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    ר תביעה כתובענה ייצוגיתר תביעה כתובענה ייצוגיתר תביעה כתובענה ייצוגיתר תביעה כתובענה ייצוגיתווווששששייייבקשה לאבקשה לאבקשה לאבקשה לא
    

  : המשפט מתבקש להורות בזאת כדלקמ"�בית
  

�ו"לאשר את הבקשה להל	 כתובענה ייצוגית מכוח חוק תובענות ייצוגיות התשס  .א 

  ). "החוק:"להל	  (2006

א לחוק תובענות 10להגדיר את הקבוצה שבשמה מוגשת התביעה בהתא. לסעי-     .ב

 :ייצוגיות כדלקמ	

אול� בפועל אול� בפועל אול� בפועל אול� בפועל     ,,,,המבורגר בסניפי הרשתהמבורגר בסניפי הרשתהמבורגר בסניפי הרשתהמבורגר בסניפי הרשתמנת מנת מנת מנת וצרכו וצרכו וצרכו וצרכו אשר רכשו אשר רכשו אשר רכשו אשר רכשו , , , , כל לקוחותיה של המשיבהכל לקוחותיה של המשיבהכל לקוחותיה של המשיבהכל לקוחותיה של המשיבה
איננה קציצת בשר של הרשת וכי מנת איננה קציצת בשר של הרשת וכי מנת איננה קציצת בשר של הרשת וכי מנת איננה קציצת בשר של הרשת וכי מנת , , , , כי הקציצה אשר הוגשה בלחמנייה כי הקציצה אשר הוגשה בלחמנייה כי הקציצה אשר הוגשה בלחמנייה כי הקציצה אשר הוגשה בלחמנייה הוברר הוברר הוברר הוברר 

 בשל החלפתה של  בשל החלפתה של  בשל החלפתה של  בשל החלפתה של זאתזאתזאתזאת, , , , ההמבורגר המסורתית והידועהההמבורגר המסורתית והידועהההמבורגר המסורתית והידועהההמבורגר המסורתית והידועה מנת  מנת  מנת  מנת  את את את את מהווה מהווה מהווה מהווהההמבורגר אינהההמבורגר אינהההמבורגר אינהההמבורגר אינה
הוטעה ציבור הצרכני� הוטעה ציבור הצרכני� הוטעה ציבור הצרכני� הוטעה ציבור הצרכני� רומה ורומה ורומה ורומה ווכתוצאה מכ� וכתוצאה מכ� וכתוצאה מכ� וכתוצאה מכ� , , , , קציצת הבשר ובשל הרכב אחר של המנה קציצת הבשר ובשל הרכב אחר של המנה קציצת הבשר ובשל הרכב אחר של המנה קציצת הבשר ובשל הרכב אחר של המנה 

    מהותמהותמהותמהות    ,,,,טיבטיבטיבטיבלרכוש את לרכוש את לרכוש את לרכוש את לה� נזק כלכלי ופגיעה בזכות האוטונומיה ובחופש הבחירה לה� נזק כלכלי ופגיעה בזכות האוטונומיה ובחופש הבחירה לה� נזק כלכלי ופגיעה בזכות האוטונומיה ובחופש הבחירה לה� נזק כלכלי ופגיעה בזכות האוטונומיה ובחופש הבחירה ונגר� ונגר� ונגר� ונגר� 
  . . . .  אשר בכוונת� הראשונית היה לצרו� אשר בכוונת� הראשונית היה לצרו� אשר בכוונת� הראשונית היה לצרו� אשר בכוונת� הראשונית היה לצרו�המוצרהמוצרהמוצרהמוצר    וסוגוסוגוסוגוסוג

  

  )"חברי הקבוצה":להל	 (         

  לבקשה' נספח א�כ " סומכתב התביעהב "רצ***

  לבקשה 'בנספח �כ " סומתצהיר התובעתב "רצ***

כי נוסח ההחלטה ,  לחוק25 המשפט הנכבד לפי סעי- �י סמכותו לבית"להורות עפ    .ג
בבקשה זו יפורס. בעיתו	 יומי ארצי וכ	 לית	 הוראות נוספות כפי שימצא לנכו	 

 . בדבר אופ	 הפרסו. כאמור או לקבוע כי המשיבה תישא בהוצאות הפרסו.

     רקע כללי  רקע כללי  רקע כללי  רקע כללי ----פתח דברפתח דברפתח דברפתח דבר

ושהוגשה במקביל להגשת הבקשה  שאישורה כתובענה ייצוגית מתבקש כדלקמ	, התובענה .1
בפרט בסעי+ , 1981 �ה"התשמ, חוק הגנת הצרכ	פרה בוטה ויסודית של בה עוסקת, דנא
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בכתב או בעל פה או בכל ,  במעשה או במחדל–וסק דבר לא יעשה ע" לחוק הקובע כי 2
 העלול להטעות צרכ" בכל עני" –דר- אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני0 אלה ; ) הטעיה–להל"  (מהותי בעסקה
  ;שירות נכס או של הכמות והסוג,  המהות,הטיב :סקהעכמהותיי0 ב

 הוראות החוק ה ולהפר בבוטות צורמת את לעשות די	 לעצמה  אשר בחר,תעסקינ	 בעוסק .2
ולצמצ. את חוסר השוויוניות הניכרת במערכת החוזית בי	 העוסק הר. להג	  אשר נועד

 . לבי	 הצרכ	 החלש

 ".הנתבעת "הוהמשיב". תהתובע "תקרא המבקשת, הדי	�למע	 זהות המונחי. בכתבי בי .3

הוטעה קהל ,  ומאוזלת ידהרשלנותה, וצאה ממחדלהכתכמו כ	 עסקינ	 בעוסקת אשר  .4

לקוחותיה עת רכש וצר0 מנת המבורגר אשר אינה מכיל בתוכה כלל את קציצת הבשר של 
 זהה למנת ההמבורגר המסורתית ה	 מבחינה צורנית וה	 מבחינת שר אינהוא,הרשת 
תיה ת בהתא. למחירו	 מנווחר- זאת שיל. בעבור המנה מחיר מלא של הרש,   טעמה

 .     המשווקות

 ממכר של  אפשרההוטעה ונוצל עת המשיבה ,כי קהל הלקוחות רומה פועל יוצא מכל אילו .5
 . אשר אינ	 שייכות לרשת ידועת הש.מנות המבורגר 

 כרשת ידועת ש. , מהווה כנחלת ידיעת כלל הצרכני."בורגר ראנ1"יוס- כי המיתוג  .6
ואפיונה , פעלה רב השני.ה כי חר- מומקוממת וצורמת העובד, בישראל מזה שני. רבות
  ידי ניצול�לקוחותיה רומו לעיני כל על,המסורתי הנמכר על ידהבאמצעות המזו	 המהיר ו

 .    או הרשת/מהווה כלל מנת המותג וינה שאבורות. עת נאלצו לצרו0 מנה 

ות ולשמר ביתר שאת זכויותיו היסודי, יודגש כי חוק הגנת הצרכ	 נועד למגר תופעות אילו .7
לקבל גילוי נאות לגבי עסקאות רכישה אות. מתעתד הוא לבצע לבל תנוצל , של הצרכ	

  .  מול האימתנות של העוסקי. השוני.חולשתו הניכרת

השוני. תתאפשר לצרכני. ,  ותקנותיוחוק הגנת הצרכ	 באמצעות האכיפה של , כ	�כמו .8
פיתיו" "ע מבליעת להימנוצריכה רצונית לבצע , האישית שלה.שמירה על האוטונומיה 

  .אשר נועד לתועלת. הכלכלית של העוסקי. השוני., "ההטעיה

    הצדדיםהצדדיםהצדדיםהצדדים

יר ידועת מפעילה את רשת המזו" המה 1972מ אשר החל משנת " הנה חברה בעהנתבעת  .9
 . ") 'בורגר ראנ1:"להל"( "בורגר ראנ1"הש0 בישראל 

 נוסדה אשר, אלרגרי. הישראלית הותיקה בישרו הנה רשת ההמב,'כמו כ	 בורגר ראנ/ .10
 נרכשה הרשת על ידי 2008בשנת .  והפכה עד מהרה למותג מועד- בישראל1972בשנת 

  מפעילה,'חברת אורגד  אחזקות וע. הסבת מסעדות ברגר קינג בישראל לבורגר ראנ/
 . ברחבי האר/'  מסעדות בורגר ראנ/107 � כ אורגד אחזקותחברת

  )"נתבעת ה":להל	 (

 �דותיה של החברה באתר האינטרנט של החברה נלקח מתו- התיאור או***

aspx.about/il.co.burgeranch.www://http  , סומ" כ, ראה צילו0 מתו- אתר זה�

  . לבקשה  'נספח  ג
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של הודפס מאתר  (ב פירוט אודות זהות הנתבעת כש0 שמופיע אצל רש0 החברות"רצ***
  בקשה' דכנספח מסומ" ) משרד המשפטי0

,  מנות המזו	 הנמכרות על ידי הרשתהינה צרכנית ולקוחה מזה שני. רבות של, תהתובע .11
באחד מסניפי ' ראנ/ רכשה ארוחת בורגראשר במועדי. הרלבנטיי. לאירוע הבקשה 

  .הרשת הממוק. בקניו	 השרו	 בנתניה

הנמכר ברשת ומעת לעת הייתה יקה של המזו	 הנה צרכנית ותיצוי	 כי התובעת , זאת ועוד .12
י. של  לבלות את ארוחות הצהריי. באכילה של  מנת המבורגר בסניפיה השוננוהגת

 . הרשת הפזורי. ברחבי האר/

  ")התובעת:"להל" (

    רקע עובדתירקע עובדתירקע עובדתירקע עובדתי

  . השוכ	 בקניו	 השרו	 בנתניה'  אנ/ר בורגרה סני-אל  התובעת ניגשה  19/7/11ביו.  .13

ושילמה ,  וקולה יפס'צ, מנת המבורגר שכללה, "רגיל' ראנ/" ארוחת התובעת הזמינה .14
   .  42.902ה ס0 כולל של חעבור הארו

 

  . לבקשה  'הכנספח מסומ"   הארוחה רכישת ב הקבלה בגי" "רצ***
  ב קבלה אשר נשתמרה בידי אודות קניית "ב לש0 סבור עיניו של בית המשפט רצ"רצ***

  .לבקשה' ו סומ" כנספח, כשנה     ארוחה באותו סני+ לפני 

 

  

קיבלה התובעת את הארוחה הופתעה להבחי	 בטעמה החריג והשונה של קציצת הבשר עת  .15
 .לול המנהבמראה השונה של מכורגר וובהרכבה השונה של מנת ההמב

גודלה של , התובעת הזדעזעה לגלות כי טעמה של הקציצה היה שונה באופ	 קיצוני .16
הגוו	 היה בהיר יותר ,  הקציצה המסורתית של הרשתר לעומתהקציצה היה קט	 יות

להבדיל ) אשר בתכולתו א- הוכנס גזר( נה  שו"לקט ירקות"ובתכולת הלחמנייה הוכנס 
 . עגבנייה בצל ומלפפו	 חמו/, גר המכיל מזה שני. חסהמההרכב המוכר של מנת ההמבור

 מוטבע מותג הרשת יתרה מכ0 הלחמנייה עצמה הייתה עטופה בנייר לב	 ולא בנייר עליו .17
 !!!   ולא בכדי–כבדר0 כלל 

 .לבקשה' ב התמונות המשקפות את מראה המנה סומנו כנספח ז"רצ***

כמו כ	 יוס- כי  א- הרטבי. אשר הוגשו כתוס- למנה לא היו כלל הרטבי. המוכרי. של  .18
ה לה. נתנו אסופת רטבי. של חברות וכחלופ) כפי שמופיעי. ג. באתר הרשת(, הרשת
   .שונות

ה את סני-  ונוצלה שהרי התובעת פקדהוטעתה ,באותה העת חשה התובעת כי רומתה .19
 0 את מזו	 הרשת א0 בפועל קיבלה מוצר אשר איננו זהה כללורהרשת על מנת לרכוש ולצ

 !!!וכלל למוצר המסורתי הידוע זה שני.
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,  הרשת על פי מחירו	מחיר מלא ,מוצר שהינו חיקוי התובעת שילמה בעבור ,לא זו א- זו .20
י לא הייתה נקשרת בעסקה כלל צר המבוקש הרי כוונהיר כי לו ידעה  כי לא יסופק לה המ

 . וכלל

הטעייה אחד המקרי. הקשי. שידענו אודות הנו  ,לדידה, האירוע אשר ארע לתובעת .21

 .  של נכס או שירותהכמות והסוג, למהות ,לטיב  באשר,צרכנית קשה

שג. לדעת הא. קיימי. זכייני. נוספי. ובעת במשאביה וביכולתה של התאי	 , למצער .22
 באותה מתכונת אי	 היא כאשר,  מתירה הנתבעת להשתמש בשמה בנוהג פסול זהלה.

להוסי- כי ,  באופ	 גור-את מוצרייה  לה.או לא מוכרת/קציצות ולאות. זכייני. מספקת 
ייה הבחינה בהטע,  מילדות של הנתבעתרק בשל עירנותה של התובעת והכרת מוצרייה

 ממשיכה  הייתה הנתבעת, בכ0 לא הייתה מבחינההרי א. ש.קניו	 השרו	בסני- גורפת 
  . בנוהג פסול זה  הצרכ	בניצול בורות

� התערבות של בית במקרה דנ	אי	 ספק כי מחוייבת, בשל ההפרה החמורה שלעיל .23 
�תכי פנייה לערכאות בי, פקאי	 לתובעת צל של ס,  כ	�ועל, המשפט למיגור תופעה זו 

פשר שמירה על צרכני. ותהווה  היא שתא,המשפט והבאת המקרה למודעות כלל הציבור
 . מסוג זהפסולות שרת בידי התובעת לניגוח ומיגור תופעות ככלי 

 פנייתה של התובעת לנתבעת לאחר חווית ההטעיה 

 ,  מהתעוזה והזלזול אשר הופגנו כלפיההתובעתנדהמה  , לאחר האירוע אשר תואר לעיל .24
המכבידה על כיסה מכוונת גישה כי בוצעה על גבה ועל גב צרכני. רבי. אחרי. הונאה והר

או מי משלוחיה נקטו /או מי מטעמה  ו/זאת כאשר הנתבעת ו, ועל כיס. של כלל הצרכני.
בעוז בלתי מבוקר ועשו על גבה  של התובעת ועל גב הצרכני. אקט רמייה מוחצ	  

 . ופגיעה באוטונומיה של הצרכ	, שתוצאתו הברורה הנה עושר ולא במשפט

פנתה התובעת במכתב הממוע	 לשירות הלקוחות , אשר על כ	 בשל טלטלת הנפש שחשה .25
 :  הרשת באילו הדברי.של

 42257303. ז. טלי לופו ת–תלונה מטע0 לקוחה :  הנדו""   

�  :        הריני לפנות אליכ�  בדברי� כדלקמ

  

 . נתניה, השוכ� בקניו� השרו�, $הגעתי לסני# הבורגראנ, 19/07/11ביו�  .1

 

הופתעתי לגלות טע� חריג , )כצרכנית מילדות(כאחת שמכירה היטב את טיב המוצרי� ברשת  .2
 .ולא טעי� בקציצה שאינו תוא� את טעמה של הקציצה המוכרת והידועה של הרשת

  
נדהמתי לגלות כי הקציצה , כשפתחתי את הלחמנייה על מנת לעמוד על טיבה של הקציצה .3

 . נמכרה לי אינה כלל הקציצה של הרשתש

  
 . גודלה של הקציצה היה קט� לעומת הקציצה המסורתית של הרשת ובהיר יותר, יתרה מכ� .4

  
אול� עטיפת , הבחנתי כי נייר העטיפה של ההמבורגר הינו לב� ואינו צבוע בנייר הרשת, בנוס# .5

 . רשתיפס ה'יפס הינו זהה לצ'יפס כ� הייתה כשל הרשת וטעמו של הצ'הצ
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צוי� כי התגבשה אצלי המחשבה כי רומיתי וקיבלתי מוצר אחר שאינו המוצר שאותו ביקשתי  .6
 .  לאכול ולרכוש

  
,  מנת שיסביר לי את פשר העניי�)ניגשתי למנהל הסני# על, לאחר התדהמה הרבה שאחזה בי .7

והי הקציצה ל ענה כי הסני# הוא סני# כשר ולכ� אינ� יכולי� למכור את הקציצה הרגילה וז"והנ
 !!!?שה� כ� יכולי� למכור

  
למרות שלא קיבלתי את המוצר , המחירי� ששילמתי על הארוחה היו מחירי הרשת,  כ�)כמו .8

 .  קציצת הבשר הטעימה)המרכזי שלה

  
9. �כי דבר שכזה לא נרש� בשו� מקו� ובטח ובטח שא� הייתי יודעת זו מראש לא הייתי , יצוי

 . צר רגיל של הרשתשנחזה להיות מו, רוכשת את המוצר

  
 ".תכ� העניינית והמהירה לעניי� זהאני רואה דבר זה בחומרה רבה ומבקשת את תגוב .10

  
  .  לבקשה' ב מכתבה  של המבקשת סומ" כנספח ח"רצ***

לסני- רת  למחהשב,  שקטה מעצ. מעשה הרמייה התובעת לא לאה של ונפשמאחר
כי המוצר עודנו נמכר ות  לגלהונדהמ, 19/07/11הרשת בו רכשה את הארוחה ביו. 

ולא בנייר , המוברגר הוגשה ללקוחות בנייר לב	היינו מנת ה, באותה המתכונת
ר0  הצובליבהזעק ,  בהימשכותה של ההטעיהינהשת ועת הבחהנושא את לוגו הר

 .רלהביא את הנושא למודעות הציבו

הידברות התובעת מול מנהלת שירות הלקוחות והודיית0 הנחרצת במחדל 
 יה וההטע

במסגרת שיחה זו  ,קשרה מנהלת שירות הלקוחות למבקשתלאחר שליחת המכתב הת .26
רשת אשר וכי עסקינ	 בזכיי	 של ה, המשיבה כי אכ" מדובר בתקלה חמורההודתה נציגת 

זאת ועוד הודיעה מנהלת השירות ,  תקופה מסוימת,לא רכש את המוצרי. מהרשת
וכי החברה מעוניינת להעניק , ללית	 עבר לטיפול חברי ההנהלה הכלמבקשת כי העניי

 .     אשר תוכל לנצלו בסני- אחר" ארוחהשובר "למבקשת 

אופ	 ההתנהלות אשר ארע לאחר גילוייה של ההטעיה רק מעיד על כא	 המקו. להדגיש כי  .27
נמנע ואוזלת היד של הנתבעת עת חר- העובדה שידעה כי זכיי	 מטעמה , שוויו	 הנפש

בר על מנת למנוע ולעצור את המחדל ה דתולא עש, " עינהעצמה"ה את מוצרימלהזמי	 
 .והמקומ.החמור 

 את תוצרתה רלא מוכ יתרה מכ0 המשיבה לא השכילה להבי	 כי בשל העובדה כי הסני- .28
ציבור לקוחותיה מתעתד לצרו0 מוצר אשר ,  פי זיכיו	�של הרשת ומשתמש רק בשמה על

  והזלזול0 מובלטת ללא סייג הזילות ובכ�איננו מהווה כלל וכלל את תוצרתה המסורתית
  .  תו0 כדי ניצול בורותובציבור לקוחותיה

  הקלטת השיחה אשר התנהלה בי" התובעת לנתבעת ברוח דברי0  חלקילהל" תיעוד
 :אילו

        ????את מבינהאת מבינהאת מבינהאת מבינה, , , , הוא מחליט פשוט הוא מה שהוא רוצה ש�הוא מחליט פשוט הוא מה שהוא רוצה ש�הוא מחליט פשוט הוא מה שהוא רוצה ש�הוא מחליט פשוט הוא מה שהוא רוצה ש�, , , , זה זכיי� פשוט שלנוזה זכיי� פשוט שלנוזה זכיי� פשוט שלנוזה זכיי� פשוט שלנו, , , , זה אכ�זה אכ�זה אכ�זה אכ�"""":דוברתדוברתדוברתדוברת

        ????את הקציצות שלו ולא שלכ�את הקציצות שלו ולא שלכ�את הקציצות שלו ולא שלכ�את הקציצות שלו ולא שלכ�? ? ? ? ות שלוות שלוות שלוות שלואת הקציצאת הקציצאת הקציצאת הקציצ, , , , הוא מוכרהוא מוכרהוא מוכרהוא מוכר, , , , אהאהאהאה"""": : : : טליטליטליטלי



�    �  

 

  'בורגר ראנ/

6 

        זה עניי� שכרגע נמצא זה עניי� שכרגע נמצא זה עניי� שכרגע נמצא זה עניי� שכרגע נמצא ............אנחנואנחנואנחנואנחנו, , , , הוא לא יודעת מה בדיוק יש איתו ע� הרשתהוא לא יודעת מה בדיוק יש איתו ע� הרשתהוא לא יודעת מה בדיוק יש איתו ע� הרשתהוא לא יודעת מה בדיוק יש איתו ע� הרשת. . . . כ�כ�כ�כ�: ": ": ": "דוברתדוברתדוברתדוברת
        """"בטיפולבטיפולבטיפולבטיפול                            

        ????נכו�נכו�נכו�נכו�, , , , אבל ה� אמרו שזו לא הקציצהאבל ה� אמרו שזו לא הקציצהאבל ה� אמרו שזו לא הקציצהאבל ה� אמרו שזו לא הקציצה, , , , כ�כ�כ�כ�""""::::טליטליטליטלי

        ....הוא לא רוכש את המוצרי� אצלנוהוא לא רוכש את המוצרי� אצלנוהוא לא רוכש את המוצרי� אצלנוהוא לא רוכש את המוצרי� אצלנו, , , , כ�כ�כ�כ�: ": ": ": "דוברתדוברתדוברתדוברת

היא הרבה היא הרבה היא הרבה היא הרבה , , , , זו לא אותה קציצהזו לא אותה קציצהזו לא אותה קציצהזו לא אותה קציצה, , , , קציצה היא מגעילהקציצה היא מגעילהקציצה היא מגעילהקציצה היא מגעילההההה, , , , הוא ממשי� למכור וזה נורא נורא חמורהוא ממשי� למכור וזה נורא נורא חמורהוא ממשי� למכור וזה נורא נורא חמורהוא ממשי� למכור וזה נורא נורא חמור:   ":   ":   ":   "טליטליטליטלי
        """"יותר קטנה וזה גועל נפשיותר קטנה וזה גועל נפשיותר קטנה וזה גועל נפשיותר קטנה וזה גועל נפש

הוא עושה דברי� שלא צרי� הוא עושה דברי� שלא צרי� הוא עושה דברי� שלא צרי� הוא עושה דברי� שלא צרי� …………אבל הואאבל הואאבל הואאבל הוא, , , , את צודקת הוא משתמש בש� של הרשתאת צודקת הוא משתמש בש� של הרשתאת צודקת הוא משתמש בש� של הרשתאת צודקת הוא משתמש בש� של הרשת, , , , כ�כ�כ�כ�: ": ": ": "דוברתדוברתדוברתדוברת
        . . . . לעשותלעשותלעשותלעשות

   לבקשה 'כנספח טב תמלול ההקלטה סומ" "רצ***

 הכותר המתנוסס ברוח זו � " ברוח הנוסטאלגית "המשיבההיאחזות ה
   שיווק תוצרתה  לש0

המחדלי. וההטעיות אשר תוארו לעיל מקבלי. נופח חמור יותר בשל העובדה כי מטה  .29
 המשולבת דר0 קבע "גאוותה הנוסטאלגית"של המשיבה הנו והכלכלי לחמה השיווקי 

 באמצעי הפרסו. והשיווק שלה אשר מטרתו ליצור בצרכ	 הפוטנציאלי את התחושה
 מקפידה לספק ללקוחותיה את אותו טע. מוכר 1972כי המשיבה החל משנת  ,והתודעה

 .אותו טע. אהוב ומוכר נותר בעינו ומיוחד של המבורגר אשר חר- חלו- עשורי. 

המשיבה א- מציינת זאת באופ	 התיאור אשר בחרה לעצמה באתר האינטטרנט שלה  .30
 :וכדלקמ	

 .גיהגיהגיהגיהאלא ג� נוסטלאלא ג� נוסטלאלא ג� נוסטלאלא ג� נוסטלהמבורגר המבורגר המבורגר המבורגר     הוא לא רקהוא לא רקהוא לא רקהוא לא רק' ' ' ' רבי� בורגראנ$רבי� בורגראנ$רבי� בורגראנ$רבי� בורגראנ$    ישראלי�ישראלי�ישראלי�ישראלי�    עבורעבורעבורעבור     "     "     "     "

: : : :  על הקהל הרחב על הקהל הרחב על הקהל הרחב על הקהל הרחבהמנות האהובות והמוכרותהמנות האהובות והמוכרותהמנות האהובות והמוכרותהמנות האהובות והמוכרותממשיכה להגיש ללקוחותיה את מיטב ממשיכה להגיש ללקוחותיה את מיטב ממשיכה להגיש ללקוחותיה את מיטב ממשיכה להגיש ללקוחותיה את מיטב  'בורגראנ$בורגראנ$בורגראנ$בורגראנ$
 """".ארוחות קומבינה ועוד מנות שהפכו ללהיט בישראלארוחות קומבינה ועוד מנות שהפכו ללהיט בישראלארוחות קומבינה ועוד מנות שהפכו ללהיט בישראלארוחות קומבינה ועוד מנות שהפכו ללהיט בישראל, , , , � גריל� גריל� גריל� גריל''''ציקציקציקציק', ', ', ', ראנ$ראנ$ראנ$ראנ$ ,ספרדיספרדיספרדיספרדי

כמו שאתה :"  וחצו- למדילא זו א- זו א- על קבלת הקנייה צוי	 בכיתוב מודגש .31
אול. למרבה הצער ) שיבה במדיה הפרסומיתסלוג	 קליט בו משתמשת המ(, "אוהב

שאינה המנה המוכרת והאהובה עליה מכוו	 מנה בנמכרה למבקשת ביודעי	 ו, האכזבהו
    .החל משחר ילדותה

     נזקה של התובעת

המשפטית המובילה למסקנה כי חר נזקה של התובעת להל" המטרייה תחקות אהעל מנת ל
 בוטלת ועל כ- עותרת היא להשבת התמורה העסקה שביצעה התובעת הנה עסקה בטלה ומ

  :ששולמה בעד העסקה וכלהל"המלאה 

עסקה בטלה כ מהווה עסקה אשר מקורה בהטעיה –בטלותה של העסקה 
   .ומבוטלת ה" במישור החוזי וה" במישור הצרכני

הנה מערכת חוזית עליה חלי. דיני מערכת היחסי. בי	 העוסק לצרכ	 על אי	 חולק כי  .32
ס- עסקינ	 במערכת יחסי. מיוחדת עליה חל חוק הגנת הצרכ	 אשר הנו חוק החוזי. ובנו

 . מבלי שניתנה כל אפשרות להתנות על הוראותיו, קוגנטי
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    לחוק החוזי. 15סעי- . "המקבל"ואילו הצרכ	 הנו " המציע"העוסק הנו  �במוב	 החוזי  .33
  :וכלשו	 החוק, ד	 בנושא ביטול חוזה בשל פג. בכריתתו 

        הטעיה הטעיה הטעיה הטעיה 
 

 שאי שאי שאי שאי רררר, , , , מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמומי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמומי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמומי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו                        
        נוהג או נוהג או נוהג או נוהג או לפי לפי לפי לפי , , , , גילוי� של עובדות אשר לפי די�גילוי� של עובדות אשר לפי די�גילוי� של עובדות אשר לפי די�גילוי� של עובדות אשר לפי די�)))) לרבות אי לרבות אי לרבות אי לרבות אי))))" " " " הטעיההטעיההטעיההטעיה"""", , , , לעני� זהלעני� זהלעני� זהלעני� זה; ; ; ; לבטל את החוזהלבטל את החוזהלבטל את החוזהלבטל את החוזה

� . . . . לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלות�לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלות�לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלות�לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלות

 ".ת פרק זה כדי לגרוע מכל תרופה אחרתאי" בהוראו" קובע כי 22 ולצד הוראה זו סעי-     

א. כ	 עיננו רואות כי א- חוק החוזי. אשר הנו חוק הנו חוק דיספוזיטיבי במהותו מאגד  .34
 אי הטעייה אשר לצד אשר כלפיו, . בסיסיי. ועקרוניי. כגו	 תו. לבבחובו פרמטרי

 . תרופות וסעדי. שוני., בוצעה ההפרה מעניק חוק החוזי.

בשל העובדה כי מערכת היחסי. החוזית בי	 העוסק לצרכ	 הנה , ומ	 הכלל אל הפרט .35
המחוקק ראה לנכו	 להחיל על מערכת יחסי. זו ,  מערכת יחסי. בלתי שוויונית מיסודה

נועד למע	 שמירה אשר , חוק הגנת הצרכ	 לרבות תקנותיו, חוק ספציפי נוקשה וקוגנטי
 .וסקי. העצמתי. השוני.על זכויותיו של הצרכ	 הנאל/ להתמודד דר0 קבע ע. הע

בכתב או בכתב או בכתב או בכתב או , , , ,  במעשה או במחדל במעשה או במחדל במעשה או במחדל במעשה או במחדל––––לא יעשה עוסק דבר לא יעשה עוסק דבר לא יעשה עוסק דבר לא יעשה עוסק דבר " לחוק הגנת הצרכ" קובע כי 2סעי+  .36
 העלול להטעות צרכ�  העלול להטעות צרכ�  העלול להטעות צרכ�  העלול להטעות צרכ� ––––בעל פה או בכל דר� אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה בעל פה או בכל דר� אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה בעל פה או בכל דר� אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה בעל פה או בכל דר� אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

 �בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� אלה בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� אלה בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� אלה בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� אלה ; ; ; ; )))) הטעיה הטעיה הטעיה הטעיה––––להל� להל� להל� להל�  ( ( ( (מהותי בעסקהמהותי בעסקהמהותי בעסקהמהותי בעסקהבכל עני� בכל עני� בכל עני� בכל עני
    ;שירותשירותשירותשירות של נכס או  של נכס או  של נכס או  של נכס או הכמות והסוגהכמות והסוגהכמות והסוגהכמות והסוג, , , ,  המהות המהות המהות המהות,,,,הטיבהטיבהטיבהטיב ::::סקהסקהסקהסקהעעעע ב ב ב בכמהותיי�כמהותיי�כמהותיי�כמהותיי�

 לחוק הגנת הצרכ" מכיר בהענקת 31סעי+ , ד הגדרת מהותה של ההטעיה הצרכניתולצ .37
פרט למערכת יחסי0 בי" עוסק לצרכ" אשר נפגמה עקב הטעייה וניצול , סעדי0 רחבי0

 :וכלדקמ"לביטולה של העסקה 

 ))))טטטט""""תשנתשנתשנתשנ, , , , הההה""""תשנתשנתשנתשנ, , , , גגגג""""תשנתשנתשנתשנ, , , , אאאא""""תשנתשנתשנתשנ, , , , חחחח""""תשמתשמתשמתשמ, , , , וווו""""תשמתשמתשמתשמ, , , , דדדד""""תשמתשמתשמתשמ, , , , אאאא""""תשמתשמתשמתשמ: : : : תיקו�תיקו�תיקו�תיקו�((((ויי� ויי� ויי� ויי�  פיצ31"
נוסח נוסח נוסח נוסח (((( כדי� עוולה לפי פקודת הנזיקי�  כדי� עוולה לפי פקודת הנזיקי�  כדי� עוולה לפי פקודת הנזיקי�  כדי� עוולה לפי פקודת הנזיקי� 1111''''או דאו דאו דאו ד' ' ' ' דדדד', ', ', ', גגגג', ', ', ', די� מעשה או מחדל בניגוד לפרקי� בדי� מעשה או מחדל בניגוד לפרקי� בדי� מעשה או מחדל בניגוד לפרקי� בדי� מעשה או מחדל בניגוד לפרקי� ב) ) ) ) אאאא((((

 מהטעיהמהטעיהמהטעיהמהטעיה, , , , במהל� עסקובמהל� עסקובמהל� עסקובמהל� עסקו, , , , וכ� לעוסק שנפגעוכ� לעוסק שנפגעוכ� לעוסק שנפגעוכ� לעוסק שנפגע, , , , עוולה כאמור נתונה לצרכ� שנפגע מהעוולהעוולה כאמור נתונה לצרכ� שנפגע מהעוולהעוולה כאמור נתונה לצרכ� שנפגע מהעוולהעוולה כאמור נתונה לצרכ� שנפגע מהעוולה). ). ). ). חדשחדשחדשחדש
        """"....2222כאמור בסעי# כאמור בסעי# כאמור בסעי# כאמור בסעי# 

        
הגנת הצרכ" מעניק סעד של פיצויי0 בשל הפרה קל באשר על כ" יוס+ כי א0 חוק 

וחומר זכאי הנפגע לקבל את השבת התמורה ששולמה בגי" עסקה שביצע עקב 
 שהרי עסקינ" בעסקה אשר נרקמה עקב הטעייה ולפיכ- בטלה ומבוטלת הטעיה

  . במהותה 

אשר על כ" עיננו רואות כי בניתוח משפטי של העסקה אשר נרקמה בי" התובעת  .38
 ת עולה כי מאחר והתובעת הוטעתה ונוצלה באשר לפרט מהותי בעסקה לנתבע

ובשל העובדה כי התנהלות הנתבעת משולה , באשר לטיב המוצר איכותו וכמותו
את המוצר אשר כלל הצרכני0 לתובעת ונמנעה מלספק ללעושק מובהק עת 

  הרי כי עסקינ" בעסקה בטלה ומבוטלת , ונת0 הראשונית היה לרכוש ולצרו-בכו
 .רכשהבעד הארוחה אשר  להשבת מלא התמורה ששילמה תתרועוהתובעת 
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2  42,90א0 כ- יוצא כי ס- הנזק הכספי אשר נגר0 לתובעת הינו בגובה של  
    . סקה אשר נרקמה עקב הטעייה ורמייה השבה מלאה של עלות הע�

רי כי ה, עולה כי בשל העובדה שהנתבעת לא קיימה את הוראות הדי	, לאור האמור לעיל .39
נזק כלכלי והדר0 היחידה לאכו- על , מסבה היא לציבור הצרכני. ולציבור לקוחותיה

 . הינה בדר0 של הגשת תובענה ייצוגית,  קיומ	 של הוראות הדי	אתהנתבעת 

 המסגרת הנורמטיבית

   כללי.א

חוק תובענות ייצוגיות נועד להסדיר באופ	 ממצה את הדיני. החלי. על הגשת תביעות  .40
 .  בישראלייצוגיות

וכוללות בי	 השאר את המטרות של , 1המטרות שבייסוד החוק מפורטות בו בסעי-  .41
מת	 סעד ", " המשפט�מימוש זכות הגישה לבית", "אכיפת הדי	 והרתעה מפני הפרתו"

 ". הוג	 וממצה של תביעות, ניהול יעיל" וכ	 , "הול. לנפגעי. מהפרת הדי	

בענייני. המנויי. בתוספת ,  הגשת תביעה ייצוגיתמתיר, חוק תובענות ייצוגיות,  כ	�כמו .42
או בענייני. בה. נקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית	 להגיש תביעה , השנייה לחוק

 :לחוק) א(3כאמור בסעי- . ייצוגית

אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה או בעניי� שנקבע בהוראת חוק אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה או בעניי� שנקבע בהוראת חוק אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה או בעניי� שנקבע בהוראת חוק אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה או בעניי� שנקבע בהוראת חוק , , , , לא תוגש תובענה ייצוגיתלא תוגש תובענה ייצוגיתלא תוגש תובענה ייצוגיתלא תוגש תובענה ייצוגית""""
 ". ". ". ".  תביעה ייצוגית תביעה ייצוגית תביעה ייצוגית תביעה ייצוגיתמפורשת כי נית� להגיש בומפורשת כי נית� להגיש בומפורשת כי נית� להגיש בומפורשת כי נית� להגיש בו

במקרה , בה	 נית	 להגיש תביעה ייצוגית, התוספת השנייה לחוק מונה רשימה של עילות .43
 : לתוספת וכלהל	1חלות העילות הקבועות בסעי- , שבפנינו

בי� א� התקשרו בי� א� התקשרו בי� א� התקשרו בי� א� התקשרו , , , , לקוחלקוחלקוחלקוחבקשר לעניי� שבינו לבי� בקשר לעניי� שבינו לבי� בקשר לעניי� שבינו לבי� בקשר לעניי� שבינו לבי� , , , , כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, , , , תביעה כנגד עוסקתביעה כנגד עוסקתביעה כנגד עוסקתביעה כנגד עוסק""""
 ". ". ". ". בעסקה או בי� א� לאובעסקה או בי� א� לאובעסקה או בי� א� לאובעסקה או בי� א� לאו

כאמור בהגדרת החוק ואילו הנתבעת " או לקוחה/הצרכ	 ו"התובעת הינה , . כ0 בעניינוא
 . כאשר במערכת יחסי. אילו חלי. מערכת חוקי הגנת הצרכ	, "העוסק"הינה 

להגיש תביעה ייצוגית וכאמור ,  לחוק תובענות ייצוגית קובע את רשימת הזכאי.4סעי-  .44
 :לחוק) 1)(א (4בסעי- 

המעוררת שעלות מהותיות של עובדה או המעוררת שעלות מהותיות של עובדה או המעוררת שעלות מהותיות של עובדה או המעוררת שעלות מהותיות של עובדה או , , , , ))))אאאא((((3333 בתביעה או בעניי� כאמור בסעי#  בתביעה או בעניי� כאמור בסעי#  בתביעה או בעניי� כאמור בסעי#  בתביעה או בעניי� כאמור בסעי# אד� שיש לו עילהאד� שיש לו עילהאד� שיש לו עילהאד� שיש לו עילה""""
 ".".".".המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� בש� אותה קבוצההמשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� בש� אותה קבוצההמשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� בש� אותה קבוצההמשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� בש� אותה קבוצה, , , , משפטמשפטמשפטמשפט

, לאור המסכת העובדתית אשר פורטה לעיל ולאור מהות. של בעלי הדי	 בעניינו, א. כ0 .45
בפרט ציבור לקוחותיה ,  צרכני. של.נראה כי עילת התביעה של התובעת נוגעת לציבור

ידו	 במסגרת תובענה ייצוגית לש. הגנה , ולכ	 ראוי כי אינטרס צרכני. אילו, של הנתבעת
 . על זכויותיה.
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�על המבקש לשכנע את בית,  כ	 יוס- כי בשלב של הבקשה לאישור תביעה ייצוגית�כמו .46 
מיד בהקשר זה דרישות א0 אי	 להע, המשפט כי עומדת לו לכאורה עילת תביעה אישית

 . מחמירות

 מג	 וקשת 2967/05א "שטרסברג כה	 בעניי	 זה במסגרת ע, להל	 דבריה של השופטת
 ): 19פסקה (312) 2(ד נא "פ, טמפו' מ נ"בע

להיות אחיד לכל , מבחינת נטל ומידת ההוכחה, 54נראה לי כי על המבח� למילוי התנאי� שבסעי# " 
 המשפט במידת )ועליו לשכנע את בית, נאי� הנדרשי� מהתובעולגבי כל הת, סעיפיו המשניי�

אחר כל דרישות , כי הוא ממלא לכאורה,  פי האמור בכתב התביעה בלבד)הסבירות הראויה ולא על
). א( א 54כאמור בסעי# , שהראשונה בה� היא קיומה של עילת תביעה אישית, ולעניינו',  א54סעי# 
 �משו� שאלה עלולות להטיל על הצדדי� , לעניי� מידת השכנוע, להעמיד דרישות מחמירות מדיאי

, דבר העלול לגרו� להתמשכות המשפט,  המשפט עומס יתר בבירור הנושא המקדמי)ועל בית
 ידי )את כל אלה יש למנוע על. לכפילות בהתדיינות ולריפיו� ידיי� של תובעי� יצוגיי� פוטנציאלי�

 ...."ה הנדרשי� מהתובע הייצוגיקריטריו� מאוז� בנושא נטל ומידת ההוכח

ניכר כי מחד לתובעת עילת תביעה אישית כנגד , לאור הוראות החוק אשר פורטו לעיל .47
בשל אי מילוי הוראות חוק ברורות ובשל העובדה , ואכ	 נגר. לה נזק בפועל, הנתבעת

ומאיד0 בשל . שהנתבעת בוחרת לעשות די	 לעצמה ומרוקנת מתוכ	 את רצו	 המחוקק
מתעוררת שאלה מהותית ה	 עובדתית וה	 משפטית המשותפת , ו מצד הנתבעתהפרה ז

 . לכלל חברי הקבוצה

 עילת התביעה מכח עוולת הפרת חובה חקוקהעילת התביעה מכח עוולת הפרת חובה חקוקהעילת התביעה מכח עוולת הפרת חובה חקוקהעילת התביעה מכח עוולת הפרת חובה חקוקה

 : קובע את מהותה של עוולת הפרת חובה חקוקה כלהל	,  לפקודת הנזיקי	63סעי-  .48

למעט , וק פי כל חיק�מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי. חובה המוטלת עליו על  .א
, נועד לטובתו או הגנתו של אד. אחר, לפי פירושו הנכו	,  והחיקוק�פקודה זו

  ...וההפרה גרמה לאותו אד. נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאילו נתכוו	 החיקוק

א. לפי , לעניי	 סעי- זה רואי. חיקוק כאילו נעשה לטובתו או הגנתו של פלוני  .ב
גנתו של אותו פלוני או לטובת. או להגנת. של פירושו הנכו	 הוא נועד לטובתו או לה

 . בני אד. בכלל או של בני אד. מסוג או הגדר שאת. נמנה אותו פלוני

כשאי	 " 'בורגר ראנ/ " ובמותג שנתנה הנתבעת להשתמש בש. המוכרההרשאה,  כ	�כמו .49
 עבירה על איסור ההטעיה בחוק מהווה, מדובר כלל במוצריה של הרשת כפי שהודתה

מהווה תמרי/ לצרכני. להעדי- את , מוצר מסויי.מאחר וסימו	 מוצר כ, רכ	הגנת הצ
הרי שאלמלא הכיתוב אשר התנוסס , על כל מוצר אחר, ולהעדיפו כמוב	, המוכרהמוצר 

,  לא הייתה התובעת רוכשת את המוצר מלכתחילה"בורגר ראנ1" �על שילוט המסעדה
נדרשת פעולה , ולכ	, ר ההטעייהעל איסוחמורה מהווה הכיתוב עבירה , וא- מטע. זה

 . נמרצת ותקיפה למיגורה של הטעיה ופגיעה בצרכני.

 את האיסור על 2המציי	 בסעי- , חוק הגנת הצרכ	בפרט , מערכת חוקי הגנת הצרכ	 .50
,  את איסור ניצול מצוקת הצרכ	4�3ובסעי- , הטעיית הצרכ	 באשר למהות וטיב הנכס

בשל , ל ציבור הצרכני. אותו היא מבקשת לייצגה	 על התובעת וה	 ע,  להג	ו נועדאשר
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הרי כי קיימה חובה המוטלת עלייה על פי חיקוק , והעובדה כי הנתבעת נמנעה מלקיימ
 . שבדי	

    הפרת הוראות חוק הגנת הצרכןהפרת הוראות חוק הגנת הצרכןהפרת הוראות חוק הגנת הצרכןהפרת הוראות חוק הגנת הצרכן

 ובקציצה ההיתר להשתמש במותג המוכר כשאי	 מדובר כלל במוצריההתובעת תטע	 כי    
, ה כצרכנית לרבות הטעיית. של כלל חברי הקבוצה עולה כדי הטעיית של הרשתהידועה

  . 1981 –א "התשמ,  לחוק הגנת הצרכ	2כאמור בסעי- 

  :קובע כדלקמ	, איסור הטעיהשעניינו ,  הגנת הצרכ	 לחוק2סעי- 
        ....2222        איסור הטעיהאיסור הטעיהאיסור הטעיהאיסור הטעיה

בכתב או בעל פה או בכל דר� בכתב או בעל פה או בכל דר� בכתב או בעל פה או בכל דר� בכתב או בעל פה או בכל דר� , , , ,  במעשה או במחדל במעשה או במחדל במעשה או במחדל במעשה או במחדל––––לא יעשה עוסק דבר לא יעשה עוסק דבר לא יעשה עוסק דבר לא יעשה עוסק דבר 
 העלול להטעות צרכ� בכל עני�  העלול להטעות צרכ� בכל עני�  העלול להטעות צרכ� בכל עני�  העלול להטעות צרכ� בכל עני� ––––אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� ; ; ; ; )))) הטעיה הטעיה הטעיה הטעיה––––להל� להל� להל� להל�  ( ( ( (מהותי בעסקהמהותי בעסקהמהותי בעסקהמהותי בעסקה
        ::::סקהסקהסקהסקהעעעעאלה כמהותיי� באלה כמהותיי� באלה כמהותיי� באלה כמהותיי� ב

                ))))אאאא((((

                        ))))1111((((        ;;;;שירותשירותשירותשירות של נכס או  של נכס או  של נכס או  של נכס או הכמות והסוגהכמות והסוגהכמות והסוגהכמות והסוג, , , ,  המהות המהות המהות המהות,,,,הטיבהטיבהטיבהטיב

 או/ו והציעה לקהל לקוחותיה, הנתבעת התעלמה כליל מההוראות הללו, י	 כילמצער יצו .51
 בכ0 זאת בשעה שמחשבת. של הלקוחות היא, מוצרי חיקויאפשרה את מכירת. של 

  . האהוב והידוע, רוכשי. ומשלמי. ממיטב כספ. על המותג המוכר ה.ש

  הינה חמורה יותרכ0 שההטעיה, כי אותו פרט מהותי מעוג	 באופ	 חוקי,  כ0 יוס-�על .52
 י. באשר לפרט גורפתלבטלה משו. שמדובר בהטעיה ההטעייה עסקתוהופכת את 

 .  בעסקהי.מהותי

וחובת  איסור ניצול מצוקת הצרכ"ד	 בנושא ,  לחוק הגנת הצרכ	4 � ו3סעי- ,  כ	�כמו .53
 :  וכדלקמ	הגילוי

 

        ....3333  ור ניצול מצוקת הצרכ� ור ניצול מצוקת הצרכ� ור ניצול מצוקת הצרכ� ור ניצול מצוקת הצרכ� איסאיסאיסאיס
בכתב או בעל פה או בכל דר� אחרת שיש ,  במעשה או במחדל–לא יעשה עוסק דבר 

�הכל כדי לקשור ,  או הפעלה בלתי הוגנת עליובורתו, בו ניצול מצוקתו של הצרכ
בתנאי� בלתי מקובלי� או בלתי סבירי� או לש� קבלת תמורה העולה על ,  עסקה

  .  התמורה המקובלת

          )ב(

 

�        ....4444  חובת גילוי לצרכ�חובת גילוי לצרכ�חובת גילוי לצרכ�חובת גילוי לצרכ
תי לגבי נכס שקבע השר באישור ועדת עוסק חייב לגלות לצרכ� כל פרט מהו

  . הכלכלה של הכנסת
          )ב(

 נשואה ברוב עיניה. של ציבור הצרכני.כי , תטע	 התובעת, לאור הוראות סעיפי. אלו
 , אשרהממכרויות השלטי0 הגדולי0 המתנוססי0 בחנכיוו	   אלהמקרי. וכמעט תמיד

, דא עקא ,רי הרשתכאשר הצרכני. שמי. את מבטח. באות	 חנויות כי מדובר במוצ

ובאקט  עסקי	 בהטעייה גורפת,  כ	� כלל מדובר במוצרי הרשת ועלבמקרה דנ	 כלל אי	ש
  .  ניצול ציני של בורות הצרכ	של

    עשיית עושר ולא במשפטעשיית עושר ולא במשפטעשיית עושר ולא במשפטעשיית עושר ולא במשפט

 ידי  �באקט המחדלי אשר ננקט  על, כאמור לעיל ובמסכת העובדתית שתוארה בבקשה זו .54
בפרט שוויו	 הנפש ו, נ. מוצרי הרשתבפרט כאשר ידעה כי מוצרייה אי, הנתבעת
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יוצא אפוא כי הנתבעת מתעשרת שלא כדי	 על , והאדישות באשר לקיו. הוראות המחוקק
אשר נועד לש. קנייה , עת גורעת מקהל הצרכני. מידע מהותי, חשבונ. של הצרכני.

, לבצע רכישות בלתי מושכלות, ובכ0 למעשה מאלצת את הצרכני., נבונה של הצרכ	
 . נשכר מכל אילו הינו העוסק ובמקרה שבפנינו הנתבעתכאשר ה

    פגיעה באוטונומיה של הפרט פגיעה באוטונומיה של הפרט פגיעה באוטונומיה של הפרט פגיעה באוטונומיה של הפרט 

ראה , פיצוי בהקשרי. שוני.�הרי שזו הוכרה כבת, באוטונומיה של הפרטלעניי	 הפגיעה  .55
 בהקשר של 574) 3(99על �תק, בית חולי. כרמל'  מיאסה עלי דעקה נ2871/93א "למשל ע

עניי	 : "להל	 (673) 4(ד נז"פ, ראבי'  תנובה נ1338/97א "ע, ביצוע הלי0 רפואי ללא הסכמה
. בהקשר של פגיעה ביכולתו של הצרכ	 להחליט מה להכניס לפיו וממה להימנע") תנובה

673�672' עמ(בעניי	 דעקה נאמרו הדברי. הבאי. באשר לראש נזק זה :( 

 בפגיעה  בפגיעה  בפגיעה  בפגיעה א� הנזק הכרו�א� הנזק הכרו�א� הנזק הכרו�א� הנזק הכרו�, , , , השאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניי� זה היאהשאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניי� זה היאהשאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניי� זה היאהשאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניי� זה היא"
]. ]. ]. ]. נוסח חדשנוסח חדשנוסח חדשנוסח חדש[[[[כמובנו בפקודת הנזיקי� כמובנו בפקודת הנזיקי� כמובנו בפקודת הנזיקי� כמובנו בפקודת הנזיקי� ' ' ' ' נזקנזקנזקנזק''''בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא 

נוסח נוסח נוסח נוסח (((( לפקודת הנזיקי�  לפקודת הנזיקי�  לפקודת הנזיקי�  לפקודת הנזיקי� 2222מוגדר בסעי# מוגדר בסעי# מוגדר בסעי# מוגדר בסעי# " " " " נזקנזקנזקנזק""""המונח המונח המונח המונח . . . . יש להשיב לשאלה זו בחיוביש להשיב לשאלה זו בחיוביש להשיב לשאלה זו בחיוביש להשיב לשאלה זו בחיוב, , , , לדעתילדעתילדעתילדעתי
רווחה גופנית או רווחה גופנית או רווחה גופנית או רווחה גופנית או , , , , נוחותנוחותנוחותנוחות, , , , אבד� נכסאבד� נכסאבד� נכסאבד� נכס, , , , אבד� חיי�אבד� חיי�אבד� חיי�אבד� חיי�'''') ) ) ) ומתייחסת לומתייחסת לומתייחסת לומתייחסת ל, , , , הגדרה זו היא רחבההגדרה זו היא רחבההגדרה זו היא רחבההגדרה זו היא רחבה). ). ). ). חדשחדשחדשחדש

        . . . . ''''וכל אבד� או חיסור כיוצאי� באלהוכל אבד� או חיסור כיוצאי� באלהוכל אבד� או חיסור כיוצאי� באלהוכל אבד� או חיסור כיוצאי� באלה, , , ,  חיסור מה� חיסור מה� חיסור מה� חיסור מה�אואואואו, , , , ש� טובש� טובש� טובש� טוב

הרי כי הוסב לה ,  המשפט מתבקש לקבוע כי לצד הנזק הכספי אשר נגר. לתובעת�בית .56
זכות הבחירה לבצע , במוב	 זה שנגזלה מ	 התובעת, נזק שאינו ממוני בשל ההפרה הנידונה
עה זכות האוטונומיה נפג, ומשו. כ0,  וכדאיהגיונירכישות מושכלות של מוצרי. באופ	 
, זאת ועוד, או מסעדות אחרות/מבי	 שלל רשתות ושל התובעת לבחור את המוצר הרצוי 

 הנתבעת כלפי התובעת וכלפי קבוצת הצרכני. אותה ההתרשל, או במחדלה/במעשה ו

 .היא מבקשת לשרת

מי מטעמה לא מילא , הנתבעת התרשלה בכ- שלמרות הוראות החוק הברורות .57

ראותיו והפר בי	 במעשה ובי	 במחדל את החובות המוטלות עליו מכוח	 בקפידה אחר הו
 . של ההוראות

 פי � או מנהליה נוהג עלזכיינה/ או פיקחה כי מי מעובדיה/הנתבעת לא וידאה ו,  כ	�כמו .58
 . החוק ומקיי. את הוראותיו

.  המוטלת על עוסק כלפי לקוחות וצרכני.חייבת בחובת זהירות מושגיתהנתבעת  .59
נאות כי או רישו. /בעניי	 מת	 שילוט וג0 בחובת זהירות קונקרטית  חייבת הנתבעת

בכ0 שלא יווצר מצג , אלא תחלי- אחר, הצרכני. אינ. מקבלי. את מוצרייה של הרשת
מתיאור .  שלא קיי. בפועל"הטע. המוכר והאהוב"בעיני ציבור הצרכני. לגבי שווא 

הזהירות כלפי הלקוחות והצרכני. הפרה ברי כי הנתבעת הפרה את חובות , הנסיבות לעיל
 .גסה ובוטה

 הגדרת הקבוצה והסעדי0 לה0 זכאי0 חברי הקבוצה

הרי שבעקבות אישור התביעה כייצוגית על , לחוק תובענות ייצוגיות) א (10בהתא. לסעי-  .60
 : המשפט הנכבד להגדיר את הקבוצה אשר בשמה תנוהל התובענה�בית
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יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל , , , , תתתת המשפט תובענה ייצוגי המשפט תובענה ייצוגי המשפט תובענה ייצוגי המשפט תובענה ייצוגי))))אישר ביתאישר ביתאישר ביתאישר בית""""
בו אושרה בו אושרה בו אושרה בו אושרה לא יכלל בקבוצה אד� שעילת תביעתו נוצרה לאחר המועד שלא יכלל בקבוצה אד� שעילת תביעתו נוצרה לאחר המועד שלא יכלל בקבוצה אד� שעילת תביעתו נוצרה לאחר המועד שלא יכלל בקבוצה אד� שעילת תביעתו נוצרה לאחר המועד ש, , , , התובענההתובענההתובענההתובענה

        ".".".".התובענה הייצוגית כאמורהתובענה הייצוגית כאמורהתובענה הייצוגית כאמורהתובענה הייצוגית כאמור

 :התובעת תטע	 כי את חברי הקבוצה יש להגדיר באופ	 הבא .61

 הוברר  הוברר  הוברר  הוברר אול� בפועלאול� בפועלאול� בפועלאול� בפועל    ,,,,וצרכו מנת המבורגר בסניפי הרשתוצרכו מנת המבורגר בסניפי הרשתוצרכו מנת המבורגר בסניפי הרשתוצרכו מנת המבורגר בסניפי הרשתאשר רכשו אשר רכשו אשר רכשו אשר רכשו , , , , כל לקוחותיה של המשיבהכל לקוחותיה של המשיבהכל לקוחותיה של המשיבהכל לקוחותיה של המשיבה
איננה קציצת בשר של הרשת וכי מנת ההמבורגר אינה איננה קציצת בשר של הרשת וכי מנת ההמבורגר אינה איננה קציצת בשר של הרשת וכי מנת ההמבורגר אינה איננה קציצת בשר של הרשת וכי מנת ההמבורגר אינה , , , , כי הקציצה אשר הוגשה בלחמנייהכי הקציצה אשר הוגשה בלחמנייהכי הקציצה אשר הוגשה בלחמנייהכי הקציצה אשר הוגשה בלחמנייה

יצת הבשר ובשל יצת הבשר ובשל יצת הבשר ובשל יצת הבשר ובשל זאת בשל החלפתה של קצזאת בשל החלפתה של קצזאת בשל החלפתה של קצזאת בשל החלפתה של קצ, , , , מהווה את מנת ההמבורגר המסורתית והידועהמהווה את מנת ההמבורגר המסורתית והידועהמהווה את מנת ההמבורגר המסורתית והידועהמהווה את מנת ההמבורגר המסורתית והידועה
הוטעה ציבור הצרכני� ונגר� לה� נזק כלכלי הוטעה ציבור הצרכני� ונגר� לה� נזק כלכלי הוטעה ציבור הצרכני� ונגר� לה� נזק כלכלי הוטעה ציבור הצרכני� ונגר� לה� נזק כלכלי וכתוצאה מכ� רומה ווכתוצאה מכ� רומה ווכתוצאה מכ� רומה ווכתוצאה מכ� רומה ו, , , , הרכב אחר של המנההרכב אחר של המנההרכב אחר של המנההרכב אחר של המנה

 המוצר אשר בכוונת�  המוצר אשר בכוונת�  המוצר אשר בכוונת�  המוצר אשר בכוונת� מהות וסוגמהות וסוגמהות וסוגמהות וסוג    ,,,,טיבטיבטיבטיבלרכוש את לרכוש את לרכוש את לרכוש את  ובחופש הבחירה  ובחופש הבחירה  ובחופש הבחירה  ובחופש הבחירה ופגיעה בזכות האוטונומיהופגיעה בזכות האוטונומיהופגיעה בזכות האוטונומיהופגיעה בזכות האוטונומיה
  . . . . הראשונית היה לצרו�הראשונית היה לצרו�הראשונית היה לצרו�הראשונית היה לצרו�

  

  )"חברי הקבוצה":להל	 (    

 : המשפט הנכבד מתבקש לפסוק הינ. כלהל	�הסעדי. אות. בית .62

  .צו עשה וסעד הצהרתי  .א

 . פיצוי כספי  .ב

נכבד  המשפט ה�נית	 לפסוק סעדי. אילו בהתא. לשיקול הדעת הרחב המוענק לבית .63
תדירא" '  שהי נ1065/05. בתאהשופט בנימיני ' כפי שפסק כב, במסגרת תובענה ייצוגית

 : כלהל	)14/02/08נית" ביו0 , פורס0 בנבו(

מצריכה בירור של הסעדי� המבוקשי� בבקשה , הגדרת השאלות המשותפות לכלל חברי הקבוצה"
שפט שיקול דעת רחב בעניי� אישור  המ)מגמת החוק החדש להעניק לבית. לאישור התובענה הייצוגית

מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה , התובענה הייצוגית ודר� ניהולה
מת� פיצוי כספי או " לחוק ד� בסעדי� שנית� לפסוק בתובענה ייצוגית ואילו כוללי� 20סעי# . ייצוגית

  ". סעד אחר לחברי הקבוצה

 :לחוק נקבע כי) ג (20 בהתא. להוראות של סעי- .64

בי� , כול� או חלק� אינו מעשי בנסיבות העניי�,  המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה)מצא בית"
רשאי הוא להורות על , משו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרת

לנכו� בנסיבות כפי שימצא , מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה כולה או חלקה או לטובת הציבור
�  ". העניי

 דרישה לצו עשה ולסעד הצהרתידרישה לצו עשה ולסעד הצהרתידרישה לצו עשה ולסעד הצהרתידרישה לצו עשה ולסעד הצהרתי

חוק לפיו הנתבעת הפרה את הוראות , בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לית	 צו הצהרתי .65
בפרט ( חוק החוזי.  חוק עשיית עושר ולא במשפט וכ	 את פקודת הנזיקי	 , הצרכ	הגנת 

 . )  ורשלנותהפרה חובה חקוקה
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 על הפסקת פועלו הנכבד לית" צו עשה ולהורות המשפט �מתבקש בית,  כ"�כמו .66
�כמו. עד שיסופקו לסני+ זה מוצרי הרשת, בקניו" השרו"'  ראנ�1של סני+ הבורגר 

 , סניפי הרשת למינה.בכל ושיימצאו משיבה לתק	 את הליקויי. שנמצאומתבקשת ה, כ	
, י. המוכרי.ותגמסניפי זכייניות הרשת בהתא. למוצריי הרשת המולהפעיל את 

 . בישראל  רבות מזה שני.הנמכרי., י. והידועאהובי.ה

כפי , סעדי. שכאלו הינ. אפשריי. וא- ראויי. בהתא. להוראות חוק תובענות ייצוגיות .67
מגדל חברה '  גינדי טל נ21177/04) א"ת(א "השופט אלטוביה בבש' שנקבע בידי כב

 :כלהל") 15/01/09 ,נבו(מ "לביטוח בע

שיבות את חובת הגילוי היזו� המוטלת עליה� בכ� שלא הסבו אתהפרו המ, כפי שנקבע לעיל"  

ל כי בעת השרות כפופה יכולת ניצול הפוליסות"תשומת לב� של המבוטחי� המשרתי� בצה  

, יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעדי�, לפיכ�. להוראות רשויות הצבא

...היינו תיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותד  

נותר אלא לקבוע כיצד על המשיבות למלא אחר חובת הגילוי הייזו� בקשר ע� הוראותלא   

יש להתייחס לנדרש מהמבטח בשני מועדי הזמ� הרלוונטיי� למידע, באשר לכ�. הדי� הצבאי"  

היינו בשלב עובר לכריתתו של הסכ� הביטוח ובמהל� תקופת הביטוח עובר, נשוא התובענה  

בולטת"לכלול בפוליסת הביטוח פיסקה ,  על המשיבות–ראשית . לגיוסו של המבוטח ", 

המפנה את תשומת לב המבוטח כי השימוש בפוליסה, במשמעות שנית� למונח זה בדי� הביטוח  

 על המבטח ליידע –שנית . כפו# בעת השרות הצבאי להוראות הצבא המשתנות מפע� לפע�

 אפשר ביטול ההתקשרות במועד שמ, המבוטח לקראת מועד גיוסו הצפויתשלומי פרמיה 

."מבחינת גבית תשלומי פרמיה   

 שור 9386�03�09צ "בת 17/11/09 המשפט מיו. �החלטת בית, בהקשר זה ראה בנוס- .68
 :מפעל הפיס' נ' ואח

אשר חלה באשר לסעדי. הצהרתיי. הראויי. להיתבע , לאור המסגרת הנורמטיבית .69
 נחו/ ומהותי להצהיר כי הנתבעת יהא, ניכר כי במקרה שבפנינו, במסגרת תובענה ייצוגית

 . הפרה את הוראות הדי	 ולו בלבד למע	 לא ישונה מצב מעי	 זה בעתיד

יופנה בית ,  משפט לצווי עשה כפיצוי בתובענה ייצוגית�כעיגו	 להיעתרות. של בתי .70
נבו (מ "מחלבות גד בע'  דוד סלומו" נ3432/07א  "בבשהמשפט הנכבד לפסיקה האמורה 

( מ "בע)  ישראל )(מנועה וחיה (אי .פי . אי' אמיר רוזנברג נ) מרכז(צ " תוכ" ) 03.09.09
 : ש. נקבע כי  ) 05.07.10, נבו 

והגברת ,  וחוק שיוויו� זכויות חניה לנכי�חוקתכליתה של התביעה מהסוג הנדו� היא אכיפת "

כמו , של אנשי� ע� מוגבלות ושל הציבור וגופי� רלבנטיי� אחרי�,  להוראות החוקי�המודעות

להבטיח נגישות של אד� ע� מוגבלות , בי� היתר, חוק חניה לנכי� מטרתו. המפעיל בענייננו 

ב 4סעי# . למקומות ציבוריי� שהגישה הנגישה היחידה אליה� היא דר� חניה הכרוכה בתשלו�

 או המחזיק של המקו� הציבורי חובה לשל� בעד חניה במקו� ככל בחוק מחיל על המפעיל
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 אד� ע� מוגבלות זכאי לפטור מתשלו� בעד )משמע . שנדרש מקו� חניה לאד� ע� מוגבלות

  .חניה במקו� ציבורי כאמור

המשיבה חדלה לגבות . נראה לי כי הסדר הפשרה המוצע מקד� תכליות אלו בצורה נאותה

, על מכונות התשלו� וביציאה מהחניו�, צב שילוט בכניסה לחניו�הו. תשלו� מחברי הקבוצה

בכ� פעלה המשיבה ליידוע חברי . המודיע לחברי הקבוצה על זכות� לחנות ללא תשלו�

  .בכ� ג� הושגו מטרות החוקי�. הקבוצה בדבר זכות� לפטור מתשלו� עבור החניה

פעיל החדש של החניו� שבא כמו כ� נראה כי עקב הבקשה נושא הדיו� תדאג הרשות לכ� שהמ

הרשות אמנ� לא הייתה צד בהלי� א� נכחה בדיו� . ינהג על פי הוראות החוקי�, תחת המשיבה

  .  נוכח בקשת המשיבה לצירופה כמשיבה נוספת בבקשת האישור16.2.10שהתקיי� ביו� 

ר סביר ר סביר ר סביר ר סביר אני ערה לכ� שההסדר אינו כולל השבה ואול� נראה לי כי בנסיבות העניי� שלפניי ההסדאני ערה לכ� שההסדר אינו כולל השבה ואול� נראה לי כי בנסיבות העניי� שלפניי ההסדאני ערה לכ� שההסדר אינו כולל השבה ואול� נראה לי כי בנסיבות העניי� שלפניי ההסדאני ערה לכ� שההסדר אינו כולל השבה ואול� נראה לי כי בנסיבות העניי� שלפניי ההסד
 ".".".".למרות האמורלמרות האמורלמרות האמורלמרות האמור

,  המשפט רואי. בחשיבות מת	 צווי עשה לעוסקי. שוני.�פנינו רואות כי בתי, א. כ0 .71
ראוי , ובממשק למקרה שבפנינו, אשר עושי. די	 לעצמ. ומפרי. הוראות קוגנטיות בחוק

בכל סניפיה ולא , למכור את מוצרייה שלה בלבדכי תנת	 הוראה חד משמעית לנתבעת 
בדגש על קציצת הרשת , . של מוצרי. אחרי. אשר טיב. אינו ידועלאפשר מכירת

 . המוכרת

 הדרישה לסעד הכספי לתובעת ולחברי הקבוצה

חשוב לציי	  כי במסגרת בקשה לאשר תביעה כייצוגית אי	 חובה לכמת הנזק ולהציגו  .72
מח �בנק לאומי תק'  שגיב נ12904/00א " בש2033/00. א.בתכ0 ג. נפסק . במדויק

2003)4 (1249: 

אי� מוטלת עליו החובה . קיומו של נזק אישי כתוצאה ממעשי ההטעיה" הראה"המבקש "
את שיעור הנזק והיקפו , בשלב הדיו� בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, להראות או להוכיח

  ".שיראה כי נגר� לו נזק" די בכ�"אלא , ואי� עליו לכמתו

  

 נזקה הכספי של התובעת 

ולה כי העסקה אשר נרקמה בי" התובעת לנתבעת הנה עסקה כש0 שהובהר לעיל ע .73
 היינו מאחר והתובעת הוטעתה ונוצלה באשר לפרט מהותי בעסקה,  בטלה ומבוטלת

ה רכשה וצרכה התובעת מוצר אשר איננו מהוווצר ובפועל טיבו איכותו וכמותו של המ
תבעת משולה  ובשל העובדה כי התנהלות הנ.לצרו- מוצר הרשת אותו חפצה מלכתחילה 

 עת לכדה היא ,רמייה ופגיעה באוטונומיה, צרכ"ניצול בורות ה , מובהק לעושק 
הרי כי , רשתהנחזה כמוצר הרכוש מוצר את התובעת וכלל הצרכני0 ל לותההבהתנ

 להשבת מלא התמורה עותרת התובעת ומשכ- העסקה בלתי כשרה מיסודה ובטלה 
 .ה אשר רכשההארוחששילמה התובעת 
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 � 2  42,90צא כי ס- הנזק הכספי אשר נגר0 לתובעת הינו בגובה של א0 כ- יו
  .   סקה אשר נרקמה עקב הטעייה ורמייההשבה מלאה של עלות הע

  הערכת הנזק הממוני אשר נגר0 לחברי הקבוצה 

אשר רכשו בסני- בו  מנת להערי0 ולשו. את הנזק הממוני שנגר. לחברי הקבוצה �על .74
 הממוק. בקניו	 הנתבעתסני- 	 את נתוני המכירות של צור0 לבחויש , רכשה התובעת

ולהצביע על המועד , מתבצעות בסני- הפרטניח הזמנות סחורה ה"דוב  עיו	לרבות ,השרו	
 הצלבה אריתמטית ופשוטה של נתוני. אילו תית	 –בו הפסקה הזמנת הסחורה מהרשת 

צה בניגוד לדי	 עת אומד	 מדויק למש0 זמ	 ההטעיה וס0 הכספי. אשר נגזלו מחברי הקבו
 .   שווקו מוצרי. שאינ. מוצרי  הרשת 

כמו כ	 יודגש כי אי	 בידי התובעת נתוני. אשר יהא בה. להעיד על הטעיות ורמיות  אשר  .75
נפש אשר הסתמ	 אול. בשל אוזלת היד ושוויו	 ה, בוצעו בסניפי. נוספי. של הרשת

בחינת רוחבית של כל סניפי   ההיגיו	 הבריא  וטובת הצרכ	 מחייבת, בהתנהלות הנתבעת
פקת לה. את ומסירת נתוני. מדויקי. ביחס לזכייני. אשר הנתבעת לא מס, הרשת

 . ה מהרשתאו זכייני. אשר נמנעו מהזמנת הסחור/ותוצרי המזו	 הנמכרי. 

על הנתבעת תה הבלעדית של הנתבעת ועל כ	 יהא יודגש כי אילו נתוני. המצויי. בידיע .76
 סניפי. בה. לא נמכרו מוצרי הרשת ת  ולחשו- את אות. לית	 גילוי נאוהחובה 

דיעתה האישית המצויי. ביהנתוני. הללו הנ. נתוני. ודוחות כי מלא  ,יוס- בשנית .77
 . פורס. ואינו נגיש לידיעת הצרכני.עסקינ	 במידע שאינו מ, והבלעדית של הנתבעת

שפט בבקשה על כ	 במידת הצור0 שומרת התובעת לעצמה את הזכות לעתור לבית המ .78
 .למת	 צווי. ספציפיי. לגילוי המידע הדרוש

בחינת מכלול הנתוני. הללו בידי מומחה תעניק אינדיקציה מדויקת להערכת , כאמור .79
שיעור. של חברי הקבוצה לרבות הפיצוי אותו יש לפסוק , נזק. של חברי הקבוצה

 . לטובת.

עמיד התובעת את סכו. ת, בשלב זה ובהיעדר נתוני. ביחס לשיעור הנזק, לאור האמור .80
 . 000,000102, התביעה של חברי הקבוצה בס0 של 

לאחר קבלת מידע ופרמטרי. , ל זכותה לעתור לתיקו	 כתב התביעההתובעת שומרת ע .81
        . קיהמדויקי. לשיעור הקבוצה ונז

, מונחל מנגנו	 גמיש, לחוק התובענות הייצוגיות) א(20כי בהתא. לסעי- ,  כ	 יצוי	�כמו .82
 המשפט לקבוע כיצד נית	 יהא להוכיח את נזק. האישי של � במסגרתו רשאי ביתאשר

יתרת הכספי. אשר לא ידרשו תועבר ) 3) (א(20כאשר בהתא. לסעי- , החברי. בקבוצה
 . לאוצר המדינה

נית	 יהא לזהות בנקל חלק מחברי הקבוצה ולפצות. , במקרה שבפנינו כש. שפורט לעיל .83
במידה ויתגלו קשיי. באיתור , לחילופי	, יי. ביד המשיבהבהתא. לניתוח נתוני. המצו

) ג(20נית	 יהא לייש. את עקרונות הפיצוי לטובת הציבור הקבועי. בסעי- , חברי הקבוצה
 . לחוק
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 התקיימות התנאים לאישור התובענה כייצוגית התקיימות התנאים לאישור התובענה כייצוגית התקיימות התנאים לאישור התובענה כייצוגית התקיימות התנאים לאישור התובענה כייצוגית 

 ויתר חברי הקבוצה לפיצוי נזיקי ת התובעתזכאי, תה של הנתבעאו מחדל/ ובשל מעשה .84
 . כמפורט לעילאו מדיני עשיית העושר ולא במשפט/ ואו מכח חוק הגנת הצרכ	/ וו חוזיא/ו

, התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה .85
  :כדלקמ	הינ	 , בי	 היתרו, שה	 יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהויש אפשרות סבירה 

  ? חברי הקבוצהאת הנתבעתתה או מחדליה הטע/הא. בפעולותיה ו 85.1

 ?הא. התרשלה הנתבעת כלפי חברי הקבוצה  85.2

 ?הא. התעשרה הנתבעת שלא כדי	 על חשבו	 חברי הקבוצה  85.3

 ?הא. הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכ	 בפרט את סעי- ההטעייה שבחובו 85.4

הא. טשטשה את האיזו	 השוויוני שביקש המחוקק ליצור בי	 מעמדו הר. של  85.5
 ?הנחות של הצרכ	העוסק לבי	 מעמדו 

  ?ומה שיעורו, ר. לחברי הקבוצה נזקהא. נג 85.6

 מכל אחד 	יתובענה ייצוגית היא הדר0 היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני .86
 :ואחד מהשיקולי. הבאי. לא כל שכ	 ממשקל. המצטבר

 . מספר חברי הקבוצה גדול ופיזור. רב 86.1

הול הלי0 משפטי נפרד הואיל לכל אחד מחברי הקבוצה קיימת חוסר כדאיות בני 86.2
 .והוא צפוי להוצאות וטרחה רבי. יחסית לסכו. העילה האישית

ג. א. היו חברי הקבוצה עומדי. על זכות. ונוקטי. הליכי. משפטיי. נפרדי.  86.3
כנגד הנתבעת היה הדבר גור. עומס מיותר על בתי המשפט לעומת דיו	 אחד 

 .ורט לעילומאוחד בשאלות המשותפות לכל חברי הקבוצה כמפ

 .הצור0 להימנע מפסיקות סותרות 86.4

לאישור תביעה זו כייצוגית קיי. יתרו	 ברור של הרתעת עוסקי. מפני הפרת  86.5
הרתעה זו נחוצה באופ	 כללי . החוק ונקיטת מעשי הטעיה כלפי הציבור הרחב

. שיוויו	 אינהרנטי בי	 העוסק ללקוחות�בתחו. זכויות האד. הטומ	 בחוב. אי
עה זו מקבלת משנה תוק- לנוכח המודעות הגוברת של חשיבותה של הרת

א0 האמצעי. , הרשויות במדינה לצור0 במת	 פיתרו	 אכיפתי הול. מחד גיסא
 . מאיד0 גיסא, האכיפה�הגורמי. לתופעת תת, המוגבלי. העומדי. לרשות	

נראה כי לא נגזי. א. נאמר שלאישורה של תביעה זו כייצוגית יש , מבחינה זו 86.6
יות רחבות והיא הולמת את האינטרסי. הציבוריי. של מדינת השלכות חברת

 .ישראל בשמירת החקיקה הצרכנית

לגבי חברי קבוצה רבי. אישורה של התביעה כייצוגית יגרו. להפסקת מרו/  86.7
ההתיישנות בתביעת. האישית ולכ0 שהנתבעי. יזכו מ	 ההפקר בתו0 עשיית 

יעות כתוצאה מחלו- הזמ	 על ידי הקטנת הסיכו	 הכרו0 בתב, עושר ולא במשפט
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 –שבי	 מחדליה. והפרת התחייבויותיה. לבי	 המועד בו יוגשו תביעות אישיות 
 .א. וכאשר יוגשו

היעתרות בית המשפט הנכבד לבקשה זו תקד. את מטרת החקיקה בתובענות  86.8
 . ייצוגיות וה	 את מטרות החקיקה בתחו. החקיקה הצרכנית והחברתית בכלל

אוכלוסיה ל,  המשפטזכות גישה לביתית יאפשר אישור התובענה כייצוג 86.8.1
לפנות לבית המשפט בדר0 כלל לעמוד על זכויותיה ו ההמתקש
 .כיחידי.

והנורמה אכיפת הדי	 אישור התובענה כייצוגית יקד. מאוד את  86.8.2
 .	הרתעה מפני הפרתהראויה כמפורט לעיל ויתרו. רבות ל

דת בפני אישור התובענה כייצוגית היא למעשה הדר0 היחידה העומ 86.8.3
בגי	 סעד הול.  שתאפשר לה. לקבל – רובה ככולה –חברי הקבוצה 

 ; על יד.פרת הדי	הפגיעה שנפגעו מהנתבעי. כתוצאה מה

ניהול אישור התובענה כייצוגית היא למעשה הדר0 היחידה לקיי.  86.8.4
 . חברי הקבוצה כלפי הנתבעי.הוג	 וממצה של תביעות, יעיל

 ה	 על ל כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר0 הולמתינ. שיענקיי. יסוד סביר להניח כי  .87
 ; ידי התובעת וה	 על ידי באות כוחה

התובע נפגעה פגיעה אישית עקב מחדלי . לתובעת עילה אישית נגד הנתבעת 87.1
ה	 , הנתבעת המאפשרת לה הזדהות מלאה ע. הקבוצה לגבי אותה פגיעה

 .מבחינה עובדתית ה	 מבחינה משפטית וה	 מבחינה רגשית

 .לתובעת ולקבוצה זהות אינטרסי. מלאה לגבי עילות התביעה 87.2

לתובעת אמונה שלמה בצדקת התביעה והיא בעל נכונות ונחישות לקיי. את  87.3
 .ההלי0 המשפטי

שכ	 התובעת הינה חבר , נ. של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו. לביעני 87.4
 .קבוצה טיפוסית שסבלה נזק באופ	 דומה לשאר חברי הקבוצה

לרבות פיצוי , כ אי	 מניעי. אחרי. אלא לקד. מטרות ראויות"עת או לבלתוב 87.5
 .כמפורט בבקשה זו, על מחדלי הנתבעת והפרות  הדי	

 

    סוף דברסוף דברסוף דברסוף דבר

תובענה ייצוגית זו הכרחית על מנת לממש זכאות. לפיצוי של חברי הקבוצה כלפי  .88
בס0 עשרות  המשפט הנכבד יתבקש לפסוק פיצויי ממוצע �בית, הנתבעת כפי שיובהר לעיל
 אי	 די בו כדי לתמר/ תובע לפתוח בהלי0 משפטי �סכו. זה, שקלי. לכל חבר בקבוצה

מורכב ומסוב0 כנגד גופי. עוצמתיי. במיוחד כדוגמת הנתבעת וראה בהקשר זה את 
 . 784' בעמ, 774) 5(ד מט"פ', זילברז1 ואח' נ'  טצת ואח4556/94א "ברעהדברי. שנאמרו 

  :להורות כדלקמ	תבקש בית המשפט הנכבד מ, לאור כל האמור לעיל .89
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לנהל ת להתיר לתובע, "תובענה ייצוגית"� כמפורט להל	 כהתובענהלאשר את  89.1
הכל כהגדרתה , "תובע מייצג"� כה ולאשר"תובענה ייצוגית"� כהאת תביעת

 . לחוק2בסעי- 

, קבוצה�להגדיר תת, לחילופי	. תנוהל התובענה הקבוצה שבשמהלהגדיר את  89.2
אשר אינ	 משותפות לכלל חברי , ררות שאלות של עובדה או משפט מתעוהשלגבי

�לתת להורות על מינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג,  ובמקרה כזההקבוצה
הקבוצה ייוצג �ינ. של חברי תתישהדבר דרוש כדי להבטיח שענככל , הקבוצה

 .וינוהל בדר0 הולמת

ל השאלות שואת ענה עילות התובלפרט בהחלטה לאישור התובענה כייצוגית את  89.3
  .עובדה או משפט המשותפות לקבוצה

  .י.נתבע הסעדי. הלפרט בהחלטה לאישור התובענה כייצוגית את 89.4

תובענה את הלאשר המשפט הנכבד בית יתבקש , ולש. הזהירות בלבד, לחילופי	 89.5
קיומ. של בתו0 הבטחת , אמורי.ה ייצוגית א- א. לא התקיימו התנאי.כ

או בדר0 ,  תובע מייצג או בא כוח מייצג או החלפת.אלה בדר0 של צירו- תנאי.
 של חברי .עניינהוראות לש. הבטחת ייצוג וניהול  בהחלטתו ולית	 אחרת

  .ת ובתו. לבהקבוצה בדר0 הולמ

יתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את התובענה , ולש. הזהירות בלבד, לחילופי	 89.6
, 	ילפי העני, לחוק התנאי. תובעתלא מתקיימי. לגבי הכייצוגית ג. א. 

  . המייצג בהחלטתו על החלפת התובעולהורות 

בשיעור , כמפורט בבקשה זו, ובסעדי.תשלו. פיצוי כספי ב, לחייב את הנתבעת 89.7
לכל אחד מחברי הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד , ובאופ	 שיקבע

 : ובהקשר זהכאמור

יצוי כספי וכיח את זכאותו לפיהיה רשאי להכל חבר קבוצה להורות כי  89.7.1
כ "התובעת ולהורות כי בכ " בתצהיר שיוגש למשרד באו לסעד אחר

 . לחוק) 1)(ב(20בהתא. להוראת סעי- " ממונה"�התובעת תשמש כ

על תשלו. פיצוי כספי בסכו. כולל ועל אופ	 חישוב להורות  ,חילופי	ל 89.7.2
, בי	 חברי הקבוצהחלוקתו להורות בדבר  וקבוצה חלקו של כל חבר

אחד , הסכו. שתיוותר א. חבר קבוצה של יתרת, נזקיה.באופ	 יחסי ל
לא , זכאותו לפיצוי או לסעד לא הוכיח את, לא דרש את חלקו, או יותר

ובלבד שחבר  ,אותר או שלא נית	 לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת
הסעד  קבוצה לא יקבל פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או

לאחר החלוקה לחברי שנותרה ת סכו. יתרולהורות כי כל ; המגיע לו
 .לאוצר המדינהתועבר , הקבוצה כאמור

או לטובת , כולה או חלקה, להורות על מת	 כל סעד אחר לטובת הקבוצה 89.8
 .י	יכפי שימצא לנכו	 בנסיבות הענ, הציבור

 .הודעה לחברי הקבוצהפרסו. להורות על  89.9

או  בענה הייצוגיתא- א. לא אושרה התו המייצג לתובע על תשלו. גמוללהורות  89.10
  .שלא ניתנה הכרעה בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה
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, הייצוגית את שכר הטרחה של בא הכוח המייצג בעד הטיפול בתובענהלקבוע  89.11
 .לרבות בבקשה לאישור

  
  
  
  

   __                                                       _______________  
  ד"עו,  פדלו	�ענברשרו	                         
  התובעתכ "ב                                 
              

 

 


