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מבוא
.1

שימוש של גופים מסחריים במניפולציות שיווק ומכירה במטרה לגרום לצרכנים לפתוח
את ארנקיהם ולרכוש עוד ועוד ממוצריהס  ,ודווקא מהם ,נעשה מדי יום ובכל מקוס-
בעיתוניס ,ברדיו ,בטלוויזיה ,בקולנוע ,ברחוב ,בקופת החולים ,על אוטובוסים ,במגרשי
הכדורגל .מכל עבר זועקים אל הצרכן הפוטנציאלי הפרסומות ,המודעות ,הג'ינגליס,
ההשקות ,המבצעים ,ההנחות .דומה כי אין חלקה אחת בחיי האדם המודרני אשר אינה
נגועה באיזשהו מהלך שיווקי.

.2

ברם  ,כפי שנראה להלן ,שיטת השיווק בה בחרה הנתבעת חצתה באופן ברור ומקומם את
הגבול בין שיטה לגיטימית לבין תרמית ומעשה נוכלות.

.3

מטרת שיטת השיווק בה בחרה הנתבעת ,כפי שיובהר להלן ,הינה לגרוס ללקוח לרכוש
את מוצריה תוך שהיא גורמת לו להאמין כי מדובר בהזדמנות פז חד פעמית .בדרך
לביצוע העסקה דורסת הנתבעת ברגל גסה ובלב ערל חובות חקוקות ,חובות חוזיות,
חובות תום לב ,זהירות ונאמנות שיש לה כלפי לקוחותיה ומטעה אותם באופן שיטתי
ומכוון.

.4

לשס הבהרת דרך פעולתה של הנתבעת ,תובא להלן דוגמה מספרית המבוססת על מקרים
אשר ארעו בפועל.

.5

הנתבעת מתחייבת למכור לצופים מוצר פלוני בהנחה של  70 0/0מהמחיר בו הוא נמכר
בערוץ הנתבעת )להלן" :העריץ" או "ערוץ הקניות"( .הנתבעת טוענת כי מחיר השוק של
המוצר הינו  ,¤ 17,000וכי בערוץ מחירו הרגיל זול יותר ועומד על  ¤ 16,000והיא מציעה
את המוצר למכירה במחיר של  ,¤ 4,800היינו בהנחה של  ¤ 11,200מהמחיר הרגיל
בערוץ!!!

.6

אבל ,כך מודגש בשידור ,על הצופה לפעול מיד לאלתר ,שכן העסקה המדהימה הזו הנה
חד פעמית ומוגבלת בזמן ,וכי היא תתפוגג בחצות ,בדיוק כמו כשפיה של הפיה הטובה.

.7

ברם בדיעבד מתברר כי הנתבעת הפרה את התחייבותה למכור לצופה מוצר בהנחה
בשיעור של  ,700/0הפרה את חובות הזהירות ,תום הלב והנאמנות שלה והטעתה את
לקוחותיה ,מתברר כי מחיר השוק של המוצר שהוצע למכירה לכאורה בהנחה של כ70 0/0-
כמעט זהה למחיר בו הוצע המוצר למכירה בערוץ לאחר ההנחה לכאורה  ,מתברר כי
המוצר מעולם לא נמכר בערוץ במחיר אשר נטען לגביו כי הוא המחיר הרגיל בערוץ,
מתברר כי המחיר אשר הוצג כמחיר מבצע ,הוא הוא המחיר הרגיל בו מוצג המוצר מדי
פעם בפעם למכירה בערוץ על ידי הנתבעת ,מתברר כי המפרט של המוצר שונה לחלוטין
וגרוע בהרבה ממוצר לשימוש דומה אשר באמת נמכר ב ¤ 17,000-ועוד מתברר כי אין
מדובר בעסקה חד פעמית.

.8

מתברר כי המצג בדבר הנחת הענק של  700/0המוגבלת לכאורה בזמן ,לא הייתה אלא
פיקציה ,שנועדה לגרוס לקונה לסבור כי מדובר בעסקה כדאית ביותר ,אשר רק
"פראייר" "יפספס" ,וכך כאמור לפתוח את כיסיו וארנקיו.

.9

התנהלות כזו כשל הנתבעת .אשר דוגמה גנרית לה הובאה לעיל .הוגדרה כבר על ידי
הממונה על הגנת הצרכן במשרד המסחר והתעשייה כ " :גניבת דעתו של הצרכן".

.10

ראוי להדגיש כי את מעלליה מושא תובענה זו מבצעת הנתבעת תוך שהיא עושה שימוש
1
במשאב ציבורי  ,ומפרה בעזות מצח את הוראותיו של הרישיון שניתן לה לצורך השימוש
במשאב האמור על ידי המדינה.

י שימוש באפיק שידור

התנהלות פסולה ומקוממת
.11

כפי שיפורט להלו ,הנתבעת נוהגת בלקוחותיה באופו מקומם ביותר .התנהלותה .כפי
שמלמדות העובדות ,מבוססת על הפר חובות חוזיות ,חובות תום לב ,זהירות ונאמנות,
על תרמית והונאה שיטתיים ,מצגים פיקטיביים ומניפולציות פסולות.

.12

בדיקתהתובעת וב"כ העלתה בי הנתבעת מוכרתבאמצעות ערוץ הקניות מוצרים אותם
היא מעמידה מדי פעם בפעם למכירה וזאת במחיר השוק שלהם .תת מתן התחייבויות
סרק המופרות על ידה באופו שיטתי ותוך הצגת מצגים כוזבים ומטעים במכוון.

.13

כאמור לעיל ,המהירים בהם נמכרים המוצרים בערוץ מוצגים במחירי מבצע הנמוכים
מהמחירים ה"רגילים" בהם נמכרים כביכול אותם מוצרים בערוץ ,לעיתים אף בעשרות
אחתים.

.14

ברם בדיקת התובעת וב"כ העלתה כי בפועל הלקוח אינו מקבל את שיעור ההנחה לו
התחייבה הנתבעת במצגיה ,וכי למעשה המוצרים מעולם לא נמכרו במחירים אשר נטען
לגביהם כאילו הם המחירים ה"רגילים" של המוצר בערוץ .כאמור לעיל ,הבדיקה
הראתה כי המחירים אשר הוצגו במחירים ה"רגילים" או ה"מומלצים" בערוץ אינם
אלא פיקציה ,וכי מחירי המכירה המוצגים כמחירי "מבצע" ו"הנחה" הם הם

.15

במילים אחרות הנתבעת טוענת לקיומו של הנחות משמעותיות אשר הינן פיקטיביות
לחלוטין ,ובכד כמובו יוצרת מצג כוזב כאילו מדובר בעסקה כדאית ומשתלמת ,לעיתים
באופו יוצא דופו ,של רכישת מוצרים במחיר מחל וכאילו איכות המוצרים הנמכרים
גבוהה מרמתם ואיכותם בפועל ,וכד מפרה כמובו הנתבעת הפרה חמורה את
התחייבותיה לגבי שיעור ההנחה אותו מקבל הלקוח ממחיר המכירה הרגיל של המוצר
ולגבי איכות המוצר.

.16

לא זו אף זו ,הנתבעת אף מגבילה לכאורה את הזמו בו ניתן לרכוש את המוצר המוצע
לכאורה בהנחה.וזאת מתודכוונה לגרום לצופה לפעול באופו אימפולסיבי ולרכוש את
המוצר הנמכר על ידה ,מבלי לתת לו אפשרות לבחון את העסקה ואת אמיתות המצגים
אותם היא מציגת בנוגע אליה.

.17

התנהלותה החמורה של הנתבעת נועדה כמובן להעצים את רווחיה על חשבון צופיה תוך
שימוש בטקטיקות מכירה פסולות.

.18

כעולה מחוות דעת המומחה המצורפת כנספ* בי )להלן" :חוות הדעת"{  ,מחקרים
מלמדים כי הצגת מוצר במחיר הנחה לצד הצגת המחיר לפני ההנחה  ,תוך הדגשת הפער
בין המחירים ,מייצרים מוטיבציה לפעולה.

המחירים הרגילים ,בהם נמכרים אותם מוצרים.
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.19

ניפוח מחיר לפני הנחה יוצר תחושה לא מוצדקת של הזדמנות משמעותית ומייצר הנעה
לקניה גם במקרים בהם יתכן שלא הייתה מתבצעת לזניה אלמלא הצגת ההנחה ושיעורה
בהשוואה למחיר הקודם,

.20

מחוות הדעת עילה פי עוצמת ההשפעה של מצג* שווא אלובאשר לגובה ההנחה מגיעה
עד הכפלת הנכונות לרכוש את אותו מוצר באותו מחיר כאשר זה הוצג כמחיר הנחה
לעומת מצב בו היצג נאומו רגיל ,ללא מבצע.

.21

כעולה מחוות הדעת ,הצגת ההזדמנות לרכישה במבצע או בהנחה המוקצבת בזמן נתון
וקצר ,הינה טכניקה נוספת ליצירת מוטיבציה והטיה לרכישה אימפולסיבית אצל הקונה.

.22

זאת ועוד ,כמובהר בחוות הדעת ,בדרך הרגיל נוטה הצרכן לייחס למוצר יקר תכונות
איכותיות יותר משל מוצר זגל ממנו וכך ,רכישת מוצר יקר במחיר מוזל יוצרת אצל
הקונה הנחה כי תכונות המוצר שרכש בהנחה ,איכותיות יותר ממוצר מקביל אשר מחיר
השוק שלו שווה למחיר המבצע של המוצר אשר נרכש בהנחה.

.23

בשורה התחתונה ,כעולה מחוות הדעת ,ניפוח מחיר לצורך הצגת המחיר הרגיל כמחיר
הנחה ויצירת מצג של הזדמנות משמעותית לכאורה ,מהווה שימוש מניפולטיבי ופסול
בהטיות אשר נלמדו בחקר התנהגות הצרכנים ,ויש בו כדי לגרוס לשיעור לא מבוטל של
קונים לרכוש מוצרים אשד לא היו רוכשים לו לא היו נתנות להם התחייבויות השווא
כאמור.

.24

הנה כי כן ,הנתבעת גורמת לצופיה לרכוש מוצרים באיכות ,בטיב ובשווי שוק שונים
לחלוטין ממה שהובטח להם ,תוד פגיעה חמורה באוטונומית הרצון-שלהם ותוד הפרה
רבת* של ההתחייבות למכור מוצר בהנחה מהמחיר הרגיל אצלה וממחיר השוק ותוד
הטעייתם ותונאתם.

.25

בדיוק את אותן מניפולציות שיווקיות פסולות המופעלות על ידי הנתבעת כמפורט לעיל,
פעל המחוקק למנוע.

.26

וכך נקבע למשל בסעיף )15א( לחוק הגנת הצרכן קובע ?.
יעוס ק שהודי ע ברבים או במקום העסק על מכירה מיוחדת ,יבהיר
אילו טובין או שירותים כלולים בה ואילו טובין או שירותים אינם
כלולים בה ,את מחירם אצלו לפני המכירה ואת שיעור ההנחה או
המחיר לאחר ההנחה .וכו תנאי המכירה המיוחדת1 .
"

2

"מכירה מיוחדת" מוגדרת בחוק הגנת הצרכן כ...":כל מכירה אחרת שבה מוצעים הטובין או השירותים של העסק,
כולם או חלקם ,במחירים מוזלים לתקופה מסוימת ,שלא בדרן מתן הנחה לצרכן פלוני ",
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.17

חשוב לזכור כי הפרת ההוראה האמורה מהווה ,כפי שקובע סעיף  23לחוק הגנת הצרכן,
עבירה פלילית שדינה מאסר.

.28

ברי כי ציוו מחיר לפני המכירה שמעולם לא היה גתוקף ופירוט שיעור הנחה פיקטיבי
מהווים עבירה עלהוראת סעיף ) 15א( לעיל.

.29

הוראת סעיף ) 2א( לחוק הגנת הצרכן קובעת כי:
" לא יעשה עוסק דבר -כמעשה או במחדל,ככתב או בעל פה או בכל דרך
אחרת ,לרבות לאחר מועד הקמת הקשר בעסקה -העלוללהטעות צרכן
בכלענץ מהותי כעסקה)להלן ? .הטעיה(�",

.30

סעיף )2א() (13לחוק הגנת הצרכן קובע כי " :המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש
כעבר ";...מהווה עניין מהותי בעסקה.

.31

תקנה  6לתקנות הגנת הצרכן )מכירות באשראי מכירות מיוחדות( התשמ''ג) 1983-להלן:
"תקנות מכירות מיוחדות"( קובעת כי :
;/עוסק אשר הודיע ברבים או במקום העסק על מבירה מיוחדת של
סוגיו חייב-
) (1לצייו בהודעתו את מחיר הטובין ומחירם בעסקו לפני המכירה
המייחדת! לא היה מחיר הטובין שלפני המכירה המיוחדת בתוקף 21
ימים רצופים לפחות לפני התחלת המכירה המיוחדת ,יציין העוסק
בהודעתו את התקופה שבה היה המחיר בתוקף "-,

.32

בדף ההנחיות אשר פרסם הממונה על הגנת הצרכן ,עו"ד יצחק קמחי ,בעקבות פניית
איגוד לשכות המסחר ומספר רשתות המפרסמות בתקשורת הארצית הובהר כי מחיר
המוצר לפני המבצע ,אותו יש לפרסם  ,הוא המחיר האחרון בו נמכר המוצר ,וכי איו לצייו
או להתייחס ל"מחיר מחירון" " ,מחיר מומלץ" וכיוצא בזה כמחיר הקודם ,ממנו נקבעת
ההנחה או ההוזלה לצורד מבצע ,אם איו זה המחיר האחרון בו הוצע המוצר לצרכו.

.33

בו הובהר כי הרעיון העומד מאחורי תקנה  6לתקנות מכירות מיוחדות הוא מתו כלי
לצרכו לבחינת אמיתותו של המבצע וכי "הוזלה גדולה" ממחיר קהים גבוה של מוצר
שהיה גתוקף יום אחד בלבד ,אינה "הוזלת גדולה" אלא גניבת דעתו של הצרכן.

.34

העתק הבהרת הממונה על הגנת הצרכן מצורף כנספח גי.

.35

בענייננו ,כפי שנראה להלן המחירים המוצגים כמחירי המוצרים לפני תחילת המכירה
המיוחדת )היינו המכירה בהנחה( לא היו בתוקף אף לא יום אחד.

5

.36

פן נוסף המוסיף על חומרת מעלליה של הנתבעת הינו העובדה כי זו עושה שימוש במשאב
ציבורי .שימוש זה של הנתבעת במשאב ציבורי נעשה מכרז רשיון מיוחד שזו קיבלה
ממשרד התקשורת וזאת לשידורי כבלים לערוץ הקניות )להלן " :רשיון ההפעלה"(.

.37

סעיף  7.1.1לרישיון ההפעלה קובע כי :

יעל בעל הרישיון להפעיל את ערוץ הקניות ביושר ובהגינות ,תוך
הקפד ה על קיום הוראות כל דין" )העתק העמוד הרלוונטי מהרשיון
מצורף כנספח די(.
.38

מחבר הרשיון לא הסתפק בקביעת חובה כללית לפעול ביושר ובהגינות .כדי למנוע בדיוק
את אותה "קומבינה" בה נוקטת הנתבעת ,נקבע בסעיף  7.18.1לרישיון ההפעלה כי :
"השוואת מחירים כעל פה או בכתב ,של מו צרים המוצעי ם למכי רה
בידי בעל הרשיון ,למחירים של מוצרים מתחרים א 1דומים ,תהיה
מדריסת .נכונה ,ושאין בה כדי להטעות על ידי עיוות הנתונים
המושווים) ".העתק העמוד הרלוונטי מהרשיון מצורף כנספח הי(.

.39

מפאת חשיבות מניעת ההטעייה לגבי השוואת המחירים או מתן ההנחה אף דרש מחבר
הרשיון כי ?.
"השווה בעל הרשיון מחירי ם ,או טעו למתן הנחה ,עליו לשמור
למשך תקופה של לפחות ש נה סימוכין בכתב למחירי המוצרים או
למחירים שלפני ההנחה ,לפי העניין,אליהם השווה את מחירי מוצריו ,
וכן למחירי מוצריו  ,-שמירת סימוכין כאמור צריך שתיעשה באופן
שי אפשר לגורם חיצוני לבחון ולהגיע לכלל מסקנות ברורות כדבר
הבסיס העובדתי עליו הסתמך בעל הרשיון שעה שהשווה מחירים א1
טען לקיומה של הנחה במחיר" )העתק העמוד הרלוונטי צורף כנספח

ה'(.

.40

כעולה מהמתואר לעיל ,הנתבעת הוסיפה חטא על פשע כאשר רמסה ברגל גסה ובעזות
מצח שאין דוגמתה את חיוביה האמורים על פי הרשיון ,אשר נועדו למנוע בדיוק את
אותם מעללים בהם נקטה הנתבעת.

.41

מעלליה האמורים של הנתבעת אינה מהווים כמונו אד ורק הפרה של חונות חקוקות
אלא גם של שלל חונות אחרות כגוו חונות חוזיות ,חונית תום לנ ,נאמנות וזהירות.
נמעלליה של הנתנעת יש גם הטעייה הונאה של חנריקנוצת הנפגעים ,התעשרות שלא
כדיו על חשנונס ,פגיעה נאוטונומית הרצוו שלהם וגרימה של עוגמת נפש.
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הצדדים
.42

התובעת הינה אדס פרטי המהווה צרכן לפי הגדרת חוק הגנת הצרכן התשמ"א1981-
)להלן " :חוק הגנת הצרכן"(.

.43

הנתבעת הינה חברה מסחרית גדולה ורבת ממון וכח .בבעלותה ערוץ הקניות הפועל מכח
רשיון מיוחד שניתן על פי חוק התקשורת )בזק ושידורים( תשמ"ב .1982-הערוץ משודר
כיום באמצעות שידורי חברות הכבלים והלווין.

.44

קבוצת הנפגעים הינה כל מי שרכש ב 7-השנים שעובר להגשת התובענה ,מוצר מהנתבעת
במחיר אשר הוצג כמחיר הנחה מהמחיר הרגיל בערוץ לפני המכירה ,אך לא הוצע בפועל
למכירה במחיר אשר הוצג כמחיר הרגיל )להלן" :חברי קבוצת הנפגעים"(.

.45

בקרב קבוצה זו נמצאת תת קבוצה  , 1המורכבת מאותם נפגעים ,עליהם נמנית גס
התובעת ,אשר לו היו יודעים על המצג המטעה של הנתבעת ,לא היו מתקשרים בעסקה
)להלן":תתקבוצה.("1

סיפור המעשה-גילזי מעללי הנתבעת
.46

באחד מערבי חורף פברואר  , 2013ישב בנה של התובעת בביתו ,ושלטט בטלוויזיה.
כשהגיע אל ערוץ הנתבעת ,לכדה את עינו שקופית המודיעה על "מכירה מיוחדת" -מבצע
"מדהים" מוגבל בזמן של מיטות מתכווננות .מחירן המומלץ ,כך זעקו הכתוביות מעל גבי
המרקע ,הינו  ,¤17 ,320מחירן בערוץ הקניות הינו  ,¤16 , 326ואילו לזמן מוגבל ,המיטה
נמכרת ב" ¤4 ,896-בלבד" )לא כולל משלוח( ,היינו ,בהנחה נוספת של  ¤ 11.430מהמחיר
"הרגיל'' בערוץ הקניות!!!

.47

במילים אחרות ,על פי מצגי הנתבעת ,אשר זעקו מהמרקע ,המיטות נמכרות בפחות
משליש ממחירן הרגיל הנטען.

.48

לאור הכדאיות הזועקת של העסקה על פי הנתונים שעלו מהשקופית ,הפסיק בנה של
הנתבעת לשלטט ,והקשיב להסברי ומצגי הנתבעת בקשר למכירה זו.

.49

אותו איש מבירות של הנתבעת אף שב והצהיר בהתלהבות כי הוא עצמו כיתת רגליו
והסתובב בחנויות השונות ,ראה את המיטה הנמכרת ודומות לה נמכרות בחנויות במחיר
של כ ,¤17 ,000-והבטיח לצופים התמימים בהישירו מבט אל עבר המצלמה" ,אתם
הצופים יכולים להיות רגועים ,שזהו המהיר המומלץ האמיתי של המיטה הזו".

.50

שוב ושוב הודגש בכתב ובעל פה כי מדובר ב"מכירה מיוחדת" המוגבלת ל 24-שעות בלבד,
וכי היא עומדת להסתיים תוך זמן קצוב מהמועד בו צפה בנה של התובעת בערוץ.

ל

.51

כאן יובהר בהערת שוליים כי לבנה של התובעת היה ברור כי משווק לא ימהר למכור
מוצר בפחות מ 300/0-משווי השוק שלו ,אולם לאור העובדה כי במשדר נטען כי מדובר
במבצע לזמן מוגבל ,הוא סבר כי מדובר במהלך שיווקי אשר מטרתו לגרום לאנשים
לרכוש את המוצר ,לדבר עליו וכך ליצור לו מוניטין .בנה של התובעת ידע מידע כללי כי
והו הליך שיווקי שווה ערך להשקעה בפרסומות.

.52

לאור מצגי הנתבעת כאמור לעיל ,ולאור העובדה כי הוריו היו באותה עת לקראת סיום
שיפוץ דירתם ,ותכננו לרכוש מיטה חדשה ,הוא מיהר להתקשר אל אמו ,היא התובעת,
כדי שזו תצפה בתוכנית.

.53

התובעת ובעלה תכננו לרכוש מיטה רגילה לחדר השינה שלהם אולם לאור מצגי הנתבעת
בתוכנית האמורה לפיהם מדובר בעסקה חד פעמית ,בתנאים מצוייניס  ,וכי בהשקעה של
" ¤ 4,896בלבד" מקבל הרוכש מוצר פרמיוס איכותי אשר שוויו האמיתי הינו ,¤17 ,320
ולאור חלון הזמן המוגבל אשר הוצג להם  ,החליטה התובעת ,בעצת בעלה ובנה ,לרכוש

.54

העתק חשבוניות הקנייה של שתי המיטות מצורף כנספח וי.

.55

כאמור לאור שווין הגבוה הנטען של המיטות על ידי הנתבעת באותה תוכנית ,הבינה
התובעת כי המיטות שרכשה יהיו מיטות פרמיוס איכותיות באיכות ובטיב גבוהים .והנה
מה רבה הייתה אכזבתה כאשר סוף סוף הגיעו המיטות ,והן מאיכות ירודה בעליל .העור
על גב אחת המיטות קרוע ,גם העור על ארגז המצעים של המיטה האחרת קרוע ,המנועים
של המיטות שונים זה מזה ואפילו שונים בין שני צידי המיטה ,האחד חוטי ,והשני
אלחוטי ,השלטים בין שני צידי אותה מיטה שונים ושונים מהשלטים אשר הוצגו
3
בתוכנית המכירה ובכלל רמת הגימור ירודה ובלתי איכותית בעליל.

.56

למראה איכות הגימור של המוצר ,שאל בנה של התובעת ,שנכח בעת קבלת המיטות ,את
המתקין כיצד זה מוצר ששוויו כ ¤ 17,000-מגיע ברמת גימור כה ירודה.

.57

בתנובה הבהיר המתקין כי מיטות מסוג זה שרכשה התובעת משווקות מזה שנתיים ,
ומחירו הקבוע הינו כי  .¤5.000אינו עובר את ה ¤ 5.000-למיטה .ובוודאי אינו 17,000
.¤

.58

התובעת לא האמינה למשמע אוזניה .אכזבה ,כעס ומפח נפש מילאו אותה.

.59

כדי לבדוק את העניין פנה בנה של התובעת אל יצרנית המיטה .נציגת היצרנית הבהירה
כי אין לה ולא היו לה מעולם מיטות הנמכרות בסכומים של .¤ 17,000

לא מיטה אחת אלא  2מיטות מתכווננות במסגרת העסקה כפי שהוצגה על ידי הנתבעת
באותה תוכנית ,אחת לחדר התובעת ובעלה והשנייה לחדר האורחים.

3

כל אותם פגמים אילצו את התובעת לפנות שוב ושוב לנתבעת ,בפעם הראשונה נעשה תיקון חלקי בלבד ורק לאחר
הנעתובפעםהשנייה של איש מקצועהוסדרו הליקויים אולס זה ענייןלתובענה ייצוגיתאחרת ובכל מקרה גםלאחר
התיקון טיב המיטה נותר ירוד .

8

.60

כאן המקום לציין כי בתוכנית במסגרתה רכשה התובעת את המיטות ,הוצעו למכירה 3
דגמים שונים של אותה מיטה .כולם הוצגו באותו מחיר שוק נטען ,מחיר רגיל נטען
והוצעו למכירה באותו המחיר .בתוכנית הובהר כי מדובר באותה מיטה וכי הדגמים
השונים נבדלים אך ורק בסגנון עיצוב גב המיטה ,היינו אותה גברת בשינוי האדרת בלבד.
הדגמים השונים של המיטה היו ''בולוניה" אותו רכשה הנתבעת" ,רומא" ו"-מילאנו".

.61

באתר היצרנית מופיע דגם דומה בעל אותו מפרט של המיטות שרכשה התובעת )השוני
הוא רק במעטפת גב המיטה( ,הנקרא "אמבסדור" .מחיר המיטה המופיע שם אינו
 ¤17 ,320כפי שטענה המשיבה בתוכנית ,ואף לא  ,¤16 ,326אלא  ¤ 5 .000בלבד .העתק
הדף המופיע באתר היצרנית מצורף כנספח זי.

.62

מהמצורף עולה כי המתקין צדק וכי סוג המיטות שרכשה התובעת אצל הנתבעת ,נמכר
בדרך הרגיל במחיר של  ,¤ 5,000ללא הגבלות זמן ולא במסגרת מבצע ומבלי שיוצגו
מחירים מופקעים כאילו היו מחירי המחירון עבור מיטה מאיכות זו.

.63

התובעת הנדהמת לא האמינה למשמע אוזניה .התברר לה כי הנתבעת רמתה אותה
והפרה התחייבויותיה כלפיה ברגל גסה ובחוסר תום לב משווע וכי בשל מצגיה הכוזבים
של הנתבעת היא בזבזה את כספה לשווא וכי המיטות שקנתה לאור מצגי הנתבעת לא
היו מציאה ב 1/3-ממחיר השוק כפ> שהציגה והתחייבה הנתבעת  ,אלא  2מיטות
מתכווננות ברמת איכות ירודה ,במחיר המשקף את מחיר השוק שלהן ,הא ותו לא.

.64

פגועה וכועסת החליטה התובעת לרדת לשורש העניין ועל כן פנתה אל אחד מבניה שהינו
עורך דין .ברם גם בחלומותיה הפרועים היא לא שערה כלל את מה שעמד להתגלות.

ההונאה שהתגלתה
.65

בעקבות פניית התובעת החלו ב"כ לבדוק את שיטת המכירות של הנתבעת  ,ומהבדיקה
עלו ממצאים חמורים ביותר.

.66

לצורך הבדיקה ,התקשר תחקירן משרד ב"כ התובעת אל השירות הטלפוני של הנתבעת
ובקש לרכוש מיטה זוגית מתכווננת נוספת .התחקירן הבהיר כי הוא מודע לכך כי חלף
תוקף המבצע אך הוא מוכן לרכוש את המיטה במחיר הרגיל בערוץ ולא במחיר המבצע�.

.67

כל נציגי המכירות של הנתבעת עמם שוחח התחקירן טעגו כי אין להם אפשרות למכור
את המיטות באותן זמן ,באשר אלו נמכרות אד ורק במסגרת התוכנית בה הן מוצעות
למכירה ואין שום אפשרות ,אפילו טכנית ,לרכוש אותן במחיר אשר הוצג כמחיר הערוץ,
באשר איו מחיר שכזה.

0

.68

באחת מהשיחות אף בדקה נציגת הנתבעת והודיעה לתחקירן כי המיטה תועמד בקרוב
למכירה שוב במסגרת תוכנית "מבצע היום" באותם תנאי הנחה כפי שהוצגו בתוכנית
הקודמת .עד או  ,כך הובהר לתחקירן ,אין אפשרות לרכוש את המיטה מהנתבעת גם לא
במחיר שהוצג כמחיר רגיל ,שאינו במבצע.

.69

כך למשל נאמר באחת מהשיחות לתחקירן כאשר התקשר אל הנתבעת ובקש לרכוש
מיטה מדגם "אביב" במחיר הרגיל לאחר שנאמר לו כי המבצע הסתיים :
" איו לו מחיר רגיל! אי אפשר לקנות את זה לא במסגרת המבצע"
)תמליל השיחה מצורף כגספח ח;  ,הקלטת השיחה נמצאת בידי
התובעת ותוצג לפי דרישה(.

.70

בשיחה אחרת עם נציגה נוספת של הנתבעת נאמר:
"ש .אבל אני לא מצליח להבין למה אני לא יכול לקנות את זוז
במחיר הרגיל!
ת .כי זה דילים שנמכרים באותו היום
ש .רק במחיר מבצעז הוא לא נמכר במחיר רגילז
ת .הוא לא נמכר ...בדיוק*
ש .הבנתי ...זה בטוח מה שאת אומרתז
ת .מאה אחוזי' )תמליל השיחה מצורף כנספח טי ,הקלטת השיחה
נמצאת בידי התובעת ותוצג לפי דרישה(.

.71

דברים דומים נאמרו לתחקירן לגבי מכשיר ריצה ,כאשר הוא התעניין באפשרות לרכוש
אותו במחיר אשר הוצג על ידי הנתבעת כמחיר הרגיל בערוץ :
"ש .אז המחיר בערוץ  4,090לא רלוונטי..
ת .לא" )תמליל השיחה מצורף כנספח יי  ,הקלטת השיחה נמצאת
בידי התובעת ותוצגלפי דרישה(.

.72

הנה כי כן ,דברי נציגי הנתבעת הבהירו באופן חד משמעי כי בניגוד גמור למצגים אותם
מציגה הנתבעת לצופה ,מחיר הערוץ הנטען של המיטות המתכווננות אותן רכשה התובעת
) ,(¤16 , 326ממנו נעשית כביכול ההנחה ,אינו אלא פיקציה וכי המחיר המוגדר כמחיר
מבצע חד פעמי מוגבל בזמן ,הוא הוא המחיר הרגיל בערוץ ,המשקף את שווי השוק של
המוצר .ברם הנתבעת דאגה להציג את המחיר הרגיל של המיטה כמחיר מציאה חד פעמי,
ולגרוס לצופה לחשוב כי מדובר בעסקה בעלת כדאיות רבה ,שאסור לפספס.
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.73

עוד הבהירו דברי נציגי הנתבעת כי הצגת מחיר ההנחה כביכול כמחיר מבצע מוגבל בזמן,
אינו אלא פיקציה אשר נועדה להפעיל לחץ על הצופה .להטעותו ולגרום לו להאמין כאילו
הוא עומד " לפספס" עסקת פז חד פעמית .בתנאים אשר לא יאמנו ולא יחזרו על עצמם
וכד לגרוס לצופה לפעול מייד על סמך מצגי השווא האמורים ולרכוש תחת לחץ את
המוצר.

.74

ואכן גס ביום  ,8.6.13שודרה בדיוק אותה התוכנית בה צפתה התובעת ובעקבותיה רכשה
את המיטות ,בשידור חוזר ,עם אותו שעון עצר מתקתק ,ועם אותה "הנחה עצומה"
כביכול לעומת מחיר השוק הנטען ואף מחיר הערוץ הנטען .המיטות אשר רכשה התובעת,
הוצגו למכירה באותו המחיר בדיוק .אשר הוצג כהנחת ענק חד פעמית מוגבלת בזמן
בתוכנית במסגרתה רכשה הנתבעת את המיטות.

.75

המשך הצפייה בערוץ הקניות הראה כי שיטת המכירות האמורה  ,המבוססת כאמור על
הטעייה חמורה של הצופה הן באשר לשוויו האמיתי של המוצר ,הן באשר לשיעור ההנחה
והן באשר למשך הזמן בו ניתן לרכוש את המוצר במחיר המפורסם  ,לא ננקטה רק בנוגע
למכירת המיטות אשר רכשה התובעת וכי מדובר בשיטת מכירות קבועה אשר נעשה בה
שימוש לגבי רוב רובם ואולי אף כל המוצרים בערוץ הנתבעת.

.76

נכל שלל התוכניות בהו צפה התחקירן ,היא לא הצליח למצוא ולו תוכנית אחת ובה
הוצע מוצר כלשהי למכירה בערוץ במחיר ה"רגיל" בערוץ של המוצר .כל מוצר אשר
הוצג למכירה בערוץ ,הוצג כנמכר ב"מכירה מיוחדת" ו/או "בהנחה".

.77

קצרה היריעה מלפרט את כל הדוגמאות המלמדות על השיטה אד די בדוגמאות
המובאות להלו כדי ללמד על הכלל ועל השיטה וההתנהלות.

.78

כך למשל סלון העור רביירה הוצע למכירה בערוץ הקניות ביום  19.6.2013בהנחה "חד
פעמית" של  609/6אחוז  ,ב ¤ 4,990-במקום המחיר אשר הוצג כמחיר "הרגיל" בערוץ
היינו .¤ 12 ,475

.79

גס ביום  19.8.2013שוב שודרה בדיוק אותה התוכנית ,והסלון שוב הוצע למכירה בהנחה
"חד פעמית" של 600/0אחוז -ב ¤ 4, 990-במקום המחיר אשר הוצג כמחיר "הרגיל" בערוץ
היינו .¤ 12 ,475

.80

בכל אותה תקופה לא הצליח התחקירן למצוא תוכנית אחת בה הוצע הסלון למכירה
במחיר שהוצג כמחיר "הרגיל'' של הערוץ.

.81

גס סלון העור קלאסיקו הוצע למכירה בערוץ ביום  19.6.2013בהנחה "חד פעמית" של
^ 60אחוז ב ¤ 5,390-במקום המחיר אשר הוצג כמחיר " הרגיל" בערוץ היינו .¤ 13,475
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.82

והנה גם בתוכנית אשר שודרה ביום  19.8.2013הסלון שוב הוצע למכירה בהנחה "חד
פעמית" של  600/0אחוז  ,ב ¤ 5, 390-במקום המחיר אשר הוצג כמחיר "הרגיל" בערוץ
היינו .¤ 13,475

.83

בכל אותה תקופה לא הצליח התחקירן למצוא תוכנית אחת בה הוצע סלון זה למכירה
במחיר שהוצג כמחיר "הרגיל" של הערוץ.

.84

ביום  13.4.13הוצעה למכירה בערוץ הקניות מערכת סולתם בהנחה "חד פעמית" של
 ,60 0/0ב ¤ 799-במקום המחיר אשר הוצג כמחיר "הרגיל" בערוץ.¤ 1,998 -

.85

והנה גס ביום  6.6.2013שוב שודרה בדיוק אותה התוכנית .ומערכת הסולתס שוב הוצעה
למכירה בהנחה "חד פעמית" של  ,600/0ב ¤ 799-במקום המחיר לגביו נטען כאילו הוא
המחיר "הרגיל" בערוץ.¤ 1,998 -

.86

גם כאן בכל אותה תקופה לא הצליח התחקירן למצוא תוכנית אחת בה הוצעה למכירה
המערכת במחיר שהוצג כמחיר "הרגיל" של הערוץ.

.87

ביום  24.6.13הוצעו למכירה בערוץ הקניות מיטות וחצי וספות ממספר דגמים בהנחות
"חד פעמיות" של  ,60 0/0ב ¤ 1,690-עבור דגם טליה וב ¤ 1,790-עבור דגמי מאיה ונועם
במקום המחיר "הרגיל" בערוץ אשר הוצג כ ¤ 4 , 225-ו ¤ 4,475-בהתאמה.

.88

אותה תוכנית שודרה שוב גס ב 3.7.2013-וב .20.7.2013-בשתי התוכניות הוצעו למכירה
המיטות והספות בהנחות "חד פעמיות" של
 ,60^1ב ¤ 1,690-עבור דגם טליה וב¤ 1, 790-
עבור דגמי מאיה ונועם במקום המחיר "הרגיל" בערוץ אשר הוצג כ ¤ 4, 225-ו'¤ 4 ,475

.89

גם במקרה זה  ,בכל אותה תקופה לא הצליח התחקירן למצוא תוכנית אחת בה הוצעו
למכירה המיטות או הספות במחיר שהוצג כמחיר "הרגיל" של הערוץ.

.90

ביום  28.6.13הוצגו למכירה בערוץ הקניות  3דגמי טלוויזיות סנסוי בהנחה "חד פעמית"
של כ.400/0-

.91

טלוויזיית סנסוי בגודל  32אינטש הוצעה במחיר שהוצג כמחיר הנחה ,¤ 1, 396-וזאת לצד
המצג כי המחיר "הרגיל" בערוץ הינו .¤ 2 ,328

.92

טלוויזיית סנסוי בגודל  40אינטש ,הוצעה במחיר שהוצג כמחיר הנחה ,¤ 1,996-וזאת
לצד המצג כי המחיר "הרגיל" בערוץ הינו .¤ 3, 328

.93

טלוויזיית סנסוי בגודל  47אינטש ,הוצעה במחיר שהוצג כמחיר הנחה ,¤ 2 ,796-וזאת
לצד המצג כי המחיר "הרגיל" בערוץ הינו .¤ 4,660

בהתאמה.
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.94

והנה גס ביוס  14.7.2013שוב שודרה בדיוק אותה התוכנית ,ואותן טלוויזיות סנסוי שוב
הוצעו למכירה בהנחה "חד פעמיו!" של כ 4096-במקום המחיר "הרגיל" בערוץ .טלוויזיית
סנסוי בגודל  32אינטש שוב הוצעה במחיר שהוצג כמחיר הנחה ,¤ 1,396-וזאת לצד
המצג כי המחיר "הרגיל" בערוץ הינו  ,¤ 2,328טלוויזיית סנסוי בגודל  40אינטש ,שוב
הוצעה במחיר שהוצג כמחיר הנחה ,¤ 1( 996-וזאת לצד המצג כי המחיר "הרגיל" בערוץ
הינו  ¤ 3, 328וטלוויזיית סנסוי בגודל  47אינטש ,שוב הוצעה במחיר שהוצג כמחיר
הנחה ,¤ 2 , 796-וזאת לצד המצג כי המחיר "הרגיל" בערוץ הינו .¤ 4,660

.95

גס במקרה זה בכל אותה תקופה לא הצליח התחקירן למצוא תוכנית אחת בה הוצעו
טלוויזיות אלו למכירה במחיר שהוצג כמחיר "הרגיל" של הערוץ.

.96

כאמור לעיל ,התחקירן אף התקשר במסגרת הבדיקה אל הנתבעת וביקש לרכוש מספר
מוצרים גס במחיר אשר הוצג כמחירם "הרגיל" ,לאחר תום מועד ה"מבצע" ,ברם ,כל
נציגי הנתבעת עמם שוחח התחקירן ,הודו בפה מלא כי אותם מוצרים כלל אינם נמכרים
על ידי הנתבעת במחיר הרגיל ,אלא רק באותם מחירים המוצגים כמחירי "מבצע" ,וזאת
במועדים בהם מוצגים המוצרים למכירה במסגרת התוכניות.

.97

זאת ועוד ,בדיקת מפרט המיטות אשר רכשה התובעת ואשר הוצגו כמיטות בשווי של כ-
 ¤ 17,000העלתה כי מדובר במיטות בעלות מפרט שונה מאוד ונמוך בהרבה מאיכותו
מאשר זה של מיטות אשר אכן נמכרות בסכום של כ .¤ 17,000-מפרט מיטת גומאוויר
הנמכרת ב ¤ 16, 352-מצורף כנספח י"א ,טבלת ההשוואה בין מפרט המיטות שרכשה
התובעת לבין מיטת גומאוויר מצורפת כנספח י"ב.

.98

ודוגמה נוספת מיני רבות להטעייה של הנתבעת את לקוחותיה בנוגע למחיר חשוק ניתן
ללמוד ממכירת טלוויזית לד של טושיבה 32 ,אינטש דגם 200ג1ק , 32אשר ביוס 20.6.13
הוצעה למכירה במחיר של  ,¤ 1, 790כאשר בתוכנית נטען כי המחיר המומלץ שלה 3,280
 ,¤המחיר שלה בערוץ  .¤ 2,985על פני הדברים מדובר בהנחה ענקית ,שרק פראייר

.99

והנה ,בשופר סל דיל באותו זמן בדיוק הוצגה הטלוויזיה במחיר ללא מע"מ של ,¤ 1,499
וזאת בהנחה ממחיר רגיל אצלה של .¤ 1,768

.100

העתק הפרסומים מצורף כנספח י"ג.

יפספס.

היקף וגובה הפיצוי
.101

מהמפורט עולה כי הנתבעת התחייבה למכור לתובעת ולחברי קבוצת הנפגעים ,מוצרים
במחירי הנחה ,היינו במחירים הנמוכים מאלו בהם הם נמכרים בדרך הרגיל בערוץ ,אך
בפועל מכרה הנתבעת לתובעת וליתר חברי קבוצת הנפגעים את המוצרים במחירים
הרגילים בערוץ ,ללא כל הנחה.
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.102

אי לכד זכאים התובעת וחברי קבוצת הנפגעים להשגת ההפרש ביו הסכום אשר שילמו
בגיו המוצר שרכשו לביו סכום זה לאחר הפחתת שיעור ההנחה המובטח.

.103

כך למשל הנתבעת התחייבה למכור מיטות בשיעור הנחה של  71.730/0ממחיר הערוץ .ברם
המיטה לא נמכרה כלל בערוץ במחיר אשר הוצג על ידי הנתבעת כמחיר הרגיל בערוץ,
ובפועל המחיר של  ¤ 4, 896לא היווה הנחה ממחיר כלשהו בו נמכרה המיטה בערוץ אלא
למעשה המחיר בו נמכרה המיטה בערוץ היה .על כן על פי מצגי והתחייבויות הנתבעת
שבבסיס ההתקשרות  ,על זו להשיב לרוכשי המיטות את ההפרש בין הסכום ששילמו
בפועל לבין המחיר לאחר ניכוי שיעור ההנחה המובטחת ,היינו סך של  ,¤ 3, 511.9למיטה.

.104

עוד ובנוסף ,הנתבעת גרמה במעלליה לתובעת וליתר חברי הקבוצה פגיעה ממשית
באוטונומיה של הרצון באשר לקבלת החלטה מושכלת ,האס לרכוש את המוצר בכלל או
אצל הערוץ בפרט.

.105

התובעת מעריכה את שיעור הפיצוי המגיע בגין הפגיעה באוטונומיה של הרצון על דרך
הזהירות בסך של 50/0מסכום הרכישה של כל נפגע.

.106

ברם את שיעור הפיצוי המגיע בגין הפגיעה באוטונומיה של הרצון של חברי תת קבוצה , 1
היינו אותם רוכשים אשר לא היו מתקשרים כלל בעסקה לו היו יודעים כי מדובר במצג
שווא וכי המחיר של המוצר אשר רכשו הינו המחיר הרגיל בערוץ ,מעריכה התובעת ,על
דרך הזהירות ,בסך של  150/0מסכום הרכישה.

.107

כמו כן גרמה הנתבעת במעלליה כמפורט לעיל ,לתובעת וליתר חברי קבוצת הנפגעים ,
עוגמת נפש ממשית ,אשר את הפיצוי המגיע בגינה מעריכה התובעת על דרך הזהירות
בשיעור של  50/0מסכום הרכישה של כל נפגע.

.108

ברם את שיעור הפיצוי המגיע בגין גרימת עוגמת הנפש לחברי תת קבוצה  , 1היינו אותם
רוכשים אשר לא היו מתקשרים כלל בעסקה לו היו יודעים כי מדובר במצג שווא וכי
המחיר של המוצר אשר רכשו הינו המחיר הרגיל בערוץ ,מעריכה התובעת ,על דרך
הזהירות ,בסך של  150/0מסכום הרכישה.

.109

בכוונת התובעת לנקוט התובעת בהליכים המקדמיים הנדרשים האפשריים על פי דין כדי
לקבל את הנתונים הנדרשים מהנתבעת לצורך איתור חברי קבוצת הנפגעים וחישוב
נזקיהם באשר נתונים אלו ידועים ונמצאים בידיה.

.110

לעת עתה תובא הערכת היקף הנפגעים וגובה הנזק ,בהתאם לנתונים שניתן לאתר בשלב
זה ולהערכות הנגזרות מההגיון ונסיון החיים ,וכמובן סכומים אילו יתוקנו לאחר קבלת
הנתונים מהנתבעת.
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.111

על פי פרסומי המשיבה עצמה  ,מיוס הקמת הערוץ ועד ליום  , 15.7.12היינו במשך כ17-
שנה ,נרכשו ממנו כ 2,000,000-מוצרים )צילוס פרסום הנתבעת באתר האינטרנט של
הערוץ מצורף כנספח י"ד(.

.112

מהאמור לעיל עולה כי הנתבעת מוכרת בממוצע  117,647מוצרים בשנה.

.113

על אף שהתחקירן לא הצליח למצוא ולו מוצר אחד אשר בפועל נמכר במחיר אשר הוצג
על ידי הנתבעת כמחיר הרגיל בערוץ ,הרי שלשם הזהירות תעשה הערכת הנזק מתוך
הנחה כי רק ב 80<>/0-מהמוצרים הנמכרים על ידי הנתבעת בערוץ הקניות נעשתה התרמית
וההפרה .במקרה זה מדובר ב 94 , 117.6 -רכישות בשנה ,ובסך הכל ב 7-השנים האחרונות
ב 658,823-רכישות.

.114

מהבדיקה שנערכה על ידי ב"כ של התובעת עולה כי המחיר הממוצע של המוצרים אותם
מוכרת הנתבעת הינו  ,¤ 652ושיעור ההנחה הממוצע המובטח הינו ^ .420טבלת ממצאי

.115

כעולה מהמצורף לעיל לחברי הקבוצה מגיע פיצוי ממוצע של  ¤ 273.84בגין כל רכישה
5
ובסך הכל . ¤ 180,412.090.32
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.116

כעולה מחוות הדעת המצורפת כנספח בי  ,יש בהצגת העובדות המטעות כמפורט לעיל,
לגרוס לקונים בשיעור לא מבוטל ,לרכוש מוצרים אשר לא היו רוכשים לו ירעו את
העובדות לאמיתן.

.117

6
למען הזהירות נניח כי רק ב 300/0-מהרכישות במקרי התרמית של הנתבעת באשר
למחירי ההנחה בשיטה כפי שפורטה לעיל ,לא היו הרוכשים מתקשרים בעסקה כלל לו

.118

הפיצוי המגיע לכלל חברי תת קבוצה  1בגין כל רכישה שבצעו במשך  7השנים עובר
להגשת תובענה זו בגין עוגמת נפש מסתכם בסך  ¤ 97.8ובסך הכל .8¤ 21 .477. 564.6

.119

הפיצוי המגיע ליתר חברי הקבוצה בגין כל רכישה שבצעו במשך  7השנים עובר להגשת
תובענה זו בגין עוגמת נפש מסתכם בסך  ¤ 32.6ובסך הכל .9¤ 14.318.441.6

הבדיקה מצורפת כנספח ט"ו.

היו מודעים לעובדות כהוויתן .על פי הערכה זו מספר הרכישות אשר בוצעו על ידי חברי
תת קבוצה  1במשך  7השבים עובר להגשת תובענה זו הינו /219 ,607

4
5חמחיר הממוצע של המוצרים הנמכרים - ¤ 652 ,כפול שיעור ההנחה הנטען הממוצע42<*> -
סכום הפיצוי הממוצע המגיע כפול מספר הרכישות של המוצרים שמכירתם הייתה בנגעה בתרמית והפרת חובגת ב7-
השנים עובר להגשת תובענה זו  658,823 -רכישות.
6
ברי כי את השיעור הממשי ניתן ללמוד בעזרת ביצועסקר צרכני או מדגם.
7
>*< 30מסד כל הרכישות של המוצרים שמכירתם הייתה נגועה בתרמית והפרת חובות ב 7-השנים עובר להגשת
תובענה זו  658,823 -רכישות.
ב-
י
מכפלת מספר הרכישות אשר בוצעו על ידי חברי תת קבוצה 1שתינו  ¤ 97.8 219,607שהינס ^ 15מהמחיר
הממוצע שלהמוצרים הנמכרים על ידיהנתבעתבערוץ.
9
מכפלת מספר הרכישות שבוצעו על ידי חברי הקבוצה שאינם משתייכים לתת קבוצה  1שהינו  439,216ב15132.6 -
שהינס
* 5מהמחיר הממוצע של המוצרים הנמכרים על ידי הנתבעת בערוץ.
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.120

הפיצוי המגיע לכלל חברי תת קבוצה  1בגין כל רכישה שבצעו במשך  7השנים עובר
להגשת תובענה זו בגין פגיעה באוטונומיה של הרצון מסתכם בסך  ¤ 97.8ובסך הכל
.10¤ 21.477.564.6

.121

הפיצוי המגיע ליתר חברי הקבוצה בגין הרכישות שבצעו במשך  7השנים עובר להגשת
תובענה זו בגין פגיעה באוטונומיה של הרצון מסתכם בסך  ¤ 32.6ובסך הכל
."¤ 14.318.441.6

.122

סך כל סכום הפיצוי המוערך המגיע לכלל חברי הקבוצה על פי הנתונים הנמצאים כיוס
בדי התובעת ,מסתכם אס כן בסך של .¤ 252,004,102.72

ס>כו 0ביניים
.123

מהמצורף עולה אס כן כי הנתבעת מתנהלת באופן מקומם ומרתיח ,בניגוד לדין,
להתחייבויותיה וחובותיה וגורמת להונאה מכוונת של לקוחותיה.

.124

הנתבעת עושה שימוש באסטרטגיות שיווק פסולות וחסרות תום לב בעליל ,שכל מטרתן
גניבת דעתו של הלקוח ומניעת הפעלת שקול דעת מושכל מצדו.

.125

הנתבעת מציגה באופן שיטתי עסקאות רגילות לחלוטין ,בתנאי שוק רגילים לחלוטין,
ולפעמים אף גרועים יותר ,כמציאה ,ואף מוסיפה חטא על פשע כאשר היא מציגה את
העסקה המוצעת כהצעה חד פעמית ובכך גורמת ללקוחות תמימים לרכוש ממנה מוצרים
על סמך התחייבויות שווא ומצגים מטעים במכוון.

.126

וכד ,הנתבעת מרפדת את קופתה בעוד ועוד מצלצלים וזאת תוד ניצול לרעה של הידע
שלה ,ביו השאר באסטרטגיות שיווק ,של כוחה המסחרי הרב ,אל מול חולשתו היחסית
של הלקוח והכל תוד הפרת של חיוביה החוזיים ,חובות תום הלב ,ההגינות והזהירות
שלה ,ודריסה ורמיסה של הוראות החוק והרישיוו החלות עליה.

.127

כאמור לעיל ,נראה כי בדיוק עבור התנהלות ממין זה של הנתבעת ,כפי שתוארה לעיל,
חוקק המחוקק את חוק התובענות הייצוגיות.

.128

לעוולות הנתבעת מושא תובענה זו יושם קץ רק אם זו תאלץ לפצות את הנפגעים בגין
מעלליה מושא תובענה זו ולא תהיה לה עוד כדאיות כלכלית בהמשך ההתנהלות חסרת
תום הלב והמקוממת מושא תובענה זו.

10

מכפלת מספר הרכישות אשר בוצעו על ידי חברי תת קבוצה  1שהינו  219,607ב ¤ 97.8 -שהינס >*< 15מהמחיר
הממוצע של המוצרים הנמכרים על ידי הנתבעת בערוץ.
11
מכפלת מספר הרכישות שבוצעו על ידי חברי הקבוצה שאינם משתייכים לתת קבוצה  1שהינו  439,216ב¤ 32.6 -
שהינס >*< 5מהמחיר הממוצע של המוצרים הנמכרים על ידי הנתבעת בערוץ.
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עילות התובענה
ע>לות חוזיות
.129

לא יכולה להיות כמובן מחלוקת כי בין חברי קבוצת הנפגעים לבין הנתבעת מתקיימת
מערכת יחסים חוזית וכי המצגים המוצגים במהלך התוכניות המשודרות בערוץ הקניות,
לרבות שיעור ההנחה המובטח ביחס למחיר בו נמכר המוצר בערוץ ,מהווה חלק מההצעה
המוצעת על ידי הנתבעת לחברי קבוצת הנפגעים.

.130

כמו כן לא יכולה להיות מחלוקת כי הנתבעת כפופה בין השאר לחובות תום הלב החלות
על הצדדים להתקשרות ,בין השאר מכח סעיפים  12ו� 39לחוק החוזים )חלק כללי( ,
תשל"ג.1973-

.131

כעולה מהאמור לעיל ,הנתבעת ניהלה למעשה משא ומתן שלא בתום לב כאשר הטעתה
במודע את התובעת ואת יתר חברי קבוצת הנפגעים וגרמה להם לחשוב כי המחיר בו
מוצעים המוצרים בתוכניות השונות בערוץ הינו מחיר מציאה חד פעמי ,נמוך בשיעור לא
מבוטל ממחיר השוק ומהמחיר "הרגיל" של המוצר בערוץ עצמו.

.132

כמו כן ,הנתבעת אף הפרה את התחייבויותיה למכור לתובעת וליתר חברי קבוצת
הנפגעים מוצר בהנחה מהמחיר הרגיל בו הוא נמכר בערוץ ,ולמעשה מכרה להם את
המוצר בשווי השוק שלו ,ובוודאי שלא במחיר נמוך יותר מהמחיר בו נמכר בעבר בערוץ.

.133

בהפרת התחייבויותיה האמורות ובניהול המשא ומתן בחוסר תום לב ,גרמה בנוסף
הנתבעת לתובעת וליתר חברי קבוצת הנפגעים לפגיעה מהותית באוטונומיה של הרצון
ולעוגמת נפש רבה.

עילית מכח היק הגנת הצרכן
.134

"עוסק" מוגדר בחוק הגנת הצרכן ,כ"מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק" .אין
ספק כי הגדרה זו חלה על הנתבעת המוכרת מוצרים באמצעות הערוץ.

.135

התובעת וחברי קבוצת הנפגעים מהווים כמובן "צרכן" על פי חוק הגנת הצרכן.

.136

העובדות כפי שנפרשולעיל ,מלמדות כמובן כי הנתבעת הפרה ברגל גסה גם את חובותיה
מכוח חוק הגנת הצרכן.

.137

כך למשל הוראת סעיף ) 2א( לחוק הגנת הצרכן קובעת כי:
" לא יעשה שסק דבר -במעשה או במחדל,בכתב אן בעל פה או בכל דרך
אחרת,לרבות לאחר מועד ה ק מ ת הקשר בעסקה -העלוללהטעות צרכן
בכלענין מהותי בעסקה )להלן� .הטעיה( ;"
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.138

סעיף )2א() (13לחוק הגנת הצרכן קובע כי " :המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש
כעבר ";..,מהווה עניין מהותי בעסקה.

.139

כאמור לעיל ,סעיף )15א( לחוק הגנת הצרכן קובע כי עוסק שהודיע על מכירה מיוחדת
צריך להבהיר את מחיר הטובין לפני המכירה ותקנה  6לתקנות מכירות מיוחדות דורשת
מעוסק כאמור לציין בהודעתו את מחיר הטובין ומחירם בעסקו לפני המכירה המיוחדת
וקובעת כי אם לא.היה מחיר הטובין שלפני המכירה המיוחדת בתוקף  21ימים רצופים
לפחות לפני התחלת המכירה המיוחדת ,יציין העוסק בהודעתו את התקופה שבה היה
המחיר בתוקף.

.140

לא יכולה להיות מחלוקת כמובן כי בנסיבות העניין מעלליה של הנתבעת כמפורט לעיל,
מהווים הטעייה מכוונת של הצרכנים בעניין מהותי בעסקה וזאת במעשה ,בכתב ובעל פה
וכי הנתבעת הפרה ודרסה ברגל גסה גס את חיוביה על פי חוק הגנת הצרכן.

.141

בהתאם לסעיף )31א( לחוק הגנת הצרכן ,הפרת החובות על פי פרקים ב' ,ג' או ד' לחוק
מהווה עוולה לפי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[)תשכ"ח)(1968-להלן" :פקודת הנזיקין"(.

עילות נזיקיות
תרמית והטעייה
.142

מהמצורף עולה כי הנתבעת מתנהלת מתוך כוונה ברורה להטעות את צופיה ולגרוס להם
לפעול על פי אותם מצגים ,תוך ידיעה כי אילו כוזבים.

.143

במעלליה האמורים ,עוולה הנתבעת כלפי התובעת וחברי קבוצת הנפגעים עוולה של
הטעייה ותרמית .בשל התרמית ,ההטעיה ואי הגילוי כאמור מצד הנתבעת  ,סבלו התובעת
ויתר חברי קבוצת הנפגעים נזקים כמפורט לעיל ולהלן.

הפות חובות חקוקות
.144

כעולה מהמפורט לעיל ,הנתבעת במעלליה הפרה ברגל גסה ובאופן בוטה שורה ארוכה של
חובות חקוקות שהוטלו עליה ובין השאר סעיפים )2א()15 ,א( לחוק הגנת הצרכן ,סעיף 6
לתקנות מכירות מיוחדות וכן חוק עשיית עושר ולא במשפט )תשל"ט) (1979-להלן" :חוק
עשיית עושר"(.

.145

לא יכולה להיות כמובן מחלוקת כי הוראות חוק אילו נועדו באופן ברור לטובת התובעת
ויתר חברי קבוצת הנפגעים ,והפרתן גרמה לאלו לאותם נזקים אשר למניעתם נועדו
הוראות החיקוקיס אשר הופרו.

1£

רשלנות
.146

אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי במערכת היחסים שבין עוסק דוגמת הנתבעונ ללקוח
דוגמת התובעת ויתר חברי קבוצת הנפגעים ,קמה חובת זהירות מושגית ,אותה חבה
הנתבעת ללקוחותיה.

.147

שיקולי המדיניות המשפטית מצדיקים כמובן גס הם את קיומה של חובת זהירות
מושגית כאמור ,בין השאר לאור פערי הכוחות בין הנתבעת ,שהינה גוף כלכלי חזק הפועל
במהלך עסקיו הרגיל ובכובעו הכלכלי ,לבין לקוחותיה.

.148

בנסיבות העניין ,כפי שפורטו לעיל ,ברי כי קמה גס חובת זהירות קונקרטית של הנתבעת
כלפי חברי קבוצת הנפגעים שלא להטעותם לגבי המחירים הרגילים ,המקובלים ו/או
אילו אשר נדרשו בעבר של המוצרים הנמכרים על ידה ושל שיעורי ההנחה האמיתיים
הניתנים במכירתם.

.149

כידוע ,במקום בו הנזק צפוי )כעניין פיסי( חובה לצפותו )כענין נורמטיבי( ,אלא אס כן
קיימים שיקולים מיוחדים )אשר ברי כי אינם מתקיימים בענייננו( ,המצדיקים את
צמצום החובה או שלילתה ,חרף יכולת הצפיה הפיסית".

.150

לא זו אף זו ,כפי שכבר נקבע ,13כאשר מתקיימת בנסיבות העניין הפרת חובה חקוקה
)כפי שהראינו לעיל( ,מלמד הדבר על קיומה של התרשלות.

.151

בנסיבות ענייננו לא יכולה להיות מחלוקת כי הנתבעת ,כעוסקת סבירה ידעה ,או לפחות
הייתה צריכה לדעת ,כי בשל מעלליה יוטעו חברי קבוצת הנפגעים לחשוב כי מדובר
בעסקה כדאית ביותר בה הס רוכשים מוצרים במחיר הנמוך ממחיר השוק בכלל
ומהמחיר בערוץ בפרט ,ולבסוף נותרו עס מוצר אשר רכשו אותו במחירו הרגיל בערוץ.

הפרת חובות ההגינות ותום הלב
.152

ברי כי בהתנהגותה האמורה ,במעשיה ובמחדליה המפורטים לעיל ,ניצלה הנתבעת ניצול
ציני את כוחה אל מול חולשתו היחסית של הצרכן והפרה את חובות ההגינות ותום הלב
החלות עליה ,כעוסק בכלל ,וכעוסק הפועל מכח רשיון אשר ניתן לה על ידי המדינה
לפעילות באמצעות משאב ציבורי -ערוץ תקשורת ,בפרט וביתר שאת .כידוע ,פעילות מכח
רשיון אשר ניתן על ידי המדינה ,יוצרת דרגה גבוהה מן הרגיל של חובת נאמנות ,הגינות
ותום לב מצד מקבל הרשיון כלפי ציבור לקוחותיו .14

 12ע"א  243/83עיריית ירושלים נ .נורדון )מאגרי נבו(
 13ר' למשל ע"א  704/71אנבריה נ .המאירי )מאגרי נבו(
 14כבר נקבע ב  1/95סלקום נ .היועמ"ש )מאגרי נבו( כי מקום בו ניתן זיכיון מיוחד להענקת שירותים לציבור מטיל
הדבר נורמות התנהגות שהן מעבר לרמת ההתנהגות הנדרשת מספק במשפט הפרטי" :התובעת קיבלה ממשרד
התקשורת זיכיון להעניק שירות לציבור דבר המטיל עליה חובה לנהוג כלפי הציבור באופן המצדיק הענקת זיכיון זה"
10

.153

לא בכדי קובע סעיף  2.1.1לרישיון ההפעלה קובע כי :

"בכל הנוגע להקמת ערוץ קניות ,קיומו  ,הפעלתו ותחזוקתו  ,וכן
למתן שירות לציבור הלקוחות באמצעותו  ,יפעל בעל הרישיון על פי
הוראות כל דין ,ומבלי לגרועמכלליות האמור לעיל יספיד על סיום
הוראות החוס .והתקנות והכללי ם שהוצאו מכוחו .ולהוראות
המשרד או המועצה שניתנו כדין על פיו  ,כפי שהם בתוקף מזמן לזמן,
וכל חקיקה אחרת בנושא בזק וכו ועל סי ום חוט הגנת הצרכן ,וכל
תסיסה אחרת בנושא מכר וצרכנות".
.154

סעיף  7.1.2לרישיון ההפעלה אף מדגיש ומבהיר כי :

"בלי לגרוע מכל הוראה אחרת ברישיון ,כפוף כעל הרישיון בפעולתו
להוראות חוק הגנת הצרכן ,ולכל חוק או תקנה רלוונטיים אחרי ם
שעני תם הגנת צרכן ".
.155

ברי כי במעלליה המפורטים לעיל ,הפרה הנתבעת באופן בוטה וחמור את החובות
האמורות ,גם לו היה מדובר בחובות נאמנות ,הגינות ותום לב מן השורה ,קל וחומר
כאשר מדובר כאמור בחובות מוגברות.

פגיעה באוטונומיה של הרצון וגרימת עוגמת נפש
.156

לא יכולה להיות מחלוקת כי הנתבעת גרמה במעלליה ובמעשי ההונאה שלה ,כמפורט
לעיל ,לפגיעה ממשית באוטונומייה של הרצון ובזכות הבחירה של חברי קבוצת הנפגעים
בנוגע להחלטה האס לרכוש את המוצר המוצע למכירה אס לאו ,וברי כי איש מהנפגעיס
לא יוותר שווה נפש לפגיעה הממשית ולהונאה בה נקטה הנתבעת.

.157

כידוע �
יש לילת אפשרות הבחירה ,חינה כאופן עקרוני פגי עה כאוטונומיה
של הפרט" )ת"א  1545/08אלפסי נ .סופר פארם ישראל בע"מ
)מאגרי נבו((.

עשיית עושר ולא במשפט
.158

כעולה מהעובדות המפורטות לעיל ,עשתה הנתבעת שימוש בשיטות מכירה אסורות תוך
הצגת מצגים כוזבים ביודעין בפני חברי קבוצת הנפגעים ,באשר למחיריהם הרגילים של
המוצרים שהציגה למכירה ולשיעורי ההנחה הניתנים ,ובכך התעשרה שלא כדין
בסכומים ניכרים על חשבונם.

0ל

הסעדים
.159

על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כדלקמן :

159.1

להורות לנתבעת לפצות את התובעת ויתר חברי קבוצת הנפגעים בגין הנזקים
המפורטים לעיל ,המוערכים בשלב זה בסך כולל ומצטבר של . ¤ 252,004,102.72

159.2

לחלופין ,באס ימצא בית המשפט הנכבד כי 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 )20ג( לחוק תובענות ייצוגיות.

159.3

ליתן צו עשה המורה לנתבעת לחדול מהטעיית הצופים באשר לשעורי ההנחה
הניתנים למוצרים הנמכרים על ידן ובאשר למחיריהם בכלל ובערוץ בפרט.

159.4

להורות לנתבעת להשיב על שאלונים ו/או לגלות את כל מידע ככל יידרש
להשלים את החסר לצורך איתור חברי קבוצת הנפגעים וחישוב הפיצוי המגיע
לכל אחד מהם ,וכן להתיר לתובעת לתקן את כתב התביעה הייצוגית בהתאם
לנתונים שיתבררו לאחר המצאת המסמכים וקבלת המידע כאמור.

159.5

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

159.6

לפסוק גמול לתובעת אשר טרחה בהגשת התובענה ובהוכחתה ,בשיעור שלא
יפחת בז 7<>/6-בתוספת מע"מ כדין ככל שידרש ,משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת
כלל חברי קבוצת הנפגעים.

159.7

לקבוע כי שכר טרחתם של
ב"כ התובעת יהיה בשיעור שלא יפחת מ 18^ -משווי
הסעד שיפסק לטובת כלל חברי קבוצת הנפגעים בתוספת מע"מ כדין ,עבור
טיפול וייצוג בתובענה בערכאה הראשונה.

21

סוף דנר
.160

לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בתובענה הייצוגית בין היתר לאור גובה
סכוס הפיצוי המגיע לחברי קבוצת הנפגעים ,והסמכות המקומית לדון בתובענה הייצוגית
אס תאושר ,בין היתר לאור כתובתה של הנתבעת.
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רשימת נספחים
נספח אי

| בוטל

נספח בי

חוות דעת מומחה

נספח גי

העתק הבהרת הממונה על הגנת הצרכן

נספח די

העתק עמוד רלוונטי מרישיון המשיבה  -סעיף 7.1.1

נספח הי

העתק עמוד רלוונטי מרישיון המשיבה  -סעיפים  7.18.1ו 7.18.2

נספח וי

העתק חשבוניות הקניה של שתי המיטות

נספח זי

העתק הדף מאתר היצרנית איקס מרקט בע"מ

נספח ח'

תמליל שיחה

נספח טי

תמליל שיחה

נספח יי

תמליל שיחה

נספח י"א

מפרט מיטת גומאוויר הנמכרת בכ 17,000-ש"ח

נספח י"ב

טבלת השוואת מפרטי מיטות מתכווננות

נספח י"ג

העתק פרסומים  :שופרסל דיל והמשיבה

נספח י"ד

העתק פרסום המשיבה מאתר האינטרנט שלה

נספח ט"ו

טבלת ממצאי בדיקת מחירים והנחות נטענות

.י

י
.

~

נספח גי
ן

1

חוות דעת מומחה

פסיכולוגיה ושיווק

לכבוד
רענן בשן ,עו"ד
דוא"ל )-13^.00.11כ�1ז@ח3ר331כ(1
א.נ, .

^^^^;1ונ מומחה

1

המזמין :עו"ד רענן בשן

§.00.!1תח�1<6ז3רח$נ@{00ח;1<€0
3.00.11תו!<6 1ח3רת5ע/^'.^0€י \-7י
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חוות דעת מומחה
שס המומחה :קרן אהרון
מען משרדה :בארי  26הרצלייה 46456

אני נותנת את חוות דעתי זו במקוס עדות בבית המשפט ואני מצהירה בזה ,כי ידוע לי היטב כי לעניין
הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה ,בבית המשפט ,דין חוות דעת זי כשהיא חתומה על
ידי ,כדין עדות בשבועה בבית המשפט.
ואלה פרטי השכלתי :

 -2012כיוס

לימודים ל , 1\/1./\. -לימודי תרבות הילד והנוער ,אוניברסיטת ת"א.

2005

תעודת קורס דירקטורים  ,מי"ל.

1987-1992

לימודי  1^1./^.התנהגות ארגונית ושיווק ,ביה'יס ראקנטי למינהל עסקים,
אוניברסיטת תל אביב )סיום חובות השמיעה ,ללא תזה(.

1982-1986

) 87\.בהצטיינות( מדעי ההתנהגות }פסיכולוגיה  ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה(.
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

ואלה פרטי ניסיוני :

- 1992כיוס

הקמה וניהול 'פוקוס  -פסיכולוגיה ושיווקי  :ליווי חברות וסטארטפ  ,מחקר שיווקי,
צרכניות ,פיתוח מוצרים ,אסטרטגיה וטקטיקה שיווקית.
תובנות באתר:
1ו.00.סחו31^6רח3ו001ז^.ץ^^
פרטים

-2005כיוס

מלווה עמותות שונות ,בהתנדבות ,ביניהן 'כיוונים' ו'מרנף.

2010

הוצאה לאור של הספר "סודות הצרכן הישראלי-כל מה שצריך לדעת כדי למכור
לישראלים'0.!1 .ס0.ח�1<611ו3וזו00113ז80://13001<.ו /1ספר זה הוא מהדורה שנייה
ומעודכנת לספר שיצא לראשונה תחת השם15' :ו91י 5רח�ז6רח!51ח - 00תובנות על
הצרכן הישראלי" )] .(2006נלמד במסלול 84ז - 1\/פסיכולוגית עסקית במכללה למנהל
מאז .[2008

החל מ : 1998

הרצאות אורח קבועות :המכללה למנהל  -מסלול פסיכולוגיה עסקית ;

הרצאות נוספות  :להב ; מתן� 'פרויקט מסלול' )להעשרת מנכל"יס במגזר השלישי(.
1992-1993

פאן-פיתוח ארגוני ניהולי.

1987-1992

פרסום טמיר כהן )יעקובסון( בע"מ )כיוס ז^נ ?. (.ניהול מחלקת 9חוחח13כן
ומחלקת מחקר איכותני.

1986-1987

מטפלת פסיכולוגית לילדים חריגים ,בית איזי שפירא ,רעננה.
£.00.11ח�(<611ו2רח@{00115ת1<616

ץ. ,

§.<:0.11ח!�1<6£ו3ו�ח$נ//.(0€ 1י'*\*י

רו
כ+ם
?00-15

פסימלנביה וש>11ק

מטרת חוות הדעת:
.1

אני כותנת חוות דעת זו במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית.

.2

על פי מה שנמסר לי ,התובעת המייצגת רכשה  2מיטות מתכווננות בערוץ הקניות ,בעקבות
המצג כי המיטות נמכרות לפרק זמן מוגבל בשיעור הנחה של כ 70 0/0-ממחיר השוק ואף ממחיר
המיטות בערוץ .בדיעבד גילתה כי הוטעתה וכי המחיר בו נמכרו לה המיטות הינו מחיר השוק
של המיטות ואף המחיר הרגיל בו הן נמכרות בערוץ.

.3

התובעת המייצגת ,על פי מה שנמסר לי ,חשה כי רומתה על ידי הערוץ ,מה שעורר בה כעס
ועוגמת נפש.

.4

בנסיבות אלו  ,לצורך הבקשה לאישור התובענה המוגשת על ידי התובעת המייצגת בגין העוול
אשר נגרם לה במקרה המתואר לעיל כייצוגית ,פנה אלי ב"כ של התובעת המייצגת על מנת
שאתן חוות דעתי כמומחית להתנהגות צרכנים ,לגבי העומד מאחורי שיטת השיווק של הצגת
מוצרים כנמכרים במחיר הנחה לעומת מחיר השוק הנטען שלהם ,וזאת תוך יצירת מצג כאילו
המבצע קצוב בזמן קצר .כן נתבקשתי לחוות דעתי לגבי ההשפעה שיש למצגי שווא באשר

? �

? ..
" .

לקיומן של הנחות ו/או שיעורן על הצרכנים.

להלן חוות דעתי:
ג.

מחקרים אקדמאים ומחקרי שטח רבים אשר נערכו בתחומים שונים ובכלל זה כלכלה ,ניהול,
קבלת החלטות ושיווק מוכיחים כי ניתן לבצע בקלות מניפולציות על התנהגות צרכנים לצורך
עידוד הקניה ,באשר הקונה אינו פועל תמיד כיצור כלכלי מחושב וכי הוא נתון להשפעות של
הטיות קוגנטיביות מסוגים שונים.

.2

הפסיכולוגים כהנמן וטברסקי ,זוכי פרס נובל לכלכלה )שנת  (2002זיהו מספר רב של הטיות
1

פסיכולוגיות שיטתיות המשפיעות על אופן החשיבה של הצרכנים .
.3

מאות מחקרי התנהגות צרכנים בישראל אשר בוצעו באמצעות קבוצות מיקוד ,ראיונות עומק
ומחקרים סטטיסטים על ידי במשך למעלה מ 20-שנה ,מצביעים על כך שההטיות האמורות
חלות גס על הצרכנים והקונים הישראלים וזאת בקטגוריות רכישה שונות ומגוונות החל
ממוצרי צריכה מתכלים ,דרך מוצרי אלקטרוניקה ,תקשורת ,טקסטיל ,ריהוט ,מוצרים
פיננסים וכלה בבריאות ופוליטיקה.

.4

הטיות רבות מתבססות על "שנאת ההפסד" של הצרכן והנטייה לייחס משקל רב יותר
להפסדים מאשר לרווחים זהים .לפיכך ,כאשר מוצגת לקונה פוטנציאלי הצעה המתוארת
כאטרקטיבית ,החשש לאבד את ההזדמנות ולהתחרט על כך שלא פעל ,גדול מהחשש שיפעל

1
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בצורה מוטעית .הצגת
הצעה באופן המעורר את שנאת ההפסד ,גורמת לצרכן לפעול
באימפולסיביות ובאופן לא שקול ,גס אס לא תכנן קניה מראש.
.5

הצרכנים הישראליים חווים
 ,בנוסף לשנאת ההפסד ,גם חשש מפני סיטואציה בה יוגדרו
כ" פרייאריס" .התוצאה היא
שגס אוכלוסיות בעלות יכולת להפעלת שיקול דעת ,מתנהגות
באופן אימפ ולסיבי בסיט ואציות
שבהן ה הזדמנות נתפסת כ ייחודית .מעניין לציין כי תופעה זו
חוצה גילאים ,ומאפיינת נשים וגברים כאחד.

.6

אחת הדרכים בהן מנצלים
המשווקים את ההטיות האמורות ,ויוצרים אצל הקונה הפוטנציאלי
תחושה כי ניצבת בפניו
הזדמנות ייחודית אשר אסור לו להפסיד ,מצג אשר כאמור גורס לקונה
להתנהג בצורה בלתי
רציונלית ולפתוח את ארנקיו וכיסיו ,הינה שיטת הצגת ההנחות.
מלבד החיסכון הכספי
הטמון בהנחה ,המחקרים מלמדים כי רכישה בהנחה מספקת לקונה
תחושת הישג ויתרון על פני אחריס
 ,ובכך מעצימה את תחושת הערך העצמי .צרכנים אשר קנו
מוצר שמחירו הוצג כ"מחיר
מבצע" הגדירו עצמם "צרכנים חכמים"" ,קונים המבינים .עניין". ,
"אנשים שיודעים מה טובי' ושלל תיאורים מחמיאים אחריס.
י . �.
בנוסף ,המחקרים מלמדים כי רכישת מוצר
במבצע הופכת את הקניה לחוויה של מעין "ציד
מוצלח" ומעלה את רמת האדרנלין בגוף.

.9

בדרך הרגיל נוטה הצרכן לייחס למוצר יקר
תכונות איכותיות יותר משל מוצר זול ממנו במידה
משמעותית .כך ,רכישת מוצר יקר
במחיר מוזל יוצרת אצל הקונה ציפייה כי תכונות המוצר
שרכש בהנחה ,איכותיות יותר ממוצר
מקביל אשר מחיר השוק שלו שווה למחיר המבצע של
המוצר אשר נרכש בהנחה.

.10

.11

המחיר המוצג לפני הנחה מהווה מחיר
ה תייחסות פסיכולוגי .המחקרים מלמדים כי הצגת
מוצר במחיר הנחה לצד הצגת המחיר לפני
ההנחה ,תוך הדגשת הפער ביניהם ,מייצרים
מוטיבציה לפעולה .כך ,ניפוח
מחיר לפני הנחה משמש להטעיה מכוונת ויוצר תחושה לא
מוצדקת של הזדמנות משמעותית ומייצר
הנעה לקניה גס במקרים בהם יתכן שלא הייתה
מתבצעת קניה
אלמלא הצגת ההנחה ושיעורה בהשוואה למחיר הקודם.

עוצמת ההשפעה אשר נמדדה משתנה
בהתאם לקהלים ולמוצרים ,ובמקרים מסוימים היא
מגיעה עד הכפלת הנכונות לרכוש את
אותו מוצר באותו מחיר כאשר הוצג כמחיר הנחה לעומת
מצב בו הוצג באופן רגיל )ללא מבצע(.

.12

טכניקה נוספת ליצירת מוטיבציה
והטיה לרכישה הינה הצגת ההזדמנות לרכישה במבצע או
בהנחה המוקצבת בזמן נתון וקצר.
בנסיבות אלו אין לכאורה זמן לבדיקת האפשרויות והלחץ
הפ סיכולוגי מתעצם .כתוצאה ממגבלת
הזמן ,מועצם גס החשש מ"פספוס" ההזדמנות ויכולת
השיפוט נפגמת עוד יותר .הקונה
 ,הזקוק לעוגן להישען עליו בעת קבלת ההחלטה ,נשען על

.7

.8
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המצג של פרק הזמן הקצוב אשר אס יחלוף בטרם יפעל הקונה ,תחמוק מידיו ההזדמנות ,
ובכך מעודד המוכר פעולה אימפולסיבית אצל הקונה.
.13

לצורך הכנת חוות הדעת צפיתי בערוץ הקניות במשך מספר ימים .אחת משיטות השיווק
העיקריות אשר זיהיתי בכל אחת מהתוכניות בהן צפיתי היא שיטת ההנחות .ההנחות
המיוחסות למוצרים אשר נמכרו בתוכניות אשר צפיתי בהן ,הודגשו שוב ושוב במהלך התוכנית
הן בעל פה ,על ידי המוכרים ,אשר הדגישו שוב ושוב כי מדובר בהנחה משמעותית ,מעבר למחיר
השוק ואף מעבר למחיר המוצר בערוץ ,והן באופן וויזואלי בכיתוב בולט על המסך .בחלק
מהתוכניות אף טענו המוכרים כי בדקו וראו במו עיניהם כי מחיר השוק חינו המחיר הנטען
בתוכנית .ההנחה מוצגת בשיטת הדירוג של הנחה על גבי הנחה ,באופן המדגיש לכאורה את
ייחודיות ההצעה והכדאיות בה.

.14

הערוץ אף מעצים את הפעלת ההטיות ,באמצעות הצגת ההנחה כחד פעמית ומוגבלת בזמן,
בבחינת הזדמנות אשר לא תחזור .כפי שסקרתי לעיל ,שיטת שיווק זו נועדה להסיר את העכבות
של הצרכן ולגרום לו לפעול באימפולסיביות.

.15

לפי מה שנמסר לי על ידי ב"כ התובעת המייצגת ,התחקיר אשר נערך במסגרת הכנת התובענה
העלה כי כל או לפחות רוב רובם של המוצרים הנמכרים בערוץ נמכרים במחירים המוצגים
כמחירי הנחה אשר שיעורה מוצג כנגד מחיר השוק הנטען ואף כנגד מחיר המוצהר כמחיר
הערוץ הרגיל .אולם  ,בפועל ,המוצרים נמכרים בערוץ אך ורק במחירים המוצגים כמחירי
מבצע ,ובפועל אינם נמכרים בשום פרק זמן במחיר המוצג כמחיר הרגיל בערוץ .במילים
אחרות  ,ההנחה הנטענת ,המהווה את אחד העוגנים העיקריים לקידום המוצר בערוץ ,הינה
הנחה פיקטיבית אשר אינה קיימת בפועל.

.16

ניפוח מחיר לצורך הצגת המחיר הרגיל כמחיר הנחה ויצירת מצג מטעה ולא מוצדק של קיומה
כביכול של הזדמנות משמעותית ,מהווה שימוש מניפולטיבי ופסול בהטיות אשר נלמדו בחקר
התנהגות הצרכנים  ,ויש בו כדי לגרום לקונים בשיעור לא מבוטל ,לרכוש מוצרים אשר לא היו
רוכשים לו ידעו את העובדות כהוויתן ואת מחיר השוק האמיתי של המוצר ואת שיעור ההנחה
האמיתי שלו.

.17

כאשר הקונה מבין כי המחיר ששילם עבור המוצר הינו מחיר השוק שלו ולא מחיר מבצע
המבטא הזדמנות ,הוא חש מרומה ,ו"פרייאר" ,אך פעמים רבות לא יספר לאחרים על נפילתו
בפח ואף לא ינסה לבטל את העסקה ,וזאת בשל הבושה שהוא חש בכך שהצליחו " לעבוד עליו"
ובכך שיצא "פרייאר'' ומאחר ואינו רוצה להראות טיפש בעיני אחרים.

.18

להטעיה הנובעת מניפוח המחיר לפני ההנחה והצגת הנחה פיקטיבית יש השלכה שלילית
ניכרת על אמון הצרכנים ,מבחינת אמון במבצעים באופן כללי והן מבחינת אמון בכללי
המסחר ההוגניס.
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נספח גי
העתק הבהלת הממונה
על הגנת הצרכן

הנחיה על פרסים והצגת מבצעים
בעקבות פניה של איגוד לשכות המסחר ומספר רשתות המפרסמות בתקשורת הארצית,
בכוונתי להבהיר ולחדד את הוראות חוק הגנת הצרכן בנוגע לפרסום והצגת מבצעים
בהתאם לפרשנות שניתנת על ידי.
 .1ההגדרה בחוק הגנת הצרכן התשמ"א  , 1981של "מכירה מיוחדת" היא הגדרה
רחבה הכוללת את המבצעים השונים בהם מוצעים למכירה מוצרים או שירותים
במחירים מוזלים יותר ממחירם הקודם:
סעיף 8

1
" מכירה מיוחדת '  -מכירת סוף עונה ,מכירת חיסול מלא או תלקי ,מכירה לרגל

אירוע כלשהו ,מכירה שבה מוצעת לצרכן הטבה נוסף על הטובין או על
השירותים שבעבורם שילם ,או כל מכירה אחרת שבה מוצעים הטובין או
השירותים של העסק ,כולם או חלקם  ,במחירים מוזלים לתקופה מסוימת ,שלא
בדרך מתן הנחה לצרכן פלוני;
 .2בסעיף  15בחוק קבועים הפרטים אותם יש לציין בפרסום המבצע :

סעיף ) 15א(
).א( עוסק שהודיע כרבים או במקום העסק על מנירה מיוחדת ,יבהיר אילו
טובין או שירותים כלולים בה ואילו טובין או שירותים אינם כלולים בה ,את
מחירם אצלו לפני המכירה ואת שיעור ההנחה או המחיר לאחר ההנחה ,וכן
תנאי המכירה המיוחדת.
 .3עלתה השאלה כיצד
יש לפרסם ,במבצע ארצי של רשת ,את מחיר המוצרים לפני
המבצע כאשר המחיר המוזל זהה בכל הסניפים ,אולם מחירם הקודם של אותם
מוצרים שונה בסניפי הרשת השונים!
כאשר מדובר בפרסום רשתי של מבצע והמחיר הקודם של המוצר שונה מסניף
לסניף ,אכן לא ניתן לרשום מחיר קודם הנכון לכולם.
לכן בפרסום ארצי ,בו המחיר הקודם שונה מסניף לסניף ,יוצג בפרסום מחיר
המבצע
בלבד בנוסף תופיע במודעת הפרסום הארצית ,באופן בולט ,הערה שתציין
כי
המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע ,שונה מסניף לסניף ולכן המחיר הקודם
הנכון לכל סניף מוצג בסניף עצמו כנדרש בחוק ) .בקרוב יובאו לאישור הכנסת

תקנות שיקבעו את גודל האותיות של מידע צרכני בפרסומות(.
בכל סניף וסניף יוצג המחיר הקודם ,הנכון לאותו סניף ,על המוצר שבמבצע או
בשלט הסמוך לו )במבצעים לתקופה שאינה עולה על  35ימים(  ,יחד עם מחיר
המבצע כנדרש בחוק.

 .4בפרסום הכולל את שיעור ההנחה על מגוון גדול של מוצרים שבמבצע כאשר לא
ניתן לציין את מחירם הקודם של כל המוצרים בפרסום  ,יש להוסיף ,באופן בולט,
הערה שתציין כי המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע ,יחד עם מחיר המבצע,
מוצג בסניף עצמו ,כנדרש בחוק .בכל סניף וסניף יוצג המחיר הקודם  ,הנכון לאותו
סניף ,על המוצר שבמבצע או בשלט הסמוך לו )במבצעים לתקופה שאינה עולה על
 35ימים(  ,יחד עם שיעור ההנחה ומחירו הכולל של המוצר כנדרש בחוק.
 .5יודגש כי מחיר המוצר ,לפני המבצע ,אותו יש לפרסם ,הוא המחיר האחרון בו
נמכר המוצר.
לדוגמא אס מחירו של מוצר היה  ¤ 100ובמסגרת מבצע לתקופה מסויימת נמכר
ב ¤ 50 -ולאחר מכן עלה מחירו ל ,¤ 70 -מחיר זה אינו מבצע .איו להציגו כמבצע,
הואיל ו"מבצע" זה מייצג עליה במחיר ביחס למחיר הקודם  - ¤ 50 -ולא הוזלה,
ולכן הצגתו כמבצע מהווה הטעיה של הצרכן.

 .6חריג לחובה הקבועה בחוק לציין את מחירו הקודם של מוצר שבמבצע יחול רק על
מוצרים המוצעים לראשונה למכירה בסניף.בחנות או בעסק  -ב"מחיר הכרות",
ולתקופה שאינה עולה על  35ימים .מעבר לתקופה זו  ,אס לא השתנה המחיר ,יש
להסיר את שלטי "מבצע" או "מחיר הכרות" כי מדובר כבר במחירו הרגיל של של
המוצר.

 .7אין לציין או להתיחס ל"מחיר מחירון"" ,מחיר מומלץ"" ,מחיר היבואן" וכיוצ"ב ,
כמחיר הקודם ,ממנו נקבעת ההנחה או ההוזלה לצורך מבצע ,אס אין זה המחיר
האחרון בו הוצע המוצר לצרכן.
 .8תקנה  6לתקנות הגנת הצרכן )מכירות באשראי מכירות מיוחדות( התשמ"ג 1983
מחייבת ציון התקופה בה היה המחיר הקודם בתוקף ,במקרים בהם תקופה זו
קטנה מ 21 -יום.
 .6עוסק אשר הודיע ברבים או במקום העסק על מכירה מיוחדת של טובין
חייב -
)(1
לציין בהודעתו את מחיר הטובין ומחירם בעסקו לפני המכירה
המיוחדת;
היה
לא
המכירה
שלפני
הטובין
מחיר
המיוחדת בתוקף �' 21מים
רצופים לפחות לפני התחלת המכירה המיוחדת ,יציין העוסק בהודעתו את
התקופה שבה היה המחיר בתוקף;

הרעיון העומד מאחורי תקנה זו הוא מתן כלי לצרכן לבחינת אמיתותו של המבצע.
"הגזלה גדולה" ממחיר קודם גבוה של מוצר שהיה בתוקף יום אחד בלבד ,אינה
"הוזלה גדולה"  ,אלא גניבת דעתו של הצרכן.
 .9במבצעים מסוג " "1+1יש לציין את מחירו הקודם של מוצר אחד ולעמוד בהוראה
המחייבת ציון התקופה בה היה המחיר הקודם בתוקף.

בכבוד רב
יצחק קמחי עו"ד
הממונה על הגנת הצרכן

נספח די

העתק עמוד רלוונטי
מיישיון המשיבה -
סעיף 7.1.1

 .6.7.2בעל הרשיון ימסור לשר ,למועצה ולממונה על חוק הגנת הצרכן ,לפי דרישת
מי מהס  ,עותק של כל תוכנית שחלה לגביה חובת הקלטה ושמירה כאמור
בסעיף .6.7.1
 .6.8חובת תחזוקה ותיקון תקלות
 .6.8.1על בעל הרשיון לתחזק את מרכיבי ערוץ הקניות באופן נאות ,שיבטיח
במידת האפשר פעולה רציפה של ערוץ הקניות והעברה נאותה של פעולתו
לכל מוקדי השידור של זכייני הכבלים.
 .6.8.2בעל הרשיון יתקן כל תקלה שמשמעותה הפסקת פעולתו או פגיעה
משמעותית בה מיד עס קרות אותה תקלה.
 .6.8.3בעל הרשיון ינהל יומן תחזוקה )להלן " -יומן התחזקה"( ובו יפרט פרטי
תקלות ,את שנעשה לתיקונן ,ואת פרק הזמן שארך תיקון כאמור ,ויאפשר
לשר לעיין ביומן התחזוקה האמור בכל עת ,לבדקו ולהעתיקו1.
יי

הגנת הצרכן

 .7.1כללי
 ,7.1.1על בעל הרשיון להפעיל את ערוץ הקניות ביושר ובהגינות ,תוך הקפדה על
קיוס הוראות כל דין.
 .7.1.2בלי לגרוע מכל הוראה אחרת ברשיון ,כפוף בעל הרשיון בפעולתו להוראות
חוק הגנת הצרכן ,ולכל חוק או תקנה רלוונטיים אחרים שעניינם הגנת
צרכן.
 ,7.1.3כל הוראה בסעיף  7זה הפונה לבעל הרשיון פונה גם לעובדיו ,שלוחיו או
אחרים מטעמו  ,וכל הפרת האמור בסעיף  7זה על ידי מי מהס תהא
באחריותו של בעל הרשיון.
 .7.2שיטות מכירה פסולות
 .7.2.1לא יעשה בעל הרשיון שימוש בשיטות מכירה אשר מכוונות או עלולות
להשפיע תת סיפית על צופים  ,כגון הבזקים קצרים של תמונות מוצר המוצע
למכירה ,בין במהלך תכנית המכוונת למכירת אותו מוצר ובין במהלך
תכניות אחרות.
 .7.3הסברים או מידע בכתב
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נספח ה'
העתק עמוד רלוונטי

מיישיון המשיבה -
סעיפים  7.18,1ו 7.18.2

.7.16.1.1במלה "באחריות" או "מוגן באחריותי'  ,אלא אם כן עשה בעל
הרשיון� אחד מאלה�.
א.

הציג את תנאי האחריות במהלך הצגת המוצר למכירה  ,בין בעל פה
באופן ברור ,ובין בכתב על גבי אקרן הטלויזיה ;

ב .שלח את תנאי האחריות ללקוח יחד עס המוצר  ,ובלבד שבאי-ציון תנאי
האחריות בעת הצגת המוצר למכירה לא היה כדי להטעות.
.7.16.1.2במלה "בחינם" או "חינם" ,אלא אס כן המוצרים או דוגמיות
שלחם ניתנים שלא בתשלום או שלא בתשלום נוסף ,להוציא דמי
משלוח ? ,ניתן להשתמש במלה "בחינם" גס אם על הלקוח לשם את
הוצאות החזרת המוצר ,אם חובה זו הובהרה בעת הצגת המוצר
למכירה.

 .7.17אי-שלילתזכות
 .7.17.1לא ישלול בעל הרשיון זכות המוענקת לצרכן בדין ,לרבות זכות שעניינה
תנאי אחריות.
 .7.18השוואת מחירים; הנחות
 .7.18.1השוואת מחירים בעל פה או בכתב ,של מוצרים המוצעים למכירה בידי בעל
הרשיון ,למחירים של מוצרים מתחרים או דומים ,תהיה מדויקת ,נכונה ,
ושאין בה כדי להטעות על ידי עיוות הנתונים המושווים.
 .7.18.2השווה בעל הרשיון מחירים ,או טען למתן הנחה  ,עליו לשמור למשך תקופה
של לפחות שנה סימוכ
ין� בכתב למחירי המוצרים או למחירים שלפני
ההנחה ,לפי
העניין ,אליהם השווה את מחירי מוצריו ,וכן למחירי מוצריו ;
שמירת סימוכין כאמור צריך שתיעשה באופן שיאפשר לגורם חיצוני לבחון
ולהגיע לכלל מסקנות ברורות בדבר הבסיס העובדתי עליו הסתמך בעל
הרשיון שעה שהשווה מחירים או טען לקיומה של הנחה במחיר.

 .7 19השוואות למוצרים אחרים
 .7.19.1כל
השוואה עם מוצר הנמכר על-ידי מתחרה צריכה להיערך בדרך הוגנת,
אשר לא תבזה את המתחרה ; אסור גס שההשוואה תטעה צופה סביר ,בין
ביחס למוצר העומד למכירה ובין ביחס למוצר אליו משווים.
 .7.19.2הבסיס להשוואה צריך להיות אחיד למוצר המוצע למכירה ולמוצר אליו
משווים ,במובן זה שעליהם להיות מוצרים מאותו סוג ,באופן שהשוואה
\011!4ט1ח ז10דו16ם10-1י01ג1ם65\161מ\1001116[11ג!ץ5(\122מ1(156111נ1ג601נ0ט\0;\<100רשיוו
ערוץהקניות� נוסח משולב<100.
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נספח ז'
העתק הדף מאתר
היצרנית איקס מרקט

בע"מ

א יק 0מתןט  -מיטה זנגית םתכווננת

/06/�13י

איקס מרקט -

איקס מ רקט בע"מ
רח ,השנהב 52
א.רנ .ברקן

תאריך03/06/2013 :

.

מיטה זוגית מתכ11נבת
מק" ט 5845

למיטה ישנם  4מנגנ1נים חשמליים :
לכל מזרן �2מנגנונים
אחד אשר ש1לט על הראש ואחד ששולט על הרגליים .
המזרנים יושבים על
שוחת של ברזל אשר מפריד בין המזרן לא רגז מצעים .
המיטה
והמזרנים מצופים בבד נובה יוקרתי בשילוב צבעים .
הבד
דוחה
קל
נוזלים
לניקר
עבה
וחזק במיוחד
המיטה עשוייה מעץ 0נדוויץ  .י
למיטה גב מעוצב :
גב דגם אמב0ד1ר-
גב המיטה הינ 1מ רובע בעל מראה יוקרתי)בד נועה ).
ארגז המצעים :
המערכת
משולבת
בארגז מצעים מרווח ועמ1ק עם בוכנות להרמת הארגז .
1בעלת
גישה
נ1חה וקלה משלושה כיוונים לאיח ]10מצעים ואין 0פ1ר פריטים
 ,הארגז עש1י מעץ 0נד1ויץי בציפוי פורמייקה לבנה .
עומק הארגז"0 20 :מ
רגל" המיטה :
עשויים מניקל
בצבע
כסף
אורך ה
רגליים:
"0
5
מ
מזרני וי0ק 1גיל 500ו- \/אורטופדיים
המיטה
מ רופדת ב0פ1ג של פולימרים  2שכבות -וי0ק0 ,1פ1ג 0ג1ל
)הינ0 1פוג גמיש ,אינ 1שוקע ויחד עם כל הספוגים מקנה את
ההתכו1ננ1ת
למזרן,ר;1א
נ1ח
לשיבה (01פוג 0ופר 0ופט)רך( 0ר " ,כ שכבת "0 2מ ו'0ק. 1
שכבת ה1י0קו אל0טי-גיל האיכותית אשר
פ1תחה במיוחד במעבדות עבור סוכנות החלל נא0א .
שכבת נוחות ופינוק עשויה מח1מר חדשני וייחודי המסייע
בחלוקת משקל אופטימאלית של הגוף באופן שווה על המזרן בעת
השינה .מדובר בשכבה אלסטית העשויה מחומר רך /גמיש
המדמה תנוחות זיכרון אשר נ1צרת בזמן שכיבה על המזרן ובעזרת
ח1ם גופינו הח1מרמתעצב בהתאם לתנוחה בה נשכבנו
1ת1רם לפיזור הלחצים שאנו מפעילים על המזרן בזמן השינה .בזכ1ת�
התנוחות הקיימות ב - ^500חוזר החומר לצורתו המקורית
בכל פעם 1אינ 1שוקע .בכך תורם לנ!ח1ת ולבריאות השינה .
למזרן "0
 2מ שכבת ויסקו אלסטי-גיל המתאימה את עצמה למבנה
הגוף= .ח1מר הויסקו אשר סופג את הלחצים המופעלים במהלך
הלילה
א1תם
ומפזר
,
מתאים
את עצמ 1לקימורים במבנה הגוף ומעניק
תמיכה מלאה לגב התחתון ,מגיב לטמפרטורת הגוף ויוצר
תבנית לכל קימור בג1ף !
מפחית
את כמות ההתהפכויות בלילה ומאפשר שינה רציפה יותר
1בכך מאפשר לקום בבוקר ערניים  ,רעננים וטעונים באנרגיה .
משפר את זרימת הדם .

?

איקס מרקט-מיניה ז וג ית מתכו1ננת

13/06/13

דרגת ק1שי בינובית)קשיח למחצה )

מידות המזרנים:

רוחב"0 160 :מ) "0 80מ כל מזרן )
אורך"0 200 :מ

מידות המיטה :
רוחב "0 170:מ
אורך"0 215 :מ

גובה הגב מהרצפה 65:ס'ימ

גובה כללי מהרצפה;"0 48מ
עובי ה מזרן "0 21 :מ

* בבניין
ללא מעלית ישלמו  50ש ייח_ ת01פת דמי הובלה לכל
קומה
שלישית
קומה
מעל
כולל(,
)לא
למוביל
דה"כו מקומה רביעית ומעלה

* התמונות להמחשה בלבד.
" מפרט זה הינו
תלקי ו/א 1זמני ובכל מקרה תקף ליום הדפ0תו בלבד.
*•* הזמנת
המוצר
תעשה
בתת*םלזמיב1ת11חמפרט המ/צג באגנר מממ הודפס

דף זה,
עובר למועד ההזמנה בפ1על ,ובכפוף לתקנון האתר.

*
הצעה זו בת1קף ליום הדפסתה בלבד.
ט.ל.ח.
הדפ0
הודפס מהכתובת:
10^00110=56ק?ק^0.35ח01-1ט^10ק/ק0ר(.11/5ם1<61.0ק3רז
�
מ://^/^^/.ק11וז

2/2
ס156
01ו^10ק ?ק^33סנ*�0זק
1חו1ק^1/5^0ג31^8100.וה?.^'.

נספח חי

תמליל שיחה

שיחה שהתבצעה בין תחקירן המשרד לבין עירית  -נציגת ערוץ הקניות
הנציגה:

ערוץ הקניות שלוס מדברת עירית במה אפשר לעזור!

תחקירן ;

שלום..

הנציגה :

שלום ,כן בבקשה..

תחקירן:

אני רוצה..ראיתי מיטות בתוכנית אתמול ,אני רוצה להזמין..

הנציגה :

באיזה תוכנית? במוצר היוסז

תחקירן:

כן

הנציגה :

מוצר היום נקרא מוצר היום  ,כי הוא נמכר רק באותו יום  ,תן לי לראות אם יש לנו איזה
דיל על מיטות ..אנחנו מדברים על מיטות וחצי שהיה!!..

תחקירן:

כן.

הנציגה :

המבצע הזה כבר נגמר מה שהיה אתמול ,היית יכול להזמין עד  12בלילה ...אבל היוס
בשעה תשע בערב תסתכל ככה מחמישה לתשע או מתשע וחמישה כי לפעמים זה עולה או
קצת לפני או אחרי ,יהיה דיל ל 10-דקות על מיטות וחצי ,תראה אותם בשידור ואס

תחקירן:

תרצה להזמין תתקשר לפה ,יעשו לך את ההזמנה.
לא .אני רוצה את המיטת אביב הזאת שראיתי..

הנציגה :

מיטת אביב כבר נגמר ,אי אפשר להזמין ,היה אפשר להזמין אותה אבל אתמול.

תחקירן:

אבל אני מוכן לשלם אפילו את המחיר הרגיל זה 3, 725

הנציגה :

אני מבינה אבל אני לא יכולה למכור לך משהו שאין לי ....אין לי למכור לך את זה  ,זה
נגמר ,זה היה אתמול עד  , 12המבצע הזה נגמר

תחקירן :

אבל יש לו גם מחיר רגיל בערוץ ,לא רק המחיר של המבצע..

הנציגה :

אין לו מחיר רגיל! אי אפשר לקנות את זה לא במסגרת המבצע...נגמר המבצע ,נגמר .אי
אפשר לקנות את זה .צריך לחכות שיהיה עוד פעם.
הבנתי

תחקירן:
הנציגה :
תחקירן�
הנציגה :
תחקירן:

אם אתה רוצה ספציפית את אותו דגם  ,אתה צריך לחכות שיהיה לנו עוד פעם מבצע כזה
הבנתי ,טוב..
תראה אס אתה רוצה בתשע את מה שיהיה או לחכות שיהיה לנו עוד פעם את הדיל ש...
בשום מצב אי אפשר לקנות אותה במחיר הרגיל זז

הנציגה :

אי אפשר לקנות אותה בכלל!! התוכנית נגמרת ,אי אפשר לקנות .זה צריך לחכות שיהיה
עוד פעם מבצע.

תחקירן:

הבנתי" וכל כמה זמן יש כזה".את אותו מבצע...בערך!

הנציגה :

יש לנו".כמעט כל שבוע יש לנו איזה דילים על"
לא  ,על המיטה הזאת נגיד.

תחקירן:

תחקירן:

אני לא יכולה לדעת מתי תהיה עוד פעם בשידור ,אס אתה רוצה להשאיר לי טלפון,
כשהיא תהיה עוד הפעס אני אודיע לך..
אני אסתכל כבר היוס בתשע ,נראה מה נעשה..

הנציגה :

הנציגה :

או-קיי

תחקירן:

טוב תודה

הנציגה :

בבקשה.

תחקירן =

ביי

נספח ט'
תמליל שיחה

שיחה שהתבצעה בין תחקירן המשרד
הנציגה:
תחקירן�:
הנציגה:

תחקירן:
הנציגה:
תחקירן:
הנציגה:
תחקירן:
הנציגה:
תחקירן:
הנציגה:
תחקירן:
הנציגה:
תחקירן:
תחקירן:
הנציגה:
תחקירן:
הנציגה:

לבין אורנה  -נציגת ערוץ הקניות

שלום מדברת אורנה...
שלום אורנה ,אני רוצה לקנות

מיטה מתכווננת מאצלכס...

אתה רואה את זה באינטרנט /
לא!
אני ראיתי את זה באיזשהו שידור אצלכם.

יכולת להזמיו את זה רק באותו יום...
זה נקרא בולוניה י

יכלת להזמין את זה
באותו יוס ,זה כבר לא רלוונטי יותר..
לא
 ,בסדר ,אני לא מחפש את זה במחיר של
המבצע אפילו במחיר הרגיל של הערוץ.
לא אי אפשר
בכלל לקנות את זה! זה פר אותו יום.
אבל במחיר הרגיל של הערוץ גם לא ז

לא ,גס אין
אפשרות ,מיטה מתכווננת זה היה
כן ,בולוניה!

אני אגיד
לך מתי יהיה ,יש עוד פעם מיטות ..שניה
תסתכל ביום שבת ב 20: 30-בערב..
הבנתי
 ,אבל אני לא מצליח להבין למה אני
לא יכול לקנות את זה במחיר הרגיל
כי דילים שנמכרים באותו היום
רק במחיר
מבצעל הוא לא נמכר במחיר רגיל?

הוא לא נמכר...בדיוק!

תחקירן:

הבנתי..

תחקירן:

זה בטוח מה שאת אומרת?

הנציגה �.

מאה אחוז.

תחקירן:

טוב ,תודה.

הנציגה:

ביי

נספח י'
תמליל שיחה

שיחה שהתבצעה בין תחקירן המשרד לבין לינוי  -נציגת ערוץ הקניות
הנציגה :

ערוץ הקניות לינוי איך אפשר לעזור ?

תחקירן:

שלום

הנציגה:

וברכה

תחקירן:

המסלול ריצה <ו08ץ הזה הוא עדיין בהנחה!

הנציגה:

כן ,עכשיו עד אה ...לעשר דקות.

הנציגה :

המבצע הזה כמו שראית בשידור ב 250 , 2 , 450-הובלה והרכבה.

תחקירןי.

הבנתי ,ועד מתי אני יכול להחליט?

הנציגה :

רק עכשיו! זה ל 10-דק! זה היה מ 17:40-עד  .17: 50זה הכל

תחקירן:

הבנתי...

הנציגה :

אתה מעוניין לעשות את הרכישה?

תחקירן :

אני עוד מתלבט ,אני עוד לא הספקתי לבדוק את ה...

הנציגה :

הבנתי ,או קיי ,אז אם לא עכשיו תחכה למבצע אחר שלנו בסדר?

תחקירן:

רגע אני יכול אס לא המחיר קופץ ל? 4090-

הנציגה :

לא ,אנחנו מוכרים אותו רק במבצע ,אין אותו בשוטף,

תחקירן:

אהה באמת...ז

הנציגה :

רק שהוא בדיל ,נכון...

תחקירן:

הבנתי...אז המחיר בערוץ  4,090לא רלוונטי ?..

הנציגה :

לא.

תחקירן:

או קיי

הנציגה :

הוא נמכר כרגע היום רק במבצע  2,450שקלים.
בסדר ,אבל את אומרת שגס מחר אני לא אוכל לקנות אותו במחיר הרגיל
לא כי זה במבצע ,יש לי רק בודדים וזה כרגע במבצע ,אין לי ,כשזה יורד מהשידור אנחנו

תחקירן:
הנציגה:

סוגרים את המכירה ולא מוכרים אותו יותר.

תחקירן ?.

הבנתי ,טוב תודה

הנציגה :

בבקשה

נספח יי'א

מפרט מיטת גימאתיי
הנמכרת בכ"¤ 17, 000
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דף ראשי << מיט1ת מתכו1נבות << ו6111131

מיטה מתכווננת�  81111811זוגית דגם :ר!:81ח8

)^ מידע על המכירה
?י
- 1^1** 4,2.ן ( ^ " *?4£,� ' .

|
1

י!!^ ^

להגדלה לחץ כאן

קנה עכשיו !
לפרטים ושאל1ת02-6733409 :
]< תכונות ומאפיינים

|

מיטת בר'טיש -ר1151ה6
מיטה מע1צבת עם משטח1
שינהא1רט1פז�'ם מתכ11בבים מקםצה\ /
חוג מזרנים לבחירה :וי0קו או
לטקס
מק^צה \./

גודל המיטה  160/200נטו )ניתן גם בג1דל  80/200ו ללא תוספת עלות(
צבע; מג11ן רחב של צבע'ם
מנגמן המיטה ,01333 ^ :א1רט1פדי רב-אזור*.
 5מפרקים 4 ,מתכהננים
המנגטן טשא משקל עד  350ק"ג.
המערכת ע1מדת בכל דריש1ת התקינה הבינלאומית.
המיטה נזג'עה עם ז1ג מזרנים מקבזצת \ /קע
 01�0הניתנים לבחירה:
מזרני וי0קו אלסטי:
 .1דגם  - 535וי0ק! אלסטי גמיש
 .2דגם 70'1 - $5£ן 1אלסטי קשיח
ה1י0קו שלם רגיש לטמ3רט1רת הטף ומשנה את מצב
הצבירה שלו בהתאם לת1ם הטף ,תכונה זו יוצקת תבנית מדויקת של
מרקם טף המשתמש .ה!י0קו שלם בעל יםלת ספיגה של 0/0
בזכ1ת
אשר
80
הגוף,
ע1מ0
את
מפזר
זו
תמנה
מסייע בסחרור
מחזור הדם ומונע את רםפעת העקצוץ והנימ1ל.
מזרני לטקס:
\12

,

^3921^=1306 38ה£נק^^35ע?0^1וג
^5^^65/ג^3^0(x^<x11^^6וק!^!ו^�.:>3ו^1זז

גומא1ויר רה'טים |ו>5ט811

 .1דגם  - 959לטקס גמי ש > 100 0/לטקס!
 .2דגם  - 858לטקס קשיח י
איסת
מי1צר
בתקן
מנגטן אבטחת
14001
הלטקס שלט
תחת
ס 13ובשיתוף 53 ^^^6Xק 36ציפת ,ברישי!ן  ?116111איטליה .

25/06/13

מזרן ח-צדדי:

דגם 936 :צד ויסק! צד לטקס ה ניתן להפיכה.

 30ימי ניסיון על הגלזרנים.-
אץ טרך לישון על בייל![!
הבד העוטף את המזח ביתן לכיבוס.
סוגי בדים לבחירה:
 .1בד הקשמיר )1ווחו*0<35
בד הקשמיר מיוצר מסיבי
צמר טבעי של עיזי הקשמיר הגדלות בחבל קשמיר אשר בצפ [1הוד.1הבת� יד1ע כאיכות 1בזכות היותו
בניגוד
בעל מרקם רך ונעים ,
הרגילה
הכבשה
לצמר
סיב הקשמיר ידוע בהיווק אוורירי ומונע הזעה .בד הקשמיר משמש
לחליפות י! קרתיות מאוד 1לעיטור* זוהר בארמ1טת המלוכה.
 .2בד 36ח16ח1
בד בשילוב
מגנטים
הסיב
,
האלקטרו סטטי בבר מכיל ליבה תלת אונתית עטופה במעטפת נ"לון דקה  ,לוכדת את האלקטרונים
המשתמש
מג!ף
)משחררת
במתח
אותם
נמוך
על יד' כך פורק הטף את המטע[ הסטטי המט 1בו במהירזת של עד פי  3מבד
רגיל  ,דבר הגורם למשתמש להכנס למצב הרדמות מהר יותר.
 .3בד
 - ^3x10001חדש!
הבד מיוצר בטכנ1ל1ג"ת�ח^י 011המשלבת
בת1ך סיבי הבד קפסולות מיוחדות הסופגות את נהלי הגוף וממחזרות א1ת 1לאפקט
קר ויבש .הבד פ1תח בקונצרן ^6xץ60
במי1חד
רדו516ץ*1555ו3
עב1ר
במדיטת חמ1ת .שילוב בד זה במזרנים יצוקים כגון ויסקו
מאפשר ניצול מירב' של תכוטת המזק ומפחית בא1פן דרסטי את הרגשת החימום.
אחריות:
 20שנות אחריות למזרנים.
 10שנות אחריות למנגנון החשמלי.

| קנה עכשיו ו
דף ראשי | אודותינו [ יצירת
קשר | מזרנים | מיטות מתכווננות | מכירה מתצוגה | מגצעים מיוחדים |
סניפים

מ^נג 1.י^יבה
חדרי שינה חדרי ילדים מזרונים
"
במבצו^ מזרן מזרזו זוני מזרון לטקס מיזרונים
מזרן זוגי מזרן ל0ק 0מזרון אורטופדי מזרו וי0קו מזרוו וי0קו מזרו ני
לטק
זיקים
מזרנים
9
זוגיים
מזרונים
מי�זרון
מזרונים תל אביב מזרונים חיפה מזרונים

2/2
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=1ק39214
30638
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=
111
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נספח י"ב
טבלת השוואת מפרטי
מיטות מתכווננות

טבלת השוואת מפרט טכני מיטות מתכוובנות
מיטה מתכווננת ערוץ הקני1ת
לא

פרמטר
/
להפיכה
מזרנים ניתנים
להחלפה
\|^.11 1 ? 1-1 .111 1^/.
| 1 1 1,1 1 1 *1^/

1

אפשרות בחירת דרגת קושי המזרן
אפשרות בחירת 10ג בד המזרן
1
אפשרות כיבוס הבד העוטף את המזרן
מנגנונים תוצרת
|
מס י מפרקים במנגנון �^^
מנגנון התמיכה של המזרנים
|
אחריות מנגנונים
אחר'1ת למזרביח
1
אפשרות בדיקת המזרון למשך  30יום ללא התחייבות
החומר העוטף את את המיטה
/ו .ו - _1וווו!*.
.

1

וון 1 > -וןו  111.1,1ני^ו

[

המערכת עומדת בדריש1ת התקינה הבינ"ל

|

מחיר שוק

|

/< /

לא
לא
לא
לא ידוע
מפרקים 4
שורות של ברזל
שנה
י'ירו! !1ייח
לא
דמוי עור
ג,£ 0 1

לא ידוע

5,000

1

מיטה מתכווננת גומאווירדגם 6^11138
כן
|

1
1
1

1

_^ ____

|3

כ[
כן
כן
גרמניה
מפרקים 5
סרגלי תמיכה עמידים
עשר שנים
י""יי^ "ייי�
כ[
עור
0י
�מ 0

כ/

[

16,352

__

נספח י"ג
העתק פרסומים :
שופרסל דיל והמשיבה
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דגם 6200ק32
 3שנות שירות ואחריות מלא1ת מבית ניופאן ! מתקן קירי והתק
טלו-זיה  1_£0 1-10 ^£^0¥ 32מ0דרת \[:?£02/
/ה\10-^6ע^ כי1ון ממ1חשב של ע1צמת הא1ר במ0ך בהתאם לע1
בחדר
X2
10\/\/
רמקולים עוצמת"ם במיוחד:
מעבד דיגיטלי^�0ק
ח ^618 8131מסדרת  20 12לתמ1נה עשיו
מנגנ1ן ח0163
 ^1110חדשני המאפשר לרא1ת תמ1נת מסך רג'1
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01300
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מחיר בערוץ:
¤ 2985
נו0פת:
הנחה
¤ 1195
כולל
מחיר
דמי משלוח¤ 1790:
^^_^____
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היום:
1790
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\>^לק11<??0
מס י
תשלומ
ים:
ללא
5
עד
ריבית3£= 14 !?35/א
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זמן א00קח:

ו]0 11ג0ט

לותמ�נה טלפ1ג נת 03-5152121

^ לחץ לתמ1נה גד1לה

י
 14ימי עבודה

רש י מת ר ןכש י ם :

דמי משלוח:

¤ 0

א חריות:

מס הזמנה

שם

 36חודשים

יש1ב

מספר תשלומים:

ניופאן בע"מ

392660

י .היכדי

392655

עד  5ללא ריבית

אודות ה0קק 1אפשרות איסוף
?

392631

לחץ לפרטים

א,אפלל1
ח .שובבו

בית עייף
אשדוד

392627

נ ,יעיש

טבריה

למוצרים נ01פים של הספק לחץ

למוצרים נוספים בקטגוריה
לח ? כא1

392599

י.חרוש

5000

392587

מ,צפרי
ר,מלר

אשקלון
4000

392549

א .אלבז

ירושלים

נותן האחריות:

;

מפרט טכני

—
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�32גודל מסך )אינצ0
יח 0ניגנדיות 1:4,000,000
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מעבד תמ1נה 10811
בהיר1ת/2-רח3500€1
זח6תז396ח^3ז -3 0 00101כלול
סי ?:ח-^/1613 8^31כלול
1101ח301< \\$\\ 00ג-/^011^5 £כל1ל
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392586

392522

י 1בב

39250 3

צ .ברח3ים
ר,שטיינפלד

392423
 ,י^ .
392384

ז .ברמ.ם

392477
0

0

0

392338
392317
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ש ,פטיטו
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9000
קריית אתא
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1
בת^ם
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ביטוח מחיר  -במידה 1תמצאו את המוצר במחיר נמוך יותר-תזוכו
בהפרש.
1
/0*-152ב1וצר ה 1ם-8/ח/00י*.2* .£י**

20^X5/13

3 32?8200נ705^1ם1_£טלו�זיה

הספק רמקולים  10X2וואט
הרמקולים נמצאים בצדו האחורי של המ0ך למטה
חירורים

.

 /0ל

לפרטים נוספים לחץ כאן
לקוחות שהתעניינו במוצר זה התעניינו ך.ם ב:
^^1ב1ה==נ ^ 705^18טל1יזיה 1-£0בגח�ל "40

לל

כניסה לאחני1ת-כלול
החיבורים ממוקמים בצד המסך
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תכונות נוספות
*ח6רח©39ח-30 001011\/13בקרה ושליטה על כל צבעי הייסוד של

0ז? חו-1\/16*3 813מעבדים דיגיטליים המשפרים את מרכיבי .
התמונה העיקריים לתמונה תלקה וטבעית.
1 0001101ו*9ו1<1ם1 83ח1611196ח-1שליטה מתקדמת על תא1רת

.

^0 708^18ל1יזיה  1_£0 30 ''46במחיר
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המסך האחורית
/\/ג ^1110�\*6כיוון ממוחשב של ע1צמת הא1ר במסך בהתאם לעוצמת
הא1ר בחדר
המסך מתחבר למחשב

מידות ומשקל:
מידות כולל מעמד )בס''מ( :ג!בה ,54.6-תחב ,73.4-ע1מק, 14.5-

י
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במחיר של  5392ש"ח בלבד.
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מידות ללא מעמד )בס " מ( :גובה ,48.4-חחב ,73.4-ע 1מק,6.5-
משקל )ק " ג( 4.5
אורך כבל חשמלי כמטר וחצי
צבע; שחור
אחרי1ת 3 :שנות שירות ואחריות מלאות מבית ניופאן
'' ההתקנה השולחנית כ!ללת חיבור לחשמל ולממיר כל ע1ד הממיר
נמצא בעת ההתקנה.
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המחיר המומל'ן נמסר ע" 1הספק ואינו משקף בהכרח את מחיר השוק.מומלץ לבד1ק את מתיר השוק לפני הגשת ההצעה.המכירה בכפוף לתקנון.
התמו13ת להמחשה בלבד .כל הזכויות שמור1ת על פי כל דין .כל המ1צרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין באריזותיהם המקוריות ונהנים
מכל תנאי האחריות והשרות המקובלים .התשל!ם בכרטיס אשראי בלבד.כל המחירים המוצגים באתר כנללים מע"מ המחירים אינם כוללים דמי טיפול
ומשלוח .לקוח יהיה פט!ר מדמי טיפול ומשלוח אם יבחר לקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי ממחסני הספק א 1ממרכזי השירות של ערוץ הקניות לפי
הכת1בת המופיעהבעמח� ההזמנה ,לאחר תיאום טלפוני מראש.
אין באפשרותנו להבטיח שהמוצר אותו רכשת 'סופק לך במקרה של היעדר מלאי אצל הספק.
ערוץ הקני1ת מאפשר לך להשתמש במנגנון חפ1ש חכם למציאת מוצרים לגן ולבית.תוכל לבצע כאן קניות של מוצרים איכותיים במחירים
או פלזמה בכל הגדלים הקיימים  166טלויז'ה  \06 ,משתלמים .באתר תמצאו טלויזיות של מיטב החברות בטכנולוגיות שונות :טלויזיות
בשוק� .בנוסף האתר מציע מבחר גדול של מוצרים בתחום מחשבים ניידים  ,מזרונים ,ריהוט מטבח  ,חדרי ילדים ו נוער ,פימת אוכל וגם
.מערכות ישיבה במגו1ן רחב של דגמים כורסאות טלויזיה ומוצרים רבים נוספים
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העתק פרסום המשיבה
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מי אנחנו

^1ר£/י הקנ'וו/

•^5
ן| קנקת שעושות ?ר את זה
^ |
דף ה ב ת < מ 1אנחנו

מי אנחנו
.ברוכים הבאים לאתר ערוץ הקניות האמין והמשתלם בישראל!
ערוץ הקניות תוקם בשנת  1995ותינו בבעל1ת משותפת של קבוצת דחף וגלובוס גרופ הפקות שחברו יחדי! ויצרו את מרכז הקניות הטלוויזיוני
הראשון בישראל עם חזון ע0קי ברות ל0פק לכם חווית קניה מושלמת באמצעות תמהיל מ1צרים מגוון ועשיר ,מחירים משתלמים 1מעל לכל -שרות
לקוחות אחראי ומחייב הע1מד בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
באתר הערוץ תוכלו למצ1א מבחר עצום של אלפי מ!צרים מצויינים שעברו בקרת איכות המפקחת )מוודאת שתקבלו את המוצרים האיכותיים ביותר.
עד הי1ם רכשו בערוץ יותר מחצי מיליון איש מעל שבי מיליון מוצרים!
על מנת לספק לכם את הביטחון המקסימלי בקניה באתר ,השקענו משאבים רבים ביצירת מערכת לאבטחת מידע ושמירה על פרטי!ת המבוססת על
הכלים המתקדמים ביותר בתחום.
האחריות למוצרים היא מלאה ,ונציגי שרות הלקוח1ת ישמחו לענות על כל שאלה ולעזור בכל דרך אפשרית כדי שגם אתם תיהנו מחו"1ת הקניה
המשתלמת ביותר בישראל.

ערוץ ללא הפסקה
ערוץ הקניות משדר  24שע1ת ביממה  363יום בשנה ומציג מדי שבוע עשרות מוצרים חדשים למאות אלפי צופים בכל רחבי הארץ .עשרות תוכניות
לאורר כל שעות היממה מציעות מג1ון רחב של אפשרויות קניה החל ממכירות קבוצתיות וכלה באינ0פור מבצעים מיוחדים המבטיחים את המחירים
הטובים ביותר ובנוחות קנייה מקסימלית .הערוץ הוקם בשנת  1995ומשרדיו ממוקמים בבית דחף בתל-אביב -יפו .הערוץ הינו בבעלות משותפת של
קבוצת דחף -קבוצת הפר10ם מהמובילות בישראל -וגלובוס גרופ הפקות -החברה הגד!לה בישראל להפקה ,שווק והקצת סרט'ם.

ערוץ נוח לק ניה משתלמת והוגנת
בערוץ הקניות ניתן למצוא מאות מוצרים המקיפים כמעט את כל תחומי החיים ממוצרי חשמל ואלקטרוניקה ,מחשבים ,מוצרי צילום ,ועד לרהיטים
לבית ולגן ,כלי בית .קוסמטיקה ,טיפוח ,תכשיטים ועוד  .מתוך הקפדה על שירות ואמינות קיימת הקפדה מיוחדת של מסירת מידע מפורט על כל
מוצר ומוצר באמצעות שלושה כלים :המנחים בטלוויזיה ,מרכז הזמנות המשיב על שאלות בטרם הרכישה 1מרכז שרות לקוחות המספק תשובה לכל
שאלה לאחר אספקת מוצר .כל המוצרים ללא יוצא מן הכלל עוברים סינון קפדני ע" י מחלקת בקרת איכות פנימית של העתץ כדי ל1ודא שהם ע1מדים
בסטנדרטים המחמירים ביותר של תקני האיכות .בנוסף -מתוקף פעיל1תו של ערוץ הקניות ברישיון משרד התקשורת כל פעילות ערוץ הקניות ה'נה
בשיתוף פעולה מלא עם משרד ה תעשיה והמסחר.

ערוץ של כולם
חשיבות רבה ניתנת לאיכות השרות המוגש לציבור ולמקצועיות השיו1ק והמכירות ,לכן כל נציגי השרות והמכירות עוברים ה כשרה מקיפה ומחויבים
לשרות אדיב מקצועי ומהיר .מרכזייה משוכללת העומדת לרשותם הופכת את תהליך הקניה לפשוט יעיל וזמין .מזמן הקמתו ועד היום נמכרו בערוץ
הקניות למעלה משני מיליון מוצרים לכחצי מיליון לקוחות מרוצים וכפי שעולה מסקר שביעות רצון ,ציבור הלקוחות מביע שביעות רצ1ן גבוהה מרמת
שרות הלקוחות ואיכות המוצרים .המספרים מדברים בעד עצמם 54 :אחוז מהלקוחות שבים וקונים בערוץ הקניות ) למעגל זה מצטרפים מדי חודש
מאות לקוחות חדשים.

הערוץ פרוס לפניך
אתת הסיבות לאמון הרב שמקבל הערוץ מקהל הלקוחות היא עמידה בה תחייבויות ודיוק בלוחות זמנים .לרשות הערוץ עומדת מערכת הפצה
ולוגיסטיקה מפותחת ומשוכללת הדואגת שהמוצרים יגיעו לכל בית בישראל מדן ועד אילת בזמן וללא עיכובים .בנוסף לאפשרות הניתנת לצרכני
הערוץ לרכוש מוצרים באמצע1ת שיחת חינם בטלפון ,פרו10ת גם ארבע חנויות בערים הגדולות בארץ :תל-אביב ,יפו ,חיפה ו באר שבע  -ובכולן
מוצעים מאות מוצרים במבצעים משתלמים ,מחירים הוגנים ואף הנחות גדולות במיוחד לעודפים ומוצרים מתצוגה .ערוץ הקניות מציג למכירה את
מגוון המוצרים הרחב גם דרך קטלוגים המופצים למאות אלפי לקוחות..
עודכן בתאריך 15/07/12 :
ערוץ הקניות מאפשר לך להשתמש במנגנון חפוש חכם למציאת מוצרים לגן ולבית.ת1כל לבצע כאן קניות של מוצרים איכותיים במחירים
או פלזמה בכל הגדלים הקיימים  \66סלויזיה  \06 ,משתלמים .באתר תמצאו טלויזיות של מיטב החברות בטכנולוגיות שונות; טלויזיות
בשוק .בנוסף האתר מציע מבחר גדול של מוצרים בתחום מחשבים נ"ד'ם ,מזרונים  ,ריהוט מטבח .חדרי ילדים ו נוער ,פינות אוכל וגם
.מערכות ישיבה במגוון רחב של דגמים כ1ר0אות טל1יזיה ומוצרים רבים נ1ספ'ם
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מחילים והנחות נטענות
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בית משפטה�

מדבקת ז הו ת ק

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

~~

ב ייצמן  , 1תל אביב ייפו 61340

)תינתן בבית המשפט(

י

פתיחת הלין

סמן  Xבמשבצת המתאימה :

)טופס  1לפי תקנה 7א )ב( לתקגות סדר הדין האזרחי התשמ"ד (1984 -

 3תובענה )(1

הלין:

ם ערעור
סוג התיק:

סייייו:

^ר )רגיל(

תאריך 12/09/2013

םבקשה בכתב בתיק

ם הודעה לצד שלישי בתיק
ם תביעה שכנגד בתיק

 £3א )אזרחי(
ם ברע )בקשת רשות ערעור(
ם בש"א )בקשה בכתב(

י

--

?*•

ם חפ )המרצת פתיחה(
? מא )מעמד אישי(
י-ן עא )ערעור אזרחי(

םענ )ערעור נכים(
ם עז )עזבונות(
ם עמה )ערעור מס הכגסה(
ם עש )ערעור שונה(
ם עמח )ערעור משפחת חיילים( ם פשר )פרוקי חברות ופשיטות רגל(

ם מ )מקוצר(

ם ד )מהיר(

נושא התובענה:
151
) (2קוד �
סכום התובענה:
252004102.72

תאור � תביעת ללא סעד פספי שאיננה במקרקעין)הצהרתי ,עשה /לא

ש"ח

מגיש התובענה(3) :
שם המשפחה  /החברה  /המוסד

מס' זהות

מען

אסתר בשן

0003102144

מורדי הגטאות  8רחובות

מס' טלפון

נגד(4) :
מס' זהות

שם המשפחה  /החברה  /המוסד

512032673

כ.י.ד .ערוץ הקניות בע"מ

מעך

שד' ירושלים  ,49תל אביב  -יפו

בעניין עזבון המנוח/ה(5) :
סעדים/תובענות

מספר זהות�
קוד )(6

הסעד  /התובענה

סעד עיקרי =
סעד נוסף -.

מס' טלפון

1

1

ת.פטירה
תאור

|

תביעה לסכום כסף קצוב למעט פיצוי בשל נזקי גוף

ם אס מתבקשת המצאה ידנית לכל הצדדים )(7
סמן /י ם אס הוגשה בקשה לפטור מאגרה
ם מגישי התובענה מסכימים לפנות להליך גישור
ם אם כל מגישי התובענה פטורים מאגרה
אם חלק ממגישי התובענה מסכימים לפנות להלין גישור • ציין את פרטיהם:

פרט המרצות  /בקשות אם נפתחו לפני פתיחת ההליד הנוכחי:
שם התיק

מספר תיק

שם התיק

מספר תיק

פרט באי כוח לפי סדר ההופעה בתובענה )במידה שמגיש התובענה מיוצג(:
בכת 1
בכת 2
בכת נ

�
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)לצורד הפקדה בבית המשפט ובהוצאה לפוע"$י -
י^ "י * "
אני הח"מ אסתר בשן ,ת.ז ,000310144 .ממנה בזה את את עוה"ד רענן בשן ו/או לאה נמס  -קהתי ו/או
בת-חן פארי סבאג ו/או ענת גולדיאן ,להיות בא-כוחי בכל עניין הנוגע לתביעה ייצוגית נגד כ .י.ד .ערוץ
הקניות בע"מ ח.פ , 512032673 .המתנהל בבית המשפט ו/או יתנהל בלשכת ההוצאה לפועל.
מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיה בא כוחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאות ,
כולן ומקצתן הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

לחתום על ולהגיש כל תביעה או תביעה שכנגד ,ו/או כל בקשה ,הגנה ,התנגדות ,בקשה למתן רשות
לערער ,ערעור הודעה ,טענה ,תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מההליך הנ"ל.
לחתום על ו/או לשלוח התראות נוטריוניות או אחרות  ,ולעשות את כל הפעולות הקשורות והנובעות
מהעניין הנ"ל.
להופיע בקשר לכל אחת מ הפעולות הנ"ל בפני כל בתי המשפט ,בתי דין למיניהם ,לשכת הוצאה
לפועל או מוסדות אחרים הן ממשלתיים והן אחרים עד לדרגה אחרונה.
למסור כל עניין הנוגע מהעניין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוררין כפי בא כוחי ימצא
לנכון ולמועיל.
להתפשר בכל עניין הנוגע או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שקול דעתו של בא כוחי ולחתום
על פשרה כזו בבימה"ש או מחוצה לו.
לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל עניין מהעניינים הנ"ל לרבות הוצאות בימ"ש ושכר
טרחת עו"ד ,לקבל בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כוחי ימצא לנכון
ולמתאיס.
להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה ,לעשות כל הפעולות המותרות עפ"י חוק ההוצאה לפועל.
לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב אשר בא כוחי ימצא לנכון בכל עניין הנובע
מהעניין הנ"ל.
להעביר ייפוי כח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר ולנהל את ענייני הנ"ל לפי ראות
עיניו ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצא לנכון ומועיל בקשר עם המשפט או עם ענייני הנ"ל
מאשר את מעשיו בתוקף ייפוי כוח זה מראש.

המלים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך.
ולראיה באתי על החתום ,היום יום  02לחודש ספטמבר שנת .2013
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