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  ההמשיב                      

  

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית
  

בקשה לאישור תביעה ייצוגית לפי הוראות  לבית המשפט הנכבדבזאת ת להגיש  בזאתמתכבדהמבקשת 

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

  

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

  .")התביעה(" 'נספח אכ

  

 ."ב"כנספח  ה של המבקשת התומ� בבקשה זו מצור, כחלק בלתי נפרד מהבקשה ומסומ$הירתצ

  הצדדי# והעובדות  .א

  

עוסק בהפרת חובה חקוקה ובעשיית עושר של המשיבה כלפי הבקשה לאשרה כייצוגית עניינה של התביעה ו .1

 .צרכניה

 

צרי מזו$ וסלטי- וביניה- או מפעלי- המייצרי- עשרות סוגי- של מומפעל המשיבה הנה הבעלי- של  .2

 �תחת הש- המסחרי הנושא את שמה  המשיבה פועלת . מוצרי דגי- מעושני- וכבושי-, סלטי דגי-

  ".מעדני מיקי"

  

, למסעדות, לחברות קייטרינג,  וכ$ לבתי מלו$מוצריה של המשיבה משווקי- לכלל משקי הבית בישראל .3

 . ותמשפחתיות ומוסדי, באריזות אישיות, לרשתות שיווק

  



  

 

  
  2 

ב ולמדינות הגוש המזרחי ומתגאה בכ� שהיא "לארה, מייצאת את מוצריה לאירופההמשיבה , כמו כ$ .4

 .FDA�ב ושל ה"באישור המחלקה הוטרינרית של צבא ארה ,מחזיקה בתקני- אירופאי- מחמירי-

 

ות המשיבה מתגאה כי במפעל בו היא מייצרת את מוצריה קיימת מעבדה לפיקוי ובקרה על איכ, בנוס, .5

בקרות , לטענת המשיבה. בנוס, לפיקוח וטרינר צמוד מטע- משרד הבריאות, המוצרי- בזמ$ הייצור עצמו

  .להבטיח מוצרי- אספקת מוצרי- טריי- לציבור הצרכני- ביו- הייצור עצמו, בי$ היתר, פיקוח אלה נועדו

  

  ."ג"כנספח  ומ$מצור, כחלק בלתי נפרד מהבקשה ומסאתר משרד המשפטי- מד, פרטי המשיבה העתק 

 

 ."ד"כנספח  של המשיבה מצור, כחלק בלתי נפרד מהבקשה ומסומ$מאתר האינטרנט העתק 

  

המוצר פילה . מוצר דגי- המכונה פילה מטיאסנמצא המשיבה  אות- מייצרת ומשווקת ,המוצרי-יתר בי$  .6

 500',  גר300ות של מטיאס מכיל את דג ההרינג רכיבי- שוני- ונוספי- והוא מיוצר על ידי המשיבה באריז

 .ג" ק3�ו'  גר700', גר

 

כנספח  מצור, כחלק בלתי נפרד מהבקשה ומסומ$מאתר האינטרנט של המשיבה העתק צילו- המוצר 

   ."ה"

  

 �כ$ מופנה בית המשפט הנכבד לקישור באתר האינטרנט של המשיבה המפנה למוצר 

128=ArticleID&205=CategoryID?/il.co.mikidelicatessen.www://http.  

 

חיידק הליסטריה במוצר " חשד להימצאותחשד להימצאותחשד להימצאותחשד להימצאות" פירסמה המשיבה הודעה בעיתונות ולפיה נמצא 27.10.10ביו-  .7

, )מסונ$'  גר200('  גר300באריזה של " פילה מטיאס"המדובר במוצר . מתוצרת המשיבה" פילה מטיאס"

 ").המוצר: "להל$ (25.11.10 הנושא תארי� אחר$ לשיווק 7290002014133ברקוד 

 

 ,שלא להשתמש בוהמוצר ברשותו היא ביקשה ממי ש, "מהחנויותמהחנויותמהחנויותמהחנויות"כי אספה את המוצר מסרה המשיבה 

 ".לצור� החזרת המוצר וקבלת אחר תמורתולצור� החזרת המוצר וקבלת אחר תמורתולצור� החזרת המוצר וקבלת אחר תמורתולצור� החזרת המוצר וקבלת אחר תמורתו"והציעה לפנות למוקד השירות של החברה 

  

  ."ה"כנספח עיתונות מצור, כחלק בלתי נפרד מהבקשה ומסומ$ העתק ההודעה ל

 

זהו סוג של חיידק אשר גור- . ליסטריה הינו סוג של חיידק שקיומו במוצר מזו$ מסוכ$ לבריאות, ויובהר .8

בזיהו- חמור אצל , ההידבקות בנגי, עלולה להסתיי- בלידה מוקדמת, אצל נשי- הרות. לקלקול קיבה

 כ$ מסוכ$ החיידק לקשישי- ולאנשי- בעלי כשל .א, בלידת עובר מת, - מסויימי-במקרי) ח"חו(�היילוד ו

 .במערכת החיסונית

 

המשיבה הסתירה מהציבור . לא היתה שקופה ולא היתה מלאה, הודעתה של המשיבה לא היתה מדויקת .9

חידות  מי אריזות של המוצר400�כב נמצא חיידק הליסטריה, בפועלכי בדיקת משרד הבריאות העלתה כי 

 .ששווקו לציבור

  

הוסתר מ$ הציבור ובריאותו  על י- מאוד אשר מקור- והשלכותיה-ר אפוא בליקוי וקלקול חמורבוהמד .10

 .צרכני-ה
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המשיבה לא טרחה לעדכ$ את הציבור בדבר הסיבות להימצאות החיידק . המשיבה הסתפקה בהודעתה זו .11

לא התגלה החיידק , בה- מתפארת החברהכיצד זה חר, שיטות הפיקוח ומתקני הבקרה , מקור$, במוצר

 .זאת לא עשתה המשיבה בזמ$ אמת וא, לא בדיעבד. טר- אריזתו ושיווקו לציבור

 

לבי$ הודעה לפיה , ישנו הבדל רב ועצו- בי$ הודעה לפיה ישנו חשד להימצאותו של חיידק הליסטריה, ודוק .12

שונה , קיומו של חיידק בכוח. בורהחיידק נמצא בפועל במאות יחידות של המוצר אשר כבר שווקו לצי

 .מקיומו בפועל ומכא$ שפעולות ציבור הצרכני- יכול שיהיו שונות עקב כ�

  

על איסו, המוצר נעשתה במועד מסוי- ויש להניח שלא הגיעה לכלל לציבור הודעתה של המשיבה , כמו כ$ .13

דעו כי אינו ראוי וא, אשר רכשו את המוצר ואכלו אותו מבלי שירבי- ישנ- צרכני- . ציבור הצרכני-

 .אחר תחתיואו כי היו והינ- זכאי- לקבל /ואסור במאכל 

  

אליה- באופ$ או לפנות /המוצר והמשיבה כלל לא טרחה לברר את פרטי הלקוחות אשר רכשו ממנה את  .14

 . אקטיבי

  

מוצר שייצרה ושיווקה המשיבה ואשר אינו ראוי למאכל אד- מסיבות שבבריאות חייב את , יתרה מכ� .15

על המשיבה לשת, את הציבור בדבר הסיבות . מפרסו- הודעה לציבוראקטיביות משיבה לנקוט בפעולות ה

שמא מקורו בטיפול , א- מקורו של החיידק במשלוח מסוי- של דג ההרינג, למשל, כ�. לקיומו של החיידק

 . מדוע לא נתגלתה תקלה זו בעת הייצור, לא נאות בתהלי� הייצור

  

אלא שיש בו כדי להשפיע על , כיצר$ מוצרי מזו$אל ת לא רק לחובתה של המשיבה לשיתו, זה יש משמעו

הא# , ושעדיי� לא צרכו את המוצרשהההודעה הגיעה לעיונ# ציבור רוכשי המוצר ההחלטה של ג# על 

 .שמא א/ הוא ימצא מזוה#, בכלל ברצונ# לקבל מוצר זהה תחתיו

  

היא לא פירטה כי נמצאו חיידקי- הפועל . תה לציבורהמשיבה לא פירטה דבר בעניי$ זה בהודע, ואול- .16

מה לא פירטה את היא , להימצאותו של החיידקהמקור היא לא פירטה את , במספר יחידות של המוצר

פרט מהותי אחר  לא סיפקה כל על ידה או על ידי משרד הבריאות והעלו תוצאות הבדיקות שנערכו 

 . בנסיבות עניי$המתבקש 

  

המשיבה הינה אחת מהחברות המובילות בישראל . של צרכני-גדול בהיק, כי מדובר , יוער בהקשר זה .17

  .ל"בייצור סלטי- והיצרנית הסדרתית היחידה בישראל של המוצר המסוי- הנ

  

 .אחר תמורתולקבל ולהחזירו , המשיבה הודיעה לרוכשי המוצר אשר טר- נאכל .18

 

טרחה להציע פיצוי על עגמת הנפש שנגמרה המשיבה לא .  ללקוחותיההוכלשפיצוי הציעה המשיבה לא  .19

יש חשד "בוודאי שלא ללקוחותיה אשר רכשו את המוצר ואכלו אותו ולאחר מכ$ נודע לה- כי . ללקוחותיה

המשיבה לא טרחה להציע פיצוי עבור בזבוז הזמ$ לכלל הצרכני- אשר קרא את ". להימצאות ליסטריה

לעסוק בכל ההלי� המייגע הכרו� בתיאו- מקו- השבת או /ולעיתונות ונדרש ליצור עימה קשר הודעה ה

 .  אחר במקומוודרכי קבלת מוצר, המוצר
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קרא את  ורק לקהל הצרכני- אשר רכש את המוצר א� טר- אכל אותו בפועלפיצוי המשיבה הציעה 

 כלל ציבור הצרכני- אשר ת המשיבה לא טרחה להציע פיצוי או דר� לפצות א.ההודעה שפרסמה החברה

  . ת המוצר א� לא נודע לו על האפשרות להשיב את המוצר ולדרוש תמורת השבתורכש א

  

המשיבה לא טרחה לפצות את כלל הצרכני- רוכשי המוצר בדבר אי הגילוי האינהרנטי שחל עליה כיצרנית 

 . השלכות צריכתוהימצאותו של לחחדק הליסטריה ובדבר הסיבות והמקור ל

  

לה של המשיבה מחייבי- פיצוי לראשי הנזק המתוארי- לעיל המבקשת טוענת כי מעשי- ומחדלי- א .20

 .ואשר יפורטו להל$ בבקשה זו ביתר שאת

  

את מציבור צרכני המוצר ולטייח להסתיר המבקשת טוענת כי פעולות המשיבה מצביעות על ניסיו$ ורצו$  .21

 .נמצא חיידק במוצר הסיבות האמיתיות שבגינ$

  

 . ות מהמוצריחיד 2ת רכשה בתקופה הרלוונטית המבקש .22

  

 .את המוצרבאופ$ קבוע ושוט, כי- צור, המבקשת ובני ביתה .23

  

 . דעה שפרסמה המשיבה בעיתונות בזמ$ אמתהוהמבקשת לא היתה מודעת ל .24

 

מרומה בכ� המבקשת חשה . במשיבהאיבדה המבקשת אמו$ , כי מאז גילוי הפרשה, מיותר לציי$ .25

מבקשת חשה מרומה כי הודעתה של המשיבה  ה.ו$ אמתשהמשיבה לא גילתה את חיידק הליסטריה במז

חשד "לא גילתה את כל האמת והיא שנמצאו חיידקי ליסטריה במאות יחידות של המוצר ולא כי קיי- 

המשיבה חשב מרומה בכ� שהמשיבה לא פרסמה כל תחקיר ולא פרסמה כל . של החיידק" להימצאותו

המבקשת . רכו בדיקות כאמור מדוע לא נערכותוצאה של בדיקות שנערכו לגילוי המקור לחיידק וא- לא נע

וכ$ היא חשה מרומה בכ� , ורת רכישתו של המוצרחשה מרומה משו- שהמשיבה לא הציעה את תמ

שהמשיבה לא הציעה כל פיצוי בגי$ עגמת הנפש שנגרמה לה וכ$ בדבר עצ- החשש שמא קונ$ בה חיידק 

 .הליסטריה

  

אינו , המוצר שרכשה כאמור. רכישת המוצרששילמה עבור מחיר ה נגרמו נזקי- ממוניי- בדמות תלמבקש .26

,  השבת התמורהתועל המשיבה להשיב למבקש, המהות והתכונות אות- נתכוונה לרכוש בפועל, בעל הטיב

 מאליו מוב$ כי המבקשת לא פנתה ולא קיבלה את התמורה בגי$ רכישת .קרי המחיר ששול- בגי$ המוצר

 .בה בעיתונותהמוצר על פי ההודעה שפירסמה המשי

  

 לרכוש נתכוונהשכ$ המבקשת , בדמות פגיעה באוטונומיה,  נזקי- שאינ- ממוניי-תעוד נגרמו למבקש .27

ראוי למאכל בעוד שבפועל המוצר נשא תכונות אשר מוצר מסוגו בעל טיב ראוי אינו אמור לשאת או מוצר 

 .להכיל

  

כלל ולהורות למשיבה לפצות את יה- ו גילוי אדישות כלפלהוקיע סוג חמור זה שלהמבקשת תטע$ כי יש  .28

כל קבוצה על פי הנזקי- שנגרמו לה בפועל וכפי שיפורטו בבקשה ,  בנזקי- שנגרמו לה-ציבור לקוחותיה

בגי$ הפגיעה באוטונומיה  ה$ נזקי- שהינ- פיצוי – השבה –המדובר ה$ בנזקי- שהינ- תמורת המוצר . זו

 .י גילוי המקור לקלקול במוצר ועודה$ בנזקי- לא ממוניי- אודות א, הלקוחותשל 
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 .עשיית עושר ולא במשפט וחוזית, עילותיה של בקשה זו הינ$ הפרת חובה חקוקה .29

  

 .ייצוגית דנ$יש לקבל את הבקשה ולאשר את התביעה כ, בנסיבות אלוהמבקשת טוענת כי  .30

  

  הטיעו� המשפטי  . ב

  

 כללי  .א

  

נועד להסדיר באופ$ ממצה את הדיני- החלי- על  – שנכנס לתוק, בעת האחרונה –חוק תובענות ייצוגיות  .31

 .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,  .32

וג� וג� וג� וג� הההה, , , , 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"""", , , , """"מפני הפרתומפני הפרתומפני הפרתומפני הפרתו

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

  

או בענייני- , חוק תובענות ייצוגיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בענייני- המנויי- בתוספת השניה לחוק .33

 :לחוק) א(3 כאמור בסעי, .בה- נקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית$ להגיש תביעה ייצוגית

  

עני� שנקבע בהוראת חוק עני� שנקבע בהוראת חוק עני� שנקבע בהוראת חוק עני� שנקבע בהוראת חוק לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בלא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בלא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בלא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או ב "

 "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 .34

 : 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 ( ( ( (""""

 

. חוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאי- להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית ל4סעי,  .35

 :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  "

 ";;;;תה קבוצהתה קבוצהתה קבוצהתה קבוצה בש� או בש� או בש� או בש� או––––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 ייצוגיתעל מנת להיות זכאי- להגיש, כלומר .36

וכ$ כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות של , עילת תביעה באחד הענייני- המנויי- בתוספת השניה

 .עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי-
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וכי עילת התביעה , המשיבהעילת תביעה כנגד  הללהראות כי עומדת ת המבקשעל , וליישו- לענייננו .37

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

  

. ברמה לכאוריתחוק תובענות ייצוגיות קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק , בנוגע להוכחת הנזק .38

 :לחוק) 1)(ב(4כאמור בסעי, 

  

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

 "....נגר� לו נזקנגר� לו נזקנגר� לו נזקנגר� לו נזק

 

 :הקובע כי, לחוק) א(8התנאי- לאישור תביעה ייצוגית מנויי- בסעי,  .39

  

        ::::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(((( ....1111

        

תפות לכלל חברי תפות לכלל חברי תפות לכלל חברי תפות לכלל חברי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשוהתובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשוהתובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשוהתובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשו ))))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((((

; ; ; ; 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((((

 ;;;;חלטה בעני� זהחלטה בעני� זהחלטה בעני� זהחלטה בעני� זההנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על ההנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על ההנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על ההנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על ה

        ....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 , בשלב הראשו�. הרי שהדיו$ משלב זה יחולק לשני שלבי-, בהתא- להוראות שפורטו לעיל .40

ל נעמוד ע, בשלב השני.  לכאורה נזקכי נגר- לוו, שית כנגד המשיבהה אי עילת תביעעומדת למבקש

 . לחוק8התקיימות התנאי- לאישור התביעה כייצוגית המנויי- בסעי, 

  

  ת התביעהעיל  .ב

  

  עילת ההטעיה  .1. ב

  

  :קובע את הבאות, ")חוק הגנת הצרכ�: "להל$ (1981�א"תשמ,  לחוק הגנת הצרכ2$סעי,  .41

  

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

        

                                                

 .אינן במקור אלא אם נאמר אחרת, כאן ובכל מקום אחר, ת ההדגשו1
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    ––––    פה או בכל דר� אחרתפה או בכל דר� אחרתפה או בכל דר� אחרתפה 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

        

        ;;;;הכמות והסוג של נכס או שירותהכמות והסוג של נכס או שירותהכמות והסוג של נכס או שירותהכמות והסוג של נכס או שירות, , , , המהותהמהותהמהותהמהות, , , , הטיבהטיבהטיבהטיב        ))))1111((((

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

  

, נשוא ההטעיהאת המוצר , יחד או לחוד, האו מחזיק/או משווקות ו/אחריותה של המשיבה כיצרנית ו .42

 :לחוק הגנת הצרכ$ הקובע כי) ב(2 בסעי, במפורשקבועה 

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

 ....שירותשירותשירותשירות

 

ל ספק כי ה- מהותיי- או ענייניי- שאי$ כ/ מונה רשימה של תכונות וחוק הגנת הצרכ$ל) א (2סעי,  .43

חוות דעת מקצועית חוות דעת מקצועית חוות דעת מקצועית חוות דעת מקצועית "הסיכוני- הכרוכי- בו וכ$ , מרכיביו, את טיב המוצר ביניה- נית$ למצוא. בעסקה

והסיכוני� הכרוכי� והסיכוני� הכרוכי� והסיכוני� הכרוכי� והסיכוני� הכרוכי�     ,,,,תוצאות השימוש בה�תוצאות השימוש בה�תוצאות השימוש בה�תוצאות השימוש בה�, , , , מהות�מהות�מהות�מהות�, , , , או תוצאות של בדיקה שניתנו לגבי טיב הנכס או השירותאו תוצאות של בדיקה שניתנו לגבי טיב הנכס או השירותאו תוצאות של בדיקה שניתנו לגבי טיב הנכס או השירותאו תוצאות של בדיקה שניתנו לגבי טיב הנכס או השירות

  ".בה�בה�בה�בה�

 

מעשיה ובמחדליה של המשיבה היא הטעתה נדמה שלא יכול להתעורר כל ספק באשר לעובדה ששב .44

 ,)1)(א(2פי- הטעיה נופלת לגדרי סעיאת המבקשת ואת כלל ציבור צרכני המוצר אשר בסדרה וכי ה

 . כי מדובר בהטעיה בעניי$ מהותיחזקהא, $ שאלחוק ומכ) 14)(א(2�ו )4)(א(2 ,)1)(א(2

 

 קיי- חשש להימצאותו של החיידק או כי/המוצר נושא חיידק ליסטריה והמבקשת כי ברי כי לו ידעה  .45

 .לא היתה רוכשת אותו בפועל, במוצר

  

 כההסתמהיא , בי$ במעשה ובי$ במחדל, י המשיבה"ה עתהוטעהמבקשת המסקנה המתחייבת היא כי  .46

בקבלת מוצר המוצא ביטוי  נזק ה למכ� נגרמהה וכי כתוצא,  והשתמשה במוצר בפועלעל ההטעיה

  .ית שלשמו נרכששאינו ראוי למאכל ומכא$ שלתכל

  

יחידות המוצר שרכשה  בגי$ כל ילמה את מלוא הסכו- שש לקבל לידיהזכאיהמבקשת , בנסיבות אלו .47

 : מודגמי- בטבלה הבאהבראש נזק זה , ת של המבקשנזקיה. בסדרה

  

 

  

 יחידהמחיר   מוצר

  של המוצר

  גובה הנזק

   0 50   0 24.99  יחידות של המוצר 2

 

 

 .  500על ס� של בראש נזק זה  האישית ביעתהה אפוא את תמעמידהמבקשת  .48
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 דוגמת עוגמת ומרגשות שליליי- הנלווי- לכ�, מפגיעה באוטונומיה של הרצו$המבקשת  הסבל, בנוס, .49

המרמור וא, החשש של המבקשת מתייחסי- לא , יובהר כי תחושות הכעס. נפש ורגשות כעס ומרמה

אלא משו- שעד נכו$ למועד הגשת בקשה זו  ,שאינו ראוי למאכלרק לעובדה שהמבקשת רכשה מוצר 

או את תוצאות הבדיקה שהיה עליה /המשיבה הסתירה ממנה ומהציבור את חוות הדעת המקצועית ו

 . הימצאותו של חיידק הליסטריה במוצרלבצע לגילוי מקורו של 

  

 עבורה ועבור בני משפחתה מעוניינתהנוהגת לרכוש את המוצר מתוצרתה של המשיבה , תהמבקש .50

כפי שהמשיבה נאה מציגה י האיכות הגבוהה ביותר וזכאית כי המוצרי- אות- היא רוכשת יהיו בעל

, יש לקוות כי הימצאות$ של מעבדה לפיקוח על איכות המוצר אצל המשיבה. בפרסומיה כמפורט לעיל

 ,קיומ- של אישורי מחלקות וטרנריות וקיומ- של תקני- אחרי- מחמירי- של בדיקות ובקרת איכות

אלא כדי למנוע מקרי- כגו$ הימצאות- של חיידקי- , מוצגי- על ידי המשיבה לא כמכבסת מילי-

 .במזו$

  

. המשיבה לא גילתה לציבור את האמת. הודעת המשיבה אינה מספקת את המבקשת ואת הציבור .51

המשיבה הסתירה מהציבור כי בבדיקות של משרד הבריאות נמצא חיידק במאות יחדיות של 

אי גילוי זה הינו הטעייה לכל . ובדה זו לא נמצאת בהודעה וא, לא בהודעות מאוחרות להע. המוצרי-

דבר ועניי$ שכ$ יש בו כדי למנוע מהציבור לשקול את מלוא אפשרויות הפעולה העומדות לרשותו אילו 

 .ידע בפועל על קיומו של חיידק ביחידות המוצר ולא על חשד לקיומו

  

היא עוד . כ� נרש- בהודעה". תקלה"ל חיידק הליסטריה במוצר כהמשיבה כינתה את הימצאותו ש .52

תקלה אינה , בכל הכבוד. הוסיפה כי היא עושה כמיטב יכולתה על מנת למנוע תקלות מסוג זה

לתקלה הנוגעת במוצרי מזו$ יש משמעות ומשקל שכ$ ההשלכות על הבריאות עלולות . מתרחשת סת-

מה מקורה , העמיק ולחקור כיצד זה התרחשה תקלה זועל המשיבה ל. להיות הרות אסו$, לעיתי-

 .ולשת, את ציבור הצרכני- שיתו, מלא בעניי$ זה

  

המבקשת אינה צריכה לחשווש או לחיות בחרדה שמא מוצר זה או אחר אותו רכשה ושהיצר$ קרא  .53

 .או שסיכ$ את בריאותה בפועל/ בחזרה פגו- באופ$ המסכ$ את הבריאות וולהשיב

  

כי התכלית העומדת אחר חוק הגנת הצרכ$ מחייבת את היצר$ כעוסק לגלות גילוי המבקשת טוענת  .54

המבקשת . מלא של שלל תכונותיו של מוצר הנמצא שונה או פגו- או מקולקל ממוצר אחר זהה לו

טוענת בנוס, כי חובת גילוי זה מתייחסת ג- בעת עריכת העסקה וג- במצב דברי- בו נתגלה הפג- 

 .ה בפועללאחר סיצועה של העסק

  

ולפיה היא אספה כל שעשתה המשיבה הוא להסתפק בהודעה לעיתונת . זאת המשיבה לא עשתה .55

 .מהחנויות את המוצר נוכח חשד להימצאותו של החיידק

 

סבלה המבקשת נזקי- לא ממוניי- שהינ- ,  ובנוס, לנזקי- הממוניי- שסבלה המבקשתעקב ההטעיה .56

אי$ מדובר , ודוק. שאינו ראוי למאכל לקוי ,צר מקולקל שהרי המבקשת צרכה מו.פגיעה באוטונומיה

מדובר במוצר אשר משרד הבריאות קבע כי אינו ראוי למאכל וכי . במוצר בעל איכות נמוכה או ירודה

יצרה במבקשת תחושת גועל וסלידה וכ$ כעס וחרדה שמא קיי- , עובדה זו .יש להימנע מלצרו� אותו

 ..ה השונה מתחושת הגועל הנלווית לצריכת חלב המכיל סיליקו$אי$ זה מקר. חשש כי נפגעה בריאותה
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נאמרו הדברי- הבאי- , 682, 672) 1(פד נז, ראבי' תנובה נ 1338/97א "עהמבקשת מפנה בעניי$ זה ל

 :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. . . . מטע� האסוציאטיבי המלווה חומר זהמטע� האסוציאטיבי המלווה חומר זהמטע� האסוציאטיבי המלווה חומר זהמטע� האסוציאטיבי המלווה חומר זההההה

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�

ושת גועל ושת גועל ושת גועל ושת גועל יחוש תחיחוש תחיחוש תחיחוש תח, , , , 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. . . . ופגיעה באוטונומיה שלוופגיעה באוטונומיה שלוופגיעה באוטונומיה שלוופגיעה באוטונומיה שלו

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� אחריבכל המקרי� הללו ובמקרי� רבי� אחריבכל המקרי� הללו ובמקרי� רבי� אחריבכל 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, , , , שנית� להעלות על הדעתשנית� להעלות על הדעתשנית� להעלות על הדעתשנית� להעלות על הדעת

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; ; ; ; מה קרה א� אכלת מזו� שאינו כשרמה קרה א� אכלת מזו� שאינו כשרמה קרה א� אכלת מזו� שאינו כשרמה קרה א� אכלת מזו� שאינו כשר: : : : ר הכשרותר הכשרותר הכשרותר הכשרותלומר לשומלומר לשומלומר לשומלומר לשומ

 .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

  

מוגדרות עשוי לתת בידו מוגדרות עשוי לתת בידו מוגדרות עשוי לתת בידו מוגדרות עשוי לתת בידו קיומה של העדפה מוגדרת וברורה של הצרכ� לרכוש מוצר בעל איכויות קיומה של העדפה מוגדרת וברורה של הצרכ� לרכוש מוצר בעל איכויות קיומה של העדפה מוגדרת וברורה של הצרכ� לרכוש מוצר בעל איכויות קיומה של העדפה מוגדרת וברורה של הצרכ� לרכוש מוצר בעל איכויות "

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

, , , , עילה מסוג זה עשויה במקרי� מתאימי� ג� להצדיק תובענה ייצוגית אשר את בני קבוצתהעילה מסוג זה עשויה במקרי� מתאימי� ג� להצדיק תובענה ייצוגית אשר את בני קבוצתהעילה מסוג זה עשויה במקרי� מתאימי� ג� להצדיק תובענה ייצוגית אשר את בני קבוצתהעילה מסוג זה עשויה במקרי� מתאימי� ג� להצדיק תובענה ייצוגית אשר את בני קבוצתה. . . . הנרכשהנרכשהנרכשהנרכש

והתשובה לו והתשובה לו והתשובה לו והתשובה לו , , , , א שונהא שונהא שונהא שונהאול� המקרה שלפנינו הואול� המקרה שלפנינו הואול� המקרה שלפנינו הואול� המקרה שלפנינו הו. . . . נית� להגדיר בלא קושי מיוחדנית� להגדיר בלא קושי מיוחדנית� להגדיר בלא קושי מיוחדנית� להגדיר בלא קושי מיוחד, , , , השותפי� לתובענההשותפי� לתובענההשותפי� לתובענההשותפי� לתובענה

 "....קשה ומורכבת יותרקשה ומורכבת יותרקשה ומורכבת יותרקשה ומורכבת יותר

 

 .0 500גיעה באוטונומיה בס� של  את הפמעריכההמבקשת  .57

  

  הפרת חובה חקוקה  .2. ב

 

, ]נוסח חדש [ לפקודת הנזיקי63$יסודותיה של עוולת הפרת חובה חקוקה מנויי- בהוראות סעי,  .58

 :המורה אותנו באופ$ הבא

  

 למעט  למעט  למעט  למעט ))))קיי� חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק קיי� חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק קיי� חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק קיי� חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מממממ    )  )  )  )  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

 לפי  לפי  לפי  לפי ,,,,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
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  "....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  .59

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

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

 .אשר נגר- הוא מסוג הנזקי- אליו נתכוו$ החיקוק

 

המשיבה הפרה את חובתה לגילוי הפרטי- המהותיי- שבעיסקה לרכישת המוצר שיוצר , לענייננו .60

בהוראות בעניי$ זה חלה על המשיבה חובת גילוי אקטיבית ומקור של חובה זו היא , ודוק. מהסדרה

 :חוק הגנת הצרכ$ המובאות להל$

  

בכתב או בעל פה או בכל דר� אחרת לרבות בכתב או בעל פה או בכל דר� אחרת לרבות בכתב או בעל פה או בכל דר� אחרת לרבות בכתב או בעל פה או בכל דר� אחרת לרבות , , , ,  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         ))))אאאא((((            ....2222""""
    ––––להל� להל� להל� להל� (((( העלול להטעות צרכ� בכל עני� מהותי בעסקה  העלול להטעות צרכ� בכל עני� מהותי בעסקה  העלול להטעות צרכ� בכל עני� מהותי בעסקה  העלול להטעות צרכ� בכל עני� מהותי בעסקה ––––לאחר מועד ההתקשרות בעסקה לאחר מועד ההתקשרות בעסקה לאחר מועד ההתקשרות בעסקה לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

        ::::סקהסקהסקהסקהעעעעבלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� אלה כמהותיי� בבלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� אלה כמהותיי� בבלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� אלה כמהותיי� בבלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� אלה כמהותיי� ב; ; ; ; ))))הטעיההטעיההטעיההטעיה

        

, , , , נו לגבי טיב הנכס או השירותנו לגבי טיב הנכס או השירותנו לגבי טיב הנכס או השירותנו לגבי טיב הנכס או השירותחוות דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שניתחוות דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שניתחוות דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שניתחוות דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שנית        ))))14141414((((
  ";;;;והסיכוני� הכרוכי� בה�והסיכוני� הכרוכי� בה�והסיכוני� הכרוכי� בה�והסיכוני� הכרוכי� בה�    ,,,,תוצאות השימוש בה�תוצאות השימוש בה�תוצאות השימוש בה�תוצאות השימוש בה�, , , , מהות�מהות�מהות�מהות�

  

        ––––עוסק חייב לגלות לצרכ� עוסק חייב לגלות לצרכ� עוסק חייב לגלות לצרכ� עוסק חייב לגלות לצרכ�         ))))אאאא((((        ....4444

המפחיתי� באופ� משמעותי המפחיתי� באופ� משמעותי המפחיתי� באופ� משמעותי המפחיתי� באופ� משמעותי , , , , כל פג� או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועי� לוכל פג� או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועי� לוכל פג� או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועי� לוכל פג� או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועי� לו        ))))1111((((
        ;;;;מערכו של הנכסמערכו של הנכסמערכו של הנכסמערכו של הנכס

ונה בנכס המחייבת החזקה או שימוש בדר� מיוחדת כדי למנוע פגיעה ונה בנכס המחייבת החזקה או שימוש בדר� מיוחדת כדי למנוע פגיעה ונה בנכס המחייבת החזקה או שימוש בדר� מיוחדת כדי למנוע פגיעה ונה בנכס המחייבת החזקה או שימוש בדר� מיוחדת כדי למנוע פגיעה כככככל תכל תכל תכל ת        ))))2222((((
        ;;;;למשתמש בו או לאד� אחר או לנכס תו� שימוש רגיל או טיפול רגיללמשתמש בו או לאד� אחר או לנכס תו� שימוש רגיל או טיפול רגיללמשתמש בו או לאד� אחר או לנכס תו� שימוש רגיל או טיפול רגיללמשתמש בו או לאד� אחר או לנכס תו� שימוש רגיל או טיפול רגיל

  ";;;;כל פרט מהותי לגבי נכס שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסתכל פרט מהותי לגבי נכס שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסתכל פרט מהותי לגבי נכס שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסתכל פרט מהותי לגבי נכס שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת        ))))3333((((

    

  

ל הינה גילוי מלא של כלל תכונות המוצר ובוודאי "המבקשת טוענת כי תכלית- של הוראות החוק הנ .61

 .או תוצאות בדיקותיו/מה הסיכוני- הכרוכי- בשימוש בו ו, א- הוא פגו-

 

: להל$( 1958�ח"תשי, )איכות מזו$(צרכי- ושירותי-  הפיקוח על מכ$ הפרה המשיבה את הוראות צו .62

 : לו כ�2הקובע סעי, ") צו הפיקוח על המזו�"

        

לא יעביר לאחר בשו� דר� מדרכי העברה את הבעלות עליו או את ההחזקה לא יעביר לאחר בשו� דר� מדרכי העברה את הבעלות עליו או את ההחזקה לא יעביר לאחר בשו� דר� מדרכי העברה את הבעלות עליו או את ההחזקה לא יעביר לאחר בשו� דר� מדרכי העברה את הבעלות עליו או את ההחזקה , , , ,  ייצר אד� מזו� ייצר אד� מזו� ייצר אד� מזו� ייצר אד� מזו�לאלאלאלא        ....2222""""
        ––––נו נו נו נו ילילילילננו ולא יובננו ולא יובננו ולא יובננו ולא יוביייילא יחסלא יחסלא יחסלא יחס, , , , לא יקבלו להחסנה או להובלהלא יקבלו להחסנה או להובלהלא יקבלו להחסנה או להובלהלא יקבלו להחסנה או להובלה, , , , לא ירכשנו ולא יחזיקנולא ירכשנו ולא יחזיקנולא ירכשנו ולא יחזיקנולא ירכשנו ולא יחזיקנו, , , , בובובובו

        אואואואו; ; ; ; תנאי� בלתי סניטריי�תנאי� בלתי סניטריי�תנאי� בלתי סניטריי�תנאי� בלתי סניטריי�בבבב    ))))1111((((        

        אואואואו; ; ; ; שהוא בלתי ראוי לצריכת אד�שהוא בלתי ראוי לצריכת אד�שהוא בלתי ראוי לצריכת אד�שהוא בלתי ראוי לצריכת אד�ככככ    ))))2222((((        

        אואואואו; ; ; ; מזיק או בלתי ראוי לצריכת אד�מזיק או בלתי ראוי לצריכת אד�מזיק או בלתי ראוי לצריכת אד�מזיק או בלתי ראוי לצריכת אד�, , , , מזוה�מזוה�מזוה�מזוה�, , , , שנמצא בו חומר ארסישנמצא בו חומר ארסישנמצא בו חומר ארסישנמצא בו חומר ארסיככככ    ))))3333((((        

או חסר בו דבר שצרי� להימצא או חסר בו דבר שצרי� להימצא או חסר בו דבר שצרי� להימצא או חסר בו דבר שצרי� להימצא , , , , שנמצא בו או נתווס  אליו דבר שאינו צרי� להימצא בושנמצא בו או נתווס  אליו דבר שאינו צרי� להימצא בושנמצא בו או נתווס  אליו דבר שאינו צרי� להימצא בושנמצא בו או נתווס  אליו דבר שאינו צרי� להימצא בוככככ    ))))4444((((        
        אואואואו; ; ; ; בובובובו

        """"....מסיבה כלשהימסיבה כלשהימסיבה כלשהימסיבה כלשהיה ה ה ה גמגמגמגמו איכותו נפו איכותו נפו איכותו נפו איכותו נפאאאאהושחת הושחת הושחת הושחת , , , , נתקלקלנתקלקלנתקלקלנתקלקלשששש    ))))5555((((        

 

ברי כי צו הפיקוח על המזו$ בא להגונ$ ולהג$ על כלל ציבור הצרכני- מפני הטעייה או אונאה טכי הוא  .63

 לחוק הפיקוח על מוצרי- 3לעניי$ זה תפנה המבקשת לסעי, . חוקק בדיוק למע$ מטרה ותכלית זו

 : אשר מכוחו הוצא צו הפיקוח על המזו$ הקובע כ�1957�ח"תשי, ושירותי-

        

� � � � יויויויואלא א� היה לו יסוד סביר להניח שהדבר דרוש לקאלא א� היה לו יסוד סביר להניח שהדבר דרוש לקאלא א� היה לו יסוד סביר להניח שהדבר דרוש לקאלא א� היה לו יסוד סביר להניח שהדבר דרוש לק, , , ,  ישתמש שר בסמכותו לפי חוק זה ישתמש שר בסמכותו לפי חוק זה ישתמש שר בסמכותו לפי חוק זה ישתמש שר בסמכותו לפי חוק זהלאלאלאלא        ....3333""""
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  """"....למניעת הפקעת שערי� וספסרות או למניעת הונאת הציבורלמניעת הפקעת שערי� וספסרות או למניעת הונאת הציבורלמניעת הפקעת שערי� וספסרות או למניעת הונאת הציבורלמניעת הפקעת שערי� וספסרות או למניעת הונאת הציבור, , , , פעולה חיוניתפעולה חיוניתפעולה חיוניתפעולה חיונית

 

  

  עשיית עושר ולא במשפט  .3. ב

  

י י י י ממממ" :ע כ� קוב") חוק עשיית עושר: "להל$ (1979�ט"תשל, חוק עשיית עושר ולא במשפט) א (1סעי,  .64

    ))))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    ))))וא� השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי סבירה וא� השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי סבירה וא� השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי סבירה וא� השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי סבירה , , , , חייב להשיב למזכה את הזכיהחייב להשיב למזכה את הזכיהחייב להשיב למזכה את הזכיהחייב להשיב למזכה את הזכיה, , , , ))))המזכההמזכההמזכההמזכה

 

 . כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ$,המשיבה מכרה את המוצר לצרכ$ .65

  

דא . ליצור עימה קשר ולקבל מוצר אחר תחתיו, המשיבה אמנ- קראה לצרכני- להחזיר את המוצר .66

 להחזיר את המוצר בפועל 27.10.10שמספר הצרכני- אשר היה ער למודעה שפורסמה רק ביו- , עקא

נמו� , הוא נמו� מאוד ומספר הצרכני- שבאופ$ תאורטי יכול או צפוי היה להיענות להזמנה זו

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

 .א- בכלל, מול המוצרי- שהחזירה לצרכני- בפועל

  

המשיבה הודיעה לצרכני- שרכשו את המוצר שיוצר בסדרה כי יהיו זכאי- לקבל את , יתרה מכ� .67

 . יחזירו אותו בפועלבו המוצר מקו- 

  

ציבור זה אינו . הציעה תמורה לכלל ציבור הצרכני- הנפגע, כי המשיבה כלל לא המבקשת תטע$ בנוס .68

אלא הציבור אשר רכש וצר� מוצר לא ראוי למאכל או שקיי- חשד , רק מי שטר- צר� את המוצר

 . המשיבה כלל לא הציעה כל הצעה מכל סוגלציבור זה . ממשי כי אינו ראוי למאכל

  

לציבור זה הוצע , שהרי. ותר ע- המוצר נהגה המשיבה שלא כדי$המבקשת תטע$ כי ג- לציבור אשר נ .69

קבוצה זו של צרכני- . מוצר אחר תחתיו ולא הוצעה לו האופציה והאפשרות להשיב את כספו בחזרה

קבוצה זו זכאית לקבל את תמורת הרכישה בחזרה ולכל , משכ�. קיבלה מוצר לא ראוי ואסור בצריכה

 .ופציה לקבל את התמורה בחזרההפחות שתינת$ ליחידה הקבוצה הא

  

ודעה וציבור הצרכני- אליה הופנתה מעלה כי הכי בפועל בעצ- הגדרת ה, טע$ אפואת תהמבקש .70

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

ה ולכל הפחות מבלי המלאשהשיבה לו את תמורתו מבלי , שאינו ראוי למאכל, מוצרי מזו$ לציבור

 .שהשיבה לכלל הקוצה את התמורה בגינו

  

טע$ אפוא כי המשיבה חייבת להשיב לצרכני- את שוויה של התעשרות זו על פי ת תהמבקש .71

במשקל " פילה מטיאס"מוצר מסוג קריטריונ- שיקבע בית המשפט הנכבד ועל פי נתוני המכירה של ה

לציבור המוצר שסיפקה המשיבה אל מול , 25.11.10  הינושתארי� תפוגתו) ' גר200מסונ$ ('  ג300

 .הצרכני- הדל אשר החזיר את המוצר בפועל

  

  חוק החוזי#  .4. ב
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 1973�ג"תשל, )חלק כללי(לחוק החוזי- ' פרק בעילה נוספת לחיובה של המשיבה על פי תובענה זו הינו  .72

  : לחוק החוזי-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 וצוצוצוצהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא ת ש ש ש שמימימימי    ....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�

 

, ראוי למאכל, טוב,  מוצר אמי$טוענת כי המשיבה הטעתה אותה ואת כלל חברי הקבוצה לרכוש המבקשת .73

למוצר אשר צרכה המבקשת אי$ כל . שאינו מזוה- ולאחר שעבר פיקוח ובקרת איכות קפדניי- ומקצועיי-

מכא$ שההשבה היחידה הרלבנטית  .שכ$ היה בלתי ראוי למאכל ואסור בשימוש, כשלעצמו, ער� כלכלי

 .רכישת המוצרהינה השבת תמורת , ל"על פי חוק החוזי- הנ, בנסיבות אלה

 

  התנאי# לאישור התביעה כייצוגיתקיו#   .ג

 

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי) א(8סעי,  .74

  

        ::::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((((

        ;  ;  ;  ;  כרעו בתובענה לטובת הקבוצהכרעו בתובענה לטובת הקבוצהכרעו בתובענה לטובת הקבוצהכרעו בתובענה לטובת הקבוצהויש אפשרות סבירה שה� יוויש אפשרות סבירה שה� יוויש אפשרות סבירה שה� יוויש אפשרות סבירה שה� יו

 ;;;;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

  .ל כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבל כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבל כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבל כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� שקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� שקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� שקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� ש )4(

 

 .להל$ נעמוד על התקיימות תנאי- אלו כסדר- .75

 

כי בהתא- להוראות חוק תובענות ייצוגיות תפקידו של בית המשפט הנכבד הוא , יובהר ראשית .76

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

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

  

  בתקופה הרלוונטית המוצרירוכש כי על קבוצת התובעי# לכלול את כלל ,טע�ת המבקשת .77

  

 להערי� במדויק את גודל הקבוצה ואת סכו- ההשבה ת של המבקשצויי$ כי אי$ זה בחובתהמראש י .78

י "ר חשיפת נתוני השיווק עיק רק לאחדבר שנית$ יהיה לגלות במדו, המבוקש לכלל חברי הקבוצה

 .המשיבה

  

  עיההט
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 נתו$ שהמשיבה תצטר� לחשו, –את הנתוני- המדוייקי- של המכירות המבקשת לא שיש בידי  .79

במהל� , מוצרי- 7,500 �כי המשיבה שיווקה כ, מעריכההמבקשת  אול- �במהל� הדיו$ בתיק זה

 .התקופה

  

 . מה- אוכלי- מסוג המזו$ שנרכש3 ונית$ להניח שלפחות,  נפשות5 �בבית מוצע ישנ- כ .80

  

על , ועל כ$, צרכני- ניזוקו באותה הדר� שהמבקשת ניזוקה 22,500 מוב$ כי לפחות , בנסיבות אלו .81

 :המשיבה לפצות את הצרכני- בסכומי- שלהל$

  

 .0 187,500= ליחידה 0  25במכפלה של יחידות  7,500 סכו- בגי$ ההשבה ס� של   .א

  

  .0 11,250,000= 0  500במכפלה של צרכני-  22,500 –אוטונומיה סכו- פיצוי בגי$ הפגיעה ב  .ב

 

 לכלל חברי –התנאי הראשו$ לאישור התביעה הייצוגית הינו כי התובענה מעוררת שאלות משותפות  .82

 . של עובדה ומשפט–הקבוצה 

  

 :שכ$, איש לא יחלוק כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, לענייננו .83

  

 . כלפי כלל חברי הקבוצה את הוראות חוק הגנת הצרכ$משיבה הפרהה  )א(

 

 .המשיבה הפרה את הוראות צו הפיקוח על המזו$  )ב(

 

גילוי ה$ ,  לעניינינו. את חובות הגילוי כלפי כלל חברי הקבוצההמשיבה הפרה  )ג(

המש� במועד גילוי קיומו של , החל ממועד שיווק המוצר, במעשה וה$ במחדל

חשש לקיומו וכלה בתו- ביצוע הבדיקות לסיבות נוכחותו של חיידק הליסטריה או 

 .החיידק

  

המשיבה הפרה חובות חקוקות שנועדו להג$ על הקבוצה מפני הטעיה ברכישת   )ד(

 .מוצרי- אשר לא נתכוונו לרוכש-

 

או , אשר רכשו את המוצר שיוצר בסדרה ולא קיבלו תמורתולכלל חברי הקבוצה   )ה(

נגר- ,  את אריזתו כתנאי לקבלת התמורהשהשתמשו במוצר מבלי שיכלו להשיב

 . שנרכשמוצרהגובהו של ב, נזק

  

 .נפגעה האוטונומיה של חברי הקבוצה  )ו(

  

 .התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר� ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו� בנסיבות העניי$ .84

 

, 1 המפורטות בו בסעי, ,מ$ הראוי לחזור ולציי$ המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות, בהקשר זה .85

, , , , """"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�""""
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 .יל בכללות$יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשי- את המטרות שצוינו לע, לענייננו .86

  

 ומעוולי- – ית זו בכדי לתרו- משמעותית להרתעת המשיבהיש בהגשת תביעה ייצוג, ראשית .87

 . מלפגוע בצורה חמורה בציבור במקרי- כדוגמת המקרה נשוא תובענה זו– כדוגמתה

  

גילוי הפרטי- או הסיבות �של אי  החמורההצור� בהרתעה מתחזק לאור החשיבות שבמניעת התופעה .88

 .בהתא- לחוקית$ להשתמש במוצר ומה ההשלכות למי שכבר השתמש בו בפועל לכ� שלא נ

  

 .יצוי של חברי הקבוצה כלפי המשיבהתובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות- לפ, שנית .89

  

 אי$ די על מנת לתמר4 תובע לפתוח בהלי� משפטי ,שקלי- 550 על העומד, התביעה האישיתסכו- ב .90

וראה בהקשר זה את הדברי- , - עוצמתיי- במיוחד כדוגמת המשיבהימורכב ומסוב� כנגד גופ

 .784' בעמ, 774) 5(ד מט " פ,'זילברש� ואח' נג' טצת ואח 4556/94א "רעבשנאמרו 

  

.  אמצעי- כלכליי- הנדרשי- לש- ניהול ההלי�ת בעלהינההמבקשת הרי ש, לעניי$ הייצוג ההול- .91

העמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על המבטיח ל, ד יוחי גבע"י עו"יוצג עתהמבקשת 

 .המשיבהמנת לממש את זכויות החברי- בקבוצה כלפי 

  

  .ו$ בתחו- התובענות הייצוגיות נסיד עתיר" עוהינ-, ד יוחי גבע"עו

 

 ממעשיה של ה אשר נפגע,תלב בידי המבקש�הרי שתביעה זו הוגשה בתו-, הלב�לעניי$ דרישת תו- .92

 מפני מעשי- $ לפעול על מנת להרתיע את המשיבה וכ,הללזכות בפיצוי המגיע  ומעוניינת, המשיבה

 .דומי- בעתיד

  

 על הסעדי# המגיעי# לכלל חברי הקבוצה  . ד

 

 לתבוע בשמ- את של חברי הקבוצה את הסעדי- תבית המשפט הנכבד מתבקש לאשר למבקש .93

 :כמפורט להל$

  

  .לעילדבהתא- לתחשיב 0  187,500 ס� של של השבה 

  .בגי$ הפגיעה באוטונומיה 0 11,250,000צוי בס� פי

  

במת$ סעד במסגרת תביעה ייצוגית הינה באמצעות פסיקת פיצוי אינדווידואלי לכל חבר " דר� המל�" .94

 .בקבוצת התובעי-

  

 :לחוק תובענות ייצוגיות באופ$ הבא) א(20קובע סעי, , בהקשר זה .95
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לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה התובענה לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה התובענה לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה התובענה לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה התובענה , , , ,  חלקה חלקה חלקה חלקהכולה אוכולה אוכולה אוכולה או, , , , 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

        ::::די�די�די�די�על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי העל הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי העל הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי העל הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי ה

        

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

        

 ;;;;על כ� שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ� שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ� שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ� שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר ))))2222((((

        

לבד לבד לבד לבד ובובובוב, , , , 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

רשאי הוא להורות בדבר חלוקה בי� רשאי הוא להורות בדבר חלוקה בי� רשאי הוא להורות בדבר חלוקה בי� רשאי הוא להורות בדבר חלוקה בי� , , , , 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� , , , , א הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעדא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעדא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעדא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעדלללל, , , , 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 ; ; ; ; מעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע לומעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע לומעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע לומעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע לו

 "....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 "וק קובע מנגנו$ גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמהח .96

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

 .לאוצר המדינה

  

חשב תהמה שסביר מאוד ב (חברי קבוצת התובעי-חלק מבמידה ויתגלו קשיי- באיתור , לחליפי$ .97

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

 :לחוק) ג(20הקבועי- בסעי, " לטובת הציבור

  

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�, , , , מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצהמצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצהמצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצהמצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

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

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$ �פסיקת סעד לטובת הציבור הוכרה ג- כסעד ראוי בפסק .98

 ):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''''עד ושאלת הגדרתה של עד ושאלת הגדרתה של עד ושאלת הגדרתה של עד ושאלת הגדרתה של שאלת הסשאלת הסשאלת הסשאלת הס""""

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�, , , , רכישת החלברכישת החלברכישת החלברכישת החלב
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שסביר שאכ� יתעורר הוא שייקבע פיצוי שסביר שאכ� יתעורר הוא שייקבע פיצוי שסביר שאכ� יתעורר הוא שייקבע פיצוי שסביר שאכ� יתעורר הוא שייקבע פיצוי לי שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חברי הקבוצה לי שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חברי הקבוצה לי שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חברי הקבוצה לי שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חברי הקבוצה 

        ............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

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

  

 :מכל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד .99

  

ולחייב , בהתא- להגדרתה לעיל, בענה כייצוגית בשמ- של חברי הקבוצה לנהל תותלאשר למבקש  )א(

 .ח"ש 11,437,500ת המשיבה לשל- לקבוצה ס� של א

 

 .תלמבקש מיוחד גמוללהורות על פסיקת   )ב(

  

 באחוזי- מתו� הקר$ בהתא- י-הדי$ המייצג�לעורכידי$ � על תשלו- שכר טרחת עור�להורות   )ג(

 . הוצאות משפטל תשלו- ש הנכבד וכ$ ע"לשיקול דעתו של ביהמ

  

  

                                                          ____                                  ______________  

                                  ד"עו, יוחי גבע                                                                 

  תכ המבקש"ב        


