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הסדר של תובענה ייצוגית בא להג� על אינטרס היחיד שעה שהוא מביא לכדאיות בהגשת תביעה "

יבור באכיפת ההוראה בה בעת הוא מקד� את אינטרס הצ. שהנזק האינדיווידואלי בה הוא קט�

אחידות , חיסכו� בהליכי�, בכ� מושגי� יעילות. החוקית שבגדריו מצויה התובענה הייצוגית

  "בפסיקה ומניעה של ריבוי תביעות
 

  )247) 2(ד נו''פ, ערד השקעותערד השקעותערד השקעותערד השקעות    ''''אנליסט נאנליסט נאנליסט נאנליסט נ 8430/99א "ע, הנשיא ברק' כב(

  

  :מבוא ורקע עובדתי. א

  תמצית התובענה בקיצור נמר).1.א

 לסמ� על גבי המוצרי� הנמכרי� בחנויות משיבהמחייבות את ה) מחיר ליחידת מידה(הגנת הצרכ� תקנות  .1

 .ג� את מחיר� ליחידת מידה, נוס0 על מחיר המוצר, )או בסמו/ למוצרי� (ההמופעלות על יד

  

 ביהמחיר האפקטיהואיל ורק בדר/ זו נית� לקיי� השוואה בי� , לסימו� המחיר ליחידת מידה חשיבות רבה .2

רק בדר/ זו נית� לשקלל באופ� , בנוס0. מקו� בו מוצרי� מתחרי� נמכרי� בכמות שונה, של המוצרי�

 . למחיר המוצר" הצד השני של המטבע"הואיל ומשקל המוצר הינו , כללי את כדאיות הקניה

  

לברר ורק באמצעותו מסוגל הצרכ� , הינו כאמור המחיר האפקטיבי)  קילוגר��1או ל( גר� �100המחיר ל .3

הממונה על , על חשיבות התקנות עמד מר יצחק קמחי. הא� הקניה של מוצר זה או אחר הינה משתלמת

 :בדיוני� שנערכו במסגרת ועדת הכלכלה של הכנסת באישור התקנות, הגנת הצרכ�

  

 במספר מקטעי� בה� קיי� לצרכ�ה� באות לתת מידע . אכ� אלה תקנות מהחשובות שהובאו בפני הוועדה"

התקנות הללו יסייעו לצרכני� לבחור ג� . מידע וחוסר ידע המשפיע על השיקול שלו ברכישת מוצרי�חוסר 

 ..."בי� מוצרי� שנמצאי� באריזות בגדלי� שוני�

  

 . לבקשה זו"3"כנספח ב " מצ2008/610/פרוטוקול וועדת הכלכלה מיו�  �

 

הרי שללא , ) גר��250גר� ו 110(א� נמכרי� ברשתות ביסקוויטי� במשקלי� שוני� , כ/ לש� הדגמה .4

זאת בי� היתר לאור העובדה . יקשה על הצרכ� לברר מהי הקניה המשתלמת, סימו� המחיר ליחידת מידע

 .שאי� הצרכ� נוהג להסתובב ברשתות השיווק ע� מחשבו� בכיסו

 

 . לסמ� על גבי המוצר את המחיר ליחידת המידה משיבההדי� מורה כי על ה .5

 

מוצריה אינ� מסומני� כנדרש במחיר ליחידת .  את הוראות התקנות בריש גליהר מפמשיבהה, לדאבו� הלב .6

 נגר� משיבהללקוחותיה של ה.  של לקוחותיה לבצע את ההשוואה הנדרש�וכפועל יוצא אי� ביכולת, מידה

של " לנשמת אפו"המבקש לא זכה לקבל מידע מלא בכל הנוגע . כ� נזק ממוני מובהק ונזק שאינו ממוני�על

 .גנת הצרכ�חוק ה
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, ש הנכבד לדו� בתובענה הייצוגיות ולהכריע בה לטובת חברי הקבוצה"מתבקש ביהמ, בנסיבות אלו .7

 :ולהעניק לטובת חברי הקבוצה את הסעדי� הבאי�

 .למלא אחר הוראות הדי� ולסמ� את מוצריה במחיר ליחידת מידה משיבה להורות ל– צו עשה  )א(

שנגר�   והנזק שאינו ממוניהממוניכניה בגי� הנזק  לפצות את צרמשיבה להורות ל– פיצוי כספי  )ב(

 בהסתמ/ על הנתוני�בידי מומחה הערכת גובה הפיצוי יכולה להעשות באופ� סביר . לה�

  .משיבההכלכליי� של ה

  

  עובדות המקרה בהרחבה.2.א

  במסגרת� נמכרי� לציבורא"תו  רמת ג�הפרוסי� באזור סניפי� ' מסה המפעילהחבר ההינ, משיבהה .8

 ".ניו מרקט" הסופרי� נקראי� על ידה וידועי� בש� המסחרי .מגווני� י מזו�מוצר

 . לבקשה זו"4"כנספח ב "מאתר רש� החברות מצ משיבהפרטי ה �

 . לבקשה זו")א(5"כנספח ב "מידע מאתר האינטרנט של המשיבה מצ �

 

כגו� , � שונות המבקש נוהג לערו/ את קניותיו ברשתות מזו.משיבה מ� השורה אצל הצרכ� והינ, המבקש .9

בי� היתר מכיוו� שסניפי , משיבה אצל הקניות שונות ג�נוהג לבצע  ומעת לעת הוא" מגה"ו" שופרסל"

במחירי� מגוו� מאפשרי� לו לרכוש סל מוצרי� משו� שה� , ממוקמי� במיקו� מצויי� מבחינתו משיבהה

 . נוחות למבקשמשיבהששעות הפתיחה של סניפי הומכיוו� , סבירי�

, מדובר בכלי עזר אפקטיבי. נוהג המבקש לבחו� את המחיר ליחידת משקל, כת קניות ברשת מזו�בעת ערי .10

בי� א� של אותו היצר� , המאפשר למבקש לבחו� הא� מדובר בקניה משתלמת אל מול מוצרי מזו� דומי�

 .הנמכרי� מטבע� של דברי� בגדלי� משתני�, ובי� א� של יצרני� אחרי�

א0 לא , למעשה.  משקלת לא מתבצע כל סימו� של המחיר ליחידמשיבה הניפיאלא שהמבקש הבחי� כי בס .11

והדבר הפריע למבקש מאוד ,  מסומ� בסימו� ליחידת משקלמשיבה השוני� של הי�אחד מהמוצרי� בסניפ

 .לבצע השוואת מחירי� נכונה ומדוייקת

קפה  כדי לרכוש מת ג& בר25אבא הלל סילבר ' ברחמשיבה ני, הסל 118.9.ביו� נכנס המבקש , כ/ למשל .12

 .נמס עלית

ובי� היתר נמכרה אריזת קפה נמס עלית בגודל , גדלי� שוני� באריזות קפה נמס עליתעל גבי המד0 נמכרו  .13

 .' גר50 של אריזה בגודלוכ� '  גר200 של
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�או אריזת ה)  6.992במחיר ('  גר�50בא� אריזת ה, המבקש התקשה להחליט מהי הקניה המשתלמת יותר .14

 .' גר�50רכש את אריזת ה, ומכיוו� שזמנו דחק בו, ) 19.992במחיר  (' גר200

 . לבקשה זו")ב(5"כנספח ב " מצ119.8.חשבונית מיו�  �

וגילה כי הקניות אות� ביצע אצל המשיבה , ביצע המבקש מחדש חישובי� באמצעות מחשבו�, בחוזרו לביתו .15

) לא במדפי� ולא על גבי המוצר(ו� כלשהו המבקש נזכר כי בסניפי המשיבה לא היה סימ. לא היו משתלמות

 .למחיר ליחידת מידה

הינו , המחיר ליחידת מידה של המוצרי� אות� הוא קנה מהמשיבה, בחישוב שביצע המבקש בביתו .16

 :כדלקמ�

  ' גר�100מחיר ל  מחיר  מוצר

  ח" ש13.98  ח" ש6.99  ' גר50 קפה נמס עלית

  ח" ש9.99  ח" ש19.99  ' גר200קפה נמס עלית 

 

ביחס . ' גר�100ל 2 3.99 מהמשיבה הינו על כ� בס/ ' גר50קפה נמס עלית נזק שנגר� למבקש בגי� רכישת ה .17

הינו בס/ הנזק שנגר� למבקש באותו מקרה קונקרטי ',  גר100 �ובהתחשב בכמות הקטנה מ, למוצר כולו

 . 1.9952כולל של 

 ה� על גבי אריזות המוצר – משקל המבקש הבחי� כי בסני0 הרלוונטי אי� כל סימו� של מחיר ליחידת .18

 .וה� על המדפי�) המדבקה המודבקת עליה�(

ה� את אריזות המוצרי�  א" בת43וייצמ� ' ג וברח"אבא הלל סילבר בר' ברהמבקש ציל� בסניפי המשיבה  .19

 . וה� את המדפי� על מנת להוכיח כי מדובר בתופעה שיטתית ולא במקרה

 "'6"כנספח ב "מצפי� באבא הלל סילבר ובוויצמ� תמונות שציל� המבקש אצל המשיבה בסני �

 .לבקשה זו

 את הוראות הדי� היא בדר/ של הגשת תובענה המשיבנראה כי הדר/ היחידה לאכו0 על ה, במצב דברי� זה .20

 טורחת לאכפ� נה אינהמשיבה, מספר שני�שכ� למרות שמאז שנכנסו התקנות לתוק0 עברו , ייצוגיות

 .בסניפיה
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  :הטיעו& המשפטי. ב

 התנאי- לאישור התובענה כייצוגית. 1.ב

. חוק תובענות ייצוגיות נועד להסדיר באופ� ממצה את הדיני� החלי� על הגשת תביעות ייצוגיות בישראל .21

כאשר מטרתו , נועד החוק לקבוע כללי� אחידי� לעניי� הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות, בי� היתר

החוק בבסיסו א0 נועד לקד� באופ� .  ההגנה על זכויותרשיפוהמוצהרת של המחוקק היא לפעול לש� 

 : להוראות חוק תובענות ייצוגיות קובע באופ� הבא1סעי0 . ספציפי ארבע מטרות המפורטות בו

 

לש� שיפור ההגנה , מטרתו של חוק זה לקבוע כללי� אחידי� לעני� הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות"

 :הובכ� לקד� בפרט את אל, על זכויות

  ;לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשי� לפנות לבית המשפט כיחידי�, מימוש זכות הגישה לבית המשפט  )1( 

  ;אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו  )2(

  ;מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�  )3(

  ".הוג� וממצה של תביעות, ניהול יעיל  )4(

  

") מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�("שתי התכליות המרכזיות שבבסיס החוק הינ� תכלית הפיצוי  .22

תכלית הפיצוי עיקרה במת� סעד למי שנפגע מהפרת "). אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו("ותכלית ההרתעה 

עיקרה בתמרו. מעוולי� פוטנציאליי� להימנע מהפרה עתידית של הוראות תכלית ההרתעה . הוראות הדי�

 :784, 774) 5(ד מט''פ, 'זילברש) ואח' א' נ' טצת ואח 4556/94רעא כפי שנקבע ב. הדי�

 

באמצעות מת� הגנה על אינטרס הפרט , האחד: ביסוד התובענה הייצוגית מונחי� שני שיקולי� מרכזיי�"

הדבר בשל כ�  לעתי� בא. אינו טורח להגיש תביעה, ברוב המקרי�, יחיד אותו. תרופה ליחיד שנפגע

כ� שרק ריכוז תביעות , הנזק לקבוצה הוא גדול,  זאתע�. לאותו יחיד הוא קט� יחסית שהנזק שנגר�

. השיקול השני עניינו אינטרס הציבור... הופ� את תביעת�, היא התובענה הייצוגית, יחידי� לתביעה אחת

לתובענה . ביסוד אינטרס זה מונח הצור� לאכו, את הוראות החוק שבגדריו מצויה התובענה הייצוגית

  ..."וק יודעי� כי לניזוקי� יכולת פעולה נגד�מפרי הח. הייצוגית ער� מרתיע

 

בהעדר האפשרות להגיש . את חשיבותה של התובענה הייצוגית נית� להסביר א0 בדר/ של ניתוח כלכלי .23

אכיפה ומאפשרת לעוסק להותיר בידיו �אדישותו הרציונאלית של הצרכ� גורמת לתת, תובענה ייצוגית

סגרת התובענה הייצוגית נית� להורות על השבה מלאה של במ, לעומת זאת. כספי� אות� נטל שלא כדי�

 :הדברי� מודגמי� בטבלה שלהל�. הכספי� שניטלו בניגוד לדי�

  

 הצור/ בתובענה הייצוגית  : 1טבלה 

  

ס/ הרווחי� שהופקו 

  בניגוד לדי�

התביעות האישיות אחוז 

  שמוגשות

הרווח שנותר בידי 

  המעוול

  ח" ש4,950,000  1%  ח" ש5,000,000

  ח" ש4,750,000  5%  ח" ש5,000,000
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  ח" ש4,500,000  10%  ח" ש5,000,000

 

בפרט מקו� בו סכו� התביעה , אדישותו הרציונאלית של הצרכ� גורמת להימנעות מהגשת תביעה אישית .24

 10%ג� מקו� בו , כמפורט בטבלה. הינו נמו/ ואינו מצדיק את הטרחה והעלויות הכרוכות בהגשת התביעה

 מהרווחי� 90%הרי שעדיי� נותר המעוול ע� , וזוכי� במלוא הפיצוי, שי� תביעה אישיתמהצרכני� מגי

התובענה הייצוגית , לעומת זאת. העוולה הינה משתלמת, במצב דברי� זה. אות� הפיק שלא כדי�

 .ובכ/ תורמת ג� להרתעת עוסקי� מפני ביצוע עוולות, מאפשרות לחברי הקבוצה לזכות בפיצוי מלא

 

ות ייצוגיות אינו מתיר הגשת תובענה ייצוגית בכל עניי� ועניי� אלא רק בענייני� המנויי� חוק תובענ .25

כאמור . או בענייני� בה� נקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש תביעה ייצוגית, בתוספת השניה לחוק

 :לחוק) א(3בסעי0 

  

ני� שנקבע בהוראת חוק  או בעכמפורט בתוספת השניה לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה  "

 "מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית

  

העילה הקבועה , לענייננו. התוספת השניה לחוק כוללת רשימה של עילות בה� נית� להגיש תביעה ייצוגית .26

 : לתוספת היא הרלוונטית1בסעי0 

  

י� א� התקשרו בעסקה ב, לבי� לקוחבקשר לעני� שבינו , כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, עוסקתביעה נגד "

 ."ובי� א� לאו

  

לעניי� זה . שהינה עוסק בהיותה מי שמוכר נכס או שירות, משיבה של ה הינו לקוחכי המבקש, מוב� מאליו .27

ג- , כנגד עוסק, לרבות לקוח עסקי, כי חוק תובענות ייצוגיות מתיר ג� הגשת תביעה בידי לקוח, יצויי�

 . רכ&בעילות שאינ& מכוח הוראות חוק הגנת הצ

 

בהקשר זה חוק תובענות ייצוגיות מהווה הסדר מרחיב לעומת הדי� הקוד� שהתיר הגשת תביעה מכח  .28

א "בשבהשופט בנימיני ' כ/ כב�עמד על. כהגדרתו באותו חוק" צרכ�"בידי , הוראות חוק הגנת הצרכ� בלבד

, נבו (שותפות רשומה�שערי דלק פתוח וניהול' שרו& דפני פרי נ   2057�07) א"ת( תא 14184/07) א"ת(

  :14בפסקה ) 2.8.2010

 

  
כ� שיחול על כל מי שרכש נכס או , ויש לפרשו כפשוטו, חוק הגנת הצרכ�איננו מוגדר ב" לקוח"המונח 

מי " כחוק הגנת הצרכ� ל1 בסעי, מוגדר, לעומת זאת, "צרכ� "...במהל� עיסוקו" עוסק"קיבל שירות מ

לכ� נפסק ". ביתי או משפחתי, שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהל� עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי

כי כאשר התובענה הייצוגית מבוססת על עילה מכח , חוק תובענות ייצוגיותלפני כניסתו לתוק, של , בעבר

הגדרת , כ�-כמו. ולא כל מי שמשתמש בו, הקבוצה התובעת כוללת רק את רוכש הנכס, חוק הגנת הצרכ�

והכוונה , ביתיי� או משפחתיי�, ולתה כל מי שרכש נכס לצרכי� שאינ� אישיי�הוציאה מתח" צרכ�"

שכ� היא איננה , אי� חלות עוד מגבלות אלו בתובענה ייצוגית, אול� כיו� ...ללקוחות מוסדיי� או עיסקיי�

 ... "צרכ�"והיא ג� אינה מוגבלת למי שמוגדר כ, חוק הגנת הצרכ�חייבת להיות מוגבלת לעילה שמכוח 

אלא כוללת עילות , חוק הגנת הצרכ�אי� הבקשה שבפני מצומצמת רק לעילות מכוח , לאור האמור לעיל
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, לפי החוק" בעת עשויה לכלול לא רק מי שנחשבי� כצרכ�הקבוצה התו, כמו כ�. נוספות שיפורטו לקמ�

  . " אשר רכשו מה� דלק לרכבי� המשמשי� לצורכי עסקמשיבהשל ה" לקוחות"אלא ג� 

 

, לענייננו.  לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאי� להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית4סעי0  .29

 :לחוק) 1)(א(4רלוונטי סעי0 

  

המעוררת שאלות מהותיות של עובדה , )א(3 עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי,  אד� שיש לו"

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

 

על המבקש להראות כי עומדת לו עילת תביעה באחד , על מנת להיות זכאי לנהל תובענה ייצוגית, כלומר .30

וכ� כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות , ת השניההענייני� המנויי� בתוספ

 עילת תביעה כנגד ועל המבקש להראות כי עומדת ל, וליישו� לענייננו. לכלל חברי קבוצת התובעי�

 .וכי עילת התביעה מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל חברי קבוצת התובעי�, המשיבה

  

ש כי עומדת לו לכאורה עילת " תביעה ייצוגית על המבקש לשכנע את ביהמאישורבשלב של הבקשה ל .31

א "כ/ השופטת שטרסברג כה� בע�עמדה על. א/ אי� להעמיד בהקשר זה דרישות מחמירות, תביעה אישית

 ):דינה� לפסק19פסקה  (312) 2(ד נא"פ, טמפו' מ נ"מג& וקשת בע 2967/95
  

להיות אחיד לכל ,  מבחינת נטל ומידת ההוכחה54 י� שבסעי, כי על המבח� למילוי התנא, נראה לי"

ועליו לשכנע את בית המשפט במידת הסבירות , ולגבי כל התנאי� הנדרשי� מהתובע, סעיפיו המשניי�

א 54  אחר כל דרישות סעי, כי הוא ממלא לכאורה, הראויה ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבד

אי� להעמיד דרישות ). א(א54 ' מה של עילה אישית כאמור בסשהראשונה בה� היא קיו, ולענייננו

משו� שאלה עלולות להטיל על הצדדי� ועל בית המשפט עומס , לעני� מידת השכנוע, מחמירות מדי

לכפילות בהתדיינות ולרפיו� ידי� , דבר העלול לגרו� להתמשכות המשפט, יתר בבירור הנושא המקדמי

את כל אלה יש למנוע על ידי קריטריו� מאוז� בנושא נטל ומידת . של תובעי� ייצוגיי� פוטנציאליי�

שמצד אחד שלא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד שני לא יטיל , ההוכחה הנדרשי� מהתובע הייצוגי

  ".עליו נטל כבד מדי

כאמור . ברמה לכאוריתחוק תובענות ייצוגיות קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק , בנוגע להוכחת הנזק .32

 די בכ� שהמבקש יראה כי –) א(1בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� כאמור בסעי, קט� ": לחוק) 1)(ב(4י0 בסע

אי� צור/ להראות את די בהוכחת נזקו של המבקש ו, אישור התובענה כייצוגיתבשלב  ." נגר� לו נזקלכאורה

 תדירא&' שאי שאול נ 1065/05. א.השופט בנימיני בת' כפי שקבע כב. הנזק אשר נגר� לכלל חברי הקבוצה

 : להחלטה31בפסקה ) 14.2.08, "נבו"פורס� ב(

  

סעי, " (די בכ� שהמבקש יראה כי לכאורה נגר� לו נזקדי בכ� שהמבקש יראה כי לכאורה נגר� לו נזקדי בכ� שהמבקש יראה כי לכאורה נגר� לו נזקדי בכ� שהמבקש יראה כי לכאורה נגר� לו נזק " " " "כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק " 

בניגוד , זאת ועוד. אי� צור� להראות נזק שנגר� לכאורה לכל חברי הקבוצה, בשלב זה). לחוק) 1)(ב(4

כי בית המשפט יאשר תובענה ייצוגית ג� כאשר לא הוכחה עילה , לחוק) 2)(ג(8י, מורה סע, לדי� היש�

 ."אלא שבמקרה זה יורה בית המשפט על החלפת התובע המייצג; אישית לכאורה של המבקש
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 :הקובע כי, לחוק) א(8התנאי� לאישור תביעה ייצוגית מנויי� בסעי0  .33
  

  :צא שהתקיימו כל אלהא� מ, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א( .8

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי  )1(

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

 ;תובענה ייצוגית היא הדר� היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני� )2(

; הקבוצה ייוצג וינוהל בדר� הולמתקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי  )3(

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

  .קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב )4(

 

ש הנכבד "נתונה לביהמ, יחד ע� זאת. על המבקש לאשר תובענה כייצוגית לעמוד בתנאי� הקבועי� בחוק .34

מכוח הוראת סעי0 , ולאשר את התובענה בשמו של תובע ייצוגי חליפי, רות על החלפת תובעהסמכות להו

, משמעות הדבר היא שג� במידה ונפסק כי התובע הייצוגי עצמו הינו נעדר עילת תביעה אישית. לחוק) ג(8

על השלכתו . ש להורות על החלפתו"הרי שבסמכותו של ביהמ, או שהתובענה הוגשה בחוסר תו� לב

מ "הבנק הבינלאומי הראשו& לישראל בע 2022/07א "ברע לחוק עמד ביהמש העליו� 8דרמטית של סעי0 ה

 :")נבו"פורס� ב, 13.8.07 (מ"או& השקעות בע�אר' נ

  

ש להורות על החלפת תובע משנה מקצה לקצה את מהות ההלי� המקדמי בשלב "סמכותו של ביהמ"

לו , בכדי להוביל לדחיית בקשת האישור, תבע הייצוגידי היה לו לנ, עד לחקיקת החוק. בקשת האישור

היה מראה כי התובע הייצוגי איננו בעל עילת תביעה אישית או כי הוא אינו מייצג באופ� הול� את 

במצב . דינה היה להוביל להדיפת התביעה כנגדו, הצלחתו של הנתבע הייצוגי במשימה זו. הקבוצה

. התובע היצוגי והנתבע: ת כהלי� אדוורסרי בי� שני צדדי�בקשת האישור היתה נבחנ, המשפטי הקוד�

מוביל היה בהכרח לדחייתה של בקשת , כשלונו של התובע להראות כי עומדת לו עילת תביעה אישית

  .האישור ולסילוק התובענה כולה

הא� עומדת לתובע , האחת: נדרש בית המשפט לשאול את עצמו שתי שאלות, בעקבות חקיקת החוק

הא� נית� , במידה והתשובה לשאלה הראשונה היא בשלילה, השניה. עילת תביעה אישיתהייצוגי 

מת� מענה לשאלה . ולאשר את התובענה הייצוגית בשמו, להחלי, את התובע הייצוגי בתובע אחר

תו� התמקדות בזכויותיה של הקבוצה , השניה מצרי� בחינה רחבה יותר של הטיעוני� בבקשת האישור

, שעל הנתבע הייצוגי המבקש להדו, את בקשת האישור, מכא�. לפי הנתבע הייצוגיהמיוצגת כולה כ

  ".מוטלת החובה להתמודד ע� טענות ביחס לקיומה של זכות תביעה בידי קבוצת התובעי� בכללותה

 

 

נראה כי , בשלב הראשו&. הרי שהדיו� משלב זה יחולק למספר שלבי�, בהתא� להוראות שפורטו לעיל .35

.  וכי נגר� לו לכאורה נזק, עילת תביעה אישית כנגד המשיבה, וא0 ליתר חברי הקבוצה, עומדת למבקש

, בשלב השלישי. ועל הסעדי� לה� ה� זכאי�, נעמוד על נזק� הלכאורי של חברי הקבוצה, בשלב השני

 . לחוק8נעמוד על התקיימות התנאי� לאישור התביעה כייצוגית המנויי� בסעי0 

 

 .דר�וכעת לפירוט הדברי� כס .36
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   הפרת חובה חקוקהמכוח עוולת תביעהת ילע. 2.ב

 : לפקודת הנזיקי� קובע באופ� הבא63סעי0  .37

 למעט -פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי� חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק מ   )א(

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

 �אול; נזק שאליו נתכוו� החיקוק ה אד� נזק מסוגו או מטבעו שלוההפרה גרמה לאותו

לפי , א� החיקוק, אי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

  .התכוו� להוציא תרופה זו, פירושו הנכו�

א� לפי פירושו , עני� סעי, זה רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניל  )ב(

אד� -� של בניתאותו פלוני או לטובת� או להגנל א נועד לטובתו או להגנתו שהנכו� הו

  .אד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו פלוני-בכלל או של בני

ש העליו� על "עמד ביהמ, 139' בעמ, 113) 1(ד לז"פ, המועצה המקומית בית שמש' ועקני& נ 145/80א "בע .38

קיו� חובה המוטלת על המזיק ) א: (שהינ�, ה חקוקההיסודות הנדרשי� לצור/ קיו� עוולת הפרת חוב

ההפרה ) ד(, המזיק הפר את החובה המוטלת עליו) ג(החיקוק נועד לטובתו של הניזוק ) ב(מכוח חיקוק 

 .הנזק אשר נגר� הוא מסוג הנזקי� אליו נתכוו� החיקוק) ה(גרמה לניזוק נזק 

 : קובעי� באופ� הבא2008ח "שסהת) מחיר ליחידת מידה( לתקנות הגנת הצרכ� 1�4סעיפי�  .39

 הגדרההגדרההגדרההגדרה. . . . 1111

 מטר מרובע של 1,  מטר1,  ליטר1,  קילוגר�1 – המחיר הכולל ל-" מחיר ליחידת מידה", בתקנות אלה

  .טובי�

        חובת הצגת מחיר ליחידת מידהחובת הצגת מחיר ליחידת מידהחובת הצגת מחיר ליחידת מידהחובת הצגת מחיר ליחידת מידה. . . . 2222

  :יציג את מחיר� ליחידת מידה, מציג� או מוכר�, עוסק המציע טובי� כמפורט להל� לצרכ�) א(

  ;� הנמכרי� בתפזורתטובי) 1 ( 

  .שלפי חיקוק או תק� רשמי חובה לציי� על גביה� את כמות�, טובי� ארוזי� מראש) 2( 

מחיר� של מוצרי מזו� ארוזי� ומוצרי קוסמטיקה שמשקל� או , )א(על א, האמור בתקנת משנה ) ב(

  . מיליליטר100 גר� או 100יהיה ליחידת מידה של ,  ליטר1 או  ליטר1 –נפח� קט� מ

        אופ� הצגת המחיראופ� הצגת המחיראופ� הצגת המחיראופ� הצגת המחיר. . . . 3333

מחיר ליחידת מידה יוצג במקו� הנראה לעי� ובספרות ברורות וקריאות באופ� שנית� לייחס אות� ) א (

  .בקלות לטובי�

מחיר ליחידת מידה יסומ� על גבי הטובי� או אריזת� או על גבי תווית או שלט הצמודי� למד, ) ב(

יוצג , לחוק) ו( ג14ת מכר מרחוק כהגדרתה בסעי,  ולעניי� טובי� הנמכרי� בעסקשמונחי� עליו הטובי�

  .המחיר ליחידת מידה בצמוד למחיר הטובי�

יוצג ג� המחיר , של טובי�) נטו(קיימת חובה לפי חיקוק או תק� רשמי לציי� את הכמות הנקייה ) ג(

  ).ב(–ו) א( באופ� האמור בתקנות משנה, )נטו(ליחידת מידה של הכמות הנקייה 

  . לבקשה זו"7"כנספח ב "מצ) מחיר ליחידת מידה(הצרכ�   תקנות הגנת �
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 לצו הגנת הצרכ� 3כ/ למשל נקבע בסעי0 . החובה לציי� את הכמות חלה על טובי� באשר ה�, בהתא� לדי� .40

 :�1983ג"התשמ) סימו� טובי�(

 )ה"תשנ, ט"תשמ: תיקו� (הסימו�הסימו�הסימו�הסימו�    פרטיפרטיפרטיפרטי.  .  .  .  3

  :כל סימו� יכלול פרטי� אלה

  ;חריש� המצר� וכינויו המס) 1(

  ;הסימ� המסחרי הרשו� א� ישנו כזה) 2(

  ;א� ישנ�, ש� הדג� ומספר סידורי) 3(

  ;א� איכותו נמוכה מהרגיל או שהוא פגו�' היות המצר� מסוג ב) 4(

  .ותארי� החדשתו" מוחדש" המלה -א� המצר� מוחדש ) א4(

  ; ש� היבוא� ומענו-וא� המצר� מיובא , ש� היצר� ומענו) 5(

  ;אר1 הייצור) 6(

)7 ( �  -כמות המצר

 הכל על פי השיטה - נפח או משקל , שטח, הכמות תצויי� ביחידות של מספר או ביחידות של אור�) א(

  ;המטרית

, של המצר� באריזה) נטו(בסוגי המצרכי� המפורטי� להל� יכלול הסימו� את הכמות הנקיה ) ב(

  :ביחידות משקל או ביחידות נפח

  -פח מצר� נוזלי יסומ� ביחידות נ) 1(

  ; מיליליטר-1000למוצר שתכולתו קטנה מ) ל"מ(מיליליטר ) א(

  ; מיליליטר או יותר1000ליטרי� למוצר שתכולתו ) ב(

  -מוצק למחצה או צמיג יסומ� ביחידות משקל , מצר� מוצק) 2(

  ; גר�- 1000למוצר שמשקלו קט� מ) 'ג(גרמי� ) א(

  ; גר� או יותר1000למוצר שמשקלו ) ג"ק(קילוגרמי� ) ב(

  . לבקשה זו"8"כנספח ב "מצ) סימו� טובי�(צו הגנת הצרכ�  �

המתייחס אמנ� רק למוצרי מזו� א/ ) 1חלק  (1118מ� הראוי לציי� את הוראות תק� ישראלי , כמו כ� .41

וא0 אוסר על שיווק מוצרי� דומי� ביחידות משקל , למעשה מטיל חובה זהה לסימו� המחיר ליחידת מידה

 .שונות ללא שמולאו ההוראות לעניי� הסימו� ביחידות מידה

  . לבקשה זו"9"כנספח ב " מצ1 חלק 1118. י.הוראות ת �

המוצרי� הנמכרי� בסניפיה של .  הפרה את הוראות התקנותמשיבהה, כמפורט בהרחבה בחלק העובדתי .42

 . אינ� מסומני� במחיר ליחידת מידה ובאתר האינטרנט מטעמהמשיבהה

 וג� השלטי� של אות� מוצרי� חייבי� לתאו�, כי חלק מהמוצרי� שצולמו ה� במסגרת מבצע, עוד נבהיר .43

 : לתקנות קובע באופ� הבא4סעי0 . את הוראות הדי�

יציי� את המחיר ,  לחוק8מציג� או מוכר� במסגרת מכירה מיוחדת כהגדרתה בסעי, , עוסק המציע טובי�"
 רשאי לציי� ג� את המחיר .העוסק; בלא תנאי המכירה המיוחדת, ליחידת מידה לפי מחיר� הרגיל של הטובי�
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סגרת תנאי המכירה המיוחדת ובלבד שתהיה אבחנה ברורה בי� שני המחירי� ליחידת מידה של הטובי� במ
  ".כאמור

 

לצרכ� מטרת� הברורה של התקנות היא לאפשר . נועדו להגנת הצרכ& , כ� ה�כשמ�, אי� חולק כי התקנות .44

ערכו של מוצר אינו נגזר רק ממחירו אלא .  של יחידות מוצרשווי� האמיתילבצע השוואה נכונה בי� 

 . ואה נכונה שבי� המחיר לכמותמהשו

א/ כמות , שכ� הוא אמנ� רכש מוצר במחיר נמו/ יותר, ברור ומובהקממוני נגר� למבקש נזק , לעניי� הנזק .45

 המבקש מערי/ את ס/ נזקיו הממוניי� באופ� .המוצר היתה נמוכה לעי� שיעור מכמותו של מוצר מקביל

 . 102בס/ כולל של ) עבר טורח לשמור חשבוניות מהושכ� המבקש אינ(שמרני 

מדובר . יכולתו של המבקש להשוות בי� מחירי המוצרי� נפגמה. נגר� למבקש א0 נזק שאינו ממוני, בנוס0 .46

לנשמת "המבקש לא זכה לקבל מידע מלא בכל הנוגע . א/ ג� בנזק שאינו ממוני, כמפורט לעיל בנזק ממוני

שטראוס ' לאה הראל נ 1169�07א "ת�ד בש הנכב"י ביהמ"כפי שנקבע ע .של חוק הגנת הצרכ�" אפו

 : 5' בעמ) 20.10.2010, נבו ('מ ואח"מחלבות בע

  

המבקשת טענה שהנזק שנגר� לה הוא העדר . אי� ביכולתי לקבל, על שני חלקיה, טענה זו"

 היו משיבהדבר שהיה אפשרי א� ה, אפשרות להשוות את מחירי המוצרי� למחירי מוצרי� אחרי�

א� , נזק כזה אמנ� אינו נזק ממוני או רכושי. המוצרי� כנדרש על פי התק�מסמנות את אריזות 

 971338/עא : ראו(ומאז שנפסקה ההלכה בעניי� ראבי . הוכר בפסיקה כנזק שיש לפצות עליו

)) 2003 (673) 4 (נז, תופיק ראבי ' מ נ"אל בעתנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישר

שיאפשר לו להשוות , אי� עוד מניעה הלכתית להכיר בפגיעה שתיגר� לצרכ� ביכולתו לקבל מידע

איכות ושאר שיקולי� שה� , מחירי� ולרכוש את המוצר שבו יחפו1 על יסוד שיקולי מחיר

א "בש: ראו למשל(מעי� זו שלפנינו כנזק שהוא בר פיצוי בתובענה , רלוונטיי� להחלטה צרכנית

, ר� פורס�ט) (קמפוס בילינסו�(מרכז רפואי רבי� '  נשרית טל)  061036/תא  (061877/) א"ת(

נזק כזה נית� לראות כנובע ה� מהפרת החובה החקוקה וה� מהפרת . ))31.5.10  ]פורס� בנבו[

 .משיבה ומשו� כ� אי� מנוס מלדחות טענה זו של המשיבהאיסור ההטעיה המיוחסות ל

) מחיר פר משקל(נמנעה מהמבקש היכולת לבצע השוואת מחירי� מושכלת , משיבה של ההעקב מחדל .47

 ).האוטונומיה של הרצו�(הנובע מהפגיעה בחופש הבחירה , זק לכל דברומדובר בנ

 . 302ס/ כל נזקיו של המבקש מועמדי� על ס/ . נוספי� 2 20המבקש מערי/ את נזקיו בראש נזק זה בס/  .48

וכי הוא נגר� בדיוק בצורה אותה ,  הוא הנזק אותו ביקש מחוקק המשנה למנועהמבקש של וברי כי נזק .49

 . לעניי� עוולת הפרת חובה חקוקהשמתקיימי- כל התנאי-, מכא�. משנה למנוענתכוו� מחוקק ה
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 עילות מכוח חוק הגנת הצרכ&. 3.ב

 :לחוק הגנת הצרכ� קובע באופ� הבא) א(2סעי0  .50

בכתב או בעל פה או בכל דר� אחרת לרבות לאחר מועד ,  במעשה או במחדל–לא יעשה עוסק דבר 

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

  :מכלליות האמור יראו עניני� אלה כמהותיי� בעסקה

. אי� סימו� המחיר ליחידת המידה מהווה א0 הטעיה של הצרכ� בכל הנוגע לעניי� מהותי בעסקה, לדידנו .51

שוות בי� ערכה של כל הרי שאי� ביכולתו של הצרכ� לה, בהעדר סימו� של המחיר ביחס ליחידת משקל

 .אריזה ואריזה וכפועל יוצא הוא מוטעה ונגר� לו נזק

 : לחוק הגנת הצרכ� הקובעות באופ� הבא4 את הוראות סעי0 משיבההפרה ה, כמו כ� .52

 )ח"תשמ: תיקו�(    לצרכ�לצרכ�לצרכ�לצרכ�    גילויגילויגילויגילוי    חובתחובתחובתחובת. . . . 4

  -עוסק חייב לגלות לצרכ� ) א(

המפחיתי� באופ� משמעותי מערכו של , כל פג� או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועי� לו) 1(

  ;הנכס

פגיעה למשתמש בו או לאד� כל תכונה בנכס המחייבת החזקה או שימוש בדר� מיוחדת כדי למנוע ) 2(

  ;אחר או לנכס תו� שימוש רגיל או טיפול רגיל

  ;כל פרט מהותי לגבי נכס שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת) 3(

האיכות או התכונה או הפרט המהותי בנכס היו ידועי� ,  הוכיח כי הפג�אול� תהא זו הגנה לעוסק א�

  .לצרכ�

  .יחולו ג� על שירות) א(הוראות סעי, קט� ) ב(

הרי שעסקינ� בהפרה בוטה של חובת הגילוי , הואיל ונקבע כי על עוסק לגלות את המחיר ליחידת מידה .53

 . לחוק4הקבועה בסעי0 

 

  י- לחבריההגדרת הקבוצה והסעדי- המגיע. 4.ב

  כללי. 1. 4. ב

 

ש הנכבד "הרי שבעקבות אישור התביעה כייצוגית על ביהמ, לחוק תובענות ייצוגיות) א(10בהתא� לסעי0  .54

 :להגדיר את הקבוצה אשר בשמה תנוהל התובענה

 

; יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה, אישר בית המשפט תובענה ייצוגית"

עילת תביעתו נוצרה לאחר המועד שבו אושרה התובענה הייצוגית לא ייכלל בקבוצה אד� ש

  ".כאמור
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 :המבקש יציע כי הקבוצה תוגדר באופ� הבא .55

 

  ." אשר רכשו מוצרי� לגביה� לא קוימה החובה לסמנ� במחיר ליחידת מידה משיבה כלל לקוחותיה של ה"

 

ש הנכבד סמכות רחבה לקבוע "המביל חשוב להדגיש כי ג� בהתא� להוראות הדי� הכללי, הסעדי�לעניי�  .56

רוקר  6339/97א "השופט חשי� ברע' כפי שנקבע בידי כב. את הסעד הראוי במקרה של הפרת הוראות הדי&

 :268, 199) 1(ד נה"פ, סלומו&' נ
  

-דעתו של בית-והשאלה שלפנינו מסבה עצמה על שיקול, המשפט-סמכות לית� כל סעד יש לו לבית"

 לפעולתו – דומי� ה� א� אינ� זהי� –דומי� הדברי� . � סעד זה או סעד אחרדי-א� יעניק לבעל, המשפט
-המשפט של ה-של בית

Equity ,משפט של -בית. שהתאי� את הדי� לחיי� המשתני�Equity החזיק 
. לכת כדי כ�-אי� אנו מרחיקי�, לענייננו עתה, אנו. ואכ� יצר די� מיו� ליו�, למעשה ליצור די�-בסמכויות
דעת איזה - בשיקול– מטבע ברייתו –המשפט -ולגירסתנו מחזיק בית, א א� ורק בנושא הסעדענייננו הו

 . סעד יעניק למתדיי� שהוכיח זכותו לפניו

המשפט -הפרשנות שבית-  היא ועמה כל אשפת–משפט שואב מקרבו -כי אותה סמכות שבית, נית� לטעו�
משפט א� יעניק לתובע סעד -ענקת לביתדעת המו- כל אלה כוללי� בחוב� סמכות שיקול–נושא על גבו 

דעת חופשי ואי� הוא -אי� הוא שיקול, למותר לומר, הדעת-שיקול. זה או אחר בנסיבותיו של עניי� פלוני
תו� שיביא במניי� ', שיפוטי'דעתו באורח -המשפט יפעיל  את שיקול-בית. דעת בלתי מוגבל- שיקול

, דעת הוא-באשר שיקול, דעת בהענקת סעד-� שיקולואול. שיקוליו את האינטרסי� המתגוששי� ביניה�
  . המשפט-מהווה חלק מבית

בראשית בראשית בראשית בראשית . . . . remedium ubi jus ibi: : : : ובמקו� שיש זכות יש סעדובמקו� שיש זכות יש סעדובמקו� שיש זכות יש סעדובמקו� שיש זכות יש סעד, , , , הסעד אינו אלא טפל לזכותהסעד אינו אלא טפל לזכותהסעד אינו אלא טפל לזכותהסעד אינו אלא טפל לזכות, , , , אכ�אכ�אכ�אכ�
. . . . וא� הפר ראוב� את זכותו של שמעו�וא� הפר ראוב� את זכותו של שמעו�וא� הפר ראוב� את זכותו של שמעו�וא� הפר ראוב� את זכותו של שמעו�, , , , משפט לקבוע א� שמעו� מחזיק בזכותמשפט לקבוע א� שמעו� מחזיק בזכותמשפט לקבוע א� שמעו� מחזיק בזכותמשפט לקבוע א� שמעו� מחזיק בזכות----שומה עליו על ביתשומה עליו על ביתשומה עליו על ביתשומה עליו על בית

�המשפט אל מחס� הסעדי� ונוטל הוא המשפט אל מחס� הסעדי� ונוטל הוא המשפט אל מחס� הסעדי� ונוטל הוא המשפט אל מחס� הסעדי� ונוטל הוא ----ר1 ביתר1 ביתר1 ביתר1 בית----א1א1א1א1, , , , הדי�הדי�הדי�הדי�----יעוניה� של בעלייעוניה� של בעלייעוניה� של בעלייעוניה� של בעליולאחר שמיעת טולאחר שמיעת טולאחר שמיעת טולאחר שמיעת ט, , , , משקבע כ�משקבע כ�משקבע כ�משקבע כ
  ".לתובעלתובעלתובעלתובע, , , , לדעתולדעתולדעתולדעתו, , , , מעל למדפי� את הסעד הראוי כי יינת�מעל למדפי� את הסעד הראוי כי יינת�מעל למדפי� את הסעד הראוי כי יינת�מעל למדפי� את הסעד הראוי כי יינת�

 

, בעקבות חקיקת חוק תובענות ייצוגיות. הדברי� יפי� מבחינת קל וחומר כאשר עסקינ� בתובענה ייצוגית .57

א "השופט בנימיני בת' כפי שציי� כב.  ייצוגיתש שיקול דעת רחב לצור/ פסיקת סעד בתובענה"נית� לביהמ

 ):14.2.08נית� ביו� , פורס� בנבו (תדירא&' שהי נ 1065/05

  

הגדרת השאלות המשותפות לכלל חברי הקבוצה מצריכה בירור של הסעדי� המבוקשי� בבקשה "

מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� . לאישור התובענה הייצוגית

מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק , , , , אישור התובענה הייצוגית ודר� ניהולהאישור התובענה הייצוגית ודר� ניהולהאישור התובענה הייצוגית ודר� ניהולהאישור התובענה הייצוגית ודר� ניהולה

מת� "ואלו כוללי� ,  לחוק ד� בסעדי� שנית� לפסוק בתובענה ייצוגית20סעי, . בתובענה ייצוגיתבתובענה ייצוגיתבתובענה ייצוגיתבתובענה ייצוגית

  :לחוק קובע) ג(20סעי, . 20בהתא� להוראות שבסעי, , "פיצוי כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה

אינו מעשי בנסיבות , כול� או חלק�, ית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצהמצא ב"

, בי� משו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרת, העני�

או לטובת , כולה או חלקה, רשאי הוא להורות על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה

  ".כפי שימצא לנכו� בנסיבות העני�, הציבור
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,  את הוראות הדי�ה הפרמשיבהש הנכבד יתבקש לית� צו הצהרתי המורה כי ה"ביהמ, כפי שיובהר להל� .58

ולסמ� המחיר ) 1חלק  (1118לפעול בהתא� להוראות תק� ישראלי  משיבהוכ� להוציא צו עשה המורה ל

 .ש הנכבד לפסוק לטובת הקבוצה פיצוי כספי"יתבקש ביהמ, בנוס0. ליחידת מידה

  

  

  צו הצהרתי וצו עשה. 2. 4. ב

 

 השלא סימנ בניגוד לדי� בכ/ ה פעלמשיבההולפיו , בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לית� צו הצהרתי .59

ש הנכבד להוציא צו "מתבקש ביהמ, כמו כ�. דה לגבי המוצרי� הנמכרי� בסניפיההמחיר ליחידת מי

 :משיבההמורה ל

  

וא0 אוסר על שיווק . מ� המחיר ליחידת מידהולס) 1חלק  (1118לפעול בהתא� להוראות תק� ישראלי   )א(

 .מוצרי� דומי� ביחידות משקל שונות ללא שמולאו ההוראות לעניי� הסימו� ביחידות מידה

 

לאסור על שיווק מוצרי� דומי� ביחידות משקל שונות ללא שמולאו ההוראות לעניי� הסימו� , לחליפי�  )ב(

 .ביחידות מידה

 

' כפי שנקבע בידי כב. יי� בהתא� להורות חוק תובענות ייצוגיותסעדי� שכאלו הינ� אפשריי� וא0 ראו .60

 ):15.1.2009, נבו( מ"בע לבטוח חברה מגדל' נ טל גינדי 21177/04 )א"ת (א"בשבהשופט אלטוביה 

  
 את חובת הגילוי היזו� המוטלת עליה� בכ� שלא הסבו את תשומת משיבההפרו ה, כפי שנקבע לעיל"

ל כי בעת השרות כפופה יכולת ניצול הפוליסות להוראות רשויות "הלב� של המבוטחי� המשרתי� בצ

יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על , , , , לפיכ�לפיכ�לפיכ�לפיכ�. הצבא

 ...יקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותהיינו תהיינו תהיינו תהיינו ת, , , , יד�יד�יד�יד�

  

.  ע� הוראות הדי� הצבאי למלא אחר חובת הגילוי הייזו� בקשרמשיבהלא נותר אלא לקבוע כיצד על ה

�היינו , יש להתייחס לנדרש מהמבטח בשני מועדי הזמ� הרלוונטיי� למידע נשוא התובענה, באשר לכ

 על –ראשית . בשלב עובר לכריתתו של הסכ� הביטוח ובמהל� תקופת הביטוח עובר לגיוסו של המבוטח

המפנה , מונח זה בדי� הביטוחבמשמעות שנית� ל, "בולטת"לכלול בפוליסת הביטוח פיסקה , משיבהה

את תשומת לב המבוטח כי השימוש בפוליסה כפו, בעת השרות הצבאי להוראות הצבא המשתנות מפע� 

במועד שמאפשר ביטול ,  על המבטח ליידע את המבוטח לקראת מועד גיוסו הצפוי–שנית . לפע�

  ..י מושפע מהוראות הצבאכי אופ� השימוש בכיסוי הביטוח, ההתקשרות מבחינת גבית תשלומי הפרמיה

  

  : להחלטה10בפסקה , )נבו, 17/11/2009( מפעל הפיס' נ' שור ואח 9386�03�09צ "תבוכפי שנקבע ג� 

 תובענה במסגרת ציווי הוא בה המבוקש שהסעד בעילה להכיר ראוי משפטית מדיניות מבחינת הא�"

 לעשות נועד אשר ייצוגית הבתובענ" הטהור "הסעד התגלמות הוא ציווי של סעד לכאורה? ייצוגית

 מלאכתו עושה התובע כי הטוע� לטעו� יכול זאת ע�. כס, - עניינו ואי� כולו לציבור ציבורי שירות

 את ומותיר ציווי של בסעד מסתפק הוא, כספית בתביעה לקבוצה נזק להוכיח הקושי נוכח, קלה

 די� בית מעשה יהווה הציווי בעניי� שינת� די� פסק כ� כמו. הפיצוי שהוא ממשי סעד ללא הקבוצה
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 לפיצול זכות תוכר כ� א� אלא (כספית אישית תביעה להגיש מה� וימנע הקבוצה חברי את שיכבול

 שלבית היא התשובה). ייצוגית תובענה במסגרת זו אפשרות לעניי� דעה מביעה ואינני - סעדי�

 תובענות חוקב) א(8 י,סע (ייצוגית כתובענה אותה לאשר א� תביעה כל לגבי דעת שיקול המשפט

 בית רשאי הדעת שיקול במסגרת כי לי נראה. לגופו מקרה כל לשקול המשפט בית על). ייצוגיות

 מטרות על עונה שהוא ככל, כשלעצמו חשוב הצו" שעושה "הציבורי השירות א� -  לשקול המשפט

 ייצוגי תובע יוכל ולא ציווי של לסעד בתביעה התביעה הגשת תותר לא שא�; ייצוגיות תובענות חוק

 או מנהלי מהלי� להבדיל (אזרחי הלי� ימצא לא, הפסיקה של המגבלות עקב, פיצוי של בסעד לתבוע

 לא הבודד שהצרכ�    ;ייצוגית תובענה להגיש זכות עומדת שבגינ� די� ראותהו לאכו, שיוכל) פלילי

 הכרוכות וההוצאות הואיל ציווי למת� ייצוגית תובענה במסגרת שלא אישית תביעה להגיש יטרח

 ".בו לזכות עשוי שהוא הכספי הפיצוי לעומת מאד גבוהות זו מעי� תביעה בהגשת

, נבו (מ"בע גד מחלבות' נ סלומו& דוד  3423/07 א"בש ראה תייצוגי בתובענה כפיצוי עשה צווי לאישור

, נבו (מ"בע) ישראל) (וחניה תנועה. (אי.פי.אי' נ רוזנברג אמיר    1925�08�09) מרכז (צ.תוכ� , )3/9/2009

  :ש� נקבע כי) 5/7/2010

והגברת המודעות ,  וחוק שיוויו� זכויותחוק חניה לנכי�מהסוג הנדו� היא אכיפת תכליתה של התביעה "

. כמו המפעיל בענייננו ,  ושל הציבור וגופי� רלבנטיי� אחרי�של אנשי� ע� מוגבלות, להוראות החוקי�

 להבטיח נגישות של אד� ע� מוגבלות למקומות ציבוריי� שהגישה, בי� היתר, חוק חניה לנכי� מטרתו

ב בחוק מחיל על המפעיל או המחזיק 4סעי, . הנגישה היחידה אליה� היא דר� חניה הכרוכה בתשלו�

 -משמע . של המקו� הציבורי חובה לשל� בעד חניה במקו� ככל שנדרש מקו� חניה לאד� ע� מוגבלות

  .אד� ע� מוגבלות זכאי לפטור מתשלו� בעד חניה במקו� ציבורי כאמור

 חדלה לגבות תשלו� מחברי הנתבעת.  המוצע מקד� תכליות אלו בצורה נאותהנראה לי כי הסדר הפשרה

המודיע לחברי הקבוצה , על מכונות התשלו� וביציאה מהחניו�, הוצב שילוט בכניסה לחניו�. הקבוצה

 ליידוע חברי הקבוצה בדבר זכות� לפטור מתשלו� הנתבעתבכ� פעלה . על זכות� לחנות ללא תשלו�

  .� הושגו מטרות החוקי�בכ� ג. עבור החניה

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

הרשות אמנ� לא הייתה צד בהלי� א� נכחה בדיו� שהתקיי� ביו� . ינהג על פי הוראות החוקי�, הנתבעת

י ערה לכ� שההסדר אינו אנ.  לצירופה כמשיבה נוספת בבקשת האישורהנתבעת נוכח בקשת 16.2.10

  .."כולל השבה ואול� נראה לי כי בנסיבות העניי� שלפניי ההסדר סביר למרות האמור

  

  סעד כספי. 4.3.ב

  

 . ונזק שאינו ממונינגר� למבקש ולחברי הקבוצה נזק ממוני, משיבהי ה"הפרת הוראות הדי� עעקב  .61

אות� יש , משיבהירות המצויי� בידי ההערכה מדוייקת של הנזקי� שנגרמו מחייבת בחינה של נתוני מכ .62

 .לנתח באמצעות מומחה באופ� מדגמי
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 :במסגרת הבחינה יהיה צור/ לבדוק .63

אשר ) ביחס למוצרי� אחרי� (האוחזי� משקל או נפח נמו/מהי כמות המוצרי�   )א(

 .נרכשו בתקופה הרלוונטית

 מהו היחס בי� מחירו של מוצר האוחז בכמות נמוכה אל מול מוצר האוחז בכמות  )ב(

 .גבוהה

 את משיבהלגביה- תקיי- הנתוני� אלו יהיה צור/ להשוות אל מול נתוני מכירות המתייחסי� למוצרי�  .64

 .הוראות הדי&

הנזק שנגר� באופ� מצרפי הינו ההפרש בי� כמות המוצרי� שנרכשה ממוצר לגביו לא קוימה החובה  .65

 .לסימו� המחיר ליחידת משקל לכזה שלגביו קוימה החובה

 50קפה נמס עלית באריזות של  מהלקוחות רכשו 60%� בטר� הפרת חובת הסימו� נמצא כי בא, כ/ למשל .66

ויתר הרוכשי� ( ' גר50קפה נמס עלית באריזות של  מהלקוחות 40%וכי לאחר קיו� החובה רכשו רק , 'גר

 . מכמות הרוכשי� נגר� נזק כפי שנגר� למבקש�20%הרי של)  גר�200קל שבמעברו לרכוש את המוצר 

ולפיצוי אותו , ינת הנתוני� הרלוונטיי� בידי מומחה תעניק אינדיקציה ברורה לנזק� של חברי הקבוצהבח .67

 .יש לפסוק לטובת�

 .ח" ש2,000,000על ס0 מעמיד המבקש את סכו� התביעה המצרפי , ובהעדר נתוני� ביחס לנזק, לעת עתה .68

 בגי� היעדר היכולת לבצע נזקיו הפגיעה באוטונומיה והמבקש מערי/ את, לעניי� הנזק הבלתי ממוני .69

 . 202בס/ של , השוואה מושכלת בי� המוצרי� השוני�

 מליו� 1.2 עומד על הרי שסכו� הפיצוי המצרפי בגי� נזק שאינו ממוני,  לקוחות�60,000בהנחה שמדובר בכ .70

 . 3,200,0001הינו כו� התביעה הכולל כ ס"ובסה, נוספי�2 

ומכיוו� שחישוביו של המבקש מבוססי� ,  המבקש בחישוב הסכומי�ועל מנת למנוע מצב בו יטעה, ע� זאת .71

  .בלבד 2 3,000,000 מעמיד המבקש את סכו� התביעה המצרפי על ס/ ,על הערכות

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע בהקשר של מת� פיצוי לחברי הקבוצה באופ� הבא) א(20סעי0  .72

לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה התובענה , כולה או חלקה, הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית  )א(

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

ובלבד שלא יהיה בכ� כדי להכביד , לפי העני�, הוראה כמפורט להל�, בי� השאר, הקבוצה  להורות

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

לכל אחד מחברי , בשיעור ובאופ� שיקבע,  תשלו� פיצוי כספי או על מת� סעד אחרעל )1(

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

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

רשאי הוא להורות בדבר , בית המשפט על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל כאמור

של יתרת הסכו� שתיוותר א� חבר , באופ� יחסי לנזקיה�, חלוקה בי� חברי הקבוצה

לא ,  זכאותו לפיצוי או לסעדלא הוכיח את, לא דרש את חלקו, אחד או יותר, קבוצה

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל , אותר או שלא נית� לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת

נותרה יתרת סכו� ; פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע לו

יורה בית המשפט על העברתה לאוצר , לאחר החלוקה לחברי הקבוצה כאמור

 ".המדינה

ש לקבוע כיצד נית� יהיה להוכיח את נזק� האישי של " גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמנו�החוק קובע מנג .73

 תועבר לאוצר – אשר לא יידרשו –יתרת הכספי� ) 3)(א(20כאשר בהתא� לסעי0 , החברי� בקבוצה

 .המדינה

הפיצוי לטובת "נית� יהיה לייש� את עקרונות , במידה ויתגלו קשיי� באיתור חברי קבוצת התובעי� .74

 :לחוק) ג(20הקבועי� בסעי0 " הציבור

בי� , אינו מעשי בנסיבות העני�, כול� או חלק�, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

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

כפי שימצא לנכו� ,  הציבוראו לטובת, כולה או חלקה, על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה

  ".בנסיבות העני�

  

  התקיימות התנאי- לאישור התובענה כייצוגית. 5.ב

 :הקובע באופ� הבא, לחוק תובענות ייצוגיות) א(8התנאי� לאישור תובענה כייצוגית קבועי� בסעי0  .75

  :א� מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א( .9

לות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי התובענה מעוררת שא )1(

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

 ;תובענה ייצוגית היא הדר� היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני� )2(

; קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר� הולמת )3(

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

  .קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב )4(

  .להל� נעמוד על התקיימות תנאי� אלו כסדר� .76
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  מתקיימות שאלות משותפות. 1. 5. ב

  

 לכלל חברי –ות משותפות התנאי הראשו� לאישור התביעה הייצוגית הינו כי התובענה מעוררת שאל .77

 . של עובדה ומשפט–הקבוצה 

 

ודי בכ/ ששאלות מרכזיות , מ� הראוי להבהיר כי אי� כל הכרח בדרישה לזהות בכלל השאלות המשותפות .78

  :276) 5(ד נה"פ,  שמש נגד רייכרט8332/96א "ברענקבע  כ/ למשל . ה� משותפות לכלל חברי הקבוצה

  

 שאלות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה כדרישה לזהות מלאה אי� לפרש את הדרישה לקיומ� של"

דרישה של זהות מוחלטת בכל השאלות הטעונות . בכל השאלות הטעונות הכרעה לגבי כל קבוצת התובעי�

תסכל את תכלית התובענה הייצוגית ותהפו� את השימוש בה למשימה בלתי , עובדתיות כמשפטיות, הכרעה

תהיינה , העומדות במוקד הדיו�, גישה לפיה די בכ� שהשאלות העיקריותיש לאמ1 , לפיכ�. אפשרית

 לפסק 15פסקה ." (ואי� נפקא מינא א� מתקיי� שוני בשאלה משנית זו או אחרת, משותפות לחברי הקבוצה

  )"כה�-שטרסברג' דינה של כבוד השופטת ט

  

  : באופ� הבא,774) 5(ד מט" פ טצת נגד זילברש)4556/94א "וראה בנוס0 את שנקבע ברע

  

די בכ� שהיסוד המשות, מהווה .  אי� כל צור� שכל השאלות המתעוררות ביחס לקבוצה תהיינה משותפות"

 נית� לבררו - כגו� נזק מיוחד -א� יש לאחד מהקבוצה עניי� שהוא מיוחד לו . מרכיב מהותי בהתדיינות

נקבעה בו שאלת האחריות של ולאחר ש, אשר יבוא לאחר סיו� השלב הקבוצתי, בשלב האינדיווידואלי

  ).ברק'  לפסק דינו של כבוד הנשיא א12פסקה ." (הנתבעי�

 

 לכלל חברי –התנאי הראשו� לאישור התביעה הייצוגית הינו כי התובענה מעוררת שאלות משותפות  .79

 . של עובדה ומשפט–הקבוצה 

 :שכ�, רי הקבוצהאיש לא יחלוק כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חב, לענייננו .80

ה� מכח עוולת הפרת , משיבההלחברי הקבוצה עומדות עילות משפטיות זהות כלפי   )א(

 . הוראות חוק הגנת הצרכ�חובה חקוקה וה� מכח 

 .לחברי הקבוצההסעד המבוקש הינו זהה ביחס לכלל   )ב(

  "הדר/ היעילה וההוגנת". 2. 5. ב

  

 . והיעילה להכריע בסכסו/ בנסיבות העניי�התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר/ ההוגנת .81

, 1המפורטות בו בסעי0 , מ� הראוי לחזור ולציי� המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות, בהקשר זה
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מימוש זכות הגישה לבית ", "אכיפת הדי& והרתעה מפני הפרתו"וכוללות בי� השאר את המטרות של 

, לענייננו".הוג& וממצה של תביעות, ניהול יעיל"כ� ו" מת& סעד הול- לנפגעי- מהפרת הדי&", "המשפט

 .ל בכללות�"יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשי� את המטרות הנ

 ומעוולי� כדוגמתה – משיבההיש בהגשת תביעה ייצוגית זו בכדי לתרו� משמעותית להרתעה של , ראשית .82

 . ה זו מלפגוע בצורה חמורה בציבור במקרי� כדוגמת המקרה נשוא תובענ–

כפי . משיבההתובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות� לפיצוי של חברי הקבוצה כלפי , שנית .83

.  לכל חבר בקבוצהעשרות שקלי�בית המשפט הנכבד יתבקש לפסוק פיצוי ממוצע בס/ , שהובהר לעיל

� עוצמתיי� סכו� זה אי� די בו על מנת לתמר. תובע לפתוח בהלי/ משפטי מורכב ומסוב/ כנגד גופי

זילברש) ' נג' טצת ואח 4556/94א "רעבוראה בהקשר זה את הדברי� שנאמרו , משיבההבמיוחד כדוגמת 

 .784' בעמ, 774) 5(ד מט " פ,'ואח

 לתק� משיבההאי� בידי הצרכ� כל תמרי. ויכולת לפעול על מנת לחייב את , ללא תובענה ייצוגית, כמו כ� .84

 .התנהלותה באופ� הצופה פני עתידאת 

  

  תו� לב וייצוג הול�. 3. 5. ב

  

לב בידי המבקש אשר נפגע כלכלית ממעשיה של �הרי שתביעה זו הוגשה בתו�, הלב�לעניי� דרישת תו� .85

 מפני מעשי� דומי� משיבה ומעוניי� לזכות בפיצוי המגיע לו וכ� לפעול על מנת להרתיע את המשיבהה

מ .נקבע בה, כ/ למשל.  לעניי� דרישת תו� הלבהפסיקה קבעה כללי� מקלי�מ� הראוי לציי� כי . בעתיד

  : כי)פורס� בנבו (תנובה' ראבי נ 141/95

  

לטפל , כמו עורכי הדי�, וא� נמנע מ� המומחי� לדבר, דרישת תו� הלב אי� משמעה דרישה לאלטרואיז�"

  ."לת מסוכ–ידי הצרכני� -לעודד אכיפה אזרחית על,  תמצא מטרת החוק-באופ� רווחי בתביעות צרכניות

 

 :נקבע כי) פורס� בנבו (על�אל' זילברשלג נ 1440/98א "בבש

חוסר תו� הלב צרי� שיתבטא ביסודות שה� על גבול אי החוקיות ונראה שלא די בהתנהגות רשלנית 

 .גרידא של התובע בכדי לשלול את תו� ליבו

  

המבקש ייוצג . ול ההלי/הרי שהמבקש הינו בעל אמצעי� כלכליי� הנדרשי� לש� ניה, לעניי� הייצוג ההול� .86

,  ניסיו� רב בתחו� התובענות הייצוגיותי בעלושלומי כה� שהינ�ד אמיר ישראלי "הי עו"בי� היתר ע

 להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על מנת לממש את זכויות החברי� בקבוצה י�ומבטיח

 . משיבההכלפי 
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  :אחרית דבר. ג

להכריע בתובענה ,  הנכבד להורות על אישור התובענה הייצוגיתש"מתבקש ביהמ, מכל האמור לעיל .87

 :ולפסוק בה לטובת המבקש וחברי הקבוצה ובכלל זאת

) מחיר ליחידת מידה( אינה מקיימת את הוראות תקנות הגנת הצרכ� משיבההלהצהיר כי   )א(

 . לקיימ� בעתידמשיבהולהוציא צו המורה ל

 . 3,000,0002של  לפצות את לקוחותיה בס/ כולל משיבהלהורות ל  )ב(

 .המבקש ופיצוי מיוחד לטובת המבקשכ "לפסוק שכר טרחה לב  )ג(

  

      _______________                               _______________    

  ד"עו,        שלומי כה�                                                   ד "עו,            אמיר ישראלי

  המבקשכ   "ב

  


