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 תהמבקש

 

  � נגד �
 

 
  512402686 .פ. ח,מ" בענגה גלידות.1

  60850 שהם 934ד .ת, ן"חמ. ת.א, 2רימון ' מרח

  

  550015887 .מ.ש, נגה גלידות שותפות מוגבלת.2

  60850 שהם 934ד . ת,ן"חמ. ת.א, 2רימון ' מרח

  

  520026063. צ.ח, מ" בעאס$ השקעות.3

 60850 שהם 934ד .ת, ן"חמ. ת.א, 2רימון ' מרח

  

 ותהמשיב

  
  

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית
  

בקשה לאישור תביעה ייצוגית לפי הוראות  לבית המשפט הנכבדבזאת  בזאת להגיש תמתכבד תהמבקש

    .)"החוק" או "חוק תובענות ייצוגיות: "להל� (�2006ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיות

  

התביעה העיקרית אותה מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר מוגשת כחלק בלתי נפרד מבקשה זו  ומסומנת 

  .")התביעה(" 'נספח אכ

  

 ."ב"כנספח  התומ� בבקשה זו מצור- כחלק בלתי נפרד מהבקשה ומסומ� תהמבקש של התצהיר

  הצדדי$ והעובדות  .א

  

ובעשיית עושר של  בהטעיה, עוסק בהפרת חובה חקוקההבקשה לאשרה כייצוגית  של התביעה ועניינה .1

 .המשיבה כלפי צרכניה



  

 

  
  2 

 

המשיבה מייצרת ומשווקת את מוצריה . קבוצת המזו� והמשקאות השנייה בגודלה בישראלהמשיבה הנה  .2

 .לקהל הצרכני. בישראל

  

 .  ועודעוגות גלידות, פסטה, מרקי., רי מאפהור למוצרי מזו� וביניה. מוצהמשיבה מפעילה אתרי ייצ .3

  

  ."ג"כנספח העתק ד- פרטי המשיבה מאתר משרד המשפטי. מצור- כחלק בלתי נפרד מהבקשה ומסומ� 

 

 ."ד"כנספח העתק מאתר האינטרנט של המשיבה מצור- כחלק בלתי נפרד מהבקשה ומסומ� 

  

שהנו שרבט בטעמי לימו� ופטל , "גומי ג."גלידה בש. בי� מוצריה של החברה מייצרת החברה ומשווקת  .4

 . ")י$המוצר: "להל�( ע. סוכריות גומי

  

 כנספח העתק צילו. המוצר מאתר האינטרנט של המשיבה מצור- כחלק בלתי נפרד מהבקשה ומסומ�

  . "ה"

  

מצור- כחלק בלתי נפרד מהבקשה העתק פירוט הרכיבי. של המוצר מאתר האינטרנט של המשיבה 

  ."�1ה"כנספח ומסומ� 

  

 

המשיבה על כ� שבמסגרת מבדק פנימי של  הודיעה בה,  פרסמה המשיבה הודעה לציבור1.8.11ו. בי .5

מרשימת הרכיבי. ונרש. " לטי� דגי.'ג"נמצא שבהדפסת סימו� הקרחו� נשמטו בטעות המילי. , האריזות

  המשיבה כתבה כי .למעט לאנשי. האלרגיי. לדגי., המוצר בטוח לצריכה לכלל הציבור.  בלבד" לטי�'ג"

 ."עדכו� הסימו� על גבי האריזות"היא פועלת מיידית ל

  

  ."ו"כנספח מצור- כחלק בלתי נפרד מהבקשה ומסומ�  העתק ההודעה

  

 . אשר יש ביד. את המוצר להחזירו במידת הצור� את ציבור הצרכני.המשיבה הזמינה בהודעה  .6

 

רחה לא טת וודעה לאקוניהסתפקה בהשיבה המ. שקופה ולא היתה מלאההודעתה של המשיבה לא היתה  .7

מהי המשמעות לכ�  ,לטי� דגי.'לעדכ� את הציבור בדבר הסיבות לכ� שהקרחו� לא סומ� כי הוא מכיל ג

ותי ומהו אותו נזק בריא, ממתי המוצר לא סומ� כהלכה, שהמוצר לא בטוח לאנשי. האלרגיי. לדגי.

זאת לא עשתה .  מושא ההודעהוצרצרכו את המרכשו וכ� רגישי. לדגי. ואשר הצפוי לצרכני. אשר 

 .המשיבה בזמ� אמת וא- לא בדיעבד

  

 .או טבעוניי$/המשיבה לא טרחה להתייחס למשמעות הצריכה של המוצר לאנשי$ אשר הנ$ צמחוניי$ ו .8

  

לעובדה כי המוצר כניראה לא סומ� מעול. כי הוא מכיל עצ. העובדה שההודעה התייחסה , זאת ועוד .9

כמו ג. , הודעת המשיבה לא פורט לעבר לאמורהעובדה שב.  מטרידות ומעוררות תהיות,לטי� דגי.'ג

או אינה מאפשרת לה לצאת ידי חובתה רק /אינה מאפשרת מת� פטור למשיבה ו, אי הסימו�למשמעות של 

 .  פרסו. הודעות בדבר החזרת המוצרבדר� של
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שרכשו , או טבעוניי./שהנ. צמחוניי. ווחות הודעת המשיבה כלל לא התייחסה למשמעות הרכישה של לק .10

 .את המוצר וטר. צרכו אותו

  

או /הודעת המשיבה כלל לא התייחסה למשמעות הרכישה והצריכה של לקוחות שהנ. צמחוניי. ו .11

 .טבעוניי. שרכשו את המוצר וכבר צרכו אותו

 

 לכלל ציבור גיע. ויש להניח שלא הנעשתה במועד מסוי על איסו- המוצרלציבור המשיבה ותיה של הודע .12

 לטי� דגי.'מבלי שידעו כי הוא מיכל ג. אכלו אותו אשר רכשו את המוצררבי. ישנ. צרכני. . הצרכני.

היו והינ. זכאי. להשבת או כי /ומקו. בו הוא אלרגי לדגי.או שבחלק. קיי. חשש לבריאות הציבור /ו

  .התמורה בגי� רכישת המוצר

  

 . אי� ג. היו. כל אזכור לעניי�–ומגיעי. למוצר חי. ומחפשי. לאחר שטור, ג. באתר החברה, יתר על כ� .13

  

 9בעמוד , (!!!)במוס- הספורט , בעיתו� ידיעות אחרונות, המשיבה טרחה לפרס. את הודעתה, זאת ועוד .14

 . דבר מתמיה שלעצמו–) שחיה(ליד פרסו. בדבר בסיקור ענ- שלא כל כ� פופלארי (!!!) 

  

מצור- כחלק בלתי נפרד מהבקשה  ות אחרונות אותו פרסמה המשיבההעתק מצילו. המודעה בעיתו� ידיע

  ."ז"כנספח ומסומ� 

  

של העובדה כי המוצר מכיל ,  בדבר המשמעות של  אי הסימו�מעלה תמיהות למכביר, א- התנהגות זו .15

 . הדבר מעלה חששות ודאגות– אלא דווקא –וממנה אי� כלל ללמוד דבר וחצי דבר , לטי� דגי.'ג

  

 .פשר ויגרמו בעיות בריאותיות לאלרגני. לדגי. שצרכו את המוצרכי א, צא ולמד .16

  

 עת הוא – נפגעו באופ� משמעותי מאכילת המוצר –או טבעוניי. / כי אנשי. צמחוניי. ו–צא שוב ולמד  .17

 .מכיל מזו� מ� החי

  

או / וכיצד סברה המשיבה לפתור את עוגמת הנפש העצומה המיוחסת לצרכני. צמחוניי., עוד נית� לתמוה .18

 ?!!?לטי� דגי. 'וגילו בדיעבד כי המוצר מכיל ג, טבעוניי. שרכשו וצרכו את המוצר

  

 איש 600,000 �כ, לסיבור האוז�.  מהאוטכלוסיה בישראל הנ. צמחוניי. או טבעוניי.�8.5%כ, יש להבי� .19

וצר� את וכי אי� בדיוק המשיבה סבורה כי יש לפצות את חלק. שרכש ,  בישראל–הנו צמחוני או טבעוני 

 .המוצר

  

  ."ח"כנספח מצור- כחלק בלתי נפרד מהבקשה ומסומ� סקר צמחונות בישראל 

  

 . רכש את המוצר וצר� אותו – מה. 10% הרי שיש להניח כי –בשל פופולריות המוצר  .20

 

אליה. באופ� או לפנות /המוצר והמשיבה כלל לא טרחה לברר את פרטי הלקוחות אשר רכשו ממנה את  .21

 . אקטיבי
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או , מי הציבור בצריכתוקיי. חשש לבריאות ואשר  מוצרהעובדה שהמשיבה ייצרה ושיווקה , ה מכ�יתר .22

ולא אקטיביות  את המשיבה לנקוט בפעולות החייב, לטי� דגי.' אוחז בגכילתו עת הואקיי. חשש לא

 . לתקלות אלהלשת- את הציבור בדבר הסיבות היה על המשיבה . ההודעות לעילפרסו. להסתפק ב

  

אלא שיש בו כדי להשפיע על , כיצר� מוצרי מזו�אל יתו- זה יש משמעות לא רק לחובתה של המשיבה לש

 .ושעדיי) לא צרכו את המוצר ידיעתול הגיעו תשההודעוהמוצר ציבור רוכשי ההחלטה של ג$ על 

  

 לות בישראל מהחברות המוביהמשיבה הינה אחת. של צרכני.גדול בהיק- כי מדובר , יוער בהקשר זה .23

 .בייצור מזו� וגלידות

  

 .ו ככל שיש צור( בכ(להחזיר, ואשר טר. נאכל המוצרי.לרוכשי והציעה המשיבה הודיעה  .24

 

המשיבה לא טרחה להציע פיצוי על עגמת הנפש שנגמרה .  ללקוחותיההוכלשפיצוי הציעה המשיבה לא  .25

קוחותיה אשר רכשו את בוודאי שלא לל. או הטבעוניי. ולאלו האלרגי. לדגי./ הצמחוניי. וללקוחותיה

לא טרחה להציע פיצוי עבור המשיבה . לטי� דגי.' ה. אוחז בג ולאחר מכ� נודע לה. כיוואכלו אות המוצר

לעסוק בכל או /ו ליצור עימה קשר ולעיתונות ונדרש הודעה את הובזבוז הזמ� לכלל הצרכני. אשר קרא

 . כו. הכספי תמורתו. מקו. השבת המוצר דרכי קבלת הסההלי� המייגע הכרו� בתיאו

  

 ותקרא את ההודעו צר� אותוא� טר.  המוצררק לקהל הצרכני. אשר רכש את פיצוי המשיבה הציעה 

 ציבור הצרכני. אשר רכש את ת המשיבה לא טרחה להציע פיצוי או דר� לפצות א.שפרסמה החברה

  . ולדרוש תמורת השבת. המוצר על האפשרות להשיב את ה.א� לא נודע ל המוצר

  

 כי מעשי. ומחדלי. אלה של המשיבה מחייבי. פיצוי לראשי הנזק המתוארי. לעיל טוענת תמבקשה .26

 .ואשר יפורטו להל� בבקשה זו ביתר שאת

  

המוצר בדבר מציבור צרכני ולטייח להסתיר  כי פעולות המשיבה מצביעות על ניסיו� ורצו� טוענת תהמבקש .27

 .המחדל

  

 .מ"יובהר כי הנה בת זוגתו של הח, תולמע� הגילוי הנאו, המבקשת הנה צמחונית .28

  

 .ואהבת בעלי חיי.,  מתו�  אידיאולוגיה–עו-  או בשר , המבקשת איננה אוכלת דגי. .29

  

 . מהמוצר יחידה1  בתקופה הרלוונטית  וצרכההרכש תהמבקש .30

  

 . שפרסמה המשיבה בעיתונות בזמ� אמת הדעהו לתה מודעיתלא הי תהמבקש .31

 

, ראשית. מרומה ממספר סיבות שונות החש תהמבקש. במשיבהאמו�  תהמבקש האיבד, מאז גילוי הפרשה .32

יש .  בניגוד מוחלט לעקרונותיה ותפיסת עולמהלטי� דגי. קרי מזו� מ� החי'ר המכיל גבקשת אכלה מוצהמ

 החש תהמבקש.  כ� עולה מפרסומה–י המשיבה מעול. לא סימנה כראוי את המוצר להדגיש בעניי� זה כ

ולא פרסמה כל תוצאה של בדיקות שנערכו או דוח תחקיר ממצאי א פרסמה מרומה בכ� שהמשיבה ל

  .דבר החמור שבעתיי., שמא לא נערכו כלל ועיקר, בעניי� זה והתיקוני. שנעשו עקב כ�
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הא. המשיבה אכ� תקנה והחלה לסמ� את המוצרי. , מ"טרחה המבקשת ובדקה באמצעות הח, לפיכ� .33

 .ו� באופ� מיידיבהתא. להודעתה כי תפעל לעדכו� הסימ

  

לש. בדיקת ביצוע (שוב המוצר נרכש , 30.9.11שכ� ביו. , המבקשת למדה כי המשיבה לא עשתה כ� .34

 .המוצר נמכר כשהוא לא מסומ� בשונה כפי שנמכר טר. כ�, בחנות אלונית ולדאבו� לב) התיקו� והסימו�

  

  ."ט"כנספח ה ומסומ� מצור- כחלק בלתי נפרד מהבקש 30.9.11שנרכש ביו. הבקורת מוצר צילו. 

  

  ."י"כנספח מצור- כחלק בלתי נפרד מהבקשה ומסומ�  30.9.11העתק חשבונית מיו. 

  

המשיכה ,  כי תפעל מיידית לעדכו� הסימו�1.8.11כי למרות העובדה כי המשיבה בפרסומה ביו. , צא ולמד .35

 .לשווק את המוצר ג. חודשיי. לאחר הודעתה מבלי לעדכ� את הסימו�

 

 ל רוכשי המוצרי.לכל המוצר מרומה משו. שהמשיבה לא הציעה את תמורת רכישתו של החש תהמבקש .36

 .יצוי בגי� עגמת הנפש העצומה שנגרמה לה מרומה בכ� שהמשיבה לא הציעה כל פהא חשוכ� הי

  

 המוצר.  וצרכהה רכשוואשר אות המוצר  עבור ששילמהמחיר השהינו  נגרמו נזקי. ממוניי. תלמבקש .37

ועל המשיבה , לרכוש בפועל התכוונההמהות והתכונות אות. ,  הטיבי בעל.אינ, תבקש המ כאמורהשרכש

ה תלא פנ תהמבקש מאליו מוב� כי . בגי� המוצרלמהקרי המחיר ששי,  השבת התמורהתלהשיב למבקש

כ לראש נזק " סה. המשיבה בעיתונותשפרסמה העל פי ההודע המוצר את התמורה בגי� רכישת הולא קיבל

 . 84זה 

  

לרכוש  התכוונה תהמבקששכ� , בדמות פגיעה באוטונומיה,  נזקי. שאינ. ממוניי.תוד נגרמו למבקשע .38

שכלל לא סומ�  לטי� דגי.'המוצר הכיל גבעוד שבפועל  � קרי מזו� מ� החי ,לטי� דגי.'שאינו מכיל גמוצר 

 .כי מוכל במוצר

  

ולהורות למשיבה לפצות צרכ� המיועד  ה גילוי אדישות כלפילהוקיע סוג חמור זה שלטע� כי יש ת תהמבקש .39

כל , בנזקי. שנגרמו לה.או האלרגי. לדגי. /או הטבעוניי. ו/הצמחוניי. ו ציבור לקוחותיהכלל את 

המדובר ה� בנזקי. שהינ. תמורת . קבוצה על פי הנזקי. שנגרמו לה בפועל וכפי שיפורטו בבקשה זו

בגי� הפגיעה באוטונומיה  ה� נזקי. שהינ. פיצוי – השבה – לטי� דגי.'המוצרי. שלא סומנו כי מכילי. ג

 .לטי� הדגי.'ות אי הסימו� בדבר תכולת גה� בנזקי. לא ממוניי. אוד, הלקוחותשל 

  

 .עשיית עושר ולא במשפט וחוזית, הטעייה, עילותיה של בקשה זו הינ� הפרת חובה חקוקה .40

  

 .ייצוגית דנ�ביעה כיש לקבל את הבקשה ולאשר את הת, בנסיבות אלוכי  וענתט תהמבקש .41

  

  הטיעו) המשפטי  . ב

  

 כללי  .א
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 נועד להסדיר באופ� ממצה את הדיני. החלי. על – שנכנס לתוק- בעת האחרונה –חוק תובענות ייצוגיות  .42

 .הגשת תביעות ייצוגיות בישראל

 

אכיפת הדי� והרתעה אכיפת הדי� והרתעה אכיפת הדי� והרתעה אכיפת הדי� והרתעה "וכוללות בי� השאר את המטרות של , 1המטרות שביסוד החוק מפורטות בו בסעי-  .43

הוג� הוג� הוג� הוג� , , , , ניהול יעילניהול יעילניהול יעילניהול יעיל""""וכ� וכ� וכ� וכ� " " " " מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�"""", , , , """"מימוש זכות הגישה לבית המשפטמימוש זכות הגישה לבית המשפטמימוש זכות הגישה לבית המשפטמימוש זכות הגישה לבית המשפט"""", , , , """"ני הפרתוני הפרתוני הפרתוני הפרתומפמפמפמפ

 .""""וממצה של תביעותוממצה של תביעותוממצה של תביעותוממצה של תביעות

  

או בענייני. , חוק תובענות ייצוגיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בענייני. המנויי. בתוספת השניה לחוק .44

 :לחוק) א(3 כאמור בסעי- . ייצוגיתבה. נקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש תביעה

  

לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בעני� שנקבע בהוראת חוק לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בעני� שנקבע בהוראת חוק לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בעני� שנקבע בהוראת חוק לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בעני� שנקבע בהוראת חוק  "

 "מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגיתמפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגיתמפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגיתמפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית

  

העילות , לענייננו. התוספת השניה לחוק כוללת רשימה של עילות בה� נית� להגיש תביעה ייצוגית .45

 : לתוספת היא הרלוונטית1הקבועות סעי- 

  

  "ג� א� לא נכרתה ביניה� עיסקהג� א� לא נכרתה ביניה� עיסקהג� א� לא נכרתה ביניה� עיסקהג� א� לא נכרתה ביניה� עיסקה, , , , תביעה של צרכ� כנגד עוסקתביעה של צרכ� כנגד עוסקתביעה של צרכ� כנגד עוסקתביעה של צרכ� כנגד עוסק) ) ) ) 1111 ( ( ( (""""

 

.  לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאי. להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית4סעי-  .46

 :לחוק) 1)(א(4רלוונטי סעי- , לענייננו

  

המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או , , , , ))))אאאא((((3333אד� שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי� אד� שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי� אד� שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי� אד� שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי� "

 ";;;; בש� אותה קבוצה בש� אותה קבוצה בש� אותה קבוצה בש� אותה קבוצה––––משפט המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� משפט המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� משפט המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� משפט המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� 

 

  להראות כי עומדת לומבקשעל ,  בקשה לאישור תביעה ייצוגית להגישעל מנת להיות זכאית, כלומר .47

ררת שאלות מהותיות של וכ� כי התביעה מעו, עילת תביעה באחד הענייני. המנויי. בתוספת השניה

 .עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי.

 

וכי עילת התביעה , המשיבהעילת תביעה כנגד  הללהראות כי עומדת  תהמבקשעל , וליישו. לענייננו .48

 . מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל חברי קבוצת התובעי.

  

. ברמה לכאוריתת קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק חוק תובענות ייצוגיו, בנוגע להוכחת הנזק .49

 :לחוק) 1)(ב(4כאמור בסעי- 

  

 נגר�  נגר�  נגר�  נגר� לכאורהלכאורהלכאורהלכאורהיראה כי יראה כי יראה כי יראה כי המבקש המבקש המבקש המבקש  די בכ# ש די בכ# ש די בכ# ש די בכ# ש––––) ) ) ) אאאא((((1111בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� כאמור בסעי� קט� בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� כאמור בסעי� קט� בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� כאמור בסעי� קט� בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� כאמור בסעי� קט� "

 "....לו נזקלו נזקלו נזקלו נזק
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 :הקובע כי, לחוק) א(8התנאי. לאישור תביעה ייצוגית מנויי. בסעי-  .50

  
        ::::א� מצא שהתקיימו כל אלהא� מצא שהתקיימו כל אלהא� מצא שהתקיימו כל אלהא� מצא שהתקיימו כל אלה, , , ,  לאשר תובענה ייצוגית לאשר תובענה ייצוגית לאשר תובענה ייצוגית לאשר תובענה ייצוגיתבית המשפט רשאיבית המשפט רשאיבית המשפט רשאיבית המשפט רשאי) ) ) ) אאאא((((        ....1111""""

        

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי  ))))1111((((

        ;  ;  ;  ;  ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, , , , הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה

 ;;;;תובענה ייצוגית היא הדר# היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני�תובענה ייצוגית היא הדר# היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני�תובענה ייצוגית היא הדר# היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני�תובענה ייצוגית היא הדר# היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני� ))))2222((((

; ; ; ; להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר# הולמתלהניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר# הולמתלהניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר# הולמתלהניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר# הולמתקיי� יסוד סביר קיי� יסוד סביר קיי� יסוד סביר קיי� יסוד סביר  ))))3333((((

 ;;;;הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זההנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זההנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זההנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זה

        """"....קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב ))))4444((((

 

נראה כי , אשו)בשלב הר. הרי שהדיו� משלב זה יחולק לשני שלבי., בהתא. להוראות שפורטו לעיל .51

נעמוד על , בשלב השני.  לכאורה נזקכי נגר. להו, שית כנגד המשיבהה אי עילת תביעתעומדת למבקש

 . לחוק8התקיימות התנאי. לאישור התביעה כייצוגית המנויי. בסעי- 

  

  ת התביעהעיל  .ב

  

  עילת ההטעיה  .1. ב

  

  :קובע את הבאות, ")חוק הגנת הצרכ): "להל� (�1981א"תשמ,  לחוק הגנת הצרכ�2סעי-  .52

  

        1111איסור הטעיהאיסור הטעיהאיסור הטעיהאיסור הטעיה. . . . 2222"

        

    ––––פה או בכל דר# אחרת פה או בכל דר# אחרת פה או בכל דר# אחרת פה או בכל דר# אחרת ))))בכתב או בעלבכתב או בעלבכתב או בעלבכתב או בעל, , , ,  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   )א(

בלי לגרוע בלי לגרוע בלי לגרוע בלי לגרוע ; ; ; ; )))) הטעיה הטעיה הטעיה הטעיה––––להל� להל� להל� להל� ((((העלול להטעות צרכ� בכל עניי� מהותי בעסקה העלול להטעות צרכ� בכל עניי� מהותי בעסקה העלול להטעות צרכ� בכל עניי� מהותי בעסקה העלול להטעות צרכ� בכל עניי� מהותי בעסקה 

 ::::מכלליות האמור יראו ענייני� אלה כמהותיי� לעסקהמכלליות האמור יראו ענייני� אלה כמהותיי� לעסקהמכלליות האמור יראו ענייני� אלה כמהותיי� לעסקהמכלליות האמור יראו ענייני� אלה כמהותיי� לעסקה

        

        ;;;;ירותירותירותירותהכמות והסוג של נכס או שהכמות והסוג של נכס או שהכמות והסוג של נכס או שהכמות והסוג של נכס או ש, , , , המהותהמהותהמהותהמהות, , , , הטיבהטיבהטיבהטיב        ))))1111((((

 ";;;;הצורה והמרכיבי� של נכסהצורה והמרכיבי� של נכסהצורה והמרכיבי� של נכסהצורה והמרכיבי� של נכס, , , , המשקלהמשקלהמשקלהמשקל, , , , המידההמידההמידההמידה        ))))2222((((

  

המוצרי. הפגומי. את , יחד או לחוד, או מחזיקה/או משווקות ו/אחריותה של המשיבה כיצרנית ו .53

 :לחוק הגנת הצרכ� הקובע כי) ב(2 בסעי- במפורשקבועה , נשוא ההטעיה

  
 הטעיה ולא ישתמש בנכס כאמור למת�  הטעיה ולא ישתמש בנכס כאמור למת�  הטעיה ולא ישתמש בנכס כאמור למת�  הטעיה ולא ישתמש בנכס כאמור למת�  לצרכי מסחר נכס שיש בו לצרכי מסחר נכס שיש בו לצרכי מסחר נכס שיש בו לצרכי מסחר נכס שיש בויחזיקיחזיקיחזיקיחזיקלא ייבא ולא לא ייבא ולא לא ייבא ולא לא ייבא ולא , , , ,  עוסק עוסק עוסק עוסקימכורימכורימכורימכורלא לא לא לא ) ) ) ) בבבב((((

 ....שירותשירותשירותשירות

                                                

 .אינן במקור אלא אם נאמר אחרת, כאן ובכל מקום אחר,  ההדגשות1
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או ענייניי. שאי� כל ספק כי ה. מהותיי. / מונה רשימה של תכונות וחוק הגנת הצרכ�ל) א (2סעי-  .54

  .הסיכוני. הכרוכי., מרכיביו, את טיב המוצר ביניה. נית� למצוא. בעסקה

 

 המשיבה היא הטעתה את יה ובמחדליה שלשנדמה שלא יכול להתעורר כל ספק באשר לעובדה שבמע .55

, )5)(א(2 ,)1)(א(2 ,)1)(א(2פי. הטעיה נופלת לגדרי סעיוכי ה המוצרואת כלל ציבור צרכני  תהמבקש

 . כי מדובר בהטעיה בעניי� מהותיחזקהא- � שאומכהגנת הצרכ� לחוק ) 14)(א(�2ו )9)(א(2

 

השיקול המרכזי . המוצר זת ה רוכשיתלא הי, לטי� דגי.'מכיל ג המוצרכי  תהמבקשברי כי לו ידעה  .56

 הלו ידע. הוא א. הוא מכיל מזו� מ� החי, ת לרכוש מוצר מזו�חרא בות טר. שהישל המבקש

 .בפועלה  מוצר זתה רוכשיתבוודאי שלא הי, לטי� דגי.' גת כי המוצר מכילהמבקש

  

 כההסתמהיא , בי� במעשה ובי� במחדל, י המשיבה"ה עתהוטע תהמבקשהמסקנה המתחייבת היא כי  .57

בקבלת מוצר המוצא ביטוי  נזק ה ל.מכ� נגרה וכי כתוצא, מוצר בפועל את הה וצרכעל ההטעיה

  . הוא לא מתאי. ומכא� שלתכלית שלשמו נרכש, קרי מזו� מ� החי, לטי� דגי.'המכיל ג

  

מבוטא באי פרוט חמרי היסוד שממנו מורכב היה ה ג. במחדל התא הוטע טוענת כי היתהמבקש .58

 .נה זונבהיר טע. השלגו�

  

 :לחוק הגנת הצרכ� קובע כ�) 4) (א (17סעי- 

  

            ))))    על עוסק לסמ� על גבי טובי� המיועדי� לצרכ� או במצור� לה� פרטי� בדברעל עוסק לסמ� על גבי טובי� המיועדי� לצרכ� או במצור� לה� פרטי� בדברעל עוסק לסמ� על גבי טובי� המיועדי� לצרכ� או במצור� לה� פרטי� בדברעל עוסק לסמ� על גבי טובי� המיועדי� לצרכ� או במצור� לה� פרטי� בדבר        ))))אאאא((((  .

(...)  

  . כמות המצרך ופירוט חמרי היסוד שמהם הוא מורכב  )4( 

    

בי� , ו הינהחובה ז.  כי חוק הגנת הצרכ� מטיל חובת גילוי אקטיבית על המשיבהת טוענתהמבקש .59

ולגלות בראש ומבעוד מועד  ,ת ממה מורכב השלגו� לקהל הצרכני. כדוגמת המבקשלהסביר, היתר

 צריכה של במיוחד נכוני. דברי. אלה למוצרי מזו� אשר צריכה לא נכונה שלה. או. מה הוא מכיל

נזקי. ל  אלועלולה לגרו. לצרכני., מזו� שאפשר ויגרו. לנזקי. חמורי. לצרכני. אלרגניי. לו

, פתח אריזתו, . אלה לקבוצת הצרכני. אשר רכשו את המוצרכ� נכוני. דברי.  חמורי.בריאותיי.

 בבירור כי המש� צריכת קראה את המודעה הראשונה המוזכרת לעיל ולא נאמר לו, � לצרוהחל

  .המוצר עלול לגרו. נזק בריאותי

 

 . ח" ש�9ה בשרכש ילמה בגי� המוצר את מלוא הסכו. ששה לקבל לידיתזכאי תהמבקש, בנסיבות אלו .60

 

 .  94על ס� של בראש נזק זה  האישית ה אפוא את תביעתהמעמיד תהמבקש .61

 

 דוגמת עוגמת ומרגשות שליליי. הנלווי. לכ�, מפגיעה באוטונומיה של הרצו� תהמבקש הסבל, בנוס- .62

וא- החשש של המרמור , יובהר כי תחושות הכעס. ומרמור מהתנהגות המשיבהכעס תחושות של נפש ו

אלא , לטי� דגי.'את המוצר המכיל גוצרכה  הרכש תהמבקשמתייחסי. לא רק לעובדה ש תהמבקש

 . המשיבה טר. טרחה לתק� את הסימו�, עד כתיבת בקשה זומשו. שעד נכו� למוג. 
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עבורה ועבור בני משפחתה מתוצרתה של המשיבה מוצרי. מעת לעת  לרכוש תהנוהג, תהמבקש .63

כפי שהמשיבה י האיכות הגבוהה ביותר מוצרי. בעל  לקבל תמורת רכישתהת וזכאימעוניינת

 . בפרסומיה

  

.  האמתהמשיבה לא גילתה לציבור את. ואת הציבור תהמבקשת את ו מספקת המשיבה אינ�הודע .64

כי אי� מנוס מלהבי� כי המוצר לא , ש ולהבהיר בעניי� זהיש להדגי. הציבור מידעהמשיבה הסתירה מ

 .לטי� דגי. מעול.'סומ� כאוחז בג

  

מכיל מזו� מ� , וצרכה רדה שמא מוצר זה או אחר אותו רכש צריכה לחשוש או לחיות בחאינוהמבקש  .65

 .החי

  

וי  כי התכלית העומדת אחר חוק הגנת הצרכ� מחייבת את היצר� כעוסק לגלות גילטוענת תהמבקש .66

 בנוס- כי חובת גילוי טוענת תהמבקש. ל תכונותיו של מוצר ואת מרכיביו המלאי. כול.מלא של של

 של העסקה ביצועהזה מתייחסת ג. בעת עריכת העסקה וג. במצב דברי. בו נתגלה הפג. לאחר 

 .בפועל

 

ינ. נזקי. לא ממוניי. שה תהמבקש הסבל, תהמבקש ה ובנוס- לנזקי. הממוניי. שסבלעקב ההטעיה .67

, צרכה מוצר המכיל מזו� מ� החי בניגוד מוחלט לרצונה תהמבקששהרי  .פגיעה באוטונומיה

אי� זה .  וחרדהתחושת גועל וסלידה וכ� כעס תאצל המבקשיצרה , עובדה זו .לעקרונותיה ולאמונתה

 .מקרה השונה מתחושת הגועל הנלווית לצריכת חלב המכיל סיליקו�

  

 

נאמרו הדברי. הבאי. , 682, 672) 1(פד נז, ראבי' תנובה נ 1338/97 א"עמפנה בעניי� זה ל תהמבקש

 :השופטת נאור' בידי כב

     

על כל על כל על כל על כל , , , , הנזק הלא ממוני שהתובע טוע� לו מאופיי� בתחושת הגועל הנובעת מכ# שמדובר בסיליקו�הנזק הלא ממוני שהתובע טוע� לו מאופיי� בתחושת הגועל הנובעת מכ# שמדובר בסיליקו�הנזק הלא ממוני שהתובע טוע� לו מאופיי� בתחושת הגועל הנובעת מכ# שמדובר בסיליקו�הנזק הלא ממוני שהתובע טוע� לו מאופיי� בתחושת הגועל הנובעת מכ# שמדובר בסיליקו�

הטעיה הטעיה הטעיה הטעיה . . . . פיצויפיצויפיצויפיצוי))))נזק מסוג זה הוא לכאורה נזק ברנזק מסוג זה הוא לכאורה נזק ברנזק מסוג זה הוא לכאורה נזק ברנזק מסוג זה הוא לכאורה נזק בר, , , , לדעתילדעתילדעתילדעתי. . . . המטע� האסוציאטיבי המלווה חומר זההמטע� האסוציאטיבי המלווה חומר זההמטע� האסוציאטיבי המלווה חומר זההמטע� האסוציאטיבי המלווה חומר זה

אנו עוסקי� במוצר אנו עוסקי� במוצר אנו עוסקי� במוצר אנו עוסקי� במוצר . . . . בדבר תכולת החלב במקרה זה היא לכאורה בגדר פגיעה באוטונומיה של הפרטבדבר תכולת החלב במקרה זה היא לכאורה בגדר פגיעה באוטונומיה של הפרטבדבר תכולת החלב במקרה זה היא לכאורה בגדר פגיעה באוטונומיה של הפרטבדבר תכולת החלב במקרה זה היא לכאורה בגדר פגיעה באוטונומיה של הפרט

מי שרוצה למשל מי שרוצה למשל מי שרוצה למשל מי שרוצה למשל . . . . זכות� של צרכני� היא לקבוע מה יכניסו לפיה� ולגופ� וממה יימנעוזכות� של צרכני� היא לקבוע מה יכניסו לפיה� ולגופ� וממה יימנעוזכות� של צרכני� היא לקבוע מה יכניסו לפיה� ולגופ� וממה יימנעוזכות� של צרכני� היא לקבוע מה יכניסו לפיה� ולגופ� וממה יימנעו. . . . מזו�מזו�מזו�מזו�

יחוש תחושת גועל יחוש תחושת גועל יחוש תחושת גועל יחוש תחושת גועל , , , , ויסתבר לו בדיעבד שהמזו� שהוצג תו# הטעיה איננו כזהויסתבר לו בדיעבד שהמזו� שהוצג תו# הטעיה איננו כזהויסתבר לו בדיעבד שהמזו� שהוצג תו# הטעיה איננו כזהויסתבר לו בדיעבד שהמזו� שהוצג תו# הטעיה איננו כזה, , , , לצרו# רק מזו� כשרלצרו# רק מזו� כשרלצרו# רק מזו� כשרלצרו# רק מזו� כשר

והתברר לו בדיעבד שמזו� והתברר לו בדיעבד שמזו� והתברר לו בדיעבד שמזו� והתברר לו בדיעבד שמזו� , , , , כ# יחוש ג� מי שצור# רק מזו� אורגניכ# יחוש ג� מי שצור# רק מזו� אורגניכ# יחוש ג� מי שצור# רק מזו� אורגניכ# יחוש ג� מי שצור# רק מזו� אורגני. . . . עה באוטונומיה שלועה באוטונומיה שלועה באוטונומיה שלועה באוטונומיה שלוופגיופגיופגיופגי

מי שמבקש לקנות חלב דל שומ� דווקא לא יסכי� ע� כ# שימכרו מי שמבקש לקנות חלב דל שומ� דווקא לא יסכי� ע� כ# שימכרו מי שמבקש לקנות חלב דל שומ� דווקא לא יסכי� ע� כ# שימכרו מי שמבקש לקנות חלב דל שומ� דווקא לא יסכי� ע� כ# שימכרו . . . . שפורס� כמזו� אורגני איננו כזהשפורס� כמזו� אורגני איננו כזהשפורס� כמזו� אורגני איננו כזהשפורס� כמזו� אורגני איננו כזה

בכל המקרי� הללו ובמקרי� רבי� אחרי� בכל המקרי� הללו ובמקרי� רבי� אחרי� בכל המקרי� הללו ובמקרי� רבי� אחרי� בכל המקרי� הללו ובמקרי� רבי� אחרי� . . . . ולהפ#ולהפ#ולהפ#ולהפ#, , , , לו תו# הטעיה חלב שבו שיעור השומ� גבוהלו תו# הטעיה חלב שבו שיעור השומ� גבוהלו תו# הטעיה חלב שבו שיעור השומ� גבוהלו תו# הטעיה חלב שבו שיעור השומ� גבוה

א� שאי� עמה נזק גו� או סכנה א� שאי� עמה נזק גו� או סכנה א� שאי� עמה נזק גו� או סכנה א� שאי� עמה נזק גו� או סכנה , , , , ישנה פגיעה באוטונומיה של הפרטישנה פגיעה באוטונומיה של הפרטישנה פגיעה באוטונומיה של הפרטישנה פגיעה באוטונומיה של הפרט, , , , ת על הדעתת על הדעתת על הדעתת על הדעתשנית� להעלושנית� להעלושנית� להעלושנית� להעלו

העדפות המבטאות לעתי� את העדפות המבטאות לעתי� את העדפות המבטאות לעתי� את העדפות המבטאות לעתי� את , , , , לכל צרכ� וצרכ� העדפות בנוגע למזונותיולכל צרכ� וצרכ� העדפות בנוגע למזונותיולכל צרכ� וצרכ� העדפות בנוגע למזונותיולכל צרכ� וצרכ� העדפות בנוגע למזונותיו. . . . ממשית לנזק גו�ממשית לנזק גו�ממשית לנזק גו�ממשית לנזק גו�

זה שאינו שומר כשרות יוכל זה שאינו שומר כשרות יוכל זה שאינו שומר כשרות יוכל זה שאינו שומר כשרות יוכל , , , , אכ�אכ�אכ�אכ�. . . . האידאולוגיה שהוא מאמי� בה כדר# לחיי� נכוני� או בריאי�האידאולוגיה שהוא מאמי� בה כדר# לחיי� נכוני� או בריאי�האידאולוגיה שהוא מאמי� בה כדר# לחיי� נכוני� או בריאי�האידאולוגיה שהוא מאמי� בה כדר# לחיי� נכוני� או בריאי�

לא זו השקפתו של לא זו השקפתו של לא זו השקפתו של לא זו השקפתו של . . . . לא נגר� ל# כל נזקלא נגר� ל# כל נזקלא נגר� ל# כל נזקלא נגר� ל# כל נזק; ; ; ; קרה א� אכלת מזו� שאינו כשרקרה א� אכלת מזו� שאינו כשרקרה א� אכלת מזו� שאינו כשרקרה א� אכלת מזו� שאינו כשרמה מה מה מה : : : : לומר לשומר הכשרותלומר לשומר הכשרותלומר לשומר הכשרותלומר לשומר הכשרות

 .מי שמבקש לשמור על כשרות או לאכול רק מזו� אורגני או מזו� דל שומ�מי שמבקש לשמור על כשרות או לאכול רק מזו� אורגני או מזו� דל שומ�מי שמבקש לשמור על כשרות או לאכול רק מזו� אורגני או מזו� דל שומ�מי שמבקש לשמור על כשרות או לאכול רק מזו� אורגני או מזו� דל שומ�

 

  ):דינה� לפסק13בפסקה (יה 'השופטת פרוקצ' וכ� קבעה כב
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לתת בידו לתת בידו לתת בידו לתת בידו קיומה של העדפה מוגדרת וברורה של הצרכ� לרכוש מוצר בעל איכויות מוגדרות עשוי קיומה של העדפה מוגדרת וברורה של הצרכ� לרכוש מוצר בעל איכויות מוגדרות עשוי קיומה של העדפה מוגדרת וברורה של הצרכ� לרכוש מוצר בעל איכויות מוגדרות עשוי קיומה של העדפה מוגדרת וברורה של הצרכ� לרכוש מוצר בעל איכויות מוגדרות עשוי "

המוצרי� המוצרי� המוצרי� המוצרי� כלי לגיטימי לתבוע את נזקו מהמשווק על הפרת חובתו שלא להטעותו לגבי תכונותיו של כלי לגיטימי לתבוע את נזקו מהמשווק על הפרת חובתו שלא להטעותו לגבי תכונותיו של כלי לגיטימי לתבוע את נזקו מהמשווק על הפרת חובתו שלא להטעותו לגבי תכונותיו של כלי לגיטימי לתבוע את נזקו מהמשווק על הפרת חובתו שלא להטעותו לגבי תכונותיו של 

עילה מסוג זה עשויה במקרי� מתאימי� ג� להצדיק תובענה ייצוגית אשר את בני עילה מסוג זה עשויה במקרי� מתאימי� ג� להצדיק תובענה ייצוגית אשר את בני עילה מסוג זה עשויה במקרי� מתאימי� ג� להצדיק תובענה ייצוגית אשר את בני עילה מסוג זה עשויה במקרי� מתאימי� ג� להצדיק תובענה ייצוגית אשר את בני . . . . הנרכשהנרכשהנרכשהנרכשהפגומי� הפגומי� הפגומי� הפגומי� 

, , , , ונהונהונהונהאול� המקרה שלפנינו הוא שאול� המקרה שלפנינו הוא שאול� המקרה שלפנינו הוא שאול� המקרה שלפנינו הוא ש. . . . נית� להגדיר בלא קושי מיוחדנית� להגדיר בלא קושי מיוחדנית� להגדיר בלא קושי מיוחדנית� להגדיר בלא קושי מיוחד, , , , השותפי� לתובענההשותפי� לתובענההשותפי� לתובענההשותפי� לתובענה, , , , קבוצתהקבוצתהקבוצתהקבוצתה

 "....והתשובה לו קשה ומורכבת יותרוהתשובה לו קשה ומורכבת יותרוהתשובה לו קשה ומורכבת יותרוהתשובה לו קשה ומורכבת יותר

 

 .4 500גיעה באוטונומיה בס� של  את הפמעריכה תהמבקש .68

  

  הפרת חובה חקוקה  .2. ב

 

, ]נוסח חדש [ לפקודת הנזיקי�63יסודותיה של עוולת הפרת חובה חקוקה מנויי. בהוראות סעי-  .69

 :המורה אותנו באופ� הבא

  

 למעט  למעט  למעט  למעט ))))� חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק � חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק � חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק � חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקייפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקייפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקייפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקייממממ    )  )  )  )  אאאא((((""""

, , , , נועד לטובתו או להגנתו של אד� אחרנועד לטובתו או להגנתו של אד� אחרנועד לטובתו או להגנתו של אד� אחרנועד לטובתו או להגנתו של אד� אחר, , , , לפי פירושו הנכו�לפי פירושו הנכו�לפי פירושו הנכו�לפי פירושו הנכו�, , , ,  והחיקוק והחיקוק והחיקוק והחיקוק))))פקודה זו פקודה זו פקודה זו פקודה זו 

    ����אולאולאולאול; ; ; ; נזק שאליו נתכוו� החיקוקנזק שאליו נתכוו� החיקוקנזק שאליו נתכוו� החיקוקנזק שאליו נתכוו� החיקוק ה ה ה הוההפרה גרמה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו שלוההפרה גרמה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו שלוההפרה גרמה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו שלוההפרה גרמה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו של

י י י י לפלפלפלפ, , , , א� החיקוקא� החיקוקא� החיקוקא� החיקוק, , , , אי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זואי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זואי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זואי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

        ....התכוו� להוציא תרופה זוהתכוו� להוציא תרופה זוהתכוו� להוציא תרופה זוהתכוו� להוציא תרופה זו, , , , פירושו הנכו�פירושו הנכו�פירושו הנכו�פירושו הנכו�

        

א� לפי פירושו א� לפי פירושו א� לפי פירושו א� לפי פירושו , , , , עני� סעי� זה רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניעני� סעי� זה רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניעני� סעי� זה רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניעני� סעי� זה רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלונילללל        ))))בבבב((((

))))� של בני� של בני� של בני� של בניתתתתאותו פלוני או לטובת� או להגנאותו פלוני או לטובת� או להגנאותו פלוני או לטובת� או להגנאותו פלוני או לטובת� או להגנל ל ל ל הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו שהנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו שהנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו שהנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו ש

  "....אד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו פלוניאד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו פלוניאד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו פלוניאד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו פלוני))))אד� בכלל או של בניאד� בכלל או של בניאד� בכלל או של בניאד� בכלל או של בני

 

המועצה המקומית בית ' ועקני) נ 145/80א "ראה ע(לעוולת הפרת חובה חקוקה חמישה יסודות  .70

החיקוק נועד ) ב(קיו. חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק ) א): (139' בעמ, 113) 1(ד לז"פ, שמש

 הנזק) ה(ההפרה גרמה לניזוק נזק ) ד(, המזיק הפר את החובה המוטלת עליו) ג(לטובתו של הניזוק 

 .אשר נגר. הוא מסוג הנזקי. אליו נתכוו� החיקוק

 

, )סימו� ואריזה של מוצרי מזו�(ו הגנת הצרכ� צ ל) א (2נוראות סעי-  הפרה את המשיבה, לענייננו .71

  :הקובע, �1998ט"תשנ

  

 סימו) מזו) � 1145י "סימו) מוצר מזו) ארוז מראש יהיה כמפורט בתק) ישראלי ת  )א(  .2
 מתמוז 1'   כפי שתוק) בגליונות תיקו) מס�) 1981נובמבר (ב "מ מתמוז תש� ארוז מראש 

 3' בגליו) תיקו) מס, )1989ספטמבר (ט " מאלול תשמ2' בגליו) תיקו) מס, )1982יולי (ב "תשמ
, )  התק)� בצו זה ) (1996יוני (ו " מתמוז תשמ4' ובגליו) תיקו) מס) 1995יולי (ה "מאב תשנ

   � ואול$ 

 לתק) רק 1או קבוצתי תהיינה מחייבות כאמור בסעי. דרישות תק) מיוחד   )1(
  ;א$ ה) כלולות בצו זה

א$ דרישות התק) החל על מוצר מזו) מחייבות שימוש בש$ עברי השונה   )2(
 לתק) ובאישור מנהל שירות המזו) 3.8 א. האמור בסעי. למותר ע, משמו הלועזי

א יהיה תרגו$ שש$ המוצר בעברית ל, במשרד הבריאות או מי שהוסמ( על ידו
  ;מילולי של שמו הלועזי

  �ימו� מוצר מזוס
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  .לעני) סימו) תזונתי,  לתק)10לא יחולו הוראות סעי.   )3(

 

  

 : הקובעות1145 לתק� ישראל 8עוד הפרה המשיבה אות הוראות סעי-  .72

  

בסדר תכולה יורד לפי תכולת$ ,  שהוספו לרבות מי$ולאחריה יצויינו הריכיבי$" רכיבי$"תצוי) המילה "

  ...".מוצר המזו)היחסית במשקל 

  

 .המוצר ורכיביול הינה גילוי מלא של כלל תכונות "כי תכלית. של הוראות החוק הנ טוע� תהמבקש .73

 

כי הוא וגונ� על כלל ציבור הצרכני. מפני הטעייה או אונאה  לובא 1145י " כי צו הגנת הצרכ� ותברי .74

 . חוקק בדיוק למע� מטרה ותכלית זו

  

  

  עשיית עושר ולא במשפט  .3. ב

  

י י י י ממממ" :קובע כ� ") חוק עשיית עושר: "להל� (�1979ט"תשל, חוק עשיית עושר ולא במשפט) א (1סעי-  .75

    ))))להל� להל� להל� להל� ((((שבאו לו מאד� אחר שבאו לו מאד� אחר שבאו לו מאד� אחר שבאו לו מאד� אחר ) ) ) ) הזוכההזוכההזוכההזוכה    ))))להל� להל� להל� להל� ((((שירות או טובת הנאה אחרת שירות או טובת הנאה אחרת שירות או טובת הנאה אחרת שירות או טובת הנאה אחרת , , , , שקיבל שלא על פי זכות שבדי� נכסשקיבל שלא על פי זכות שבדי� נכסשקיבל שלא על פי זכות שבדי� נכסשקיבל שלא על פי זכות שבדי� נכס

 "....� לו את שוויה� לו את שוויה� לו את שוויה� לו את שוויהשלשלשלשללללל    ))))ירה ירה ירה ירה וא� השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי סבוא� השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי סבוא� השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי סבוא� השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי סב, , , , חייב להשיב למזכה את הזכיהחייב להשיב למזכה את הזכיהחייב להשיב למזכה את הזכיהחייב להשיב למזכה את הזכיה, , , , ))))המזכההמזכההמזכההמזכה

 

 . כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�,לצרכ� המוצר שלא סומ� כראויהמשיבה מכרה את  .76

  

שמספר הצרכני. אשר היה , דא עקא.  לפי הצור�המשיבה אמנ. קראה לצרכני. להחזיר את המוצר .77

 צרהמולהחזיר את ) במוס- הספורט בעמודי. שוליי.( 1.8.11המשיבה ביו.  שפרסמה הער למודע

נמו� ,  יכול או צפוי היה להיענות להזמנה זויתיאורט ומספר הצרכני. שבאופ� ,בפועל הוא נמו� מאוד

אל , המשיבה תתבקש כבר במסגרת בקשה זו לגלות את כלל הנתוני. אודות מכירת המוצר. שבעתיי.

או /אל מול מספר האנשי. שהנ. צמחוניי. ו, א. בכלל, מול המוצרי. שהחזירה לצרכני. בפועל

 .או אלרגיי. לדגי. בישראל/טבעוניי. ו

  

מוזמ� , אשר יש ברשות. את המוצר הודיעה המשיבה כי רק אות. הצרכני. בהודעתה, יתרה מכ� .78

ציבור זה אינו רק מי . הציעה תמורה לכלל ציבור הצרכני. הנפגעהמשיבה כלל לא . לפנות אליה וזכאי

. מבלי שידע מה הוא מכיל או שקיי. ת המוצר אשר רכש וצר� אאלא הציבור, שטר. צר� את המוצר

 . המשיבה כלל לא הציעה הצעה מכל סוגלציבור זה 

  

ודעה וציבור הצרכני. אליה הופנתה מעלה כי הכי בפועל בעצ. הגדרת ה, אפואטע�  תתהמבקש .79

שיווקה ומכרה , משיבה סיפקהה. המשיבה התעשרה שלא על פי זכות שבדי� על חשבו� לקוחותיה

שהשיבה לו את תמורתו מבלי , לטי� דגי.'שבו לא פירטה את העובדה כי מכיל ג, � לציבוררי מזומוצ

 .וצה את התמורה בגינובהמלאה ולכל הפחות מבלי שהשיבה לכלל הק

  

. יאפוא כי המשיבה חייבת להשיב לצרכני. את שוויה של התעשרות זו על פי קריטריונטע� המבקש ת .80

שסיפקה בהפחתת שווי. של המוצרי.  המוצרני המכירה של שיקבע בית המשפט הנכבד ועל פי נתו

 .בפועל המוצרלציבור הצרכני. הדל אשר החזיר את המשיבה 
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  חוק החוזי$  .4. ב

  

 �1973ג"תשל, )חלק כללי(לחוק החוזי. ' פרק בעילה נוספת לחיובה של המשיבה על פי תובענה זו הינו  .81

  :החוזי. לחוק 15וכ� קובע סעי- "). חוק החוזי$: "להל�(

  

את הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר את הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר את הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר את הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר וצוצוצוצ שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא ת שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא ת שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא ת שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תמימימימי    ....15151515""""

גילוי� של עובדות אשר לפי גילוי� של עובדות אשר לפי גילוי� של עובדות אשר לפי גילוי� של עובדות אשר לפי ))))לרבות אילרבות אילרבות אילרבות אי    ))))" " " " הטעיההטעיההטעיההטעיה"""", , , , לעני� זהלעני� זהלעני� זהלעני� זה; ; ; ; רשאי לבטל את החוזהרשאי לבטל את החוזהרשאי לבטל את החוזהרשאי לבטל את החוזה, , , , מטעמומטעמומטעמומטעמו

 "....לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלות�לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלות�לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלות�לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלות�, , , , די�די�די�די�

 

.  הקבוצה לרכוש מוצר אמי� המסומ� כדי� ברכיביוחברי ואת כלל  טוע� כי המשיבה הטעתה אותההמבקש .82

היה בלתי ראוי שכ� , כשלעצמו, אי� כל ער� כלכלי ,בשל היותה צמחונית, תהמבקש למוצר אשר צרכה

, ל"על פי חוק החוזי. הנ, מכא� שההשבה היחידה הרלבנטית בנסיבות אלה . שכ� הכיל מזו� מ� החילמאכל

 .הינה השבת תמורת רכישת המוצר

 

  התנאי$ לאישור התביעה כייצוגיתקיו$   .ג

 

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי) א(8סעי-  .83

  

        ::::א� מצא שהתקיימו כל אלהא� מצא שהתקיימו כל אלהא� מצא שהתקיימו כל אלהא� מצא שהתקיימו כל אלה, , , , בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגיתבית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגיתבית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגיתבית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) ) ) ) אאאא(((( ....2222

        

, , , , התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצההתובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצההתובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצההתובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה ))))1111((((

        ;  ;  ;  ;   לטובת הקבוצה לטובת הקבוצה לטובת הקבוצה לטובת הקבוצהויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענהויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענהויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענהויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה

 ;;;;תובענה ייצוגית היא הדר# היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני�תובענה ייצוגית היא הדר# היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני�תובענה ייצוגית היא הדר# היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני�תובענה ייצוגית היא הדר# היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני� ))))2222((((

הנתבע הנתבע הנתבע הנתבע ; ; ; ; קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר# הולמתקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר# הולמתקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר# הולמתקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר# הולמת ))))3333((((

 ;;;;לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זהלא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זהלא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זהלא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זה

  .קבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי ה )4(

 

 .להל� נעמוד על התקיימות תנאי. אלו כסדר. .84

 

כי בהתא. להוראות חוק תובענות ייצוגיות תפקידו של בית המשפט הנכבד הוא , יובהר ראשית .85

, , , , אישר בית המשפט תובענה ייצוגיתאישר בית המשפט תובענה ייצוגיתאישר בית המשפט תובענה ייצוגיתאישר בית המשפט תובענה ייצוגית" כי מצוי�לחוק בו ) א(10כאמור בסעי- , להגדיר את קבוצת התובעי.

 ." את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענהיגדיר בהחלטתויגדיר בהחלטתויגדיר בהחלטתויגדיר בהחלטתו

  

או /או טבעוני ו/המוצר שהנו צמחוני וי רוכש כי על קבוצת התובעי$ לכלול את כלל ,טע)ת תהמבקש .86

או אלרגי$ /או צמחוני$ ו/ שהנ$ טבעוני$ ואיש לפחות 0,0005כי מעריכה  תהמבקש. אלרגי לדגי$

 .מוצרוצרכו את הנחשפו  לדגי$

  

  עיההט
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להערי� במדויק את גודל הקבוצה ואת סכו. ההשבה  תהמבקש של מחובתהיציי� כי אי� זה מראש  .87

י "ר חשיפת נתוני השיווק עדבר שנית� יהיה לגלות במדויק רק לאח, המבוקש לכלל חברי הקבוצה

 .המשיבה

  

 נתו� שהמשיבה תצטר� לחשו- במהל� – של המכירות המדויקי.את הנתוני.  תהמבקשלא שיש בידי  .88

מהל� כל תקופת ב, מוצרי. 50,000 � כי המשיבה מכרה כמעריכה תהמבקש  אול.�הדיו� בתיק זה

 . של שלגו� פופולארי ביותר בישראל, מדובר בתקופה ארוכה ביותר, שיווקו לחברי הקבוצה

  

ותופס הוא נתח שוק של , בהתא. לידוע למבקשת המוצר הנו השלגו� השלישי הנמכר בכמותו בישראל .89

 .מכל הסוגי., בישראל מכלל מכירות השלגוני. 2.73%

  

מצור- כחלק בלתי נפרד מהבקשה  של הטלוויזיה 2העתק מכתבה בדבר מכירות השלגו� בישראל מערו7 

  ."יא"כנספח ומסומ� 

 

על המשיבה , ועל כ�, הניזוק תהמבקשצרכני. ניזוקו באותה הדר� ש �50,000מוב� כי כ, בנסיבות אלו .90

 :לפצות את הצרכני. בסכומי. שלהל�

  

 .4 450,000= ליחידה 4  9במכפלה של יחידות  י� ההשבה ס� של סכו. בג  .א

  

  .4 25,000,000= 4  500במכפלה של צרכני.  50,000 –סכו. פיצוי בגי� הפגיעה באוטונומיה   .ב

 

 לכלל חברי –התנאי הראשו� לאישור התביעה הייצוגית הינו כי התובענה מעוררת שאלות משותפות  .91

 . של עובדה ומשפט–הקבוצה 

  

 :שכ�, איש לא יחלוק כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, יננולעני .92

  

 . כלפי כלל חברי הקבוצה את הוראות חוק הגנת הצרכ�המשיבה הפרה  )א(

 

 .פרה את הוראות צו הגנת הצרכ� המשיבה ה  )ב(

  

 .1145י "המשיבה הפרה את הוראות ת  )ג(

 

גילוי ה� ,  לעניינינו.קבוצה את חובות הגילוי כלפי כלל חברי ההמשיבה הפרה  )ד(

. כי המוצריגילוי ההמש� במועד , החל ממועד שיווק המוצר, במעשה וה� במחדל

 ."מיידי"וכלה באי תיקו� הסימו� באופ� , לא מסומ�

  

המשיבה הפרה חובות חקוקות שנועדו להג� על הקבוצה מפני הטעיה ברכישת   )ה(

 .מוצרי. אשר לא נתכוונו לרוכש.
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שיוצר בסדרה ולא קיבלו המוצרי. הפגומי. אשר רכשו את  לכלל חברי הקבוצה  )ו(

או שהשתמשו במוצר מבלי שיכלו להשיב את אריזתו כתנאי לקבלת , תמורתו

 .שנרכשהמוצרי. הפגומי. גובהו של ב, נגר. נזק, התמורה

  

 .נפגעה האוטונומיה של חברי הקבוצה  )ז(

  

 .ילה להכריע בסכסו� בנסיבות העניי�התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר� ההוגנת והיע .93

 

, 1המפורטות בו בסעי- , מ� הראוי לחזור ולציי� המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות, בהקשר זה .94

, , , , """"מימוש זכות הגישה לבית המשפטמימוש זכות הגישה לבית המשפטמימוש זכות הגישה לבית המשפטמימוש זכות הגישה לבית המשפט"""", , , , """"אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתואכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתואכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתואכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו"וכוללות בי� השאר את המטרות של 

 ".הוג� וממצה של תביעותהוג� וממצה של תביעותהוג� וממצה של תביעותהוג� וממצה של תביעות, , , , ניהול יעילניהול יעילניהול יעילניהול יעיל""""וכ� " " " " מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�""""

 

 .יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשי. את המטרות שצוינו לעיל בכללות�, לענייננו .95

  

 ומעוולי. – ית זו בכדי לתרו. משמעותית להרתעת המשיבהיש בהגשת תביעה ייצוג, ראשית .96

 .בענה זו מלפגוע בצורה חמורה בציבור במקרי. כדוגמת המקרה נשוא תו– כדוגמתה

  

גילוי הפרטי. או הסיבות �של אי  החמורההצור� בהרתעה מתחזק לאור החשיבות שבמניעת התופעה .97

 .בהתא. לחוק ומה ההשלכות למי שכבר השתמש בו בפועל ,לכ� שלא נית� להשתמש במוצר

  

 .יצוי של חברי הקבוצה כלפי המשיבהתובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות. לפ, שנית .98

  

 אי� די על מנת לתמר7 תובע לפתוח בהלי� משפטי ,שקלי. מאות על העומד, התביעה האישיתכו. סב .99

וראה בהקשר זה את הדברי. שנאמרו ,  כדוגמת המשיבהבעלי עוצמה. מורכב ומסוב� כנגד גופי

 .784' בעמ, 774) 5(ד מט " פ,'זילברש0 ואח' נ' טצת ואח 4556/94א "רעב

  

.  אמצעי. כלכליי. הנדרשי. לש. ניהול ההלי�ת בעלהינה תהמבקששהרי , לעניי� הייצוג ההול. .100

המבטיח להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על , ד יוחי גבע"י עו"יוצג עת תהמבקש

 .המשיבהמנת לממש את זכויות החברי. בקבוצה כלפי 

  

  . בתחו. התובענות הייצוגיות�ניסיו ד עתיר" עוהינ., ד יוחי גבע"עו

 

 ה בצורה קשה אשר נפגע,תהמבקשלב בידי �הרי שתביעה זו הוגשה בתו., הלב�ניי� דרישת תו.לע .101

 � לפעול על מנת להרתיע את המשיבה וכ,הל לזכות בפיצוי המגיע ומעוניינת, ממעשיה של המשיבה

 .מפני מעשי. דומי. בעתיד

  

 על הסעדי$ המגיעי$ לכלל חברי הקבוצה  . ד

 



  

 

  
  15 

 לתבוע בשמ. את של חברי הקבוצה את הסעדי. תר למבקשבית המשפט הנכבד מתבקש לאש .102

 :כמפורט להל�

  

  .לעילדבהתא. לתחשיב 4  450,000 ס� של של השבה 

  .בגי� הפגיעה באוטונומיה 4 25,000,000פיצוי בס� 

  

 לכל חבר יאינדיווידואלבמת� סעד במסגרת תביעה ייצוגית הינה באמצעות פסיקת פיצוי " דר� המל�" .103

 ..בקבוצת התובעי

  

 :לחוק תובענות ייצוגיות באופ� הבא) א(20קובע סעי- , בהקשר זה .104

  

לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה התובענה לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה התובענה לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה התובענה לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה התובענה , , , , כולה או חלקהכולה או חלקהכולה או חלקהכולה או חלקה, , , , הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגיתהכריע בית המשפט בתובענה הייצוגיתהכריע בית המשפט בתובענה הייצוגיתהכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית        ))))אאאא"("("("(

רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה  רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה  רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה  רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה  , , , , כולה או חלקהכולה או חלקהכולה או חלקהכולה או חלקה, , , , הייצוגיתהייצוגיתהייצוגיתהייצוגית

ובלבד שלא יהיה בכ# כדי להכביד במידה העולה ובלבד שלא יהיה בכ# כדי להכביד במידה העולה ובלבד שלא יהיה בכ# כדי להכביד במידה העולה ובלבד שלא יהיה בכ# כדי להכביד במידה העולה , , , , לפי העני�לפי העני�לפי העני�לפי העני�, , , , הוראה כמפורט להל�הוראה כמפורט להל�הוראה כמפורט להל�הוראה כמפורט להל�, , , , בי� השארבי� השארבי� השארבי� השאר, , , , להורותלהורותלהורותלהורות

        ::::על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי�על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי�על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי�על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי�

        

לכל אחד מחברי לכל אחד מחברי לכל אחד מחברי לכל אחד מחברי , , , , בשיעור ובאופ� שיקבעבשיעור ובאופ� שיקבעבשיעור ובאופ� שיקבעבשיעור ובאופ� שיקבע, , , , על תשלו� פיצוי כספי או על מת� סעד אחרעל תשלו� פיצוי כספי או על מת� סעד אחרעל תשלו� פיצוי כספי או על מת� סעד אחרעל תשלו� פיצוי כספי או על מת� סעד אחר ))))1111((((

 ;;;;הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמורהקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמורהקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמורהקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

        

 ;;;;כיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ# שכל חבר קבוצה יועל כ# שכל חבר קבוצה יועל כ# שכל חבר קבוצה יועל כ# שכל חבר קבוצה יו ))))2222((((

        

ובלבד ובלבד ובלבד ובלבד , , , , על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל ועל אופ� חישוב חלקו של כל חבר קבוצהעל תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל ועל אופ� חישוב חלקו של כל חבר קבוצהעל תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל ועל אופ� חישוב חלקו של כל חבר קבוצהעל תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל ועל אופ� חישוב חלקו של כל חבר קבוצה )3(

הורה בית הורה בית הורה בית הורה בית ; ; ; ; שסכו� הפיצוי הכולל נית� לחישוב מדויק על יסוד הראיות שבפני בית המשפטשסכו� הפיצוי הכולל נית� לחישוב מדויק על יסוד הראיות שבפני בית המשפטשסכו� הפיצוי הכולל נית� לחישוב מדויק על יסוד הראיות שבפני בית המשפטשסכו� הפיצוי הכולל נית� לחישוב מדויק על יסוד הראיות שבפני בית המשפט

 חלוקה בי�  חלוקה בי�  חלוקה בי�  חלוקה בי� רשאי הוא להורות בדבררשאי הוא להורות בדבררשאי הוא להורות בדבררשאי הוא להורות בדבר, , , , המשפט על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל כאמורהמשפט על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל כאמורהמשפט על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל כאמורהמשפט על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל כאמור

אחד או אחד או אחד או אחד או , , , , של יתרת הסכו� שתיוותר א� חבר קבוצהשל יתרת הסכו� שתיוותר א� חבר קבוצהשל יתרת הסכו� שתיוותר א� חבר קבוצהשל יתרת הסכו� שתיוותר א� חבר קבוצה, , , , באופ� יחסי לנזקיה�באופ� יחסי לנזקיה�באופ� יחסי לנזקיה�באופ� יחסי לנזקיה�, , , , חברי הקבוצהחברי הקבוצהחברי הקבוצהחברי הקבוצה

לא אותר או שלא נית� לא אותר או שלא נית� לא אותר או שלא נית� לא אותר או שלא נית� , , , , לא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעדלא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעדלא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעדלא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעד, , , , לא דרש את חלקולא דרש את חלקולא דרש את חלקולא דרש את חלקו, , , , יותריותריותריותר

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל פיצוי כספי או סעד אחר ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל פיצוי כספי או סעד אחר ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל פיצוי כספי או סעד אחר ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל פיצוי כספי או סעד אחר , , , , לחלק לו את חלקו מסיבה אחרתלחלק לו את חלקו מסיבה אחרתלחלק לו את חלקו מסיבה אחרתלחלק לו את חלקו מסיבה אחרת

נותרה יתרת סכו� לאחר החלוקה לחברי הקבוצה נותרה יתרת סכו� לאחר החלוקה לחברי הקבוצה נותרה יתרת סכו� לאחר החלוקה לחברי הקבוצה נותרה יתרת סכו� לאחר החלוקה לחברי הקבוצה ; ; ; ;  או הסעד המגיע לו או הסעד המגיע לו או הסעד המגיע לו או הסעד המגיע לומעבר למלוא הפיצוימעבר למלוא הפיצוימעבר למלוא הפיצוימעבר למלוא הפיצוי

 "....יורה בית המשפט על העברתה לאוצר המדינהיורה בית המשפט על העברתה לאוצר המדינהיורה בית המשפט על העברתה לאוצר המדינהיורה בית המשפט על העברתה לאוצר המדינה, , , , כאמורכאמורכאמורכאמור

  

ש לקבוע כיצד נית� יהיה להוכיח את נזק. האישי "החוק קובע מנגנו� גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמ .105

 תועבר –ר לא יידרשו  אש–יתרת הכספי. ) 3)(א(20כאשר בהתא. לסעי- , של החברי. בקבוצה

 .לאוצר המדינה

  

חשב תמה שסביר מאוד בה (חברי קבוצת התובעי.חלק מבמידה ויתגלו קשיי. באיתור , לחליפי� .106

הפיצוי "נית� יהיה לייש. את עקרונות , )במהירות השימוש בו ובמחירו הנמו� יחסית, באופי המוצר

 :לחוק) ג(20הקבועי. בסעי- " לטובת הציבור
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בי� בי� בי� בי� , , , , אינו מעשי בנסיבות העני�אינו מעשי בנסיבות העני�אינו מעשי בנסיבות העני�אינו מעשי בנסיבות העני�, , , , כול� או חלק�כול� או חלק�כול� או חלק�כול� או חלק�, , , , שפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצהשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצהשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצהשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצהמצא בית הממצא בית הממצא בית הממצא בית המ"

רשאי הוא להורות על רשאי הוא להורות על רשאי הוא להורות על רשאי הוא להורות על , , , , משו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרתמשו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרתמשו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרתמשו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרת

כפי שימצא לנכו� בנסיבות כפי שימצא לנכו� בנסיבות כפי שימצא לנכו� בנסיבות כפי שימצא לנכו� בנסיבות , , , , או לטובת הציבוראו לטובת הציבוראו לטובת הציבוראו לטובת הציבור, , , , כולה או חלקהכולה או חלקהכולה או חלקהכולה או חלקה, , , , מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצהמת� כל סעד אחר לטובת הקבוצהמת� כל סעד אחר לטובת הקבוצהמת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה

  ".העני�העני�העני�העני�

 

' תנובה נדינה של כבוד השופטת נאור בעני� �קת סעד לטובת הציבור הוכרה ג. כסעד ראוי בפסקפסי .107

 ):687' בעמ (ראבי

  

קשר קשר קשר קשר , , , , כפי שנראהכפי שנראהכפי שנראהכפי שנראה, , , ,  ה� שאלות שיש ביניה� ה� שאלות שיש ביניה� ה� שאלות שיש ביניה� ה� שאלות שיש ביניה�''''הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה''''שאלת הסעד ושאלת הגדרתה של שאלת הסעד ושאלת הגדרתה של שאלת הסעד ושאלת הגדרתה של שאלת הסעד ושאלת הגדרתה של """"

בית המשפט עמד בצדק על כ# שאי� דרכ� של צרכני� לשמור קבלות בגי� בית המשפט עמד בצדק על כ# שאי� דרכ� של צרכני� לשמור קבלות בגי� בית המשפט עמד בצדק על כ# שאי� דרכ� של צרכני� לשמור קבלות בגי� בית המשפט עמד בצדק על כ# שאי� דרכ� של צרכני� לשמור קבלות בגי� . . . . גומלי� הדוקגומלי� הדוקגומלי� הדוקגומלי� הדוק

נראה נראה נראה נראה . . . . ויהיה קושי במשפט עצמו בהבאת ראיות בידי תובעי� פוטנציאליי�ויהיה קושי במשפט עצמו בהבאת ראיות בידי תובעי� פוטנציאליי�ויהיה קושי במשפט עצמו בהבאת ראיות בידי תובעי� פוטנציאליי�ויהיה קושי במשפט עצמו בהבאת ראיות בידי תובעי� פוטנציאליי�, , , , חלבחלבחלבחלברכישת הרכישת הרכישת הרכישת ה

לי שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חברי הקבוצה שסביר שאכ� יתעורר הוא שייקבע פיצוי לי שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חברי הקבוצה שסביר שאכ� יתעורר הוא שייקבע פיצוי לי שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חברי הקבוצה שסביר שאכ� יתעורר הוא שייקבע פיצוי לי שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חברי הקבוצה שסביר שאכ� יתעורר הוא שייקבע פיצוי 

        ............לטובת הקבוצה או לטובת הציבורלטובת הקבוצה או לטובת הציבורלטובת הקבוצה או לטובת הציבורלטובת הקבוצה או לטובת הציבור

        

ועמדתי היא שג� בתביעות לפי חוק הגנת ועמדתי היא שג� בתביעות לפי חוק הגנת ועמדתי היא שג� בתביעות לפי חוק הגנת ועמדתי היא שג� בתביעות לפי חוק הגנת , , , , לבית המשפט סמכות רחבה לקבוע את הסעדלבית המשפט סמכות רחבה לקבוע את הסעדלבית המשפט סמכות רחבה לקבוע את הסעדלבית המשפט סמכות רחבה לקבוע את הסעד

  ". נית� לקבוע סעד לטובת הציבור או סעד לטובת הקבוצה נית� לקבוע סעד לטובת הציבור או סעד לטובת הקבוצה נית� לקבוע סעד לטובת הציבור או סעד לטובת הקבוצה נית� לקבוע סעד לטובת הציבור או סעד לטובת הקבוצההצרכ�הצרכ�הצרכ�הצרכ�

  

 :מכל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד .108

  

ולחייב , בהתא. להגדרתה לעיל,  לנהל תובענה כייצוגית בשמ. של חברי הקבוצהתלאשר למבקש  )א(

 .ח"ש 25,450,000ת המשיבה לשל. לקבוצה ס� של א

 

 .תלמבקש מיוחד גמוללהורות על פסיקת   )ב(

  

 באחוזי. מתו� הקר� בהתא. הדי� המייצג�לעור�די� � על תשלו. שכר טרחת עור�ורותלה   )ג(

 . הוצאות משפטש הנכבד וכ� על תשלו. "לשיקול דעתו של ביהמ
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