעון המשפטי  .ג

 רקע משפטי . 1

ומאז מוגשות   2006נחקק בשנת  ("החוק" :)להלן 2006-חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו .70

  1סעיף מאות ואף אלפי תביעות בשנה נגד תאגידים שונים, ואף נגד המדינה ורשויותיה. 

 : קובע את תכליות החוק, הנדרשות גם לענייננו לחוק

 ( מימוש זכות הגישה לבית המשפט, לרבות לסוגי אוכלוסיה1")
 המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים;  

 ( אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו;  2)  
 ( מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין;  3)  
 ( ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות".4)  

 

אין כל ספק, כפי שיפורט להלן, כי התובענה הייצוגית הינה אחד הכלים העיקריים, שנועדו   .71

במקרה זה. חשיבות התביעה מתחדדת   ותשל המשיב  ן ומחדליה ן כדי להתמודד עם מעשיה

ובהתחשב בהפרות החוק   , ןמול כלל צרכניה ות המשיבבהיעדר טיפול מתאים ומספק של 

להביא  היא ה התביע ולכן מטרת  ,ןכלפי צרכניה האדישה  ן , כמו גם התנהלותןהבוטות שלה

   לקיום כל התכליות הנ"ל.

 

 נקיטת פיצוי ממשי לכללים לתיקון תקלה ו. 2

בכל האמצעים כדי   ולפעול כראוי ולהוכיח כי נקט  ותהמשיב  ותבמקרה של תקלה נדרש .72

)או קריאת   למנוע את הנזק או לכל הפחות לצמצמו ולצאת במסע פרסום של "נוהל פיצוי" 

-18451 )מחוזי מרכז( צ "ת. וכך אמרה כב' השופטת מיכל נד"ב ב, במקרה דנן(re-callשירות, 

 (: 07.04.2014)פורסם בלאודאטה,  קימברלי שיווק בע"מ -חוגלה נ' יה גדמ 04-11

  לאתר , שירותים נותני או משווקים, יצרנים לעודד  יש כי  סבורה אני"        
  צעדים  לנקוט לעודדם יש כן כמו. בשירות או במוצריהם תקלות
  מחוץ  וזאת, הנפגעים ולפיצוי, מתמשך הוא אם, הנזק  המשך למניעת
  שבפניי  ההליך דוגמת הליכים  לייתר  מנת ועל המשפט  בית  לכותלי

'  נ  אזואלוס 2593-12-10 צ"ת סלקום בחברת התקלה, כזו  דוגמא' ר)
 . "((15.7.13) מ"בע  ישראל סלקום

 
התעלמות  " לנקוט בגישה של ו"בחר ןהנראה ש ותהמשיב של  ןהאולם, מבחינת התנהלות  .73

לקרות   ן היעדר הכרה באחריות, אם בכלל חתירה לפתרון, תוך בישראל פתרון הבעיהמ

, וזאת על אף שבארה"ב וברחבי העולם כבר הוכרה  המחדלים, כשבפועל הבעיה טרם נפתרה

 .   םההילוכים הפגו  מכלול בוררתופעת 

וכדי שתידחה בקשה לתובענה ייצוגית במקרה כזה, הוסיפה כב' השופטת נדב בעניין   .74

 הנ"ל כך: קימברלי  

  ייצוגית  תובענה לאישור בקשה של לדחייתה להביא כדי, ואולם"          
  מבקשים  על, מיוזמתו שירות נותן  או משווק, יצרן שנקט מהלך בשל

  למניעת  המהלך  את  לנקוט עליו: תנאים מספר אחר למלא  הדחייה
  את  להביא עליו, הראויה במהירות שנגרם הנזק בגין ולפיצוי הנזק

 של ביותר הרב המספר לידיעת הפיצוי ועל התקלה על הידיעה
  בנסיבות  סביר  להיות  צריך  הפיצוי , ביותר היעילה  בדרך  צרכנים 
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 שנפתח ככל, בהליך כן כמו. לב בתום האמור בכל לנהוג ועליו העניין
  שיעידו  הראיות כל את להציג שירות נותן או משווק, יצרן על, כזה
 ."פעל שכך

 
לחסוך   ו, וניס ותים האחרונשנמלפעול כראוי במהלך ה ו נענמ ות אין כל ספק, שהמשיב .75

מכלול  לבעיות ו ששיווקו לכלי הרכב  ןדבר וחצי דבר כדי להכיר באחריות וולא עשבעלויות, 

ת, והכל  ומשווק  ןאותם ה, של כלי הרכב לסכנה הבטיחותית, ולירידת הערך, ההילוכים בורר

 . כפי שתואר לעיל

  ם אינ , נשוא בקשה זו,תות ומוכרומשווק ן השנים כי כלי הרכב שת זה ויודע  ותהמשיב  .76

  ן מסוכ  רכבה , ההילוכים עלול שלא לתפקד בזמן נסיעה מכלול בורר ,ים אחר תכליתםמממש

וכך אמר כב'   נגרמים לצרכנים נזקים ממוניים רבים ועוגמת נפש רבה., ובכך בטיחותית

)פורסם   חוגלה קימברלי שיווק בע"מ נ' עו"ד מיה גד מסטיי  3814/14השופט דנציגר ברע"א 

 (:06.07.2015בלאודאטה, 

  ולנקוט במוצריהם תקלות לאתר  יצרנים לעודד  יש כי חולק אין"         
  עוד , המשפט בית לכותלי מחוץ  פיצוי ולמתן הנזק  לתיקון צעדים 
  את  לחיוב לציין יש, זה במובן. התנהלותם בגין תביעה הוגשה בטרם

  תכליותיו  עם אחד בקנה עולה זה פיצוי: חוגלה ידי על הפיצוי מתן
  ליצרנים   תמריץ לספק היתר  בין   שנועד, הייצוגיות  התובענות כלי של

, זאת עם יחד. ..מועד  מבעוד הצרכני לאינטרס בהתאם לפעול
  את  חוגלה גילתה  שבו המועד , הפגם בטיב, היתר בין, בהתחשב

,  הפגומים החיתולים  את  שרכשו  הצרכנים של  מספרם, קיומו עובדת 
  גם  כמו, הפגם אודות  הציבור  ליידוע עד שהמתינה הזמן משך

  העיקרית  מהקמעונאית  הפגומים החיתולים  מאיסוף  הימנעותה 
  נקטה  לא חוגלה  כי המחוזי  המשפט  כבית  אני  סבור , אותם ששיווקה 

  לא  לפחות , העניין בנסיבות לנקוט היה שראוי הצעדים  בכל
  שנודע  מרגע, הנזק את להקטין או למנוע מנת על, הראויה במהירות

 .  "התקלה  דבר לה
 

לא   - ןלכלל צרכניה, ריקול, לצאת ב"קול קורא"ו לא טרח המשיבות ויובהר במקרה דנן  .77

פיצוי לכלל הציבור,   ו כלכמו גם לא הציע -ן באמצעי התקשורת ולא באתר האינטרנט שלה 

ועל אף   .בשונה מפעילותה של חוגלה במקרה הנ"לולא העניקו הארכת אחריות כמתבקש, 

התובענה הייצוגית נגדה, ונדחה ערעורה בביהמ"ש העליון,   אושרהפעילותה הנ"ל של חוגלה 

   לכן קל וחומר במקרה דנן. 

גונן, במקרה של תקלות  -וראו עוד את המבחנים, שקבעה לאחרונה כב' השופטת ד"ר אגמון .78

נורית דגן נ' הנסיך מפעל ליצור טחינה בע"מ   32117-08-16 )מחוזי מרכז( ת"צבמוצר ב 

 שם(. וכך למשל אמרה שם:   3.2( )בפסקה 26.02.2019אטה, )פורסם בלאוד וסלטי שמיר

יש לתמרץ עוסקים להטמיע תוכניות בקרה, פיקוח וציות אחראיות  "          
כאשר העוסק עושה כל  ויעילות, כחלק ממהלך העסקים הרגיל, 

שביכולתו למנוע ביצוע תקלות, יש להימנע מקבלת בקשות אישור.  
תאגידים רשלניים, בהם לא הוטמעו תהליכי  יש ליצור הבחנה בין 

בקרה פיקוח וציות לחוק, תאגידים בהם יש ריבוי תקלות חוזרות  
, לבין תאגידים שבהם קיימות תוכניות בקרה פיקוח וציות  ונשנות

 ". יעילות, שעל אף קיומן קרתה תקלה, וכאמור, קשה להימנע מכך
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של כלי הרכב המשווקים  ההילוכים  ל בורר מכלובתקלת  ה, שלא טיפל1 העסיקנן במשיב        

ולהתעשר על חשבון הצרכנים. אין ספק, שמעבר להפרות   הלמכור אות  הבישראל, וממשיכ 

 הדין השונות המתוארות בבקשה זו, זוהי לכל הפחות רשלנות חמורה. 

באמצעים רבים וממשיים )דבר   משיבהואכן, במקרים שונים בשנים האחרונות, בהן נקטה ה .79

תביעה או  שלא נעשה במקרה דנן( כדי למנוע את הנזק ודאגה לפיצוי הניזוקים, נדחתה ה

-חן נוסבאום 8061-05-11 )מנהליים חיפה( מ"תלדוג' ב ורא עברה להליך של הסתלקות. 

-2593-12 )מחוזי מר'( צ"ת(; 26.10.2011)פורסם בלאודאטה,  פלגי מוצקין בע"מ נ' מלכא

)פורסם בלאודאטה,   סלקום ישראל בע"מ נ' אריה יהודה אזואלוס, משה אלמוג 10

בזק החברה   נ' מג'יד אלדין מוסא 19085-03-14 )מחוזי חי'( צ "ת(; וכן ב15.07.2013

(. במקרים אחרים בהם הכירה  15.09.2014פורסם בלאודאטה, ) הישראלית לתקשורת בע"מ 

בדיעבד באחריותה ובחרה לפצות את הצרכנים, להשיב להם את כספם וליישם נוהל   משיבהה

  )מחוזי מרכז(  ת"צבעתידי של טיפול בתקלות, עבר ההליך המשפטי לפשרה. ראה לדוג' 

)פורסם בלאודאטה,   נורית דגן נ' הנסיך מפעל ליצור טחינה בע"מ וסלטי שמיר 32117-08-16

מיכאל שוורץ, שמעון דבוש, פאי איתן   844-11-10 ם( -)מחוזי י צ"תב(; 26.02.2019

  ם( -)מחוזי י צ"ת(; ב19.06.2012)פורסם בלאודאטה,  בנק אוצר החייל בע"מ נ' בע"מ

  בנק הפועלים בע"מ  נ' אורן הרשקוביץ, אירית הרשקוביץ, עינת ברכה שלו ואח' 2522/08

די.בי.אס   נ' יגאל גרינדלר 2460/07 )מחוזי ת"א( צ"ת(; וכן ב 21.09.2010)פורסם בלאודאטה, 

תובענות  (. להרחבה ר' אלעד אופיר 23.02.2012)פורסם בלאודאטה,  שרותי לווין בע"מ

 (.2017)בורסי,  149-142 ייצוגיות בישראל 

 

 קבוצה ושיטה 

יתרה מכך, כל ההפרות שהובאו לעיל ויעוגנו משפטית להלן, אינם בבחינת נזקים מזעריים או   .80

היא תקלה הנוגעת לשורש הפונקציה, שאותה   ההילוכים מכלול בוררבזוטי דברים. התקלה 

 3814/14נועד המוצר למלא, ולכן, אינה יכולה להיחשב כזוטי דברים )כפי שנקבע ברע"א 

((. אין 06.07.2015)פורסם בלאודאטה,  בע"מ נ' עו"ד מיה גד מסטיי חוגלה קימברלי שיווק

יש כאן "קבוצה" ו"שיטה" ו"דרך   -מדובר גם בנזק נקודתי או לא שיטתי, אלא ההיפך 

)פורסם בלאודאטה,   נירה חגי נ' פרטנר תקשורת בע"מ  3948/11עבודה" )כפי שנקבע בע"א 

ובשאר   ארה"בישראל ובאירועים והתביעות ב ( וכפי שעולה מריבוי התלונות, ה(20.11.2012

לתקן   מנסות ות אינן המשיב  ,היא פגם הטבוע במוצרהילוכים  מכלול בוררב. התקלה העולם

ן, כמו גם  את ההסכם עם לקוחותיה ות , ומשכך מפרההילוכים מכלול בורר את  או להחליף

 .  ןת בתום לב לאורך חיי ההסכם עם לקוחותיהומתנהג אינן 

החומר העובדתי הרב המפורט בתביעה זו מצביע על קיומה של קבוצה. וכך, כפי שקבע   .81

דן גינר נ' חברת החשמל לישראל   9582-05-13השופט פרופ' גרוסקופף בת"צ )מחוזי מר'( 

הצטברות של מספר  (, האינדיקציות לכך הן, בין היתר,  27.03.2016)פורסם בלאודאטה,  בע"מ

  היקף התלונות והפניות שהתקבלו מחברי הקבוצה בזמן אמת וים רב יחסית של מקרים פרטני 

 142-139 תובענות ייצוגיות בישראללפסה"ד(. להרחבה ר' אלעד אופיר  31)ראו שם בפסקה 

 (.2017)בורסי, 
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 עילות התביעה  . ד

 הטעיה והפרת חובת גילוי א. 

 :  קובע, בין היתר, כך )הועתקו רק הסעיפים הרלוונטיים( חוק הגנת הצרכן ל 2ף סעי .82

במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת   -)א( לא יעשה עוסק דבר "
העלול להטעות צרכן בכל ענין   -לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

הטעיה(; בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה   -מהותי בעסקה )להלן 
 תיים בעסקה: כמהו

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

 המידה, המשקל, הצורה והמרכיבים של נכס; ( 2)
 
השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות, התועלת שניתן להפיק   ( 4)

 ; מהם והסיכונים הכרוכים בהם 

        חוות דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שניתנו לגבי טיב  ( 14)    
הנכס או השירות, מהותם, תוצאות השימוש בהם, והסיכונים  

 הכרוכים בהם; 

 שירות אחזקה ותנאיו; ( 16)       

 תנאי אחריות לנכס או לשירות; ( 17)       

 : , כךבין היתר , בחוק הגנת הצרכן קובע  4סעיף  .83

 -")א( עוסק חייב לגלות לצרכן 

כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים   ( 1)
 באופן משמעותי מערכו של הנכס...".

 חוק הגנת הצרכן קובע: ל)א(  31סעיף  .84

כדין עוולה לפי   1"דין מעשה או מחדל בניגוד לפרקים ב', ג', ד' או ד'
 [". פקודת הנזיקין ]נוסח חדש

ארד   2837/98ברע"א   חוק הגנת הצרכן.הפסיקה בטיבה של ההטעיה על פי דנה  בעניינים אלה .85

פורסם בלאודאטה,  ) 607, 600( 1פ"ד נד) נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 

 ( נקבע כי:  02.03.2000

"הטעיה היא הצהרה כוזבת. ההטעיה נוצרת כאשר קיים פער בין  
הדברים הנאמרים )או המוסתרים( לבין המציאות. הטעיה יכולה  
ללבוש שתי צורות: האחת, הטעיה במעשה על דרך של מצג שווא  

ות; השנייה, הטעיה  הכולל פרטים שאינם תואמים את המציא
גילוי פרטים מקום שיש חובה לגלותם )ראו: ג' שלו  -במחדל, קרי: אי

[, 10; ד' פרידמן, נ' כהן חוזים )כרך ב( ]225[, בעמ' 9] דיני חוזים
(. ודוק: אין דין עילת ההטעיה לפי דיני החוזים כדינו של  787בעמ' 

-ים עלפי חוק הגנת הצרכן. בעוד שבדיני החוז-איסור ההטעיה על
מנת שתתגבש עילת ההטעיה נדרש כי הצד הטוען להטעיה אכן טעה  

לחוק החוזים )חלק   15סעיף ובשל טעותו זו התקשר בחוזה )ראו 
רחב   חוק הגנת הצרכן (, הרי שהאיסור מכוח 1973-כללי(, תשל"ג

  –שלי יותר והוא חל על כל 'דבר... העלול להטעות צרכן' )ההדגשה 
 ט' ש' כ'( גם אם הלה לא הוטעה בפועל". 
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רע"א עוולת ההטעיה היא עוולה התנהגותית. מספיק שהמעשה או המחדל "עלול להטעות" )  .86

(. אולם,  (2000) 600( 1, פ"ד נד)ארד נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 2837/98

( הצרכן  2( כי העוסק הפר את החובה שבאיסור ההטעיה; )1לשם פיצוי כספי יש להוכיח: )

( קיים קשר סיבתי בין הפרת האיסור לפגיעת הצרכן. אם כן,  3נפגע מהפרת החובה; )

ברזני נ' בזק   5712/01בד"נ ההטעיה יכולה להיות או במעשה או במחדל. וראה עוד לעניין זה 

הדוקטרינות  , שם נקבע כי (11.08.2003) 385( 6פ"ד נז) ,לתקשורת בע"מ חברה ישראלית 

חוק הגנת הצרכן.  שב  אלה חלות גם בעוולות מחוץ לפקודה, כמו  בפקודת הנזיקין הקבועות 

(  4פ"ד נז) תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית נ' ראבי 1338/97ע"א ועוד ראה בר

. להרחבה  (20.08.2012) שרה לוי נ' מדינת ישראל 7808/06בע"א , וכן (19.05.2003) 694, 673

 (.2017)בורסי,  90-74 תובענות ייצוגיות בישראלבעניין זה ר' אלעד אופיר 

לעילות ההטעיה  ולהלן מהוות בסיס גם  העובדתית והמשפטית שהובאו לעילתשתית ה .87

)וזאת בקצרה, לאחר שהתשתית העובדתית הובאה  , ולפי הפירוט הגילויהפרת חובת ו

   בפירוט לעיל( שלהלן: 

ואף כלפי   מהם בשלב הצגת ומכירת הרכב  ו את הצרכנים בכך שהסתיר ו הטע ותהמשיב  (1)

ואת   םההילוכים הפגו מכלול בורר את דבר קיום כל רוכשי הרכב בשוק היד השניה, 

  וכל זאת בניגוד גמור למה שהוצג  , וכי בכך שיידרש ריקול,מסוכןשהרכב העובדה 

,  ן מטעמובכל פרסום אחר  ותבקטלוג המכירה, בספר הרכב, באתר המשיב  קבוצה ל

 . שנים רבותוזאת במשך 

( לחוק הגנת  1)א()2את הצרכנים בדבר הטיב והמהות של הנכס )סעיף  והטעות המשיב  (2)

כלי הרכב  הנכס, קרי,  -(( 4)א() 2הצרכן(; בדבר השימוש בנכס והסיכון הכרוך בו )סעיף 

  מכלול בורר מהאפשרות ליהנות מבחינת  , הוא אינו ממלא אחר ייעודו כונותיוכושל בת

מונעות  שנמנו בבקשה זו . התקלות יבאופן בטיחותומנסיעה  ואיכותי ן תקיהילוכים 

     . ברכב שימוש סביר וראוי 

  תוצאות הבדיקה והשימוש ברכב והסיכונים ברכב את הצרכנים בדבר  והטע ותהמשיב  (3)

הבעיה  את לצרכנים בעת ביצוע ההתקשרות  ו לא מסר ות המשיב -(( 14)א()2)סעיף 

     ריקול שיידרש לעשות.הו/או במשמעויות של ,  ההילוכים מכלול בוררוהכשל של 

תנאי האחריות לנכס  שירות האחזקה לרכב וכן את הצרכנים בדבר  ו הטע ותהמשיב  (4)

ולאחר מכן   , בעת ביצוע ההתקשרות ןלצרכניה  ולא מסר  ותהמשיב  -(( 17)א()2)סעיף 

המדוברות בבקשה  את מלוא המידע אודות התקלות  בדבר קיום התקלה,   ןמכשנודע לה

 , וכיצד ניתן להאריך אחריות עליו.  ןדרכי תיקונהצורך בתיקונן,  , זו

אלה המבססות את עילת ההטעיה. אין גם כל   ן את חובותיהו הפר  ות אין כל ספק שהמשיב .88

ספק שהצרכנים סבלו נזק ממוני ונזק בלתי ממוני כתוצאה מהפרות אלה, ובייחוד בכך שלא  

  הקשר הסיבתי , דבר שגרם להם לעוגמת נפש רבה. רכביכלו להשתמש שימוש סביר ב 

תקלה  עם  מתקיים גם הוא, כי אם היו שואלים את הצרכן הסביר אם היה מוכן לרכוש רכב

מה שעלול להביא לסכנה בטיחותית ואף  , םהילוכים פגו מכלול בורר בטיחותית חמורה של 

ו/או התדרדרות של הרכב   במהלך הנסיעהחוסר יכולת לשלב הילוך בשל  לפגיעה בחיי אדם
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היה  ברור לחלוטין, שלא היה רוכש אותו, או לחלופין , Pכיון שבפועל הוא אינו נמצא במצב 

בגין   לאחרונה וראו אישור בקשה ייצוגית .ן הרכב מחיר נמוך יותר מאשר שילםבגי משלם

ע"י   הטעיה וקיומו של קשר סיבתי ונזק בתביעה דומה בגין שוני בין פרסום צריכת דלק 

יוניברסל  הורביץ ואח' נ'  24925-11-11לבין צריכת הדלק בפועל בת"צ )מחוזי ת"א(  המשיבה

 (.17.02.2019)פורסם בלאודאטה,  ואח' בע"ממוטורס ישראל 

אין גם כל ספק שהנזק שנגרם לצרכנים יכול ומתבטא גם בהפרש של המחיר שנגבה ביתר   .89

עקב מצג השווא או ההטעיה לבין המחיר שהיה נגבה אלמלא מצג השווא או ההטעיה. מדובר  

יובל  מעליית המחיר, שנבע מהביקוש עקב ההטעיה. ולהרחבה ראו ב בצרכנים, שסבלו 

פרוקצ'יה ואלון קלמנט "הסתמכות, קשר סיבתי ונזק בתובענה ייצוגית בגין הטעיה צרכנית"  

סבח נ' סודות המזרח   13190-03-13מרכז( מחוזי ת"צ )(. כן ראו 2007) 7לז  עיוני משפט

-7217-01 )מחוזי מרכז( צ"תוכן ב (09.03.2017 סם בלאודאטה,פור) 41 - 36, פסקאות בע"מ

 .(29.03.2017 פורסם בלאודאטה,) מירב זוהר נ' כמיפל בע"מ 14

 בכך שקובע כי:  ,1953-)א( לחוק התקנים, התשי"ג13סעיף את  ה המשיב ה בנוסף, הפר .90

   -אסור לאדם 
תיאור העלול לתאר מצרך, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת שהיא,  ( 3)

לעורר את הרושם שניתן היתר לסמנו בתו תקן או בסימן השגחה, אלא אם  
 נוכח שאמנם ניתן היתר כזה; 

לסמן מצרך באופן העלול לעורר את הרושם, כי המצרך מתאים לתקן או   ( 4)
 לתקן רשמי פרט לסימון כחוק בתו תקן; 

 

הרושם כאילו כלי הרכב  בהטעיה אקטיבית לגבי יצירת  ות המשיב ואין ספק כי כאן נקט  .91

תקול,  ההילוכים  מכלול בוררבהיתר ובתקן או שהם מתאימים לתקן וכו', כשבפועל  יםעומד

 ערך הרכב.   ולכן תכונותיו של הרכב היא לא כפי שפירסמו, וכך גם לגבי

 הפרת חובת הגילויב. 

( לחוק הגנת  1)א()4ע"פ סעיף  ןאת חובת הגילוי שלה  ו הפרות אין כל ספק גם כי המשיב .92

כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו,   -עוסק חייב לגלות לצרכן הצרכן )"

על  לצרכנים מלכתחילה  ו בכך שלא דיווח "( המפחיתים באופן משמעותי מערכו של הנכס

באופן המונע בו   רכבו/או כל פגם אחר ב  וירידת הערךההילוכים  מכלול בוררהפגם של 

דיני הגנת  דויטש,  יניס. ע"פ פרופ' דויטש ב , וכי בכך שיידרשו לביצוע ריקולשימוש סביר

בעסקאות צרכניות קיימת חובת גילוי כללית,   (2012) 394, כרך ב', בע' הצרכן, הדין המהותי

 וכך הוא אומר: 

מגוון הסחורות והשירותים אינו מאפשר לצרכן לרכוש ידע מעמיק  "
אות שהוא מבצע כצרכן. חוסר השוויון הכלכלי והמקצועי  בעסק

מחייב את הצרכן להסתמך על העוסק. לכן, בשונה מעסקה מסחרית  
מובהקת, הוא חייב להסתמך על העוסק... עסקאות רבות כוללות  
נתונים טכניים, משפטיים ומסחריים שצרכן סביר אינו אמור  

המוצר או  להתמצא בהם. תנאים חשובים לצרכן, כמו איכות 
השירות, תנאי העסקה ותנאי האחריות, אינם גלויים לצרכן והוא  
מצפה שהעוסק יגלה לו את התנאים בעניינים מהותיים לעסקה. לכן,  

 . "בעסקאות צרכניות קיימת, לדעתי, חובת גילוי כללית
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  ת ושהיבואני, כפי שעולה מהמידע שהובא לעיל )אין ספק לרכב בעיותכי יש  ו ידע ותהמשיב  .93

כבר בשנת   , לכל המאוחר, , שהחלובארה"ב יםאירועאת ה ותמכיר  ןוה  תונימקושרת ליצר

, ולאחר מכן במהלך השימוש  לציין זאת לצרכנים לפני רכישת הרכב ואולם לא טרח, (2016

  ו הפר  ותמהותי לעסקה וכי המשיב א וה  רכבההילוכים ב  מכלול בוררב . אין ספק כי הפגם בו

מיכאל משה נ'   4517-09-10ם( -את חובת הגילוי, כפי שנקבע באופן דומה בת"צ )מחוזי י 

כידוע, לגבי   .(08.09.2013 פורסם בלאודאטה, ) ( בע"מ 1996-מארק שארפ ודוהם )ישראל 

נוני נ' בנק לאומי  -לידיה רחמן 9590/05הטעיה שבמחדל אין צורך להוכיח קשר סיבתי )ע"א 

(. להרחבה ראו גם את הפסיקה המופיעה  10.07.2007)פורסם בלאודאטה,  לישראל בע"מ

 (.2017)בורסי,  תובענות ייצוגיות בישראל, בספר אלעד אופיר  78-77, עמ' 197בה"ש 

מיד שניה, בחושבם כי   כלי הרכב הן את רוכשי הרכב החדשים והן את רוכשי   ו הטע ותהמשיב  .94

אין כך  שתברר , והים ואמיניםטוב ם הם קונים ה ם אות וורכיבי  ההילוכים  מכלול בורר 

,  ההילוכים מכלול בורר פגם בכי יש  ו את חברי הקבוצה בכך שלא גיל ו הטע ות הדבר. המשיב

, מה שיכול להביא  Dכאשר בפועל הרכב הוא במצב  Pלהימצא במצב שיכול לגרום לו 

בישראל   ןלכל צרכניה  ולא פנ ות. המשיב בוצעו ריקולים, וכי בארה"ב להתדרדרת של הרכב 

את חובת הגילוי, וזאת  ו הפר ן כדי לדווח על כך, מה הם צריכים לעשות וכיצד יפוצו על כך, ה

דוד אנסבכר נ' בזק החברה   4198-08-13 ם( -)מחוזי י צ "תב דומה כפי שנקבע באופן 

 לפסה"ד:  41(, בפסקה 04.01.2016)פורסם בלאודאטה,  הישראלית לתקשורת בע"מ

  למנוע  היא לענייננו הרלבנטיות  הצרכן הגנת  חוק  הוראות  תכלית"
  לפני  בסמוך לצרכן  מלא מידע מסירת י"ע הצרכן  הטעיית

  שקולה  החלטה  לקבל יוכל שהצרכן מנת  על בעסקה ההתקשרות
  הודעה  או פומבי פרסום, ענייננו בנסיבות . בעסקה  להתקשר  האם

  אינם , 2006 בשנת  קצר  זמן  בפרק(, בזק למנויי  רק שניתנה) בחשבון
  144 לשירות הפונים שכל לסברה בסיס כל אין. זו דרישה על עונים

  הפרסומים  מן איזה ראה אשר , העירני הצרכן  גם . הפרסום את ראו
  להתקשרות  רלוונטי שזה ככל תוכנו  את  לזכור עשוי, ההודעות או

  משנת  פרסום יזכור כזה שצרכן לסברה בסיס אין. בזמן קרובה
 גם. 2012 או , 2011, 2009 בשנת לו  מוצע  שהשירות  בעת, 2006

  שכן  כל לא, הטלפונים  במדריך או בזק של האינטרנט  באתר  הפרסום
  הגילוי  חובת על עונים  אינם, החודשית בחשבונית בדיעבד חיוב

 .   "בזק  על המוטלת
 

ובדפי   ןבאתר שלה ת ומוכר שהןהרכב כלי לפאר את  ו דאג ותב כפי שהראינו לעיל, המשי .95

ת אודות הרכב, ואולם אין זה כך. נראה כי אמירה מסוג זה אינה אמיתית  ומוסר ן המידע שה

בלשון המעטה )כפי שעולה בפירוט מבקשה זו(, ולכן יש בכך אף משום הטעיה בפרסומת ע"פ  

 )ב( לחוק הגנת הצרכן: 7סעיף 

הובאו בפרסומת עובדות בדבר התכונות של נכס או של שירות או  "
או בדבר התוצאות הצפויות   בדבר ממצאי בדיקה שנעשתה בהם,

מהשימוש בהם, יהא הממונה רשאי לדרוש ממי שמטעמו נעשתה  
הפרסומת או ממי שהביא את הדבר לפרסום וגרם בכך לפרסומו  

לא הציג ראיות כאמור להנחת  . שיציג ראיות להוכחת אותן עובדות
דעתו של הממונה, תהא בכך ראיה לכאורה שהפרסומת היתה  

הגנה למי שמטעמו נעשתה הפרסומת ולאדם  מטעה, אולם תהא זו 
שהביא את הדבר לפרסום וגרם בכך לפרסומו כי לא ידעו ולא היה  

 ; " עליהם לדעת שהפרסומת מטעה
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 הפרת הוראות חוק המכר ג. 

 מוכרת כלי רכב. כת ו היא משמשת כיבואניבאשר   חוק המכר  חלות הוראות תיבואני על ה .96

 לחוק המכר קובע:  11סעיף   .97

 אי התאמה   

 -המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר  .11

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

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

נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או   ( 3)
 המסחרי או  למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם; 

נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים   ( 4)
לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות  

 להתאמה; 

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

 לחוק המכר קובע:  16סעיף 
 

שהמוכר ידע או היה עליו לדעת  ההתאמה נובעת מעובדות -היתה אי     
עליהן בעת גמירת החוזה ולא גילה אותן לקונה, זכאי הקונה להסתמך  

או בכל הסכם, ובלבד שנתן למוכר   15-ו 14עליה על אף האמור בסעיפים 
 הודעה עליה מיד לאחר שגילה אותה.

 

)ובטח כשהחלו הפרסומים בתקשורת   2016 )לכל המאוחר( בשנת  וידע ות אין ספק כי המשיב .98

קיים   ןת לצרכניה ומספק ן ה םכי בכלי הרכב אות, כפי שצוין לעיל( בארה"ב הריקוליםבעניין 

לדווח  להמשיך לשווקם מבלי  ו, ובכל זאת בחר רכבההילוכים ב  מכלול בורר בטבוע פגם 

 . זותקלה לחברי הקבוצה על דבר קיום 

להם כלי רכב   ורמסי, ויצרנית הרכב יבואנית הרכב, ותחברי הקבוצה מצפים שהמשיב .99

חוזה המכירה, ובאיכות שתאפשר  פרסום המוצר וב המתאימים לאיכות אותה תיארו ב

ובכך שיעמוד בהוראות התקן, הרשויות, ובהתחיבויות המוכר הן  שימוש ברכב ללא חשש, 

 . לגבי תכונותיו והן לגבי מחירו והן לגבי עלויות הנסיעה בו

  מכלול בורר לחברי הקבוצה רכב תקול שיש בו  ומכר  ותקרה דנן המשיבברי כי במ  .100

או  ו הצורך להחליפלבעליו עלויות שוטפות גבוהות מהרגיל בגין  מת, הגורםהילוכים פגו

וי שיהיה עליהם לשלם ברכב  עלויות שלא היה צפ ןשהינ , נוספות וכן הוצאות תיקונים, ולתקנ

. ברור גם שכלי הרכב שנמסרו לחברי הקבוצה  או תקלה אחרת יצוריתקלת כל אין בו  תקין ש

אין גם ספק כי ערכו של  . אין בהם התכונות הנדרשות כדי לאפשר שימוש רגיל ברכבים אלה

ת אחריות  ולוקח  ותהרכב בשוק היד שנייה יורד עקב פרסום התקלה ברבים מבלי שהמשיב 

 . התקול  גירלתיקון התקלה והארכת אחריות ל

  ם הילוכים פגו מכלול בורר בהימצאות מהתקלה  ותשל המשיב  ההבוט  ן התעלמותברי כי  .101

עם חברי הקבוצה, ובאי טיפול בתקלה ו/או   ו התקשר ם המכר בה מי מהווה הפרה של הסכ

בפיצוי של חברי הקבוצה  העמדת מוצר חלופי לחברי הקבוצה עד לתיקון התקלה, ונקיטה 

 הם מהווה הפרה של חוק זה. בגין נזקי 
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב(,  הפרת ד. 

  1978-תשל"טה

משום הפרת צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב   גם יש ות של המשיב ן בהתנהלות .102

 )להלן: "צו הפיקוח"(.  1978-ומתן שירותים לרכב(, התשל"ט

 לתקנות:  16יף עוכך נאמר שם בס .103

גילה יצרן רכב מיובא פגמים בייצורו של דגם רכב ונתן להם פרסום בכל   )א( .16
יזמין היבואן את כל כלי הרכב מן הדגם שייבא ושנתגלו בו הפגמים דרך שהיא, 

למוסכי השרות שלו לשם ביצוע תיקונים, החלפה או מתן טיפול כפי שקבע יצרן  
 . הרכב המיובא

יפורטו בו כל הודעות היצרן או  יבואן יגיש לרשות מדי שנה בשנה דוח ש )ב(  
הסוכן המורשה של היצרן לגבי תקלות בטיחות סדרתיות שהתגלו ברכב שייבא,  
מהות התקלות שגילה היצרן, הוראות היצרן בדבר תיקון התקלות, אופן ביצוע  
תיקון כלי הרכב על פי הוראות היצרן ומידע בנוגע ליחס של כמות כלי הרכב שתוקנו  

 יו טעוני תיקון לפי הנחיות היצרן. לכמות כלי הרכב שה 

יודיע עליה היבואן לרשות גילה יצרן רכב תקלת בטיחות סדרתית,  )ג( 
ולבעל הרכב וכן יפרסם הודעה על כך, במתכונת שתקבע הרשות, בשני עיתונים  
יומיים, בתוך שבעה ימים מיום שנודע לו על קיומה של התקלה, מהיצרן או מסוכן  

 .ענייןמורשה של היצרן לפי ה

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יפרסם את ההודעה שנמסרה   )ד(  
 לרשות כאמור בסעיף קטן )ג( באתר האינטרנט של המשרד כאמור. 

 
 לתקנות כך:  1תקלת בטיחות סדרתית מוגדרת בסעיף  .104

תקלה ברכב בעלת אופי טכני או אחר הקשורה   –"תקלה בטיחותית סדרתית" 
הרכב עלולה לגרום סיכון בטיחותי למשתמשים בו   לתפעול הרכב ואשר לדעת יצרן 

ולכלל הציבור, ושלפיכך הודיע עליה ליבואן, ופרסם אותה באתר האינטרנט שלו  
 ((;RECALLקריאה חוזרת ) –)להלן 

 
את   ההפר יאה .6לפי צו הפיקוח ת נייבוא  יאה , בבקשה זו ההיבואנית כהגדרת אין ספק כי  .105

להזמין את כלי הרכב בישראל לביצוע   ה)א( לצו הפיקוח בכך שלא טרח 16הוראות תקנה 

ייתכן  להם פרסום, ו  ה על התקלות ונתנ  ה הרכב ידע ת ניתיקונים במוסכיה. חזקה היא כי יצר

אולם  ( לצו הפיקוח(, 11)א()3)ואם לא, יש בכך הפרה של סעיף  תמידע זה ליבואניה כי העביר

 התיקונים והטיפולים וההחלפות הדרושות.ה ביצעלא   תהיבואני

בטיחות   התקל" וא הההילוכים  מכלול בורר בכי הפגם המובנה  נו טע י יםבנוסף, המבקש  .106

  מכלול בורר שלגרום לסיכון בטיחותי למשתמשים ברכב, כיון  ה עלול ו זסדרתית", וכי 

ובכך לסכן את   ולהביא להתדרדרות של הרכב, באמצע נסיעה, ההילוכים עלול שלא לתפקד

כדי  לצרכניה  ה , וכן לא קראRECALLשום  ה ביצעלא  ת שהיבואניחיי הנוסעים. אין ספק 

 את הוראות צו הפיקוח.  והפר  ותהמשיב   לתת להם פתרון כלשהו של תיקון או החלפה. ובכך

 

 
( 1עוסק ביבוא רכב חדש מתוצר מסוים ושיווקו בישראל, על פי הסכם תקף בכתב עם ) –יבואן"  6

-ו M1סוכן מורשה של יצרן רכב מיובא מסוגים  (2יבואן ישיר(; ) –יצרן רכב מיובא )להלן  
N1  ( לתקנות התעבורה, מאותו תוצר המיובא על ידי יבואן ישיר )להלן 1א)ד()271כמשמעותם בתקנה

 יבואן מקביל(; –

 
 



23 

 

 2016-"ותשעהרישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, הפרת חוק . ה

  50הוראות סעיף את  ו הרכב הפרכלי  נשוא בקשה זו  תיצרני הו יבואנית האין ספק גם כי  .107

 ן: ללהדהקובע כ , 2016-"ותשעהרישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, לחוק  

יבואן ישיר יטפל במוסכי השירות שלו בתקלת בטיחות סדרתית   )א( .50
בכל רכב מתוצר שהוא מייבא, ולא ידרוש מבעל הרכב תשלום כלשהו בעד  

 .33אם הרכב יובא לפי סעיף  52הטיפול, למעט עלויות נלוות כאמור בסעיף 
נודע ליבואן ישיר, בין בהודעה של יצרן הרכב ובין בדרך אחרת, על   )ב(   

   .תקלת בטיחות סדרתית ברכב מתוצר שהוא מייבא
ל תקלת הבטיחות הסדרתית למנהל ולמוסכי השירות של יודיע בכתב ע (1)

 היבואן; 
יפרסם הודעה לציבור על תקלת הבטיחות הסדרתית בדרך ובמועד   (2)

 שקבע השר; 
יודיע בכתב על תקלת הבטיחות הסדרתית לכל בעלי כלי הרכב   (3)

הרשומים בישראל שייבא ושהתקלה נוגעת אליהם, יזמין אותם למוסכי  
טיפול בתקלה, ויטפל בתקלה בהתאם להוראות היצרן,   השירות שלו לשם

 והכול בלא תשלום.

 

ואת יצרנית   אין ולא יכול להיות ספק כי חוק זה מחייב את יבואנית רכבי חברי הקבוצה .108

יד עם קבלת בקשה זו, אשר הוצגו בה ראיות לקיום התקלה  , לכל המאוחר מכלי הרכב

חוי, ולפני הגשת  י ל, לצאת באופן מיידי וללא ד"ולביצוע קריאות ריקול בטיחותיות בחו

מכלול בורר  לבדיקת תיקון/החלפת  ,ריקול, בקריאת שירות בטיחותיתלבקשה,  ן תשובת

 בישראל.  התקול   ההילוכים

 הפרת חובה חקוקה  ו. 

 לפקודת הנזיקין קובע מהי הפרת חובה חקוקה:   63סעיף   .109

פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל  מ  ( )א"
והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו   -למעט פקודה זו  -חיקוק 

נזק שאליו  ה מטבעו של של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או 
אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת   םנתכוון החיקוק; אול

 בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו.

ענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני, אם ל ( )ב
אותו פלוני או לטובתם או  ל הגנתו שלפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או ל

אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו  -אדם בכלל או של בני-ם של בניתלהגנ
 פלוני."

( 1, פ"ד לז)ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמש 145/80בהלכת ביהמ"ש העליון בע"א  .110

קה,  (, פורטו היסודות הנדרשים לצורך קיום עוולת הפרת חובה חקו1982) 139, בעמ' 113

 שהם:  

 קיום חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק.  .א

 החיקוק נועד לטובתו של הניזוק.  .ב

 המזיק הפר את החובה המוטלת עליו.  .ג

 ההפרה גרמה לניזוק נזק.  .ד

 הנזק אשר נגרם הוא מסוג הנזקים אליו נתכוון החיקוק.   .ה



24 

 

את דיני הגנת הצרכן, את הוראות חוק   ותהמשיב והפר ןובמחדליה ןאם כן, במעשיה .111

ואת שאר הדינים   , את צו הפיקוח, את חוק התקנים וחוק הרישוי, כאמור לעיל, המכר

יזוק לשם  חובות הקיימות בחוק; אלה נועדו לטובת הנ הן  אלה ש וןכי , המפורטים בבקשה זו

לא   תוכמו גם על הנאת השימוש מהנהיגה ומהרכב; המשיב  ,שמירה על בטיחות הנהיגה

ובאי   הרכב של כלי  ם ההילוכים הפגו מכלול בורר אחר הוראות האחריות באי תיקון  ו קיימ

פיצוי הקבוצה; ההפרה גרמה נזק לניזוק, בכך שלא היה יכול לעשות שימוש סביר וראוי  

  , , ולספוג ירידת ערך של רכבו, והוא נאלץ וייאלץ להוציא כספים רבים על תיקונים וכו'רכבב

ברבים  עקב פרסום התקלה תוך פגיעה בהנאה ממנו,  ,אם בכלל ,לעשות שימוש זהיר ברכבו

  מכלול בורר ל; ואין כל ספק שבעיה חמורה באשר שאינה מטופלת על ידי המשיבות 

בהוצאה כספית  הם מסוג הנזקים )הן ממוניים ירידת ערך הרכב וכו'  וכן  הרכב ההילוכים של

, והן בלתי ממוניים, בכך שנגרמה לצרכנים עוגמת נפש רבה( שאליהם  גדולה ובהפסדים

 התכוון החיקוק. 

ת"צ  למלא אחר הפקודה והתקנות ברורה מאליה. וכפי שנקבע ב ותשל המשיב  ןחובת  .112

( 05.09.2011)פורסם בנבו,  ' פלאפון תקשורת בע"מדוד ספיר נ 38194-07-10)מחוזי ת"א( 

 : 21בפסקה 

  חוק "מקובלת עלי עמדתו של המבקשים, כי הפרתן לכאורה של הוראות 
שנזכרו לעיל מהווה בנסיבות העניין עוולה של הפרת חובה חקוקה,   התקשורת

לפקודת הנזיקין. יסודותיה של עוולת הפרת חובה חקוקה   63המוסדרת בסעיף 

החיקוק   )ב(א( קיומה של חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק; (הם אלו: 
הפרה  נועד לטובתו של הניזוק; )ג( המזיק הפר את החובה המוטלת עליו; )ד( ה

גרמה לניזוק נזק; )ה( הנזק אשר נגרם הוא מסוג הנזק אליו נתכוון החיקוק  
-139, 113( 1)ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמש, פ"ד לז 145/80ע"א )ראו: 

((. יסודות אלו לכאורה התקיימו במקרה שלפנינו. אין ממש בטענתה  1982) 138
לא נועדו לטובתו של ציבור   התקשורת חוקא( ל )11-ז' ו4של פלאפון, כי סעיפים 

הלקוחות. הוראות אלו, כמו גם הוראות הרישיון, נועדו בעיקרן להגן על  
הלקוחות ותכליתן צרכנית מובהקת... ההנחה היא כי כל חובה שהוטלה מכוח  
  חיקוק במישרין או בעקיפין על אדם או גוף נועדה לטובתו או להגנתו של הנפגע 

 מהפרתה ומזכה את הנפגע בסעד נזיקי...". 

 

 חובה חקוקה.   והפר  ות לאור העובדה שמתקיימים התנאים לעיל, המשיב .113

 

 הפרת חוזה והטעיה והפרת חובת תום הלב ע"פ חוק החוזיםז. 

ההילוכים   מכלול בורר של ברכב הלא תקינה, כפי שפורטה לעיל, בפגם הטבוע   ן בהתנהלות .114

את   ות המשיב ו , הפרוהמטעה האדישה ןבזמן ובהתנהלותשל הרכב , באי תיקונו םהפגו

לחוק החוזים קובע:   15)סעיף  ןאת צרכניה ולבין הצרכנים הפרה יסודית, הטע ןהחוזה שבינ 

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

לחוק החוזים   39סעיף חובת תום הלב הקבועה באת  ו"(, וכן הפררשאי לבטל את החוזה

לצרכן מבוססת על חוזה, לפיו על   ות. ההתנהלות בין המשיב 1973-, התשל"ג()חלק כללי

ת.  ומספק ןעבור הרכב אותו ה ןכשהוא תקין, ועל הצרכן לשלם לה רכבלספק את ה ותהמשיב 

ם ומהיר  ב הצרכן, באי טיפול מתאיכמו שחש הרכב, נשוא המכירה,בהיעדר יכולת לנצל את 
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, כמו גם באי מתן פתרון חלופי,  רכבב םההילוכים הפגו מכלול בוררשל בטיפול בתקלות 

את ההסכם עם הצרכנים,   ות המשיב ו ובשלל ההפרות והעוולות המפורטות בבקשה זו, הפר

חוק החוזים )תרופות בשל  והקבוצה לכל הסעדים הקבועים ב  מבקשיםולפיכך זכאים ה

 .1970-תשל"אההפרת חוזה(, 

"בקיום של חיוב הנובע מחוזה  קובע: , 1973-תשל"גהלחוק החוזים )חלק כללי(,  39סעיף  .115

)וראה   יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה"

תחבורה ציבוריים באר שבע בע"מ נ' בית הדין הארצי  שירותי  59/80בג"ץ לעניין זה ב

את חובת  ות המשיב ו הפר ן (. אין ספק שבהתנהלות(1980) 828( 1, פ"ד לה)לעבודה בירושלים

כלי   ושלא סיפק, בכך רכבב םההילוכים הפגו מכלול בורר על  ושלא יידע תום הלב, וזאת בכך 

  ו בתקלות, שהתרחשו אצל הצרכנים במהלך הזמן, ולא סיפק  וכשהוא תקין, לא טיפל רכב

קונטרם   164/97בג"ץ הוראות שימוש כנדרש ועוד. וראה גם את דברי הנשיא )לשעבר ( ברק ב

הלב מטילה על צד לחוזה את  -"חובת תום: (1998) 348, 289( 1, פ"ד נב)בע"מ נ' משרד האוצר

הלב מחייבת את  -יש לו ולצד האחר בחוזה. חובת תוםהחובה להתחשב באינטרס המשותף ש 

בעלי החוזה לפעול להגשמתה של כוונתם המשותפת, תוך מסירות למטרה המשותפת  

  ות תובענ ו כך למשל אושרשעמדה לנגד עיניהם, ותוך עקביות בהגשמת ציפייתם המשותפת". 

הורביץ ואח' נ'   24925-11-11בת"צ )מחוזי ת"א( ת בגין העילות החוזיות הנ"ל וייצוגי

  )מחוזי מרכז(  ת"צב(; 17.02.2019)פורסם בלאודאטה,  ואח' בע"מיוניברסל מוטורס ישראל 

)פורסם בלאודאטה,   ניצנים עיצוב גנים בע"מ נ' בחרת סונול ישראל בע"מ  53368-02-11

נ' בזק   דוד אנסבכר  4198-08-13 ם( -)מחוזי י צ "תב 68-67וכן ראו בפסקאות ; (08.12.2013

(, וכאילו נאמרו  04.01.2016)פורסם בלאודאטה,  החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 

 הדברים לענייננו. 

 

 רשלנותח. 

 בפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ קובעים:   36-ו 35סעיפים  .116

. עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא  35"
עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני  עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה 

לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר  
הרי זו   -לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות 

התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות 
זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו   חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי 

 עושה עוולה.

מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס, כל   35החובה האמורה בסעיף . 36
אימת שאדם סביר צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים 
במהלכם הרגיל של דברים להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשים באותו  

 סעיף".

  , , המקימים חובת זהירות מושגיתןניהלצרכ ותהמשיביחסי קרבה בין  קיימיםאין ספק ש .117

,  רכבההילוכים ב מכלול בורר בהפגם הטבוע  על ות המשיב ומודעת כמו גם קונקרטית. ידיעת 

ההילוכים   מכלול בורר י גילוי המידע העסקי הנדרש לגבי אוב, סכנה בטיחותית חמורהעל 
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  ן לה  יםועוד, וכל ההפרות והעוולות המפורטים בבקשה זו, מקימ ותיקון כמו הוראות שימוש

 בכך.  ו התרשל  הןו ליידע את הצרכנים לנקוט בכל האמצעים כדי למנוע כל נזק, וכן חובה 

 

 עשיית עושר ולא במשפט ט. 

על חשבון חברי הקבוצה   ות עשיית עושר ולא במשפט ע"י המשיבשל  גם במקרה מדובר  .118

נים, כפי  תקי  אלו לא היו כלי רכבהרכב על אף שכלי מחיר מלא על  וגב ותהמשיבוהציבור. 

כלי רכב אלה, ולמעשה, שווים  ב םהילוכים פגו מכלול בורר םקייוכי  שאמורים היו להיות, 

.  רכישתםהולך ויורד החל מרגע רכישת כלי הרכב ולאורך חיי כלי הרכב, לעומת עלותם בעת 

ואי תיקון הרכבים על ידי המשיבות ועל   ,שאין לו בו הנאה ,תשלום מלא של הצרכן על מוצר

 שלא כדין.  ותשל המשיב  ןמביא להתעשרות חשבונן, 

  ממנה הגדולות בעולם, כך שמצופה  הרכב  ת אחת מיצרניושל מדובר בכלי רכב  .119

.  כלי הרכבשנתגלתה בבכל תקלה ועל חשבונן כי תטפלנה באופן מיידי  ומהיבואנית

התנהלותן של המשיבות שטרם הכירו וטיפלו בתקלה בישראל, מהווים נזק ממוני עבור  

הצרכנים, וגורמים לפגיעה במוניטין של כלי רכב אלו. על כן, נדרש במקרה דנן פיצוי  

בדן הערך שנגרם לרכבים אלה עקב הפגיעה במוניטין שיצא  ומשמעותי מאד, שמפצה אחר א

 התקלות המפורטות בבקשה זו. כל עלויות תיקון  בשל , ולהם

שלא כדין על   ובחוק עשיית עושר ולא במשפט, והתעשר 1את סעיף  ותהמשיב ו בכך הפר .120

 ויתר חברי הקבוצה:  יםשל המבקש ם חשבונ

י שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה  מ"
המזכה(, חייב   -הזוכה( שבאו לו מאדם אחר )להלן  -אחרת )להלן 

להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי  
 ם לו את שוויה."שלל -סבירה 

 
על  והתעשרות, כלומר קבלת טובת הנאה; שלא כדין;  סעיף זה דורש שלושה יסודות:  .121

ומוצרי   א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים  5768/94רע"א ראה בחשבון הזולת )

  תקין  אם כן, גביית הכספים על אף שלא ניתן נכס [(. 1998] 335, 289( 4, פ"ד נב)צריכה בע"מ

ועם קיומה של עילת ההטעיה מהווה הדבר  ושירות בפועל מהווה עשיית עושר ולא במשפט. 

הורביץ   24925-11-11גם קיומה של עשיית עושר ולא במשפט, כפי שנקבע בת"צ )מחוזי ת"א( 

 (.17.02.2019)פורסם בלאודאטה,  ואח' בע"מ יוניברסל מוטורס ישראל   ואח' נ'

ויודגש כי חובת ההשבת אינה קמה רק מכח הפרת הסכם )שחל אף בענייננו( אלא גם   .122

. וכך אמר כב' השופט רובינשטיין  ההתעשרות היא בלתי צודקת והיא נעדרת תום לבכאשר 

אינטרנשיונל בע"מ נ' שמואל מאירסון, איל חב ארי, מורלינוי   אגריפרם 8728/07א "עב

 (:15.07.2010)פורסם בלאודאטה,  בע"מ

התנאי לפיו קמה החובה להשיב התעשרות אם זו נעשתה "שלא  "
כדין" אינו מתקיים רק במצבים בהם הופר דין "חיצוני" לדיני  
עשיית העושר ולא במשפט, כגון הוראת דין, הוראה בהסכם או  

אלא גם במצבים בהם ההתעשרות נעשתה באופן  יצוע עוולה, ב
 .""בלתי צודק"
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רכב   ,םהילוכים פגו מכלול בוררלחברי הקבוצה רכב הכולל  ות המשיב ו במקרה דנן מכר  .123

ולאחר מכן במהלך   ,כלי הרכבכבר בשלב מכירת  ו ידעשעל אף  ,וכמודרנים כמתקד שהוצג

מחיר מלא   ווקיבל ודרש ותכלומר, המשיבאלה אינם עומדים בנתונים אלו. כי  השימוש בו,

תוך   ,טובת הנאה, שלא כדין - כסף  ובלי מכאן אין ספק כי ק .שאינו תקין רכבה על וגבו 

את   ברכב תקין בעל כל התכונות הנדרשות, והמספקהטעיית חברי הקבוצה כאילו מדובר 

לזאת יש להוסיף את התעשרותן    .השונים ומיםרסוצה בפכלל הפונקציות שהוצגו לחברי הקב 

רי  בכך שהן מסרבות לתקן על חשבונן את הדרוש תיקון במסגרת ריקול, גבו כספים מחב 

והכל על חשבון כספם ובזבוז זמנם של  הם עקב התקלה, הקבוצה לתיקונים שנדרשו ברכבי 

שיבוצע לכלי הרכב, כמו גם ההוצאות השונות הנלוות   זאת ועוד, הריקול חברי הקבוצה.

 .  ותעשיית העושר שלא כדין של המשיב לכך, וירידת ערך הרכב יגדילו את

הכלל   מכח הראוי להפעילאת השיקולים בעניין השבה ש אגריפסוראו בהקשר זה בפס"ד  .124

  המעשה  מפני רתיע ה. זהוי מעין השבה הרתעתית, הבאה ל לפיו "אין החוטא יוצא נשכר"

 שם:   41. וכך רובינשטיין בפסקה שהפיק הרווח ושלילת  הנתבע שביצע

חיוב מתעשר ב"השבה הרתעתית" במקרים כגון המקרה שלפנינו  "
תיצור תמריץ שלילי להפרת חוזה שכן הצד המפר מסתכן בכך  

 ".  ישללו ממנו -כולם או חלקם  -שרווחיו אגב הפרת החוזה 
 

  ות המשיב וכך בענייננו הפר  ים כגון דנא, כשיש זדון ממשי.תינקט במקר השבה הרתעתית .125

מהווה הטעיה צרכנית, כאמור לעיל,   ותת ראויות. המצג המטעה ע"י המשיבנורמות הגינו

ולכן הפרת  וסרובם לתקן את רכבי חברי הקבוצה מהווה דוגמא קיצונית לעשיית עושר, 

נזדקק לקשר סיבתי ולנזק כדי  לחוק הגנת הצרכן, ואף אם לא  2הוראה חוקית של סעיף 

לבסס עוולה נזיקית, הרי שעצם הפרת איסור ההטעיה מחייב השבה ע"פ דיני עשיית עושר  

 שם: 42ולא במשפט. וכך בהמשך בפסקה 

תנאי בלתו אין לקביעת חובת השבה הרתעתית הוא כי מעשי  "
הנתבע היו כרוכים בזדון ממשי ובהפרת דין חיצוני לדיני עשיית  

 ".במשפט ולא דין פנימי להם  עושר ולא
 

נורית  32117-08-16 )מחוזי מרכז( ת"צ גונן ב-וכפי שקבעה לאחרונה כב' השופטת אגמון .126

( 26.02.2019)פורסם בלאודאטה,  דגן נ' הנסיך מפעל ליצור טחינה בע"מ וסלטי שמיר

 א בפסה"ד(: 3.1.2)בפסקה 

במשפט  שלא כעילות אחרות, כאשר נטענת עילת עשיית עושר ולא "
התובע אינו צריך להוכיח כי נגרם לו נזק כלשהוא, אלא די לו  
שיוכיח את התעשרותו של הנתבע. ההתמקדות בעילה זו אינה  
בתובע אלא בנתבע, וכל שעל התובע להוכיח הינו את טובת ההנאה  

 ".שהניב השימוש האסור לנתבע
 

ברור כי המשיבות דנן מוכרות מוצר במחירו המלא, אולם כאשר זה כושל בבסיסו, והן  

מתעשרות הן מהמחיר המלא שהן גובות על מוצר נחות, והן בשל החסכון בצורך להפעיל  

מוסכים מטעמם, ומתשלומים שמוסכים אלה מקבלים, לצורך תיקון התקלה ובבביצוע ריקול  

 בטיחותי על כל עלויותיו. 



28 

 

בעילה של עשיית   לא מעט בתובענות ייצוגיות  ו הכיר יםהמשפט המחוזי  י ת, כי ביצוין .127

תמיר לוי נ' הראל פנסיה   24218-12-16 )אזורי ת"א( צ"תב  לדוג'  וורא . עושר ולא במשפט

הורביץ ואח'   24925-11-11בת"צ )מחוזי ת"א(  (;30.04.2019)פורסם בלאודאטה,  וגמל בע"מ

מחוזי  צ )"תב(; 17.02.2019)פורסם בלאודאטה,  ואח' בע"מיוניברסל מוטורס ישראל נ' 

 צ"ת(; 12.12.2012)פורסם בנבו,  מוסאי נ' המגן חברה לבטוח בע"מ 2010-06-11מרכז( 

צבי  -ספר )דיור מודיעין( בע"מ, א. גן קרית נ' אלחנן ארלבוים 3225-01/11 ם( -)מחוזי י

מחוזי  צ )"ת(; ב14.04.2013)פורסם בלאודאטה,  עורכי דין בע"מ, עו"ד אסתר גן צבי ואח'

)מחוזי   ת"צ (; וב17.03.2013)פורסם בנבו,  אביהוא רז נ' קורל־תל בע"מ  6511-07-11ת"א( 

  )פורסם בלאודאטה,  החברה הישראלית לתקשורת בע"מ -קיכל נ' בזק  5731-08-07 מרכז(

31.07.2011  .) 

 

 ביחד ולחוד  -חבות המשיבות י. 

,  לפקודת הנזיקין 11סעיף ביחד ולחוד באה, בין היתר, מכח  2-ו 1חבותן של המשיבות  .128

אדם או יותר חבים לפי הוראות פקודה זו, על מעשה  -היה כל אחד משני בניהקובע כי: "

יהיו חבים יחד על אותו מעשה כמעוולים יחד וניתנים להיתבע  פלוני, והמעשה הוא עוולה, 

  לענין , הקובע כי: "לפקודת הנזיקין 12סעיף ואף אחריות מוגברת מכח  ."עליה יחד ולחוד

פקודה זו, המשתף עצמו, מסייע, מייעץ או מפתה למעשה או למחדל, שנעשו או שעומדים  

   ."להיעשות על ידי זולתו, או מצווה, מרשה או מאשרר אותם, יהא חב עליהם

עליו עמדנו בתחילת הבקשה, מביא  כנאמר לעיל, ושמשיבות, ה הקשר האינטנסיבי בין  .129

  מכלול בורר בהן בכל הקשור למחדל של הפגם למודעות, לסיוע, לייעוץ ואף לשידול ביני

המורשים מטעמן. המשיבות, כמו   המוסכים, וכך גם להפרת החובות של הרכב ההילוכים של

גם המוסכים מטעמן, מחויבים להתריע, לבדוק ולתקן את הפגם, וליתן שירות מקצועי, אמין  

ו לכל הפחות היה עליהן  ואיכותי, ובכך התרשלו ועיוולו כלפי הקבוצה. שתי המשיבות ידעו א

לדעת אודות הפגם, ולכן היה עליהן לדאוג שכ"א מהן תבצע המוטל עליה, וכן לדאוג  

 שהמוסכים יבצעו הנדרש, כאמור.  

לענין פקודה זו,  : "לפק' הנזיקין 14סעיף המשיבות גם מכח  כלבכך קמה החבות של  .130

מענו, יהא חב על כל דבר  המעסיק שלוח, שאיננו עובדו, בעשיית מעשה או סוג של מעשים ל

וכן   ."שיעשה השלוח בביצוע אותו מעשה או סוג מעשים ועל הדרך שבה הוא מבצע אותם

שלוחו של אדם כמותו, ופעולת השלוח,  : "1965-, התשכ"הלחוק השליחות 2סעיף ע"פ 

 ".לרבות ידיעתו וכוונתו, מחייבת ומזכה, לפי הענין, את השולח

 

 הגדרת הקבוצה ונזקיה  .ד

  מי כל "  שבשמה תנוהל התובענה הייצוגית כוללת את  ה קבוצ ה .131

דגמים  , מה2 ה המשיב מתוצרת רכב כלי  בישראל החזיק /נסעהשתמש//חכר/שכר/שרכש

כל רכב   אולהלן,  שיפורט, כפי אאודי אוקטביה, סיאט לאון ו סקודהשל פולקסווגן גולף, 

מאז תחילת שיווקו ו/או מכירתו של הרכב  , )להלן: "הרכב"( 2 השיוצר על ידי המשיב ,אחר
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והמותקנת בו מכלול בורר  ועד למתן פסק הדין בתובענה ייצוגית זו,  2 ההמשיב ע"י 

  יבואנים  ידי עלאו , 1ה המשיב ידי על לישראל ושיובא ,רכבכלי   ,רק לא אך  לרבותהילוכים, 

  שניה  יד  בשוק שנרכשו אלה רכב  כלי או , אישי בייבוא ו שיובא או, אחרים מקבילים

ו/או כל הגדרה אחרת שבית  "( הקבוצה" או בקיצור "הייצוגיתהקבוצה )להלן: " " בישראל

 המשפט הנכבד ימצא לנכון. 

 מתגבשים לכדי נזקים רבים ממוניים ולא ממוניים כמפורט להלן: כל אלו  .132

  

 הנזק 

( לחוק תובענות ייצוגיות הרי  1)ב()4לעניין הנזק, מן הראוי לציין כי בהתאם לסעיף  .133

מגדל  3489/09שבשלב בקשת האישור יש להוכיחו ברמה לכאורית בלבד )ראה למשל רע"א 

חברה לביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, הראל חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' חברת  

 ((11.04.2013)פורסם בלאודאטה, לי גרנות, ארז יוסף ואח' צפוי מתכות עמק זבולון בע"מ, א

  בע"מ יוניברסל מוטורס ישראל הורביץ ואח' נ'  24925-11-11ת"צ )מחוזי ת"א( ל 34ופסקה 

. לבית המשפט ישנה סמכות רחבה לקבוע את הסעד  (17.02.2019)פורסם בלאודאטה,  ואח'

 268, 199( 1פ"ד נה )רוקר נ' סלומון,  6339/97הראוי במקרה של הפרת הוראות הדין )רע"א 

(1999.)) 

בשלב זה על ביהמ"ש לבצע בחינה מקדמית האם יש "אפשרות סבירה" שהתביעה תוכרע   .134

הפניקס חברה לביטוח בע"מ,   2128/09ברע"א  לטובת הקבוצה ותו לא )כך השופט ריבלין

רחמים עמוסי, יעקב אביעד,   נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ 

להעמיד   יםוכן על המבקש ,((05.07.2012)פורסם בלאודאטה, מנורה חברה לביטוח בע"מ 

חוגלה קימברלי שיווק  3814/14רע"א השופט דנציגר ב  תשתית ראייתית לכאורית )ע"פ

ובכל מקרה, ניתן, ע"פ  ((.06.07.2015)פורסם בלאודאטה,  עו"ד מיה גד מסטיי בע"מ נ'

להסתפק בהבאת ראיות המלמדות על כך שהטענה העובדתית  השופט פרופ' גרוסקופף "

בת"צ )מחוזי מר'(  " )כך שמעלה המבקש אינה מופרכת, אלא נתמכת במצע עובדתי מינימאלי

אין  ((.27.03.2016)פורסם בלאודאטה,  ראל בע"מדן גינר נ' חברת החשמל ליש 9582-05-13

 כל ספק שהראיות שהובאו בבקשה זו מכסות אחר דרישות אלה.  

בנוסף, בעקבות חקיקת חוק תובענות ייצוגיות, ניתן לבית המשפט הנכבד שיקול דעת   .135

מרכז שיתופי   -תנובה  10085/08למשל בע"א  ו רחב לצורך פסיקת סעד בתובענה ייצוגית. רא

עזבון המוריש תופיק ראבי ז"ל, המועצה   נ' וק תוצרת חקלאית בישראל בע"מלשיו

גדיש" קרנות  " 2718/09וכן בע"א  ,(04.12.2011)פורסם בלאודאטה,  הישראלית לצרכנות

גמולים בע"מ, "תגמולים" בע"מ, קרן מרכזית לפיצויי פיטורין בע"מ ליד בנק הפועלים  

)פורסם בלאודאטה,   רפואית בע"מ, אירופה בע"מאלסינט בע"מ, אלביט הדמיה  נ'

28.05.2012.) 

בכל מקרה, נפסק כבר כי אין חובה בשלב זה לכמת את הנזק ולהציגו במדויק )ראו למשל   .136

(. אולם, כדי  1249( 4) 2003מח  -, תקשגיב נ' בנק לאומי 12904/00בש"א  2033/00בת"א 

, הרי  1297( 2)2009על -, תקאומי בע"משטנדל נ' חברת בזק בינל 458/06לעמוד בהלכת ע"א 

שניתן להציע מנגנון פשוט ומשביע רצון כדי להוכיח מיהם חברי הקבוצה וכיצד יוכח שיעור  

  7-ב  כל כלל רכישות כלי הרכבאת  יםלהמציא למבקשות נזקם, וזאת כדלהלן: על המשיב 
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. וכפי שאמרה  בקשה זו, נשוא הילוכים מכלול בוררהשנים שקדמו להגשת התביעה, בהם יש 

 9601-09-11בת"צ )מחוזי ת"א( השופטת אלמגור עת אישרה לאחרונה תובענה ייצוגית דומה 

)פורסם בלאודאטה,   אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ -אריה נאור נ' אגד 

את הנזק הנטען ניתן לאמוד על סמך נתונים הנמצאים בידי המשיב, על סקר  " (:22.12.2016

 ". חשיבאו על ת

 

 הנזק הממוני 

פולקסווגן,  של דגמי הרכב כלי הערכה זהירה ושמרנית של מספר הצרכנים, שרכשו את  .137

ועד למועד הגשת בקשה זו,   2015משנת החל  , המפורטים בבקשה זו,ואאודי סקודהסיאט, 

עולה כי בשנת   Cartubeלמשל, לפי מגזין הרכב כך . צרכנים 50,000 -כעל עומד לכל הפחות 

לבקשה   'בכ כנספחמסירות של כלי רכב חדשים. דו"ח זה מצ"ב  267,490היו בישראל  2018

 זו.  

, כשבשנת  2018מכלי הרכב הכי נמכרים בישראל בשנת אחד א וה  סקודה ניתן לראות ש .138

ניתן   .םמותגיברשימת ה 7-את המקום ה , והיא תופסתמסוג זה כלי רכב 6634נמסרו  2018

היצרניות   18נמצאים בין  סקודה ו  , אאודי שפולקסווגן, סיאטלראות גם בהמשך הסקירה, 

מוטורס   צ'מפיון -( 4והכי חשוב )בעמ' . 2018בעלות שיעור המסירה הגבוה בישראל בשנת 

 . 2018מסירות כלי רכב נשוא בקשה זו בשנת  38,848היא היבואנית השנייה בגודלה עם 

 30,000 (2015)החל משנת  מכרה מדי שנה  1 שהמשיבה , אם נבחר בהערכה זהירה .139

כלי רכב. נניח שמתוכם   120,000-השנים האחרונות, נגיע ל 4-ב ם נשוא בקשה זו דגמימה

אם כן, סך חברי הקבוצה הם   .כלי רכב, לפי הדגמים המפורטים לעיל 50,000נרכשו "רק" 

 . צרכנים 50,000

, כפי  , ע"פ נתונים הנמצאים ברשותינוהילוכים מכלול בוררהחלפת או תיקון עלות  .140

  70%שקיבלו הנחה של , אולם כיון שיש כאלה מעטים 6,000₪-עומד על כ שהובא לעיל, 

. לא בכל המקרים נדרשת  ש"ח ₪5000, הרי שנעמיד את הנזק פר צרכן על  2600-ושילמו כ

החלפה, אולם ברור שעלויות תיקונים, החלפות וטיפולים, וכן ירידת ערך של הרכב מעמידים  

₪,  5,000לפחות על ומתוך הערכה שמרנית בממוצע  ,(ים)וגם של המבקשאת הנזק פר צרכן 

 ₪.  250,000,000לנזק ממוני מצטבר של ומשכך נגיע 

 

 הנזק הבלתי ממוני 

)ה( לחוק מאפשר, כאמור, פסיקת פיצוי גם בגין נזק שאינו ממוני. נזק זה כולל 20סעיף  .141

. חוסר נוחות מוגדר כנזק  גם כאב, סבל וחוסר נוחות, בין אם יש להם ביטוי פיזי בין אם לאו

ההילוכים   מכלול בורר שבכך , יםמבקשה שתחושת לפקודת הנזיקין. אין ספק  2ע"פ סעיף 

לחששות   הם גרם ל ולגרום להתדרדרות הרכב, , נתון בכל רגע עלול להפסיק לתפקד של רכבם

,  הםכבדים, לפחד ולחוסר נוחות ממשית. כך גם ההרגשה על ירידת ערך של כלי הרכב של

ברכיב תקול של  שמקורו  ,םלצורך ביצוע תיקון רכב םלבזבז מזמנ צו יאליועקב כך ש 

מעוגמת נפש רבה   ואת חברי הקבוצה לסבול  יםהמשיבות. כל אלה הביאו את המבקש 

 חוסר נוחות. ומ
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ת"צ )מחוזי חיפה(  מוכר כנזק בר פיצוי הן בחקיקה והן בפסיקה. כך למשל ראו בנזק זה  .142

שטיין טל, אבישר חלי נ' יוניליוור ישראל מזון בע"מ, אסם תעשיות מזון בע"מ   8449-04-11

לאה הראל נ' שטראוס   1169/07(; בא' )מחוזי חיפה( 02.01.2013)פורסם בלאודאטה, 

(; ובת"צ )מחוזי מרכז(  20.10.2010)פורסם בלאודאטה,  מחלבות בע"מ, שטראוס גרופ בע"מ

  , טכנו רצף, דאטה פול ואח' Hewlett-Packard Companyעזרא יהודה נ'  51324-03-14

 (.03.05.2017)פורסם בלאודאטה, 

בסך זהיר ושמרני   וערךמ כל אחד מחברי הקבוצה  ושל ים של המבקשהנזק הבלתי ממוני  .143

 50,000-לכן, נזקה הבלתי ממוני של הקבוצה, המונה כ. לתקופת בקשה זו ₪ בלבד  500של 

   ₪.  25,000,000-הנזק הבלתי ממוני על כאנשים, עומד ברכיב  

 

 ממוני ולא ממוני  -סך הנזק המצטבר 

בצירוף הנזק הממוני והלא ממוני, המוזכר לעיל, עולה כי הנזק המוערך לצרכי תביעה זו   .144

 ₪. 00,0000,275 -כעומד על 

שנגרם לחברי הקבוצה, יש צורך בקבלת נתונים   המדויק לצורך הערכת הנזק המצרפי .145

 , כמפורט ברישא לבקשה זו. ותמהמשיב 

 

 התאמת התובענה כתביעה ייצוגית  .ה

 )א( לחוק התובענות הייצוגיות3התובענה לדרישה בסעיף התאמת 

"לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה  כי )א( לחוק התובענות קובע 3סעיף על פי  .146

 כמפורט בתוספת השנייה..."

 לתוספת השנייה לחוק התובענות הקובע:   1בקשה זו נכנסת בגדרו של פרט  .147

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

 לחוק הגנת הצרכן מגדיר מיהו "עוסק":  1סעיף  .148

 כולל יצרן;" "מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, 

, נשוא  תקול הילוכים מכלול בוררת כלי רכב ובו ו ת ומוכרומשווק ותאין חולק כי המשיב  .149

 ו, כדרך עיסוק.  בקשה ז

 למבקש קיימת עילת תביעה אישית כלפי המשיבה 

 : תובענות ייצוגיות רשאי להגיש בקשה לתובענה ייצוגית  ( לחוק 1)א()4לפי סעיף  .150

)א(, המעוררת  3"אדם שיש לו עילה בתביעה או בעניין כאמור בסעיף 
שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים  

 בשם אותה קבוצה". –הנמנים עם קבוצת בני אדם 

ימת עילת תביעה אישית  קי יםובדתי והמשפטי של בקשה זו, למבקשכפי שפורט בחלק הע .151

 .  כלפי המשיבות
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 התקיימות התנאים לאישור תובענה ייצוגית 

 )א( לחוק תובענות ייצוגיות: 8על פי סעיף  .152

בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא שהתקיימו כל    ")א( 
 אלה: 

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

 הקבוצה; 
תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת   ( 2)

 בנסיבות הענין; 
קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  ( 3)

ן  בדרך הולמת; הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני
 זה; 

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  ( 4)
 בתום לב."

 

התובענה מעוררת שאלות מהותיות המשותפות לכל חברי הקבוצה וקיימת אפשרות סבירה שהן  

 יוכרעו לטובת הקבוצה 

לעיל, מעוררות   יםעל ידי המבקש  ו העילות המשפטיות והמסכת העובדתית אשר תואר .153

 ת משותפות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה: שאלו

,  וולאיכות  ההילוכים מכלול בוררבאשר לטיב  ן את צרכניה והטע ות האם המשיב (א

פולקסווגן,  הבי כ רשבההילוכים  מכלול בורר תקלה בלאת חובות הגילוי באשר  ו והפר

 . ואאודי סקודהסיאט, 

את  את הוראות חוק המכר,  הצרכנים, והפרון עם את הסכמיה  ות הפרוהאם המשיב (ב

רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב,  חוק  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ואת 

 . ןמול צרכניה   ןלאור התנהלות

 . ןשלא כדין על חשבון צרכניה והתעשר  ות האם המשיב (ג

 נגרמו נזקים לחברי הקבוצה.   המשיבות  ן שלהאם כתוצאה מהתנהלות  (ד

יותר מ"אפשרות סבירה" כי התובענה תוכרע לטובת הקבוצה. העובדות  בענייננו, קיימת  .154

השוטפת   ן בניגוד לדין באופן חמור בהתנהלות ופעל ות נתמכות בראיות ומלמדות כי המשיב

 מול הצרכנים. 

לפיכך, על סמך העובדות ודברי החקיקה, קיימת אפשרות סבירה, ולמעלה מכך,   .155

    והקבוצה. ים שהמחלוקת תוכרע לטובת המבקש

התובענה תואמת את מטרת החוק ותובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעת  

 המחלוקת  

ניתן ללמוד על תכליתו של מוסד התובענה   חוק תובענות ייצוגיות למדברי ההסבר   .156

אלא   ,כהסדר דיוני יעיל לניהול תביעות כי התובענה הייצוגית משמשת לא רק  . ניכרהייצוגית

 (: 257בראש ובראשונה ככלי לקידום אינטרסים ציבוריים )שם, בעמ' 

"התובענה הייצוגית היא כלי חשוב להגברת האכיפה של זכויות, שלגביהן  
התביעה הפרטנית אינה הליך יעיל ומעשי, ובכלל זה תביעות שסכומן זניח  

סובלות ממחסומי תביעה אחרים.  לעומת עלות התביעה, או תביעות ה
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התובענה הייצוגית היא כלי חשוב לתביעת זכויות של ציבור גדול הנפגע  
ממעשה של גורם אחד המרכז בידו כוח רב. היא מיועדת להביא בצד  
אכיפת הזכויות גם להרתעת אותם גורמים מפגיעה בזכויות של רבים."  

 ([.26/1/06) 256, עמ' 234]ה"ח 

של   ות, הוא סעיף המטרחוק תובענות ייצוגיותל 1ביטוי גם בסעיף  דברים אלה קיבלו .157

 : החוק 

(  מימוש זכות הגישה לבית המשפט, לרבות לסוגי אוכלוסיה  1)"
 המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים; 

 (  אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו; 2)
 (  מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין; 3)
 " ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות.(  4)

אין ספק כי בקשה זו תואמת את מטרות החוק, באשר קבלתה כתובענה תגביר את   .158

 .  ותאכיפת הוראות הדין כלפי המשיב 

 תובענה ייצוגית הינה ההליך הדיוני המתאים ביותר לניהול פרשה זו. לכך מספר סיבות:  .159

שקלים בודדים, ולכן ייתכן ומהווה   הנזק שספג כל אחד מחברי הקבוצה עומד על אלפי .א

חסם בפני הגשת תביעה אישית ע"י כל אחד ואחד מחברי הקבוצה, עקב העלויות  

צפויה  , ותהגבוהות שבניהול הליך משפטי עצמאי. בנוסף, ההתנהלות מול המשיב 

, להם נסיון בתחום זה,  יםמתסכלת, ולכן חשוב שבאי כח המבקשולהיות ארוכה 

 תם צרכנים נפגעים.ישמשו כ"פה" לכל או

ריבוי התביעות הנובע מהגשת תביעה אישית ע"י כל אחד מחברי הקבוצה יהווה עומס   .ב

 כבד על מערכת המשפט בישראל ובזבוז משאבים אדיר. 

קבלת הבקשה ומתן הסעדים המתבקשים, יעשו צדק עם מספר רב של לקוחות   .ג

  .ותהמשיב 

ת כלי הרכב הגדולות והמוכרות בישראל. משכך,  אחת מיבואניו יא ה 1 היוער, כי המשיב  .160

  ן , אשר לא יאפשר לה2לה ולמשיבה אין מקום לטענה כי קבלת התובענה תגרום לנזק כבד 

לא   -ביעילות. לעומת זאת, התועלת שתצמח לחברי הקבוצה תהייה רבה  ןלנהל את ענייניה 

ד הוראות הדין, לפיהן  רק שחברי הקבוצה יזכו בפיצוי על נזקיהם, אלא שהדבר יביא לחידו

 לפעול.   ותהמשיב   ותצריכ 

 

 עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב 

  הם ונגרם ל ותהפסולה של המשיב  ו מהתנהלותן, אשר סבל יםפרטי  ים הם אנשיםהמבקש .161

אינטרס כי   הםאין כל ניגוד עניינים, אלא יש ל יםנזק ממוני ולא ממוני. למבקש הןמ

התנהלות פסולה זו תיפתר למען הציבור כולו. עניינם של כלל חברי הקבוצה ינוהל תוך  

 הקפדה על יושר והגינות, על מנת לתקן את העוול שנעשה לכלל חברי הקבוצה.  

 יכולת כלכלית לעמוד בהוצאות התביעה. י  בעל  יםהמבקש .162

ומדובר במשרד עורכי דין עם   ייצוגיות תובענות בניהוליסיון רב נ ים לבאי כוח המבקש .163

 .ותק רב וניסיון בכל תחומי המשפט
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  בתחומים  ייצוגיות  לתובענות  בקשות מספר  ים המבקש כוח  י בא ו הגיש האחרונות  בשנים .164

 ם ומנהלים תיקים בתחום. שוני

ינוהל וייצוג בדרך  על כן, נראה כי קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כל חברי הקבוצה  .165

ובין יתר חברי   ם , אין כל ניגוד עניינים ביניםשל המבקש םהולמת ובתום לב. לפי מיטב הבנת

את הבקשה. כלל חברי הקבוצה נפגעו באופן דומה   יםהמבקש יםהקבוצה, שבשמם מגיש

 של כלל חברי הקבוצה.   יםכשלוח   םעצמ יםרוא יםוהמבקש 

 

 המחוזי מחוז מרכז בלודסמכותו המקומית של בית המשפט  .ו

ת בכל רחבי המדינה, ולכן אין מניעה מלהגיש את התובענה בבימ"ש  ופועל ותהמשיב  .166

 המחוזי מרכז בלוד. 

 הסעדים המתבקשים  .ז

 לאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן הסעדים הבאים:  .167

 לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית;  .א

 המיוצגת לצורכי התובענה הייצוגית, כאמור לעיל; להגדיר את הקבוצה  .ב

ברכבי חברי   מכלול בורר ההילוכים להצהיר כי כתוצאה מפגם בתכנון ו/או בייצור של  .ג

, אולם בשל כשל חשמלי  Dבו הרכב נמצא בהילוך  הקבוצה נוצר או יכול להיווצר מצב 

את מפתח   , כך שיאפשר לנהג להוציאPבמגעים מחשב הרכב חושב שהרכב נמצא במצב 

  , ו/ואו כל חוסר תפקוד אחר של בורר ההילוכים הרכב ולצאת מהרכב, והרכב יתדרדר

שבזמן הנסיעה נדלקת לפתע נורת אזהרה והערה,   , התקלה במכלול גורמת לכךוכי 

. "Error Service vehicle in p position"שניות, שזה לשונה:   רשנעלמת תוך מספ

להעביר באמצע נסיעה את תיבת ההילוך להילוך "פארקינג",  ההודעה דורשת מהנהג 

: "הפגם" או "התקלה"(; וכי הפגם כלול ומכוסה באחריות הרכב של חברי  עיל ולהלן)ל

את הפגם ברכב, ולשאת   ן להחליף או לתקן על חשבונ ותשל המשיב  ןהקבוצה; וכי חובת

   בכך. ות הכרוכבמלוא האחריות וההוצאות 

,  כלפי חברי הקבוצה ןאת חובת האחריות ואת חובותיה ו הפר ות המשיבלהצהיר כי  .ד

כלי רכב אשר יש בו הפגם, ואשר גורם  ו ו/או מכר  ו ו/או שיווק וו/או ייבא ו בכך שייצר

בצעדים   ולנזקי ממון ולסכנה בטיחותית רבה לנוסעי הרכב; וכן בכך שלא נקט

הדרושים לצורך יידוע המוסכים וכן חברי הקבוצה בדבר הפגם ברכב, אופן הטיפול בו,  

באופן יזום בצעדים הדרושים   והרקע לכשל וכיצד ניתן למנוע אותו; וכן שלא נקט

זאת  ו , ואף הסתיר על חשבונן לתיקון הפגם, מניעתו, וכן הטיפול והתיקון של הפגם

 מחברי הקבוצה. 

 . ותהמשיב של כדין  שלא ןהתעשרות   בגין הקבוצה   חבריכספי    תהשבלצוות על  .ה

רכבי  של  מכלולי בורר ההילוכיםלהחליף ו/או לתקן ו/או לטפל בכל  ותלהורות למשיב  .ו

גם או תקלה, וזאת על  תקין ללא כל פ מכלול בורר הילוכים חברי הקבוצה, ולהתקין 

 , וללא כל עלות לחברי הקבוצה.  חשבון המשיבות 
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גם  (שפורט לעיל)כפי בארה"ב הריקולים שהתרחשו לבצע את  ותלהורות למשיב  .ז

  ן בהתנהלות ותהמשיב  ושגרמ, והנזקים התקלות כל לתיקון עשה צו , ליתןבישראל

  ת לציבור כחלק מהרכב, ו, שמשווקהרכבשל  מכלול בורר הילוכים ב וכתוצאה מהפגם 

 .  ולבצע ריקול / ריקול בטיחותי לצורך כך, תכנית מעשית לכךציג לה ן עליהו

ולכלל רכיביו לכל   רכב ב מכלול בורר הילוכיםל ליתן הארכת אחריות  ותלהורות למשיב  .ח

, וללא  שיווקםשנים ממועד  10תקלה ו/או טיפול ו/או החלפה ו/או תיקון לתקופה של 

 כל עלות לחברי הקבוצה.  

שנגרמו לחברי הקבוצה, ובכלל  כל הנזקים הממוניים בגין  לפצות ותלחייב את המשיב  .ט

על   הרכב של  מכלול בורר ההילוכים את זאת, כל מי שתיקן ו/או החליף והתקין 

על   הרכב מכלול בורר ההילוכים שלאת חשבונו; כל מי שיידרש להחליף ו/או לתקן 

חשבונו; בשל ירידת ערך לרכב לאור הימצאות הפגם; וכן כל נזק ממוני והוצאה  

עד לתיקון  , לרבות הוצאות לשכירת רכב שנגרמו לחברי הקבוצה כתוצאה מהפגם

חברי   שלהלא ממוניים וכן לפצות בגין הנזקים  הם, התקלה הבטיחותית ברכבי

ייגרמו כתוצאה מהחלפת או  , ובכלל זאת עוגמת נפש, אובדן זמן שנגרמו והקבוצה

וכן כל נזק לא ממוני, שנגרם או ייגרם לחברי   הרכב מכלול בורר ההילוכים שלתיקון 

 .  הקבוצה, כתוצאה מהמפורט בבקשה זו

ליתן הוראות בדבר אופן פרסום ההחלטה בבקשה זו לכשתתקבל, לקבוע את נוסח   .י

 בהוצאות הפרסום.    ותהפרסום ולחייב את המשיב 

לחוק באופן   22, בהתאם לאמור בסעיף יםמבקשתשלום גמול הוגן ללהורות על  .יא

 שיתכלל את התועלת העתידית לקבוצה כתוצאה מהתובענה;

לחוק   23, בהתאם לאמור בסעיף יםשל המבקש םכוח ילקבוע את שכר הטרחה של בא .יב

)פורסם בנבו,    שמש נ' רייכרט 2051/10בהתאם למבחנים שהותוו בע"א ו תובענות 

לל את התועלת העתידית לקבוצה  שקובאופן שיולאחוזים המנויים שם, ( 23.05.2012

 כתוצאה מהתובענה. 

ולקבוצה כל סעד נכון וצודק בנסיבות העניין, לפי שיקול דעתו של בית   ים ליתן למבקש  .יג

 המשפט הנכבד. 

 לבקשה.  פים , המצוריםמטעם המבקש יםהבקשה נתמכת בתצהיר   .168

 לבקשה זו. ן הדין ומן הצדק להיעתר מ  .169
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