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 ת.צ. _______________________                       שלוםבבית המשפט ה

  תל אביבב

  

  512583840 ח.פ. הדרכה מולטימדיה בע"מ –סכימה     :תהמבקש

  5521231קרית אוו  , 31רמז 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  -

  512642281ח.פ.  בע"מ אלבר ציי רכב (ר.צ.)    :המשיבה

  ראשון לציון ,13אריה שקר מרח'       

   

  ;(לצורך אגרה) ₪ מיליון 2.5 עדשווי התביעה הייצוגית המשוער: 

  ₪.  6,430שווי התביעה האישית: 

  בקשה לאישור תובעה כייצוגית

  כדלקמן: להורותבית המשפט הכבד מתבקש 

כתובעה  (המוגשת בד בבד עם בקשה זו) הלהגיש את התובעה כגד המשיב תלהתיר 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

התקשר  אשר בשבע השים שקדמו להגשת בקשת האישורכל לקוח של המשיבה "

והיו משתייך לאחת או יותר מתתי הקבוצות  )"ליסיג"(כרת רכב חעמה בחוזה לה

  שלהלן: 

טוטאל "אשר רכבו גב או עבר תאוה אשר הובילה לאובדן גמור של הרכב (לקוח  )1(

ולחילופין לחתום על הסכם התקשרות  למשיבה בגין כך, קסודרש לשלם ) "לוס

  ;תקופת התקשרות חדשהל חדש

טוטאל "תאוה אשר הובילה לאובדן גמור של הרכב ( אשר רכבו גב או עברלקוח  )2(

  ;דמי השתתפות עצמית למשיבה בגין כך) ודרש לשלם "לוס
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 – באופן חד כיווי בלבדהוצמדו  לקוח אשר דמי השירות אותם שילם למשיבה )3(

  ".עלייה במדד הובילה לעליה בדמי השירות אך ירידה במדד לא הובילה לירידתם

 כמו כן: .3

) 1(ב)(4-ו) 1(א)(4התאים הקבועים בסעיפים ת של המבקש המתקיימים בעיילקבוע כי  .3.1

  לחוק תובעות ייצוגיות;

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

 ייצוגיות;

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 בתשלוםה המשיב את לחייב .3.5

  ה הקדמ  .א

 לבין לקוחותיה. אלברבקשה זו עוסקת בעסקאות מסוג "ליסיג" שבין  .4

ם תמורת תשלואת זכות השימוש ברכב  מהמשיבהמקבל במסגרת עסקאות אלו, הלקוח 

, וכאשר בסיומה של תקופת מוסכמת מראש הלתקופמקדמה ודמי שירות חודשיים ו

להחזירו ולסיים את ההתקשרות  ,רכוש את הרכבההתקשרות מקבל הלקוח את האפשרות ל

 או להחזירו ולהתחיל התקשרות חדשה.

ו זק כי בכל מקרה של גיבת הרכב א ,המשיבה במסגרת הסכמי ההתקשרות שלה קובעת .5

ההתקשרות בין הצדדים תגיע לכדי סיומה  שייגרם לו,("טוטאל לוס") בדן גמור מסוג או

 די גם אם טרם הסתיימה תקופת ההתקשרות.יהמי

 המשיבהעוד קובע הסכם ההתקשרות כי בכל מקרה כאמור של הפסקת ההתקשרות על ידי  .6

 שירות.גמור של הרכב, הלקוח יישלם קס השווה לחודשיים דמי בגין גיבה או אובדן 

חלופה להימע  המשיבהככל שהלקוח מעויין שלא לשלם את הקס האמור, מציעה לו 

להתקשר עמה בהסכם התקשרות חדש וביחס לתקופת התקשרות חדשה, כאשר  - מתשלומו 

 .שתיםתאי ההתקשרות, לרבות ובמיוחד דמי השירות החודשיים, מ

 המשיבהבמקרה של גיבת הרכב או אובדן גמור שייגרם לו, דורשת בהסכמי ההתקשרות ועוד  .7

 מלקוחותיה לשאת בתשלום דמי השתתפות עצמית.
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מגון הצמדה חד כיווית לדמי השירות החודשיים שמשולמים לה,  המשיבהכמו כן מפעילה  .8

 כך שעליית המדד מובילה לעליית דמי השירות אך ירידתו איה מפחיתה מהם.

ביגוד לדין החל עליה  המשיבהבבקשה זו, כלל החיובים ה"ל מבוצעים על ידי כפי שיפורט  .9

ותוך הסתמכותה על תאים בהסכם ההתקשרות אשר מהווים "תאים מקפחים" ב"חוזה 

 לבטלם או לשותם. על כן ישאחיד" ו

 הצדדים לתובעה וסמכות בית המשפט  .ב

 :תהמבקש

(להלן:  טק-והדרכה לחברות היי אשר מעיקה שירותי פיתוחמשפחתית חברה פרטית  .10

 ").תהמבקש"

) ומהלה, מבקשת (יחד עם בת זוגושל היו בעל המיות , ה54191176מטלון, ת.ז.  מר שלום

(להלן:  הגורם אשר התהל מול המשיבה בכל הקשור להתקשרותה עם המבקשת יווה

 .")מטלון"

 : ההמשיב

(להלן:  והחכרת רכבים ("ליסיג") השכרתמכירת,  אחת מהחברות המובילות בישראל בתחום .11

  .אלבר")" או "המשיבה"

 י הצדדיםסח רשם החברות של ש ספח א'.מצורף  העתקכ 

 סמכות בית המשפט: 

 .ום הסמכות העייית לדון בהלבית המשפט השל ,לוכח שווי הבקשה .12

אם יש  ,)ג'בארין ' קק"ל 231/69על פי דין (ראה למשל ע"א בכל הקשור לסמכות מקומית ו .13

יתן להגיש את התביעה בכל אחד מהם מבלי להתחשב מספר סיפים הרי שלתבע מסוים 

 בכך אם התביעה קשורה בהכרח לאותו הסיף.

ומכאן שגם לבית  , לאלבר סיפים בכל הארץ לרבות בתל אביב,1כפי שעולה ממצגיה באתרה

 המשפט בתל אביב הסמכות המקומית לדון בבקשה זו.

תיית  30סעיף כי הסכם ההתקשרות בין הצדדים אשר יוצג בהמשך, קובע ב כמו כן יצוין,

לבתי המשפט בתל אביב הסמכות לדון בכל מחלוקת הקשורה שיפוט ולפיה, גם כן, 

לכל למקום השיפוט הבלעדי יפו -אביב- הצדדים בוחרים בעיר תל" להתקשרות הצדדים:

 תביעה הובעת מהסכם זה".

                                                           
1
 1834https://www.albar.co.il/%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D/  
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 רקע עובדתי  .ג

  הצדדיםהתקשרות . 1ג.

 ."ליסיג" –עוסקת בפעילותה של אלבר בתחום החכרת רכבים  בקשה זו .14

את זכות השימוש כיר חמקבל מהמוכר החבה  ההיה עסק )לרכב ("חכירה" "ליסיג"עסקת 

 עסקאות אלו, וכאשר בדרך כלל מוסכמת מראש הלתקופחכירה חודשיים ותמורת דמי ברכב 

ם תקופת בתואפשרות לרכוש את הרכב ה מלוות בתשלום מקדמה על ידי החוכר וקבלת

 . ")עסקת ליסיג(להלן: " חכירה או להחזירו למחכירה

 יהם ואשר רלווטיי, ובמציעה מספר מסלולים לעסקאות ליסיג אלברבמסגרת פעילותה  .15

 .פרטי-תפעולי ליסיגהיה עסקת  מבקשתל

הים בקשר לכל לקוח  כגד אלבר המועלות בבקשה זו תשיצוין בהקשר זה כי טעות המבק

 אשר התקשר עם אלבר בעסקת ליסיג מכל סוג.

, הלקוח משלם מקדמה שקבעת על ידי אלבר וכן תשלומים פרטיהליסיג ה עסקתבמסגרת  .16

 .החודשיים ירותהמהווים את דמי הש תקשרותלאורכה של תקופת הה חודשיים

 .וטיפולים לרכב כיסוי ביטוחידמי השירות גם כוללים  פרטי- ג תפעוליליסיעסקת במקרה של 

במשך שמוה השים האחרוות לערך,  גה להתקשר עם אלבר בעסקאות ליסיגהמבקשת ה .17

הים מחדשים את התקשרותם  תיימת תקופת ההתקשרות בין הצדדיםכאשר בכל פעם שמס

 לתקופה וספת.

, שוחח מטלון עם ציגי אלבר על מת לדון איתם בהתקשרות 2018במהלך חודש דצמבר  .18

 לתקופה וספת.

עסקאות ליסיג במסגרתן הוצע רכב מסוג הצעות מחיר לשתי פייתו, שלחו למטלון לאחר  .19

, פרטי)-(ליסיג תפעולי ים לרכב, הכולל כיסוי ביטוחי וטיפול"קיה ספורטאז'": עסקה אחת

 ").הצעות המחיר(להלן: " (ליסיג פרטי) ללא ביטוח וטיפולים יהוהשי

יוקדם ויצוין כבר בשלב זה, הצעות המחיר, לרבות ובמיוחד זו הכוללת כיסוי ביטוחי, לא 

ו כל תקציה מכל סוג צייב או ייגרם לו אובדן גמורלמקרה בו הרכב אי, סייג או סייג.  

  ספח העתק הצעות המחיר מצורףב'.כ  

בחרה המבקשת בעסקת , להצעות המחיר אותן שלחה אלברבהמשך , ו6.11.2018ביום  .20

מודל  מסוג "קיה ספורטז'" על החכרת רכבהצדדים  ביןסוכם תפעולי, ו-הליסיג הפרטי

חודשים, החל  30-ל , וכאשר תקופת ההחכרה קבעה")הרכב(להלן: " 2018שת  "אורבן"

 ").התקשרותתקופת ה(להלן: " 5.6.2021ועד  6.12.2018ום מי
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ווטיים והספציפיים לרבהמשך לכך מילאו הצדדים טופס הזמה בו צויו כל הפרטים ה .21

 :")טופס ההזמה(להלן: " לעסקת הליסיג

 חודשים; 30היה  התקשרות כמצוין לעילתקופת ה .21.1

 כולל מע"מ;₪  7,900מקדמה בסך של המבקשת תשלם לאלבר  .21.2

דמי (להלן: " לכל חודש בצירוף מע"מ₪  1,619תשלום החכירה החודשי היו  .21.3

 ");שירותה

ביטוח חובה, ביטוח מקיף וטיפולים  ודמי השירות כוללים ההתקשרות .21.4

 תקופתיים;

בצירוף מע"מ ₪  2,800בצירוף מע"מ או ₪  1,800דמי השתתפות עצמית יהיו  .21.5

 בהתאם לזהות ההג;

 ,או עקב גיבת הרכב לרבות אובדן גמור (טוטאל לוס)ב, במקרה של השבתת הרכ .21.6

 המבקשת תהיה זכאית לרכב חלופי;

ק"מ, כאשר בגין כל ק"מ  20,000מכסת הקילומטרים לתקופת ההתקשרות היה  .21.7

 וסף בצירוף מע"מ;₪  1 תבקששלם המוסף ת

 .בתשלום אגרת הרישוי ישאת תבקשהמ .21.8

  ה מצורףספח העתק טופס ההזמג'.כ 

הסכם שירותי חתם בין הצדדים הסכם התקשרות אשר כותרתו " טופס ההזמהיחד עם  .22

 .א' כספחוכאשר טופס ההזמה מצורף אליו  ")הסכם ההתקשרות" (להלן: "רכב

  ספח העתק הסכם ההתקשרות מצורףד'.כ 

  מעורבותו של הרכב בתאוה. 2ג.

לפות בוקר  04:00לאחר תחילת ההתקשרות), בשעה  שה וחמישה חודשים( 3.5.2020ביום  .23

 ובזמן שמטלון ישן במיטתו והרכב חוה מחוץ לביתו, התגשה הגת עם רכבה ברכב.

מטלון הבחין בתאוה ובזק בשעות הבוקר עם יציאתו מביתו, וכן הבחין כי ההגת הפוגעת 

 הותירה את הרכב הפוגע ואת פרטיה בזירת התאוה.

בהמשך לכך דיווח מטלון לאלבר אודות התאוה, וכשלוש שעות לאחר מכן הגיע גרר מטעם 

 אלבר, פיה את הרכב, והותיר בידי מטלון רכב חלופי.
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 מאחר כי ,ולהפתעתו הרבה הודיעוקשר ציג אלבר עם מטלון הת כשבוע לאחר מועד התאוה .24

בין הצדדים  של ההתקשרות אלבר מודיעה למבקשת על סיומה הרכב הוכרז כ"טוטאל לוס"ו

, וזאת על פי זכותה של אלבר מכוח הסכם לפי מועד סיום תקופת ההתקשרות) מעל לשה(

 ההתקשרות שחתם.

, אשר ע מאוד לגלות שמשמעות התאוה בה היה מעורב הרכבמטלון הופתלמותר לציין, כי  .25

 די שליוהמיל אחריות מצידו, הובילה לכדי סיומה הפתאומי התרחשה ללא ככמובן 

 .לפי המועד שסוכם רבועוד זמן כה  ההתקשרות

מעולם לא צוין הרביעית של המבקשת מול אלבר, וזו היתה תקופת השירות : בהקשר זה יצוין

, לא בהצעות המחיר ולא בשיחות הרבות אותן יהל מטלון בשם בפי המבקשת או מטלון

את סיומה  טוטאל לוס" גורר אחריו"זק לרכב מסוג כי  המבקשת מול ציגי אלבר השוים,

 . ידי של תקופת ההתקשרותיהמ

 לפי המועד שקבע,הודעתה של אלבר על סיום ההתקשרות לוכח  כי ,בפי מטלוןעוד צוין  .26

 שתי חלופות: עומדות בפי המבקשת ,על פי הסכם ההתקשרותו

ובהמשך לכך  להודיע על סיומה המוחלט של ההתקשרות בין הצדדים, האחת, .26.1

  ;ה לשי חודשי דמי שירות בגין סיומה המוקדםהשווקס  לשלם

 דשיםתאים חב ,תקשר עם אלבר בהסכם התקשרות חדשהשייה, לה .26.2

  .ובכך להימע מתשלום הקס ,חדשה להתחיל תקופת התקשרותו

ה קיבל מטלון לצורך התקשרות חדשה , כי ההצעה אותבקשר לחלופה השייה ויודגש יצוין .27

עמדה על דמי שירות חודשיים  ,)1600(קיה "ספורטאז'" בדיוק שימוש באותו סוג רכב בגין 

מה השירות אותם שיל מדמימשמעותית סכום הגבוה  . קרי,כולל מע"מ₪  2,500בסך של 

 .בכל חודש₪ ואשר מהווה פער של מאות  כולל מע"מ₪  1,880 -עד אותו המועד  המבקשת

, בחר וההצעה אותה קיבל בקשר להתקשרות חדשה ה"ללוכח התהלותה בסיבות המקרה  .28

 מטלון שלא להתקשר שוב עם אלבר.

ובכך  ימים 14בהמשך לכך התבקש מטלון להחזיר את הרכב החלופי לאלבר בתוך 

 .ההתקשרות בין הצדדים תבוא לסיומה

  סיום ההתקשרות בין הצדדים. 3ג.

יסה מטלון לשוחח עם ציגי  אודות הפסקת ההתקשרות,  אלבר ה ה"ל שללאחר הודעת .29

אלבר על מת להביע את מורת רוחו מסיומה המוקדם של ההתקשרות וכן לבטל את דרישת 

אלבר לתשלום הקס, אך ללא הועיל. אלבר עמדה על שתי החלופות שהוצגו בפי מטלון, 

 תשלום קס או התקשרות חדשה. –ועליהן בלבד 
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על ידי אלבר לשאת בתשלומים שוים בקשר  דרשה המבקשת ההתקשרותום לאחר סיואכן,  .30

 לתאוה בה היה מעורב הרכב ולהפסקת ההתקשרות בין הצדדים. 

ם דמי הים תשלום הקס בגין הפסקת ההתקשרות ותשלו בייהם, והרלווטיים לבקשה זו,

  השתתפות עצמית בגין התאוה:

ריכה , שלחה למבקשת חשבוית מטעם אלבר אשר תא2020במהלך חודש מאי  .30.1

 "השתתפות טוטלוסט/גיבהבגין " ₪ 2,106, ובמסגרתה חויבה בסך של 12.5.2020

 ;")דמי השתתפות עצמית(להלן: "

, 31.5.2020עוד באותו החודש שלחה למבקשת חשבוית וספת אשר תאריכה  .30.2

(להלן:  "קס החזרה מוקדמתבגין " ₪ 4324.16, בין היתר, בסך של ובמסגרתה חויבה

 .")הקס"

  יות מצורףספח העתק החשבוה'.כ 

  תכתובות בין הצדדים עובר להגשת בקשת האישור. 4ג.

המבקשת, באמצעות מטלון, יהלה מספר שיחות מול אלבר בכל הקשור לסיומה כמצוין לעיל,  .31

על זכותה ך לכך, אולם אלבר עמדה המפתיע של תקופת ההתקשרות וחיוביה השוים בהמש

 הסכם ההתקשרות.לפעול כפי שפעלה על סמך 

 פתה המבקשת לייעוץ משפטי.בהמשך לכך  .32

  פתה המבקשת באמצעות בא כוחה לאלבר., 21.7.2020ולאחר מכן שוב ביום  ,29.6.2020ביום 

הסעיפים כי  טי לבקשת האישור, טעה המבקשתואשר רלוובין היתר במסגרת פייתה 

ביגוד לדין,  הים עצמית הקס ודמי השתתפותגובה את  אלבר בהסכם ההתקשרות מכוחם

 לגבותם.כל זכות אין לאלבר וזה אחיד המקפחים את לקוחות אלבר, ותאים בחמהווים 

את במאמר מוסגר יצוין, כי בוסף לטעות ה"ל טעה המבקשת כי על אלבר להשיב לה  .33

 .שוי אותו שילמה מראש עבור כל תקופת ההתקשרותיחסי של אגרת הריההחזר ה

עה כייצוגית וכפי שהסתבר למבקשת, הוגשה כגד אלבר בקשה לאישור תוב בקשר לטעה זו,

  אשר הסתיימה בפשרה.ו ,קורמן ואח' ' אלבר א.פ. בע"מ ואח' 9020-03-17במסגרת ת.צ. 

לפשרה ה"ל, שלח למבקשת מכתב מטעם אלבר במסגרתו הודיעה  בהמשךו 20.7.2020ביום 

  .בגין תשלומה את אגרת הרישוי₪  1,392.52לה כי היה זכאית לפיצוי בסך של 

כי דחתה אלבר את טעות המבקשת וצייה , במסגרת מכתב תשובה מטעמה 26.7.2020ביום  .34

 הסכם ההתקשרות איו "חוזה אחיד":וכי  ,תקשרותההחיובים הים על פי הסכם ה
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הסכם החכירה איו הסכם אחיד באשר לטעתך כי, סעיף זה היו "תאי מקפח", הרי "

אשר בא להתקשר עם אלבר לצורך התקשרות בין אם בחכירה, מכירה  וכל לקוח לכולם

לא עולה כי, על סעיפים אשר מצויים במחלוקת מטעמו,  רשאי להל משא ומתןוכו', 

בהתקשרותה עם חברת אלבר וזאת אלבר פעלה על פי  מרשתך חלקה על סעיפים אלו

 המוסכם בין הצדדים."

 ספח ם מצורף העתק תכתובות בין הצדדיו'.כ 

להלן תפרט המבקשת את טיעויה המשפטיים בקשר להתהלות אלבר המקימים לה את  .35

 זכותה להגשת בקשת האישור ואת התאמתו של העיין דא להידון כתביעה ייצוגית.

 אחידיםה חוזים"חוזה אחיד" והיו כפוף לחוק ההסכם ההתקשרות היו   .ד

 "תאי מקפח"ו "חוזה אחידהגדרת " –כללי . 1ד.

כהגדרתו כי הסכם ההתקשרות היו בגדר "חוזה אחיד"  כמפורט בהמשך, המבקשת תטען .36

וסעיפיו כפופים  ")אחידיםהחוזים החוק (להלן: " 1982-, התשמ"גבחוק החוזים האחידים

 לחוק זה.

  :דלקמןאחידים כהחוזים החוק ל 2סעיף "חוזה אחיד" מוגדר ב

וסח של חוזה שתאיו, כולם או מקצתו, קבעו מראש בידי צד אחד כדי שימשו תאים "

  לחוזים רבים ביו לבין אשים בלתי מסויימים במספרם או בזהותם".

וכפי שיפורט  ככל שייקבע כי הסכם ההתקשרות היו "חוזה אחיד" ומשכך כפוף לחוק ה"ל, .37

גדם טועת המבקשת עולים כדי אחד או כ ההתקשרות הסכםסעיפי חון האם יש לב בהמשך,

לחוק החוזים האחידים אשר חזקה עליהם כי הים  4יותר מהתאים המפורטים בסעיף 

היה  כם ההתקשרות כ"תאי מקפח"משמעות הגדרת תאי בהס, וכאשר "תאים מקפחים"

 ביטולו או שיויו. 

  : דלקמןכחוזים האחידים לחוק ה 3מוגדר בסעיף "תאי מקפח" 

משום  –בשים לב למכלול תאי החוזה ולסיבות אחרות  –תאי בחוזה אחיד שיש בו "

 ".קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק העלול להביא לידי קיפוח לקוחות

  כגד "תאים מקפחים" תביעה ייצוגיתהגשת  –כללי . 2ד.

אחידים ועל החוזים הלמען הסדר הטוב, ומאחר ובקשת האישור שעת בחלקה על חוק  .38

 םלקבוע כי יש לבטל סעיפים בהסכם ההתקשרות אשר מהווים "תאי תשל המבקש הדרישת

לשאלה האם כלל יתן לתבוע את ביטולו של תאי עקב  בקצרה תתייחס המבקשת", יםמקפח

 היותו "מקפח" במסגרת תביעה ייצוגית.
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, מיום בזק בילאומי בע"מ מיכאל רוזן, משרד עורכי דין ' 37311-11-15ת.צ. במסגרת 

התייחס בית המשפט המחוזי (כב' "), עיין בזק בילאומי, פורסם בתקדין (להלן: "13.3.2019

 לשאלה ה"ל. הרחבהגון) ב-הש' ד"ר מיכל אגמון

הוגשה תביעה ייצוגית אשר עיקרה דרישה לבטל סעיף  בעיין בזק בילאומיבקצרה יצוין, כי 

התמורה  –ת הצמדה חד כיווית עם לקוחותיה הקובע תיי בילאומי""בזק בהסכם של 

 צמודה למדד כאשר המדד עולה, אך איה צמודה כאשר הוא יורד.

קבע, כי לא זאת בלבד שאין כל מיעה להגשת תביעה ייצוגית  עיין בזק בילאומיבמסגרת 

הגשמת מטרות שי  אשר עיקרה דרישה לביטול "תאי מקפח" ב"חוזה אחיד", אלא יש בכך

 החוקים, חוק חוזים אחידים וחוק תובעות ייצוגיות:

בחוזים  אים מקפחיםלהגן על לקוחות מפי ת, היא 1, כאמור בסעיף מטרת החוק"

, שבמסגרתה, אם יקבע כי תאי מה טוב יותר לעיין זה מתובעה ייצוגיתאחידים. ובכן 

בהם  לקוחותיו של העוסק בכלל החוזיםהדבר יגן על כלל מסוים היו תאי מקפח, 

 תובעה ייצוגית היא דרך מרכזית להתגבר על הקשייםמופיע אותו תאי. ראה כי 

שבביטול תאים מקפחים בבית הדין לחוזים אחידים, תוך מתן הגה ללקוחות רבים 

שלא רק שאין מיעה לעשות שימוש בתובעה ייצוגית לביטול ככל האפשר. אי סבורה 

את מטרות חוק החוזים  מקפח בחוזה אחיד, אלא כי דרך זו תגשים באופן מיטבי תאי

  האחידים כמו גם את מטרות התובעה הייצוגית.

...  

לטעמי הדיון בשאלה האם תאי בחוזה אחיד היו מקפח במסגרת תובעה ייצוגית הוא 

  ."ראוי ורצוי

 facebook inc 5860/16רע"א  כמו כן ראה לעיין זה את החלטת בית המשפט העליון במסגרת .39

 , פורסם בתקדין:31.5.2018, מיום ' בן חמו

לפיכך, בבואו להכריע בשאלה האם תאי מסוים בחוזה אחיד הוא מקפח, יש לבחון "

את יחסי הכוחות בין הצדדים במועד שבו התקשרו בחוזה ולא במועד הגשת התביעה. 

שאלת הקיפוח, איו מעלה ואיו  סוג ההליך שקט לצורך בירורמקודת ראות זו, 

 ."מוריד

מן המקובץ עולה כי אין כל מיעה, אלא ההפך הגמור, בהגשת תביעה ייצוגית אשר עייה  .40

 דרישה לביטול תאים מקפחים בחוזה אחיד.

  היו חוזה אחידעליו חתמו צדדים הסכם ההתקשרות . 3ד.

הסכם אלבר טועת כי אין  )3ו'כספח  ף(צור 26.7.2020בתשובתה מיום לעיל, כמפורט  .41

ההתקשרות בגדר "חוזה אחיד" וכי לקוחות החפצים בכך יכולים לערוך משא ומתן בקשר 

 לתאי זה או אחר.
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 יש לדחות טעה זו. .42

יכולתו של לקוח להכיס שיויים בהסכם ההתקשרות אין גם אם יש אמת בטעת אלבר, 

 שוללת את עובדת היותו "חוזה אחיד".

 :בילאומי ראה עיין בזק

והלקוח , יכולתו של לקוח להכיס שיויים בחוזה איה שוללת את היותו חוזה אחיד"

שהוא הראה איו דרש להוכיח כי לא יתת לו אפשרות לשאת ולתת על שיוי תאים 

כי הים אחידים. כמו כן, לא כל אימת שעלה בידי לקוח אחד מיי רבים להכיס שיוי 

זה, שלל מעמדו של החוזה כחוזה אחיד, וכל מקרה ייבחן על פי באחת מתיותיו של חו

  סיבותיו".

חוזים העסקין ב"חוזה אחיד" כמשמעו בחוק עיון בהסכם ההתקשרות עצמו מעלה כי  .43

אחיד לכלל לקוחותיה של אלבר כאשר כל שמשתה היו מספרו מדובר במסמך  -אחידים ה

  .ח המוקלדים במבואופרטי הלקו של ההסכם כפי שיתן למלא בכותרת

הצדדים, מועד  (כדוגמת פרטי דובר בהסכם אשר רק פרטים בודדים ממולאים בוכאשר מ .44

 די בכך כדי להקים חזקה שמדובר ב"חוזה אחיד".  ,ההתקשרות, סוג הרכב וכדומה)

כך גם המבחן לקיומו של "חוזה אחיד" היו פורמלי ודי בכך שמתקיימים התאים המפורטים 

"וסח של חוזה שתאיו, כולם או מקצתו, קבעו מראש בידי  – חוזים אחידים לחוק 2בסעיף 

  ...".צד אחד כדי שימשו תאים לחוזים רבים

 :ראה עיין בזק בילאומי

הטל להוכיח כי חוזה מסוים ופל בתחומה של ההגדרה האמורה מוטל על הטוען לכך, "

, וכל שעל היו מבחן פורמאלי לקיום חוזה אחיד המבחןוכלל יהא זה הלקוח. עם זאת, 

לחוק (ע"א  2הלקוח להוכיח הוא קיומם של מרכיבי הגדת "חוזה אחיד" שבסעיף 

, 448, 433), 5קרן הגימלאות של חברי אגד בע"מ ' יוסף יעקב, פ"ד א( 1795/93

-יתן לומר כי בדרךלספרן: " ...  27)). בעיין זה מצייות לוסטהויז ושפיץ, בעמ' 1997(

כלל, כאשר מדובר בטופס (שבלוה) שרק פרטים ספורים בו מולאו באופן ספציפי, יש 

הגורר אחריו  –להסתפק בכך לשם הרמת טל ההוכחה ולראות בטופס וסח של החוזה 

  , כפי שהיא משתקפת בסעיף המטרה."את תחולת החוק

והים ספציפיים לכל לקוח  יםבכל מקום בו פרטי ההתקשרות עלולים להיות שו כך גם .45

, מפה הסכם ההתקשרות לטופס ההזמה הספציפי ששלח ללקוח עובר לחתימה על ולקוח

 .)ג'כספח ואשר מצורף להסכם כספח א' (ראה טופס ההזמה שצורף  הסכם ההתקשרות

  בפרק ההגדרות של הסכם ההתקשרות מצוין כדלקמן: כך למשל
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וציוד  כלי הרכב לתדלוק באמצעות  האביזריםכלי הרכב, "- מוגדר כהרכב" " .45.1

 ..."; המתוארים בהזמהמערכת ממוחשבת, 

החכרת הרכב ומתן השירותים " –היתים על ידי אלבר מוגדרים כ שרותים" ה" .45.2

", כאשר ספח א' היו טופס בתקופת השרות בהתאם לספח א'ע"י החברה ללקוח 

 ההזמה;

 ..."; לגבי אותו רכב הקובה בהזמההתקופה " -" מוגדרת כתקופת השרות" .45.3

 שייקבע בספח א'המועד " –" של הרכב מוגדר כ מועד המסירה משוער" .45.4

 ".הרלווטי למסירת הרכב ללקוח

מפה ההסכם  ת,בכל פעם בה עלולה להיות הבחה בין לקוחו ,כך גם בגוף הסכם ההתקשרות .46

 לטופס ההזמה הספציפי עליו חתם הלקוח הספציפי. כך כדוגמא:

 ";הקובה בהזמהלתקופה מציין כי החכרת הרכב  היה " 8.1.1סעיף  .46.1

הקבוע בסכום מציין כי המקדמה ששולמה על ידי הלקוח היא " 12.1סעיף  .46.2

  ".בספח א'

 חות אלבר.לקו לכללים קרי, הסכם ההתקשרות מהווה את התאים הבסיסיים אשר משותפ .47

פרטים אישיים, שיעור התשלומים, תקופת  –בכל הקשור להבחה בין לקוח ללקוח 

לאותו  הרי שזו מבוצעת באמצעות ועל גבי טופס ההזמה הספציפי  -ההתקשרות וכדומה 

  .הסכם ההתקשרות –ואשר מצורף להסכם "הבסיס/השלד"  לקוח

כלל הפרטים עליהם עשוי להתמקח לקוח מסוים או להשתות בין התקשרות להתקשרות, 

כדוגמת: סוג הרכב, דמי השרות, תקופת השרות, גובה המקדמה וכדומה, מוסדרים במסמך 

  טופס ההזמה. –חיצוי להסכם ההתקשרות 

ם מן האמור לעיל עולה, כי הסכם ההתקשרות עוה להגדרת "חוזה אחיד" בחוק חוזי .48

  אחידים.
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 תשלום קסעים להסכם ההתקשרות הקוב 11.5-ו 11.4סעיפים  – הטיעון המשפטי  .ה

התחייבות להתקשרות חדשה הים  לחילופיןו במקרה של גיבה או אובדן גמור

  "תאים מקפחים" שיש לבטלם

 אשר יש לבטלם הסעיפים הרלווטיים בהסכם ההתקשרות. 1ה.

לתשלום הקס, ולחילופין להתקשרות חדשה, הרי שזו בכל הקשור לדרישתה של אלבר  .49

 להסכם ההתקשרות. 11.5- ו 11.4סמכת על סעיפים 

 ", קבעה אלבר כדלקמן:החזרת הרכבלהסכם ההתקשרות אשר כותרתו " 11במסגרת סעיף 

  :בקרות אחד או יותר מן המקרים להלן תקופת השירות תגיע לסיומה 11.4"

(והומצא אשור על הגשת תלוה במשטרה) ולא מצא עד  הרכב גב. 11.4.1

  ימים מיום הגבה. 30חלוף 

  לרבות אובדן גמור להלכה על פי הכרזת החברה. הרכב אבד אובדן גמור. 11.4.2

. במקרה שהגבה או אובדן הכליל של הרכב יכוסו במלואם, במסגרת הכיסוי על פי 11.5

ן סיום תקופת השירות בפיצוי מוסכם הלקוח יפצה את החברה בגיתאי הסכם זה, 

ובוסף יישא בסכום  קבוע ומוערך מראש בגובה שי תשלומים של דמי שירות

על אף האמור לעיל, אם בסיבות האמורות הלקוח יבצע עסקת ההשתתפות עצמית. 

אז לא יחויב ממועד הגיבה ו/או האובדן, כי  יום 30חכירה חדשה אצל החברה תוך 

 בגין הרכב שאבד כאמור." סכםהלקוח בפיצוי מו

הקובעים את סיומה של  ה"ל להסכם ההתקשרות 11.5-ו 11.4המבקשת תטען, כי סעיפים  .50

תקופת ההתקשרות בסיבות של גיבה או אובדן גמור ודרישה לתשלום קס, ולחילופין וככל 

, הים "תאים ישה לחתימה על הסכם התקשרות חדששלקוח רוצה להימע מהקס דר

 מקפחים" אשר יש לבטלם, ולמיצער לשותם.

קיומו וגובהו בכל הקשור לשפט רשאי להתערב בתוכו של חוזה מבית בהקשר זה יצוין, כי  .51

, קל וחומר כאשר ב"קס" במסגרת "חוזה פיצוי מוסכם אשר קבע בהסכם התקשרותשל 

 .אחיד" עסקין

הסמכות לבטלו או לשותו מכוח  –סמכות זו יתת לבית המשפט משי מקורות עיקריים 

ככל שייקבע כי עסקין ב"תאי מקפח", והסמכות להפחיתו מכוח חוק  האחידיםחוזים החוק 

  ").חוק החוזים תרופות(להלן: " 1970-(תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א החוזים

 –פיצוי מוסכם "ית המשפט העליון, כב' הש' יצחק עמית, שופט ב ראה לעיין זה מאמרו של 

מאמר (להלן: " 2018תשע"ח, מאי  2פורסם ב"דין ודברים", כרך י', חוברת  "סוגיות והיבטים

 :44"), עמ' פיצוי מוסכם
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(א) לחוק התרופות הוא כלי שבאמצעותו בית המשפט מתערב בתוכן החוזה. 15סעיף ... "

החוזה הוא סמכותו של בית המשפט לבטל תיה מקפחת כלי וסף להתערבות בתוכן 

 ."בחוזה אחיד

יצוין, כי בעוד סמכותו של בית המשפט להפחתת פיצוי מוסכם מכוח חוזים תרופות (כפי  .52

שיפורט בהמשך) תופעל באופן זהיר ובמקרים בהם מדובר על היעדר סבירותו של הפיצוי, הרי 

 ובר בחוזה אחיד תהיה רחבה ביותר.שמידת התערבותו של בית המשפט במקרה בו מד

  :44, עמ' מאמר פיצוי מוסכםראה 

(א) לחוק עמדו על כך שבית המשפט משתמש שימוש 15בדוו לעיל בהוראת סעיף "

זהיר בסמכות ההפחתה של פיצוי מוסכם, וההפחתה עשית במקרים קיצויים 

וי מוסכם בחוזה מידת ההתערבות בפיצכשהפיצוי המוסכם קבע "ללא כל יחס סביר". 

אחיד צריכה להיות רחבה יותר, מן הטעם שמשקלו של חופש החוזים בחוזה אחיד מוך 

. בוסף, החזקה החלוטה המשמשת אותו בחוזה רגיל, ולפיה בעת כריתת מלכתחילה

החוזה הצדדים צפו זק בעקבות ההפרה, וכי גרם זק בעקבות ההפרה, איה תופסת 

  ."קוח אין חלק בעיצובו וביסוחוכשמדובר בחוזה אחיד, שלל

מכוח חוק חוזים  הן ה"ל פיםשל הסעי יםאו לשיוי םלבטלות תלהלן יפורטו טיעוי המבקש .53

  מחוק חוזים תרופות.הן אחידים ו

 יתן לדרוש פיצוי מוסכם וואין כל זק לאלבר בגי מצד המבקשת כל הפרת הסכםאין  2ה.

, בין אם קבע במסגרת "חוזה הפיצוי המוסכםראשית יש להדגיש, מטרתו העיקרית של  .54

  היו הרתעת צד להסכם מפי הפרתו. רגיל" ובין אם במסגרת "חוזה אחיד",

   :20, עמ' פיצוי מוסכם מאמר ראה

של פיצוי מוסכם היא מתן תמריץ לקיום החוזה ... מטרתו להפעיל לחץ על  סקצייה ..."

הצדדים לקיים את החוזה. באספקלריה זו הפיצוי המוסכם ממלא גם פוקציה של 

  עישה".- הרתעה

 התובע פגעכאשר שהופר ולדרישה לתשלום פיצוי מוסכם היו הסכם בתוקף  בלתו איןתאי  .55

 .מההפרה

 :22, עמ' מאמר פיצוי מוסכםראה 

תאי מקדמי להפעלתה של תיית הפיצוי המוסכם הוא שהחוזה בין הצדדים תקף, כי "

התובע הוא בגדר "פגע" בשל הפרת החוזה, וכי תיית הפיצוי המוסכם חלה על ההפרה 

  ם בשל פרשות הוראותיו".שבוצעה, אם מתוקף לשוו המפורשת של החוזה וא
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  :24בעמ'  וכן

י מוסכם יש להוכיח הפרה של החוזה, וזו השאלה המקדמית שעל על מת לפסוק פיצו"

 .בית המשפט לבחון"

פגיעה באלבר באשר היתה כל  כל הפרה מצד המבקשת, לא יודגש: במקרה דא לא היתה .56

הפסקת  –, ולא פחות חשוב הרכב היה מבוטח ומהמבקשת אף גבו דמי השתתפות עצמית

 עצמה ובטרם הסתיימה תקופת ההתקשרות.  ההתקשרות בוצעה באופן חד צדדי על ידי אלבר

 .אלבר היא זו אשר הפרה את הסכם ההתקשרותקרי, 

גיבת רכב או תאוה הגורמת לאובדן גמור, בין אם ה"ל בכל מקרה של לשיטתה של אלבר,  .57

עמה לא רק את סיומה של  גוררתה הסכם הלקוח ובין אם לאו, עסקין בהפרת באשמת

תשלום קס  –אלבר אלא גם מחייבת את הלקוח לפצות את  תקופת ההתקשרות לאלתר,

  השווה לשי חודשי דמי שירות.

לגביית הקס,  לא ברור מין שואבת אלבר את זכותהבמקרה בו אין כל הפרה ואין כל פגיעה, 

 ש.ולחילופין לחייב את הלקוח להתקשר עמה בהסכם התקשרות חד

זאת ועוד: הגדרתו של הקס על ידי אלבר עצמה וסיבת הטלתו (ראה חשבוית שצורפה  .58

הרכב  שהחזיר את ךכוכר על חה קיסתקרי  ."החזרה מוקדמת –קס ) הים "ה'כספח 

 בטרם הסתיימה תקופת ההתקשרות.

אלבר היא זו לא המבקשת היא זו שהחזירה את הרכב והיא לא זו שרצתה בכך. אולם, 

שהודיעה על הפסקת ההתקשרות ולא המבקשת, והיא זו שגרמה לאותה "החזרה מוקדמת" 

  בגיה דרש הקס.

משכך, גם כן, לא ברור מין שואבת אלבר את "זכותה" לקוס את לקוחותיה בגין מעשיה 

 שלה. 

 אשר יש לבטלם על פי חוק חוזים אחידים "יםמקפח םתאי" הים 11.5- ו 11.4סעיפים . 3ה.

לחוק חוזים אחידים, ובמסגרתו ובין  5מס' תיקון אושרה כיסתו לתוקף של  8.12.2014ביום  .59

כי חזקה עליהם אשר  אחידיםהחוזים הבחוק  תאיםא) לרשימת ה6(4התווסף סעיף  היתר

  הים "תאים מקפחים".

כי סעיף זה מציין באופן מפורש כי חזקה על תאי הקובע פיצוי מוסכם במסגרת חוזה אחיד 

  היו "תאי מקפח":

תאי המקה לספק באופן בלתי סביר תרופה שאיה עומדת לו על פי דין, לרבות תאי "

המתיר לספק לצרף תרופות שאין לצרפן על פי דין או תאי הקובע פיצויים מוסכמים 

 ";שאים סבירים לטובת הספק
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"קיפוחם" של לקוחות אלבר על ידי התאי הקובע את הקס היו בבחית קל  במקרה דא .60

כלל אין הפרה מצד הלקוח או פגיעה באלבר,  גם במקום בואלבר גובה את הקס  –וחומר 

 .וכאשר אלבר היא זו שבוחרת לסיים את ההתקשרות

ים וספים תא 4אחידים, מפרט סעיף החוזים הא) בחוק 6(4בוסף לחזקה המצוית בסעיף  .61

 11.5- ו 11.4לסעיפים  יםרלווטיאשר " ויםמקפח םאשר מקימים חזקה כי הים "תאי

 :בהסכם ההתקשרות

תאי הפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות שהיתה " –) 1(4סעיף  .61.1

מוטלת עליו על פי דין אילולא אותו תאי, או המסייג באופן בלתי סביר את האחריות 

 יו מכוח החוזה אילולא אותו תאי;"שהיתה מוטלת על

המבקשת דרשת לשלם מקדמה ודמי שירות חודשיים שקבעו  –בין הצדדים כרת חוזה 

מתחייבת לספק את הרכב לכל תקופת ההתקשרות. הסעיף ה"ל מסייג  אלברמראש, ו

באופן בלתי סביר את התחייבותה של אלבר לתקופת ההתקשרות על פי הסכם 

ידה את האפשרות לסיום ההתקשרות בשעה בה אין כל הפרה מצד ההתקשרות וותן ב

 הלקוח.

תאי המקה לספק זכות בלתי סבירה לבטל, להשעות או לדחות "  - )2(4סעיף  .61.2

 ";את ביצוע החוזה, או לשות את חיוביו המהותיים לפי החוזה

קובע למעשה את זכותה הבלתי סבירה של אלבר לבטל התקשרות מול לקוח  11.4סעיף 

בכל מקרה של גיבה או אובדן גמור, לא משה סיבות הגיבה או התאוה ולא משה 

  כמה זמן מתקופת ההתקשרות עוד ותר. 

להסכם ההתקשרות קובע, כי ככל שהלקוח מעויין שלא לשלם את  11.5כך גם סעיף 

פתוחה בפיו האפשרות להתקשר עם אלבר לתקופת  11.4המצוין בסעיף  הקס

  התקשרות חדשה. 

ת ההתקשרות "החדשה" הים שוים כפי שצוין לעיל, וכפי שהוצע למבקשת, תאי תקופ

שר לאותו סוג תקופה הקודמת ולרעת הלקוח. כך קיבלה המבקשת הצעה בקמתאי ה

  אותם שילמה עד אותו המועד. מדמי השירות ₪  מאותרכב בדיוק הגבוהה ב

ה זכות בלתי סבירה לא רק לבטל את ההתקשרות אלא גם עצמל האלבר מעיקבכך 

יבקש להימע מתשלום ככל שלקוח   - דמי השירות  –" המהותיים וחיובי"לשות את 

  .הקס ויתקשר עם אלבר לתקופה וספת

דעתו בלבד, ולאחר תאי המקה לספק זכות לקבוע או לשות, על " –) 4(4סעיף  .61.3

כריתת החוזה, מחיר או חיובים מהותיים אחרים המוטלים על הלקוח, זולת אם השיוי 

  ";ובע מגורמים שאים בשליטת הספק
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את היכולת לגרום בפועל לשיוי דמי  הסעיפים ה"ל בהסכם ההתקשרות מעיקים לאלבר

להימע מתשלום  על ידי חיוב הלקוח להתקשרות חדשה יקרה יותר על מת השירות

  הקס.

התקשרות "חדשה" אשר תאיה שוים למעשה באמצעות סעיפים אלו אלבר קובעת 

  .תדמי השירו – מההתקשרות הקודמת באופן מהותי ובעיין המהותי ביותר

תאי המחייב את הלקוח באופן בלתי סביר להיזקק לספק או " – )5(4סעיף  .61.4

לקוח להתקשר או לא להתקשר עם לאדם אחר, או המגביל בדרך אחרת את חופש ה

 אדם אחר;"

כאשר לקוח מבקש להימע מהקס, אלבר מציבה בפיו חלופה אחרת על מת להימע 

התקשרות חדשה עם אלבר בתאים חדשים ולתקופת התקשרות  –מתשלום כאמור 

  חדשה.

פעלה המבקשת, שאומם ללקוח שמורה האפשרות לסיים את התקשרותו עם אלבר, כפי 

הקס אותו דרש לשלם הלקוח עלול למוע ממו להתקשר עם חברה חדשה, להעדיף אך 

בכך, ישה הגבלה על חופש ₪. את המשך ההתקשרות מול אלבר ובכך לחסוך אלפי 

 הלקוח להתקשר עם חברה חדשה והרתעתו מפי סיום ההתקשרות עם אלבר.

ת ללקוח על פי תאי השולל או המגביל זכות או תרופה העומדו"  - )6(4סעיף  .61.5

דין, או המסייג באופן בלתי סביר זכות או תרופה העומדות לו מכוח החוזה; או המתה 

 ";אותן במתן הודעה בצורה או תוך זמן בלתי סבירים, או בדרישה בלתי סבירה אחרת

את זכותו הבסיסית של הלקוח לקבל את באופן בלתי סביר הסעיפים ה"ל מגבילים 

התקופה שקבעה מראש, כל עוד היו כלל ולר שקבע מראש אלבר במחישל שירותיה 

  עומד בתאי ההסכם ובתשלומים המוטלים עליו.

כאשר אלבר מסיימת את ההתקשרות בטרם זמה, וכאשר הלקוח לא ביצע כל פרה או 

פגיעה באלבר, הרי שעסקין בסעיפים אשר שוללים, קל וחומר שמסייגים, את זכותם של 

   לביצועו של הסכם ההתקשרות באופן מלא וכפי שקבע במועד החתימה.לקוחות אלבר 

 חוק החוזים תרופותמכוח  לכל הפחות יש להפחית את הקס. 4ה.

יתן  להסכם ההתקשרות 11.5-ו 11.4סעיפים את ביטולם או שיויים של המבקשת תטען, כי  .62

 .ם הכללייםהחוזי אלא גם על פי דיי, אחידיםהחוזים החוק לא רק מכוח  לדרוש

ראשית יצוין, כי סמכותו של בית המשפט לביטול או לשיוי הקס מכוח חוק החוזים 

  האחידים איה באה על חשבון סמכותו להפחתת הפיצוי מכוח דיי החוזים הכלליים.
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  ראה לעיין זה:

פיצוי מוסכם והסמכות לבטל תיה מקפחת בחוזה אחיד  הסמכות להפחית תיית"

  עומדת זו בצד זו, ואין האחת גורעת מרעותה".

, מיום היועץ המשפטי לממשלה ' שח"ל טלרפואה בע"מ 9005/03ם) -ח"א (אחידים י

 , פורסם בתקדין.26.6.2006

יצוי מוסכם, של צדדים לקבוע פהעקרוית קובע את זכותם ופות תר(א) לחוק החוזים 15סעיף  .63

 :ותו של בית המשפט להפחיתו אם איו סבירוכן את זכ

פיצויים מוסכמים), יהיו  –(א) הסכימו הצדדים מראש על שיעור פיצויים (להלן 15"

זק; אולם רשאי בית המשפט להפחיתם אם מצא -הפיצויים כמוסכם, ללא הוכחת

שהפיצויים קבעו ללא כל יחס סביר לזק שיתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה 

 כתוצאה מסתברת של ההפרה".

64. סבמקרה דות היה יוזמה , סיום ההתקשר: כמצוין לעילא אין כל בסיס לדרישת תשלום הק

 ההסכם לא הופר על ידי המבקשת ולאלבר לא גרם כל זק.  חד צדדית של אלבר,

מולו "קס" לכל דבר ועיין אשר "פיצוי" באשר אין מה לפצות, ו לפיכך אמור, אין לפיו כל

 יש, לכל הפחות, להפחיתו.

 :34מאמר פיצוי מוסכם, עמ' ראה 

, יש בכך כקס או כסקצייהכם קבע כאשר בית המשפט מתרשם שהפיצוי המוס"

 ".הצדקה להפחתת הפיצויאידיקציה לקיומה של 

גיבה או בכל מקרה של  ו חודשיים דמי שירות כקסישלמלקוחות אלבר כך גם הקביעה כי  .65

באשמת הלקוח ובין אם לאו, היה בלתי סבירה וגורפת ויש לכל  אובדן גמור, בין אם גרמו

 הפחות להפחיתה.

  :45מאמר פיצוי מוסכם עמ'ראה 

קבע אפוא כי הפיצוי המוסכם לצורך ראשי זק אלה איו מגן על איטרס חשוב של "

הספק, ומגד, יש בו סיכון לפגיעה של ממש בלקוח, שעלול להיות מחויב בפיצויים בגין 

  זק שלא גרם כלל לספק."

שירות כקס. בשים לב כך גם לא ברור מדוע הלקוח דרש לשלם חודשיים שלמים של דמי  .66

יוזמתה של אלבר, ללא הפרה מצד  – לסיבות המובילות לדרישתה של אלבר לתשלום הקס

הרי שמדובר בסכום כסף גבוה ומשמעותי אשר עולה כדי אלפי  –הלקוח וללא פגיעה באלבר 

  ויש לכל הפחות להפחיתו.₪ 
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דמי השתתפות  תשלוםהקובע להסכם ההתקשרות  11.5 ףסעי –הטיעון המשפטי   .ו

"תאי מקפח" שיש  כןו חוקביגוד ל ואובדן גמור היגיבה או במקרה של  עצמית

  ולבטל

 ובהסכם ההתקשרות אשר יש לבטלהסעיף הרלווטי . 1ו.

אובדן גמור לרכב, גיבה או בכל הקשור לגבייתה של אלבר דמי השתתפות עצמית במקרה של  .67

 להסכם ההתקשרות.  11.5סמכת על סעיף זובוסף לדרישתה לתשלום הקס, הרי שגם 

", קבעה החזרת הרכבלהסכם ההתקשרות אשר כותרתו " 11כמצוין לעיל, במסגרת סעיף 

 אלבר כדלקמן:

  תקופת השירות תגיע לסיומה בקרות אחד או יותר מן המקרים להלן: 11.4"

. הרכב גב (והומצא אשור על הגשת תלוה במשטרה) ולא מצא עד 11.4.1

  ימים מיום הגבה. 30 חלוף

  . הרכב אבד אובדן גמור לרבות אובדן גמור להלכה על פי הכרזת החברה.11.4.2

. במקרה שהגבה או אובדן הכליל של הרכב יכוסו במלואם, במסגרת הכיסוי על פי 11.5

תאי הסכם זה, הלקוח יפצה את החברה בגין סיום תקופת השירות בפיצוי מוסכם 

ובוסף יישא בסכום ובה שי תשלומים של דמי שירות קבוע ומוערך מראש בג

. על אף האמור לעיל, אם בסיבות האמורות הלקוח יבצע עסקת ההשתתפות עצמית

יום ממועד הגיבה ו/או האובדן, כי אז לא יחויב  30חכירה חדשה אצל החברה תוך 

 הלקוח בפיצוי מוסכם בגין הרכב שאבד כאמור."

אותם שילמה המבקשת כללו תשלומים בגין כיסוי ביטוחי ששולמו כמצוין לעיל, דמי השירות  .68

 לאלבר.

בו דמי השירות כוללים כיסוי ביטוחי, כאשר המבקשת  במקרה דא,, בהמשךכפי שיפורט  .69

מצגי אלבר עצמה, , וכן על פי הפסיקה ומתהלת מול אלבר בלבד בכל הקשור לביטוח הרכב

 לכל דבר ועיין. יש לראות את פעילותה של אלבר כחברה מבטחת

, הרי בסיבות המקרה דאשיועק לאלבר מעמד של חברה מבטחת או "מעין" מבטחת ככל 

שיש להחיל עליה את הדין הרלווטי אשר חל על חברות הביטוח ולפיו חל איסור על אלבר 

 .או גיבה ת דמי השתתפות עצמית במקרה של זק מסוג אובדן גמורלגבו

 רות הליסיג לביטוח הרכביםחובתן של חב –כללי . 2ו.

) רה (הגורם המפקחעל מת שחברת ליסיג תקבל אישור ממשרד התחבוראשית יצוין, כי  .70

לפתיחת עסק וקבלת רישיון לכך, עליה לעמוד במספר תאי סף, כאשר אחד מהם היו חובתה 

 לביטוח הרכבים אשר יוחכרו.
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 ולהלן עיקרן (אך לא כולן). לחובתן של חברות הליסיג לביטוח הרכבים מספר מקורות,

, 1985-ת והשכרת רכב), התשמ"הצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחד .71

ות להחכרת רכבים, קובע את ים רקהצו במסגרתו מועאי קיומו של ביטוח לרכבים ישיוכת

 . שיוןרי תלקבל

ואשר  15.12.2008ביום  מקור וסף היו והל שפורסם על ידי המפקח הארצי על התעבורה .72

 .והל בושא ביטוח צד ג' לכלי רכב המיועדים להשכרה ולהחכרה (ליסיג)"כותרתו: "

בות לקיומו של ביטוח לזקי צד ג מחויבמסגרת והל זה, קבע המפקח כי חברות הליסי

  :שלישי באחת משתי חלופות

  ;עריכת ביטוח חיצוי באמצעות חברה מבטחת

קרי חברת הליסיג מקבלת על עצמה את הכיסוי ואת תשלום הזקים ביטוח פימי, עריכת 

  ככל שיהיו.

 :ראה לעיין מקורות חובת הביטוח של חברות הליסיג

. הפרת חובה זו חברות השכרה חייבות, עפ"י דין לבטח רכב שמושכר על ידןזאת ועוד, "

(א) 40 -) ו7(19מכוח סעיפים מהווה הפרת חובה חקוקה המקימה חבות בזיקין, שחלה 

(הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב)  לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים

על התעבורה מיום  ומכוח הוראת המפקח(להלן: "צו הפיקוח"),  1985 -התשמ"ה 

 , להבדיל מבעלים של רכב לשימוש עצמי,חברת השכרהשקבע במפורש כי  1/3/89

לחוק חוזה ביטוח,  68זאת ועוד, סעיף . מחויבת בביטוח צד שלישי גם לזקי רכוש

מטיל על חברת השכרה חבות ישירה כלפי צד שלישי, גם אם לא  1981 - התשמ"א 

ביטחה עצמה, במקרה בו לא אותר ההג. (ראה גם דברי כב' השופט גלדשטיין בת.א. 

יו קופל בע"מ ' שי יעקב ואוויס דן רכב ותחבורה בע"מ (פורסם באתר  12085/03

טרוכן ת.ק. (ב"ש) האי (בו פורסם  1072/04ט) בלוסקאי השכרת רכב בע"מ ' לוי

  "באתר האיטרט בו)).

, פורסם 6.12.06, מיום חברה להשכרת רכב בע"מ גד דגן ואח'בסט קאר  3057/05בר"ע (ת"א) 

 תקדין:ב

  וכן:

 - 15.12.08לצד צו הפיקוח קיים והל שפרסם המפקח הארצי על התעבורה ביום "

"והל בושא ביטוח צד ג' לכלי רכב המיועדים להשכרה ולהחכרה (ליסיג)". בהחלטה 

אלבר ציי  3489-11-13תא"מ (שלום ת"א) -שיתה על ידי כב' הרשם הבכיר אבי כהן ב

) פורטה חובתן של חברות 24.4.16רכב (ר.צ.) בע"מ ' ביקוב (פורסם בבו ביום 

פיקוח ולוהל המפקח הארצי על התעבורה. ההשכרה לעריכת ביטוח בהתאם לצו ה

. קבע שוהל זה מציב בפי חברת השכרת הרכב שתי אופציות לפעולה בפן הביטוחי
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באמצעות חברת ביטוח, והאופציה  -  עריכת ביטוח חיצויהאופציה הראשוה היה 

 -, לפיו חברה שבחרה ליטול על עצמה את הכיסוי לצד ג'ביטוח פימיהשייה היה 

לק כל דרישה לפיצוי בגין זק לרכוש צד ג' שגרם כתוצאה מתאוה שהיה מעורב "תס

ובהתאם להוראות המפקח על  כאילו הייתה מבטח מורשהבה כלי רכב שבבעלותה, 

הביטוח לעיין סילוק תביעות בעף ביטוח רכב רכוש". משמע, שבהתאם לאופציית 

ם להוראות הפוליסה על חברת ההשכרה לפעול כמבטחת בהתאהביטוח הפימי 

  ".התקית

, פורסם בתקדין 12.6.2018, מיום שלמה פסגה בע"מ ' לאה מלצר 36332-03-17תא"מ (ת"א) 

  ").עיין מלצר(להלן: "

על אלבר מוטלת  –ור לעיל או למדים, כי קיומו של ביטוח איו תלוי במי מהצדדים ממן הא .73

 כרים.חהחובה לבטח את הרכבים המו

כלל איו מתקשר עם חברת ביטוח וכלל התקשרותו היה מול אלבר, וכאשר בשעה בה הלקוח 

  כוללים את עלויות הביטוח, יש לראות באלבר כחברה מבטחת לכל דבר ועיין. ירותדמי הש

  מצגיה של אלבר אודות כיסוי ביטוחי באמצעותה. 3ו.

ג מסוג מציית אלבר את כדאיות ההתקשרות איתה באמצעות עסקת ליסי 2במסגרת אתרה .74

 תפעולי, בין היתר בזכות העובדה כי העסקה כוללת כיסוי ביטוחי לרכב ולוהג בו:-פרטי

 הכי משתלם באלבר"

בעסקת ליסיג תפעולי פרטי מול אלבר מובטח לכם ראש שקט,  -אמיות מעל הכל

 .אחו מבטיחים לכם שקיפות מלאה וגב פיסי איתן

משתלם ווח שיחסוך לכם בהוצאות, בעלויות מימון  -מחירים ותאים כדאיים במיוחד

 .עקיפות (מהלה, זמן עובדים ועוד) ויכה לכם את המאזן מסעיפי פחת והון

באלבר כלי הרכב זוכים לתחזוקה אופטימלית. אצלו כל כלי הרכב מקבלים  -איכות

טיפולים באופן שוטף במוסכים מורשים, תוך הקפדה על תיקוים מידיים ושימרה על 

 .ת ללא פשרותאיכו

עם מהל  24/7מוקד טלפוי מקצועי העומד לרשות לקוחותיו  -שירות מקצועי ואישי

לקוח אישי. צי יידות שירות מקצועי, סיפי שירות ליסיג בפריסה ארצית ומהלי 

שירות ותפעול מוסים. כל אלה מקים לאלבר את היכולת להעיק שירות על פי 

 .וקהסטדרטים הגבוהים ביותר בש

 .ביטוח חובה ומקיף, שירותי גרירה, חילוץ ורכב חלופי- כיסוי ביטוחי

היצע כלי הרכב שעומד לרשותכם בסיפי אלבר היו מהגדולים ביותר בארץ.  -כמות

 .תוכלו למצוא מגוון רכב של כלי רכב מהחשקים בשוק הישראלי ומסוגים שוים

השוים אחו יכולים להבטיח לכם הפריסה הארצית העפה של סיפי אלבר  -זמיות

  ."זמיות ויעילות בתחזוקה שוטפת ובפתרון כל בקשה

                                                           
2
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7%99/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D-%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99 
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כולל ביטוח חובה, כולל כיסוי במסגרת טופס ההזמה מציית אלבר כי דמי השירות הים " .75

 ).5(סעיף ומעל שה רישיון"  24מקיף לכל הג מעל גיל 

מבטחת לכל דבר ועיין, ומציית במסגרת הסכם ההתקשרות אלבר מציגה את עצמה כחברה  .76

כי היא זו שתבטח את הרכב וכאשר תאי הביטוח יהיו על פי הסטדרטים ההוגים בחברות 

 הביטוח בישראל.

 :להסכם ההתקשרות 13ראה סעיף 

 קובע כי בכל הקשור לזקי גוף: 13.1סעיף  .76.1

לפי תאי פוליסת לתקופת החכירה בבטוח חובה  החברה תבטח את הרכב"

בעת  המוצעת ע"י חברות הבטוח המקובלות בארץ חובה סטדרטית ביטוח

 ";עריכת הכיסוי

 קובע כי בכל הקשור לזקי רכוש: 13.2סעיף  .76.2

ובכפוף לתשלום סכום ההשתתפות העצמית ע"י הלקוח כקוב בספח א "

לרכב ו/או הלקוח ו/או  החברה תישא בעצמה בכל זק רכוש שיגרםהרלווטי, 

רכוש החברה, בגין השימוש ו/או האחזקה ברכב, למעט זק לרכוש צד ג' ו/או ל

שאיו מכוסה עפ"י תאי פוליסת ביטוח מקיף תקית בהתאם לדין, ולמעט זק 

בפוליסת ביטוח מקיף בהיקפו מהיקף הכיסוי הביטוחי שפי שיהא קוב  החורג

 ."במועד אירוע הזק סטדרטית שתהא הוגה בשוק הישראלי

על פי מצגי אלבר היה פועלת הלכה למעשה כחברה מבטחת לכל דבר  מן המקובץ עולה, כי .77

ועיין בקשר לרכבים אותם היא מחכירה, וכאשר אלבר עצמה מציית כי פוליסות הביטוחים 

  יהיו בהתאם למוצע בחברות הביטוח האחרות. –גוף ורכוש  –השוים 

 מבטחותעל פי הפסיקה מעמדן של חברות הליסיג כמעמד חברות . 4ו.

לא רק ממצגיה הברורים של אלבר אודות הכיסוי הביטוחי אותו היא מספקת או למדים  .78

לפיה דין משפט הביעו עמדה עקרוית והבתי אודות פעילותה כחברה מבטחת לכל דבר, גם 

 כדין חברות מבטחות. חברות הליסיג לעיין הכיסוי הביטוחי אותו הן מציעות ללקוחותיהן

לעיין השוואת מעמדן של חברות ליסיג לחברות ביטוח ראה בהרחבה את התייחסותו של 

 בעיין מלצר:בית המשפט במסגרת ההחלטה 

מאחר ולב ליבה של המחלוקת שלפיי וגע למעמדה של התובעת יש תחילה לבחון את "

דון , ולאחר שעבור את מסוכת המעמד יתן יהיה להטעה בדבר היותה מבטחת אם לאו

בתוים העובדתיים שבבסיס ההתרחשות. כאמור, בין הצדדים חתם הסכם שכירות 

שהתובעת טעה שבמהותו היו הסכם שכירות והיא איה מהווה מבטחת. מגד, טועת 
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התבעת שההסכם כולל רכיבים ביטוחים ולכן התובעת מהווה חברת ביטוח ולכן עליה 

 לשאת בזק שגרם עקב גיבתו.

ג, חברת קודת מוה חברת ליסיה שהתובעת היויה במחלוקת, היה שצא לדיון שאי

במהלך השים חלו תמורות בעף הרכב שהצריכו מתן השכרה. באשר לחברות מסוג זה, 

 בין היתר בשל העדר כל פיקוח, מעה למעמדן של חברות ההשכרה כמעין מבטחות

טוח התוות לפיקוח של רגולטורי על חברות אלה, שמעמדן שוה משל חברות הבי

המגמה הרווחת בפסיקה היא שיש לראות  ... הפיקוח על הביטוח-משרד האוצר

בחברות ההשכרה כמעין מבטחות ואזי יש להחיל עליהן את הוראות "הפוליסה 

תקות הפיקוח על עסקי ביטוח (תאי חוזה  התקית" החלה על חברות הביטוח מכח

  (להלן: "הפוליסה התקית").  1986-לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו 

בפסיקה מחה של בית המשפט המחוזי ישם שי פסקי דין מובילים האוחזים בגישות 

, בסט 22850-06-16ע"א - שוות בעיין זה. בפסק דיו של כב' השופט אלכסדר רון ב

, פורסם בבו) 16.3.17ותי רכב בע"מ גד הראל חברה לביטוח בע"מ (קאר חברה לשר

דוה שאלת יריבות צד ג' יזוק כלפי משכירת הרכב להג המזיק, וקבע שאין להכיר 

במעמד של "מעין מבטח" באשר לחברות ההשכרה. יובהר, כי לצד קביעה זו, אף כב' 

ת אגב שכן הוא דרש בעיקרו השופט רון ציין שאפשר וקביעתו היה בכלל בגדר אמר

של דבר לאספקט הדיוי לשאלת קיומה של עילת תביעה גד חברת ההשכרה, וזאת 

שרון - להבדיל מהפן המהותי. לצד הלכה זו ישה הלכה קודמת של כב' השופטת לבהר

, 6.12.06, בסט קאר חברה להשכרת רכב בע"מ גד דגן ואח' (3057/05בבר"ע (ת"א) 

יה יש לראות בחברת ההשכרה מעין מבטחת ומקום שלא ערכה ביטוח פורסם בבו)], לפ

  לכלי הרכב תישא היא בעלות הפיצוי.

בערכאות הדיויות ישן גישות סותרות, כאשר הגישה השולטת היה גישה שרואה 

באשר לתביעות זקי רכב של צד שלישי. ראו  בחברות ההשכרה מבטחות לכל דבר

יו קופל בע"מ ' שי יעקב (יתן ביום  120853/03למשל: ת"א (שלום ת"א) 

חברה לביטוח ' מיקוביץ קרלו  -אליהו בע"מ  55256/03);ת"א (שלום ת"א) 26.9.04

בזק חברה ישראלית לתקשורת  37932-04-16) ותא"מ (שלום ת"א) )11.9.05יתן ביום 

היחסים  גישה זו שרירה גם במישור). 17.3.17בע"מ ' ש. שלמה רכב בע"מ (יתן ביום 

שבין חברות ההשכרה ללקוחותיהן בפרט כאשר קיימים סממים של ביטויים ביטוחים 

. ראו למשל בספרו של ירון אליאס מובהקים כגון "כיסוי ביטוחי" ו"השתתפות עצמית"

לוי '  1072/04וכן ת"א (שלום ב"ש)  1318דיי ביטוח (מהדורה שלישית) כרך ב' עמ' 

  ).)1.3.05יתן ביום בלו סקאי השכרת רכב בע"מ 

...  

בהסכם השכירות דן ישם סעיפים רבים המקים את הופך הביטוחי להסכם באופן 

שאיו משתמע לשתי פים ומוביל למסקה שהתובעת החתומה על ההסכם, התכווה 

לספק גם ביטוח פימי השלוב בשכירות הרכב עד, כי שי הרכיבים הלו מהווים את 

. בזיקה לכך אי קרי שכירות וביטוח במאוחד - אלי במהותוהסכם שכירות שהיו דו
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להסכם השכירות שעייו "כיסוי זקים למכוית המושכרת"  8מוצאת להפות לסעיף 

 8.2, 8.1שסעיפיו המשיים מורים שהתובעת היה כמבטחת לכל דבר ועיין (סעיפים 

 להסכם). 8.4, ו 8.2.1,8.3,

ם לוסחה של הפוליסה התקית מורה שהסכם עיון בשלל סעיפים אלה תוך השוואת

השכירות שבבסיס ההתקשרות שבין הצדדים דן כולל חלקים לא מבוטלים מהפוליסה 

, ובהם יתן לראות סעיפים התואמים את פרק ג' לפוליסה התקית שעייו התקית

"תאים כלליים לכל פרקי הפוליסה "במסגרתם כלולים בין היתר, הסייגים לחבות 

להסכם), ושיעור השתתפות עצמית של התבעת במקרה של זק  8.3רה (סעיף משכי

להסכם). להסכם השכירות, המקה ביטוח באופן מפורש, מצטרפת עדותה  8.4(סעיף 

של גב' גבאי ציגת התובעת שיש לציין שהעידה באופן זהיר למדי, תוך הימעות בולטת 

  ."מלכות את "הילד בשמו" ולקרוא לתובעת "מבטחת

...  

מהאמור לעיל עולה, כי התובעת מסה לאחוז במקל ממשי קצותיו שכן מצד אחד היא 

מפגיה מעטפת וחזות של חברת השכרה בלבד, אולם כדי לגלם ככל הראה רווח וסף 

ומתוך איטרס לשמר את הרכוש שהיא שוכרת בו , קרי את כלי הרכב, היא גם כוללת 

. שהמכלול מהווה פוליסת ביטוח לכל דבר ועייןבהסכם רכיבים ביטוחים מובהקים 

הרכיבים הללו בהסכם השכירות הים תאים ביטוחים שלקחו מוסחה של 

מהפוליסה התקית. גם מעדות גב' גבאי יתן היה להתרשם , למרות זהירותה הרבה 

בהתבטאות, שלמעשה התובעת מבטחת את הרכב המושכר בגין זקי רכוש, לרבות 

והל הקיים במקרה של גיבה. משעה שעשתה כן על רקע צו הפיקוח שפורט לעיל וה

הרי שטעתה לפיה אין תחולה לפוליסה התקית על הסכם השכירות, דיה להידחות. 

מאחר התובעת מקה ביטוח לשוכר היא אמורה לתת לו ליהות מכלל רכיבי הביטוח ולא 

מור על הרכב. אמם הצדדים לטעון דבר והיפוכו, קרי שגיבה מכוסה אך גם חובה לש

לא הדגישו זאת אך אי מיחה שבדמי השכירות החודשיים שאותן שילמה התבעת 

גולמם גם הושא הביטוחי שבוודאי ייקר את העסקה שגילמה גם את הפרמיה בגין 

הביטוח שכלל ההסכם וגם תון זה מטה את הכף לחובת התובעת. בסיבות אלה אי 

  ."ת כמבטחת לכל דבר ועייןשיש לראות בתובעסבורה 

מן המקובץ עולה, כי מקום בו התקשרותה של אלבר עם לקוחותיה היה בעלת סימים  .79

 לאלברהשירות כולל כיסוי ביטוחי עבורו משלם הלקוח כסף וסף   - ביטוחים מובהקים 

הרי שיש לקבוע כי אלבר  –וכאשר הסכם ההתקשרות עצמו מפה להוג בחברות הביטוח 

חברה מבטחת ויש להחיל את הדין והורמות החלים על חברות הביטוח, כפי שהיא פועלת כ

 עצמה מציית בהסכם ההתקשרות.
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במקרה של על פי הפוליסה התקית  – מעין מבטחת חברהכשל אלבר הגדרתה ההשלכות ל. 5ו.

 השתתפות עצמית אובדן גמור אין לגבות דמיגיבה או 

היה כפעילותה של חברה מבטחת אשר כפופה לדין ככל שייקבע כי פעילותה של אלבר  .80

הרלווטי לחברות הביטוח, הרי שיש להחיל בעייו את "הפוליסה התקית" אשר תאיה 

מהווים את תאי הבסיס שחובה לכלול אותם ואין לסתור אותם במסגרת הפוליסות אותן 

 מציעות חברות הביטוח ללקוחותיהן.

(להלן:  1986-תקות הפיקוח על עסקי הביטוח (תאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו .81

כי התאים והוסח המפורטים בתוספת להן יהוו את הפוליסה  קובעות") הפיקוחתקות "

 ").הפוליסה התקיתהתקית וכל פוליסה לביטוח רכב פרטי תהיה בהתאם לה (להלן: "

", מצוין בסעיף תאים כלליים לכל פרקי הפוליסהכותרתו "בפרק ג' לפוליסה התקית אשר  .82

 כדלקמן: –" השתתפות עצמית" – 23

פרט למקרה ביטוח שגרם (א) בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרק א' לפוליסה זו, "

יוכה מתגמולי הביטוח סכום של השתתפות  לרכב לאבדן גמור או לאבדן גמור להלכה

ביעה ובהתאם לזק שגרם, ובלבד שלעין השתתפות עצמית הקבוע במפרט לגבי כל ת

 א."3עצמית לזק של ירידת ערך יחולו הכללים המפורטים בתקה 

 לפוליסה התקית גם כזה שגב: 6יצוין כי "רכב באבדן גמור" מוגדר בסעיף  .83

  ימים מיום הגיבה; 30) רכב שגב ולא מצא בתוך 1("

  כי התקיימו בו אחד מאלה:) רכב ששמאי רכב מוסמך קבע לגביו 2(

(א) הוא יצא מכלל שימוש והזק הישיר שגרם לו, למעט זק ישיר שגרם מירידת ערך, 

  אחוזים ומעלה משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח כולל מסים; 60הוא 

 (ב)הרכב איו יתן עוד לשיקום והוא ועד לפירוק בלבד".

לפי תאי פוליסת לבר כי ביטוח החובה יהיה "עצמה מציית א הסכם ההתקשרותיוזכר, כי ב .84

), וכי 13.1" (סעיף המוצעת ע"י חברות הבטוח המקובלות בארץ ביטוח חובה סטדרטית

זק שאיו מכוסה עפ"י תאי פוליסת ביטוח הביטוח לזקי הרכוש יהיה למעט במקרה של "

י הביטוחי שפי בהיקפו מהיקף הכיסו "זק החורגוכן למעט  ,"מקיף תקית בהתאם לדין

 ).13.2" (סעיף שיהא קוב בפוליסת ביטוח מקיף סטדרטית שתהא הוגה בשוק הישראלי

קרי, לשיטת אלבר עצמה חלים על הסכם ההתקשרות והתחייבותה לבטח כלל התאים 

 המקובלים בעף הביטוח.
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מהדין החל על  יצוין, כי כמפורט לעיל ובכל הוגע לזקי רכוש למשל, מבקשת אלבר להות .85

ם מכוסים במסגרת שאי חברות הביטוח, ומציית כי הכיסוי הביטוחי יהיה למעט זקים

 משכך יש להטיל עליה גם חובות בהתאם.הפוליסה התקית. 

יש  והתה מכספים אשר שולמו לה בהמשך לכך, בשעה בה אלבר הגה כחברה מבטחת

להחיל עליה את "הפוליסה התקית" ולאסור עליה לגבות דמי השתתפות עצמית במקרה של 

 אובדן גמור או גיבה.

 :ראה עיין מלצר

שיש לראות בחברות ההשכרה כמעין מבטחות ואזי יש המגמה הרווחת בפסיקה היא "

 מכח תקות להחיל עליהן את הוראות "הפוליסה התקית" החלה על חברות הביטוח

(להלן:  1986-הפיקוח על עסקי ביטוח (תאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו 

  ""הפוליסה התקית").

  להסכם ההתקשרות היו תאי מקפח בחוזה אחיד שיש לבטלו 11.5סעיף . 6ו.

מבלי לגרוע מטעת המבקשת כי גביית דמי השתתפות עצמית במקרה דא מבוצעת ביגוד  .86

גם מכוח היותו  11.5בפוליסה התקית, הרי שיש לבטל את סעיף לתקות הפיקוח ולאמור 

 "תאי מקפח" על פי חוק החוזים האחידים.

בכל אחת מחלופות הביטוח, פימי או חיצוי, בה בחרה אלבר לבטח את ראשית יצוין:  .87

 רכביה, היא איה זכאית לגבות דמי השתתפות עצמית.

וח בה בחרה מחויבת גם כן לפעול על פי הרי שחברת הביט –ככל שבחרה בביטוח חיצוי 

, ומשכך אלבר לא שאה בדמי השתתפות עצמית אותם הפיקוח והפוליסה התקיתתקות 

 היא דורשת מלקוחותיה שישלמו;

הרי וכפי שפורט לעיל, יש לראות בה בסיבות המקרה כחברה  -ככל שבחרה בביטוח פימי 

ות דמי השתתפות עצמית מלקוחותיה מבטחת לכל דבר ועיין, לרבות חובתה שלא לגב

 במקרה של אובדן גמור.

כי  תלחוק חוזים אחידים קובע את התיות הבאות אשר רלווטיות לטעת המבקש 4סעיף  .88

 :עסקין ב"תאי מקפח"

מוטלת  ) תאי הפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות שהיתה1(4" .88.1

עליו על פי דין אילולא אותו תאי, או המסייג באופן בלתי סביר את האחריות שהיתה 

  ;"מוטלת עליו מכוח החוזה אילולא אותו תאי

שלא לגבות  על פי דין להסכם ההתקשרות מבקש לפטור את אלבר מחובתה 11.5סעיף 

כך גם  ביטוח.הדמי השתתפות עצמית במקרה של אובדן גמור כפי שאסור על חברות 
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סעיף זה מבקש לסייג באופן בלתי סביר את אחריותה של אלבר לספק רכב חלופי 

  בסיבות של אובדן גמור ללא תשלום דמי השתתפות עצמית של הלקוח.

) תאי השולל או המגביל זכות או תרופה העומדות ללקוח על פי דין, או 6(4" .88.2

לו מכוח החוזה; או המתה אותן המסייג באופן בלתי סביר זכות או תרופה העומדות 

 ";במתן הודעה בצורה או תוך זמן בלתי סבירים, או בדרישה בלתי סבירה אחרת

מוע מלקוח של אלבר את זכותו על פי דין שלא לשאת  להסכם ההתקשרות 11.5סעיף 

  אובדן גמור לרכב.גיבה או בתשלום דמי השתתפות עצמית במקרה של 

קובע תשלום דמי השתתפות עצמית במקרה של גיבה או אובדן התאי הכי מן המקובץ עולה,  .89

 גמור לרכב היו "תאי מקפח" על פי חוק החוזים האחידים שיש לבטלו. 

של כיווית הצמדה חד להסכם ההתקשרות הקובע  10.4סעיף  –הטיעון המשפטי   .ז

 דמי השירות היו "תאי מקפח" שיש לבטלו

 קובע כי חזקה על תאי שלהלן שהיו מקפח:אחידים החוזים ה) לחוק 11(4סעיף  .90

) תאי הקובע הצמדה של מחיר או תשלום אחר, לפי החוזה, למדד כלשהו, כך 11("

   שירידה של המדד או עלייה שלו לא תזכה את הלקוח".

הסכם ההתקשרות קובעת אלבר כי דמי השירות אותם ישלם לקוח ל 10.4סעיף במסגרת  .91

 במקרה בו השיוי במדד יוביל להגדלתם:יישאו הפרשי הצמדה למדד רק 

אלא אם כן רשם במפורש אחרת בספח א הרלווטי, דמי השירות, לרבות דמי חריגת "

ק"מ, יישאו הפרשי הצמדה למדד (עפ"י הקוב בספח א הרלווטי). סכום דמי השירות 

בין המדד היסודי למדד החדש בעת התשלום  יוגדל בהתאם לשוי שיחולהקוב בזמה 

ואולם, בכל מקרה דמי השירות בגין חודש כלשהו לא במקרה הצמדת המדד.  –בפועל 

 ".יפחתו מהסכום הקוב בהזמה בש"ח

תהיה עלייה במדד, הה כי כן, בעוד שאלבר שומרת על זכותה להגדיל את דמי השירות ככל ש .92

כי בכל מקרה דמי השירות  של ירידת המדד ומדגישהאיה מציית הוראה זהה במקרה היה 

 לא יפחתו מהסכום הקוב בהזמה.

ת המבקשת הצמדה חד כיווית, אשר מהווה לשיטבכך הלכה למעשה, אלבר קובעת מגון 

 את לקוחותיה ויש לבטלו או לשותו כך שיכלול הצמדה דו כיווית.מקפח" ה"תאי 

בר לעיין ירידתו של המדד כפי שדאגה להדגיש במקרה יצוין, כי היעדר קביעה דומה מצד אל .93

"רצפה" לדמי השירות הרי שיש בכך קיומו של מגון הצמדה חד של עלייה, וכן קביעתה 

 כיווי לכל דבר ועיין.
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, כלל לבסוף 5דברי ההסבר להצעת חוק החוזים האחידים (תיקון מס'ראה לעיין זה את 

), ה"ח הכסת 2012-להצמדה כתאי מקפח), התשע"ב(קביעת שער מזערי  )4בתיקון מס' 

 :176, עמ' 7.5.2012, 461תשע"ב מס' 

, כדי לשמור על ערכם הריאלי, מקובל להצמיד סכומים בחוזים אחידים למדד כלשהו"

כגון מטבע חוץ, מדד המחירים לצרכן או מדד מחירי תשומה בבייה למגורים. ואולם, 

, כמו ידי גופים המצאים בעמדת כוח לעומת הצרכן בחוזים אחידים רבים המוסחים על

. משמעות תאי מופיע תאי הקובע שער מזערי למדדחברות גדולות, בקים או קבלים, 

שאם חלה חובה על לקוח לשלם לספק שעמו התקשר בחוזה סכום כסף הצמוד זה היא 

המדד ירד,  למדד ושיעורו עלה, יחויב הלקוח בתשלום סכום גבוה יותר, אך אם שיעור

התשלום יהיה לפי השער המזערי, כך שהסכום הריאלי שהלקוח ישלם בפועל יהיה 

כדי להביא להגברת האיזון בין הצדדים, מוצע להוסיף חזקה ולפיה תאי . גבוה יותר

בחוזה אחיד הקובע כי הצמדה של מחיר או תשלום אחר לפי החוזה למדד כלשהו כך 

, וכך לצמצם תזכה את הלקוח, ייחשב תאי מקפח שירידה של המדד או עלייה שלו לא

 ."את המקרים שבהם תיכלל תיה מסוג זה בחוזים אחידים

 :לעיין זהכן ו

) לחוק 11(4הוראת ההצמדה כפי שקבעה בחוזה מקיימת את חזקת הקיפוח שבסעיף "

החוזים האחידים, באשר היא בגדר "תאי הקובע הצמדה של מחיר או תשלום אחר לפי 

החוזה למדד כלשהו, כך שירידה של המדד או עליה שלו לא תזכה את הלקוח". וכח 

ה בפיו, קובעים או אפוא, כי התקיימותה הברורה של חזקת הקיפוח, שלא סתר

. משקבעו כי הוראת ההצמדה החוזית כיווית היא מקפחת- הוראת ההצמדה החד

מקפחת, מסמיך אותו חוק החוזים האחידים לבטל או לשות את ההסדר המקפח 

לחוק). בסיבות העיין שלפיו,  17"במידה הדרשת כדי לבטל את הקיפוח" (סעיף 

יב ביטול של אותו חלק בחוזה המורה כי בחישוב דמי השימוש לא ראה כי למצער מתחי

תובא בחשבון ירידה של המדד, אם מדובר בירידה שלמטה ממדד הבסיס. או מורים 

העדכון החודשי של דמי האחזקה בהתאם (א) לחוזה, 28אפוא כי ככל שמדובר בסעיף 

ללא ההגבלה הקובעת  , דהייו,לשיעור השיוי במדד המחירים לצרכן יחול באופן מלא

  ".לחוזה 25כי "דמי השימוש לא יפחתו מהסכומים הקובים בסעיף 

עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל ' היועץ המשפטי  15697-01-13ם) -ח"א (חוזים אחידים י

 , פורסם בתקדין.30.12.2014, מיום לממשלה

 :עיין בזק בילאומיוכן 

- מגון הצמדה אלהסכם הציוד, הקובעת  4.4הוראת ההצמדה החד כיווית שבסעיף "

, באשר היא ) לחוק החוזים האחידים11(4סימטרי, מקיימת את חזקת הקיפוח שבסעיף 

בגדר "תאי הקובע הצמדה של מחיר או תשלום אחר לפי החוזה למדד כלשהו, כך 

בהתקיים האמור לעיל, חזקה . "שירידה של המדד או עליה שלו לא תזכה את הלקוח

  "... שתאי כזה הוא תאי מקפחהיא 
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את התייחסותו של בית המשפט  בעיין בזק בילאומיראה בהמשכה של ההחלטה כן ו

הקובע הצמדה חד כיווית "תאי מקפח" סעיף ה של טעה בדבר היותו של להתאמת

  תביעה ייצוגית:כמתאימה להידון במסגרת 

וצר מגון התובעה למקרה קלאסי שלשמו בקשת האישור שלפי היה דוגמא "

; מדובר במספר רב של לקוחות, שחתמו על חוזים מסוגים שוים לקבלת הייצוגית

כלולה תיית הצמדה חד שירותים מבזק, כאשר בחלק מסוגי החוזים, כפי שפורט לעיל, 

מכל אחד מהלקוחות מכוח סעיף  הסכומים שגבו, או שהם מפים לתייה כזו. כיווית

(המבקשת שילמה כעשרה שקלים  ככל הראה סכומים קטיםההצמדה החד כיוויהם 

לאורך תקופה של מספר חודשים), אך במצטבר מדובר בסכומים גבוהים. לאור האמור, 

הסבירות שהתובעה תוגש בידי מי מחברי הקבוצה היה מוכה לוכח המשאבים הלא 

גם הפער ביחסי הכוחות בין הצדדים מהווה ם ליהול התובעה. מבוטלים הדרשי

שיקול וסף התומך במסקה, כי התובעה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגת 

. הואיל והדעת ותת, כי גם אם מדובר בבתי עסק להכרעה במחלוקת בסיבות העיין

בזק, כמו במקרה הדרשים לשירותיה של בזק, מרביתם אים עסקים בסדר הגודל של 

אישורה של של המבקשת. בוסף, יתכן כי חלקם כלל אים בתי עסק. במצב דברים זה 

התובעה כתובעה ייצוגית יביא למימוש זכות הגישה לערכאות של כל אחד מחברי 

(ראו  הקבוצה ויהא בכך כדי לאכוף את הדין על המשיבה ולהרתיע אותה לבל תפר אותו

 כן יביא הדבר להגשמת מטרת חוק החוזים האחידים). 18קה והשוו לעיין עמוסי, פס

  ".בצורה מיטבית

מן המקובץ עולה, כי התאי הקובע את מגון ההצמדה בו וקטת אלבר היו "תאי מקפח"  .94

 שיש לבטלו או לשותו, קרי לחייב את אלבר להצמדה דו כיווית. 

 עילות תביעה וספות –הטיעון המשפטי   .ח

את הסעיפים ה"ל בהסכם ההתקשרות ואת או לשות בוסף לבקשת המבקשת לבטל  .95

ומכוח  אחידיםהחוזים החוק היותם "תאים מקפחים" על פי החיובים בהמשך להם מכוח 

 ., להלן יפורטו עילות וספות כגד אלבר בסיבות המקרה דאחוק החוזים תרופות

  תקות הפיקוח והפוליסה התקיתהפרת . 1.ח

לייחס  המבקשת תטען כי בסיבות המקרה דא, הן על פי הפסיקה והן על פי מצגי אלבר, יש .96

אותם היא מקבלת תשלומים המבקשת ליהות מ לאלבר מעמד של חברה מבטחת. כפי שאלבר

י ביטוחי, יש להטיל עליה את החובות המוטלות על חברות הביטוח, ובייהן תקות בגין כיסו

 . יתוהפוליסה התק הפיקוח

יבות חברות הביטוח, כמצוין לעיל, תקות הפיקוח קובעות את הפוליסה התקית בה מחו

למקרה ביטוח וכאשר הפוליסה התקית קובעת כי דמי השתתפות עצמית ישולמו למעט "

 שגרם לאבדן גמור ...".
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משכך, בגבייתה של אלבר דמי השתתפות עצמית מלקוחותיה במקרה של אובדן גמור לרכב,  .97

 ת גיבה, היה מפרה את הוראות הפוליסה התקית ותקות הפיקוח.לרבו

  1981- , התשמ"אחוק הגת הצרכןעילות מכוח . 2.ח

המבקשת, מקבלת השירות, היה מהווה "עוסק" אשר ותן שירות, ו אלברבסיבות בקשה זו  .98

 "צרכן".

  איסור הטעיה -  2סעיף 

 :כדלקמן ה"ל קובע לחוק 2סעיף  .99

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

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

  הטעיה);"

אין כל אזכור כי גיבת הרכב  קודם להסכם ההתקשרות המבקשת תטען, כי בכל מצגי אלבר

  או זק מסוג אובדן גמור יובילו להפסקת ההתקשרות ולגביית קס מהלקוח.

והן בטופס ההזמה, על אף אזכורו של הכיסוי צעות המחיר אותן שולחת אלבר הן במסגרת ה

הביטוחי ושל זכותו של לקוח לקבלת רכב חלופי במקרה של תאוה אשר תשבית את הרכב, 

י התקשרות אין אלבר מציית ולו ברמז כ ה הברור של משך תקופת ההתקשרות,ציוועל אף 

  ידי בהתרחש אחת משתי החלופות ה"ל.זו תגיע לסופה באופן מ

ידי ותוך גביית קס מהלקוח היה ים את ההתקשרות באופן חד צדדי ומזכותה של אלבר לסי

ות עובר להתקשרות הצדדים, ולא "עיין מהותי בעסקה" ועל אלבר לגלותו באופן ברור, לרב

 רק במסגרת סעיף אחד מי רבים במסגרת חוזה אחיד. 

 איסור הפעלת השפעה בלתי הוגת -  3סעיף 

 :(ב) לחוק הגת הצרכן קובע כדלקמן3סעיף  .100

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

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

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

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

מודיעה על הפסקת ההתקשרות בין הצדדים   במקרה של גיבה או אובדן גמור לרכב אלבר .101

סיום ההתקשרות ותשלום קס או המשכה של  –ומעמידה בפי לקוחותיה שתי אפשרויות 

 ההתקשרות וחתימה על הסכם התקשרות חדש ותאי התקשרות חדשים.

בכך, אלבר כופה על לקוחותיה המבקשים להימע מתשלום הקס הגבוה התקשרות וספת 

  מעשה את מצבם של הלקוחות.וחדשה המרעה ל
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תחתום על הסכם  –אותה הצעה מצד אלבר היה "השפעה בלתי הוגת" לכל דבר ועיין 

זו היה פגיעה מהותית  "השפעה בלתי הוגת"₪. התקשרות חדש פן תשלם קס של אלפי 

בחופש ההתקשרות של לקוחות אלבר וביכולתם להחליט האם להתקשר עם אלבר או אם 

  לאו.

 חובת גילוי -  4סעיף 

 מן:קללחוק הגת הצרכן קובע כד 4סעיף  .102

  (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."

עותי את טיב אשר מפחית באופן משמאלבר מעת מלגלות ללקוחותיה פרט מהותי  .103

ככל שרכבם ייגב או ייזק באופן של אבדן גמור, אלבר תהיה רשאית  – השירות שייתן להם

זכותה זו של אלבר איה תלויה ₪. ם בקס של אלפי סיים את ההתקשרות לאלתר תוך חיובל

 ת ההתקשרות.באחריותו של הלקוח לגיבה או לזק ואיה תלויה בזמן שותר לסיום תקופ

גילוי מלא, קל וחומר של עיין מהותי כגון סיומה של ההתקשרות לפי המועד שקבע  .104

והטלת קס בהמשך לכך, צריך להיעשות באופן ברור ושקוף, לא רק במסגרת סעיף חבא 

 במסגרת חוזה אחיד, כי אם בגלוי ועוד קודם להתקשרות הצדדים.

(א) לחוק הגת הצרכן קובע כי דין מעשה או מחדל ביגוד לאמור 31יצוין, כי סעיף  עוד .105

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

 כאמור.

  1973-חוק החוזים (חלק כללי), תשל"געילות מכוח . 3.ח

 עובר להתקשרות ובמהלכה חוסר תום לב

כריתתו של  מועדבחוסר תום לב וללא כל גילוי אות, הן בת כלפי המבקש הגה אלבר .106

 עוד קודם לכן. והן במצגיה הסכם ההתקשרות

לאפשרות כי תקופת  את המידע המלא והאמיתי בקשר היה להציג בפי לקוחותיה אלברעל 

  ההתקשרות תבוא לידי סיומה עוד קודם למועד שקבע בהתקיימן של סיבות מסוימות.

אחד מי רבים מידע זה היה צריך להיות מצוין בפי הלקוחות קודם להתקשרותם ולא כסעיף 

  .אשר חוקיותו מוטלת בספקבמסגרת הסכם התקשרות וכ
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כך גם גביית קס מקום בו אין כל הפרה מצד הלקוח או פגיעה באלבר, מהווה חוסר תום לב 

  בקיומו של הסכם.

מהוות חוסר תום לב מהותי מצד  ללא כל עוול בכפם,וקיסת לקוחותיה  הסתרת מידע מהותי

עוד בשלב המשא ומתן לקראת כריתתו של הסכם, ויש לבטל כל התקשרות אשר  אלבר

 התבססה על מידע מוטעה זה. 

  {וסח חדש} פקודת הזיקין עילות מכוח. 4.ח

  תרמית ורשלות

בפי לקוחותיה בכל הקשור למשך תקופת ההתקשרות והכיסוי  וזבהיצג כ ההציג אלבר .107

 הביטוחי לו יהיו זכאים. 

ידי יא תפעל להפסקת ההתקשרות באופן מה מסוימותסיבות אלבר ידעה כי בהתקיימן של 

ותחייב את הלקוחות בתשלום קס. עיין זה, המהותי עבור כל לקוח המבקש להתקשר עם 

 בר להתקשרותם והוצג באופן מעורפל במהלך ההתקשרות.אלבר, כלל לא הוצג בפיהם עו

לפקודת  56זקים ומגיע כדי תרמית כמשמעה בסעיף  ה, הסב לתהיצג זה הטעה את המבקש

  הזיקין.

אשר כלל ולא כלל לבכל הקשור למצגיה ו אלברגם אם ייקבע כי אין כל כווה מצד  .108

 ובמצגים רשליים. הבהם, הרי שלכל הפחות עסקין ברשלות

 לקוחות לסבור כי תקופת ההתקשרות לא תפחת מהמוסכם בין הצדדיםמצגים אלו גרמו ל

   מתקשרים עם אלבר לו היו יודעים את כלל הפרטים הרלווטיים. כלל לא בטוח כי היוו

  הפרת חובה חקוקה

יקוח כמצוין לעיל, ובכל הקשור לגביית דמי השתתפות עצמית, אלבר מפרה את תקות הפ .109

 .והוראות הפוליסה התקית

לא יכולה להיות כל מחלוקת, כי תקות הפיקוח והפוליסה התקית ככלל, והאיסור בדבר 

  .הלקוחות כדוגמתהויתר  תלטובת ולהגת המבקש וועדגביית דמי השתתפות עצמית בפרט, 

  1979-חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"טעילה מכוח . 5.ח

כלל התשלומים אשר בבסיס בקשת האישור ואשר משולמים לאלבר מקורם בהוראות  .110

הקס, דמי ההשתתפות העצמית  –הסכם ההתקשרות אשר הין ביגוד לדין כמפורט לעיל 

 ותשלומי הצמדת דמי השירות.
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בשעה בה אלבר גבתה מלקוחותיה כספים אשר מקורם בהוראות הסכם הסותרות את  .111

עשרה שלא כדין על חשבון לקוחותיה וחובה עליה להשיב כספים תיא ההדין, יש לקבוע כי ה

 חוק ה"ל.האלו על פי 

 המיוצגת הקבוצה הגדרת  .ט

כל לקוח של המשיבה אשר בשבע השים שקדמו להגשת בקשת האישור התקשר " .112

  : עמה בחוזה להחכרת רכב ("ליסיג") והיו משתייך לאחת או יותר מתתי הקבוצות שלהלן

רכבו גב או עבר תאוה אשר הובילה לאובדן גמור של הרכב ("טוטאל לקוח אשר  )1(

לוס") ודרש לשלם קס למשיבה בגין כך, ולחילופין לחתום על הסכם התקשרות 

  חדש לתקופת התקשרות חדשה;

לקוח אשר רכבו גב או עבר תאוה אשר הובילה לאובדן גמור של הרכב ("טוטאל  )2(

  ;עצמית למשיבה בגין כךלוס") ודרש לשלם דמי השתתפות 

 –לקוח אשר דמי השירות אותם שילם למשיבה הוצמדו באופן חד כיווי בלבד  )3(

  ".עלייה במדד הובילה לעליה בדמי השירות אך ירידה במדד לא הובילה לירידתם

 ולחברי הקבוצה תהזק אשר גרם למבקש  .י

 כדלקמן: וזו היה סך זקה של המבקשת, בכל הקשור לראשי הזק המפורטים בבקש .113

  ;₪ 4,324 –והחזרת הרכב  קס בגין הפסקת ההתקשרותה .113.1

 ;₪ 2,106 –דמי השתתפות עצמית  .113.2

יצוין, כי כלל החשבויות במהלך  –זק בגין הצמדה חד כיווית של דמי השירות  .113.3

תקופת ההתקשרות שלחו למבקשת באמצעות דואר רגיל, ואין באפשרותה לאתרן על 

תוצאה מאי הפחתת דמי השירות במקרה בו חלה ירידה מת ללמוד מהו זקה המדויק כ

 במדד.

אשר היה חסך לה אילו מגון  ₪ 20- כמשכך, תעריך המבקשת כי עסקין בסכום של 

  ההצמדה היה דו כיווי כפי שמחויב על פי דין.

למען הסר ספק יצוין, כי במהלך תקופת ההתקשרות של המבקשת עם אלבר היו חודשים 

אשר רק שיעורו המדויק לא  ירידה במדד ומשכך מדובר בזק ממשירבים בהם חלה 

  .ידוע

  ועות במדד במהלך תקופת ההתקשרות כפי שפורסם על ידיהלשכה העתק טבלה של ת

  ז'.כספח מצורף  המרכזית לסטטיסטיקה
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 .₪ 6,430היו  תשל המבקש הקרי, סך זק .113.4

ו/או את גודל  את הכלים לאמוד את שווי התביעה הייצוגית בשלב זה תאין בידי המבקש .114

 .הקבוצה המיוצגת

מאחר ומדובר בכמה ראשי זק וכי עסקין בחברה אשר ותת שירות לציבור גדול של 

  לקוחות, יש להיח כי אין מדובר בזק זיח.

ישור לבית יצוין בהקשר זה, כי משיקולים כלכליים בחרה המבקשת להגיש את בקשת הא

  משפט זה באשר לא היה בידה את סכום האגרה אשר דרש לבית המשפט המחוזי.

לאחר קבלת , כל התוים הרלווטיים לבקשה זו ככלל ולכימות הזק בפרט בידי אלבר .115

  תוים אלו יתן יהיה לאמוד את גודל הקבוצה המיוצגת.

כל שלא יתן יהיה לאמוד את וכ אחר שיוצגו התוים ה"ל בדבר גודל הקבוצה המיוצגת,ל

זקו של  הסמכות לקבוע מהושמורה לבית המשפט שק המדויק של כל חבר בקבוצה, הרי הז

 .כל חבר קבוצה או לקבוע זק כללי בהתחשב בסיבות העיין

 מתקיימים בבקשה הקריטריוים לאישורה כתובעה ייצוגית  .יא

 להגיש בקשה לאישור תובעה ייצוגית  תרשאי תהמבקש. 1.אי

  כללי

 על המבקש להגיש בקשה לאישור תובעה ייצוגית לעמוד בשלושה תאים מצטברים: .116

 ;ייצוגיות תובעות לחוק) א(3 סעיף בגדרי כסת התביעה עילת .116.1

 ;זקעל המבקש להראות כי לכאורה גרם לו  .116.2

 המשותפות לכלל חברי, משפט או עובדה של מהותיות שאלותהתביעה מעוררת  .116.3

 הקבוצה.

  בהם. תשל המבקש הפורטו שלושת התאים דלעיל ועמידתלהלן י

  לחוק תובעות ייצוגיות 3סעיף 

כסת בגדרי סוג תביעה המפורטת בתוספת השייה ואשר בעייה יתן  התביעה דא .117

 ישור תובעה ייצוגית כמפורט להלן:להגיש בקשה לא

 לתוספת השייה:  1סעיף 

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

 התקשרו בעסקה ובין אם לאו":
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, לחוק הגת הצרכן 1"עוסק" בהתאם להגדרת סעיף  ןהי הכמפורט לעיל, המשיב .118

  .ה בתקופה הרלווטית לבקשה זו"לקוח" של המשיב תההי תהמבקשו

  זק  הה כי גרם לתהרא תהמבקש

ת שילמה את הקס, את דמי ההשתתפות המבקשכמצוין לעיל, אין כל מחלוקת כי  .119

העצמית וכן שאה בהפרשי הצמדה חד כיווית, ולפיכך גרם לה זק המקים את זכותה 

  .להגשת בקשה זו בשם כלל חברי הקבוצה מיוצגת

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

 המיוצגת

היו אחידים  תכגדם טוען המבקשוסעיפי הסכם ההתקשרות  מאחר ומצגי המשיבה .120

הרי שכלל הטעות המועלות כגד הסכם , כלפי כלל לקוחותיה של אלברבתוכם ובצורתם 

 .קבוצה המיוצגתולכלל חברי הת ת למבקשומשותפההתקשרות הין 

התובעה כתובעה ייצוגית תוביל להכרעות בשאלות משכך, קיימת אפשרות סבירה כי הגשת 

 . טמהותיות ומשותפות, הן של עובדה והן של משפ

  בית המשפט רשאי לאשר תובעה ייצוגית זו . 2.אי

  כללי

 תובעה לאישור המבקש על בהם תאים ארבעה מפרט ייצוגיות תובעות לחוק) א(8 סעיף .121

  .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;

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

תובעה זו מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה 

  בתובעה לטובת הקבוצההמיוצגת ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו 

 ים, והסיבות אשר הובילו להפרות אלו, מעוררהפורט לעיל, טבען של הפרות המשיבכמ .122

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

על בית המשפט הכבד להשתכע טרם אישורו את הבקשה לאישור תובעה ייצוגית  .123

ולטובת  תשימת אפשרות סבירה שהמחלוקות תוכרעה לטובת המבקכתובעה ייצוגית, כי קי

  חברי הקבוצה המיוצגת.
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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 תתהא לטובת המבקש

 והזקים הובעים מכך.  ההמשיב

  תובעה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגת להכרעה במחלוקת בסיבות העיין

תובעה ייצוגית ועדה בין היתר להבטיח ולהגביר אכיפת זכויות, במיוחד במקרים בהם  .124

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

  אישית.

לרבות ובמיוחד במקרים בהם  יצוגית להבטחת איטרסים ציבורייםועדה התובעה היכן 

  לקוחות מתקשרים עם חברות גדולות וחותמים על חוזה אחיד.

תמשיך  האם לא תאושר הגשת התובעה כתובעה ייצוגית סביר להיח כי המשיב .125

ך לגבות כספים להחתים את לקוחותיה על הסכם התקשרות הכולל את אותם סעיפים ותמשי

 ובכך ייפגע האיטרס הציבורי., מלקוחותיה ביגוד לדין

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

  קיים יסוד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייצוג ויוהל בדרך הולמת

בתובעה ייצוגית  תלשמש כתובע הראוי ההוגשה בתום לב והי תשל המבקש התביעת .126

 בשם כלל חברי הקבוצה.

סיון בתחום הליטיגציה כגד גופים גדולים, לרבות יהים בעלי  תשל המבקש הבאי כוח

 .במיוחד בכל הקשור להגשת תובעות ייצוגיותו

127. ם של כלל חברי הקבוצה המיוצגת ייוצג וייייח כי עסיבות אלו, יש להוהל בדרך ב

 .הוהן על ידי באי כוח תעל ידי המבקשהולמת, הן 

  קיים יסוד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייוצג ויוהל בתום לב

מתוך רצון כן וללא ובעה ייצוגית במקרה דא, הוגשה התובעה והבקשה לאישורה כת .128

יצולם של לקוחות ושמירה על זכויותיהם גם  ועיקר מטרתה היה מיעתלים, מיעים פסו

   ובמיוחד במסגרת חתימתם על חוזה אחיד.

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

וכן להסדיר ולמוע  לקבל פיצוי אות אשר מגיע לו על פי דין השפגע מהתהלות המשיב

 .סכם ההתקשרות על ידי לקוחות אחרים בעתידחתימה על אותם סעיפים בה

, כי עיים של חברי הקבוצה המיוצגת ייוצג ויוהל בתום לב תטען המבקשתמשכך,  .129

 ובכפיים קיות.
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  סיכום וסעדים  .יב

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

, הכל המיוצגת להל את התביעה כייצוגית בשמם של חברי הקבוצה תלאשר למבקש .130

  כמפורט בבקשה זאת.

 ציווי

 -ו 11.4 ,10.4 בית המשפט מתבקש להורות על ביטולם, ולמיצער שיויים, של סעיפים .131

או כל סעיף אחר בעל וסח ומשמעות דומים, יהיה מספרו אשר  להסכם ההתקשרות 11.5

 יהיה, המופיע בהסכמי ההתקשרות של אלבר עם לקוחותיה.

 פיצוי

בכל חברי הקבוצה המיוצגת  את לפצות הבית המשפט הכבד מתבקש להורות על המשיב .132

  .ביגוד לדין הסכומים שגבו

ידי בית המשפט כאומדן לזקי חברי בסכום אשר ייקבע על לחילופין, להורות על פיצוי  .133

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

    חוק תובעות ייצוגיות;

, המיוצגת הקבוצה חברי בין גיותוהומ היעדר של בעיה ישה כי יסבור המשפט שבית ככל .134

 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 .135

 או בהתאם לסכום המצטבר ממו תהה כל קבוצת הפגעים; הכבד

לחוק תובעות  22גמול מיוחד בהתאם לסעיף  תלשלם למבקש הלחייב את המשיב .136

 ייצוגיות כפי שיפסוק בית המשפט;

לחוק  23שכר טרחה בהתאם לסעיף  תשל המבקש הדילשלם לעורכי ה משיבלחייב את ה .137

 תובעות ייצוגיות כפי שיפסוק בית המשפט.

  

                __________________ 

  , עו"דעילי מימן                         

  תב"כ המבקש     


