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 אביב יפו-בבית המשפט המחוזי בתל

 שושנה אלמגור  שופטתכבוד ה בפני  

 

 
 התובעים 

 
 דן מנחם ברליצהיימר

 
 נגד

 
 
 הנתבעים 

 
 יוניון מוטורס בע"מ.1
2.toyota motor corporation . 

 

 : שאוזכרה חקיקה

 18'  סע: 2006-ו"תשס, ייצוגיות תובענות חוק

 1980-ם"תש, פגומים למוצרים האחריות חוק

 1978-ט"תשל(, לרכב שירותים ומתן רכב יבוא) ותיםושיר מצרכים על הפיקוח צו

 מרובדות לא - 1961-א"תשכ, התעבורה תקנות

 1981-א"תשמ, הצרכן הגנת חוק

 

 פסק   דין
 

 

 

 לאישור בבקשה. 2006-ו"תשס ייצוגיות תובענות חוקל 18 סעיף לפי פשרה הסדר לאישור בקשה

" פראדו קרוזר לאנד" טויוטה ברכבי כי המבקש טען"( הבקשה: "להלן) ייצוגית כתובענה התובענה

 התנתקות של תופעה קיימת( "המכונית" או "הרכב": להלן) 2002 ספטמבר ועד 1999 ייצור שנת

 .הרכב של המתלה מן הגלגל להתנתקות הגורם דבר נהיגה כדי תוך ממקומו" וינט'הבולג רכיב"

 

 התנתקויות אודות מכוניות מבעלי שקיבל ובהודעות מומחה דעת בחוות המבקש תמך טענתו את

 ובאוסטרליה באירופה שבוצעה( Recall" )חוזרת קריאה" כי המבקש הוסיף כלי הרכב.ב גלגלים

 . בישראל  בוצעה לא", קרוזר לאנד טיוטה" מדגם מסוימים רכב לכלי, 2005 בשנת

 

 קריאה" בישראל בוצעה שלא בטענה כפרו, במסגרתה, האישור לבקשת תגובתן את הגישו הנתבעות

 שבבקשת הטענות ביתר כפרו וכן, 2005 בשנת ובאוסטרליה באירופה שבוצעה לזו בדומה" חוזרת

 לתופעה ובאחריותן מהמכונית הגלגל התנתקות של תופעה של קיומה בדבר הטענה לרבות, האישור

 כתוצאה היתר בין נגרמו המבקש שהציג כפי הגלגל התנתקויות מקרי כי סבורות המשיבות. זו
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 אסורים מבנה שינויי או םביד שהוספו מתוספות או, במכונית נכון לא שימוש או לקוי מטיפול

 . במכוניות שבוצעו

 

 וכן לשאלונים מענה ולמתן מסמכים לגילוי בקשות המבקש הגיש המשפט קדם ישיבות במהלך

 (. מומחה דעת חוות) ראיות לצירוף בקשה

 אשר ערעור רשות בקשת המשיבות הגישו הנוספות הראיות צירוף להתיר המשפט בית החלטת על

 ומבלי, לכאורה כי, היתר בין, בה שצויין( חיות' א השופטת' כב מפי) העליון פטהמש בית בידי נדחתה

 את המסכנת תופעה של קיומה על לכאורה ללמד כדי התבקש שצרופן בראיות יש, מסמרות לקבוע

 . הדרך משתמשי יתר ואת טויוטה ברכבי הנוהגים

 

 מכן ולאחר המשיבות מטעם נוספות מומחים דעת וחוות נוספות ראיות הוגשו 30.3.2015 ביום

 המומחה לרבות המבקש עדי נחקרו 22.6.2015 וביום 3.5.2015 ביום, הוכחות ישיבות שתי התקיימו

 .להם שקרו גלגל התנתקויות מקרי אודות וסיפרו תצהירים שהגישו המכוניות בעלי וכן מטעמו

 

 משנת החוזרת הקריאה עדכון על, בישראל לרבות, העולם ברחבי Toyota הכריזה 4.6.2015 ביום

"(. החוזרת לקריאה העדכון: "להלן) פראדו קרוזר לאנד מרכבי לחלק 11524 שמספרה 2005

, פראדו קרוזר לאנד מסוג, בישראל נוספים רכב כלי 70 -כ עוד הוכללו המעודכנת החוזרת בקריאה

 .2005 משנת החוזרת הקריאה של ייצור סדרות מאותן

 בסיכום: "לפיה, האישור לבקשת בהתייחס התחבורה משרד עםמט עמדה הוגשה 2.7.2015 ביום

 בשים וזאת Recall לבצע מקום היה האם לקבוע כלים בידיו אין כי התחבורה משרד יטען הדברים

 בביצוע צורך כל נמצא ולא לעיל המוזכרות המבקש של לתלונתו דומות תלונות נתקבלו שלא לכך לב

 ".זה בעניין ומקיפה מיוחדת בדיקה

 ;ההגנה מעדי חלק נחקרו במסגרתה נוספת הוכחות ישיבת התקיימה 24.1.2016 וםבי

 

 לפרסם הוריתי אותה פשרה הסדר לאישור בקשה הצדדים הגישו המשיבה ראיות סיום בטרם

 :עיקריה שאלה, ברבים

 

 התנתקות של התופעה לצמצום להביא מנת על בצעדים תנקוט מוטורס שיוניון הסכימו הצדדים

 . לתופעה באחריות כופרת עדיין והיא שכפרה למרות, זאת. הרכב מכלי הגלגלים

 בגין, להלן כהגדרתה, הקבוצה תת חברי לשיפוי מנגנון על פשרה לצרכי הצדדים הסכימו בנוסף

 מהתנתקות הנובעת, הגלגל מהתנתקות כתוצאה, בפועל הקבוצה תת לחברי שאירעו נטענים נזקים
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 של למקרה ₪ 5,000 של לתקרה עד וזאת, ההסדר מושא התקופה במהלך וינט'הבולג של שבירה או

 . היותר לכל התנתקות מקרי שני בגין תקום לשיפוי שהזכאות תוך, התנתקות

 

 : כדלקמן הינה הקבוצה ותת, הפשרה הסדר יחול עליה הקבוצה הגדרת .1

 

 פראדו קרוזר לאנד טויוטה מדגם רכב כלי של בעלים יהיה או/ו הינו או/ו שהיה מי כל

 כלי": להלן) מוטורס יוניון בידי בישראל שווק אשר 2002 ספטמבר עד 1999 ייצור משנת

 ועד 28.1.2006 ביום שתחילתה התקופה במהלך כלשהו במועד( "ההסדר מושא הרכב

 (."ההסדר מושא התקופה": להלן) 10.3.16 ביום הפשרה הסדר על החתימה למועד

 בקשר גלגל התנתקות ברכבו אירעה ואשר, קבוצהה חברי עם שנמנה מי כל – הקבוצה תת

 מונח כהגדרת החוזרת הקריאה רכבי למעט, ההסדר מושא התקופה במהלך וינט'הבולג עם

 . פשרה להסדר 3.3 בסעיף זה

 

 :תנקוט מוטורס שיוניון הצעדים ואלה .2

, רשום בדואר מכתב, ההסדר מושא המכוניות של הנוכחיים לבעלים תשלח היא 2.1

 הנחייה עם, וינט'הבולג את לבדוק יש בו האופן לגבי והסבר תרשים יצורף אליו

 אותם יבדקו ברכב מטפלים הם בהם שהמוסכים לכך לדאוג הרכב כלי לבעלי

 העומדים תעבורה במוצרי שימוש ותוך למכתב שמצורפות להנחיות בהתאם

 . ובהתאמה האיכות בדרישות

 המופנה צו בזאת מוצא הרכב כלי לש הנוכחים הבעלים של שמותיהם איתור לצורך

 מלא שם: מוטורס ליוניון להעביר לו המורה, התחבורה במשרד הרישוי אגף אל

 לבעלים המכתב את תשלח מוטורס יוניון. אלה קבוצה חברי של עדכנית וכתובת

  כאמור הנתונים מקבלת יום 30 בתוך, ההסדר מושא הרכב כלי של הנוכחיים

 היועץ עם להסכמה הגיעו הצדדים כי יודגש זה בהקשר. התחבורה ממשרד

 הכל הפרטים למסירת הסכמתו על 16.5.16 ביום הודיע אשר לממשלה המשפטי

 . האמורה בעמדתו כמפורט

 להסדר" 3" כנספח צורף הרכב כלי של הנוכחים לבעלים שיישלח המכתב נוסח

, יםוינט'הבולג בדיקת אופן בדבר למכתב יצורפו אשר ההנחיות נוסח. הפשרה

 . המבקש כ"ב עם ובהסכמה בתיאום מוטורס יוניון ידי על יצורף

 

 במכתב יזומנו(, החוזרת הקריאה רכבי למעט) הרכב כלי של הנוכחים הבעלים 2.2

 הארץ ברחבי מוטורס יוניון של המורשים המוסכים מבין לאחד להגיע רשום בדואר

, רכבם של דמייםהק וינטים'הבולג שני לבדיקת( "המורשים המוסכים": להלן)
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 כלי של הנוכחיים לבעלים תעמוד ל"הנ הזכות. הרכב בעל מצד תשלום ללא, בחינם

. המכתב משלוח מיום חודשים 12 למשך( החוזרת הקריאה רכבי למעט) הרכב

 הסדר תנאי פי על הזכות תעבור, לאחר הרכב את ימכור הרכב בעלי בו במקרה

 .החדש לבעלים הפשרה

 מן יותר או אחד להחליף הצורך, ל"הנ הבדיקה מהלךב, בו שיימצא רכב כלי

 בעל מצד תשלום ללא בחינם וינטים'הבולג יוחלפו, שלו הקדמיים וינטים'הבולג

 שירות מהלך: "יכונה אלא" חוזרת קריאה" ייקרא ולא יהווה לא זה הליך. הרכב

 הצורך במידת וינט'הבולג והחלפת הבדיקה". קדמי מתלה תפוח בדיקת – ללקוח

 . הפשרה מהסדר כחלק בלבד בישראל מוטורס יוניון בידי תבוצע, מורכא

 שינוים בו שבוצעו רכב הינו זה בסעיף האמורים הרכבים מבין שאיזה ככל

 לו אסור, דין פי על כי המורשה המוסך יסבור בעטיים אשר דין פי על שאסורים

 את ודההעב בכרטיס וירשום כך על הרכב לבעל המוסך בעל יודיע, ברכב לטפל

. הרכב לבעל המוסך ימסור העבודה כרטיס של עותק. ברכב הטיפול לאי הסיבה

 אסורים המוסך שלטענת השינויים את להסיר הרכב בעל רשאי יהא כזה במקרה

 כי השינויים את שביצע מהמוסך אישור להביא או, הטיפול את לקבל ולחזור

 . דין פי על מותרים אלה שינויים

 

 אחת בדיקה לקבלת זכות הרכב כלי של הנוכחיים לבעלים תעניק מוטורס יוניון 2.3

 המפורטת לבדיקה בנוסף, המורשים המוסכים באחד וינטים'הבולג של חינם נוספת

 נוספים חודשים 12 של תקופה במהלך למימוש ניתנת זו זכות. לעיל 2.2 בסעיף

 מימוש. (הפשרה להסדר" 3" נספח המכתב משלוח ממועד חודשים 24 תום עד, קרי)

 הרכב בעל בו במקרה. המורשה למוסך המכתב הצגת באמצעות יבוצע זו זכות

 . החדש לבעלים הפשרה הסדר תנאי פי על הזכות תעבור, לאחר הרכב את ימכור

 

 :כדלקמן הקבוצה תת חברי את מוטורס יוניון תשפה העבר נזקי בגין .3

 בפועל לרכב שנגרמו נזקים ןבגי וסופי פעמי חד שיפוי לקבל זכאי יהיה קבוצה תת חבר

 התקופה במהלך וינט'הבולג של שבירה או מהתנתקות הנובעת, הגלגל מהתנתקות כתוצאה

 לשיפוי שהזכאות תוך, התנתקות של למקרה ₪ 5,000 של לתקרה עד וזאת, ההסדר מושא

 בגין במצטבר ₪ 10,000 של שיפוי תקרת – היינו. היותר לכל התנתקות מקרי שני בגין תקום

 :כדלקמן, לתיקון אסמכתאות להצגת ובכפוף הקבוצה תת חבר לכל התנתקות מקרי שני

 

 כי, וינט'הבולג מההיפרדות כתוצאה לרכב נגרם נזק כי תצהיר על יחתום הקבוצה תת חבר 3.1

 .אחר שלישי מצד הנזק בגין שופה לא הוא וכי בפועל ידו-על שולם הוא
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 בעת ברכב הבעלות בדבר הרישוי ממשרד אחרת רשמית אסמכתא או רכב רישיון הצגת 3.2

 תת חבר בבעלות היה הרכב הנזק קרות בעת כי המעידים, רכב ביטוח ופוליסת הנזק קרות

 תת חבר שם ועל הרכב בגין הינה הרלוונטית לתקופה המתייחסת הפוליסה כי, הקבוצה

 שהיו הבמקר. הרלוונטית לתקופה הוא אף המתייחס תביעות העדר טופס וכן, הקבוצה

 על וזאת, התביעות פירוט יומצא, הרלוונטית בתקופה אחרות תביעות הקבוצה תת לחבר

 הגלגל התנתקות בגין הביטוח חברת ידי על שופה לא הקבוצה תת חבר כי להעיד מנת

 .זה הסדר פי על שיפוי דורש הוא שבעטיה

 

 ואשר הנתבע יקוןהת בגין המוסך של עבודה וכרטיס מס חשבונית יגיש הקבוצה תת חבר 3.3

 הנובעת הגלגל הינתקות של יוצא פועל היה לרכב שנגרם הנזק אכן כי מהם ללמוד ניתן

 .וינט'הבולג של שבירה או מהתנתקות

 

 אליו הבנק חשבון פרטי את המציג מבוטל שיק לתביעתו לצרף הקבוצה תת חבר כל על

 הצדדים. בנקאית בהעברה יתבצע שהתשלום ככל, התשלום את לקבל הקבוצה חבר מבקש

, הטלפון מספר את איתו ההתקשרות פרטי במסגרת ימסור הקבוצה תת חבר כי הסכימו

 .שלו אלקטרוני דואר וכתובת, הסלולארי הטלפון מספר

 במתן יתבקשו הם. אלה פרטים בהמצאת הקבוצה תת חברי את לחייב מקום רואה אינני

 לפי מהם איזה או האמורים יםהפרט את יתנו והם הצורך לפי, קשר קיום לצורך פרטים

 .בחירתם

 

 תביעות להגיש הקבוצה תת לחברי הזמנה תיכלל שתפורסם השניה המודעה במסגרת .4

"( לשיפוי התביעות להגשת התקופה: "להלן) פרסומה ממועד חודשים 6 תוך, השיפוי לקבלת

 :לכתובת, מוטורס יוניון אל אישית במסירה או רשום בדואר תישלחנה התביעות

 .אביב תל, 67 אלון יגאל חובר

 

 יימסר, הפשרה הסדר במסגרת נכלל רכבם האם לברר הרכב כלי בעלי על להקל מנת על .5

 .פרטים לקבלת לפנות יוכלו הם אליו, טלפון מספר המודעה במסגרת

, לשיפוי התביעות להגשת התקופה תום בטרם, לעיל לכתובת רשום בדואר שנשלחה תביעה

 הסדר בדרישות העומדת לתביעה תחשב, לעיל המפורטות  סמכתאותהא אליה צורפו ואשר

 אותה שהגיש הרכב בעל את ותזכה(, "ההסכם בדרישות העומדת תביעה": להלן) הפשרה

 עד כאמור וזאת, לתביעה שצורפה המס בחשבוניות הנקוב הסכום מלוא בגין בשיפוי

 .היותר לכל התנתקויות שתי ועד להתנתקות ₪ 5,000 של לתקרה
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 לה צורפו שלא תביעה או/ו לשיפוי התביעות להגשת התקופה תום לאחר שנשלחה תביעה

"(, ההסכם בדרישות עומדת שאינה תביעה: "להלן) לעיל המפורטות האסמכתאות כל

 .כלשהו בשיפוי אותה שהגיש הרכב בעל את תזכה ולא תידחה

 

 תת חבר לכל, מוטורס יוניון תשלם, לשיפוי התביעות להגשת התקופה מתום יום 45 בתוך

 בחשבוניות הנקוב הסכום מלוא את, ההסכם בדרישות העומדת תביעה שהגיש הקבוצה

 האמור כפי, ההסכם בדרישות העומדת תביעה בגין הקבוצה תת חבר ידי על שהומצאו המס

 .לעיל

 או, הקבוצה חבר מסר פרטיו שאת הבנק לחשבון בנקאית העברה באמצעות יבוצע התשלום

 שמסר הכתובת אל רשום בדואר שתשלח הקבוצה חבר שם על רשומה מחאהה באמצעות

 .הקבוצה חבר

 

 שהגיש הרכב לבעל מוטורס יוניון תעביר הקבוצה תת חבר של תביעה הדוחה החלטה כל .7

 המייצג שהפרקליט ככל. מנומקת תהיה ההחלטה. המייצג לפרקליט ישלח והעתקה אותה

 מחדש לעיין בבקשה מוטורס ליוניון לפנות הזכות לו תעמוד, התביעה את לקבל שיש יסבור

 כ"לב תעמוד, התביעה דחיית על עומדת היא כי תודיע מוטורס ויוניון היה. בהחלטתה

 שיקול לפי הוראות לתת הסמכות לו שתהיה המשפט לבית בבקשה לפנות הזכות הקבוצה

 .לתגובה הקבוצה כ"ב ותשובת, לבקשה מוטורס יוניון תגובת קבלת לאחר, דעתו

 

 וינטים'הבולג והחלפת בדיקת ביצוע לצורך שנקבצה החודשים 12 תקופת מתום יום 60 תוך

 באמצעות מאומת דיווח המשפט בית לתיק מוטורס יוניון תגיש לעיל 2.2 בסעיף כמפורט

, המייצג התובע כוח לבא העתק עם, החברות ברשם הרשומים ממנהליה אחד של תצהיר

 :בדבר דיווח זה ובכלל, הפשרה הסדר פי לע שבוצעו הפעולות בדבר

 בדיקה לבצע יש בו האופן בדבר ההנחיות של ישיר דיוור בוצע אליהם הרכב כלי בעלי מספר

 .המורשים במוסכים בחינם וינטים'הבולג לבדיקת זכאותם ובדבר וינט'הבולג של

 מספר. הפשרה בהסדר כמפורט וינטים'הבולג והחלפת בדיקת בוצעה בהם הרכב כלי מספר

 פירוט לצד, ההסכם בדרישות העומדות התביעות מספר, שיפוי לקבלת שהוגשו התביעות

 .ונדחו ההסכם בדרישות עומדות שאינן התביעות מספר וכן בגינן ששולמו הסכומים

 

 .הקבוצה חברי של בעניינם בהתחשב וסביר הוגן, ראוי הפשרה הסדר כי, סבורה אני .8

 והן, העתידית ההסדרה של בהיבט הן, לציבור ביותר עותימשמ הישג מביא זה פשרה הסדר

 הוכח שטרם ולמרות בחבותה כפרה שהמשיבה למרות. העבר נזקי בגין הפיצוי של בהיבט

 מהמקרים שחלק ואפשר, וינט'הבולג רכיב התנתקות לתופעת שאחראית זו הוא כי בבירור
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 כלי בעלי שהוסיפו זוריםואיב תוספות או הרכב בכלי תקינים לא טיפולים של תוצאה הם

 מקרי של משמעותי לצמצום להביא שעשויים צעדים לנקוט עצמה על נטלה היא, הרכב

 . האישור בבקשת כנטען, הגלגלים ההתנתקויות

 מנגד אך וינט'הבולג של מואץ לבלאי מסויימים במקרים גרם לקוי שתכנון אפשר אחד מצד

 חיי תוחלת כי הודה המבקש מטעם המומחה. עצמה על חזרה לא התופעה מקרים במספר

 בתנאי נוסעים הרכב כלי כל ולא – הרכב נוסע שבהם בתנאים היתר בין, תלויה וינט'הבולג

 36' עמ) בו ומטפל טורח הרכב שבעל בטיפולים תלויה הבלאי מידת כן כמו. קשים שטח

 הרכב של זה שחלק מהעובדה להתעלם אפשר אי, וכמובן(, 1-8 שורות לפרוטוקול

 (.14-15 שורות 36' עמ) הרכב חלקי שאר כמו להתבלות וטבעו טיבו( וינט'ולגב)

 נסיעה במהלך וינט'הבולג התנתקות של מבוטל הלא המקרים ממספר להתעלם אין, מנגד

 .המבקש הצביע עליהם

 לסיום הראויה הדרך הינה, יחד גם ועתיד עבר פני הצופה הפשרה דרך כי, כן על, סבורה אני

 .ההליך

 

 הקבוצה חברי לכלל וינט'הבולג לרכיב חוזרות בדיקות לבצע 1  המשיבה התחייבה ,מחד

 את לשפות התחייבה היא, ומאידך כלשהו תשלום ללא, החלפה שדרושים אלה את ולהחליף

 שהתביעה ותוך, גלגלים התנתקויות ממקרי כתוצאה שנגרמו נזקים בגין הקבוצה תת חברי

 .האישור בקשת הוגשה שלשמן המטרות את למעשה הלכה פשרה דרך על משיגה

 נמשך היה כי שצפוי, המשפטי ההליך ניהול המשך על עדיפה שהושגה הפשרה אלה בנסיבות

 .ועיקר כלל ברורה אינה עדיין ותוצאתו רב זמן עוד

 מהבעלים אחד לכל ישיר דיוור יבוצע במסגרתו להסדר הצדדים הסכימו עליו המנגנון

 של נכונים וטיפול לבדיקה וההוראות ההנחיות כי מבטיח הרכב כלי של הנוכחיים

 מושא הרכב כלי של הנוכחיים מהבעלים אחד כל ולמודעות לידיעת יגיעו, וינט'הבולג

 .אלה ברכבים המטפלים למוסכים ודרכם, יזום באופן, ההסדר

 שמוענקות הזכויות יתר אודות מידע להבטיח כדי בו שיש הוא היזום בדיוור נוסף יתרון

 .הקבוצה ותת הקבוצה לחברי

 

 והחלפתו כראוי המבוצעת, וינט'הבולג של תקופתית בדיקה כי הצדדים עמדת עלי מקובלת

 הבולגוינט שחיקת לאיתור, המקרים מן בחלק לפחות, להביא עשויה הנדרשים במקרים

 ;בחינות וכמה מכמה התופעה הישנות ימנע ההסדר, כן על. הגלגל התנתקות ולמניעת

, בכלל הציבור ולידיעת הבדיקה לביצוע הנכון האופן בדבר המידע אתהב עצם, האחת

 באופן תבוצע הבדיקה כי לדרוש עליהם אשר, הרלוונטיים הרכב כלי ובעלי המוסכים לרבות

 .במכתב האמור
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 באחריות מצויים המוחלף החלק ואיכות וינטים'לבולג תקופתיות בדיקות ביצוע, השניה

 לבצוע אפשרות מתן, כן על. כלכליים משיקולים לעיתים מושפעת החלטתו אשר הרכב בעל

 היא אף, נוספת לבדיקה זכות מתן גם כמו, תשלום ללא הבולגוינטים של והחלפה בדיקה

 או מקוריים לחלפים חלפים החלפת. הרכב כלי של בטיחותו את להשביח עתיד, תשלום ללא

 לשיפור הסתרם ןמ תביא היצרן של וההתאמה האיכות בדרישות העומדים חליפיים

 ;זה פשרה הסדר חל עליהם הרכב כלי בטיחות

 התנתקות לסוגיית הפשרה הסדר חל עליהם הרכב כלי בעלי מודעות העלאת,  ושלישית

 הסיכון את לצמצם כדי לנקוט עליהם שבהם הצעדים את לידיעתם והבאה הגלגלים

 הסדר חל יהםעל הרכב כלי לבעלי משמעותית תרומה להניב עתיד ההסדר. להתרחשותם

 .הפשרה

 

 תועלת הקבוצה לחברי צומחת, הצורך במידת, החלק והחלפת הבדיקה של חשיבותה לצד

 .לקבל עתידיים הם שאותם והטיפולים הבדיקות שווי בדמות כלכלית

 

  .3,200 -כ הינו הרכב כלי מספר בידיה המצוי המידע פי על כי, הצהירה מוטורס יוניון

 וינטים'בולג והחלפת לבדיקה מוזמן להיות הצפוי הרכב כלי מספר, הצהירה כך, כן כמו

 (.החוזרת הקריאה רכבי למעט, ההסדר מושא הרכב כלי כלל. )2,360 -כ הינה

 כולל) ₪ 1,240 בסך הינו, מקוריים וינטים'בולג סט של לצרכן מחיר, הצדדים הצהרת לפי

(, מ"מע כולל) ₪ 527 -כ של סך הינה לצרכן מחירון פי על החלפה של העבודה ועלות( מ"מע

 .הפשרה הסדר למועד נכון

 1,767 -כ של לסך להגיע עשוי וינטים'הבולג והחלפת לבדיקת הזכות שמשקפת השווי, לפיכך

 לזכות זכאים שיהיו( מוטורס יוניון להערכת) רכבים 2,360 ובמכפלת, בקבוצה חבר לכל ₪

 .₪ 4,170,120 -כ של לסך הפשרה סכום מגיע, זו

 

 הקדמיים וינטים'הבולג שני של נוספת חינם לבדיקה הקבוצה חברי זכאים יהיו, כךל בנוסף

 הסכם למועד נכון, מחירון מחיר פי על, לצרכן כזו בדיקה עלות. מוטורס יוניון במוסכי

( מוטורס יוניון להערכת) רכבים 3,200 -כ כפול(, מ"מע כולל) ₪ 176 של סך הינה, הפשרה

 .במצבטר ₪ 563,200 -כ הכל סךוב, זו לזכות זכאים שיהיו

 

 ההסדר במסגרת שננקטים המניעתיים לצעדים נוסף, כאמור, עבר נזקי בגין לשיפוי באשר

 הבדיקות שמשקפות הכספית לתועלת ובנוסף, ההסדר מן המרכזית התועלת את ומשקפים

 הרי, ההסדר להוראות בהתאם תשלום ללא הרכבים לבעלי שיוענקו וינטים'הבולג והחלפת

 .התנתקויות לשתי ₪ 10,000 עד של בסכום הקבוצה תת לחברי שיפוי גם מעניק הסדרה
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 הקבוצה תת מחברי מי את, בפועל, המפצה משמעותית כספית בהטבה מדובר כי, דומה

 .התקלה לתיקון כספיות הוצאות והוציא הגלגל התנתקות של אירוע ששווה

 סיכויים קיימים וכי בפשרה דוברשמ בעובדה בהתחשב נכבד בסכום מדובר כי, סבורה אני

 .הצדדים מן אחד לכל וסיכונים

 תת מחברי מי כל את לשפות הסכימה מוטורס יוניון כי, להדגיש הראוי מן זה בהקשר

 נסיבותיו של והוכחה לבדיקה להידרש בלא וזאת, ההסכם בתנאי עומדת שתביעתו הקבוצה

 את בדיעבד להוכיח דרשויי הרכב כלי שבעלי ובלא ומקרה מקרה כל של הפרטניות

 מהיר שיפוי הליך מושג בכך. מהם למי שנגרם הנטען לנזק מוטורס יוניון של אחריותה

 עימם המיטיב באופן, ביניהם אבחנה כל ללא, הקבוצה חברי לכל ואחיד גורף באופן, ויעיל

 של או הרכב בעל של מחדל או מעשה בשל אירעה התקלה האם ולדרוש לחקור ומבלי

 .מוטורס יוניון של אחריותה בשל שמא, בו יפלשט המוסך

 

 בו החשוב הפן שזהו בהסדר שננקטים המניעתיים הצעדים שמשקפים בתועלת בהתחשב

 הזכויות שמשקפות המשמעותי הכספי בשווי ובהתחשב, כספי לכימות ניתן אינו ואשר

 יויה אשר בהסדר הוסכם עליו המשמעותי בשיפוי ובהתחשב, הקבוצה לחברי שיוענקו

 וסביר הוגן ראוי הפשרה הסדר כי סבורה אני, הקבוצה תת עם שנמנה מי כל לו זכאים

 .הקבוצה חברי של בעניינם בהתחשב

 

 מלא הינו הפיצוי מנגנון. בודק במינוי וצורך מקום רואה איני לעיל שפורטו מהנימוקים

 דבר םתתרו לא חשבונאית דעת וחוות הקבוצה תת לחברי הן, הקבוצה לחברי הן ושלם

 .אלה בנסיבות

 להסכמה בהתאם הצדדים יפעלו התחבורה ממשרד הקבוצה חברי פרטי את לקבל מנת על

 מיום בהודעתו ביטוי לידי באה שהיא כפי, לממשלה המשפטי היועץ עם הגיעו אליה

16.5.16. 

 יוניון תגיש, לעיל 2.2 בסעיף כמבואר החודשים עשר שנים תקופת מתום יום 60 תוך

 החברה של יםהרשומ ממנהלי אחד של בתצהיר מאומת דיווח המשפט בית קלתי מוטורס

 בוצע אליהם הרכב כלי בעלי מספר זה ובכלל הפשרה הסדר לפי שבוצעו הפעולות בדבר

 החלפה בוצעה בהם, אלה של ומספרם בדיקה בוצעה בהם הרכב כלי מספר, הישיר הדיוור

 .וינט'הבולג של

 ראויות שנמצאו אלה את, שיפוי לקבלת שהוגשו יעותהתב מספר את המצהיר יפרט כן כמו

 עמדו שלא התביעות מספר את וכן בגינן הרכב כלי לבעלי ששולמו הסכומים לצד לשיפוי

 .ונדחו הפשרה הסדר בדרישות

 :הן הקבוצה חברי נגד דין בית מעשה המהוות זה דין פסק חל עליהן התביעה עילות
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 הקבוצה חברי כלפי הגילוי חובת את שהפרה כךב התרשלה 1 המשיבה האם, הרשלנות עילת

 .כלפיהם והזהירות האמון חובת הפרת גם כמו

 צו. רכב יבוא על הפיקוח צו. פגומים למוצרים האחריות חוק של חקוקה חובה הפרת

 תקנות. 1978-ט"תשל (לרכב שירותים ומתן רכב יבוא) ושירותים מצרכים על חהפיקו

 ."חוזרת קריאה" התחבורה משרד ונוהל התעבורה

. צרכנית והטעיה הגילוי חובת הפרת לרבות 1981-א"תשמ הצרכן הגנת חוק מכוח עילות

 כריתתו לקראת ומתן משא ניהול חובת והפרת חוזה הפרת, במשפט ולא עושר עשיית עילת

 .מקובלת ודרך לב בתום

 

 באוטונומיה פגיעה מסוג ממוני לא נזק, ממוני נזק, הקבוצה לחברי נגרמו כי שנטען הנזקים

 .הרצון של

: והעובדתיות לעיל כמבואר המשפטיות האל הם הקבוצה חברי לכלל המשותפות השאלות

 .הקדמי במתלה ביצור בפגם נגועים הרכב כלי האם

 

 טרחה ושכר ₪ 270,000 בסך למבקש גמול בדבר הצדדים הסכמת את לכבד לנכון רואה אני

 .מוסף ערך מס בצירוף ₪ 1,080,000 בסך המייצגים לפרקליטים

 .עצמם על שנטלו סובךומ מורכב מהלך ספק ללא משקפים הטרחה ושכר הגמול

 דעת חוות הגשת, הנתונים איסוף. הרכב כלי בייצור פגם להוכיח ועיקר כלל פשוט זה אין

 אי או לקיומו האינפורמציה ומלוא כל אשר גדולה יבואנית מול אל התייצבות,  מומחה

 חמש עם התמודדות הכולל, מורכב הוכחות הליך קיום. בידיה נמצאים הפגם של קיומו

 ניהול. רבה כלכלית משמעות בעלי משאבים ובהשקעת בטרחה כרוך מומחים של תדע חוות

 ניהול מכן ולאחר העליון המשפט בבית התמודדות, הביניים בקשות לרבות, מתחילתו התיק

 הקבוצה לחברי שהושגה ההישג את להוסיף יש לכך. הולם לתגמול ראויים ההוכחות הליך

 .םהדברי על לחזור ומיותר כה עד כמבואר

 ככל הן מבוטלת בלתי עבודה עוד המייצגים הפרקליטים שבידי מהעובדה להתעלם אין

 יהיה אם, מוטורס יוניון בידי שתדחנה הקבוצה תת חברי בתביעות לטיפול נוגע שהדבר

 .הדיווח אחר במעקב והן כאלה

 הללו בערכים טרחה ושכר לגמול הצדדים הסכמת כי סבורה אני, לעיל באמור בהתחשב

 .והוגן סביר הינו

 

 תשולם הטרחה שכר יתרת. מהיום יום 14 תוך ישלמו הטרחה משכר 70%-ו למבקש הגמול

 .ח"הדו אישור מיום יום 14 תוך

http://www.nevo.co.il/law/74333
http://www.nevo.co.il/law/74237
http://www.nevo.co.il/law/74237
http://www.nevo.co.il/law/74274
http://www.nevo.co.il/law/74274
http://www.nevo.co.il/law/70305
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 מהעמודים באחד שלם עמוד פני על שישתרע והארץ אחרונות ידיעות בעיתונים שני פרסום

 ןוגודל בהדגשה עויופי" פראדו קרוזר לאנד"ו" טויוטה" המילים. העיתונים של המרכזיים

 .המודעה מילות יתר מגודל שניים פי יהיה

 

 . מהיום ימים 7 תוך המשפט בית של לעיונו יובא המודעה נוסח

 ________ ביום פנימית תזכורת
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