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 ת.צ. _______________________                       מחוזיבבית המשפט ה

  תל אביבב

  

  068034719ת.ז.  יצחק הרץ    :המבקש

  ירושלים  ,68אילביץ' מרח'       

  פלם - אירית דרדיקעילי מימן ו/או ע"י ב"כ עוה"ד       

  44104כפר סבא  ,548ת.ד. (בית הפעמון),  20מרח' התע"ש       

  09-7652207  ; פקס':09-7652208טל':       

  -גד  -

  515163657ח.פ.  בע"מ מחסי השוקכ..     :ההמשיב

  באר שבע ,80שלשת בי עין חרוד מרח'       

   

  );לצורכי סמכות עייית( מיליון ש"ח 2.5-מעל לשווי התביעה הייצוגית המשוער: 

  . (כון למועד הגשת בקשה זו) ₪ 200שווי התביעה האישית: 

  בקשה לאישור תובעה כייצוגית

  כדלקמן: להורותבית המשפט הכבד מתבקש 

כתובעה  (המוגשת בד בבד עם בקשה זו) הלהגיש את התובעה כגד המשיב להתיר למבקש .1

חוק תובעות (להלן: " 2006 –ייצוגית בהתאם להוראות חוק תובעות ייצוגיות, תשס"ו 

  ").ייצוגיות

 ") כדלקמן:הקבוצה המיוצגתלהגדיר את הקבוצה בשמה מוגשת התובעה הייצוגית (להלן: " .2

החל מתחילת אשר " אגודה צרכית שיתופית בע"מ –אופ ישראל -קו" אגודת חברכל "

עקב  החה קבועה ברכישת מוצריםלקבלת כחבר האגודה ות הזכשללה ממו  2019שת 

  " צטרפותו למועדון לקוחות המשיבה.ה

 כמו כן: .3

) 1(ב)(4-ו) 1(א)(4התאים הקבועים בסעיפים  לקבוע כי מתקיימים בעייו של המבקש .3.1

  לחוק תובעות ייצוגיות;

(א) לחוק תובעות 8סעיף לקבוע כי מתקיימים בבקשה דא כל התאים הקבועים ב .3.2

 ייצוגיות;
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בהוצאות  הווסחה, ולחייב את המשיבבבקשה זו אופן פרסום ההחלטה  לקבוע את .3.3

 הפרסום;

 ;זו בקשה בסיפת המבוקשים הסעדים תליתן א .3.4

 .דין עורכי טרחת שכר בצירוף אד הבקשה הוצאות בתשלום ההמשיב את לחייב .3.5

  ה הקדמ  .א

היה "), קואופ" או "האגודה" (להלן: "אגודה צרכית שיתופית בע"מ –אופ ישראל -קו" .4

חברים אשר  12,000-מוה כה עד לאחרוה רשת קמעואות מזון, ואגודה שיתופית אשר הפעיל

 .מחזיקים במיות האגודה

, חברי האגודה זכאים להחה קבועה ובלתי תלויה בכל רכישה שלהם מעבר לשווי המיה .5

 בסיפי קואופ.

 שתה מעת לעת.החה זו יתה במשך שים ושיעורה ה

, וככל הראה עקב קשיים תזרימיים והצטברות חובות, אושרה 2018במהלך חודש ובמבר  .6

 בקשתה של קואופ להקפאת הליכים.

פורסם כי לאחר שאושרה בקשתה של קואופ להקפאת הליכים, , 2019במהלך חודש פברואר  .7

 ואופ.תרכוש את פעילותה של ק המשיבה

על הסכם עם  המשיבה, כחודש לאחר רכישתה את פעילות קואופ, חתמה 2019בחודש מרץ  .8

") להשקת מקס איטלהלן: "") (לאומי קארד בע"מחברת מקס איט פיסיים בע"מ (לשעבר "

 כרטיס אשראי חדש אשר יהווה כרטיס מועדון ללקוחות המשיבה.

חסי השוק בירושלים (לשעבר סיף , במסגרת קיותיו בסיף מ2020בתחילת חודש מרץ  .9

 .להצטרף למועדון הלקוחות ציג המשיבהקואופ), שוכע המבקש על ידי 

המשיבה והופתע לגלות במעמד ערך המבקש את קיותיו בסיף , מכןמספר ימים לאחר  .10

 התשלום כי ההחה שיתה לו במשך שים כחבר אגודה עבור רכישת מוצרים בסיפי קואופ

  .בוטלה

ה, ר אגודה למועדון הלקוחות שלעלה, כי עם הצטרפותו של כל חב בירור מול ציגיה לאחר .11

 .לו כחבר אגודה עד אותו המועד פעלה המשיבה באופן גורף לביטול ההחה הקבועה שיתה

כפי שיפורט בהרחבה בבקשה זו, ביטול ההחה ה"ל בוצע על ידי המשיבה תוך הפרתה את  .12

 :הדין
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כאשר היה מחויבת חוזית לשמירת זכותם של חברי  ת לביטול כאמור;שיש לה את הזכומבלי 

מבלי שהיה מודיעה ומגלה לחברי  לאחר רכישת פעילותה של קואופ; האגודה להחה ה"ל

והכל תוך גרימת זקים  ;האגודה כי ההחה ה"ל תבוטל עם הצטרפותם למועדון הלקוחות

  כספיים לחברי האגודה. 

 ת בית המשפטהצדדים לתובעה וסמכו  .ב

 :המבקש

 לערך 80-, והיו חבר האגודה מאמצע שות העסק בהוראת מדעי המחשב ,מלאי, ג64בן  .13

 ").המבקש"(

  ספח צילום כרטיס חבר האגודה של המבקש מצורףא'.כ 

 : ההמשיב

 "המשיבהלהלן: "לעיל והארץ ( ברחביסיפים  עשרותמפעילה רשת מרכולים ישראלית אשר  .14

  )."מחסי השוקאו "

 סח ה ספח מצורף  המשיבהעתקבכ.' 

 סמכות בית המשפט: 

 הסמכות העייית לדון בבקשה זו. מחוזיקמה לבית המשפט ה המוערך לוכח שווי הבקשה .15

אם  )ג'בארין ' קק"ל 231/69בכל הקשור לסמכות מקומית, הרי שעל פי דין (ראה למשל ע"א 

מבלי להתחשב  התביעה בכל אחד מהםיתן להגיש את הרי שסיפים, יש לתבע מסוים מספר 

 לאותו הסיף.בהכרח קשורה  בכך אם התביעה

גם , רמת גן, ומכאן ש128סיף ברח' ז'בוטיסקי  , למחסי השוק1באתרה שעולה ממצגיהכפי 

 לבית המשפט בתל אביב הסמכות המקומית לדון בבקשה זו.

של  , ומכירתההאגודהואופ, ההחה הקבועה שיתת לחברי של ק פעילותה – כללי  .ג

 מחסי השוקל קואופ

, ממסמכים שהתקבלו העובדות המצויות בפרק זה הין על פי ידיעתו האישית של המבקש .16

וכפי שעולה מפרסומים וכתבות בעיתוות הכלכלית שפורסמו לציבור ואשר מצורפים  אצלו

 לבקשה זו.

 

                                                           
1
 shuk.net/?page_id=11834-https://m 
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  וההחה הקבועה היתת לחבריה פעילותה של קואופ – כללי. 1ג.

, כון מתהה ,היה אגודה שיתופית אשר הפעילה עד לאחרוה רשת קמעואות מזון קואופ .17

חויות במרחב הכפרי אשר מופעלות  130-בהפעלה עצמית ועוד כ סיפים 40-כ ,2018לשת 

 .מכוח זכייות

, כדוגמת המבקש, רובםכאשר ו, אשר מחזיקים במיות האגודה םחברי 12,000-קואופ מוה כ .18

 אגודה במשך שים רבות.ההים חברי 

הים מתחלקים בעיקרם לשתי קבוצות: חברי אגודה ש האגודהככל שידוע למבקש, חברי 

 כל חבר אגודה מחזיק במיה אחת.כאשר ו צרכים, וחברי אגודה שהים קואופ עובדי

בכל להחה קבועה ובלתי תלויה  םזכאי חברי האגודהאשר הים אוחזים,  מעבר לשווי המיה .19

 רכישה שלהם בסיפי קואופ.

רק וכאשר  ,במשך שים יתה "),תקון האגודה(להלן: " תקון האגודהקבועה בהחה זו 

  שתה מעת לעת.ה שיעורה

  :2012ומשת  2009לתקון האגודה משת  22סעיף  עיין זה אתל ראה

  :ברווחים השתתפות"

רווחי האגודה באמצעות שיעור ההחות אשר הים החברים משתתפים בחלוקת 

  מקבלים בקיותיהם בסיפי האגודה.

מזכירות האגודה מוסמכת לקבוע מעת לעת את שיעור ההחה בקיות החברים, 

ודירקטוריון החברות הבות מוסמך לקבוע את שיעור ההחה בקיות החברים בחברות 

  הבות."

  :2012ומשת  9200לתקון האגודה משת  25סעיף  וכן

  החברים זכויות"  

והחברות הבות שלה בשיעור החות כפי  האגודה בסיפי לקות זכאי חבר כל  .א

  שיוחלט מעת לעת ע"י מזכירות האגודה או דירקטוריון החברות והבות."

  ים העתקון האגודה מהשספח גמצורף  2012-ו 2009תקכ'.  

ולמען הסר ספק באשר לקיומה של ההחה ה"ל, התקבלה אצל המבקש הודעת  ,למשלכך  .20

  :מהו שיעורה באותו המועדובמסגרתה צוין בין היתר  21.6.2017קואופ מיום 

בהיקף של  –שותה שיטת מתן ההחות כך שההחה  2016באפריל,  1- כידוע, החל מה"

  בכל קיה." ופהיתת באופן אוטומטי בעת התשלום בק –מערך הקיה  10%
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  ספח מצורף  21.6.2017העתק הודעת קואופ מיוםד'כ.  

על  במועד הרלווטי לבקשת האישור עמדו לעיל, שיעור ההחה השתה במשך השים,כמצוין  .21

 ").אגודהההחת חברי (להלן: "מכל רכישה בסיפי קואופ  5%

 למחסי השוק מכירת סיפי קואופ. 2ג.

אושרה  עקב קשיים תזרימיים והצטברות חובות,וככל הראה , 2018חודש ובמבר מהלך ב .22

 .בקשתה של קואופ להקפאת הליכים

כתבה בעיתון  תוכן הבקשה להקפאת הליכים וסיבותיה, פורטו וצוטטו בין היתר במסגרת

  :28.11.2018מרקר" מיום -"דה

ועות האגודה והרשת כי יש להם כסים בשווי גבוה יותר מהחובות ט...  "בבקשה

הקיימים, וכי הבעיה היא תזרימית קודתית (בין השאר בשל הוצאות חד פעמיות 

  ועסקות כסים שמתעכבות)."

  עוד צויו בכתבה ה"ל העובדות שלהלן:

לקשיים בעקבות יסיוותיה להתרחב ולהתחרות מול שחקיות  קלעה קואופ 2011- ב"

גדולות בשוק, תחרות שגררה את הההלה הקודמת לרכישת סיפים ורשתות וספות, 

 150-חלקן מפסידות, ולמיוף משמעותי של החברה, שהגיע לבסוף לחוב של יותר מ

ברה את עופר מיליון שקל. לאור הקשיים רשם האגודות השיתופיות מיה אגודה ולח

  פיישטיין כמהל מיוחד, שמאז מיישם תכוית הבראה ומשמש כיום כמכ"ל החברה.

ורשומה בירושלים. היא  1950-קואופ ישראל היא אגודה צרכית שיתופית שהתאגדה ב

החברה מחזיקה בשליטתה ברשת הסופרמרקטים המתפקדים כיחידה כלכלית אחת. 

והקימה רשת של זכייות בפריפריה הכפרית, שם סיפים בהפעלה עצמית,  42מפעילה 

קואופ מעסיקה . לפי הבקשה, חויות ממכר קטות במרחב הכפרי 130- היא מפעילה כ

מקצרין ועד אילת, אך כתב כי במסגרת תוכית ההתייעלות, מספרם  עובדים  940-כ

 850צפויים להיות בחברה  2019החל להצטמצם בהדרגה, כאשר החל מחודש יואר 

  עובדים ...

הצליח פיישטיין להחזיר את החברה לדפוס פעולה תקין, תוך  2011-לפי הבקשה, מ

התבססות על התייעלות עסקית, מכירת חברות בות וסיפים מפסידים, צמצום החוב 

בקשה זו מוגשת בשל הקושי התזרימי הבקאי, השבחת דל"ן והרחבת בסיס ההון. "

זה מוע ממה להמשיך ולממן במימון בייים את  גרידא שאליו קלעה האגודה. קושי

". כתב. "המבקשות מוצאות את הליכי ההבראה והתייעלות המבוצעים על ידי החברה

עצמן חשופות להליכים משפטיים שעשויים להיקט גדן בשל הקושי התזרימי שאליו 

 קלעו. זאת בשעה קריטית להמשך ביצועה של תכית ההבראה וההתייעלות והמשך

  מכירתם של הכסים", כתב.
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. מחזור כ"עסק חי" על מת להוציא אותה מהמשבר קואופ מבקשת להפעיל את החברה

מיליון שקל. לפי הבקשה, סך הכסים  784בהיקף של  2017-ילות של הרשת היה בעהפ

 200מיליון שקל, וסך החובות איו עולה על  250- והזכויות של האגודה והחברה הוא כ

  .מיליון שקל

אלף אזרחים ישראלים, ללא גרעין  12-הם חברי האגודה, כ בעלי הבית של הרשת

  ."החברה שליטה, שרואים רווח בקייה מוזלת במרכולי

  ספח מצורף  28.11.2018מיום  "דה מרקר"כתבה בעיתון ההעתקה'כ.  

(עו"ד ס  בהמשך לאמור לעיל ולאחר קבלת הבקשה להקפאת הליכים, מוו לקואופ אמים .23

בל הצעות לרכישת לק , כחלק מהיסיון להבראת קואופ,אשר ביקשו ,ורו"ח ברדיצ'ב)

 .פעילותה

 ,, לאחר שהוגשו מספר הצעות על ידי רשתות השיווק השוות2019במהלך חודש פברואר   .24

 כי מחסי השוק היא זו אשר תרכוש את פעילותה של קואופ. פורסם

סוף הסאגה: רשת אשר כותרתה " 26.2.2019מיום במסגרת כתבה בעיתון "כלכליסט" 

  :צוין כדלקמןמיליון שקל"  148מחסי השוק רוכשת את הקואופ תמורת 

"רשת מחסי השוק היא הזוכה בעסקה לרכישת פעילות הקואופ: כך קבע היום (ג') השופט 

 148אלכסדר רון מבית המשפט המחוזי בירושלים. בעלי מחסי השוק, שלום עמן, ישלם 

הממוה על התחרות התבקשה לתת אישור סופי לזכייה בתוך שבוע. בקביעתו  מיליון שקל.

ציין השופט כי החלטתו לא היתה שוה גם אם רמי לוי לא היה מודיע על משיכת הצעתו. 

  "בכך הסתיימה סאגת המכירה של הרשת, שקלעה להקפאת הליכים לפי כחודשיים.

  ספח ו'. מצורף 26.2.2019ום מי "כלכליסט"העתק הכתבה בעיתוןכ  

  חסי השוק להפקת כרטיס מועדון לקוחותלמאיט בין מקס לשיתוף פעולה הסכם . 3ג.

חתמה מחסי השוק על הסכם פעילות קואופ, את  הרכישתאחר ל , כחודש2019בחודש מרץ  .25

 . "+wincardבשם " להשקת כרטיס אשראי חדש ")בע"מ לאומי קארד(לשעבר "עם מקס איט 

 ,למועדון הלקוחות של מחסי השוק הצטרפותותהווה את  הפקתו של כרטיס זה ללקוח

-" ומועדון הלקוחות": בהתאמה (להלן לרבות סיפי קואופ שרכשו החות בסיפים קה לווי

 .")כרטיס מועדון הלקוחות"

רשת מחסי השוק עוזבת את אשר כותרתה " 31.3.2019כתבה בעיתון "גלובס" מיום ב .26

  :צוין בין היתר כדלקמן "MAXה על הסכם עם מישראכרט: חת
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"רשת מחסי השוק, הרוכשת של קואופ הקורסת, חתמה על הסכם להשקת כרטיס 

לשעבר לאומי קארד. הכרטיס יקה החות בלעדיות בחויות  MAXאשראי חדש עם 

  .ותהרשתובאתר הרשת, כולל בסיפי הקואופ, ויאפשר צבירת קודות על קיות בסיפי 

...  

ון כרטיסי אשראי בשיתוף עם ישראכרט. היה מועד עד היום למחסי השוקציין כי 

  .שים 7- , וזאת לתקופה של כMAXור, חתמה החברה על הסכם חדש עם מכעת, כא

בשה הראשוה, כך מבטיחים היום (א') במחסי השוק, הכרטיס יהיה פטור מתשלום 

  .ויעיק הטבות ומבצעים הן ללקוחות מחסי השוק והן ללקוחות קואופדמי כרטיס 

. שלום אלף לקוחות 300-לפי מחסי השוק, מועדון הלקוחות של הרשת מוה כיום כ

או צופים כי מהלך זה יוביל השוק, מסר היום: " עמן, בעלים ומכ"ל של רשת מחסי

" ... להערכת מחסי 2019במהלך  לגידול משמעותי במועדון הלקוחות ובהיקפי המכירות

השוק, המיזוג עם רשת הקואופ, שהושלם בשבוע שעבר, הפך אותה לרשת החמישית 

  בגודלה בישראל.

סיפים. לאחרוה רכשה הרשת את רשת  66ומוה  1996-רשת מחסי השוק וסדה ב ...

 מיליון 200- קואופ שקלעה להקפאת הליכים, לאחר שהגיעה לחובות בהיקף של כ

  שקל."

  ספח  מצורף 31.3.2019מיום  "גלובס"העתק הכתבה בעיתוןזכ.'  

 : פרק זהעובדות  לסיכום .27

  אושרה בקשתה של קואופ להקפאת הליכים; 2018בחודש ובמבר 

  רכשה מחסי השוק את פעילותה וסיפיה של קואופ; 2019בחודש פברואר 

להפקת כרטיס אשראי חדש אשר  התקשרה מחסי השוק עם מקס איט 2019בחודש מרץ 

  הווה כרטיס מועדון ללקוחות מחסי השוק.מ

  עייו של המבקש – רקע עובדתי  .ד

 טרפותו של המבקש למועדון הלקוחותהצ. 1.ד

ך את ורהג לעומטבע הדברים היו חבר האגודה במשך שים רבות, כמצוין לעיל, המבקש  .28

 ואותה קיבל בפועל וליהות מהחת חברי האגודה לה הוא זכאי קואופקיותיו בסיפי עיקר 

 .במשך תקופה ארוכה
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למועדון הלקוחות של מחסי של המבקש , ועד להצטרפותו ית לבקשה זובתקופה הרלווט .29

  מכל רכישה.  5%על  החת חברי האגודהכאמור עמדה  השוק כפי שיפורט להלן,

שצבר  סך החיסכון על הקבלה מצויןכאשר ואופן אוטומטי במעמד התשלום ב הית ההחה

 "חבר מועדון".כ אותו לקוח במהלך הרכישה

, במסגרת קיותיו בסיף מחסי השוק בירושלים (לשעבר סיף 2020בתחילת חודש מרץ  .30

להפקת הסכמתו תן את  ,הצטרף למועדון הלקוחותקואופ), שוכע המבקש על ידי הקופאי ל

להשלמת תהליך  כי ציג מקס איט ייצור עמו קשרכן את הסכמתו וכרטיס מועדון הלקוחות, 

 .ההפקה

יצוין ויודגש, כי בשלב זה לא אמר למבקש כי הפקת כרטיס מועדון הלקוחות תבטל באופן 

  .כפי שהתברר לו לאחר הצטרפותו וכמפורט בהמשך מיידי את זכותו להחת חברי האגודה

יכם עמו טלפוית את הפקת כרטיס וס איט סמקם המבקש ציג , התקשר עמכןיום לאחר  .31

 והמועד בו יקבל אותו. הלקוחות, תאי ההפקה מועדון

שלח כשבועיים לאחר שיחתו  הלקוחות מועדוןכי כרטיס  להשלמת התמוה העובדתית יצוין,

 מול מקס איט. פקהההתאי ואליו צורף מסמך המסכם את  של המבקש עם ציג מקס איט

 מועדוןהצטרפותו ללאחר  בוטלה המבקש כי זכאותו להחת חברי האגודה גילויו של. 2.ד

 הלקוחות

ערך , את כרטיס מועדון הלקוחות קיבל ובטרםשיחתו עם ציג מקס איט, מספר ימים לאחר  .32

 בסיף מחסי השוק. יוקיותאת  המבקש

אשר יתה כאמור באופן קבוע  תע המבקש לגלות כי החת חברי האגודההופ במועד התשלום

עדיין מצוית עובדת היותו "חבר  על גבי הקבלה וכאשר , בוטלה ,ואוטומטי במועד התשלום

  .מועדון"

  ספח מצורף  16.3.2020העתק קבלה מיוםחכ'.  

אולם מוגדר  ,אגודהמזוהה במחשב כחבר אכן העלה, כי המבקש ציג הסיף בירור קצר אצל  .33

  .מרשימת הזכאים להחת חברי האגודה קכ"חסום להחה" ומח

המבקש פה למהלת הסיף, אך ללא הועיל. לטעת מהלת הסיף שיוי ההגדרות במחשב 

  איו בגדר סמכותה.

יצוין, כי בבירור וסף אותו ערך המבקש בקרב עובדי הסיף עלה, כי לקוחות וספים אשר  עוד .34

  .אגודהי מחסי השוק אשר הים חברי דחסמו מקבלת ההחה וכך גם עוב אגודההים חברי 
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היה  ה המשותף לביטול החת חברי האגודהלטעת עובדי הסיף איתם שוחח המבקש, המכ

 . הלקוחות מועדוןועדון הלקוחות והפקתם את כרטיס הצטרפותם למ

  למחסי השוק קודם להגשת בקשת האישור המבקשפיותיו של . 3.ד

תב לשירות הלקוחות של , פה המבקש בכחברי האגודה ר גילויו את ביטול החתמיד לאח .35

וכן לזכות אותו בגין הקיה ההחה, להחזיר את המבקש ביקש  מחסי השוק. במסגרת פייתו

 .)משווי הרכישה 5%אשר היוו (₪  10.65האחרוה בסך של 

  פייה זו לא עתה.

  יית המבקש מיוםספח מצורף  16.3.2020העתק פטכ'. 

אל שירות הלקוחות, אך גם פיה זו לא זכתה שלח המבקש פייה זהה וספת לאחר מכן  .36

 .למעה

 בהמשך להתעלמותה של מחסי השוק פה המבקש אל ייעוץ משפטי.  .37

  שלח מכתב מטעם בא כוחו של המבקש אל מחסי השוק. 31.3.2020ביום 

יחסותה את התיאת העובדות הרלווטיות וביקש שוב פירט המבקש במסגרת מכתב זה 

  .זכאותו להחת חברי האגודה מחסי השוק לסיבת ביטולהמפורטת והסברה של 

  ספח מצורף  31.3.2020העתק מכתב ב"כ המבקש מיוםיכ'. 

 עם ב"כ המבקש.טלפוי מחסי השוק קשר  ב"כבהמשך למכתב ה"ל, יצרה  .38

של המבקש בוטלה  י האגודהכי החת חבר ב"כ מחסי השוקבמסגרת שיחתם אישרה 

  להצטרפותו למועדון הלקוחות.המשך ב

אין מדובר במקרה פרטי  אישרה ב"כ מחסי השוק כי ,משך לשאלת ב"כ המבקשבהעוד ו

אשר  חבר אגודה לכלבאופן גורף בוצע מ ה של החת חברי האגודהביטולוכי  של המבקש,

  הפיק את כרטיס מועדון הלקוחות. הצטרף למועדון הלקוחות ו

איט מקס להשיב את ההחה עליו לפעול מול ככל שהמבקש מעויין עוד צייה הציגה, כי 

עקב שלילת  ת המבקשכי אין בכוות מחסי השוק לפצות א, והכרטיסשל  לצורך ביטולו

  .עד כה החת חבר האגודה בגין הרכישות אותן ביצע

לאחר שמסרה למבקש תגובתה ה"ל של מחסי השוק, פה המבקש שוב לשירות הלקוחות  .39

 ועמד על השבת החת חברי האגודה וזיכויו בגין ההחה ששללה ממו.של מחסי השוק 

  זו לא זכתה למעה עייי מצדה של מחסי השוק.פיה 
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חברי על ידי מחסי השוק באופן גורף לכל  בוצע האגודה ילאחר שלמד כי ביטול החת חבר .40

המצטרפים למועדון הלקוחות, ולאחר שמחסי השוק סירבה לפצותו בגין ההחה האגודה 

ששללה, החליט המבקש להגיש בקשה זו על מת לפעול להסדרת העוול הטען לכלל חברי 

 הקבוצה המיוצגת.

 הטיעון המשפטי  .ה

ואין למחסי השוק  היותם בעלי מיה באגודה מעצם היהזכותם של חברי האגודה להחה . 1ה.

  כל זכות לבטלה

כל שיוי . החת חברי האגודה יתת לחברי האגודה כחלק מזכויותיהם כבעלי מיה באגודה .41

ומוסדותיה ובכפוף  של זכות זו, קל וחומר ביטולה, צריך להיעשות על ידי האגודה עצמה

 . האגודה תקוןלהוראות 

מגלמת את  , ההחה ממה הים חברי האגודהלתקון האגודה 25-ו 22פים כמצוין בסעי .42

 האגודה רווחי בחלוקת משתתפים החברים: "זכותם להשתתפות בחלוקת רווחי האגודה

   ..."מקבלים הים אשר ההחות שיעור באמצעות

בעל היה זכות בסיסית של כל בעל מיה, בין אם עסקין ב להשתתף ברווחי תאגידזכות ה

 מיה של אגודה שיתופית ובין אם של חברה ציבורית או פרטית.

היה על פי דין ומכוח היותם בעלי מיה באגודה, וכן מאחר וזכותם של חברי האגודה להחה 

ובמיוחד  זכות לשיוי זכות בסיסית זו, , אין למחסי השוק כלעצמוקבועה בתקון האגודה 

  לה.אין לה כל זכות לבט

מבקשת ככל שמחסי השוק תעיק זכויות למי מלקוחותיה, כדוגמת ההטבות אותן היא  .43

לחברי מועדון הלקוחות, או אז תוכל לשות את תאי ההטבות ככל שתחפוץ (ובכפוף  להעיק

 לדין כמובן).

לפעול לשיוי או לביטול זכות של חבר  – של האגודה –ככל שברצוה של האגודה, ויודגש  .44

 עשות כן כפי שקבע בתקון ועל ידי מוסדות האגודה בלבד.אגודה, יש ל

לתקון האגודה קובע, כי שיעור ההחה יוחלט מעת לעת על ידי מזכירות  25כך למשל סעיף 

, והכל כמובן תוך ידיעתם של כלל חברי האגודה ומתן האגודה או דירקטוריון החברות הבות

  .האפשרות להתגד לכך ככל שיחפצו

היה זכות בסיסית, על פי דין ועל פי תקון זכותם של חברי האגודה ולה, כי מן המקובץ ע .45

 הועקה על ידי מחסי השוק והיא איה שלה לבטלה. מעולם לא  זו החההאגודה. 
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  יש התחייבות מפורשת לשמירה על זכותם של חברי האגודה להחהלמחסי השוק . 2ה.

וק לא רק שלא מכירת פעילותה של קואופ למחסי השההסכמות בקשר לכפי שיפורט להלן,  .46

הזכות לביטול החת חברי האפשרות להיכס לעלי האגודה וכפועל יוצא את את  בידיה ות

התחייבותה של מחסי השוק את באופן מפורש  כללואלא אף  ,(במישרין או בעקיפין) האגודה

 קואופ.פעילות  רכישתבתקופה שלאחר גם ת זכות זו שמירל

ראשית יצוין, כי המבקש פה הן לאמי קואופ והן לרשם האגודות השיתופיות על מת לקבל  .47

העתק של ההסכם למכירת פעילותה של קואופ, אך כון למועד הגשת בקשה זו טרם התקבל 

 .העתק

וספים אודות יתן ללמוד ממקורות גם אם העתק הסכם זה לא יועבר לידי המבקש, הרי ש .48

, ללמוד על חסי השוק לביטול החת חברי האגודה, ואף למעלה מכךהיעדר זכותה של מ

גם ובמיוחד לאחר  המפורשת לשמירה על זכותם של חברי האגודההחוזית התחייבותה 

 .רכישת פעילותה של קואופ

פי ידיעתו ועל פי  כך למשל, ובהמשך לפיותיו של המבקש, הודיעו ב"כ אמי קואופ כי על .49

מחויבת להמשך מתן החת חברי האגודה , מחסי השוק של קואופ הפעילותההסכם למכירת 

 .גם לאחר מועד המכירה

  י קואופ למבקש מצורףאמ ספח העתק תכתובת בין ב"כיא'כ. 

, כחודש לפי אישור בית 30.1.2019ביום מקור וסף היו כתבה בעיתון "גלובס" שפורסמה  .50

המספרים מאחורי ההצעות כותרתה: "ו המשפט למכירת פעילות קואופ למחסי השוק,

 לרכישת קואופ חשפים; רמי לוי וזול ובגדול המובילים".

בין היתר פורטו בכתבה ההצעות שיתו על ידי הרשתות השוות לרכישת קואופ. ההצעות 

התייחסו הן לגובה התשלום אשר כל רשת הציעה והן התחייבויות לשמירה על זכויות חברי 

  רכים.עובדים וצ –האגודה 

י השוק צוין במסגרת הכתבה כי מחסי השוק התחייבה בכל הקשור להצעתה של מחס

גם לאחר  החת חברי האגודה תמשיך להתקיים ללא הגבלת זמןת הצעתה כי במסגר

  :הרכישה

מיליון שקל, עם  118-רשת מחסי השוק ביהולו של שלום עמן הציעה הצעה בגובה של כ"

סיפים. כמו זול ובגדול, גם  3המרחב הכפרי, תוך שהיא מחריגה מיליון וספים עבור  3.5

מיליון שקל, ויחד עם התמורה מהסיפים האחרים  10מחסי השוק תכבד תווים בהיקף של 

הרשת תעיק מיליון שקל.  138.8התמורה המשוקללת עבור הושים תעמוד על  –שיוחרגו 

. גם מחסי השוק מהלת מגעים עם לבעלי המיות באגודה, ללא הגבלת זמן %5החה של 

  העובדים."
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  ספח מצורף  30.1.2019העתק הכתבה בעיתון "גלובס" מיוםביכ'. 

להתחייבותה של מחסי השוק לשמירת זכויות חברי האגודה היה  מקור וראיה וספים .51

העתקו של ההסכם הקיבוצי המיוחד שחתם בין מחסי השוק ל"הסתדרות העובדים הכללית 

 23.6.20192על ידי משרד העבודה והרווחה ביום אשר פורסם ו ,19.2.2019ביום  החדשה"

 ").ההסכם הקיבוצי(להלן: "

ואופ על ידי מחסי בין יתר תאי ההסכם הקיבוצי אשר ביקש להסדיר את קליטת עובדי ק

התייחסות מפורשת לשמירה על זכותם של העובדים  קיימת ,ת הפעילותהשוק לאחר רכיש

 גם לאחר המכירה.להחת חברי האגודה י אגודה שהים חבר

 להסכם הקיבוצי: 8כך מצוין בסעיף 

  החות והטבות, קיות לעובדים:"

חודשים החל ממועד  24למשך  %5החה על קיות העובדים תהיה בשיעור של . 8.1

  .העברה

 לעיל, משך מתן ההחה כאמור ישקל 8.1חודשים כאמור בסעיף  24. לאחר תום 8.2

 מחדש על ידי הרוכשת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי."

  ספח העתק ההסכם הקיבוצי מצורףגיכ.' 

למחסי השוק היתה כי כדברי ב"כ אמי קואופ והאמור בכתבה ה"ל, , או למדים הה כי כן .52

 האגודה.התחייבות חוזית מפורשת לשמירה על החת חברי 

קבע לכל  הכפי שמציין ההסכם הקיבוצי, הרי שמועד פקיעת גם אם החה זו מוגבלת בזמן

  .ם עובדים, וזאת בקשר לחברי אגודה שהי2021המוקדם לתחילת שת 

למחסי השוק אין כל סמכות או זכות לשלול החה אשר המקובץ עולה, כי לא זאת בלבד ש מן .53

בות חוזית מפורשת , אלא שקיימת התחייושהיה זכות בסיסית של כל בעל מיה לא היא תה

 מצידה על שמירה על זכות זו גם לאחר מועד רכישתה את פעילות קואופ.

 וביל לביטוללמועדון הלקוחות ת םגילתה לחברי האגודה כי הצטרפותמחסי השוק לא . 3ה.

  החת חברי האגודה

בין אם למחסי השוק הזכות לביטול החת חברי האגודה ובין אם לאו, הרי שבכל מקרה היא  .54

מעה מלגלות בפי חברי האגודה שהצטרפותם למועדון הלקוחות תוביל לביטול החת חברי 

 האגודה.

                                                           
2
 https://apps.moital.gov.il/WorkAgreements/  



  26מתוך  13עמוד 

 

בהתקיימן של  האגודהלבטל את החת חברי היתה גם אם ייקבע, כי מחסי השוק רשאית 

זו סיבות מסוימות, הרי שחובה עליה, לכל הפחות, להודיע לחברי האגודה כי זכאותם להחה 

 עוד קודם להחלטתם. , וזאתהלקוחות מועדוןקת כרטיס תבוטל עם הפ

מסגרת בעובר להצטרפותו של חבר אגודה למועדון הלקוחות לא  –הודעה זו איה במצא  .55

, מול ציג מחסי השוק הפרוטלית מועד ההצטרפותים של מחסי השוק, לא בימצגיה השיווק

  ולא לאחר מכן במסגרת תקון מועדון הלקוחות.

  השיווקיים עה על ביטול החת חברי האגודה במסגרת מצגיהידהשוק איה מומחסי 

 המצג שלהלן:בקשר להצטרפות למועדון הלקוחות מועלה  3מחסי השוקבאתר  .56
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 י השוק באתרה מצורף יהעתק מצגיה השיווקיספח ם של מחסדיכ'. 
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ההטבות והמבצעים להם זכאי לקוח המצטרף למועדון הלקוחות  כפי שיתן להבחין, מלבד .57

  אין כל תאי או ציון בדבר ביטול החת חברי האגודה למצטרפים שהים חברי אגודה.

 מחסי השוק איה מודיעה על ביטול החת חברי האגודה במועד ההצטרפות

טלי על ידי עובדי כפי שפורט לעיל, גיוסם של לקוחות למועדון הלקוחות מבוצע באופן פרו .58

 מחסי השוק במועד הרכישה או התשלום.

במועד הגיוס לא מצוין בפי הלקוחות שהים חברי אגודה כי החתם תבוטל, וכן לא מוצג 

  בפיהם תקון מועדון הלקוחות בטרם הצטרפותם.

זאת, גם כאשר מצוין על גבי המחשב ובפי ציג מחסי השוק כי הלקוח שלפיו היו חבר כל 

  אגודה שזכאי להחת חברי האגודה. 

 מחסי השוק איה מודיעה על ביטול החת חברי האגודה במסגרת תקון מועדון הלקוחות

המסדיר הפיה לתקון  ישה ה"ל ים השיווקייםהמצג סוףבכפי שיתן להבחין לאחר מאמץ,  .59

תקון (להלן: "את ההטבות שיתקבלו לתאיו  ומכפיףאת ההצטרפות למועדון הלקוחות 

 . ")מועדון הלקוחות

יצוין בהקשר זה, כי במועד הגיוס הפרוטלי לא מוצג תקון מועדון הלקוחות בפי הלקוח, כך 

 קבל את תאיו.שממילא אין באפשרותו לעיין בו בטרם יצטרף למועדון הלקוחות וי

עיון בתקון מועדון וגם אם היה מוצג בפי הלקוחות בטרם הצטרפותם,  ,ובין כך כך בין .60

מציין כי הגרסה המעודכת האחרוה היה ו(אשר מפורסם באתר מחסי השוק הלקוחות 

, מעלה כי אין כל ציון באשר הוא ), קרי לאחר רכישת פעילותה של קואופ2019חודש יוי 

 לה של החת חברי האגודה.בקשר לביטו

תקון מועדון הלקוחות מרבה לפרט אודות ההטבות שייתו ואת ההגבלות והתאים בקשר 

אליהם, אך לא מציין ולו ברמז כי לקוח אשר היו חבר אגודה ייאבד את זכותו להחת חבר 

 האגודה.

  ון מועדון הלקוחות מצורףספח העתק תקטוכ'.  

 יטול החת חבריבליקבע כי למחסי השוק עמדה הזכות י מן המקובץ עולה, כי גם אם .61

ע ולציין בפיהם את דבר הביטול בטרם הצטרפותם ידהאגודה, הרי שחובה היה עליה להו

על מת שיכלכלו את צעדיהם בהתאם ויקבלו החלטה כאשר מלוא  , וזאתלמועדון הלקוחות

 המידע בפיהם.

ה השיווקיים עובר להתקשרות, הן במעמד הן במצגי -מחסי השוק מעה מגילוי כאמור  .62

 במסגרת תקון מועדון הלקוחות. וההצטרפות, והן לאחרי
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  של חברי האגודה םהרעה את מצב מחסי השוק. 4ה.

האגודה כפי שיוכח להלן, מחסי השוק גורמת לזק לחברי האגודה בשלילתה את החת חברי  .63

 למועדון הלקוחות.במועד הצטרפותם 

תוך  בסיף מחסי השוק מקרים בהם רכש המבקש את אותו סל קיות להלן יפורטו שי .64

והשי, כרטיס אשראי האחד, כרטיס מועדון הלקוחות,  –שימושו בשי כרטיסי אשראי שוים 

 מסוג "מסטרקארד" אשר איו קשור למחסי השוק ולמועדון הלקוחות שלה.

" וזו מסטרקארדכרטיס "בעזרת  ערך המבקש קיות בסיף מחסי השוק 6.4.2020ביום  .65

 :הקבלה שהופקה
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בהחה באותו השיעור  ואשר מקור₪  11.60החשבון מציין סך החה של כפי שיתן להבחין, 

  שוקולד "מילקה". –בגין רכישת מוצר ספציפי 

אילו היית חבר מועדון היית חוסך כספים כמו כן יתן להבחין, כי בתחתית הקבלה מצוין כי "

  ."כחברי מועדון מעיקה החות מיוחדות וספים. הצטרפות

יודגש: ההחה ה"ל יתה למבקש ללא כל קשר כי היו חבר אגודה או חבר מועדון לקוחות, 

  והיה החה הקשורה למוצר מסוים אותה כל רוכש היה מקבל באותו המועד.

 םלבסמוך לאותה קיה, ביצע המבקש רכישה וספת, של אותו סל מוצרים, אך הפעם שי .66

 באמצעות כרטיס מועדון הלקוחות. זו הקבלה שהופקה עבורו:
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שוב בזכות מוצר  האשר מקור₪  11.60ה תההחה שיתה היגם במקרה הזה יתן להבחין כי 

  "שוקולד מילקה". –אחד 

, שימושו של הראשוה מן המקובץ עולה, כי ביגוד גמור למצגי מחסי השוק על גבי הקבלה .67

 מועדון הלקוחות לא הגדיל את סך ההחה.המבקש בכרטיס 

יתירה מזאת, הצטרפותו של המבקש למועדון הלקוחות לא זאת בלבד שלא הועילה לו אלא  .68

לו היתה   - ושל כל חבר אגודה שהצטרף למועדון הלקוחותמצבו להרעת ו ון כיסרגרמה לחיס

 להשתייכות שיתה ללא כל קשרה"ל החה בוסף לשהרי  ,ת החת חברי האגודהרשמ

 .5%היתה יתת החה וספת בשיעור של  למועדון הלקוחות,

 בכך, התהלותה של מחסי השוק מרעה למעשה את מצבם של חברי האגודה, הא ותו לא. .69

 עילות התובעה  .ו

 בין יתר סעיפי החוק שהופרו, אך לא רק, בעיין דא:  .70

  הטעיה, השפעה בלתי הוגת ואי גילוי –הפרת חוק הגת הצרכן . 1ו.

 ".מי שמוכר כס או ותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן" כ"עוסקלחוק מגדיר " 1סעיף  .71

 .לציבור מוכרת טובין -מחסי השוק מהווה "עוסק" בסיבות בקשה זו 

במהלך עיסוקו לשימוש  מי שקוה כס או מקבל שירות מעוסק" מוגדר בחוק כ"צרכן"

 ."שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי

המוצרים אשר רכש המבקש עוה על הגדרת "צרכן" וכי כלל בסיבות דא אין כל מחלוקת כי 

  הים לצרכיו האישיים.להחת חברי האגודה זכות הואשר הקו לו את 

  איסור הטעיה

 :כדלקמן הגת הצרכן לחוק 2סעיף  .72

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

-העלול להטעות צרכן בכל עין מהותי בעסקה (להלן –מועד ההתקשרות בעסקה  לאחר

  הטעיה);"

 מחסי השוק מטעה על דרך המחדל את חברי האגודה המים על לקוחותיה. .73

כרטיס המועדון תישלל עם הפקתם את האגודה כי מחסי השוק איה מציית בפי חברי 

 מהם זכותם להחת חברי האגודה.
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עובר להתקשרות, הן  מחסי השוק מעת מלציין מידע זה, הן במסגרת מצגיה השיווקיים

והן במסגרת תקון מועדון הלקוחות.  במועד ההתקשרות הפרוטלית מול ציגיה בסיפים

ראשון ה הקיותרק במועד גלה לחבר האגודה תלמעשה וכפי שפורט לעיל, שלילת ההחה מ

  .הלקוחות מועדוןשלאחר הפקת כרטיס 

 "עייןכי שלילת ההחה לה הים זכאים במשך שים היה בגדר לא יכולה להיות כל מחלוקת 

עבור חברי האגודה, וחובה על מחסי השוק לגלות מידע זה באופן ברור ובטרם  "מהותי

  הצטרפותם למועדון הלקוחות. 

 מגילוי כאמור, הרי שהיא הטעתה במחדל את חברי האגודה.בשעה בה מעה 

 איסור הפעלת השפעה בלתי הוגת

 :(ב) לחוק הגת הצרכן קובע כדלקמן3סעיף  .74

מעשה), בכתב או בעל פה או בכל דרך  –לא יעשה עוסק, במעשה או במחדל (בסעיף זה "

קה עמו, אחרת, דבר העלול לפגוע ביכולתו של צרכן לקבל החלטה אם להתקשר בעס

באופן שיש בו שלילה של חופש ההתקשרות של הצרכן או פגיעה מהותית בחופש 

  הפעלת השפעה בלתי הוגת)." –ההתקשרות שלו (להלן 

. ם מידע מהותימה המצגים מטעים ומעמחסי השוק הציגה בפי חברי האגודה במקרה דא,  .75

צטרף למועדון ברצום לההאם  של חברי האגודהלהשפיע על החלטתם  בכל אלה היה כדי

 הלקוחות של מחסי השוק או אם לאו.

שהים חברי אגודה, פגעה בחופש  ל הצרכיםהשפעה בלתי הוגת עה מחסי השוק הפעילבכך 

להם להתקשר בעסקה מבלי שכלל המידע הרלווטי עמד בפיהם  ההתקשרות שלהם וגרמה

  .במועד קבלת ההחלטה

 חובת גילוי

 מן:קלרכן קובע כדלחוק הגת הצ 4סעיף  .76

  (א) עוסק חייב לגלות לצרכן:"

כל פגם או איכות חותה או תכוה אחרת הידועים לו, המפחיתים  )1(

 באופן משמעותי מערכו של הכס;

...  

  (ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על שירות."

 לתישלהחת חברי האגודה כי  שהים חברי אגודה הצרכיםהיה לגלות בפי  מחסי השוקעל  .77

 מהם עם הצטרפותם למועדון הלקוחות.

היתה מפחיתה באופן יכר מ"כדאיות"  חברי האגודההצגת המידע המלא והכון בפי 

 היו מכלכלים את צעדיהם בהתאם. צטרפותם למועדון הלקוחות, והםה
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"משמעותי" עבורם, הרי שמחסי , וכאשר מידע זה היו ר מידע זה מע מחברי האגודהכאש

 את חובת הגילוי. הפרההשוק 

(א) לחוק הגת הצרכן קובע כי דין מעשה או מחדל ביגוד לאמור 31יצוין, כי סעיף  עוד .78

בסעיפים ה"ל כדין עוולה לפי פקודת הזיקין, וכי לצרכן עומדת זכות לסעדים בגין עוולות 

 כאמור.

  הטעיהוהפרת הסכם, חוסר תום לב  –1973-הפרת חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג. 2ו.

  בין הצדדים הסכם קיומו של

 עם הצטרפותם של חברי האגודה למועדון הלקוחות כרת הסכם בייהם לבין מחסי השוק. .79

המטיל על כל צד להסכם ההתקשרות את  חוק החוזיםחל בין היתר גם  זועל התקשרות 

לרבות החובה לפעול בתום לב ותוך גילוי אות של כלל הפרטים המהותיים להתקשרותם, 

   .שר להתקשרות/או אי דיוק מכל סוג בקובמיוחד כל פגם ו/או ליקוי

 חוסר תום לב

  .בחוסר תום לב וללא כל גילוי אות חברי האגודהכלפי  הגו מחסי השוק .80

את המידע המלא והאמיתי  שהים חברי אגודה היה להציג בפי הצרכים מחסי השוקעל 

על מת שאלו יחליטו, על בסיס מלוא התוים הצטרפותם למועדון הלקוחות בקשר ל

ם להצטרף או אם לאהרלווטיים, האם ברצו.  

עוד  מחסי השוקהסתרת מידע מהותי והצגת מידע מטעה מהוות חוסר תום לב מהותי מצד 

בשלב המשא ומתן לקראת כריתתו של הסכם, ויש לבטל כל התקשרות אשר התבססה על 

 מידע מוטעה זה. 

 ואי גילוי  הטעיה

מחסי השוק הטעתה את חברי האגודה באשר מעה מגילוי אודות ביטול החת חברי  .81

 האגודה על מת שלא יהססו להצטרף למועדון הלקוחות.

המצגים השיווקיים אודות כרטיס מועדון  –אי הגילוי היו הן בשלב שלפי ההתקשרות 

ציגי מחסי השוק ותקון מועדון הלקוחות  – ואחרילהלקוחות, והן במועד ההתקשרות ו

  את ביטולה של ההחה. עצמו אים מצייים

באופן אגודה לאחר מועד הרכישה הראשון בו יגלה חבר הרק כאמור, הגילוי בפועל היו 

  בוטלה. במשך שים זכאי הכי ההחה לה היעצמאי 
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  , תרמיתרשלות – {וסח חדש} פקודת הזיקיןהפרת . 3ו.

  רשלותתרמית ו

הסב לו זקים ומגיע כדי  . היצג זהאת המבקשוזב והטעתה היצג כ ההציג מחסי השוק .82

  לפקודת הזיקין. 56תרמית כמשמעה בסעיף 

לאי גילויה את ביטול  בכל הקשור כווה או תכון מצד מחסי השוק יקבע כי אין כלגם אם י

ובמצגים  החת חברי האגודה, הרי שלכל הפחות עסקין ברשלותה של מחסי השוק

 רשליים.

  למבקש להצטרף למועדון הלקוחות ולהפסיד את החת חברי האגודה.מצגים אלו גרמו 

בסיבות דומות, וכן לא  כפי שיתן לצפות מותן שירות סביר העללא פ מחסי השוקבכך, 

 .שהים חברי אגודה הצרכיםאת האמצעים הסבירים להבטחת עיייהם של  הקט

  1979-, תשל"טחוק עשיית עושר ולא במשפט. 4ו.

בתקון האגודה והיה ביטוי של זכותם כבעלי  כאמור זכותם של חברי האגודה להחה קבועה .83

 מיות להשתתף ברווחי האגודה.

  .זכות זו היה מיסודות דיי התאגידים ויירות הערך והיה כרוכה בכל מיה ומיה

כמפורט לעיל, למחסי השוק אין כל זכות, חוזית או אחרת, לפעול לביטול זכותם של חברי  .84

 אגודה.האודה מתוקף היותם בעלי מיה ב

ה של החת חברי האגודה בהמשך וביטול ,את כרטיס מועדון הלקוחותפקתו כמצוין לעיל, ה .85

ובפועל היו מוציא כספים רבים יותר מאלו שהוצאו בטרם  של המבקש הרעו את מצבו ,לכך

 הפקת כרטיס מועדון הלקוחות.

ירות או טובת שלא על פי זכות שבדין כס, ש" הקיבלמן המקובץ עולה, כי מחסי השוק  .86

מתעשרת על חשבום של הצרכים שהים חברי היה לחוק ה"ל),  1" (סעיף האה אחרת

  ועליה להשיב את הכספים אשר גבתה ביתר., אגודה

 המיוצגת הקבוצה הגדרת   .ז

אגודה צרכית שיתופית בע"מ" אשר החל מתחילת שת  –אופ ישראל - כל חבר אגודת "קו" .87

שללה ממו הזכות כחבר האגודה לקבלת החה קבועה ברכישת מוצרים עקב  2019

 ." הצטרפותו למועדון לקוחות המשיבה
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 ולחברי הקבוצה הזק אשר גרם למבקש  .ח

היו פוקד את סיפי מחסי השוק פעם בשבוע וכאשר בכל פעם היו מוציא כי  המבקש יעריך .88

 בחודש.₪  2,000-קרי כ₪,  500-כבממוצע 

מכל רכישה, קרי  5%עמד כאמור על  זו שיעור החת חברי האגודה במועד הרלווטי לבקשה

  בחודש.₪  100-החה מצטברת של כ

, ומכאן כי סך זקו כון למועד 2020המבקש הצטרף למועדון הלקוחות במהלך חודש מרץ 

  ₪. 200 - הגשת בקשה זו היו כ

האגודה למבקש ומכאן כי  יכי כון למועד זה טרם הושבה החת חבריצוין בהקשר זה, 

 עסקין בזק מצטבר אשר ממשיך להיגרם למבקש.

ו/או את גודל  ווי התביעה הייצוגית בשלב זהאין בידי המבקש את הכלים לאמוד את ש .89

 .הקבוצה המיוצגת

גם אם חלקם הצטרף  , ומכאן כיחברים 12,000- כמצוין לעיל, סך חברי האגודה היו כ

  שעדיין עסקין בקבוצה גדולה של פגעים.למועדון הלקוחות הרי 

מספר , ובייהם ,כל התוים הרלווטיים לבקשה זו ככלל ולכימות הזק בפרט הבידי המשיב

  חברי האגודה שהצטרפו למועדון הלקוחות ושווי רכישותיהם החל ממועד המעבר.

  לאחר קבלת תוים אלו יתן יהיה לאמוד את גודל הקבוצה המיוצגת.

 מתקיימים בבקשה הקריטריוים לאישורה כתובעה ייצוגית  .ט

 להגיש בקשה לאישור תובעה ייצוגית  המבקש רשאי. 1.ט

  כללי

 המבקש להגיש בקשה לאישור תובעה ייצוגית לעמוד בשלושה תאים מצטברים:על  .90

 ;ייצוגיות תובעות לחוק) א(3 סעיף בגדרי כסת התביעה עילת .90.1

 ;זקעל המבקש להראות כי לכאורה גרם לו  .90.2

 , המשותפות לכלל חברימשפט או עובדה של מהותיות שאלותהתביעה מעוררת  .90.3

 הקבוצה.

  של המבקש בהם. התאים דלעיל ועמידתופורטו שלושת להלן י
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  לחוק תובעות ייצוגיות 3סעיף 

כסת בגדרי סוג תביעה המפורטת בתוספת השייה ואשר בעייה יתן להגיש  הבקשה דא .91

 ישור תובעה ייצוגית כמפורט להלן:בקשה לא

 לתוספת השייה:  1סעיף 

לעיין שביו לבין לקוח, בין אם "תביעה כגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגת הצרכן, בקשר 

 התקשרו בעסקה ובין אם לאו":

המבקש , ולחוק הגת הצרכן 1"עוסק" בהתאם להגדרת סעיף  ההי הכמפורט לעיל, המשיב .92

  .ה"לקוח" של המשיב היו

  זק אישי המבקש הראה כי גרם לו

קיה. כמו כן ביטולה של החת חברי האגודה הזיקה למבקש ועדיין מזיקה בכל כמצוין לעיל  .93

המבקש הוכיח, כי התועלת במעברו של המבקש למועדון הלקוחות, ככל שהיא קיימת, היה 

  מוכה מזו המתקבלת מהחת חברי האגודה.

המקרה דא מעורר שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה 

 המיוצגת

צטרף למועדון הלקוחות הים מצגי המשיבה והתהלותה מול כל חבר אגודה שביקש לה .94

 .קבוצה המיוצגתולכלל חברי ה למבקש ם ומשותפים בעיקרםאחידי

חבר אגודה שהצטרף למועדון הלקוחות איבד את זכותו  כלכפי שצוין בפי בא כוח המבקש, 

קיימת אפשרות סבירה כי הגשת התובעה כתובעה ייצוגית להחת חברי האגודה, ומשכך 

תוביל להכרעות בשאלות מהותיות ומשותפות, הן של עובדה והן של משפט, לטובת כלל חברי 

 הקבוצה המיוצגת. 

  בית המשפט רשאי לאשר תובעה ייצוגית זו . 2.ט

  כללי

 תובעה לאישור המבקש על בהם תאים ארבעה מפרט ייצוגיות תובעות לחוק) א(8 סעיף .95

  .תתקבל שבקשתו בכדי לעמוד ייצוגית כתובעה

 "(א) בית המשפט רשאי לאשר תובעה ייצוגית, אם מצא שהתקיימו כל אלה:

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

  הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובעה לטובת הקבוצה;

 ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגת להכרעה במחלוקת בסיבות העיין;תובעה  )2(

 קיים יסוד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייוצג ויוהל בדרך הולמת;  )3(

 יסוד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייוצג ויוהל בתום לב." )4(
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משותפות לכלל חברי הקבוצה תובעה זו מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט ה

  המיוצגת ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובעה לטובת הקבוצה

 ים, והסיבות אשר הובילו להפרות אלו, מעוררהפורט לעיל, טבען של הפרות המשיבכמ .96

 .חברי הקבוצה המיוצגת שאלות מהותיות של עובדה ושל משפט המשותפות לכלל

דה בוטלה עקב הצטרפותו למועדון וגהחת חברי הא ציגי המשיבה אישרו בפי המבקש כי

  הלקוחות, וכי ביטול זה מבוצע באופן גורף ואוטומטי לגבי כל חבר אגודה המבקש להצטרף.

המצגים השיווקיים, מצגי ציגי מחסי השוק  –כך גם כלל המצגים אשר כגדם טוען המבקש 

    והמצגים בתקון מועדון הלקוחות הים זהים לכל חברי הקבוצה המיוצגת.

על בית המשפט הכבד להשתכע טרם אישורו את הבקשה לאישור תובעה ייצוגית כתובעה  .97

י חברולטובת  שייצוגית, כי קיימת אפשרות סבירה שהמחלוקות תוכרעה לטובת המבק

  הקבוצה המיוצגת.

כי ההכרעה  א, אשר מקיימות אפשרות סבירהבית המשפט הכבד מופה לעובדות המקרה ד

כל אשר יידרש לבירור הוא היקף הפרות כי וחברי הקבוצה המיוצגת, ו תהא לטובת המבקש

 והזקים הובעים מכך.  ההמשיב

  בסיבות העייןתובעה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגת להכרעה במחלוקת 

תובעה ייצוגית ועדה בין היתר להבטיח ולהגביר אכיפת זכויות, במיוחד במקרים בהם הזק  .98

  האישי לכל אחד מחברי הקבוצה היו מוך יחסית ואשר איו מצדיק הגשת תביעה אישית.

באלפי עסקין  – לא מבוטלעל פי ההערכות ותוים, ראה כי גודל הקבוצה המיוצגת היו  .99

 רי אגודה.חב

לא תישא בתוצאות  האם לא תאושר הגשת התובעה כתובעה ייצוגית סביר להיח כי המשיב

 .הצרכים בגין הזקים שגרמו להםלא תפצה את ציבור ו מעשיה ומחדליה

 משכך, דרך התובעה הייצוגית היה הדרך היעילה וההוגת להכרעה במחלוקת דן.

  ל כלל חברי הקבוצה ייצוג ויוהל בדרך הולמתקיים יסוד סביר להיח כי עיים ש

בתובעה ייצוגית בשם כלל  תביעתו של המבקש הוגשה בתום לב והיו ראוי לשמש כתובע .100

 חברי הקבוצה.

סיון בתחום הליטיגציה כגד גופים גדולים, לרבות יהים בעלי  באי כוחו של המבקש

 .במיוחד בכל הקשור להגשת תובעות ייצוגיותו

והל בדרך אלו, יש להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה המיוצגת ייוצג וי בסיבות .101

 .הולמת, הן על ידי המבקש והן על ידי באי כוחו
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  קיים יסוד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייוצג ויוהל בתום לב

בתום  ובעה ייצוגית על ידי המבקשבמקרה דא, הוגשה התובעה והבקשה לאישורה כת .102

 לב. 

ואת  לים, והכל על מת לפצות את המבקשהתובעה הוגשה מתוך רצון כן וללא מיעים פסו

  .השל המשיב חברי הקבוצה המיוצגת בגין הזקים שגרמו להם כתוצאה ממעשיה ומחדליה

אין תכליתה של התובעה דא כל רצון לסחיטת פשרה, כי אם רצון אמיתי לסייע לכל מי 

 לקבל פיצוי אות אשר מגיע לו על פי דין. ההמשיב שפגע מהתהלות

, כי עיים של חברי הקבוצה המיוצגת ייוצג ויוהל בתום לב יטען המבקשמשכך,  .103

 ובכפיים קיות.

  סיכום וסעדים  .י

 לדין ולהורות כדלהלן: הבית המשפט הכבד מתבקש בזאת לזמן את המשיב

, הכל המיוצגת להל את התביעה כייצוגית בשמם של חברי הקבוצה לאשר למבקש .104

  כמפורט בבקשה זאת.

 ציווי

מספר חברי לגלות את התוים הבאים:  ההמשיב הורות עלבית המשפט מתבקש ל .105

וסך רכישותיהם החל ממועד הפקתם  ,2019החל משת  האגודה שהצטרפו למועדון הלקוחות

 את כרטיס מועדון הלקוחות וביטולה של החת חברי האגודה בהמשך לכך.

, לרבות אלו אגודהה ילכל חברמיידית בית המשפט מתבקש להורות על המשיבה להודיע  .106

עם הצטרפותו  ממו /תישללהחת חברי האגודה שללה שטרם הצטרפו למועדון הלקוחות, כי

 .לקוחותלמועדון ה

דה שהיו חבר מועדון וגהורות על המשיבה להשיב לכל חבר אבית המשפט מתבקש ל .107

 הלקוחות את החת חברי האגודה.

 פיצוי

בכל חברי הקבוצה המיוצגת  את לפצות הבית המשפט הכבד מתבקש להורות על המשיב .108

  .הסכומים שגבו ביתר בהמשך לביטולה של החת חברי האגודה

בסכום אשר ייקבע על ידי בית המשפט כאומדן לזקי חברי לחילופין, להורות על פיצוי  .109

יבור על פי הקבוצה המיוצגת ו/או פיצוי גלובלי לטובת חברי הקבוצה המיוצגת ו/או לטובת הצ

    חוק תובעות ייצוגיות;
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, וצגתהמי הקבוצה חברי בין גיותוהומ היעדר של בעיה ישה כי יסבור המשפט שבית ככל .110

 הקבוצה את ולפצל ייצוגיות תובעות חוק פי על בסמכויותיו שימוש לעשות בזאת מתבקש

 ;קבוצות לתתי המיוצגת

 המשפט בית ידי על לכון שימצא כפי המיוצגת הקבוצה חברי לטובת אחר סעד כל לפסוק .111

 או בהתאם לסכום המצטבר ממו תהה כל קבוצת הפגעים; הכבד

לחוק תובעות ייצוגיות  22לשלם למבקש גמול מיוחד בהתאם לסעיף  הלחייב את המשיב .112

 כפי שיפסוק בית המשפט;

לחוק  23של המבקש שכר טרחה בהתאם לסעיף  דיולשלם לעורכי  המשיבלחייב את ה .113

 תובעות ייצוגיות כפי שיפסוק בית המשפט.

  

                __________________ 

  , עו"דעילי מימן                         

  ב"כ המבקש     


