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המשיבה

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית

בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את ניהול התובענה המתשת בזי בבד עם בקשה זו, כתובענה
ייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות")/ וליתן

הוראות וסעדיכו כמפורט להלן בגוף הבקשה.

כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו ובשכ'יט עו"ד בצירוף
מע"מ כדין.

ואילו טעמי הבקשה:

מבוא
1. עניינה של התובענה מושא בקשת אישור זו הינה נזקים הנגרמים לרכבי אורחי מלון
המשיבה, מלון היוקרה "בראשית" (להלן: "המלון"), על ידי חיות בר חביבות להפליא-

היעליס הנוביס.

2. התובענה אינה מכוונת כמובן כלפי היעלים- באשר אין כל עוול בטלפיהס, אלא כלפי
המשיבה, הפועלת בחוסר תום לב משווע, מסתירה מאורחיה את העובדה הידיעה לח



היטב, כי רכבים החונים בחניון המלון, עלולים להנזק בשל יעלים המטפסים ומהלכים על
אותם רכבים.

3. אומנם מראה היעלים המטפסים על הרכבים בחניון המלון מלא חן ומשובב נפש, ברם
החיות התמימות המקפצות על רכבי האורחים שוקלות עשרות קילוגרמים (!!!). כפי
שיפורט להלן, היעלים גרמו וגורמים לרכבים החונים בחניון המלון, לנזקים בהיקפים

מצטברים של מיליוגי שקלים.

4. המשיבה מודעת היטב לעובדות האמורות, ולסיכון אליו היא חושפת את הרכבים אותם
: "חניון המלון"). ברם לא רק שהיא אינה מחנים אורחיה בחניון היחיד של המלון (להלן
עושה דבר כדי למנוע את הנזקים הצפויים עליהם היא יודעת, היא בוחרת במודע להסתיר

סיכונים אלו מפני לקוחותיה.

5. בפתח הדברים יצויין כי המבקשת לא מיהרה להגיש את בקשת האישור. למרות שלא
הייתה חייבת לעשות כן, פנתה המבקשת באמצעות ב"כ, הח"מ, אל המשיבה בפנייה
מקדימה בה הזהירה מפני השלכות מחדליה מושא בקשת האישור, דרשה לתקן את
המחדלים ולפעול למניעת כניסת יעלים לחניון המלון, ולמצער להזהיר באתרי ההזמנה,
בעת אישור ההזמנות, כמו גם בשילוט בולט ומתאים בחניון, מפני הנזקים הצפויים בשל

שיטוט היעלים במקום. העתק הפנייה מיום 26.1.17 מצורף כנספח 1.

6. ברם, בעזות מצח שלא תאמן, המשיבה התנערה מאחריותה לנזקים הנגרמים ללקוחותיה,
וחמור מכך, היא אף בחרה שלא לעשות דבר כדי למנוע את הישנות הנזקים בעתיד.
המשיבה בחרה להמשיד ולפעול בשיטת "מצליח" ולהסתיר מפני לקוחותיה את הסיכון

המוכר לה היטב של פגיעה ברכבים בהם הם מגיעים למלון.

7. העובדות כפי שיפורטו להלן, מלמדות כי עסקינן בהתנהלות מכוונת מצד המשיבה, אשר
נועדה לשמור על האינטרסים הכלכליים של זו האחרונה, על חשבון אלו של לקוחותיה.

8. מהמפורט לעיל ולהלן, ובין השאר מכך כי גס לאחר פניית המבקשת, לא שינתה המשיבה
מהתנהלותה, ואף לא תלתה למצער אזהרה בחניון המלוו. נכוו למועד הגשת בקשת אישור
זו, עולה בבירור כי רק אישור הבקשה ודיון בתובענה כייצוגית יביא לכך כי המשיבה תפצה

את לקוחותיה בגין מעלליה, וכי התנהלותה המעוולת תפסק.

העובדות
9. באוגוסט 2016 נסעה המבקשת, רעייתו של הח'ימ, יחד עם חברתה, הגב' שי קפלן, לחופשה

בת מספר ימים במלון כדי להנפש.

10. הזמנת החופשה בוצעה באמצעות המרשתת. באתר ההזמנה לא הופיעה אזהרה מפני
שיטוט יעלים בחניון היוזיזי העומד לרשות אורחי המלון ומפני נזקים הצפויים להגרם בשל
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טיפוס היעלים על רכבי האורחים החונים בחניון. גם באישור ההזמנה אשר נשלח אל
המבקשת לא הופיעה כל אזהרה כאמור.

11. בנסיבות אלו, הגיעה המבקשת אל המלון ברכבה מסוג ^1/^3 1523 (מ.ר. 6459616).

12. בהגיעה למלון, החנה עובד המלון את רכבה של המבקשת בחניון המלון.

13. גם בעת הקבלה למלון או במהלך השהות בו, לא הוזהרה המבקשת מפני הסיכון הצפוי
לרכב החונה בחניון המלון בשל היעלים המשוטטים בו והעלולים לטפס על הרכבים

החונים.

14. כאשר הסתיימה החופשה, התובעת המייצגת וחברתה פינו את החדר והגיעו אל החניון, הן
ראו לתדהמתו יעלים מהלכים על רכבים החונים בחניון.

15. כאשר התקרבה המבקשת אל רכבה, היא הבחינה בכך כי רגליהם של היעלים הותירו
סימנים על גבי רכבה, שצבעו שחור.

16. כאשר ניסתה המבקשת למחוק את הסימנים ולא הצליחה, התברר לה כי הסימנים בהם
רק סימני לכלוך שהותירו רגלי היעלים אלא שריטות התמלא רכב היוקרה שלה, אינם.

וחריטות שנגרמו בעקבות טיפוס היעלים והליכתם על הרכב.

17. גילוי זה, של הפגיעה ברכב, גרס למבקשת לכעס רב ולעוגמת נפש עצומה. המבקשת לא
העלתה על דעתה כי במהלך החופשה, כאשר הרכב חונה בחניון המלון, יגרם לו נזק כזה.

18. מאחר והמבקשת התקשתה להאמין לאשר ארע, היא צילמה את הרכב ועליו סימני רגלי
היעלים, שהותירו כאמור שריטות וחריטות וכן את היעלים מהלכים על רכבים סמוכים.

העתקי הצילומים מצורפים כנספח 2 לבקשה לאישור תובענה זו כייצוגית.

19. המבקשת ביקשה מחברתה, הגב' שי קפלן לשוחח עם נציגי המלון בעניין. מאותה שיחה
נודע למבקשת לתדהמתה כי מדובר בתופעה המתרחשת בחניון כדבר שבשגרה וכי
המשיבה מודעת היטב ליעלים המשוטטים בחניון המלון (שהינו החניון היחיד העומד

לרשות אורחי המלון), ומהלכים על רכבים ולנזקים אותם הם גורמים לרכבים.

20. מהשיחה התברר כי לא רק שהמשיבה בחרה שלא לעשות דבר כדי למנוע את הנזקים
הנגרמים לרכבי האורחים החונים בחניון (למשל גידור מתחם החניון), למרות שהייתה
מודעת היטב להתרחשותם, אלא שהיא אף הסתירה במידע את הסיכון הקייס מפני
האורחים, ונמנעה מלהזהירם מפני התופעה (על אף שיכלה לעשות כן בקלות למשל
באמצעות אזהרה באתרי ההזמנה, באמצעות גילוי המידע בעת משלוח מסמכי אישור

ההזמנה ולמצער בעת ההגעה למלון אי באמצעות תליית שלטי אזהרה כחניון המלון).

21. ואילו הדברים אשר נאמרו על ידי נציג המלון באותה שיחה י.
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"אשר: תראי תראי נתקלנו בדבר כזה בעבר... מה שאנחנו עושים אנחנו שולחים את זה
לחברה שלנו בתל אביב יש מוסך שעושה פוליש ווקס מיוחד לצבע והוא מוריד את

כל ה... מה שנקרא את חיס..
שי: איזה קטעים אתכם אני מחפשת פתרון לכסות את ה.. למנוע מהם להיכנס

לחניה...
אשי: אין זה שטח זה גם את יודעת באופן באיזשהו מקום זה שטח טבעי, זה אנחנו לא
רוצים... זה לא שמורה זה שטח פרטי שלנו אבל אנחנו לא רוצים להפוך את זה
לאיזשהו משהו מנוכר...אנחנו לא יכולים מהיעליס להיכנס למתחם של המלון
אבל אנחנו עוד פעם זה או לעקור את העצים או לגדר את זה... זה הפתרון באמת
אבל... בואי אנחנו ננסה לתקן את הנזק" דיסק ההקלטה של השיחה ותמלילה

מצורפים כנספח 1.3

22. הנה כי כן, הדברים שנאמרו במהלך השיחה על ידי נציג המשיבה, מלמדים כי האחרונה
פועלת בשיטת "מצליח", וכי במקום להזהיר מראש ולמנוע את הנזק, היא שולחת את
אותם לקוחות אשר הבחינו בנזק שנגרם לרכבם בעקבות טיפוס היעלים, למוסך עמו יש

למשיבה הסדר, לתיקון השריטות והחריטות.

23. בהקשר זה חשוב להבהיר כי מדובר אומנם בשריטות ובחריטות של ממש, אולם במבט
חטוף, ברגע הראשון, קשה להבחין בהן, כך שקרוב לוודאי כי רבים מהאורחים אשר נגרם
נזק לרכבים עמם הגיעו, לא הבחינו בכך בעת עזיבת החניון, ואם הבחינו בנזק לאחר עזיבת
המלון, לא כולם הבינו, מטבע הדברים, כי הנזק נגרם בעת השהייה בחניון המלון דווקא.

24. רכבה של המבקשת שחור, ועל כן בזכות סימני הרגליים שנטבעו באבק שעל גבי הרכב,
הבחינה המבקשת כבר במקום בשריטות ובחריטות.

25. המבקשת לא הסכימה כמובן לשלוח את רכבה לתיקון דווקא במוסך אליו הפנתה אותה
המשיבה, מוסך שאינו מוכר לה. המבקשת ביצעה את התיקון אצל אנשי מקצוע מיומנים
המתמחים בטיפול ברכבים מסוג רכבה של מרשתי ובתיקון נזקים מסוג זה אשר נגרמו

לרכבה בעטייה של המשיבה.

26. בתחילה עבר הרכב טיפול פוליש, שהינו למעשה ליטוש של שכבת הלכה והצבע במעטפת
החיצונית של הרכב.

27. ברם, כמפורט בחוות דעת המומחה המצורפת כנספח 4, הליטוש שוחק את שכבת הלכה,
כלומר שכבת ההגנה, שהיצרן ציפה בה את מעטפת הרכב בתהליך הייצור. ללא ביצוע של
עיבוי הלכה, הרכב אשר עבר טיפול פוליש, יוותר עם שכבת הגנה דקה יותר, ויהיה רגיש

1 שיחה זו הוקלטה על ידי הגב' שי קפלן באמצעות הטלפון הנייד שלה ונשמרה בו על ידה. התמלול נערך על ידי מר
מאור בשן, מתמחה במשרד הח"מ. הקלטות ותמלילי השיחה משקפים נאמנה את תוכן השיחה.
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וחשוף יותר להגרמותן של פגיעות ושריטות נוספות. במצב זה גס טיפוס של חתול על הרכב
עלול לגרום לשריטות חדשות.

28. על כן יש לבצע, לאחר טיפול הפוליש, הליך של עיבוי הלכה או הוספת שכבת ציפוי
המתחברת לציפוי הקיים.

29. משכך השלמת הטיפול ברכבה של המבקשת דרשה כמובן גם ביצוע ציפוי המתחבר לציפוי
המקורי של היצרן.

30. עלויות ביצוע התיקונים הנדרשים, הסתכמו ב- 4,000 ¤. העתק החשבוניות בגין ביצוע
התיקונים הנדרשים מצורף כנספח 5. בנוסף, ביצוע התיקונים הצריך את הכנסת הרכב

למוסך במשך ארבעה ימים במצטבר, מה שמנע את השימוש בו במהלך ימים אלו.

31. מאחר ורכבה של המבקשת הינו רכב יוקרה, נגרמה לרכב, גס אם תוקנו השריטות
והחריטות, ירידת ערך, בשיעור ממוצע של כ-נ/150 וזאת כמפורט בחוות דעת המומחה
המצורפת כנספח 4. כמובהר בחוות הדעת, ירידת הערך נגרמת מעצם ביצוע תיקוני צבע

ברכב יוקרה. גם אס יצבע הרכב מחדש, לא יהיה בכך כדי למנוע את ירידת הערך.

32. כעולה מחוות הדעת בעניינה של המבקשת, המצורפת כנספח 6, ירידת הערך ברכבה
.¤ 27 מסתכמת בכ-000,

33. מעבר לכך, מטבע הדברים נגרמו למבקשת בנסיבות האמורות, עוגמת נפש, חוסר נוחות,
כעס ורגשות שליליים של ממש.

26.1.17 המצורף כנספח 1, ודרשה מהמשיבה 34. המבקשת פנתה אל המשיבה במכתב מיוס;
לשנות מהתנהלותה באופן שימנע הישנות הנזקים בעתיד. כך למשל הציעה המבקשת
לפעול למניעת כניסת היעלים לחניון ולמצער להזהיר את האורחים מהנזקים הצפויים כבר
באתרי ההזמנה, בעת משלוח אישור ההזמנה ובאמצעות תליית שילוט בולט ומתאים

המזהיר מפני נזקי היעלים.

35. חודשים רבים חלפו עד שטרחה המשיבה להשיב לפנייה האמורה. המבקשת סברה כי
השיהוי במתן המענה נובע מכך כי המשיבה פועלת לתיקון התנהלותה כפי שדרשה

המבקשת במכתבה כאמור.

!!! חודשים לאחר שנשלח מכתבה של המבקשת, התקבל 36. והנה רק בסוף מאי 2017, חמישה
מענה מחברת הביטוח של המשיבה, ממנו עולה כי המשיבה, בחוסר תום לב משווע,
מתנערת מאחריותה לנזקים שנגרמו למבקשת וליתר חברי קבוצת הנפגעים תוך הסתמכות
מופרכת על שלט התלוי לטענת המשיבה בחניון המלון, בו מתיימרת המשיבה לפטור את
עצמה, באופן חד צדדי מאחריות לנזקים אשר יגרמו לרכבים החונים בחניון המלון. ויודגש
מדובר בשלט כללי, אשר אין בו כל אזכור של הסיכון הלא צפוי הנגרס בשל היעלים
המשוטטים. כן הבהיר אותו מענה כי המשיבה מתכוונת להמשיך להתנהל באותה דרך בה
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התנהלה קודם לכן ובשיטת "מצליח'/ מבלי לעשות דבר כדי למנוע את הנזקים הנגרמים
לרכבי אורחיה בחניון המלון, וחמור מכך תוך המשך הסתרת הסיכון כאמור, ולפצות רק
את אותם נהגים אשר יבחינו בנזק שגרמו היעלים, יבינו את מקורו, ויפנו אל המשיבה.

העתק המענה המקומם וחסר תום הלב מטעם המשיבה מצורף כנספח 7.

37. יצויין כי בעת שהתארחה במלון, המבקשת לא ראתה ולו שלט אחד ברחבי החניון או אף

המלון, המזהיר מפני הנזקים אשר היעלים המשוטטים בחניון עלולים לגרוס לרכבים
החונים בחניון המלון. גם לאחר הפנייה אל המשיבה בעניין ואף נכון למועד הגשת בקשת

האישור, טרם טרחה זו לתלות שלט אזהרה כלשהו בעניין.

38. על כל פנים ראוי להזכיר כי כאשר מגיעים אל המלון, אין מקום חנייה אחר, כך שהאזהרה
מראש, עוד לפני ביצוע ההזמנה היא החשובה באמת.

39. בנסיבות אלו הוחלט על ידי המבקשת וב"כ על הגשת התובענה ובקשה זו לאישורה
כייצוגית.

הצדדים והגדרת חברי קבוצת הנפגעים

40. המשיבה הינה הבעלים של מלון "בראשית" אשר במצפה רמון, בין מהמלונות היקרים
בארץ.

41. המבקשת הינה אדם פרטי, אשר נסעה לנפוש מספר ימים במלון של המשיבה, ושכרה בו
חדר. כאמור לעיל, המבקשת הינה רעייתו של הח"מ.

42. חגרי קבוצת הנפגעים- כל מי שהיה אורח המלון, החנה את הרכב בו הגיע אל המלון בחניון
המלון ולאותו רכב נגרמו שריטות ו/או חריטות ו/או נזקים אחרים על ידי יעלים וזאת מאז

תחילת פעילות המלון באפריל 2011, ועד למועד אישור בקשה זו.

43. על חברי קבוצת הנפגעים נמנים חברי תת קבוצת - של כל מי שנכלל כאמור בקבוצת
הנפגעים ואשר הגיע אל המלון ברכב השייך לקבוצת רישוי רכב בדרגה 6 ומעלה.

הערכת גודל הקבוצה. גודל הנזק והיקפו

44. כידוע, התובע המייצג אינו נדרש (ואף אינו יכול לרוב), להראות בשלב הגשת הבקשה מהו
ההיקף המדוייק של הנפגעים ו/או הנזק שנגרם להם ו/או את סכומי ההשבה והפיצוי

המגיעים להם.

45. כל שנדרש התובע המייצג בשלב בקשת האישור הוא להביא ראשית ראייה לכך כי מדובר
בקבוצה גדולה דיה ההופכת את הדיון בתובענה כייצוגית לדרך ההוגנת והיעילה. גודל

הנזק וגודל הקבוצה אמורים להתברר בשלב הדיון בתובענה עצמה:
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זזשאלה כמה מחברי הקבוצה הסתמכו על המצג המטעה תוכל להתברר י
בתובענה עצמה. לכן קובע סי 4(א)(1) לחוט תובענות ייצוגיות. כי ידי בכך
, כאשר ס<20 לחוק מסמיך את שהמבקש יראה כי לכאורה גגרם לו נזקי
ת המשפט לקבוע את דרכי הוכחת הנזק והזכאות לסעד " (ת.א. (ת"א) בי
זה של אישור כשלב  2150-07 פרנקל נ. הנקל סוד בע"מ (מאגרי נבו), "
התובענה כייצוגית אינני נדרש לקכועמהו גובהו המדויק של הנזק שנגרם
וכיצד יש לחשבו .די בכך שהמבקש כמו גם ליתר חברי הקבוצה, למבקשת,
נזק בר-פיצוי" (בש"א (ת"א) 24655/06 פרחו נ. הוכיח לכאורה כי נגרם לו 

מולטילוק בע"מ. מאגרי נבו).

46. מספר האורחים אשר התארחו במלון נמצא כמובן בידי המשיבה.

47. גם אם רבים מחברי קבוצת הנפגעים לא הבחינו בנזקים אשר גרמו היעלים לרכב עמו הגיעו
לחופשה במלון, וגם אם הבחינו בנזקים אך לא ידעו כי אלו נגרמו על ידי היעלים אין בכך

כדי למנוע את הדיון בתובענה בהליך ייצוגי.

48. כידוע, קיומה של האפשרות לאתר את כל חברי הקבוצה ו/או את נזקם המדויק, אינו תנאי
לאישור הבקשה. די בכך כי ניתן לאמוד את גודלה באמצעים שונים לרבות סקר צרכני
והסתמכות על חזקות שונות (ראה ע"א 10085/08 תנובה-מרכז שיתופי לשיווק תוצרת

חקלאית בע"מ נ. עזבוו המנוח תופיק ראבי ז"ל (מאגרי נבו) וכן עניין פרחו הנ"ל).

49. עוד נציין, למען הזהירות, כי מושכלות יסוד הן כי גם אס סכום הנזק משתנה מנפגע לנפגע,
ואף מצריך ברור פרטני אין בכך כדי לפגוע בהתאמת התובענה להליך הייצוגי (ראה למשל
ע"א 2718/09 גדיש נ. אלסינט (מאגרי נבו), רע"א 2128/09 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ.
עמוסי (מאגרי נבו), רע"א 4556/94 טצת נ. זילברשץ. (מאגרי נבו) ע"א 8037/06 ברזילי נ.

פריניר (הדס 1987) בע"מ (מאגרי נבו)).

50. בעניין זה נפסק אך לאחרונה על ידי כבוד השופטת שטמר, בת"צ (מרכז) 39507-07-14
מוגרבי נ. המשיב לישראל בע"מ (מאגרי נבו):

<למרות הצורך בבדיקה האישית,לא ראיתי בכך מכשוללאישור התובענה
הייצוגית.. השאלות המהותיות משותפות לכלל הקבוצה, גם אם יהיה

צורד בבירור פרטני "

51. ועתה, לאחר שהובהר האמור, נפנה להערכת היקף הנפגעים וגובה הנזק, בהתאם לנתונים
שניתן לאתר בשלב זה ולהערכות הנגזרות מההיגיון ומנסיון החיים.

52. כאמור לעיל, המלון החל לפעול באפריל 2011, היינו לפחות 75 חודשי פעילות עד למועד
הגשת בקשת אישור זו.
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53. במלון 111 חדרים. לשם הזהירות נניח כי שיעור התפוסה במלון הינו 0/ם50 בלבד2, וכי ב-

2/3 מהחדרים ישנם אורחים ישראלים. מכאן עולה כי תפוסת החדרים היומית של אורחים
מקומיים מסתכמת ב-37 חדרים בממוצע.

70 מהאורחים 54. לאור העובדה כי אין אל המלון תחבורה ציבורית, ניתן להניח כי לפחות 0/0
הישראליים הגיעו אל המלון ברכב הנמצא בשימושם, כלומר בכל לילה חנו בחניון לפחות

26 רכבים בהם הגיעו אורחים אל המלון.

55. כן ניתן להניח כי השהייה הממוצעת של אורח במלון, הינה למשך 3 לילות. מכאן להניח כי
במשך 75 חודשי פעילות שהו בחניון המלון 19,500 רכבים בהם הגיעו אורחי המלון.

56. אם נניח בהערכה זהירה ביותר כי רק 200/0 מאותם רכבים ניזוקו מיעלים שטיפסו והלכו
עליהם, מדובר בכ-3,900 רכבים אשר ניזוקו במהלך התקופה הרלוונטית.

57. לאור עלויות התיקונים שנאלצה המבקשת לבצע ברכב, ניתן להניח, באופן זהיר כי העלות
2 ¤, כך הממוצעת תיקון השריטות והחריטות שגורמים היעלים לרכבים הינה כ-000,
שהנזק הממוני הכולל אשר נגרם לכלל חברי הקבוצה בגין עלות תיקון השריטות והחריטות
שנגרמו לרכב כתוצאה מטיפוס היעלים מסתכם בכ-7,800,000 ¤ בין אם התיקון בוצע

בפועל ובין אם יש לבצעו.

58. כן ברי כי לחברי קבוצה אלו נגרם נזק בלתי ממוני בגין עוגמת נפש, חוסר נוחות, כעס
ורגשות שליליים של ממש המוערך בסכום של 500 ¤ לנפגע ובסך הכל 1,950,000 ¤.

59. כמו כן הנזק שנגרם כתוצאה מכך כי הרכב מושבת למשך כ-4 ימים לצורך ביצוע התיקונים
הנדרשים עומד על כ-500 ¤ לנפגע, שזה המחיר הממוצע להשכרת רכב למשך כ-4 ימים,

ובסך הכל 1,950,000 ¤.

60. מאחר ומדובר במלון יוקרה, ניתן להניח כי לפחות 0/ם20 מהרכבים שניזוקו, נכללים
בקבוצת רישוי 6 ומעלה, היינו 780 רכבים. אם נניח למען הזהירות כי ירידת הערך
הממוצעת אשר נגרמה לרכבים הנכללים בקבוצת רישוי 6 ומעלה מסתכמת בכ-10,000 ¤,
הרי הנזק הכולל אשר נגרם בגין ירידת ערך לחברי תת הקבוצה, מסתכם בכ-7,800,000 ¤.

61. הנזק הכולל אשר נגרם לחברי קבוצת הנפגעים מסתכם איפוא, כעולה מהאמור לעיל, ב-
19,500,000 ¤ וזאת בהערכה זהירה.

עילות התובענה

2 מדובר בהערכה זחירח ביותר. כך למשל מנכ"ל המשיבה טען כי התפוסה במלון מגיעה, ל-<^90 בממוצע שנתי, כאשר
שני שליש מהאורחים ישראלים. העתק הראיון עם מנכ"ל המלון מצורף כנספח 8.
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עילות חוזיות

62. גם אם בהתקשרות בין המשיבה לבין לקוחותיה אין הוראה מפורשות הקובעת כי על
המשיבה לפעול לכך כי ברחבי החניון אליו היא מפנה את לקוחותיה אשר הגיעו ברכבם אל
המלון, לא ישוטטו יעלים הגורמים לנזקים של שריטות וחריטות לרכבים, חובתה של
המשיבה לדאוג לכך כי החניון אליו היא מפנה את לקוחותיה ומהווה חלק משירות האירוח
הכולל אותו היא מספקת, יהיה חף מסיכון כאמור המתרחש באופן שיגרתי, עולה גס
מחובתה החוזית לספק שירות ראוי, כפי שקובע גם סעיף 45 לחוק החוזים (חלק כללי)

התשל"ג-1973 (להלן: "חוק החתים") =

רות שלא הוסכם על סוגם או טיבם, יש לקיים כמתן יחיובלמתן נכס או שי
נכס או שירות מסוג ומטיב בינוניים".

63. ברי כי העמדת החניון לרשות אורחי המלון הינה חלק משירות האירוח אותו מספקת
המשיבה ללקוחותיה, ברם המשיבה מספקת שירות זה כאשר הוא כולל סיכון יוצא דופן,
הגורס באופן שגרתי לנזקים לרכבי אותם לקוחות. ברי כי שירות ממין זה אינו מהווה מתן

שירות מסוג וטיב בינוני, רחוק מכך.

64. הנה כי כן, המשיבה מפרה התחייבות, לפחות מכללא, כי התנאים בחניון אליו היא מפנה
את לקוחותיה, כחלק משירות האירוח שהיא מספקת, יהיו למצער מסוג וטיב בינוניים.
שירות החניון אותו מספקת המשיבה לאורחיה כחלק משירות האירוח שלה, הינו שירות

מטיב גרוע החושף את לקוחות המשיבה ורכביהם לסיכון בלתי סביר ובלתי צפוי בעליל.

65. החובה להעמיד חניון שאינו חושף את לקוחות המשיבה ורכביהם לסיכון בלתי סביר ובלתי
צפוי, נלמדת גם מהוראת סעיף 39 לחוק החוזים, אשר כבר נקבע לגביה כי היא:

ם היא הוראה ימלכותיתי רבת פנים. יש "...הוראת סעיף 39 לחו7ן החוזי
לה חובות שזכרו לא בא במפורש בחוזה שבי! הצדדים..." (בג"ץ שהיא מטי
58/90 שירותי תחבורה ציבוריים באר-שבע נ. בית הדיו הארצי לעבודה

בירושלים (מאגרי נבו)).

66. גם אם נתעלם לרגע מחובת המשיבה להעמיד לרשות אורחיה חניון שאינו חושף אותם ואת
רכביהם לסיכון בלתי סביר ובלתי צפוי הנגרם בשל שיטוט היעלים בחניון, למצער חלה על
המשיבה מכח חובת תום הלב הקבועה בסעיפים 12 ו-39 לחוק החוזים, ליידע את
לקוחותיה בדבר הסיכון הקיים בשל שיטוט היעלים בחניון המלון והנזקים העלולים
להגרם לרכביהס, מראש, בטרם הגעת האורחים למלון ולמצער בעת הגעתם לשם. לא
יכולה להיות מחלוקת כי התנהלות המשיבה והסתרת הסיכון האמור, סיכון לקיומו היא
מודעת היטב, מהווה הפרה בוטה של חובות תום הלב החלות עליה כאמור בין השאר מכח

סעיפים 12 ו-39 לחוק החוזים.

הפרת הוראות חוק הגנת הצרנו התשמ"אי1981
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67. סעיף 2 (א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") אוסר על עוסק
לעשות דבר במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה העלול להטעות צרכן בכל עניו מהותי

בעסקה.

68. סעיף 2(א) (1) לחוק הגנת הצרכן קובע כי יראו כעניין מהותי בעסקה "הטיב, המהות,
הכמות והסוג של נכס או שירות;".

69. ברי כי אי גילוי והסתרה מצד המשיבה לעניין טיבו של החניון העומד לרשות אורחי המלון,
כחלק משירות האירוח אותו מספקת המשיבה, ככזה הטומן בחובו סיכון אינהרנטי
לרכבים החונים בו, הקיים באופן שיגרתי ואשר האורחים אינם יכולים לצפותו אך
למשיבה הוא מוכר, צפוי וידוע, מהווה הטעייה במחדל של לקוחות המשיבה על ידי

האחרונה.

70. חברי קבוצת הנפגעים, שהינם לקוחות המשיבה, רשאים בוודאי לצפות כי החניון אליו
מפנה אותם המשיבה, כאמור כחלק משירותי האירוח שהיא מספקת, אינו טומן בחובו

סיכונים כאילו, לכל הפחות מבלי שהמשיבה גלתה להם מראש את דבר קיומם.

71. סעיף 4(א) (1) לחוק הגנת הצרכן קובע כי עוסק הייב לגלות לצרכן "כל פגם או איכות
. נחותה או תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים באופן משמעותי מערכו של הנכס;"

סעיף 4(ב) קובע כי הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על שירות.

72. לא יכולה להיות מחלוקת כי הסיכון הקיים בחניון המלון אליו מפנה המשיבה את אורחיה
כחלק משירות האירוח שלה, מהווה פגם בשירות זה, המפחית באופן משמעותי מערכו של
שירות החנייה העומד לרשות אורחי המלון, וברי כי המשיבה הפרה באופן בוטה גם את

חובת הגילוי הקבועה בסעיף סעיף 4(א) (1) לחוק הגנת הצרכן.

73. סעיף 31(א) לחוק הגנת הצרכן קובע כי הפרת החובות בין השאר על פי פרקים ב' ו-ג' לחוק,
מהווה עוולה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (תשכ"ח-1968)(להלן: "פקודת הנזיקין").

: 74. ס' 63 (א) לפקודת הנזיקין קובע כי

"מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו עלפי כל חיקוקי
נועד לטובתו או להגנתו שלאדם לפי פירושו הנכון, למעט פקודה זו- והחיקוק,
אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון
החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת
בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו. לענין
אם לפי , קוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני סעיף זה רואים חי
פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או
-אדם בכלל או של בני-אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו להגנתם של בני

פלוני"
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: 75. ס' 63 (ב) לפקודת הנזיקין קובע כי

"לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני, אם
לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו שלאותו פלוני או לטובתם או
להגנתם של בני-אדם בכלל או של בני-אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו

פלוני".

76. למען הזהירות נזכיר כי:

ההנחה היא כי כל חובה שהוטלה מכוח "בהעדר שיקולים מיוחדים לסתור,
חיקוק במישרין או בעקיפין על אדם או גוף נועדה לטובתו או להגנתו של הנפגע
מהפרתה ומזכה את הנפגע בסעד נזיקי" (ת.צ. (ת"א) 38194-07-10 ספיר נ.

פלאפון תסשורת בע"מ (מאגרי נבו).

77. מהמצורף עולה כאמור כי המשיבה הפרה ברגל גסה חובות חקוקות אשר הוטלו עליה מכח
חוק הגנת הצרכן, אשר נועדו לטובת המבקשת ויתר חברי קבוצת הנפגעים וכי הפרת
הוראות אלו גרמה להם לנזקים אשר הינס מסוגם ומטבעם של הנזקים אותם נועדה
הוראת חוק זו למנוע, שהרי לו היו יודעים על הסיכון הכרוך בשימוש בחניון, היו יכולים
להגיע למלון בדרך חלופית (למשל תחבורה ציבורית או מונית) או אף בוחרים שלא להגיע

למלון כלל.

תרמית הטעייה ואי גילוי

78. מהמצורף עולה כי המשיבה פועלת באופן מכוון כדי להטעות את לקוחותיה בהסתירה
מהם את הסיכון הכרוך בשימוש בחניון אותו היא מעמידה לרשות אורחיה ואת הנזקים

העלולים להגרם לרכב החונה בחניון, בשל היעלים המשוטטים.

79. התנהלות המשיבה מביאה למסקנה כי זו בחרה להטעות את לקוחותיה, ולא לגלות להם
את הסיכון הכרוך בשימוש בחניון, כדי לא להסתכן בכך כי לקוחותיה ידרשו נקיטת צעדים
שימנעו את הנזקים (למשל גידור החניון) או חמור מכך, חלק משמעותי מאותם לקוחות

ימנע מלהגיע למקום בשל הנזק העלול להגרס לרכבם.

80. לו לא הייתה המשיבה מטעה את לקוחותיה, היו אלו יכולים למנוע את הווצרות הנזק
ברכבם, וזאת באמצעות הגעה למלון בדרך חלופית או אף בבחירה במלון אחר. תחת זאת
בחרה המשיבה לפעול בשיטת "מצליח", ולשלוח את אותם לקוחות שגילו את הנזקים
והבינו כיצד הם נגרמו וכי המשיבה אחראית לנזקים אלו, לתיקון במוסך עמו יש לה הסדר.

81. כידוע, ההטעיה יכולה להתבצע הן במעשה והן במחדל .?

ם (או המוסתרים} לבין ם פער בין הדברים הנאמרי ד/הטעיה נוצרת כאשר קיי י
ה במעשה על דרך המציאות. הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות: האחת, הטעי
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של מצג שווא הכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות,- השנייה, הטעיה
במחדל, קרי �. אי-גילוי פרטים מקום שיש חובה לגלותם" (רע"א 2837/98

> ארד נ. בזק החברה הישראלית לתקשורת (מאגרי נבו)).

82. מהמפורט עולה כי במעלליה האמורים גרמה המשיבה למבקשת וליתר חברי קבוצת
הנפגעים לנזקים של ממש, ממוניים ובלתי ממוניים, כמפורט לעיל.

רשלנות

83. גם אם תראה המשיבה כי התנהלותה בעניין החניון, והסתרת סיכון הפגיעה ברכבים
החונים, הנובע משיטוט היעלים במקום, לא הייתה מכוונת (מה שאינו סביר), אין בכך

כמובן כדי לפטור את המשיבה מאחריותה לנזקים שנגרמו לחברי קבוצת הנפגעים.

84. לא יכולה להיות מחלוקת כי במערכת היחסים בין המשיבה לבין חברי קבוצת הנפגעים
קמה חובת זהירות מושגית.

85. כן לא יכולה להיות מחלוקת, בנסיבות העניין, כפי שפורטו לעיל, כי קמה גם חובת זהירות
קונקרטית של המשיבה כלפי חברי קבוצת הנפגעים לדאוג למניעת סיכון הפגיעה ברכבים
החונים, הנובע משיטוט היעלים ולמצער להזהיר את האורחים המגיעים למלון מפני קיומו

של הסיכון האמור.

86. לא רק שהמשיבה הייתה אמורה לצפות את הנזקים הממוניים והבלתי ממוניים הצפויים
משיטוט היעלים בחניון, היא ידעה עליהם בפועל כעולה מהתמליל המצורף כנספח 3.

87. ברם, כעולה מהמפורט לעיל המשיבה התרשלה והפרה את חובות הזהירות שלה כלפי
הנפגעים וגרמה להם לנזקים ממוניים ובלתי ממוניים כמפורט לעיל.

88. המשיבה עשתה מעשים אשר עוסק סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות וכן לא עשתה
מעשים אשר עוסק סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות ולא השתמשה במיומנות, ולא
נקטה מידת זהירות, שעוסק סביר ונבון באותו תחום היה משתמש או נוקט באותן נסיבות,
ובכך התרשלה והפרה את חובות הזהירות המושגיות והקונקרטיות אותן היא חבה כלפי

חברי קבוצת הנפגעים וגרמה להם לנזק.

פגיעה באוטונומיה של הרצוו

89. לא יכולה להיות מחלוקת כי המשיבה גרמה במעשיה ומחדליה כמפורט לעיל, לפגיעה
ממשית באוטונומית הרצון וזכות הבחירה של חברי קבוצת הנפגעים האם לחשוף את
הרכב אשר שמש אותם להגיע למלון לסיכון הכרוך בהעמדתו בחניון המלון כמפורט לעיל,

או לבחור להגיע למלון בתחבורה חלופית או שמא לבחור במלון אחר.

1
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90. כידוע�

לילת אפשרות הבחירה, הינה באופן עקרוני פגיעה באוטונומיה יש
של הפרט" (ת"א 1545/08 אלפסי נ. סופר פארם ישראל בע"מ

(מאגרי נבו)).

עשיית עושר ולא במשפט

91. כידוע התגבשות עילה בגין עשיית עושר ולא במשפט מותנית בהתקיימות 3 יסודות: יסוד
ההתעשרות- היינו קבלת כספים, נכסים ושירותים ,? מקור ההתעשרות- צריך לצמוח לזוכה
מאחר, על חשבון האחר; אופי ההתעשרות- כאשר ניתן להצביע על דין השולל את הפעולה

שהביאה את ההתעשרות, הרי שניתן לומר כי ההתעשרות איננה כדין.

92. במקרה שלפנינו, יסוד ההתעשרות מתקיים בכך שהמשיבה חסכה את עלויות מניעת
הסיכון הכרוך בחניון המלון, לרכבי האורחים כתוצאה מנזקים הנגרמים בשל שיטוט
היעלים ואת ההפסדים הכרוכים בביטול או אי ביצוע הזמנות בשל הסיכון האמור, הכל

כמפורט לעיל.

93. בנסיבות אילו ברי כי אופי ההתעשרות הינו שלא כדין וכי על המשיבה להשיב את שגבתה
ביתר ושלא כדין.

94. מהמצורף עולה כי המשיבה התעשרה שלא כדין על חשבון חברי קבוצת הנפגעים וכי עליה
לפצות אותם בגין התעשרות זו.

התאמת התובענה להליך הייצוגי

95. כעולה מהאמור לעיל, וכפי שנראה להלן, התובענה בפנינו מהווה את המקרה הקלאסי
למענו חוקק חוק תובענות ייצוגיות.

התובענה נמנית על סוגי התביעות אותו ניתו על פי חוק להגיש בדרך של תובענה ייצוגית

96. סעיף 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי ניתן להגיש על פי חוק תובענות
ייצוגיות:

תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לעניין שבינו "
לבין לקוח, בין אם התקשרו כעסקה ובין אס לאו ."

97. כאמור לעיל, המשיבה הינה עוסק כהגדרתו בחוק תובענות ייצוגיות, ולא יכולה להיות
מחלוקת כי המבקשת ויתר חברי קבוצת הנפגעים הינם לקוחות המשיבה, כך שלא יכול
להיות ספק כי התובענה מושא בקשה זו, נמנית על סוגי התובענות אותן ניתן להגיש על פי

חוק תובענות ייצוגיות.
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הכרה בתובענה הייצוגית הינה תדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין

98. סעיף 8(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי כדי להכיר בתובענה כייצוגית, דרך דיון זו
צריכה להיות הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. בענייננו לא יכול

להיות ספק כי כך הוא הדבר.

99. מושכלות יסוד הן כי בין השאר מטרת ההליך הייצוגי הינה לאכוף את שלטון החוק ולאזן
את פערי הכוחות בין הצרכנים לבין העוסקים:

ת נועד להבטיח אכיפה יעילה של הנורמות "מכשיר התובענה הייצוגי
הקבועות בחוק ולהרתיע את העוסקים, בעלי היתרון הכלכלי, מכל ניסיון
ים לנצל לרעה את תמימותו של הצרכן, את חולשתו בעימות שבין השני
ואת חוסר הכדאיות הטמונה בהגשת תביעה על ידו נגד העוסקים, בשל
הנזקים הנגרמים כתוצאה ממעשיהם, היכולים להיות קטנים יחסית לכל
צרכן ומקור להתעשרות שלא כדין לעוסק."1 יזזאפשרות הניתנת לצרכן
ת שנפגעה היחיד לתבוע בתובענה ייצוגית בשם קבוצת הצרכנים האנונימי
מהפרת החוק, מגשימה אכיפה ראויה ומונעת מצב של תת-אכיפה הפוגעת
פה בצרכן הבודד, בקבוצת הצרכנים ובציבור בכללותו. מצב של תת-אכי
עה באמון הציבור בסדר החברתי הכולל ובשלטון החוק. מביא לפגי
לות וחיסכון התובענה הייצוגית משרתת גס אינטרס ציבורי של יעי
עות אישיות במשאבים ומונעת חוסר אחידות בפסיקת בתי המשפט בתבי

דומות"*

100. המענה היהיר והמתחמק, שהשיבה המשיבה לפניית המבקשת אליה עובר להגשת בקשת
האישור, באמצעות חברת הביטוח שלה, וזאת חודשים ארוכים לאחר הפנייה אל המשיבה,
והמנעותה מתיקון דרכיה (עד למועד הגשת בקשה זו אף לא נתלה שלט אזהרה בחניון
המלון), מלמדים עד כמה נכון וראוי בענייננו הדיון בתובענה שבפנינו במסגרת ההליך

הייצוגי.

101. בשלב זה ניתן להעריך כי חברי קבוצת הנפגעים מונים כ- 3,900 נפגעים, ברם זהותם אינה
ידועה בשלב זה, ואין אפשרות מעשית לאתרם ולצרפם למסגרת של תובענה רגילה.

102. בנסיבות אלו ברי כי הדרך המעשית והראויה לתיקון העוול אשר נגרם לחברי קבוצת
הנפגעים מושא בקשת אישור זו הינה באמצעות אישור התובענה כייצוגית.

3 ע"א 1977/97 ברזני נ. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (מאגרי נבו).
4 דנ"א 5712/01 ברזני נ. בזל; החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (מאגרי נבו)
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103. זאת ועוד, אם יוכרעו העילות המשותפות העומדות לחברי קבוצת הנפגעים כנגד המשיבה
בהליך אחד, לא ידרשו בתי המשפט לדון שוב ושוב באותו עניין מספר פעמים כמספר

התביעות הנפרדות אשר יוגשו כנגד המשיב.

104. מנגד, אי-הכרה בתובענה כייצוגית יביא לריבוי התדיינות בעניינים מושא התובענה, מה
שיסב עלויות מיותרות למערכת המשפט, ייצור תוספת עומס על המערכת העמוסה ממילא,

ועלול להביא לפסיקות שונות ואף סותרות.

105. ברי אם כן כי יהיה זה אך יעיל וראוי ללבן את השאלות המשותפות עובדתית ומשפטית
ולהכריע בהן, במסגרת הליך אחד, חלף ניהול הליכים נפרדים רבים שיעסקו באותן

שאלות.

106. מהמצורף עולה כי אישור הבקשה ודיון בתובענה המצורפת כתובענה ייצוגית יביא
להגשמת כל המטרות המונחות בבסיסו של חוק תובענות ייצוגיות כמפורט בסעיף 1 בו-
; מתן סעד הולם ; אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו קידוס זכות הגישה לבית המשפט

וניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות.

107. הנתונים הרלוונטיים לאיתור חברי קבוצת הנפגעים נמצאים בידי המשיבה, לרבות מספר
האורחים אשר שהו במלון של המשיבה בתקופה הרלוונטית נמצאים בידי המשיבה.

108. נתונים אשר אינם נמצאים בידי המשיבה ניתן לאתר באמצעים סטטיסטיים וביצוע בדיקה
מדגמית בין השאר בקרב אורחים אשר שהו במלון וביחס לרכבים החונים בחניון (ראה

למשל ת"צ (ת"א) 6511-07-11 רז נ. קורל�תל בע"מ (מאגרי נבו)).

109. כן ראוי להזכיר כי הלכה היא, כפי שהובהר בפסק הדין שניתן לאחרונה בת"צ (מרכז)
39507-07-14 מוגרבי נ. בנק אגוד לישראל בע"מ (מאגרי נבו), כי גם אס קיים צורך בביצועה
של בדיקה פרטנית לצורך איתור הנזק, אין בכך כדי להצדיק את דחיית הבקשה לאישור

התובענה כייצוגית.

קיומה של עילת תביעה אישית למבקשת

110. כעולה מהאמור, המבקשת נאלצה לשלם עבור תיקון הנזקים שנגרמו לרכבה בשל עליית
היעלים עליו סכום של 4,000 ¤ (ראה החשבוניות המצורפות כנספח 5).

111. כמו כן נגרם למבקשת נזק כתוצאה מכך כי נמנע ממנה השימוש ברכב למשך כ-4 ימים
בשל ביצוע התיקונים הנדרשים. נזק זה מוערך בכ-500 ¤, שזה המחיר הממוצע לשכירת

רכב במשך כ-4 ימים.

27 ¤ (ראה חוות הדעת המצורפת 112. כן נגרמה לרכבה של המבקשת ירידת ערך בסכום של 000,
כנספח 6).
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113. כך גס נגרמו לה עוגמת נפש, חוסר נוחות, כעס ורגשות שליליים של ממש. נזק בלתי ממוני
זה מוערך על ידי המבקשת, באופן זהיר בכ-500 ¤.

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה

114. מהמפורט לעיל עולה כי התובענה מושא בקשה זו, מעוררת שאלות מהותיות של עובדה

ומשפט המשותפות למבקשת ולחברי קבוצת הנפגעים לרבות השאלה האם קמות להם
עילות התובענה המפורטות לעיל.

115. מההחלטה בשאלה זו תיגזר כמובן הכרעה בעניין תיקון התנהלות המשיבה וחובת תשלום
הפיצוי כלפי חברי קבוצת הנפגעים.

קיימת אפשרות גבוהה פי השאלות המשותפות יוכרעו גתובענה לטובת המבקשת וחברי קבוצת
הנפגעים

116. על פי חוק תובענות ייצוגיות די למבקש אישור התובענה כייצוגית, שיראה כי סיכויי
הצלחת התובענה מושא בקשת האישור הינס סבירים. כידוע, אין להעמיד דרישות

: מחמירות מדי לעניין מידת השכנוע

די לו לבית המשפט לעקוב בדקדקנות אחר לשון המחוקק "...לעניין זה,
ולראות האם קיימת יאפשרותסבירה* להכרעה לטובת קבוצת התובעים -,
ותו לא. החמרת התנאים לאישור תובענה כייצוגית. ובירור רוב רובה הא,
של התביעה כבר בשלב אישור התובענה כייצוגית. חורגת מהאיזון שקבע
,- ''*<; להעמיד המחוקק. ועל כו היא אינה ראויה" (עניין עמוסי הנ"ל)
דרישות מחמירות מדי, לעניין מידת השכנוע, משום שאלה עלולות להטיל
על הצדדים ועל ביתיהמשפט עומס-יתר בבירור הנושא המקדמי, דבר
ה#לוללגרוס להתמשכות המשפט,לכפילות בהתדיינותולרפיון ידיים של
תובעים ייצוגיים פוטנציאליים. את כל אלה יש למנועעל-ידי קריטריון
דת ההוכחה הנדרשים מהתובע הייצוגי, שמצד אחד מאוזן בנושא נטל ומי
לא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד אחר לאיטילעליו נטלכבד מדי" (ע"א
בית המשפט העליון " ; 2967/95 מגו וקשת בע"מ נ. טמפו. (מאגרי נבו))
דת השכנוע בקיומה הדגיש כי אין להעמיד דרישות מחמירות מדי לעניין מי
של עילה לכאורה, על מנת שלא לגרום להתמשכות השלב המקדמי, וכדי
ם (ע"א 2967/95 הנ"ל בעניין מגן לא להרתיע תובעים ייצוגיים פוטנציאליי
וקשת, בעמי 329-330 לפסק דינה של כבי השופטת שטרסברג-כהן). אכן,
ת המשפט ישתכנע כי ייש אפשרות סעיף 8(א)(2) לחוק מסתפק בכך שבי
ות של עובדה או משפט, המשותפות לכלל סבירהי שאותן שאלות מהותי
חברי הקבוצה, תוכרענה בתובענה לטובת הקבוצה. אין להעמיד רף גבוה

מזה." (ת.א. (ת"א) 2150-07 פרנקל נ. הנקל סוד בע"מ (מאגרי נבו)).
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117. לא זו אף זו, ברע"א 2128/09 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ. עמוסי (מאגרי נבו) נקבע כי
די בקיומה של אפשרות סבירה להתקיימותה של אחת העילות. בכדי שבית המשפט יאשר

: את הבקשה כייצוגית

יכל אימת שקבוצת התובעים מבקשת סעד זחה שמבוסס על מספר עילות
עה כי קיימת אפשרות סבירה להכרעה לטובת התובעים חלופיות. די בקבי
באחת העילות ואיו חכרחלבחוו את סיכויי קבלת יתר העילות. קיומה של
אפשרות סבירה להכרעה לטובת התובעים באחת העילות, מצדיקה את
חשיפת הנתבע לסיכון שיצטרך לשאת בעלויות הסעד הנתבע, ועל כן

מאפשרת את אישור התובענה כייצוגית".

118. כעולה מהמפורט לעיל, התובענה מושא בקשת אישור זו, מושתתת על עובדות מוצקות
ואדנים משפטיים איתנים, ועם כל הכבוד מתקיימת לגבי כל אחת מהעילות המפורטות

בכתב התביעה ובבקשה, אפשרות גבוהה ביותר כי התובענה תתקבל.

ניהול תהליד בדרד הולמת ובתום לב

119. התביעה מושא בקשה זו ובקשה זו מוגשות בתום לב על ידי המבקשת, אשר נפגעה
מהתנהלותה הנואלת של המשיבה, והיא חפצה להביא לפסיקת פיצוי המגיע לה ולחברי

קבוצת הנפגעים ולהביא להפסקת מעלליה של המשיבה.

120. הנזק שנגרם למבקשת הוא אותו נזק שנגרם ליתר חברי קבוצת הנפגעים.

121. המבקשת פועלת ממניעים צרכניים ואין בינה לבין יתר חברי קבוצת הנפגעים כל ניגוד
עניינים ואין לה כל מניעים זרים בקשר לבקשה זו ולתובענה הייצוגית.

122. המבקשת יחד עם ב"כ, השקיעו זמן ומאמצים באיסוף המידע, העובדות והנתונים
הרלוונטיים ובבדיקת הסוגיות המשפטיות הנוגעות לתובענה ולבקשה.

123. למבקשת נכונות ומסוגלות להמשיך ולהשקיע ממרצה ומזמנה על מנת לייצג נאמנה הן את
ענייניה והן את עניינם של יתר חברי קבוצת הנפגעים.

124. כעולה מהמפורט לעיל, התובענה מושא בקשת אישור זו מבוססת על עילות של ממש, והיא
אינה מכוונת להשיג מטרה אישית של המבקשת, אשר אינה מתיישבת עם האינטרסים של

כלל חברי קבוצת הנפגעים.

הסעדימ

: על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לתורות כדלקמן
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125. לאשר את התובענה כייצוגית, לתת הוראות בקשר לתובענה הייצוגית כמפורט להלן
ולקבוע כל שינוי שיחליט עליו, והכל כפי שייראה לו ראוי לשם הבטחת ניהול הוגן ויעיל

של התובענה הייצוגית.

126. לקבוע כי קבוצת הנפגעים לרבות תת הקבוצה, בשמה תוגש התובענה הייצוגית תהא
כהגדרתה לעיל.

127. לחלופין, אם יראה בית המשפט הנכבד לשנות את הגדרת חברי קבוצת הנפגעים, מתבקש
הוא לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו על פי סעיף 10 לחוק תובענות ייצוגיות ולהגדיר את

הקבוצה או תת הקבוצה או הקבוצות בשמן ראוי כי תנוהל התובענה.

128. לקבוע כי עילות התובענה והשאלות המשפטיות והעובדתיות המשותפות למבקשת ולחברי
קבוצת הנפגעים יהיו כמפורט לעיל בבקשה, או כל עילה אחרת אשר סבור בית המשפט

הנכבד כי עולה מן העובדות המפורטות בבקשה ו/או בכתב התובענה המצורף אליה.

129. ככל שיראה בית המשפט הנכבד צורך בכך, להורות על אישור התביעה כתביעה ייצוגית
בשינויים הנדרשים וזאת בהתאם לסעיף 13 לחוק.

130. לקבוע את המבקשת כתובע מייצג של חברי קבוצת הנפגעים ואת עוה"ד ממשרד עו"ד רענן
בשן ושות' כב"כ של המבקשת ויתר חברי קבוצת הנפגעים.

131. להורות למשיבה להביא למניעת כניסת היעלים לחניון המלון בדרך אפקטיבית אשר תוצע
על ידי המשיבה.

132. לחלופין ולמצער, להורות למשיבה להזהיר את המזמינים חדר במלון מפני הסיכון הקייס
בשל שיטוט היעלים בחניון המלון לרבות באתרי ההזמנה ובעת אישור ההזמנות, כמו גס

בשילוט בולט ומתאים בחניון ובמלון.

133. להורות למשיבה לפצות את חברי קבוצת הנפגעים בגין הנזקים הממוניים והבלתי ממוניים
כמפורט לעיל. נזקים אלו מוערכים, בשלב זה בסך כולל ומצטבר של כ- 19,500,000 ¤.

134. לחלופין, באם ימצא בית המשפט הנכבד כי השבה ו/או פיצוי כספי לחברי קבוצת הנפגעים,
כולם או חלקם, אינו מעשי בנסיבות העניין, בין משום שלא ניתן לזהותם ו/או לבצע את
התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן
כל סעד אחר לטובת חברי קבוצת הנפגעים, או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות

העניין, בהתאם לסמכות הנתונה לו על פי סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות.

135. להורות למשיבה לפרסם הודעות לחברי קבוצת הנפגעים לרבות הודעה על אישור התובענה
כתובענה ייצוגית ולקבוע כי המשיבה תשא בהוצאות הפרסום.
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136. להורות למשיבה להשיב על שאלונים ו/או לגלות כל מידע ככל יידרש להשלים את החסר
לצורך איתור חברי קבוצת הנפגעים וחישוב הסעד והפיצוי המגיע לכל אחד מהם, וכן
להתיר למבקשת לתקן את כתב התביעה בהתאם לנתונים שיתבררו לאחר המצאת

המסמכים וקבלת המידע כאמור.

137. להוסיף וליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון.

138. לפסוק גמול למבקשת אשר טרחה בהגשת התובענה ובהוכחתה, בשיעור שלא יפחת מ-70/0
בתוספת מע"מ כדין ככל שיחול, משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי קבוצת

הנפגעים.

139. לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ המבקשת יהיה בשיעור שלא יפחת מ- 210/0 משווי הסעד
שיפסק לטובת כלל חברי קבוצת הנפגעים בתוספת מע"מ כדין, עבור טיפול וייצוג בתובענה.

140. לחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו ובשכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין.

סור דבר

141. כאמור לעיל, מדיבר בתובענה, הנופלת בגדרי המקרה הקלאסי למענו חוקק חוק תובענות
ייצוגיות ולא יכולה להיות מחלוקת כי בענייננו, התנאים הנדרשים לאישור התובענה

כתובענה ייצוגית מתקיימים במלואם בענייננו.

142. הבקשה נתמכת בתצהיר המבקשת, בתצהיר הגב' שי קפלן ובתצהיר מר מאור בשן.

143. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בתובענה הייצוגית אס תאושר, בין היתר
לאור גובה סכום הפיצוי המגיע לחברי קבוצת הנפגעים, והסמכות המקומית לדון בתובענה

הייצוגית אם תאושר.

144. בדיקה שנערכה מטעם המבקשת בפנקס התובענות הייצוגיות, העלתה כי לא מופיעה בו
בקשה לאישור או תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, שהיא תלויה ועומדת, אשר השאלות
המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה המתעוררות בה, כולן או חלקן,

זהות או דומות בעיקרן לשאלות כאמור המתעוררות בבקשה זו.

145. מן הדין ומן הצדק להעתר לבקשה.

. / ב"כ המבקשת 
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תצהיר

אני הח"מ, עדינה הולי בשן, נושאת ת.ז. 327078366 עושה תצהירי זה לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר אמת וכי אהיה צפויה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזאת,

כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בתמיכה לבקשה לאישור תובענה כייצוגית המוגשת בשמי.

2. עניינה של התובענה מושא בקשת אישור זו הינה נזקים הנגרמים לרכבי אורחי המשיבה,
בעלת מלון היוקרה "בראשית" (להלן: "המלון"), על ידי היעלים הנובים, השוקלים עשרות
קילוגרמים. על פי הערכותיי והערכות ב"כ, היעלים גרמו וגורמים לרכבים החונים בחניון

המלון, לנזקים בהיקפים מצטברים של מיליוני שקלים.

3. אני לא מהרתי להגיש את בקשת האישור. אני פניתי באמצעות ב"כ, שהינו גם בעלי, אל
המשיבה והזהרתי מפני השלכות מחדליה בעניין היעלים ודרשתי לתקן את המחדלים
ולפעול למניעת כניסת יעלים לחניון המלון, ולפחות להזהיר באתרי ההזמנה, בעת אישור
ההזמנות, כמו גס בשילוט בולט ומתאים בחניון, מפני הנזקים הצפויים בשל שיטוט

היעלים במקום. העתק הפנייה מיום 26.1.17 מצורף כנספח 1.

4. המשיבה התנערה מאחריותה לנזקים הנגרמים ללקוחותיה, וחמור מכך, היא אף בחרה
שלא לעשות דבר כדי למנוע את הישנות הנזקים בעתיד.

5. למיטב ידיעתי גם לאחר פנייתי, לא שינתה המשיבה מהתנהלותה, ואף לא תלתה לפחות
אזהרה בחניון המלון, נכון למועד הגשת בקשת אישור זו.

6. באוגוסט 2016 נסעתי, יחד עם חברתי, הגב' שי קפלן, לחופשה בת מספר ימים במלון כדי
להנפש.

7. הזמנת החופשה בוצעה באמצעות המרשתת. באתר ההזמנה לא הופיעה אזהרה מפני
שיטוט יעלים בחניון היחיד העומד לרשות אורחי המלון ומפני נזקים הצפויים להגרם בשל
טיפוס היעלים על רכבי האורחים החונים בחניון. גם באישור ההזמנה אשר נשלח אלי לא

הופיעה כל אזהרה כאמור.

4א8 1523 (מ.ר. 6459616). 8. בנסיבות אלו, הגעתי אל המלון ברכבי מסוג̂ 

9. כשהגעתי למלון, החנה עובד המלון את רכבי בחניון המלון.

10. גס בעת הקבלה למלון או במהלך השהות בו, לא הוזהרתי מפני הסיכון הצפוי לרכב החוגה
בחניון המלון בשל היעלים המשוטטים בו והעלולים לטפס על הרכבים החונים.



11. כאשר הסתיימה החופשה, חברתי ואני פינינו את החדר והגענו אל החניון, ראינו
לתדהמתנו יעלים מהלכים על רכבים החונים בחניון.

12. כאשר התקרבתי אל הרכב שלי, הבחנתי בכך כי רגליהם של היעלים הותירו סימנים על גבי
רכבי, שצבעו שחור.

13. כאשר ניסיתי למחוק את הסימנים ולא הצלחתי, הבנתי כי הסימנים בהם התמלא הרכב
שלי, אינם רק סימני לכלוך שהותירו רגלי היעלים אלא שריטות וחריטות שנגרמו בעקבות

טיפוס היעלים על הרכב.

14. גילוי זה, של הפגיעה ברכב, גרס לי לכעס רב ולעוגמת נפש עצומה. לא העלתי על דעתי כי
במהלך החופשה, כאשר הרכב חונה בחניון המלון, יגרם לו נזק כזה.

15. מאחר והתקשתי להאמין לאשר ארע, צילמתי את הרכב ועליו סימני רגלי היעלים,
שהותירו כאמור שריטות וחריטות וכן את היעלים מהלכים על רכבים סמוכים. העתקי

הצילומים מצורפים כנספח 2.

16. אני בקשתי מחברתי, הגב' שי קפלן לשוחח עם נציגי המלון בעניין. מאותה שיחה נודע לי
לתדהמתי כי מדובר בתופעה המתרחשת בחניון כדבר שבשגרה וכי המשיבה מודעת היטב
ליעלים המשוטטים בחניון המלון (שהינו החניון היחיד העומד לרשות אורחי המלון)

ומהלכים על רכבים, ולנזקים אותם הם גורמים לרכבים.

17. מהשיחה התברר כי לא רק שהמשיבה בחרה שלא לעשות דבר כדי למנוע את הנזקים
הנגרמים לרכבי האורחים החונים בחניון (למשל גידור מתחם החניון), למרות שהייתה
מודעת היטב להתרחשותם, אלא שהיא אף הסתירה במודע את הסיכון הקייס מפני
האורחים, ונמנעה מלהזהירס מפני התופעה (על אף שיכלה לעשות כן בקלות למשל
באמצעות אזהרה באתרי ההזמנה, באמצעות גילוי המידע בעת משלוח מסמכי אישור

ההזמנה ולפחות בעת ההגעה למלון או באמצעות תליית שלטי אזהרה בחניון המלון).

18. הדברים אשר נאמרו על ידי נציג המלון באותה שיחה מוקלטים ומתומללים בנספח 3

המצורף.

19. מדובר אומנם בשריטות ובחריטות של ממש, אולם במבט חטוף, ברגע הראשון, קשה
להבחין בהן. הרכב שלי שחור, ועל כן בזכות סימני הרגליים שנטבעו באבק שעל גבי הרכב,

הבחנתי כבר שם בשריטות ובחריטות.

20. אני לא הסכמתי כמובן לשלוח את הרכב שלי לתיקון דווקא במוסך אליו הפנתה אותי
המשיבה, מוסך שאינו מוכר לי. אני בצעתי את התיקון אצל אנשי מקצוע מיומנים
המתמחים בטיפול ברכבים מסוג הרכב שלי ובתיקון נזקים מסוג זה אשר נגרמו לרכבי

בעטייה של המשיבה.
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21. בתחילה עבר הרכב טיפול פוליש, שהינו למעשה ליטוש של שכבת הלכה והצבע במעטפת
החיצונית של הרכב.

22. ברם, כמפורט בחוות דעת המומחה המצורפת כנספח 4, הליטוש שוחק את שכבת הלכה,

כלומר שכבת ההגנה, שהיצרן ציפה בה את מעטפת הרכב בתהליך הייצור. ללא ביצוע של

עיבוי הלכה, הרכב אשר עבר טיפול פוליש, יוותר עם שכבת הגנה דקה יותר, ויהיה רגיש
וחשוף יותר להגרמותן של פגיעות ושריטות נוספות. במצב זה גס טיפוס של חתול על הרכב

עלול לגרום לשריטות חדשות.

23. על כן יש לבצע, לאחר טיפול הפוליש, הליך של עיבוי הלכה או הוספת שכבת ציפוי

המתחברת לציפוי הקיים.

24. משכך השלמת הטיפול ברכב שלי דרשה כמובן גס ביצוע ציפוי המתחבר לציפוי המקורי

של היצרן. �

25. עלויות ביצוע התיקונים הנדרשים, הסתכמו ב- 4,000 ¤. העתק החשבוניות בגין ביצוע
התיקונים הנדרשים מצורף כנספח 5. בנוסף, ביצוע התיקונים הצריך את הכנסת הרכב

למוסך במשך ארבעה ימים במצטבר, מה שמנע את השימוש בו במהלך ימים אלו.

26. מאחר והרכב שלי הינו רכב יוקרה, נגרמה לרכב, גם אס תוקנו השריטות והחריטות, ירידת
ערך, בשיעור ממוצע של כ-0/ס15 וזאת כמפורט בחוות דעת המומחה המצורפת כנספח 4.
כמובהר בחוות הדעת, ירידת הערך נגרמת מעצם ביצוע תיקוני צבע ברכב יוקרה. גם אם

יצבע הרכב מחדש, לא יהיה בכך כדי למנוע את ירידת הערך.

.¤ 27 27. כעולה מחוות הדעת המצורפת כנספח 6, ירידת הערך ברכבי מסתכמת בכ-000,

28. מעבר לכך, מטבע הדברים נגרמו לי בנסיבות האמורות, עוגמת נפש, חוסר נוחות, כעס
ורגשות שליליים של ממש.

29. אני פניתי אל המשיבה במכתב מיום 26.1.17 המצורף כנספח 1, ודרשתי ממנה לשנות
מהתנהלותה באופן שימנע הישנות הנזקים בעתיד.

30. חודשים רבים חלפו עד שטרחה המשיבה להשיב לפנייה האמורה. אני סברתי כי השיהוי
במתן המענה נובע מכך כי המשיבה פועלת לתיקון התנהלותה.

31. והנה רק בסוף מאי 2017, חמישה חודשים לאחר שנשלח מכתבי, התקבל מענה מחברת
הביטוח של המשיבה, ממנו עולה כי המשיבה מתנערת מאחריותה לנזקים שנגרמו לי וליתר

חברי קבוצת הנפגעים. העתק המענה מטעם המשיבה מצורף כנספח 7.

32. יצויין כי בעת שהתארחתי במלון, לא ראיתי ולו שלט אחד ברחבי החניון או אף המלון,
המזהיר מפני הנזקים אשר היעלים המשוטטים בחניון עלולים לגרוס לרכבים החונים
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בחניון המלון. גם לאחר הפנייה אל המשיבה בעניין ואף נכון למועד הגשת בקשת האישור,
טרם טרחה זו לתלות שלט אזהרה כלשהו בעניין. על כל פנים ראוי להזכיר כי כאשר מגיעים
אל המלון, אין מקום חנייה אחר, כך שהאזהרה מראש, עוד לפני ביצוע ההזמנה היא

החשובה באמת.

33. בנסיבות אלו הוחלט על ידי ועל ידי ב"כ על הגשת התובענה ובקשה זו לאישורה כייצוגית.

34. המשיבה הינה הבעלים של מלון "בראשית" אשר במצפה רמון, בין מהמלונות היקרים
בארץ.

35. אני אדם פרטי. אני נסעתי לנפוש מספר ימים במלון של המשיבה, ושכרתי בו חדר.

36. חגרי קבוצת הנפגעים- כל מי שהיה אורח המלון, החנה את הרכב בו הגיע אל המלון בחניון

המלון ולאותו רכב נגרמו שריטות ו/או חריטות ו/או נזקים אחרים על ידי יעלים וזאת מאז
תחילת פעילות המלון באפריל 2011, ועד למועד אישור בקשה זו.

37. על חברי קבוצת הנפגעים נמנים חברי תת קבוצה - של כל מי שנכלל כאמור בקבוצת

הנפגעים ואשר הגיע אל המלון ברכב השייך לקבוצת רישוי רכב בדרגה 6 ומעלה.

38. אני נאלצתי כאמור לשלם עבור תיקון הנזקים שנגרמו לרכבי בשל עליית היעלים עליו
סכום של 4,000 ¤ (ראה החשבוניות המצורפות כנספח 5)

27 ¤ (ראה חוות הדעת המצורפת כנספח 6}. 39. כן נגרמה לרכבי ירידת ערך בסכום של 000,

40. כך גס נגרמו לי עוגמת נפש, חוסר נוחות, כעס ורגשות שליליים של ממש. נזק בלתי ממוני
זה מוערך על ידי, באופו זהיר ביותר. מאחר ומדובר בנזק ממוצע, ביחס לכלל חברי קבוצת

הנפגעים, בכ-500 ¤.

41. כמו כן אני מעריכה את הנזק שנגרם לי בשל העובדה כי הרכב לא עמד לשימושי במשך כ-
4 ימים בשל ביצוע התיקונים, בכ-500 ¤, שזה המחיר הממוצע לשכירת רכב למשך כ-4

ימים.

42. ראיון עם מנכ"ל מלון המשיבה מצורף כנספח 8.

43. התביעה מושא בקשה זו ובקשה זו מוגשות בתום לב על ידי, לאחר שנפגעתי מהתנהלותה
הנואלת של המשיבה, ואני חפצה להביא לפסיקת פיצוי המגיע לה ולחברי קבוצת הנפגעים

ולהביא להפסקת מעלליה של המשיבה.

44. הנזק שנגרם לי הוא אותו נזק שנגרם ליתר חברי קבוצת הנפגעים.
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45. אני פועלת ממניעים צרכניים ואין ביני לבין יתר חברי קבוצת הנפגעים כל ניגוד עניינים
ואין לי כל מניעים זרים בקשר לבקשה זו ולתובענה הייצוגית.

46. אני יחד עס ב"כ, השקענו זמן ומאמצים באיסוף המידע, העובדות והנתונים הרלוונטיים
ובבדיקת הסוגיות המשפטיות הנוגעות לתובענה ולבקשת.

47. יש לי נכונות ומסוגלות להמשיך ולהשקיע ממרצי ומזמני על מנת לייצג נאמנה הן את ענייני
והן את עניינם של יתר חברי קבוצת הנפגעים.

48. כעולה מהמפורט לעיל, התובענה מושא בקשת אישור זו מבוססת על עילות של ממש, והיא
אינה מכוונת להשיג מטרה אישית שלי, אשר אינה מתיישבת עם האינטרסים של כלל חברי

קבוצת הנפגעים.

49. על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק את הסעדים המפורטים בבקשת האישור.

50. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

ג ^—י&^
עדינה הולי בשן

 י יל מאשר כי ביוםיר/22'421 הופיעה בפניי הגב' עדינה הולי בשן,
^. *9 אני הח"מ, י$*$

- ,̂ י יי 0
המוכרת לי אישית, ולאח רשהזהרתיה כי עליה להצהיו/אמ תוכי אס לא תעשה כן תהא צפויה לכל

העונשים הקבועים בחוק, אישרה את נכונות תצהירה זהוקתמהעליו בפניי.
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תצהיר

אני הח"מ, שי קפלן, נושאת ת.ז. 040770778 עושה תצהירי זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
אמת וכי אהיה צפויה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזאת, כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בתמיכה לבקשה לאישור תובענה כייצוגית.

2. אני חברתה של המבקשת, הגב' עדינה הולי בשן.

3. באוגוסט 2016 נסעתי עס המבקשת לחופשה בת מספר ימים במלון בראשית.

4. נסענו אל המלון ברכבה החדש של המבקשת.

5. כשהגענו אל המלון, החנה עובד המלון את רכבה של המבקשת בחניון המלון.

6. כאשר הסתיימה החופשה והגענו אל החניון ראינו יעלים מטיילים להנאתם בחניון, חלקם
אף מהלכים על גבי הרכבים החונים, לרבות רכבה של המבקשת.

7. כאשר התקרבנו אל הרכב ראינו כי רגליהם של היעלים הותירו סימנים על גבי רכבה של
המבקשת, שצבעו שחור.

8. כאשר ניסתה המבקשת למחוק את הסימנים התברר לנו כי הסימנים בהם התמלא הרכב
שלה, אינם רק סימני לכלוך שהותירו רגלי היעלים אלא שריטות וחריטות שגרמו רגלי

היעלים, אשר טיפסו על הרכב כדי להגיע אל ענפי העצים והשיחים בחניון.

9. לא ראיתי ולו שלט אחד ברחבי החניון או המלון המזהיר מפני הנזקים אשר היעלים
המשוטטים בחניון עלולים לגרום לרכבים החונים בחניון המלון.

10. מאחר ומדובר במאורע יוצא דופן, צילמה המבקשת את הרכב ועליו סימני רגלי היעלים,
שהותירו כאמור שריטות וחריטות וכן את היעלים עומדים על רכבים סמוכים. העתקי

הצילומים מצורפים כנספח 2.

11. המבקשת ביקשה ממני לשוחח עס נציגי המלון בעניין. אני הקלטתי את השיחה במכשיר
הטלפון הנייד שלי.



12. מכשיר הטלפון בו בצעת< את ההקלטה, היה בשליטתי ובחוקתי ופונקציית ההקלטה בו
הייתה תקינה לחלוטין. תוכן ההקלטה אשר ביצעתי באמצעותו, משקף נאמנה את השיחה
ואין בו השמטות כלשהן. השיחה נשמרה במכשיר הטלפון שלי על ידי. השיחה תומללה על
ידי מתמחה משרד ב"כ של ה מבקשת והתמליל משקף נאמנה את תוכן השיחה. דיסק ובו

הקלטת השיחה והעתק התמלול מצורפים כנספח 3.

13. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

שי קפ5ו /

̂יי י *( הופיעה בפניי הגב' שי קפלן, המוכרת לי אני הח"מ, עו"ד רענן בשן, מאשר כי ביום/ 
אישית, ולאחר שהזהרתיה כי עליה להצהיר אמת וכי אם לא תעשה כן תהא צפויה לכל העונשים

הקבועים בחוק, אישרה את נכונות תצהירה זה וחתמה עליו בפניי.

/ " י 20170
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תצהיר

אני הח''מ, מאור בשן, נושא ת.ז. 039018197 עושה תצהירי זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
אמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אס לא אעשה כן, מצהיר בזאת, כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בתמיכה לבקשה לאישור תובענה כייצוגית.

2. אני מתמחה במשרד עו"ד רענן בשן ושות'.

3. אני ערכתי את תמליל השיחה שהקליטה הגבי קפלן במכשיר הטלפון שלה. התמליל המצורף
כנספח 3.

4. התמליל משקף נאמנה את הנאמר באותה שיחה.

5. זח שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

/ ̂מאו1_בש3^ ^

 /^/הופיע בפניי מר מאור בשן, המוכר לי אישית,
 ביוס^74

אני הח"מ, עו"ד רענן בשן, מאשר כי
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי אם לא יעשה כן יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק,

אישר את נכונות תצהירו זה וחתם עליו בפניי.

̂וםות̂' !. רחי הירדן 39 ר'
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בבית המשפט המחוזי ת"צ ,/ /
מרכז

עדינה הולי בשן; ת.ז. 327078366

מרח' התאנה 20 גבעת ברנר

ע"י ב"כ עוה'יד רענן בשן ו/או לאה נמס-קהתי
ו/או בת-חן פארי סבאג
מרח' הירדן 39 רחובות

טל: 08-9316072, פקס: 08-9316075

התובעת המייצגת

- ד ג נ  -

ישרוטל ניהול מלונות (1981) בע"מ, ח.פ. 510886245
מרח' המרד 29, תל-אביב

הנתבעת

מהות התובענה: כספית, הצהרתית, צו עשה, ייצוגית- על פי חוק תובענות ייצוגיות,
התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות").

.¤ 32,000 : סכומ התביעה: סכום התביעה של התובעת הייצוגית

: סכום התביעה המשוער במצטבר לכל חברי קבוצת הנפגעים

.¤ 19,500,000

כתב תביעה ייצוגית

בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

מבוא

1. עניינה של תובענה זו הינה נזקים הנגרמים לרכבי אורחי מלון הנתבעת, מלון היוקרה
"בראשית" (להלן: "המלון"), על ידי חיות בר חביבות להפליא- היעלים הנובים.

2. התובענה אינה מכוונת כמובן כלפי היעלים- באשר אין כל עוול בטלפיהס, אלא כלפי
הנתבעת, הפועלת בחוסר תום לב משווע, מסתירה מאורחיה את העובדה הידועה לה



היטב, כי רכבים החונים בחניון המלון, עלולים להנזק בשל יעלים המטפסים ומהלכים על
אותם רכבים.

3. אומנם מראה היעלים המטפסים על הרכבים בחניון המלון מלא חן ומשובב נפש, ברם

החיות התמימות המקפצות על רכבי האורחים שוקלות עשרות קילוגרמים (!!!). כפי

שיפורט להלן, היעלים גרמו וגורמים לרכבים החונים בחניון המלון, לנזקים בהיקפים
מצטברים של מיליוני שקלים.

4. הנתבעת מודעת היטב לעובדות האמורות, ולסיכון אליו היא חושפת את הרכבים אותם

: "חניון המלון"). ברם לא רק שהיא אינה מחנים אורחיה בחניון היחיד של המלון (להלן

עושה דבר כדי למנוע את הנזקים הצפויים עליהם היא יודעת, היא בוחרת במודע להסתיר
סיכונים אלו מפני לקוחותיה.

5. בפתח הדברים יצויין כי התובעת המייצגת לא מיהרה להגיש את התובענה. למרות שלא

הייתה חייבת לעשות כן, פנתה התובעת המייצגת באמצעות ב"כ, הח"מ, אל הנתבעת

בפנייה מקדימה בה הזהירה מפני השלכות מחדליה מושא תובענה זו, דרשה לתקן את

המחדלים ולפעול למניעת כניסת יעלים לחניון המלון, ולמצער להזהיר באתרי ההזמנה,

בעת אישור ההזמנות, כמו גס בשילוט בולט ומתאים בחניון, מפני הנזקים הצפויים בשל

שיטוט היעלים במקום. העתק הפנייה מיום 26.1.17 מצורף כנספח 1 לבקשה לאישור
תובענה זו כייצוגית.

6. ברם, בעזות מצח שלא תאמן, הנתבעת התנערה מאחריותה לנזקים הנגרמים ללקוחותיה,

וחמור מכך, היא אף בחרה שלא לעשות דבר כדי למנוע את הישנות הנזקים בעתיד.

הנתבעת בחרה להמשיך ולפעול בשיטת "מצליח" ולהסתיר מפני לקוחותיה את הסיכון

המוכר לה היטב של פגיעה ברכבים בהם הס מגיעים למלון.

7. העובדות כפי שיפורטו להלן, מלמדות כי עסקינן בהתנהלות מכוונת מצד הנתבעת, אשר

נועדה לשמור על האינטרסים הכלכליים של זו האחרונה, על חשבון אלו של לקוחותיה.

העובדות

8. באוגוסט 2016 נסעה התובעת המייצגת, רעייתו של הח"מ, יחד עם חברתה, הגב' שי קפלן,

לחופשה בת מספר ימיס במלון כדי להנפש.

9. הזמנת החופשה בוצעה באמצעות המרשתת. באתר ההזמנה לא הופיעה אזהרה מפני

שיטוט יעלים בחניון היחיד העומד לרשות אורחי המלון ומפני נזקיס הצפויים להגרם בשל

טיפוס היעלים על רכבי האורחים החונים בחניון. גס באישור ההזמנה אשר נשלח אל
התובעת המייצגת לא הופיעה כל אזהרה כאמור.

10. בנסיבות אלו, הגיעה התובעת המייצגת אל המלון ברכבה מסוג י\\1'\3 1523 (מ.ר.

.(6459616
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11. בהגיעה למלון, החנה עובד המלון את רכבה של התובעת המייצגת בחניון המלון.

12. גם בעת הקבלה למלון או במהלך השהות בו, לא הוזהרה התובעת המייצגת מפני הסיכון

הצפוי לרכב החונה בחניון המלון בשל היעלים המשוטטים בו והעלולים לטפס על הרכבים
החונים.

13. כאשר הסתיימה החופשה, התובעת המייצגת וחברתה פינו את החדר והגיעו אל החניון, הן

ראו לתדהמתן יעלים מהלכים על רכבים החונים בחניון.

14. כאשר התקרבה התובעת המייצגת אל רכבה, היא הבחינה בכך כי רגליהם של היעלים
הותירו סימנים על גבי רכבה, שצבעו שחור.

15. כאשר ניסתה התובעת המייצגת למחוק את הסימנים ולא הצליחה, התברר לה כי הסימנים
בהם התמלא רכב היוקרה שלה, אינם רק סימני לכלוך שהותירו רגלי היעלים אלא שריטות

וחריטות שנגרמו בעקבות טיפוס היעלים והליכתם על הרכב.

16. גילוי זה, של הפגיעה ברכב, גרס לתובעת המייצגת לכעס רב ולעוגמת נפש עצומה. התובעת
המייצגת לא העלתה על דעתה כי במהלך החופשה, כאשר הרכב חונה בחניון המלון, יגרם

לו נזק כזה.

17. מאחר והתובעת המייצגת התקשתה להאמין לאשר ארע, היא צילמה את הרכב ועליו סימני

רגלי היעלים, שהותירו כאמור שריטות וחריטות וכן את היעלים מהלכים על רכבים
סמוכים. העתקי הצילומים מצורפים כנספח 2 לבקשה לאישור תובענה זו כייצוגית.

18. התובעת המייצגת ביקשה מחברתה, הגב' שי קפלן לשוחח עם נציגי המלון בעניין. מאותה
שיחה נודע לתובעת המייצגת לתדהמתה כי מדובר בתופעה המתרחשת בחניון כדבר

שבשגרה וכי הנתבעת מודעת היטב ליעלים המשוטטים בחניון המלון (שהינו החניון היחיד
העומד לרשות אורחי המלון) ומהלכים על רכבים, ולנזקים אותם הם גורמים לרכבים.

19. מהשיחה התברר כי לא רק שהנתבעת בחרה שלא לעשות דבר כדי למנוע את הנזקים

הנגרמים לרכבי האורחים החונים בחניון (למשל גידור מתחם החניון), למרות שהייתה
מודעת היטב להתרחשותם, אלא שהיא אף הסתירה במודע את הסיכון הקיים מפני
האורחים, ונמנעה מלהזהירס מפני התופעה (על אף שיכלה לעשות כן בקלות למשל

באמצעות אזהרה באתרי ההזמנה, באמצעות גילוי המידע בעת משלוח מסמכי אישור
ההזמנה ולמצער בעת ההגעה למלון או באמצעות תליית שלטי אזהרה בחניון המלון).

: 20. ואילו הדברים אשר נאמרו על ידי נציג המלון באותה שיחה

"אשר: תראי תראי נתקלנו בדבר כזה בעבר... מה שאנחנו עושים אנחנו שולחים את זה
לחברה שלנו בתל אביב יש מוסך שעושה פוליש ווקס מיוחד לצבע והוא מוריד את

כל ה... מה שנקרא את חיס..
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ש<: איזה קטעים אתכם אני מחפשת פתרון לכסות את ה.. למנוע מהם להיכנס
לחניה...

אשר: אין זה שטח זה גס את יודעת באופן באיזשהו מקום זה שטח טבעי, זה אנחנו לא
רוצים... זה לא שמורה זה שטח פרטי שלנו אבל אנחנו לא רוצים להפוך את זה
לאיזשהו משהו מנוכר...אנחנו לא יכולים מהיעלים להיכנס למתחם של המלון
אבל אנחנו עוד פעם זה או לעקור את העצים או לגדר את זה... זה הפתרון באמת
אבל... בואי אנחנו ננסה לתקן את הנזק" דיסק ההקלטה של השיחה ותמלילה

מצורפים כנספח 3 לבקשה לאישור תובענה זו כייצוגית.1

21. הנה כי כן, הדברים שנאמרו במהלך השיחה על ידי נציג הנתבעת, מלמדים כי האחרונה
פועלת בשיטת "מצליח", וכי במקום להזהיר מראש ולמנוע את הנזק, היא שולחת את
אותם לקוחות אשר הבחינו בנזק שנגרם לרכבם בעקבות טיפוס היעלים, למוסך עמו יש

לנתבעת הסדר, לתיקון השריטות והחריטות.

22. בהקשר זה חשוב להבהיר כי מדובר אומנם בשריטות ובחריטות של ממש, אולם במבט
חטוף, ברגע הראשון, קשה להבחין בהן, כך שקרוב לוודאי כי רבים מהאורחים אשר נגרם
נזק לרכבים עמס הגיעו, לא הבחינו בכך בעת עזיבת החניון, ואס הבחינו בנזק לאחר עזיבת

המלון, לא כולם הבינו מטבע הדברים, כי הנזק נגרם בעת השהייה בחניון המלון דווקא.

23. רכבה של התובעת המייצגת שחור, ועל כן בזכות סימני הרגליים שנטבעו באבק שעל גבי
הרכב, הבחינה התובעת המייצגת כבר במקום בשריטות ובחריטות.

24. התובעת המייצגת לא הסכימה כמובן לשלוח את רכבה לתיקון דווקא במוסך אליו הפנתה
אותה הנתבעת, מוסך שאינו מוכר לה. התובעת המייצגת ביצעה את התיקון אצל אנשי
מקצוע מיומנים המתמחים בטיפול ברכבים מסוג רכבה של מרשתי ובתיקון נזקים מסוג

זה אשר נגרמו לרכבה בעטייה של הנתבעת.

25. בתחילה עבר הרכב טיפול פוליש, שהינו למעשה ליטוש של שכבת הלכה והצבע במעטפת
החיצונית של הרכב.

26. ברם, כמפורט בחוות דעת המומחה המצורפת כנספח 4 לבקשה לאישור תובענה זו
כייצוגית. הליטוש שוחק את שכבת הלכה, כלומר שכבת ההגנה, שהיצרן ציפה בה את
מעטפת הרכב בתהליך הייצור. ללא ביצוע של עיבוי הלכה, הרכב אשר עבר טיפול פוליש,
יוותר עם שכבת הגנה דקה יותר, ויהיה רגיש וחשוף יותר להגרמותן של פגיעות ושריטות

נוספות. במצב זה גס טיפוס של חתול על הרכב עלול לגרום לשריטות חדשות.

י שיחה זו הוקלטה על ידי הגב� שי קפלן באמצעות הטלפון הנייד שלה ונשמרה בו על ידה. התמלול נערך על ידי מר
מאור בשן, מתמחה במשרד הח"מ. הקלטות ותמלילי השיחה משקפים נאמנה את תוכן השיחה.
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27. על כן יש לבצע, לאחר טיפול הפוליש, הליך של עיבוי הלכה או הוספת שכבת ציפוי

המתחברת לציפוי הקיים.

8 2. משכך השלמת הטיפול ברכבה של התובעת המייצגת דרשה כמובן גם ביצוע ציפוי המתחבר
לציפוי המקורי של היצרן.

29. עלויות ביצוע התיקונים הנדרשים, הסתכמו ב- 4,000 ¤. העתק החשבוניות בגין ביצוע
התיקונים הנדרשים מצורף כנספח 5 לבקשה לאישור תובענה זו כייצוגית. בנוסף, ביצוע
התיקונים הצריך את הכנסת הרכב למוסך במשך ארבעה ימים במצטבר, מה שמנע את

השימוש בו במהלך ימים אלו.

30. מאחר ורכבה של התובעת המייצגת הינו רכב יוקרה, נגרמה לרכב, גם אס תוקנו השריטות
והחריטות, ירידת ערך, בשיעור ממוצע של כ-150/0 וזאת כמפורט בחוות ידעת המומחה
המצורפת כנספח 4 לבקשה לאישור תובענה זו כייצוגית. כמובהר בחוות הדעת, ירידת
הערך נגרמת מעצם ביצוע תיקוני צבע ברכב יוקרה. גם אם יצבע הרכב מחדש, לא יהיה

בכך כדי למנוע את ירידת הערך.

31. כעולה מחוות הדעת בעניינה של התובעת המייצגת, המצורפת כנספח 6 לבקשה לאישור
.¤ 27 תובענה זו כייצוגית, ירידת הערך ברכבה מסתכמת בכ-000,

32. מעבר לכך, מטבע הדברים נגרמו לתובעת המייצגת בנסיבות האמורות, עוגמת נפש, חוסר
נוחות, כעס ורגשות שליליים של ממש.

33. התובעת המייצגת פנתה אל הנתבעת במכתב מיום 26.1.17 המצורף כנספח 1 לבקשה
לאישור תובענה זו כייצוגית, ודרשה מהנתבעת לשנות מהתנהלותה באופן שימנע הישנות
הנזקים בעתיד. כך למשל הציעה התובעת המייצגת לפעול למניעת כניסת היעלים לחניון
ולמצער להזהיר את האורחים מהנזקים הצפויים כבר באתרי ההזמנה, בעת משלוח אישור

ההזמנה ובאמצעות תליית שילוט בולט ומתאים המזהיר מפני נזקי היעלים.

34. חודשים רבים חלפו עד שטרחה הנתבעת להשיב לפנייה האמורה. התובעת המייצגת סברה
כי השיהוי במתן המענה נובע מכך כי הנתבעת פועלת לתיקון התנהלותה כפי שדרשה

התובעת המייצגת במכתבה כאמור.

!!! חודשים לאחר שנשלח מכתבה של התובעת המייצגת, 35. והנה רק בסוף מאי 2017, חמישה
התקבל מענה מחברת הביטוח של הנתבעת, ממנו עולה כי הנתבעת בחוסר תום לב משווע
מתנערת מאחריותה לנזקים שנגרמו לתובעת המייצגת וליתר חברי קבוצת הנפגעים תוך
הסתמכות מופרכת על שלט התלוי לטענת הנתבעת בחניון המלון, בו מתיימרת הנתבעת
לפטור את עצמה, באופן חד צדדי, מאחריות לנזקים אשר יגרמו לרכבים החונים בחניון
המלון. ויודגש מדובר בשלט כללי, אשר אין בו כל אזכור של הסיכון הלא צפוי הנגרם בשל

היעלים המשוטטים.
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36. כן הבהיר אותו מענה כי הנתבעת מתכוונת להמשיך להתנהל באותה דרך בה התנהלה קודם

לכן ובשיטת "מצליח", מבלי לעשות דבר כדי למנוע את הנזקים הנגרמים לרכבי אורחיה

בחניון המלון, וחמור מכך תוך המשך הסתרת הסיכון כאמור, ולפצות רק את אותם נהגים

אשר יבחינו בנזק שגרמו היעלים, יבינו את מקורו, ויפנו אל הנתבעת. העתק המענה
המקומם וחסר תום הלב מטעם הנתבעת מצורף כנספח 7 לבקשה לאישור תובענה זו

כייצוגית.

37. יצויין כי בעת שהתארחה במלון, התובעת המייצגת לא ראתה ולו שלט אחד ברחבי החניון

או אף המלון, המזהיר מפני הנזקים אשר היעלים המשוטטים בחניון עלולים לגרוס

לרכבים החונים בחניון המלון. גם לאחר הפנייה אל הנתבעת בעניין ואף נכון למועד הגשת
תובענה זו, טרם טרחה זו לתלות שלט אזהרה כלשהו בעניין.

38. על כל פנים ראוי להזכיר כי כאשר מגיעים אל המלון, אין מקום חנייה אחר, כך שהאזהרה

מראש, עוד לפני ביצוע ההזמנה היא החשובה באמת.

39. בנסיבות אלו הוחלט על ידי התובעת המייצגת וב"כ על הגשת התובענה ובקשה זו לאישורה
כייצוגית.

הצדדים והגדרת חברי קבוצת הנפגעים

40. הנתבעת הינה הבעלים של מלון "בראשית" אשר במצפה דמון, בין מהמלונות היקרים

בארץ.

41. התובעת המייצגת הינה אדם פרטי, אשר נסעה לנפוש מספר ימים במלון של הנתבעת,

ושכרה בו חדר. כאמור לעיל, התובעת המייצגת הינה רעייתו של הח"מ.

42. חברי קבוצת הנפגעים- כל מי שהיה אורח המלון, החנה את הרכב בו הגיע אל המלון בחניון

המלון ולאותו רכב נגרמו שריטות ו/או חריטות ו/או נזקים אחרים על ידי יעלים וזאת מאז

תחילת פעילות המלון באפריל 2011, ועד למועד אישור בקשה זו.

43. על חברי קבוצת הנפגעים נמנים חברי תת קבוצה - של כל מי שנכלל כאמור בקבוצת

הנפגעים ואשר הגיע אל המלון ברכב השייך לקבוצת רישוי רכב בדרגה 6 ומעלה.

הערבת גודל הקבוצה. גודל הנזק והיקפו

44. היקף הנזק יוערך בהתאם לנתונים שניתן לאתר בשלב זה ולהערכות הנגזרות מההיגיון
ומנסיון החיים.

45. כאמור לעיל, המלון החל לפעול באפריל 2011, היינו לפחות 75 חודשי פעילות עד למועד

הגשת בקשת אישור זו.
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2, וכי ב- 46. במלון 111 חדרים. לשם הזהירות נניח כי שיעור התפוסה במלון הינו 500/0 בלבד
2/3 מהחדרים ישנם אורחים ישראלים.

47. מכאן עולה כי תפוסת החדרים היומית של אורחים מקומיים מסתכמת ב-37 חדרים

בממוצע.

48. לאור העובדה כי אין אל המלון תחבורה ציבורית, ניתן להניח כי לפחות 0/ם70 מהאורחים

הישראליים הגיעו אל המלון ברכב הנמצא בשימושם, כלומר בכל לילה חנו בחניון לפחות
26 רכבים בהם הגיעו אורחים אל המלון.

49. כן ניתן להניח כי השהייה הממוצעת של אורח במלון, הינה למשך 3 לילות. מכאן להניח כי

במשך 75 חודשי פעילות שהו בחניון המלון 19,500 רכבים בהם הגיעו אורחי המלון.

20 מאותם רכבים ניזוקו מיעליס שטיפסו והלכו 50. אס נניח בהערכה זהירה ביותר כי רק 0/0

עליהם, מדובר בכ-3,900 רכבים אשר ניזוקו במהלך התקופה הרלוונטית.

51. לאור עלויות התיקונים שנאלצה התובעת המייצגת לבצע ברכב, ניתן להניח, באופן זהיר

2 כי העלות הממוצעת תיקון השריטות והחריטות שגורמים היעלים לרכבים היכה כ-000,

¤, כך שהנזק הממוני הכולל אשר נגרם לכלל חברי הקבוצה בגין עלות תיקון השריטות

7,800 ¤ בין אם והחריטות שנגרמו לרכב כתוצאה מטיפוס היעלים מסתכם בכ-000,

התיקון בוצע בפועל ובין אס יש לבצעו.

52. כן ברי כי לחברי קבוצה אלו נגרם נזק בלתי ממוני בגין עוגמת נפש, חוסר נוחות, כעס

ורגשות שליליים של ממש המוערך בזהירות יתרה, בסכום של 500 ¤ לנפגע ובסך הכל
.¤ 1,950 ,000

53. כמו כן הנזק שנגרם כתוצאה מכך כי הרכב מושבת למשך כ-4 ימים לצורך ביצוע התיקונים

הנדרשים עומד על כ-500 ¤ לנפגע, שזה המחיר הממוצע להשכרת רכב למשך כ-4 ימים,

.¤ 1,950 ובסך הכל 000,

20 מהרכבים שניזוקו, נכללים 54. מאחר ומדובר במלון יוקרה, ניתן להניח כי לפחות 0/0

בקבוצת רישוי 6 ומעלה, היינו 780 רכבים.

55. אם נניח למען הזהירות כי ירידת הערך הממוצעת אשר נגרמה לרכבים הנכללים בקבוצת

רישוי 6 ומעלה מסתכמת בכ-10,000 ¤, הרי הנזק הכולל אשר נגרם בגין ירידת ערך לחברי
תת הקבוצה, מסתכם בכ-7,800,000 ¤.

2 מדובר בהערכה זהירה ביותר. כך למשל מנכ"ל הנתבעת טען כי התפוסה במלון מגיעה, ל-<^90 בממוצע שנתי, כאשר
שני שליש מהאורחים ישראלים. העתק הראיון עם מנכ"ל המלון מצורף כנספח 8 לבקשה לאישור תובענה זו כייצוגית.
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56. הנזק הכולל אשר נגרם לחברי קבוצת הנפגעים מסתכם איפוא, כעולה מהאמור לעיל, ב-
19,500,000 ¤ וזאת בהערכה זהירה.

עילות התובענה

עילות חוזיות

57. גם אס בהתקשרות בין הנתבעת לבין לקוחותיה אין הוראה מפורשות הקובעת כי על
הנתבעת לפעול לכך כי ברחבי החניון אליו היא מפנה את לקוחותיה אשר הגיעו ברכבם אל
המלון, לא ישוטטו יעלים הגורמים לנזקים של שריטות וחריטות לרכבים, חובתה של

הנתבעת לדאוג לכך כי החניון אליו היא מפנה את לקוחותיה ומהווה חלק משירות האירוח
הכולל אותו היא מספקת, יהיה חף מסיכון כאמור המתרחש באופן שיגרתי, עולה גס
מחובתה החוזית לספק שירות ראוי, כפי שקובע גם סעיף 45 לחוק החוזים (חלק כללי)

: "חוק החוזים"): התשל"ג-1973 (להלן

/יובלמתן נכס או שירות שלא הוסכם על סוגם או טיבם, יש לקיים כמתן יד
נכס או שירות מסוג ומטיב בינוניים".

58. ברי כי העמדת החניון לרשות אורחי המלון הינה חלק משירות האירוח אותו מספקת

הנתבעת ללקוחותיה, ברם הנתבעת מספקת שירות זה כאשר הוא כולל סיכון יוצא דופן,

הגורם באופן שגרתי לנזקים לרכבי אותם לקוחות. ברי כי שירות ממין זה אינו מהווה מתן
שירות מסוג וטיב בינוני, רחוק מכך.

59. הנה כי כן, הנתבעת מפרה התחייבות, לפחות מכללא, כי התנאים בחניון אליו היא מפנה

את לקוחותיה, כחלק משירות האירוח שהיא מספקת, יהיו למצער מסוג וטיב בינוניים.

שירות החניון אותו מספקת הנתבעת לאורחיה כחלק משירות האירוח שלה, הינו שירות

מטיב גרוע החושף את לקוחות הנתבעת ורכביהם לסיכון בלתי סביר ובלתי צפוי בעליל.

60. החובה להעמיד חניון שאינו חושף את לקוחות הנתבעת ורכביהם לסיכון בלתי סביר ובלתי

צפוי, נלמדת גס מהוראת סעיף 39 לחוק החוזים, אשר כבר נקבע לגביה כי היא:

"...הוראת סעיף 39 לחוגן החוזים היא הוראה ימלכותיתי רבת פנים. יש
שכין הצדדים..." (בג"ץ שהיא מטילה חובות שזכר! לא בא במפורש בחוזה
58/90 שירותי תחבורה ציבוריים באר-שבע נ. בית הדיו הארצי לעבודה

בירושלים (מאגרי נבו)).

61. גם אם נתעלס לרגע מחובת הנתבעת להעמיד לרשות אורחיה חניון שאינו חושף אותם ואת

רכביהם לסיכון בלתי סביר ובלתי צפוי הנגרס בשל שיטוט היעלים בחניון, למצער חלה על

הנתבעת מכח חובת תום הלב הקבועה בסעיפים 12 ו-39 לחוק החוזים, ליידע את

לקוחותיה בדבר הסיכון הקייס בשל שיטוט היעלים בחניון המלון והנזקים העלולים

להגרס לרכביהס, מראש, בטרם הגעת האורחים למלון ולמצער בעת הגעתם לשם. לא

יכולה להיות מחלוקת כי התנהלות הנתבעת והסתרת הסיכון האמור, סיכון לקיומו היא
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מודעת היטב, מהווה הפרה בוטה של חובות תום הלב החלות עליה כאמור בין השאר מכח
סעיפים 12 ו-39 לחוק החוזים.

הפרת הוראות חוק הגנת הצרכו התשמ"אי1981

62. סעיף 2 (א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") אוסר על עוסק
לעשות דבר במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה העלול להטעות צרכן בכל עניו מהותי

בעסקה.

63. סעיף 2(א) (1) לחוק הגנת הצרכן קובע כי יראו כעניין מהותי בעסקה "הטיב; המהות,
. הכמות והסוג של נכס או שירות;"

64. ברי כי אי גילוי והסתרה מצד הנתבעת לעניין טיבו של החניון העומד לרשות אורחי המלון,
כחלק משירות האירוח אותו מספקת הנתבעת, ככזה הטומן בחובו סיכון אינהרנטי
לרכבים החונים בו, הקייס באופן שיגרתי ואשר האורחים אינם יכולים לצפותו אך
לנתבעת הוא מוכר, צפוי וידוע, מהווה הטעייה במחדל של לקוחות הנתבעת על ידי

האחרונה.

65. חברי קבוצת הנפגעים, שהינס לקוחות הנתבעת, רשאים בוודאי לצפות כי החניון אליו
מפנה אותם הנתבעת, כאמור כחלק משירותי האירוח שהיא מספקת, אינו טומן בחובו

סיכונים כאילו, לכל הפחות מבלי שהנתבעת גלתה להם מראש את דבר קיומם.

66. סעיף 4(א) (1) לחוק הגנת הצרכן קובע כי עוסק חייב לגלות לצרכן "כל פגם או איכות
נחותה או תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים באופן משמעותי מערכו של הנכס;".

סעיף 4(ב) קובע כי הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על שירות.

67. לא יכולה להיות מחלוקת כי הסיכון הקיים בחניון המלון אליו מפנה הנתבעת את אורחיה
כחלק משירות האירוח שלה, מהווה פגם בשירות זה, המפחית באופן משמעותי מערכו של
שירות החנייה העומד לרשות אורחי המלון, וברי כי הנתבעת הפרה באופן בוטה גס את

חובת הגילוי הקבועה בסעיף סעיף 4(א) (1) לחוק הגנת הצרכן.

68. סעיף 31(א) לחוק הגנת הצרכן קובע כי הפרת החובות בין השאר על פי פרקים ב' ו-ג' לחוק,
; "פקודת הנזיקין"). מהווה עוולה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש](תשכ"ח-1968)(להלן

: 69. ס' 63 (א) לפקודת הנזיקין קובע כי

"מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו עלפי כל חיקוק-
נועד לטובתו או להגנתו שלאדם לפי פירושו הנכון, למעט פקודה זו- והחיקוק,
ק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון ז נ אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם 
החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת
לפי פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו. לענין אם החיקוק, , בפקודה זו
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אם לפי , ה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני ז סעיף 
פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או
-אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו להגנתם של בני-אדם ככלל או של בני

פלוני"

70. ס' 63 (ב) לפקודת הנזיקין קובע כי:

אם , זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני לענין סעיף  "
לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו שלאותו פלוני אן לטובתם או
להגנתם של בני-אדס בכלל או של בני-אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו

פלוני".

: 71. למען הזהירות נזכיר כי

"כהעדר שיקולים מיוחדים לסתור, ההנחה היא כי כל חובה שהוטלה מכוח
חיקוק במישרין או בעקיפין על אדם או גוף נועדה לטובתו או להגנתו של הנפגע
מהכרתה ומזכה את הנפגע בסעד נזיקי" (ת.צ. (ת"א) 38194-07-10 ספיר נ.

פלאפון תקשורת בע"מ (מאגרי נבו).

71. מהמצורף עולה כאמור כי הנתבעת הפרה ברגל גסה חובות חקוקות אשר הוטלו עליה מכח
חוק הגנת הצרכן, אשר נרעדו לטובת התובעת המייצגת ויתר חברי קבוצת הנפגעים וכי
הפרת הוראות אלו גרמה להס לנזקים אשר הינם מסוגם ומטבעם של הנזקים אותם נועדה
הוראת חוק זו למנוע, שהרי לו היו יודעים על הסיכון הכרוך בשימוש בחניון, היו יכולים
להגיע למלון בדרך חלופית (למשל תחבורה ציבורית או מונית) או אף בוחרים שלא להגיע

למלון כלל.

תרמית הטעיית ואי גילוי

73. מהמצורף עולה כי הנתבעת פועלת באופן מכוון כדי להטעות את לקוחותיה בהסתירה מהם
את הסיכון הכרוך בשימוש בחניון אותו היא מעמידה לרשות אורחיה ואת הנזקים

העלולים להגרם לרכב החונה בחניון, בשל היעלים המשוטטים.

74. התנהלות הנתבעת מביאה למסקנה כי זו בחרה להטעות את לקוחותיה, ולא לגלות להם
את הסיכון הכרוך בשימוש בחניון, כדי לא להסתכן בכך כי לקוחותיה ידרשו נקיטת צעדים
שימנעו את הנזקים (למשל גידור החניון) או חמור מכך, חלק משמעותי מאותם לקוחות

ימנע מלהגיע למקום בשל הנזק העלול להגרם לרכבם.

75. לו לא הייתה הנתבעת מטעה את לקוחותיה, היו אלו יכולים למנוע את הווצרות הנזק
ברכבם, וזאת באמצעות הגעה למלון בדרך חלופית או אף בבחירה במלון אחר. תחת זאת
בחרה הנתבעת לפעול בשיטת "מצליח", ולשלוח את אותם לקוחות שגילו את הנזקים
והבינו כיצד הם נגרמו וכי הנתבעת אחראית לנזקים אלו, לתיקון במוסך עמו יש לה הסדר.
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76. כידוע, ההטעיה יכולה להתבצע הן במעשה והן במחדל:

יד!הטעיה נוצרת כאשר קייס פער בין הדברים הנאמרים (או המוסתרים) לבין

המציאות. הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות-. האחת, הטעיה במעשה על דרך
מצג שווא הכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות; השנייה, הטעיה של 
. א<-גיל1י פרטים מקום שיש חובה לגלותם" (רע"א 2837/98 במחדל, קרי

ארד נ. בזק החברה הישראלית לתקשורת (מאגרי כבו)).

77. מהמפורט עולה כי במעלליה האמורים גרמה הנתבעת לתובעת המייצגת וליתר חברי

קבוצת הנפגעים לנזקים של ממש, ממוניים ובלתי ממוניים, כמפורט לעיל.

רשלנות

78. גם אס תראה הנתבעת כי התנהלותה בעניין החניון, והסתרת סיכון הפגיעה ברכבים

החונים, הנובע משיטוט היעלים במקום, לא הייתה מכוונת (מה שאינו סביר), אין בכך

כמובן כדי לפטור את הנתבעת מאחריותה לנזקים שנגרמו לחברי קבוצת הנפגעים.

79. לא יכולה להיות מחלוקת כי במערכת היחסים בין הנתבעת לבין חברי קבוצת הנפגעים
קמה חובת זהירות מושגית.

80. כן לא יכולה להיות מחלוקת, בנסיבות העניין, כפי שפורטו לעיל, כי קמה גם חובת זהירות
קונקרטית של הנתבעת כלפי חברי קבוצת הנפגעים לדאוג למניעת סיכון הפגיעה ברכבים
החונים, הנובע משיטוט היעלים ולמצער להזהיר את האורחים המגיעים למלון מפני קיומו

של הסיכון האמור.

81. לא רק שהנתבעת הייתה אמורה לצפות את הנזקים הממוניים והבלתי ממוניים הצפויים

משיטוט היעלים בחניון, היא ידעה עליהם בפועל כעולה מהתמליל המצורף כנספח 3
לבקשה לאישור תובענה זו כייצוגית.

82. ברם, כעולה מהמפורט לעיל הנתבעת התרשלה והפרה את חובות הזהירות שלה כלפי

הנפגעים וגרמה להם לנזקים ממוניים ובלתי ממוניים כמפורט לעיל.

83. הנתבעת עשתה מעשים אשר עוסק סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות וכן לא עשתה
מעשים אשר עוסק סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות ולא השתמשה במיומנות, ולא

נקטה מידת זהירות, שעוסק סביר ונבון באותו תחוס היה משתמש או נוקט באותן נסיבות,

ובכך התרשלה והפרה את חובות הזהירות המושגיות והקונקרטיות אותן היא חבה כלפי

חברי קבוצת הנפגעים וגרמה להם לנזק.

פגיעה באוטונומיה של הרצון
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84. לא יכולה להיות מחלוקת כי הנתבעת גרמה במעשיה ומחדליה כמפורט לעיל, לפגיעה
ממשית באוטונומית הרצון וזכות הבחירה של חברי קבוצת הנפגעים האם לחשוף את
הרכב אשר שמש אותם להגיע למלון לסיכון הכרוך בהעמדתו בחניון המלון כמפורט לעיל,

או לבחור להגיע למלון בתחבורה חלופית או שמא לבחור במלון אחר.

85. כידוע:

י&לילת אפשרות הבחירה, הינה באופן עקרוני פגיעה באוטונומיה

של הפרט" (ת"א 1545/08 אלפסי נ. סופר פארם ישראל בע"מ
(מאגרי נבו)).

עשיית עושר ולא במשפט

86. כידוע התגבשות עילה בגין עשיית עושר ולא במשפט מותנית בהתקיימות 3 יסודות: יסוד

; מקור ההתעשרות- צריך לצמוח לזוכה ההתעשרות- היינו קבלת כספים, נכסים ושירותים
; אופי ההתעשרות- כאשר ניתן להצביע על דין השולל את הפעולה מאחר, על חשבון האחר

שהביאה את ההתעשרות, הרי שניתן לומר כי ההתעשרות איננה כדין. במקרה שלפנינו,

יסוד ההתעשרות מתקיים בכך שהנתבעת חסכה את עלויות מניעת הסיכון הכרוך בחניון
המלון, לרכבי האורחים כתוצאה מנזקים הנגרמים בשל שיטוט היעלים ואת ההפסדים
הכרוכים בביטול או אי ביצוע הזמנות בשל הסיכון האמור, הכל כמפורט לעיל. בנסיבות
אילו ברי כי אופי ההתעשרות הינו שלא כדין וכי על הנתבעת להשיב את שגבתה ביתר

ושלא כדין.

87. מהמצורף עולה כי הנתבעת התעשרה שלא כדין על חשבון חברי קבוצת הנפגעים וכי עליה
לפצות אותם בגין התעשרות זו.

88. כעולה מהאמור, התובעת המייצגת נאלצה לשלם עבור תיקון הנזקים שנגרמו לרכבה בשל

עליית היעלים עליו סכום של 4,000 ¤ (ראה החשבוניות המצורפות כנספח 5 לבקשה
לאישור תובענה זו כייצוגית).

27 ¤ (ראה חוות הדעת 89. כן נגרמה לרכבה של התובעת המייצגת ירידת ערך בסכום של 000,
המצורפת כנספח 6 לבקשה לאישור תובענה זו כייצוגית).

90. כמו כן נגרם לתובעת המייצגת נזק כתוצאה מכך כי נמנע ממנה השימוש ברכב למשך כ-4
ימים בשל ביצוע התיקונים הנדרשים. נזק זה מוערך בכ-500 ¤, שזה המחיר הממוצע

לשכירת רכב במשך כ-4 ימים.

91. כך גס נגרמו לה עוגמת נפש, חוסר נוחות, כעס ורגשות שליליים של ממש. נזק בלתי ממוני

זה מוערך על ידי התובעת המייצגת, באופן זהיר בכ-500 ¤.

הסעדים
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על כ; מתבקש ב<ת המשפט הנכבד להורות כדלקמן:

92. להורות לנתבעת להביא למניעת כניסת היעלים לחניון המלון בדרך אפקטיבית אשר תוצע
על ידי הנתבעת.

93. לחלופין ולמצער, להורות לנתבעת להזהיר את המזמינים חדר במלון מפני הסיכון הקיים
בשל שיטוט היעלים בחניון המלון לרבות באתרי ההזמנה ובעת אישור ההזמנות, כמו גם

בשילוט בולט ומתאים בחניון ובמלון.

94. להורות לנתבעת לפצות את חברי קבוצת הנפגעים לרבות חברי תת הקבוצה בגין הנזקים
הממוניים והבלתי ממוניים כמפורט לעיל. נזקים אלו מוערכים, בשלב זה בסך כולל

ומצטבר של כ- 19,500,000 ¤.

95. לחלופין, באם ימצא בית המשפט הנכבד כי השבה ו/או פיצוי כספי לחברי קבוצת הנפגעים,
כולם או חלקם, אינו מעשי בנסיבות העניין, בין משוס שלא ניתן לזהותם ו/או לבצע את
התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן
כל סעד אחר לטובת חברי קבוצת הנפגעים, או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות

העניין, בהתאם לסמכות הנתונה לו על פי סעיף 20(ג} לחוק תובענות ייצוגיות.

96. להורות לנתבעת להשיב על שאלונים ו/או לגלות כל מידע ככל יידרש להשלים את החסר
לצורך איתור חברי קבוצת הנפגעים וחישוב הסעד והפיצוי המגיע לכל אחד מהם, וכן
להתיר לתובעת המייצגת לתקן את כתב התביעה בהתאם לנתונים שיתבררו לאחר המצאת

המסמכים וקבלת המידע כאמור.

97. להוסיף וליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון.

98. לפסוק גמול לתובעת המייצגת אשר טרח בהגשת התובענה ובהוכחתה, בשיעור שלא יפחת
מ-0/גי7 בתוספת מע"מ כדין ככל שיחול, משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי

קבוצת הנפגעים.

99. לקבוע כי שכר טרחתם של ב'יכ התובעת המייצגת יהיה בשיעור שלא יפחת מ- 210/0 משווי
הסעד שיפסק לטובת כלל חברי קבוצת הנפגעים בתוספת מע"מ כדין, עבור טיפול וייצוג

בתובענה.

סוח דבר

100. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בתובענה הייצוגית אס תאושר, בין היתר
לאור גובה סכום הפיצוי המגיע לחברי קבוצת הנפגעים, והסמכות המקומית לדון בתובענה

הייצוגית אם תאושר.
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פניית המבקשת אל
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בפקסי: 08-6598008 גם
לכבוד

מלון בראשית
דרך בראשית 1

מצפה רמוו 80600
ג.א.נ.,

הנדון :התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים
בשם מרשתי, הגב' עדינה הולי בשן, הריני לפנות אליכם, כדלקמן-

. מרשתי ביצעה הזמנה לשהות אצלכם, באמצעות אתר האינטרנט של המלון. 1

2. במועד המיועד, בתחילת חודש אוגוסט 2016, הגיעה מרשתי למלון, ועובד המלון החנה את רכבה (רכבו

של בעלה, הח"מ) בחניון המלון.

3. בתום השהות, בלכתה לרכבה, ראתה מרשתי יעלים מטפסים והולכים על רכבים בחניון, לרבות על
רכבה.

4. מרשתי גילתה לתדהמתה, כי רכבה הושחת ע"י היעלים בהותרת שריטות וחריטות עמוקות על גבי
הרכב.

5. מרשתי פנתה אליכם כעניין זה, או אז התברר לה כי תופעה זו מוכרת לכם ומתרחשת כדבר שבשגרה.

6. מרשתי הליכה על כי לא הוזהרה מבעוד מועד אודות האפשרות להיזק לרכבים החונים ע"י היעלים
באיזור, וזאת, לא באתר האינטרנט של המקום, לא בעת ביצוע ההזמנה, לא באמצעות שלטי אזהרה

ברחבת החניה, לא בעת הקבלה במלון ואף לא במהלד השהות במלון.

ל. לו הייתה מרשתי מודעת לבעיה זו, הייתה מחנה את רכבה במקום או בדרך אחרים, בו אין גישה
ליעלים, או מסתייעת בדרכי תחבורה אחרות או אף שוקלת בשנית את בחירתה במלון זה (לו לא היה

נמצא פתרון חלופי).
4 ש"ח בצירוף , נאלצה מרשתי לשאת בתשלום בסך של 000, 8. בגין הנזקים שנגרמו לרכבה של מרשתי
מע"מ לצורך טיפול לטשטוש כיראות השריטות והחריטות (מצ"ב חשבוניות), ואולם, אלו לא הועילו,
וברכב עדיין קיימות שריטות ומעיכות המחייבות את צביעתו מחדש, כמפורט בחוו"ד השמאי

המצורפת.

9. כן, בהתאם לחוות הדעת, נגרמה לרכבה של מרשתי ירידת ערך מהותית.
עפ"י חוות הדעת, מסתכמים הנזקים לרכב, לרבות ירידת הערך, ב- 41,040 ש"ח, בנוסף לעלות . 1<)
התיקונים בהם כבר נשאה מרשתי בסך של 4,000 ש"ח. כן, נשאה מרשתי בעלות חוות הדעת, בסך של

3,603 ש"ח.
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11. לאלו, יש להוסיף גם את ערכם של הטרדה, הטרחה, והפסד ימי העבודה והשימוש ברכב, הכרוכים

בהכנסת הרכב למוסך והותרתו במשך ימים לצורך טיפולים אלו.

12. בפניותיה של מרשתי, הוצע לה אמנם, להכניס את רכבה לתיקון במוסך עימו אתם עומדים בהסדר

(בשל היכרותכם עם הבעיה), ואולם, כמי שערים לתופעה וחבים באחריות כלפי לקוחותיהם אך פועלים

בניגוד לה, לרבות תוך התרשלות, ביכרה ומבכרת מרשתי לשים את מבטחה בגורמים מקצועיים
האמינים עליה לשם טיפול ברכבה.

13. ברי כי מרשתי, או כל מבקר סביר אחר, אינם מודעים לשיטוט יעלים בחניון המלון ולנזקים הצפויים

לרכבים החונים שס, באשר דבר קיומם של אלו, לא צויין� כאמור, באף אמצעי ורחבת חניון המלון אף

אינה מותאמת למניעת הנזקים לכלי הרכב.

14. בהיעדר אזהרה אודות היעלים המשוטטים בחניון המלון ובאי התאמת רחבת החניון למניעת הנזקים

על ידיהם, חלה עליכם האחריות המלאה לכל נזקיה של מרשתי, כמו גס לנזקיהם של כל המבקרים
שניזוקו באופן זה או דומה.

15. אחריות זו, מקימה למרשתי עילת תביעה אישית נגדכם בגין כל נזקיה, אך מעבר לכך, היא עשויה

להצדיק נקיטת הליך של בקשה לאישור תובענה ייצוגית לשם תיקון התנהגותכם ופיצוי מרוכז של כל
הניזוקים, כאמור.

16. בנסיבות אלו, הנכם נדרשים להודיע למשרדנו בחוזר, מדוע לא תפעלו לאלתר להתאמת רחבת החניה

של המלון למניעת כניסת יעלים, ולא תודגש באתר ההזמנות של המלון ובאישורי ההזמנות, כמו גם

בשילוט בולט ומתאים ברחבת החניון אזהרה מפני נזקים צפויים בשל שיטוט היעלים במקום. כן,

הנכס נדרשים לפצות את מרשתי בגין כל נזקיה, כמפורט לעיל.

. באם לא יתקבל מענה למכתב זה בהקדם, תפנה מרשתי לערכאות, בהליכים המתאימים. 17

// �בכבוד רב ובברכה,
רענן בשן עו"ד

[\"
_\ יי -'-�" 955/58/1

/ \ 1\י 

39 א£כ1*נ*¥*11 5'1., ת 7660315 ץ'0י\11£110 ו ב ו ח ר  , רדן 39 הי  1 רח
1•�.\X 08-93פקס 6075י "̂ ±2? \10̂ 0לפ1| 08-9316072 ,

\̂^.1-1>15̂ 1]0-1נ>- ̂י1@$11311הי1 7.00.11\1;1י



ל1 מסמי ממ/חשב ̂  ויסליני ///
./̂ 2 /̂'\ 

165̂? סניף אשדוד 0^x 1¤ 91§

\^^/ 
י01�050940 ~ י "י

€110ס51

̂י 20/09/2016 ^¤ ^̂  ̂ 0506533633 
 י

סל:

חשבונית מס / קב7יה מס' 6 היי1ר
ת.ז 059779991 מספר רכב 6459616

מק"0 כמות פירוט מחיר 0ה"כ
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אילן חיים-שמאות רכב
משק 266 בית עזרא

 סלולארי - 0528375545

לכבח�: בשן רענן ששון

חוות דעת : 130-000013700-00 תאריר:07/03/2017

^רטע^םטוח"ם פרט1 רכב
שם מבוטח:בשן רענן שש1ן מ0פר רישוי:64-596-16

מבטח: חוות דעת פרטית יצרן:ב.מ.וו 14201
שמאי בודק:אילן חיים 0528375545 דגם:0דרה 5 10-13 סדאן,.

ר1ע:04/08/2016 שנת יצור:2011 תאריך אי

תאריך בדיקה:08/08/2016 ב- :בבית המבוטח מספר איגוד:143187 ב.מ.1ו. 5231 (2500)
אוץ:48515 מוסך: מד

ביקורים במוסך: מספר שלדה: 74679

סוכן: מקוריות רכב:פרטי עד 4 טון בבעל1ת פרסית
סוג תיק:פרטי סוג רכב:פרטי

10ג נזק: מקים תאונתיים

/פרטי מבוטח
שם: בשן רענן ששון מספר טלפון:

אפיונים
2011 4\/ אוטומטית 98 חלון גג נפתח 7/\

בהתאם לבקשתכם בדקנו את הרכב הנדון :

מק סב'ב הרכב

תאור הנזקים

מכסה מנוע , גג המרכב , מכסה מטען , דלתות ימין , דלתות שמאל , כנף קדמית ימין ושמאל

כנף אחורית ימין !שמאל , ניזוקו וטעונים תיק1ן

ט.ל.ח. 130-000013700-00 דטה קאר ישראל בע"מ - כל הזכויות שמורות © גיר0ה7.9.13.0תאריך הדפ0ה: 20/03/2017 עמ1ד:1



אילן ח"ם-שמאות רכב
משק 266 בית עזרא

סלולארי - 0528375545

[עבודות
ת"אור עבודה על1ת עב1דה

¤2 עבודות פחחות 000.00,

¤2 עבודות נילוות 000.00, 0ה"כ עבודות ו

1^בע ]
¤10 עבודות צבע 000.00,

¤10 סה�'כ עבודות צבע 000.00,

¤12 סה"כ נזק למוקד בזק סביב הרכב 000.00,

¤2 מע"מ (170/0[שבעה עשר]) 040.00,

¤14 סה"כ כולל מע"מ . 040.00,

 סיכום חוות הדעת

פירוט שווי רכב בפועל

נושא +/- באחוז 0כ1ם הערות

¤167 ערך רכב מחיתן 000.00,

¤13 ת!0פת עב1ר חדש' שימ1ש + 000.00,

¤180 0ה'יכ שווי ערך רכב בפועל 000.00,

ירידת ערר

¤180 ערך רכב בפועל הינו : 000.00,

גובה ירידה באחוזים : 15.000/0
¤27 0ך ירידת ערך : 000.00,

גובה השתתפות עצמית לירידת ערך : 0.00 (באחוזים)

סכום השתתפות עצמית לירידת ערך : ¤0.00 (מחושב).

ט.ל.ח. 130-000013700-00 דטה קאר 'שראל בעי'מ - כל הזכויות שמורות © גיר0ה7.9.13.0תאריר הדפסה: 20/03/2017 עמ1ד:2
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אילן חיים-שמאות רכב
משק 266 בית עזרא

 סלולארי - 0528375545
¤167 גרך רכב עפ"י מחירון עומד על 000.00,

קערות

לטענת בעל הרכב בתאריך 4.8.16 בעת שהות במל// בראשית רזי1ת טיפסו על רכב1 בזמן שעמד בחניית המלון .

בתוצאה מהאר1ע נגרמו שריטות ומעיכות בכל חלקי הרכב כמפורט .

כתאריך 21.8.16 בשלח הרכב למכון פוליש י' ר0טור אף איקס " בפתח תק1ה ( מצב חן ע0 2000 ש"ח כולל מע"מ )

לאחר הטיפול נמצא כי בשאר1 שריטות ומעיכות .

קרכב נשלח ב 20.9.16 למכון י* ויטלביל " באשדוד להמשך טיפול בצבע ( מצ"ב ח.ן ע0 2000 ש"ח כולל מע"מ )

חרף הטיפולים שנעשו ברכב , נמצא כי עדיין קיימות שריטות ומעיכות המחייבות את צביעת! מחדש כמפורט .

, בגמר תיקון תגרם למכונית ירידת ערך כמפורט . להערכתנו

לוטה :ציל1מים
ח.תיקון פוליש

ח.שכ"ט

אני החת"מ : אילן חיים, בוגר טכניון הנדסאי רכב

עוסק בשמאות רכב מתאריך 18/08/1991 , תע!דת שמאי מספר 620

נותן על פי בקשתך/כם חוות דעתי במקום עד1ת בשבועה בבית משפט. הנני מצהיר כי ידוע לי היטב על פי

הוראות החוק הפלילי בדבר מתן עדות שקר בבית משפט, די] ח11ת דעת זו כשהיא חתומה על ידי,
כדין עדות בשבועה בבית משפט.

שמאי מאשר
אילן חיים

רשיון מספר 620

- ^' ;.4
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נספח 2

צילומי היעלים על
הרכבים בחניון
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נספח 3

דיסק ההקלטה של
השיחה ותמלילה



דיסק



1 שי: הלו?

2 אשר: שי?

3 שי: אשר

4 אשר: כן

5 שי: שמע אתם לא רציניים

6 אשר: מה קרה

7 שי: אנחנו יוצאות לחניון והאיידק0 עומד לנו על האוטו

8 אשר: או הא באמת?

9 שי: זה סרס לנו את כל הזה... צילמנו צילמבז שהם עומדים על כל המכוניות שימ1 שם גדר
81\/1̂ 10 בנאדם זה מדובר באנשים שבאים עם מכוניות 7

11 אשר: הגדר לא מתריעה, לא מבריחה אותם

12 שי: הגדר שהייתה ליד החדר שלנו הם לא עלו עליה

13 אשר: את מה את מה ?

14 שי: ליד החדר שלנו.. כן...

15 אשר: כן

16 שי: היה גדר מאבן ועליה עשיתם כזה מעצים... הם לא עלו על זה

17 אשר: אבל

18 שי: זה כאילו גבוה להם מידי

19 אשר: לא.. הם עולים הם מגיעים לכל מקום, א1 אפשר לעצור כני0ה שלהם לחניה.. אבל בואי

20 שי: אבל הם הולכים על כל הגגות של המכוניות כי הם מנסים להגיע לעצים..

21 אשר: אנחנו

22 שי: כאילו אני מבינה שיש לכם בעיה.. אבל מדובר פה במכוניות כאילו יקרות אתה יודע

23 אשר: אם יש... שי אם יש נזק תעבירי לי את התמונות

24 שי: צילמתי אבל אתה יודע אני רוצה להגיד לר קודם, שאתם חייבים לכסות את החניה.. כאילו
25 זה לא הגיוני

26 אשר: זה לא . זה לא עובד זה לא יעזור

27 שי: לא ע1בד? הם נכנסים דרך כיסוי

, אז 28 אשר: כן כן אנחנו לא יכולים לגדר את זה בגדר של את יודעת של.. וגם אם נגדר את החניה
29 הם יגיעו מהכניסה הראשית זה בסך הכל אה... אנחנו לא ... הם מתהלכים פה גם בין

30 הבתים את מבינה..
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1 שי: כן

2 אשר: אנחנו לא יכולים

3 שי: בין הבתים זה בסדר אבל בחניה

4 אשר: אבל זהו...

5 שי: תשמע

6 אשר: אבל אם הם יגיעו בין הבתים אז הם יגיעו גם לחניה זה הקטע אבל... בואי תני לי יש לך את
7 המי'ל שלי ?

8 שי: לא אין לי

9 אשר: אז

10 שי: שלח לי

11 אשר: את יכולה לרשום

12 שי: תגיד

13 אשר: את רוצה שאני ארשום את הנייד שלך

14 שי: זהו זהו

15 אשר: יש לי את הנייד שלך

16 שי: כן..אתה יכול

17 אשר: אני אדאג לשלוח לך

18 שי: בהודעה פשוט את האימייל שלך ואני אעביר לך את זה

19 אשר: כן כן אני אשלח לך בהודעה את האמייל שלי

20 שי: אתם בטח משלמים כל היום על תיקונים..

21 אשר: לא לא אנחנו לא , תראי תראי נתקלנו בדבר כזה בעבר... מה שאנחנו עושים אנחנו שולחים
22 את זה לחברה שלנו בתל אביב יש מוסך שעושה פוליש ווקס מיוחד לצבע והוא מוריד את

23 כל ה... מה שנקרא את חיס..

24 שי: איזה קטעים אתכם אני מחפשת פתרון לכסות את ה.. למנוע מהם להיכנס לחניה...

, זה אנחט לא חצים 25 אשר: אין זה שטח זה גם את יודעת באופן באיזשהו מקום זה שטח טבעי

26 שי: מה מה ?

27 שי: שזה כאילו נחשב שמורה אז אסור לכם יותר מידי

28 אשר: זה לא שמורה זה שטח פרטי שלנו אבל אנחנו לא חצים להפוך את זה לאיזשהו משהו
29 מנוכר...אנחנו לא יכולים מהיעלים להיכנס למתחם של המלון אבל אנחנו עוד פעם זה או

30 לעק1ר את העצים או לגדר את זה... זה הפתרון באמת אבל... בואי אנחנו ננסה לתקן את
31 הנזק ובכל אופן אה"
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1 שי: תודה זהו

2 אשר: אני מתנצל

3 שי: אוקי

4 אשר: אני אשלח לך את המייל שלי ונדאג לטפל בזה מול

5 שי: בסדר

6 אשר: מול תל אביב בסדר

7 שי: תודה רבה

8 אשר: אם תוכלי לכתוב לנו כמה מילים על זה אני אשלח לך את המייל

9 שי: אני אשלח לך את התמונות עם כמה מילים יש גם תמונות שלהם עומדים על המכוניות שם..
10 על שאר המכוניות

11 אשר: כן כן

12 שי: אם אתה ר1צה

13 אשר: טוב תודה רבה

14 שי: יאללה

15 אשר: תודה ב11 ב"
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נספח 4

חוות דעת המומחה



לכבוד
רענן בשן, עו"ד

דוא"ל (00.11./*\16-13@ח3ו331(1)

, א.נ.

המזמין: עו"ד רענן בשן



חוות דעת מומחה

שם המומחה: אילן חיים

מען משרדו: משק 266 בית עזרא

אני נותן את חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזה, כי ידוע לי היטב כי לעניין הוראות
החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה, בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות

בשבועה בבית המשפט.

ואלה פרטי השכלתי =

הנדסאי רכב - בוגר טכניון.

ואלה פרטי ניסיוני =

, תעודת שמאי - רישיון מס' 620. עוסק בשמאות רכב מיום 18/8/1991

מטרת חוות הדעת:
1. אני נותן חוות דעת זו במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית.

2. על פי מה שנמסר לי, רכבה של התובעת הייצוגית ניזוק כאשר טיפסו עליו יעלים בחניון המלון
של הנתבעת.

3. כתוצאה מהטיפוס כאמור, נגרמו לרכב שריטות וחריטות.

4. התובעת הייצוגית שלחה את הרכב לטיפול פוליש להחלקת השריטות והחריטות. מאחר
וטיפול הפוליש פוגע בשכבת הלקה המגנה על צבע מרכב הרכב ולעיתים אף בשכבת הצבע

עצמו, בוצע ברכב טיפול שנועד לעבות את שכבת הלקה שנפגעה במהלך הליטוש.
5. נתבקשתי בחוות דעתי להבהיר את משמעות טיפול הפוליש לרכב ואת השפעת תיקוני הצבע

הנדרשים במקרה של רכבי יוקרה {רכבים מקבוצת רישוי 6 ומעלה) על שווי הרכב.

ו



: להלן חוות דעתי

6. מפי ב"כ התובעת הייצוגית נודע לי כי הוצע לה על ידי נציגי הנתבעת לשלוח את הרכב שנפגע
לאחר שיעלים טיפסו עליו, לטיפול פוליש.

7. יובהר כי אין די בטיפול פוליש לשם תיקון השריטות והחריטות שנגרמו לרכב בשל טיפוס
היעלים.

8. טיפול פוליש הינו למעשה ליטוש של שכבת הלקה ולעיתים אף של הצבע במעטפת החיצונית
של הרכב. הליטוש שוחק את שכבת הלכה, כלומר שכבת ההגנה, שהיצרן ציפה בה את מרכב
הרכב בתהליך הייצור ולעיתים כאמור אף את שכבת הצבע, תלוי בעומק השריטות. ללא ביצוע

של עיבוי הלכה, כפי שנעשה ברכבה של התובעת הייצוגית, רכב אשר עבר טיפול פוליש, יוותר

עם שכבת הגנה דקה יותר, ויהיה רגיש וחשוף יותר לפגיעות ושריטות חדשות. במצב זה גס
טיפוס של חתול על הרכב עלול לגרום לשריטות חדשות ברכב. משכך יש לבצע, לאחר טיפול

הפוליש, הליך של עיבוי הלכה או הוספת שכבת ציפוי המתחברת לציפוי הקייס.

9. כאשר מדובר ברכבי יוקרה, כלומר רכבים בקבוצת רישוי 6 ומעלה ברישיון הרכב, שריטות
וחריטות על גבי גוף הרכב, גורמות לנזק של ירידת ערך.

10. ויובהר, ירידת הערך נגרמת מעצם ביצוע תיקוני צבע ברכב יוקרה. גס אס יצבע הרכב מחדש,
לא יהיה בכך כדי למנוע את ירידת הערך.

11. יצויין כי במסגרת הבדיקה שנערכת לרכב יוקרה בטרם רכישה, נדרש המוכר לגלות האם
בוצעו תיקוני צבע ברכב ופעמים רבות אף נבדקת שכבת הציפוי של הרכב באמצעות מכשירים
יעודייס למדידת עובי הצבע והלכה. הבדיקה אף מגלה האם מדובר בצביעה המקורית של

היצרן או צביעה לאחר תיקונים כמו פחחות ופגיעות צבע.

12. שיעור ירידת הערך בממוצע במקרה של ביצוע תיקוני צבע ברכב בפגיעה דוגמת זו אשר נגרמה
לרכבה של התובעת הייצוגית, היינו בשל השריטות והחריטות שהשאירו היעלים, הינו כ-150/0

משווי הרכב.

אילן חיים
רישיץ מספר 620

?- 
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נספח 5

חשבוניות תשלום התיקון
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£1£̂נ) ̂^10נת19££מ96 90£919 
ל^רו"וד"י ר11רו ר"1 ע]ו

20/09/201 " ^̂ "11̂ [̂ 7\?^^^^^11183 
70** 00000^10£�/£7 ח

חשבונית מס / קבלה מס' 6 מקיי
ת. ז 059779991 מספר רכב 6459616

מק"0 כמ1ת פירוט מח'ר סה"כ

ו¤ ,709.40 ¤1 1xז&6|^ 1 ציפ1י קרמי לרכב 709.4017,

סה"כ: 709.40, ו¤

70/0ו ¤290.60 מע"מ:

¤2 . סה"כ לתשלום 000.00,

פרטי תשל1מים:

 תאריך םכ1ם
י אמצע1 תע1יל1ם פיר1ט

¤2 צ'ק בנק 17 / םניף 674 / מסי חשבון 26259 / מסי ציק 80000134 20/09/2016 000.00,

¤2 םה"כ 000.00,

מסמך זה הופק ונחתם ד'ג'ט'ל'ח, עיי מערכה חשבונית ירוקה $
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נספח 6

חוות הדעת בעניינה של
המבקשת



איל! חיים-שמאות רכב
משק 266 בית עזרא

0ל1לארי - 0528375545

לכבוד : בשן רענן ששון

חוות דעת : 130-000013700-00 תאריך:07/03/2017

פרטי רכב טוחיים | פרטים בי
64-596-16: שם מבוטח: בשן רענן ששון מספר רישו1

מבטח: חוות דעת פרטית יצרן:ב.מ.וו 14201
שמאי בודק:אילן חיים 0528375545 דגם:סדרה 5 10-13 סדאן,.

תאריך אירוע:04/08/2016 שנת יצור: 2011

תאריך בדיקה:08/08/2016 ב- :בבית המבוטח מספר איגוד:143187 ב.מ.וו. 5231 (2500)

א1ץ:48515 מוסך: מד

ביקורים במוסך: מספר שלדה: 74679

0וכן: מקוריות רכב:פרט.י עד 4 טון בבעלות פרטית
סוג תיק:פרטי סוג רכב:פרטי

 10ג נזק: מקים תאונתיים

פרטי מבוטח
שם: בשן רענן ששון מספר טלפון:

אפיונים
2011 44. אוטומטית 8ק חלון גג בפתח 7/\

בהתאם לבקשתכם בדקנו את הרכב הנדון 1

נזק סביב הרכב

תאור הנזקים

, דלת1ת שמאל , כנף קדמית ימין ושמאל , דלתות ימי] מכסה מנוע , גג המרכב , מכסה מטען

כנף אחורית ימין ושמאל , ניזוקו וטעונים תיקו]

1.ל.ח. 130-000013700-00 דטה קאר ישראלבע"מ- כל הזכויות שמורות© גיר0ה7.9.13.0תאריך הדפסה: 20/03/2017 עמ1ד:1



אילן חיים-שמא1ת רכב
משק 266 בית עזרא

סלולארי - 0528375545

1בודות

יאיר עבודה עלות עבודה

¤2 נב1דות פחחות 000.00,

¤2 עבודות נילוות 000.00, יה"כ עבודות ו

נבע

¤10 אבודות צבע 000.00,

¤10 סה'�כ עבודות צבע 000.00,

¤12 ;"כ בזק למוקד מק סביב הרכב 000.00,

¤2 יימ (170/0[שבעה עשר]) 040.00. :

¤14 כ כולל מע"מ . • 040.00, "/

ו

 סיכום חוות הדעת י.

ד/ט שווי רכב בפועל י /

שא +/- באחיז סכום הערות

¤167 רך רכב מחירון 000.00,

¤13 וספת עב1ר חדשי שימ1ש + 000.00,

¤180 0ה"כ שו!י ערך רכב בפ1על 000.00,

ירידת ערר

; ¤180 ערר רכב בפועל הינו : 000.00,

גובה ירידה באחוזים : 15.000/0

¤27 סך ירידת ערר : 000.00,

גובה השתתפות עצמית לירידת ערר : 0.00 (באחוזים)

סכום השתתפות עצמית לירידת ערר : ¤0.00 (מחושב).

ח. 130-000013700-00 דטה קאר ישראלבע"מ - כל הזכויות שמורות© גיר0ה7.9.13.0תאריך הדפסה: 20/03/2017 עמוד:2



אילן חיים-שמא1ת רכב
משק 266 בית עזרא

0ל1לארי - 0528375545
¤167 ;רך רכב עפ"י מחירון עומד על 000.00,

ז ערן ת

. יטענת בעל הרכב בתאריך 4.8.16 בעת שה1ת במל1ן בראשית חיות טיפ10 על רכבו בזמן שעמד בחניית המלון

תוצאה מהארוע בגרמו שריטות ומעיכות בכל חלק1 הרכב כמפורט .

כולל מע"מ ) 21 נשלח הרכב למכון פוליש " ר0ט1ר אף איק0 " בפתח תקוה ( מצב חן ע0 2000 ש"ח' :תאריך 8.16.

אחר הטיפול נמצא כי נשארו שריטות ומעיכות .

רכב נשלח ב 20.9.16 למכון " ןיטלניל " באשדוד להמשך טיפול בצבע ( מצ"ב ח.ן ע0 2000 ש"ח כולל מעי'מ )

רף הטיפולים שנעשו ברכב , נמצא כי עדיין קיימות שריטות ומעיכות המחייבות את צביעתו מחדש כמפורט .

, בגמר תיקון תגרם למכונית ירידת ערך כמפורט . �זערכתנו

טה ;צילומים
ח.תיקון פוליש

ח.שכ"ט

נדסאי רכב :י החת"מ : איל] חיים, בוגר טכניון ה

0ק בשמא1ת רכב מתאריך 18/08/1991 , תעודת שמאי מספר 620

7\ על פ1 בקשתך/כם ח1ות דעתי במק1ם עדות בשב1עח בבית משפט. הנני מצהיר כי ידוע לי היטב על פי

, רא1ת הח1ק הפלילי בדבר מתן עדות שקר בבית משפט, דין ח11ת דעת זו כשהיא חתומה על ידי
�ין עדות בשבועה בבית משפט.

שמא1 מאשר
אילן חיים

רשיון מספר 620

ו. 130-000013700-00 דטה קאר ישראל בע"מ - כל הזכו'1ו1 שמ1ר1ת © גיר0ה9.13.0.לתאריך הדפסה; 20/03/2017 עמוד:3
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נספח 7

מכתב התשובה מטעם
חברת הביטוח של

המשיבה



1

24 /05/17

ע ו ג פ ל חבלי 
ת דו להו חבלי 

לפג 1ג1 בטענ מבלי 

ד לכבו
רענן בשן ושותי משרד עורכי דין

ת 7660315 בו רחו רדן 39  הי

שלום רב, א0\-,

י התביעה : 170166000107 : מס ן ו ד הנ
601600190115 : ה יס ל ו פ ה י  חס

03/08/2016 : ם ו חי ע  ו ר י א
ן ת מצפה דמו בראשי ן  שם המבוטזז : מלו

נה י עד מרשתך : בטן 

ן : י כ ו מ י ס

. טחנן מבו "י  ו ע עבר לחברתנ הו ם 26.1.17 אשר  ו י מ ו לאשר קבלת מכתבכם  נ י ר ה

ת הבאות: ו ד ב ו ע ה ת  ו ל ו ע ח1רור של המקרה 

ן המדובר ממוקם בשטח מדברי פתוח בו ע למרשתך וכל , המלו ו ד י ש כפי  .1
. ו נ ח ט ו ב ח ת  ו י באחר ו  א / ו ן בשליטתם  נ י א ת אשר  ו נ ו ו ג מ ו ת בר רבות  ו י ח ת  ו א צ מ נ

ם י נ ו ח ו לרכבים  מ ר ג י ם אשר  י ק ז נ ל ת  ו י אחר ר  ו שלט המסי שנ י ן  ת המלו י בחנ .2
ם אשר הושארו בהם. י שי אי או לחפצים  / ו

ם ארי ם המתו י ק ז נ ל ו אחראים  ם את מבוטחנ אי רו ו  אנ ן  ל אי לעי ר האמור  ו א ל . 3
ת. דחי נ י  ו צ י פ ל שתכם  דרי ו

טל" ישרו ג מרשת " י צ נ ו כי  נ ל ו נחסר  טחנ ל מבו מו ו  נ כ שער סף  ו נ ר  ו ר ב ה . 4
ה אחראית נ שאי ן , למרות  רת הדי ם משו י נ פ ל זאת  ו ) פנה למרשתך  ו טחנ (מבו

ם י ק ז נ ה ד את  י מי מטעמה , ע"ח לאמו " ו ע א / ו ו על ידה  מ ר ג נ ם אשר לא  י ק ז נ ל
ה. י לפנ אולם מרשתך לא השיבה  ת, צאו לכסות חלק מההו ו ת  ו ס נ ל ו ו למרשתך,  מ ר ג נ ש

לפנים , נעשתה כמחווה של רצון טוב, יצוין בהדגשה כי פניה זו מטעם מבוטחנו
רה שהיא. צו ע כמתואר , בשום  ו ר י א ל ת  ו י באחר ומבלי להכיר  ן  משורת הדי

ו לעצמנ ם  חרי שו ו  אנ ן , די ו על פי כל  נ י ת ו י ו כ ז ב ע  ו ג פ ל ן במכתב זה בכרי  אי
ה נ ע ד ו ו י ת ש ל ככל  י לע ו  נ טע שנ ת מעבר לאלו  ו פ ס ו נ ת  ו נ ע ט ן  ת לטעו ו כ הז את 

ם כעת. י דע ו י ו  נ נ י א ת אותן  ו פ ס ו נ ת  ו ד ב ו ע ו  לנ

ד רב בכבו

מ " הראל חברה לבטוח בע
רי מאי טלחור 

ם י ל ע פ מ - ת ו ע י ב ת מחלקת 
טל : 7547852 - 03
פקס : 7348212 - 03



נספח 8

העתק הראיון על מנכ"ל
המשיבה
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גם הנזלון היוקרתי לא הצ"ל את מצפה רמון
כשהוקם מלון היוקרה "בראשית", קיוו תושבי מצפה רמון שהתמורה לבנייה החריגה על סף
, גל סגירות של עסקים קטנים מכה המכתש תהיה תעסוקה ושגשוג אזור*. חמש שנים אחרי

בעיירה והאורחים הרבים לא יוצאים מהספא. מי אחראי לכך שההצלחה נותרה נקודתית מדי?

משה גלסד 19.12.2016 20:00

יפה. המראה מפעים, אחד המרשימים בעולם. עשרות שנים מדברים על / המכתש נראה אדמדם 
הפוטנציאל התיירותי העצום שיש למצפה רמון - עיירה קטנה עם 5,000 תושבים, ששוכבת על שפת

המכתש. כבר כמה חודשים אין במצפה רמון בית קפה. זה קצת מפתיע בעיר תיירותית, אבל מע'ד
היטב על המצב - המון תוכניות גרנדיוזיות לפיתוח תיירות מדברית לצד מציאות עגומה. כל אחד

, מראש המועצה רוני מרום ועד הדס מאור שאופה לחם ריחני וטעים, מתריסר האנשים עמם שוחחתי
הסביר שמצפה רמון ניצבת עכשיו על פרשת דרכים. שוב פרשת דרכים. השאלות הגדולות הן איזה...

רוצים להמשיך לקרוא?
הירשמו חינם לאתר באמצעות הטופס א! לחצ! כאן לרכישת מנו' ב-4.90 ¤

בלבד לחודש הראשון. כבר יש לכם מנוי? לחצו כאן כדי להתחבר לאתר

71̂:'.רש: ̂ <:די 7י!ז\"1א 10 גת"!ת  �".��,2?!י, .'�:�;

כככבבכככ] נ .בכםשם פרטי בחר סיסמה
נכבבםכבכם ו ~~~�1ב£שם משפחה הקלד סיסמה מחדש

_. , )דוא"ל טלפ!ן נייד ן י[ , , —, , 

נרשמתם בעבר לאתרי קבוצת הארץ? התחברו | שחזרו סיסמה
ם אני מאשר את תנאי השימוש באתר הארץ וקבלת דיוור'ם מהאתר

י ר,משך> /
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