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 חקיקה שאוזכרה: 

 )ב(7 ,)א( 7, 7: סע'  2006-חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

 (2)א()36, 35, ()א3, (2)ב()2: סע'  2008-חוק אוויר נקי, תשס"ח

 3: סע'  1983-תקנות בתי המשפט )פגרות(, תשמ"ג

 

 רציו:-מיני

 .ייצוגיות תובענות חוקל 7 סעיף לפי הוראות למתן בקשותביהמ"ש דן ב *

 בקשה לאישור קודמת –תובענה ייצוגית  –דיון אזרחי * 

 מחיקת בקשה לאשר תובענה ייצוגית –תובענה ייצוגית  –דיון אזרחי * 

 איחוד דיון –תובענה ייצוגית  –אזרחי  דיון* 

. 

 הבקשות תשע מתוך שמונהמחיקת  על להורות, ייצוגיות תובענות חוקל 7 סעיף מכוח, המשיבות בקשות
 להתגונן תידרשנה לא שהמשיבות לכך תביא אשר אחרת הוראה כל תןמ או ,ייצוגיות תובענות לאישור
 טענות מעלות, עניינים באותם כולן העוסקות, ייצוגיות תובענות לאישור בקשות של שורה מפני במקביל

 . דומות או זהות קבוצות לייצג והמבקשות במהותן דומות או זהות

. 

 בית המשפט קבע כלהלן:

 כבר עת, כייצוגית תובענה לאישור בבקשה לטיפול שלביםשני  קובע ייצוגיות תובענות חוקל 7 סעיף
 . עניין באותו קודמת אישור בקשת ועומדת תלויה

 בבקשה הדיון את להעביר המשפט בית של לסמכותו הנוגע, הראשון השלב את מסדיר לחוק (א)7 סעיף
, דנא הבקשה נשוא שהוא, השני השלב .בזמן הקודמת הבקשה הוגשה שבו המשפט לבית המאוחרת

 . האישור בקשות שתי מונחות שבפניו המשפט בית של לסמכותו הנוגע

 הבקשות צירוף: בבקשות הדיון להמשך אפשרויות 3 עומדות המשפט בית בפני כי קובע לחוק (ב)7 סעיף
 התובע כ"ב של או המייצג של החלפה או צירוף; חלקה או הבקשות אחת מחיקת; במאוחד בהן ודיון

 .המייצג

 דעת חוות צורפו( הישני קבוצה) וקציר( ראשונה קבוצה) עוז-ובר תמיר ידי על שהוגשו האישור לבקשות
 הקבוצה ידי על שהוגשו האישור שבקשות לעובדה משמעות יש", האיכות ןמבח" לצורך. מומחים
, ככלל. השנייה את אחת משלימות אשר שונים מתחומים מומחים דעת חוות בשתי נתמכות ראשונה

 . הרצינות על מעידה מומחה דעת בחוות הנתמכת אישור בקשת

 בחוות מדובר כי מעלה בה עיון אולם. מומחה דעת בחוות נתמכת השנייה מהקבוצה קציר בקשת גם, אכן
. בה המובאת המסקנה לנימוק כבסיס מתאימים חישובים או אסמכתאות על נסמכת שאינה, חסרה דעת

בין כלי חוות הדעת גם אינה מבחינה בין ירידת ערך לאותם רכבים בהם הותקנה התוכנה התרמיתית ל
 הרכב האחרים של קבוצת פולקסווגן, על אף שבבקשה עצמה קיימת הבחנה בין שתי הקבוצות. 

שנמחקת עתה ובקשת הרשקוביץ  ויטנזון בקשת למעט) הראשונה הבקשות קבוצת כי לפיכך נמצא
 לבקשה בקשותיהם יאוחדו, ידם על כמבוקש, כן על. יותר והטובה האיכותית הקבוצה היא, שנמחקה(

 . אחת וקנתמת
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 החלטה

 
 

 

 ייצוגיות תובענות חוקל 7 סעיף לפי הוראות למתן המשיבות בבקשות החלטה

 (16-03-50023. צ.תב 3' מס בקשה,  15-09-45641. צ.בת 6' מס בקשה)

 

 תובענות חוק: "להלן) 2006 – ו"תשס, ייצוגיות תובענות חוקל 7 סעיף מכוח, המשיבות בקשות

: להלן) ייצוגיות תובענות לאישור הבקשות תשע מתוך שמונהמחיקת  על להורות"(, ייצוגיות

 לכך תביא אשר אחרת הוראה לכ מתן או ,(בהתאמה" אישור בקשת" או" אישור בקשות"

, ייצוגיות תובענות לאישור בקשות של שורה מפני במקביל להתגונן תידרשנה לא שהמשיבות

 קבוצות לייצג והמבקשות במהותן דומות או זהות טענות מעלות, עניינים באותם כולן העוסקות

 . דומות או זהות

 לאישור הבקשות להגשת הרקע

 כי התגלה עת", דיזלגייט פרשת" המכונה פרשה ב"הבאר נחשפה 2015 ספטמבר בחודש .1

 של מסוימים בדגמים התקינה"(, פולקסווגן קבוצת: "להלן) VOLKSWAGEN AG, 1 המבקשת

 וידעה – זיהום בבדיקת נמצא הרכב מתי" לזהות" שידעה תוכנה דיזל מנוע בעלות מכוניות

  "(.התרמיתית התוכנה: "להלן) המזהמים כמות את בהתאמה להפחית

 כלי 11,000,000 של ושיווק בייצור פולקסווגן קבוצת הודתה הפרשה חשיפת לאחר ימים מספר .2

 הנמנות בת חברות של ברכבים גם כי הודתה 1 המשיבה. תרמיתית תוכנה בהם שהותקנה רכב

 התוכנה כי הודתה אאודי חברת, כך. התרמיתית התוכנה הותקנה פולקסווגן קבוצת על

 בכל מטעמה מי י"ע או 1 המשיבה ידי על שנמכרו מכוניות 2,100,000 ב הותקנה התרמיתית

 דיזל מכוניות 1,200,000 ב הותקנה התרמיתית התוכנה כי הודתה סקודה חברת ואף העולם

 . העולם בכל מטעמה מי י"ע או 1 המשיבה י"ע שנמכרו

"(, מפיון'צ" :להלן) בישראל פולקסווגן קבוצת רכבי יבואנית מ"בע מוטורס מפיון'צ, 2 המשיבה .3

 כשהן ישראל בכבישי נוסעות פולקסווגן מקבוצת דיזל מכוניות 11,000 כי מטעמה הודעה מסרה

 (. התרמיתית התוכנה) הזיהום הפחתת בתוכנת מצוידות

 בקשה המשפט נט מערכת באמצעות הוגשה המאוחרות הערב בשעות, סוכות חג, 29.9.15 ביום .4

 בן מר המבקש י"ע 45641-09-15. צ.ת", דיזלגייט פרשת" עם בקשר ייצוגית תובענה לאישור

 הבקשהׁ )"(. הרשקוביץ בקשת: "להלן) ודיין תירוש, איידן ד"עו כ"ב באמצעות הרשקוביץ ציון

ׁ  "ייצוגית תובענה"ל יותר מאוחר והוסבה" נגזרת תביעה"כ הוגשה ) . 

 למחוק מבקש הוא כי 20.7.16 ביום הרשקוביץ כ"ב הודיע, 13.7.16 ביום שנערך לדיון בהמשך

 . 20/7/16 מים בהחלטה כמבוקש נמחקה זו בקשה. כייצוגית לאישור והבקשה התובענה את
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 נוספות אישור בקשות 2 המשפט בית במזכירות הוגשו, סוכות פגרת במהלך, 1.10.15 ביום .5

 ":דיזלגייט פרשת" עם בקשר

"(. גולן בקשת: "להלן) לרוה לדרמן, בך ד"עו כ"ב באמצעות גולן שלמה מר י"ע 756-10-15. צ.ת

 הותקנה ברכבו. דיזל מנוע בעל 2013 שנת פאסט פולקסווגן מסוג רכב של בעליו הוא גולן מר

 . התרמיתית התוכנה

 בקשת: "להלן) דוידוביץ יעקב ד"עו כ"ב באמצעות תמיר עירית' גב י"ע 768-10-15. צ.ת

 בעל 2010 שנת גולף פולקסווגן מסוג( חמותה עם ביחד) רכב של בעליו היא תמיר' גב"(. תמיר

 .התרמיתית התוכנה הותקנה ברכבה. דיזל מנוע

 פרשת עם בקשר נוספות אישור בקשות 5 הוגשו, סוכות פגרת לאחר מיד, 6.10.15 ביום .6

 ":דיזלגייט"

: להלן) ומצקין אור-בר שפירא ד"עו כ"ב באמצעות ויטנזון מיכאל מר י"ע 2715-10-15. צ.ת

 . פולקסווגן מקבוצת רכב של בעלים אינו ויטנזון רמ"(. ויטנזון בקשת"

 בקשת: "להלן) טנוס ניזאר ד"עו כ"ב באמצעות נה'מחאג פאוזי מר י"ע 2719-10-15. צ.ת

 הותקנה ברכבו. דיזל מנוע בעל סקודה מסוג רכב של בעליו הוא נה'מחאג מר"(. נה'מחאג

 בהחלטת , אולםבירושלים המחוזי המשפט לבית הוגשה נה'מחאג בקשת .התרמיתית התוכנה

 בבקשה הדיון, הצדדים הסכמת ונוכח(, רפפורט בזק תמר השופטת כבוד) שם המשפט בית

 . זה המשפט לבית הועבר

 מאיר בן ד"עו כ"ב י"ע מ"בע נכנסת תיירות טורס ורשט קציר בצלאל מר י"ע 3637-10-15. צ.ת

 2015 שנת פאסט פולקסווגן מסוג רכב של בעליו הוא קציר מר"(. קציר בקשת: "להלן) ואבירם

 .התרמיתית התוכנה הותקנה ברכבו. דיזל מנוע בעל

, עוזי כדר, שמואל דוד אבו, דוד בייניש, שרעבי בועז, ישראלוף שאול מר י"ע 4747-10-15. צ.ת

 פרץ וגרינברג כהן ד"עו כ"ב באמצעות תקווה וכהן שהינו רונן, גפסון אברהם, יעקב בוטרשוילי

 י"ע ונמכרו שווקו, שיוצרו רכבים בעלי הם זו בבקשה המבקשים"(. ישראלוף תבקש: "להלן)

 . התרמיתית התוכנה הותקנה ברכביהם ,דיזל מנועי ובעלי המשיבות

 "(.עוז-בר בקשת: "להלן) אלישקוב ד"עו כ"ב באמצעות עוז-בר רפי מר י"ע 4870-10-15. צ.ת

 התוכנה הותקנה ברכבו, דיזל מנוע בעל 2012 שנת פולקסווגן מסוג רכב של בעליו הוא עוז-בר מר

 .התרמיתית

 עמרם מר י"ע 50023-03-16. צ.ת :נוספת אישור בקשת המשפט לבית הוגשה 23.3.16 ביום .7

"( אאודי: "להלן) AUDI AG כנגד"( טפירו בקשת: "להלן) ברנר רביד ד"עו כ"ב באמצעות טפירו

 ,דיזל מנוע בעל 2011 שנת AUDI מסוג ברכ של בעליו הוא טפירו מר. מוטורס מפיון'צ וכנגד

 .התרמיתית התוכנה הותקנה ברכבו
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 התוכנה הותקנה ברכביה שאף AUDI חברת נתבעה בה היחידה היא בקשתו טפירו מר לטענת

 . מפיון'צ י"ע המיובאים האחרים מהרכבים שונים  AUDI חברת רכבי לטענתו. התרמיתית

 המבקשים התארגנו(, 45641-09-15. צ.בת 6' מס הבקש) 7 סעיף י"עפ המשיבים לבקשת בתגובה .8

 שתוגש באופן והבקשה התביעה כתב את לתקן לה לאשר מבקשת קבוצה כשכל, קבוצות בשתי

 הרבה בשלב הוגשה טפירו בקשת. מוביל אחד כ"ב י"ע ייצוגו והם מתוקנת אחת בקשה בשמם

 סעיף לפי נוספת בקשה שההוג ובעניינה הקבוצות משתי באחת מאוגדת אינה היא, מאוחר יותר

 (. 16-03-50023. צ.תב 3' מס בקשה) 7

 הנורמטיבית המסגרת – אישור בקשות איחוד

  עת, כייצוגית תובענה רלאישו בבקשה לטיפול שלבים 2 קובע ייצוגיות תובענות חוקל 7 סעיף .9

 . עניין באותו קודמת אישור בקשת ועומדת תלויה כבר

 הדיון את להעביר המשפט בית של לסמכותו הנוגע, הראשון השלב את מסדיר לחוק (א) 7 סעיף

 .ןבזמ הקודמת הבקשה הוגשה שבו המשפט לבית המאוחרת בבקשה

 שתי מונחות שבפניו המשפט בית של לסמכותו הנוגע, דנא הבקשה נשוא שהוא, השני השלב

 :לחוק (ב)7 בסעיף מוסדר זה שלב. האישור בקשות

 ההוראות יחולו( א) קטן בסעיף כאמור הדיון הועבר שאליו משפט בית על( ב")

 :הענין לפי, ןלהל כמפורט

 רשאי המשפט בית – בה הדיון החל שטרם קודמת לאישור בקשה לענין( 1)

 ולדון הקודמת לאישור לבקשה המאוחרת לאישור הבקשה צירוף על להורות

 להורות הוא ורשאי, חלקה או כולה, הבקשות אחת מחיקת על או, יחדיו בהן

 של שענינה כדי והכל, מייצג כוח בא של או מבקש של החלפה או צירוף על

 ;ביותר והיעילה הטובה בדרך וינוהל ייוצג הקבוצה

 להורות רשאי המשפט בית – בה הדיון שהחל קודמת לאישור בקשה לענין( 2)

 הבקשה את שהגיש המבקש החלפת על יורה שלא ובלבד(, 1) בפסקה כאמור

 כדי דרוש שהדבר שוכנע כן אם אלא, המייצג הכוח בא או הקודמת לאישור

 בהתחשב והכל, ביותר והיעילה הטובה בדרך וינוהל ייוצג הקבוצה של ינהשענ

 ;לאישור בבקשה הדיון נמצא שבו בשלב

 חלקה או כולה, קבוצה אותה בשם שהוגשה קודמת ייצוגית תובענה לענין( 3)

, חלקה או כולה, המאוחרת לאישור הבקשה מחיקת על יורה המשפט בית –

 שלא ובלבד, שיירשמו מיוחדים טעמיםמ אחרת להורות הוא רשאי ואולם

 מצא כן אם אלא נוספים קבוצה חברי או נוספות תביעה עילות צירוף על יורה

 וההליכים התנאים כל כאמור קבוצה חברי או תביעה עילות לגבי התקיימו כי

 על המשפט בית הורה; ייצוגית תובענה אישור לשם זה חוק לפי הנדרשים

 ."לאישור בבקשה כהחלטה תוהחלט את יראו, כאמור צירוף

http://www.nevo.co.il/law/74020/7
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/law/74020/7.a
http://www.nevo.co.il/law/74020/7.b
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 הבקשות צירוף: בבקשות הדיון להמשך אפשרויות 3 עומדות המשפט בית בפני כי קובע' ב ק"ס

 כ"ב של או המייצג של החלפה או צירוף; חלקה או הבקשות אחת מחיקת; במאוחד בהן ודיון

 טרם) דמתהמוק בבקשה הדיון מצוי שבו השונים השלבים בין מבחין אף החוק. המייצג התובע

 (.המוקדמת בבקשה דיון החל/  דיון החל

 אחת למחוק או אישור בקשות שתי בין לאחד האם להחליט המשפט בית בבוא כי, הוא כלל .10

 הטובה בדרך וינוהל ייוצג שעניינה"ו" הקבוצה טובת"ל הנוגעים שיקולים לשקול עליו, מהן

 צ"ת(; 18.1.12, בנבו פורסם) דינרי מירון' נ דבח אליהו 5503/11 א"ע': ר" )ביותר והיעילה

 2 פסקה( 19.12.10, בנבו פורסם) ממן גיל' נ מ"בע תקשורת פלאפון 09-08-12038 צ"ת 1791/08

 (. להחלטה

 מ"בע השקעות אסם' נ עצמון 16-03-40404 צ"תב רונן. ר תהשופט' כב בהחלטת פירוט וביתר

 (:2.7.16, בנבו פורסם) 'ואח

 במסגרת המשפט-בית של עיניו נגד לעמוד שצריכה המרכזית המטרה"

 המטרה כן אם היא, ייצוגיות תובענות חוקל ל"הנ 7' ס מכוח בבקשה החלטה

 עם יחד. ביותר והיעילה ביותר הטובה שהיא בדרך הקבוצה של ייצוגה של

 של התנהלותם על גם משליכות דנן ההחלטה כמו שהחלטות ומאחר, זאת

 יעילות לשיקולי גם הדעת את לתת מקום יש, בעתיד פוטנציאליים מבקשים

 עתידיים למבקשים ויעילים נכונים תמריצים לש ולשיקולים מערכתית

 היעילות להגברת דבר של בסופו להביא צפויים מתאימים תמריצים. כאלה

 . בעתיד קבוצות חברי של מצבם ולשיפור

 בקשות בעלי שהם מבקשים ולכוון לנסות זו במסגרת צריך המשפט-בית

 תא להגיש(, כאלה מבקשים ורק) ורציניות מעמיקות, בשלות אישור

 פסקה)." האפשר ככל מוקדם במועד זאת ולעשות, המשפט-לבית בקשותיהם

 (להחלטה 30

 באופן קבוצות בשתי להתארגן בחרו 6/10/15 עד בקשותיהם הגישו אשר המבקשים כל, בענייננו .11

 אולם פסול כל בכך אין בעיקרון. אחד כ"ב ובהובלת אחת מתוקנת בקשה תגיש מהן אחת שכל

 'ואח מ"בע בניה דורי. א' נ ריטבלט שמעון 14-07-55750( א"ת. )צ.ת': ר) בלבד בהמלצה מדובר

 אשר קבוצה התארגנות בעניין הצדדים המלצת(. ד"לפסה 26-20 פסקאות( 9.11.14, בנבו פורסם)

 אחד כל תרומת את בוחן השאר בין אשר ש"ביהמ לביקורת עומדת הקבוצה את תייצג

 לה שאין בקשה בקבוצה לכלול לאפשר יש כי סבורה אינני, לכך בהתייחס. לקבוצה מהמבקשים

 על להורות שיש ויטנזון בקשת היא כזו. לקבוצה מאומה תורמת ואינה עצמה בפני קיום זכות כל

 ; מחיקתה

 הוגשה בקשתו .התרמיתית התכנה בו שהותקנה פולקסווגן מקבוצת רכב בעל אינו ויטנזוןמר  .12

 זיהום גרימת על האיסור את הפרה פולקסווגן קבוצת לטענתו ".ישראל מדינת תושבי כלל" בשם

 גרמה ואף 2008 – ח"התשס, נקי אויר חוקל (2()ב)2-ו (א)3 בסעיפים הקבוע סביר בלתי אויר

 בהפעלת שעניינו, זה לחוק (2()א)36 בסעיף הקבוע האיסור על ביודעין שלא לעבור ללקוחותיה

http://www.nevo.co.il/case/6015648
http://www.nevo.co.il/case/5199642
http://www.nevo.co.il/case/21041386
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/case/17095908
http://www.nevo.co.il/law/4071/3.a
http://www.nevo.co.il/law/4071/2.b.2
http://www.nevo.co.il/law/4071
http://www.nevo.co.il/law/4071/36.a.2
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 כי ויטנזון מר טוען עוד. זה לחוק 35 בסעיף עלקבו בניגוד( רכב כלי לרבות) נייד פליטה מקור

 התרשלות מהווה פולקסווגן של התנהלותה וכי הציבור חשבון על כדין שלא התעשרו המשיבות

 . הזיהום מקור ומשווק כיצרן זדונית

הרי , התרמיתית התוכנה י"ע שנגרם אויר בזיהום עליה בגין לנזק בטענה עסקינן אםדא עקא, 

 בהם שהותקנה הרכבים אחוז לגבי נתון כל נמצא לא; שכזה לנזק ראיה ראשית וול איןש

 הנובע האוויר זיהום אחוז; ארץהנעים בכבישי ה הרכבים לכל ביחס התרמיתית התוכנה

 שבין יחס(; ב"וכיוצ מפעלים) אחרים מזהמים ידי על שנוצרים לזיהומים ביחס בכלל מרכבים

 בו הותקנה שלא  רכב לבין התרמיתית התוכנה בהם שהותקנה מרכבים שנוצר האוויר זיהום

 שהבקשה גם מה, מומחה דעת חוות נדרשת שכזה בעניין כי ברי. ב"כיוצ ועוד תרמיתית התוכנה

 הנטען הנזק גובה מה ידוע לא, הכספיים הנזקים לגבי פירוט אין) ואסמכתאות נתונים חסרת

 מבלי בחופזה הוגשהשהובאה ראשית ראיה לנזק ומבלי שננקב סכום נזק,  ידוע ולא שהבבק

 שיש הרי לקבוצה כלל תורמת אינה זו אישור בקשת כי משעולה. הראויה ברצינות לה להידרש

 .מחיקתה על להורות

 בקשה של ייחודה. מפיון'וצ אאודי כאמור הן לה שהמשיבות טפירו בקשת הוגשה 23.3.16 ביום .13

 בהן פולקסווגן מקבוצת AUDI מכונית בעלי קבוצת את מייצג שהוא בכך, המבקש של לטעמו, וז

 . המאוחדות הקבוצות משתי חלק אינה זו בקשה. תרמיתית תוכנה הותקנה

 מר לטענת. הקודמות הבקשות 8 הגשת לאחרכחמישה חודשים  הוגשה כאמור טפירו בקשת

 אישיות שהינה אאודי חברת את כוללת האינ הקודמות האישור מבקשות אחת אף טפירו

 של ולא אאודי חברת של היא אאודי לרכבי הניתנת האחריות לטענתו. נפרדת משפטית

 . להליך בקשתו של בצירופה צורך קיים ומכאן פולקסווגן

. לקודמותיה יחסית רב באיחור הוגשה הבקשה, ראשית. טפירומר  טענות את מקבלת אינני

 ידע המבקש; הקודמות בבקשות 1 המשיבה היא, פולקסווגן בקבוצת נכללים AUDI של רכביה

 הן גם והכוללות זהה שעניינן, הקודמות האישור בקשות 8 הגשת דבר את לדעת עליו היה או

 סקודה כמו, דווקא פולקסווגן של ולא פולקסווגן קבוצת על הנמנים רכב כלי של שונים מותגים

 שמדובר אף על, הקודמות לבקשות זו מאוחרת קשהב בצרוף כלשהו יתרון מצאתי לא. ועוד

 (. אאודי) נפרדת משפטית אישיות כנגד אישור בבקשת

 בתשובתן כאמור, מפיון'וצ פולקסווגן קבוצת של להתחייבותן גם הדעת את לתת יש זה לעניין

 (:16-03-50023. צ.תב 3' מס בקשה) ייצוגיות תובענות חוקל 7 סעיף לפי לבקשתן

 מי כי טענה ידן על תועלה לא כי המשיבות ידי על יובהר, מקום מכל"

 אך( אאודי רכבי בעלי את הכוללת) הקבוצה את לייצג רשאי אינו מהמבקשים

 לתשובת 36 סעיף) ."אאודי גמסו רכב של מחזיק או בעלים שאינו משום ורק

 (. 50023-03-16. צ.תב 10.7.16 מיום המשיבות

 : 13.7.16 מיום בדיון פולקסווגן קבוצת כ"ב הודעת גם זה לעניין' ור

http://www.nevo.co.il/law/4071/35
http://www.nevo.co.il/law/74020/7
http://www.nevo.co.il/law/74020
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 לכן. אחר נתבע נגד תביעה להגיש יותר מאוחר תובע יוכל תמיד; אוודי בעניין"

 אנו. אוודי את יכלול שרוצה מי המובילה הבקשה מה קובע המשפט שבית ברגע

 חברה היא שאוודי מסכים אני. הקבוצה מול הליך מנהלים עצמנו את נמצא

 הקבוצה אם. עצמאיות אך בנות חברות הם. וסיאט סקודה כמו עצמאית

 (. לפרוטוקול 4' עמ" )המתוקנת לבקשה אוודי את לצרף תוכל תחליט שתקבע

 שתצדיק זו מאוחרת לבקשה רוןית מוצאת אינני, המשיבות כ"ב מטעם וההודעה ההבהרה לאור

 דורש אינו( 1( )א) 4' סע כי כך על הוסף. בכך הכרוכה הנוספת ההכבדה אף על להליך צרופה

 של מהותית שאלה" שקיימת די אלא, הקבוצה מחברי אחד כל לבין המבקש בין מוחלטת זהות

. לחוק( 1( )א) 8' סע ראו וכן..." הקבוצה עם הנמנים החברים לכלל המשותפות משפט או עובדה

 של לאלו לחלוטין זהות ומשפט עובדה של מהותית שאלה מעוררים AUDI שבעלי בכך ספק אין

 .האחרים המבקשים

 . טפירו בקשת מחיקת על מורה אני לפיכך

 משיבה/כנתבעת אאודי את לצרף מאשרת אני(, מפיון'צ-ו פולקסווגן קבוצת) המשיבות כהסכמת

 . המתוקנת האישור בבקשת נוספת

 .המשיבות נגד הקבוצה את תייצג המבקשים  קבוצות שתי מבין מי להכריע אפוא נותר

 עוז-ובר, תמיר, גולן טענות

 לאיחוד בקשה ויטנזון הגישו ובקשת הרשקוביץ בקשת עם יחד לעיל המבקשים שלושת .14

 משרדי 2 י"ע כולם ייצוגו והם אחת לבקשה תאוחדנה האישור בקשות שחמש כך, בקשותיהם

 .בך ד"עו ומשרד איידן ד"עו משרד – ד"עו

 הם כי הראשונה הקבוצה כ"ב הודיעו ,הרשקוביץ בקשת מחיקת בדבר ההחלטה קבלת עם

 רב ניסיון שלו, בך ד"עו של בניהולו אחת לבקשה הנותרות הבקשות ארבע את לאחד מבקשים

 . כייצוגיות תובענות הליכי בניהול

 אישור בקשות שלוש הראשונה בקבוצה תרונו, ויטנזון בקשת מחיקת בדבר החלטתי לאור

 ."(הראשונה הקבוצה: "להלן) עוז-ובר תמיר, גולן: בלבד

 יחד לעבוד יוכלו כי מסקנה לכלל והגיעו ביניהם בדברים באו כי מציינים הראשונה הקבוצה כ"ב .15

 במסגרת. הקבוצה של לייצוגה מועיל יהיה ביניהם הכוחות שילוב וכי ובהרמוניה פעולה בשיתוף

  למבקשים הקמות העילות כל, הרלוונטיות הקבוצות תתי או הקבוצות כל נכללו דנן הבקשות

(. רכב ושמאי רכב מהנדס) מומחים דעת חוות שתי במסגרתן הוגשו ואף הקבוצה ולחברי

 טבע אדם" עמותת מטעם המשפט בית כידיד להצטרפות בקשה ועומדת תלויה אף גולן בבקשת

 ". ריקול"ה ביצוע על פיקוח לשם" ודין

 שקבוצת לכך הובילו אשר ביניים הליכי נוהלו גולן בבקשת כי מציינים, זו בבקשה המבקשים

 באמצעות לה שבוצעה ההמצאה בתוקף הכופרת הראשונית מעמדתה בה חזרה פולקסווגן
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 המבקשים. הקבוצה לחברי ממשית תועלת הביאו שפעולותיהם כך על המעיד דבר – מפיון'צ

 . הגשתן מועד מבחינת הראשונות הן הבקשות ארבע מתוך ששלוש לכך חשיבות קיימת כי ציינו

 נה'ומחאג ישראלוף, קציר טענות

 בקשותיהם את לאחד בקשה הם אף הגישו נה'ומחאג ישראלוף, קציר בבקשות המבקשים .16

 "(. השניה הקבוצה: "להלן)

, ביותר הטובות, ביותר הנכונות האישור בקשות שלוש את מכילה השנייה הקבוצה לטענתם

 התובענות חוק להוראות בהתאם לב ובתום כדין הוגשו אשר, ביותר וההולמות הראויות

 הגישו כך ,"(הפגרות תקנות: "להלן) 1983 – ג"תשמ, (פגרות) המשפט בתי תקנותו הייצוגיות

, האפשרי ביותר המוקדם ובמועד כדין מטעמם רהאישו בקשות את השנייה בקבוצה המבקשים

 . סוכות חג פגרת לאחר מיד 6.10.15 יום דהיינו

 ומוכרים ידועים כוחם באי כי, שמאית דעת בחוות נתמכת אף קציר בקשת כי ,הם מוסיפים עוד

 . גדולים בהיקפים ייצוגיות תובענות בתיקי והצלחה ניסיון ובעלי בתחום

 לב תוםהעדר  בשל ותמיר גולן בקשות מחיקת על להורות בקשיםמ השנייה בקבוצה המבקשים .17

, הפגרות לתקנות בניגוד סוכות המועד חול במהלך המשפט בית במזכירות בקשותיהםעת הגישו 

 . ת סוכותפגר במהלך ייצוגית תובענה לאישור בקשה קבלת מאפשרים אינם אשר

 של מרכז במחוז ייצוגיות תובענות פורום ר"יו, טל נופר ד"עו שהגישה תלונה בעקבות כי צוין

 בעקבות נעשה הדבר": כי נקבע שלאחריו, המשפט בתי הנהלת י"ע בירור נערך ד"עו לשכת

 לא כי להם שניתנו הסברים חרף זאת, להגישן הבקשות מגישי של מצדם נחרצת התעקשות

, עהשאיר התקלה על מצרים אנו, מקום מכל. פגרה בתקופת ודובר הואיל כן לעשות ניתן

 יסמין ד"עו של מכתבה) "המשפט בתי מזכירויות בקרב בנושא הנהלים את נחדד ובעקבותיה

(. השנייה הקבוצה של האיחוד לבקשת 5 נספח, המשפט בתי הנהלת המשפטית הלשכה, גנדלמן

 בתי להנהלת למכתבו ביחס, ישראלוף בבקשת המייצג כ"ב, כהן ד"עו גם קיבל דומה תשובה

 (. ישראלוף בבקשת 7 לבקשה 1 נספח' ר) 16.12.15 מיום המשפט

 בקשת הגשת. פולקסווגן קבוצתכי בקשת תמיר חסרה את המשיבה העיקרית, היא , עוד נטען .18

 שבה הדרך ועל תמיר בקשת טיב על להעיד כדי בה יש פולקסווגן קבוצת של צירופה ללא אישור

 . נכתבה היא

 מפיון'וצ פולקסווגן קבוצת – המשיבות עמדת

 ובלבד מתוקנת בקשה הגשת באמצעות בקשות לאיחוד עקרונית מתנגדות אינן תהמשיבו .19

 שייצג אחד ד"עו ימונה וכי קבוצה אותה ידי על שהועלו הטענות כל מסך תחרוג לא שהבקשה

 . הקבוצה את

http://www.nevo.co.il/law/74991
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 כי המשיבות מציינות – השונות האישור בבקשות הדיון את לאחד יש אופן באיזה לשאלה ביחס

 בין העימות לחזית להיכנס שלא ומבקשות המשפט בית של דעתו שיקול על ידיהן סומכות הן

 . השונים הצדדים

 הבקשות הגשת של הכרונולוגי הסדר בחינת

 בבקשה ידון המשפט בית כי", מחדל ברירת"כ ,כאמור קובע ייצוגיות תובענות חוקל 7 סעיף .20

 . שהוגשה הקודמת

 סוכות המועד חול במהלך הוגשו הראשונה בקבוצה הכלולות ותמיר גולן בקשות, לעיל כמפורט .21

 פגרת לאחר מיד 6.10.15 ביום הוגשו( טפירו בקשת למעט) הבקשות יתר בעוד 1/10/15 ביום

 . החג

 המועד חול בימי גם כמו) סוכות פגרת של המועד חול בימי כי קובע המשפט בתי מנהל נוהל .22

 לחללי הזיכרון ביום, חג בערבי, בשבוע' ו בימי, 5.9 ועד 20.8 מיום הקיץ בפגרת, הפסח שבפגרת

 במתכונת המשפט בתי מזכירות תעבוד( ולגבורה לשואה הזיכרון וביום ישראל מערכות

 :מצומצמת

 בתי לרבות) שלום משפט בבתיו מחוזיים משפט בבתי, העליון המשפט בבית"

 ובתי משפחה לענייני משפט בתי, לתעבורה משפט בתי, לנוער השלום משפט

 העניינים לסוגי לקהל פתוחה המזכירות תהיה –( מקומיים לעניינים משפט

 לשמוע שניתן עניינים סוגי בעניין המשפט בתי מנהל בהנחיות המפורטים

 ."המשפט בבתי הפגרה בתקופת

 ההנחיות) המשפט בבתי הפגרה בתקופת שישמעו עניינים סוגי בדבר המשפט בתי מנהל הוראות

 תקנותל 3 בתקנה הקבועה הסמכות בתוקף המשפט בתי מערכת של האינטרנט באתר פורסמו

 אינה כייצוגית תובענה לאישור בקשה הגשת כי, קובע( 1983 – ג"התשמ, (רותפג) המשפט בתי

 . אלו במועדים המשפט בתי במזכירות לרישום להתקבל שיאושרו העניינים ממין

 סוכות פגרת תקופת במהלך האישור מבקשות חלק הגשת כי טוענים השנייה הקבוצה כ"ב .23

 על להשליך בו שיש באופן, כוחם ובאי הראשונה הקבוצה מבקשי ליבם תום חוסר על מעידה

 . כולה הקבוצה

 כלכלית חברה לקידום הצרכנית התנועה הצלחה' נ לישראל אוויר נתיבי על אל 2094/16 א"רעב .24

 בקשה הסף על לסלק יש האם בשאלה העליון המשפט בית עסק( 30.3.16, בנבו פורסם) הוגנת

 יצחק השופט כבוד. כוחו-בא או המבקש בהתנהלות שנפל פגם מחמת ייצוגית תובענה לאישור

 :כדלקמן קבע עמית

 התובע של בהתנהלותו שנפל פגם בהם, קיצוניים במקרים כי להניח נכון אני"

 עשוי, התביעה לשורש הוא שיורד עד משמעותי כה הוא כוחו בא או המייצג

 לריפוי יותר מתון אמצעי בנמצא אין כאשר וזאת, שההבק לסילוק להביא הדבר

http://www.nevo.co.il/law/74020/7
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/law/74991/3
http://www.nevo.co.il/law/74991
http://www.nevo.co.il/law/74991
http://www.nevo.co.il/case/21472201
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 משפט בית שציין וכפי, קיצוניים למקרים השמור בסעד מדובר, ואולם. הפגם

 של פרי היא הסף על ייצוגית תובענה לאישור בקשה לסלק אם ההחלטה, קמא

 האם לבחון שיש הינה הדברים משמעות. הצדדים של האינטרסים בין איזון

 חשש בהתנהלותו שיש כך כדי עד פגומה שהיא, כוח– בא של תבהתנהלו מדובר

 שאינו בפגם שמדובר או, הקבוצה טובת את היטב ייצג לא כ"ב אותו כי אפשרי

 שימוש לעשות שניתן באופן" התביעה לשורש יורד" ואינו הצורך די חמור

  (ד"לפסה 9 פסקה)." הפגם לריפוי יותר מתון באמצעי

 

 הגשת בעצם אין, לעיל על אל דין בפסק שנאמרו הדברים וברוח, יישבפנ בנסיבות כי סבורני .25

 ייוצג לא הקבוצה חברי של עניינם כי חשש לבסס כדי סוכות חג פגרת בזמן תמיר-ו גולן בקשות

 ובניגוד" כולם לפני" האישור בקשות את להגיש ותמיר גולן של ניסיונם, אכן. הולמת בדרך

 אינני", התביעה לשורש יורד"ה בפגם מדובר מדובר ואין רמאחיחד עם זאת, . ראוי אינו לנוהל

 עת המשיבות נגד הקבוצה את לייצג האפשרות את מהם למנוע כדי בלבד זה בטעם יש כי סבורה

 קדימות מתן מניעת ידי על הפגם את לרפא כי יותר הרבה מתון באמצעילעשות שימוש  ניתן

 .לחוק (ב) 7' בסע כאמור" קודמת אישור בקשת" היותן מכח כלשהיא

 יותר מוקדמת בשעה כרונולוגית שהוגשו לבקשות כלשהיא קדימות קיימת כי סבורה אינני כן .26

 או יתרון לתת שלא לפיכך נמצא. 6/10 יום של יותר מאוחר בשלב שהוגשו אלו לעומת 6/10 ביום

 הבקשה. 2015 באוקטובר הבקשות הגשת של הכרונולוגית ימותהקד לעניין כלשהיא משמעות

 .האיכות מבחן פי על לפיכך תוכרע

 האיכות מבחן

, הקבוצה לחברי שתקנה זו היא יותר והשלמה יותר האיכותית, יותר הטובה הבקשות קבוצת .27

 . תתקבל שהתובענה לכך ביותר הטוב הסיכוי את, לייצג מבקשים הבקשות מגישי שאותה

 שתי. ומלא מקיף הוא הקבוצות שתי של האישור בקשותבאופן כללי  כי נראה על במבט .28

 הקבוצות גם(, פחות וחלקן יותר מבוססות חלקן) רבות תביעה עילות מפרטות הקבוצות

 (. קבוצות לתתי חלוקה גם קיימת הבקשות מן בחלק)  כדבעי מפורטות

 צורפו( שניה קבוצה) וקציר( הראשונ קבוצה) עוז-ובר תמיר ידי על שהוגשו האישור לבקשות .29

 : מומחים דעת חוות

 פחת הקבוצה בעלי של הרכבים שווי, פיה על אביעד שמואל מהנדס ד"בחוו בקשתו תמך תמיר

 RECALL-ה הליך כי, המומחה ידי על נקבע עוד. האוויר זיהום תרמית בעקבות לפחות 10%-ב

 . הרכב פרטבמ למתואר ביחס נמוך ומומנט להספק יגרום אלו למכוניות

 בבקשת תומכת) גורביץ דני רכב שמאי ידי על זו בקבוצה שהוגשה נוספת מומחה דעת חוות

 עקב הפגומים הרכבים של הדלק בצריכת 1% של בשיעור עליה צופה(, עוז-בר של האישור

http://www.nevo.co.il/law/74020/7.b
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 העלייה בעקבות המשוערות העלויות את דעתו בחוות העריך גורביץ מר. ברכבים הצפוי התיקון

 כי גורביץ מר הוסיף עוד. ברכבים להתבצע שעתיד מהתיקון כתוצאה שתיגרם לקהד בצריכת

 בשל וכן התיקון בקריאת המעורבים הרכב כלי של המסחרי בערכם ירידה תיגרם ספק ללא

 .  אמין כלא המותג את הבריות תפיסת

, סער דני מר מומחה דעת בחוות נתמכת( השנייה קבוצה) קציר י"ע שהוגשה האישור בקשת .30

 פולקסווגן קבוצת של הרכב כלי לכל ערך ירידת קיימת כי קובע אשר, רכב לכלי מומחה שמאי

 . 3% של בשיעור

 ראשונה הקבוצה ידי על שהוגשו האישור שבקשות לעובדה משמעות יש", האיכות ןמבח" לצורך .31

, ככלל. השנייה את אחת משלימות אשר שונים מתחומים מומחים דעת חוות בשתי נתמכות

 . רצינותה על מעידה מומחה דעת בחוות הנתמכת אישור בקשת

 כי מעלה בה עיון אולם. מומחה דעת בחוות נתמכת השנייה מהקבוצה קציר בקשת גם, אכן

 לנימוק כבסיס מתאימים חישובים או אסמכתאות על נסמכת שאינה, חסרה דעת בחוות מדובר

ערך לאותם רכבים בהם הותקנה חוות הדעת גם אינה מבחינה בין ירידת . בה המובאת המסקנה

התוכנה התרמיתית לבין כלי הרכב האחרים של קבוצת פולקסווגן, על אף שבבקשה עצמה 

 קיימת הבחנה בין שתי הקבוצות. 

 סעדים לרבות יותר מקיפה סעדים רשימת כוללת(, ראשונה קבוצה) גולן בקשת, ועוד זאת .32

 על. השניה הקבוצה בקשות בגדר מופיעים אינם אלו סעדים". ריקול" ו תיקון לפעולות הנוגעים

 לקבוצה איכותית עדיפות בכך גם רואה אני המבוקשים הסעדים היקף שקלול בעת, כן

 . הראשונה

שנמחקת עתה ובקשת  ויטנזון בקשת למעט) הראשונה הבקשות קבוצת כי לפיכך נמצא .33

 יאוחדו, ידם על כמבוקש, כן על. יותר והטובה האיכותית הקבוצה היא, הרשקוביץ שנמחקה(

 . אחת מתוקנת לבקשה בקשותיהם

 

 סיכום

 30 בתוך שתוגש אחת מתוקנת לבקשה תאוחדנה עוז-ובר תמיר, גולן בקשות כינקבע לפיכך  .34

 .ימים

 בשלושת המפורטים והסעדים העילות מכלל יחרגו לא המתוקנים והבקשה התביעה גדרי

 .  בהליך ישירה ומשיבה כנתבעת  AUDI AG את אף תכלול המתוקנת הבקשה. יחדיו הבקשות

 האישור בבקשת הייצוג את ויוביל המבקשים של כוחם-כבא ישמש בך מיכאל ד"עו משרד

 .המשיבות כנגד המאוחדת
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 המאוחדת הבקשה הגשת לאחר ימים 90 תוגש המתוקנת האישור לבקשת המשיבות תשובת .35

 . המתוקנת

 .ותנמחק וטפירו ישראלוף, קציר, נה'מחאג, ויטנזון בקשות .36

 . להוצאות צו אין העניין בנסיבות .37

 המזכירות תתייק את ההחלטה בכל אחד מהתיקים שבכותרת. .38

 

 15/1/17ת.פ 

5129371 

 נ54678313
 , בהעדר הצדדים. 2016ספטמבר  07יתנה היום, ד' אלול תשע"ו, נ
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