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–להלן ) תביעה העיקרית בתיק זה הבד בבד עם הגשת , "( חוק תובענות ייצוגיות"–להלן )  0222

 " ( .התביעה"

על כל , 0כנספח  ףמצורהוכתב התביעה  1כנספח מצורף  ,התומך בבקשה ,המבקשתצהיר 

 מבקשה זומהווים חלק בלתי נפרד , צרופותיו

נכון ליום הגשת הבקשה לאישור התובענה , בפנקס התובענות הייצוגיות המבקשכ "לפי בדיקת ב

הדומות , המעלה שאלות מהותיות בעובדה או במשפט, לא נרשמה בקשה או תביעה, כייצוגית

 .לשאלות נשואות תובענה זו 

 .ורשות למעט מקומות בהם הדבר יצוין מפ, כל ההדגשות בבקשה זו אינן במקור

 :בית המשפט מתבקש להורות כדלקמן

 .לאשר את בקשה להלן כתובענה ייצוגית מכוח חוק תובענות ייצוגיות .א

א לחוק תובענות ייצוגיות 64להגדיר את הקבוצה שבשמה מוגשת התביעה בהתאם לסעיף  .ב

 :באופן הבא

ואילך  /11112החל מיום , המשיבהת יובחנו אשר רכשו מוצרים ,המשיבהכלל לקוחות " 

 "במחיר ליחידת מידה לגביהם לא קוימה החובה לסמנם  ואשר
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 פתח דבר

כתובענה ייצוגית מתבקש כדלקמן ואשר הוגשה במקביל להגשת אשר אישורה , התובענה .6

 -מחיר ליחידת מידה) תקנות הגנת הצרכן בוטה ויסודית של  ההפרעוסקת ב, בקשה זו

 ציבורלהקל על ונועדו " ( התקנות" –להלן )  616149אשר נכנסו לתוקף ביום ,  (ח "התשס

להשוות בין שפע המותגים ובין מגוון הגדלים אשר בהם נמכרים המותגים ובכך  הצרכנים

תוך , נבונה וחסכונית באשר להעדפה לרכישת מוצר מסוים, מושכלת, לקבל החלטה

 (.ציון המחיר ליחידת מידה ) הסתמכות על מידע זמין ונגיש 

, את הוראות הדיןולהפר באופן בוטה אשר בחר לעשות דין לעצמו  ,עסקינן בעוסק מורשה .2

באותה מערכת חוזית שבין  יתות המובניאשר נועדו להגן ולצמצם את חוסר השוויונ

בכך שאינו מסמן את מחירי הטובין , לבין הצרכן החלש,  והידע בעל המידע, העוסק

 . התקנותי "עפ נדרשהנמכרים בחנותו בסימון מחיר ליחידת מידה כ

כי המשיבה הינה עמותה המפעילה  לאור העובדה, חמורה במיוחד,  המשיבההפרה זו של  .1

 –להלן )  מען רווחת החיילים בישראלללפעול , בעיקרן, אשר אמורותרשת חנויות 

לא קיימת  כאשר לגביהם, "צרכן שבוי"ם בבחינת ואשר ברוב המקרים הינ" ( הרשת"

נאלץ לבצע את קניותיו או חנויות והוא 1מגוון רשתות ומתוך האפשרות לבחור לקנות 

עבור החיילים ומהוות  אשר ממוקמות בתוך בסיסים ומתקנים צבאייםבחנויות המשיבה 

 ( .כפי שיפורט בהרחבה בהמשך )  לרכישהובלבדית אופצייה יחידה 

) מאז כניסת התקנות לתוקף  חלף זמן רב הינה העובדה כי ,סיבה נוספת לחומרת ההפרה .0

. כמעט בכל המרכולים ורשתות הקנייה ברחבי הארץ, באופן גורף ,והן יושמו(  616149

שלא למלא אחר הוראות החוק  ותהמתעקש ,המשיבה הינה מאחרוני הרשתותנראה כי 

 .האישית תחת טובת הצרכנים ועמידה בדרישות החוק פות את תועלתןבעניין זה ומעדי

להלן דבריו , מידה בכדי לעמוד על חשיבותה של התקנה הנוגעת להצגת המחיר ליחידת .5

 :ת"כפי שפורסם במשרד התמ, ד יצחק קמחי"עו, של הממונה להגנת הצרכן

מה חשיבות סימון מחיר ליחידת מידה היא בכך שהצרכן יוכל מעתה לדעת "

 ולברר את הכדאיות הכלכליתלהשוות בין מוצרים , מחירו האמיתי של כל מוצר

, הממונה על הגנת הצרכן מציין כי לרוב הצרכנים אינם יודעים. שלהם עבורו

מה מחירו האמיתי של מוצר , אלא אם כן הם מבצעים חישובים מתמטיים

עוד . הן לא תמיד חסכוניות לצרכן, המוצעות לנו כאריזות חיסכון, ואריזות

י ליידע את מבל, כי קיימת תופעה פסולה לפיה, מציין הממונה על הגנת הצרכן

מקטינים יצרנים את תכולת מוצר באריזה אולם מחירו אינו מופחת , הצרכן

 ".והצרכן ממשיך לשלם את אותו מחיר על תכולה פחותה יותרבהתאמה 

 כתב התביעהל ומצורף 7כנספח  סומןמת  "דף אינטרנט משרד התמהעתק 
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 ,אודות המחיר ליחידת מידה ,תקנה זו מחייבת את רשתות השיווק במתן מידע לצרכנים .8

 .של המוצרים השונים הנמכרים בסניפים ובמרכולים 

לרבות  ,להציג ולסמן את המוצר, תקנות אלו באו להוסיף על החובה הקיימת, ודוק היטב .7

התקנות נועדו להקל על צרכנים להתמצא בשפע המוצרים והמותגים ובמגוון , מחירו

זמין , מידע מוצג  בונה ומושכלת על בסיסהאריזות הקיימות ולקבל החלטת קנייה נ

 .ונגיש

של שונות  תאכיפת תקנות אלו תאפשר לצרכנים השוואה נוחה בין מוצרים ובין אריזו .6

יישום התקנות יעזור לצרכן לבחור את המוצר (. ו יצרןולעתים אף של אות) אותו מוצר 

אשר נועד , ר המוצ תאריז מראהלהיות מושפע מ אהנמכר באריזה החסכונית ביותר ול

 ( .' הקטנת כמות וכו, הוספת נפח לאריזה) לעתים להטעות את הצרכן 

הרי , מה את הוראות הדיןלא קיי משיבהעולה כי בשל העובדה שה, מכל האמור לעיל .9

נזק כלכלי והדרך היחידה לאכוף על , המהווים לקוחותיה, לציבור הצרכנים הא מסבשהי

 .הינה בדרך הגשת תובעה ייצוגית , את קיומן של הוראות הדין משיבהה

בנסיבות אלו מתבקש בית המשפט לדון בתובענה הייצוגית ולהכריע בה לטובת חברי  .64

 :הקבוצה ולהעניק לחברי הקבוצה את הסעדים הבאים

בניגוד לדין בכך שלא  הפעל המשיבהליתן צו הצהרתי לפיו  – צו עשהצו הצהרתי ו .א

 למשיבהולהורות  חידת מידה במוצרים הנמכרים בחנויותיהמחיר ליאת ה נהסימ

 .חוקבהתאם לכמתחייב , למלא אחר הוראות הדין ולסמן את המוצרים הנמכרים

ואת כלל חברי הקבוצה בגין הנזק  המבקשלפצות את  למשיבהלהורות  -פיצוי כספי .ב

 המשיבהשל  אשר נגרם להם בשל המנעותה, ממוני כמו גם בגין הנזק הלא, הממוני

הערכת גובה הפיצוי יכול להיעשות , מלציין את מחירי המוצרים במחיר ליחידת מידה

 .המשיבהי "באופן סביר בידי מומחה בהסתמך על נתונים אשר יוצגו ע

 

 מסכת העובדותהצדדים ו

מכוונת , עניינן הטעיה צרכנית חמורה, התביעה ובקשה זו לאשרה כתובענה ייצוגית .66

 . המשיבהשל  מצידוומתמשכת 

י חברת "אשר הופעלה  בעבר  ע, "שקליות"חנויות המכונות בשם  רשת מפעילה  המשיבה .62

ומונה  נה הרשת הגדולה ביותר בארץיה , כפי שהיא מעידה על עצמה, הרשת ".ן.ר.י.ש"

    .סניפים ברחבי הארץ השונים 274כיום 

  לכתב התביעה ומצורף 4כנספח  ןמסומ אתר האינטרנט של המשיבההעתק   
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מובאים להן ציטוטים מתוך אתר האינטרנט , דיות הרשתובכדי להמחיש ולתאר את ייח .61

 :ביקה גולדנברגצמר , ל הרשת"ומתוך דבריו של מנכ

 
 סניפים 072ומונה כיום  הנה הרשת הגדולה ביותר בארץרשת השקליות "

הרשת שינתה את פניה בשנים האחרונות מהשקם . ברחבי הארץ השונים
 -ואטרקטיבית בה ניתן למצוא מענה לצרכים רבים הישן לרשת מודרנית

, ביטוי בנראות נקודות המכירה השינויים ברשת באים לידי. מעבר למזון
והתאמה לצרכים  איכות השירות וכן התייחסות, נראות המוצרים על המדפים

 אנו פועלים רבות על מנת לספק מענה עדכני וחדשנות. ולאוכלוסיית היעד
 .שאנו מציעים לחיילים  מגוון המוצריםב

 

שקליות אשר ישלבו מזון מהיר  במקביל אנו פועלים להקמת מתחמי, כמו כן
  .שם הענקת רווחה מלאה לחייליםאחד לבמתחם 

, ן בוחנת באופן שוטף ועקבי את צרכי החיילים המשתנים.ר.י.ש חברת
והחדשנות המוצעים " הטרנדים"בחנויות על פי  ומתאימה את המגוון המוצע

מובילה בתחומה אנו מחויבים  כחברה. בשוק החופשי לרווחת החיילים
המאמצים על  לשירות מעל המצופה לקהל לקוחותינו ואנו עושים את מיטב
  ".מנת להעניק את השירות המהיר והאיכותי ביותר לכלל החיילים

 

 
 :  מטרות החברה"

 העמדנו לנו כמטרה לדאוג לרווחת, החייל האגודה למעןכחברת בת של 
אחת המטרות העיקריות . הוא וככזו אנו שואפים להגיע לכל חייל באשר החייל

. המדים של החברה היא להפוך לחברת הקמעונות המובילה בקרב לובשי
  .הרשת מציעה מחירים אטרקטיביים בקטגוריות שונות ומגוונות

 
פנאי ושירות מרכזי  ,טרה להוות מרכז צרכנותהחברה שמה לה למ ,בנוסף

, פועלת להרחבת היצע המוצרים ברשת ולהוזלתם לצורך כך. לרווחת החיילים
הרחבת הפריסה הארצית של  ,תוך שמירה על יציבותה הכלכלית של החברה

 ".הרשת והתאמת תמהיל השקליות לצורכי היחידות השונות
 

 

ל וכמו כן מנסה להפוך "לכיסם של חיילי צה "מכוונת"הרשת , כפי שניתן להבין מהאמור .60

את ( ובכללם אנשי קבע ומשפחותיהם) לרשת המרכזית בה מבצעים בה לובשי המדים 

 .כלל קניותיהם 

, תל נוף, א "קריה ת, תל השומר) גדולים קטנים והרשת ממוקמת בתוך בסיסים צבאיים  .65

עבור החיילים המשרתים באותם  יבה יחידהטומהווה אלטרנ, (  צריפין ועוד, חצרים 

 .ומשפחות אנשי הקבע המתגוררים במרבית בסיסי חיל האוויר בסיסים

הרשת אף נוהגת להפיק חוברת מבצעים חודשית הכוללת מגוון מוצרים הנמכרים במחיר  .68

לפני הנחת )  ליחידת מידהלגביהם לא מציינת הרשת את מחיר המוצר אף מבצע ואשר 

את גודל ההנחה המוענקת במסגרת  אמודצרכן אינו יכול לבאופן כזה שה, ( המבצע 

  .המבצע 

 לכתב התביעה פותומצור 7כנספח  נותמסומתמונות חוברת מבצעי הרשת 
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שנים במספר בסיסי חיל  28 -אשר שירת במשך כ', המבקש הינו איש צוות אויר במיל .67

 .  בפרט ,ובבסיס תל נוףבכלל  ,האויר

לבצע קניות להמשיך והג נולבצע רכישות ברשת ו ,במשך כל שנות שירותו ,המבקש נהג .66

 . מתוך הרגל ומתוך בחירה אישית, מידי פעם ,ברשת השקליות

על מנת ,הממוקמת בבסיס חיל האויר תל נוף ,המשיבהלחנות  המבקש הגיע 6619162ביום  .69

במהלך .  שוניםחטיפים לרכוש  בקשהמביקש , בין יתר המוצרים. לרכוש מספר מוצרים

 .בגדלים שונים של אותם מוצרים במספר אריזות הבחין , סיורו בחנות

 לכתב התביעה פותומצור 2כנספח  נותמסומ תמונות החנות

את המבקש לרכוש חליט ה, לאחר נסיון לביצוע חישובים של עלות מוצר לפי יחידת מידה  .24

 .  הקנייה החסכונית יותרתוך הנחה כי בכך יבצע את  ,אריזות גדולותהמוצרים ב

, א"גרם כ 625מארזים של  0המכילה  ,"עלית"בין המוצרים רכש המבקש חבילת וופלים  .26

, אריזות גדולות של במבה אוסם וכן ₪  62גרם במחיר של  544משקל  כולל של במשקל

 ."עלית"יפס 'ותפוצביסלי אוסם , ₪  0אשר נמכר במחיר מבצע של 

 ומצורף לכתב התביעה 3כנספח  העתק חשבונית קניה מסומן 

חישב במחשבון כיס את קניותיו וגילה להפתעתו כי ביצע , לאחר שהגיע התובע לביתו .22

 :ים אשר רכש לכך למשל חישב המבקש את עלות הוופ .קנייה לא חסכונית 

 

מחיר ליחידת  מחיר מוצר
 ('גר 644) מידה 

 544 -מחיר ל
 'גר

וופלים בטעם 
" עלית"לימון 

0X625  גרם      
 (גרם 544) 

62₪ 2.0 ₪ 62  ₪ 

וופלים בטעם 
" עלית"לימון 
 גרם 244

1 ₪ 6.5 ₪ 7.5 ₪ 

              

 ₪ 7.4=  7.3-10:  הנזק הכספי אשר נגרם למבקש

 כתב התביעהל ומצורף 6כנספח  סומןמ צילום המוצר
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ובר דמ ,"עלית"וופלים בטעם לימון , אשר רכש המבקש במקרה של המוצר, ודוק היטב .21

קיים שוני בפועל כש, באריזות בגדלים שוניםהנמכר  של אותו יצרן, בדיוק באותו מוצר

 . במחיר ליחידת מידה בין האריזות השונות  משמעותי

 היה יכול ,אז כי, לציין את מחירו של המוצר ליחידת מידה תטורח תהנתבע יתההי ול

גרם של אותו מוצר  644עבור כל , ₪ 4.9המגיע עד לכדי לדעת כי קיים הפרש מבקש ה

רכש יחסית למוצר נלמחירו של המוצר ה %22הפרש זה  מבטא תוספת של  – !!בדיוק 

 . החסכוני יותר

את המחיר  תיודגש בזאת כי המשיבה אינה מציינ, בכדי להבהיר היטב את העובדות  .20

אשר  המבצעיםולא בעיתון  לא על גבי מדפי החנות,  לא על גבי המוצר, ליחידת מידה 

 .י הרשת"מופץ ע

 הטיעון המשפטי

התוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות כוללת רשימה של עילות בגינן ניתן להגיש תביעה  .25

 :לתוספת 6העילות קבועות בסעיף , בדנן. ייצוגית 

 " גם אם לא נכרתה ביניהם עיסקה, תביעה של צרכן כנגד עוסק ( 1")

 המשיבהחוק ואילו י "עפ כהגדרתו" צרכן"הינו  המבקש ,במקרה שלפנינו אין עוררין כי

 .חוק י "עפ כהגדרתו "עוסק" הינה

לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאים להגיש בקשה לאישור ( 6()א) 0סעיף  .28

 :תביעה ייצוגית

המעוררות , (א)3אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף "
משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים שאלות מהותיות של עובדה או 

 " .בשם אותה קבוצה -עם קבוצת בני אדם

בענין המעורר שאלות  המשיבהעילת תביעה אישית כנגד  למבקש ,במקרה שלפנינו

 .מהותיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה

בבקשה : "כדלקמן( 6()ב)0קובע חוק תובענות ייצוגיות בסעיף , באשר להוכחת הנזק .27

די בכך שהמבקש יראה כי לכאורה  –( א)1גשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן לאישור שהו
 " .נגרם לו נזק 

מגן  0/231/7א "בעכהן -לענין זה ראוי להביא את קביעתה של כבוד השופטת שטרסברג .26

  162(2)ד נא "פ, טמפו' מ נ"וקשת בע

משום שאלה , לעניין מידת השכנוע, אין להעמיד דרישות מחמירות מדי"

יתר בבירור הנושא -המשפט עומס-עלולות להטיל על הצדדים ועל בית
לכפילות בהתדיינות , דבר העלול לגרום להתמשכות המשפט, המקדמי

-את כל אלה יש למנוע על. ולרפיון ידיים של תובעים ייצוגיים פוטנציאליים

, ידי קריטריון מאוזן בנושא נטל ומידת ההוכחה הנדרשים מהתובע הייצוגי
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אחד לא יפטור אותו מחובת שכנוע  ומצד אחר לא יטיל עליו נטל שמצד 
 "כבד מדי 

 

 :לחוק תובענות ייצוגיות( א) 6התנאים לאישור תביעה ייצוגית קבועים בסעיף  .29

 :אם מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית"

המשותפות התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט  (1)
ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת , לכלל חברי הקבוצה

 ;הקבוצה

תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת  (0)
 ;בנסיבות הענין

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  (3)
לערער על החלטה בענין הנתבע לא רשאי לערער או לבקש ; בדרך הולמת

 ;זה

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  (4)
 " בתום לב

 

וכי  המשיבהעילת תביעה אישית כנגד  המבקש יוכיח בשלב ראשון כי עומדת לו, על כן .14

כי מתקיימים התנאים לאישור התביעה כתביעה  המבקשוכיח בשלב השני י. נגרם לו נזק

 .גית ייצו

 

 עילות תביעה מכוח תקנות הגנת הצרכן

מדובר ככל ש,  0226-ח"התשס, (מחיר ליחידת מידה) תקנות הגנת הצרכן תחולת  .16

 :כדקלמן (א)8מופיעות בסעיף , הבמשיב

בחנות , הצגתם או מכירתם, תקנות אלה יחולו על הצעה של טובין(א) 
להחסנה למעט שטח מופרד ותחום המשמש , אשר שטח הרצפה שלה

הצגתם או , וכן על הצעה של טובין מטרים מרובעים 122-גדול מ, בלבד
 .לחוק( ו)ג14כהגדרתה בסעיף , מכירתם בעסקת מכר מרחוק

 

בדבר מספר סניפי הרשת אשר  ,המידעמלוא אין בידי המבקש את , במקרה שלפנינו

אולם המבקש מכיר מספר לא מבוטל של , לגביהן מתקיים התנאי בדבר גודלה של החנות

באשר לגביהם מתקיים , ( ר "מ 244 -לרבות סניף תל נוף אשר גודלו מוערך בכ) סניפים 

 .ל "התנאי הנ

 

 :חידת מידהלי לא חלה חובת הצגת מחיררשימת פריטים אשר לגביהם  ונהמ( ב)8סעיף   .12

 

 :תקנות אלה לא יחולו במקרים אלה (ב)"

 ;המחיר ליחידת מידה זהה למחיר הכולל(    1)   
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 ;מוצעים ונמכרים במסגרת מכירה פומבית, הטובין מוצגים (0)   

 ;הטובין הם חפצי אמנות או עתיקות (3)   

 ;הטובין מוצגים בחלון ראווה (4)   

 ;ם באריזה אחתטובין מסוגים שונים הארוזי (5)   

 ;טובין שמחירם הופחת בשל פגם או איכות נחותה (6)   

 ;טובין הנמכרים מתוך מכונות אוטומטיות (7)   

 ;אגורות 12-נמוך מ, טובין שמחירם הכולל ליחידת מידה (8)   

 ;סיגריות (9)   

 ;יין (12)   

 ";תרופות ותוספי מזון (11)   

 ;לחם לא ארוז לסוגיו( 10)

 ;איפור( 13)

 מיליליטר  122גרם או פחות וכן טובין שנפחם  122טובין שמשקלם ( 14)

 .או פחות ובלבד שאינם מיוצרים במשקלים או בנפחים שונים       

 

המוצרים הנמכרים בחנות אינם נמנים על רשימת הפריטים מרבית ,במקרה שלפנינו

 .ים מחובת הצגת מחיר ליחידת מידההפטור

 

 :לתקנות הגנת הצרכן  2,1 פיםסעילבהתאם , זאת ועוד .11

יציג את , מציגם או מוכרם, עוסק המציע טובין כמפורט להלן לצרכן (א).0
 :מחירם ליחידת מידה

 ;טובין הנמכרים בתפזורת (1)

שלפי חיקוק או תקן רשמי חובה לציין על גביהם , טובין ארוזים מראש (0)
 .את כמותם

מחירם של מוצרי מזון ארוזים , (א)על אף האמור בתקנת משנה  (ב)  
יהיה , ליטר 1ג או "ק 1-ומוצרי קוסמטיקה שמשקלם או נפחם קטן מ

 .מיליליטר 122גרם או  122ליחידת מידה של 

יוצג במקום הנראה לעין ובספרות ברורות מחיר ליחידת מידה  (א) .3
 .וקריאות באופן שניתן לייחס אותן בקלות לטובין

ומן על גבי הטובין או אריזתם או על גבי יסמחיר ליחידת מידה  (ב) 
הטובין ולעניין טובין הנמכרים  תווית או שלט הצמודים למדף שמונחים עליו

יוצג המחיר ליחידת , לחוק( ו)ג14בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בסעיף 
 .מידה בצמוד למחיר הטובין

 
במוצרים  ,יחידת מידה למחיר בכך שאינה מציינת המשיבה תמעוול, במקרה שלפנינו

את יחידת המידה  אינה מציינת המשיבה. להטעיית הצרכן על ידה ובכך גורמת הנמכרים

ולא  לא על גבי המדפים שעליהם מונחים המוצרים, לא על גבי המוצרים עצמם, כלל

ה יתהייתה נמנעת לו היאשר , בכך נגרמה הטעייה למבקש .בעיתון המבצעים של הרשת

את מחירי המוצרים ( או על גבי מדפי החנות ) מוצרים לציין על גבי ה המשיבה תטורח

 .ליחידת מידה

 כתב התביעהל /כנספח  תמונות המדפים במרכול ללא ציון יחידת מידה מצורפים
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לשון להלן , מוצרים הנמכרים במבצעבכל הנוגע ל, חובת הצגת מחיר ליחידת מידהלעניין  .10

 : לחוק תובענות ייצוגיות 0סעיף 

כהגדרתה  במסגרת מכירה מיוחדתמציגם או מוכרם , עוסק המציע טובין"
יציין את המחיר ליחידת מידה לפי מחירם הרגיל של , לחוק 8בסעיף 
העוסק רשאי לציין גם את המחיר ; בלא תנאי המכירה המיוחדת ,הטובין

ליחידת מידה של הטובין במסגרת תנאי המכירה המיוחדת ובלבד שתהיה 
 ".בין שני המחירים כאמוראבחנה ברורה 

המשיבה אינה מציגה את המחיר ליחידת מידה של המוצרים הנמכרים במסגרת , בדנן

עיתון וגם לא ב לא על גבי מדפי החנות, לא על גבי המוצרים עצמם , מכירה מיוחדת

 .הרשת המפרסם את המוצרים שבמבצע

 עילת ההטעיה

 :קובע כי " ( חוק הגנת הצרכן" -להלן ) 6966-א"התשמ, לחוק הגנת הצרכן 2סעיף  .15

בכתב או בעל פה או בכל , במעשה או במחדל –לא יעשה עוסק דבר  (א)
העלול להטעות צרכן  –דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ; (הטעיה –להלן ) בכל ענין מהותי בעסקה
 :סקהעענינים אלה כמהותיים ב

 ;והסוג של נכס או שירות הכמות ,המהות, הטיב (1)

 ;הצורה והמרכיבים של נכס, המשקל, המידה(0)

 
 יחידת מידה למחיר שאינה מציינתבכך , חדלבמ המשיבה תמעוול ,במקרה שלפנינו

כי  עת הוא רוכש מוצר וסובר, הטעיית הצרכןל במוצרים הנמכרים על ידה ובכך גורמת

ייה אך למפח נפשו מתברר כי הקנייה אשר ביצע אינה הקנ, ביצע קנייה נבונה וחסכונית

ה תיילו ה ,הייתה נמנעת, וכלל חברי הקבוצה של המבקש, הטעייה זו. והחסכונית הנכונה

את מחירי המוצרים ( או על גבי מדפי החנות ) לציין על גבי המוצרים  המשיבה תטורח

 .ליחידת מידה 

 06731/6א "ברעכהן  -ילת ההטעיה ראוי להביא את דברי כבוד השופטת שטרסברגלענין ע .18

   :לענין שלפנינומאוד דברים אלה יפים ,  בזק החברה הישראלית לתקשורת 'שלום ארד נ

( או המוסתרים)ההטעיה נוצרת כאשר קיים פער בין הדברים הנאמרים "
הטעיה במעשה , האחת: הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות. לבין המציאות

, השנייה; על דרך של מצג שווא הכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות
 "גילוי פרטים מקום שיש חובה לגלותם-אי: קרי, הטעיה במחדל

 
אי בדרך של , הטעיה במחדל הרה שלפנינו בוצעה הטעיה התואמת את כי במק, ברי לכל

ת את מחירם של המוצרים ליחיד הציגמ אינה המשיבה -גילוי פרטים שיש חובה לגלותם

 .וכלל חברי הקבוצה  בקשמידה ובכך גורמת להטעיית המ
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 עוולות בהתאם לפקודת הנזיקין  

 הפרת חובה חקוקה

 :הקובע כי, (נוסח חדש)לפקודת הנזיקין  81אף בהתאם לסעיף   תמעוול המשיבה .17

פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל מ(א)"
נועד לטובתו או , לפי פירושו הנכון, והחיקוק —למעט פקודה זו  —חיקוק 

 גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הפרוה, להגנתו של אדם אחר
 הפראין האדם האחר זכאי בשל ה םאול; שאליו נתכוון החיקוקנזק ה

התכוון , לפי פירושו הנכון, אם החיקוק, לתרופה המפורשת בפקודה זו
 .להוציא תרופה זו

, ענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניל(ב)
וני או אותו פלל אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו ש

אדם מסוג או הגדר -אדם בכלל או של בני-ם של בניתלטובתם או להגנ
 ".שעמם נמנה אותו פלוני

כל  אינה מציינתבכך ש,  את הוראות חוק הגנת הצרכן הפרמ המשיבה ,במקרה שלפנינו

 . ים הנמכרים על ידו וזאת בניגוד לתקנותמוצרלמחירי הדה ייחידת מ

כצרכן  המבקשנועדו להגן על , המשיבהי "המופרות ע, כל הוראות חוק אילו, ודוק זה

נזק שאליו נתכוון ה נזק מסוגו או מטבעו של" למבקש גרם הפרוה, ולמנוע את הטעייתו

 ."החיקוק

לבצע השוואת מחירים בין  בשל אי יכולתו ,נזק ממוני תובעהרי שבדנן נגרם ל, לענין הנזק

 ₪ 4.7על סך של  מעמיד את תביעתו בראש נזק ממוני זה אשר נגרם לוהתובע , המוצרים

 (.דלעיל 22כמפורט בסעיף ) 

 

 פגיעה באוטונומיה

 ,המבקש משתדל. מפגיעה באוטונומיה של הרצון ומעוגמת נפש המבקש לסב, בנוסף .16

 גרמו לכך שהוא ביצע שיבהשל המית ומחדליה לבצע רכישה מושכלת וחסכונ ,כצרכן

 .לנזק נפשי אשר גרמה לו, קנייה לא חסכונית ולא מושכלת בהיבט הכלכלי

אופן חסכוני לבצע קנייה ב המבקשזכות הבחירה של ת לישלל גרמה המשיבה, למעשה  .19

ממגוון המוצרים  מועדף על ידוהאוטונומית לבחור את המוצר ה ומשום כך נפגעה זכותו

 .הנמכרים בחנות באריזות ובגדלים שונים 

 .ולכלל חברי הקבוצה לנזק לא ממוני למבקש המשיבהה גרמה במחדל ז .04
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פד , ראבי' תנובה נ 17761/3א "בעה 'יפים דבריה של כבוד השופטת פרוקצ, לענין זה .06

 : 230(1)נז

העדפה ברורה ומוגדרת למוצר בעל בסוג מקרים אלה מצויה בלב הצרכן "
בין העדפה , בין העדפה שמקורה בערכי דת והשקפת עולם –אפיון מסוים 

הנובעת מערכי טבעונות ובין העדפה הבנויה על תכלית לשלוט בהיקף 
פגיעה בהקשרים אלה . וכיוצא באלה עניינים, הקלוריות הנצרכות מהמזון

בזכותו של הצרכן לבחור את המוצר הראוי בעיניו היא פגיעה ממשית 
קיומה .ונזקו הכללי מפגיעה זו אינו קשה להוכחה, בתחום העדפותיו כפרט

של העדפה מוגדרת וברורה של הצרכן לרכוש מוצר בעל איכויות מוגדרות 
לתבוע את נזקו מהמשווק על הפרת חובתו עשוי לתת בידו כלי לגיטימי 

עילה מסוג זה עשויה . שלא להטעותו לגבי תכונותיו של המוצר הנרכש
, אשר את בני קבוצתה תובענה ייצוגיתלהצדיק במקרים מתאימים גם 

 . ניתן להגדיר בלא קושי מיוחד, השותפים לתובענה

                                              

 

בית חולים ' מיאסה עלי דעקה נ 06311/7א "בעכבוד השופט אור ראה דבריו של ,בנוסף .02

  : 570( 1)99על -תק, כרמל

אם הנזק הכרוך , אליה בעניין זה היא השאלה הראשונה אשר יש להתייחס"
כמובנו " נזק"בפגיעה בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא 

המונח . יש להשיב לשאלה זו בחיוב, לדעתי[. נוסח חדש] פקודת הנזיקיןב
, הגדרה זו היא רחבה[. נוסח חדש] פקודת הנזיקיןל 0מוגדר בסעיף  'נזק'

 :ומתייחסת ל

, או חיסור מהם, טוב-רווחה גופנית או שם, נוחות, אבדן נכס, אבדן חיים'
 .'וכל אבדן או חיסור כיוצאים באלה

ניתן , כך. רבים ניתנה הגנה לאינטרסים בלתי מוחשיים, במסגרת הגדרה זו
הכרוך בנזק גוף שנגרם  –כאב וסבל , למשל –פיצוי בגין נזק לא רכושי 

, נפסק כי פגיעה בנוחות גופנית, נוכח רוחבה הניכר של הגדרה זו. לניזוק
וגם אם אין הם מתלווים לפגיעה , גם אם אין להם כל ביטוי פיזי, סבל ופחד

עיריית  043383א "ע)בנזיקין פיצוי -עשויים להוות נזק בר, פיזית כלשהי
מגנה , פי גישה זו-על(. 139' בעמ, (עניין גורדון –להלן )גורדון ' ירושלים נ

, בנפשועל האינטרס של הניזוק "...גם [ נוסח חדש] פקודת הנזיקין
 ."(141' בעמ, שם" )בנוחותו ובאושרו

המבקש מעמיד את ועל כן ₪  24בסכום של  את הפגיעה באוטונומיה המבקש מעריך .01

 .₪  24בראש נזק זה על סך של  תביעתו

 

 התקיימות התנאים לאישור התביעה כייצוגית

תנאים מצטברים כתנאי  0של  ייצוגיות דורש התקיימותם לחוק תובענות( א)6סעיף  .00

קיימות תלהלן נבחן את ה, (לבקשה זו 29ראה להלן סעיף )  לאישור תביעה כייצוגית

 .התנאים במקרה דנן

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט :"  הינו התנאי הראשון .05

ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת , המשותפות לכלל חברי הקבוצה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20243/83
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
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כלל חברי לבמקרה שלפנינו התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות  –" הקבוצה

י "עפ המשיבההפרת חובות . לכלל חברי הקבוצה מוכר את מוצריו המשיבהשכן , הקבוצה

הינן כלפי כלל חברי הקבוצה אשר , " (הטיעון המשפטי"כפי שפורטו בהרחבה בפרק ) דין 

נפגעה זכות , בנוסף. יון יחידת מידה למחירהחוסר בצ עקב ,יםמוצרההוטעו ברכישת 

 .האוטונומיה של כלל חברי הקבוצה 

תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת  :"הינו התנאי השני .08

 :לחוק 6המופיעות בסעיף , מטרת החוק לתובענות ייצוגיות להלן –" בנסיבות הענין

 מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין הגשה וניהול של תובענות "

 :ובכך לקדם בפרט את אלה, לשם שיפור ההגנה על זכויות, ייצוגיות 

 לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשים , מימוש זכות הגישה לבית המשפט(1)

 ;לפנות לבית המשפט כיחידים

 ;אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו(0)

 ;ד הולם לנפגעים מהפרת הדיןמתן סע(3)

 " .הוגן וממצה של תביעות, ניהול יעיל(4)
 

ובמיוחד  כדי להגשים את מטרות החוק ,יש באישור התביעה כייצוגית, במקרה שלפנינו

, ל"צה בדמות חיילי, מבחינה צרכניתלאור העובדה שהמדובר באוכלוסיה חלשה 

כל ובכך להביא לשיפור ההגנה על זכויות וקידום  של המשיבה" צרכן שבוי"המהווים 

  .כמפורט להלן, בחוק האמורים הנושאים

אשר יתקשו לעשות כן , לכל חברי הקבוצה זכות גישהאפשר מימוש יאישור התביעה  .07

 . עקב ההוצאות הכרוכות בהליך המשפטי מול סכום התביעה  ,כבודדים

לכלל עביר מסר יו והרתעה מפני הפרתואכיפת הדין גביר את יאישור התביעה כייצוגית  .06

הגדיל את רווחיהם לבין מילוי חובתם ל רצונםבנוגע לגבול הקיים בין  ,עוסקים בממכרה

בכל הנוגע לאי הטעייתם וכן אספקת מלוא המידע הנדרש בהתאם לחוק  ,כלפי הצרכנים

 פרתאשר נפגעו מה, לכלל חברי הקבוצה עד הולםמתן סאפשר יהתביעה אישור  .לשם כך

של  ניהול יעיל הוגן וממצהאפשר יאישור התביעה . הדין ויתקשו לקבל סעד זה כיחידים

המבקשים חברי הקבוצה כיחידים  תכלל התביעות בגין עילה זו וייתר את הצורך בפניי

 .לנהל את תביעתם 

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג  :"הינו  התנאי השלישי .09

 אמצעים כלכליים הנדרשים לשם ניהול ההליך המבקש בעל –" בדרך הולמתוינוהל 

המבטיח להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג , מ"ד הח"י עוה"ע המבקש מיוצג. בדרך הולמת

 .המשיבהעל מנת לממש את זכויות החברים בקבוצה כנגד , משפטי ככל שיידרש

כלל חברי הקבוצה ייוצג קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של :" הינו התנאי הרביעי .54

אשר נפגע ממעשיה ומחדליה , המבקשי "תביעה זו מוגשת בתום לב ע –" וינוהל בתום לב

ואחרים מפני  המשיבהוכן להביא להרתעת  וחפץ לזכות בפיצוי המגיע לו המשיבהשל 
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כל ניגוד עניינים  המבקש פועל ממניעים צרכניים גרידא ואין לו. מעשים דומים בעתיד

 .עים זרים בקשר לבקשה זו ולתובענה הייצוגית או מני1ו

כתובענה ייצוגית בשם  להתבררוראויה כשרה  המשיבהכנגד  המבקש יטען כי תביעתו .56

 :אף בשל כל אחת מהסיבות המנויות להלן ובשל משקלן המצטבר , הקבוצה

 .שיש לבררן פשוטות וזהות לגמרי ביחס לכל חברי הקבוצה השאלות העובדתיות .א

 .שיש לבררן פשוטות וזהות לגמרי ביחס לכל חברי הקבוצה המשפטיותהשאלות  .ב

יחסי ולפיכך איש מהם לא יטרח  ןהסכום המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה נמוך באופ .ג

יות הגשת התביעה גדולות בהרבה מסכום התביעה ושכן על, להגיש תביעה בגינו

 .האישי של כל אחד מחברי הקבוצה

ישא באחריות למסכת תלא  המשיבהיביא לכך ש, יתאי אישורה של התביעה כייצוג .ד

 עוסקיםיים אינטרס ציבורי כי ק. השל ההטעיות והמחדלים המיוחסים ל השיטתית

כפי שקובע , בדרך הצגה מדויקתויפרסמו את מרכולתם בהוגנות   המשיבהשל  מסוגה

 רק אם ,במכירה במרכוליםמסר זה יועבר לכלל הגופים העוסקים . החוק בענין זה 

 . תאושר התביעה כייצוגית

ולמעוולים  למשיבה" אור ירוק"יהווה בבחינת , אי אישורה של התביעה כייצוגית .ה

 .פוטנציאליים אחרים להמשיך ולהטעות את ציבור הצרכנים

אם  ,לה תא זכאייכל הגנה שה המשיבהאישורה של התביעה כייצוגית לא ישלול מן  .ו

 .התביעה הייתה מוגשת כתביעה רגילה

 

 כלל חבריהסעדים המגיעים לגדרת הקבוצה והה

יגדיר , אישר בית המשפט תובענה ייצוגית": לחוק תובענות ייצוגיות נקבע כי 64סעיף ב .52

המבקש מציע כי הקבוצה שבשמה  – "בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל התביעה

 : תנוהל התביעה תוגדר באופן הבא

ואילך  /11112החל מיום , יות המשיבהאשר רכשו מוצרים בחנו, כלל לקוחות המשיבה" 

 "במחיר ליחידת מידה ואשר לגביהם לא קוימה החובה לסמנם 

חשוב להדגיש כי גם בהתאם להוראות הדין הכללי לבית המשפט הנכבד , לעניין הסעדים .51

לעניין זה . נתונה סמכות רחבה לקבוע את הסעד הראוי במקרה של הפרת הוראות הדין

( 6)ד נה"פ סלומון' רוקר נ 277/1/3א "ברעי כבוד השופט חשין "ראה את אשר נקבע ע

699 ,286 : 
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והשאלה שלפנינו מסבה עצמה , המשפט-לו לבית סמכות ליתן כל סעד יש"
דין סעד זה או סעד -אם יעניק לבעל, המשפט-דעתו של בית-על שיקול

-לפעולתו של בית –דומים הם אך אינם זהים  –דומים הדברים . אחר
משפט -בית. שהתאים את הדין לחיים המשתנים, Equity-המשפט של ה

. ואכן יצר דין מיום ליום, יןלמעשה ליצור ד-החזיק בסמכויות Equityשל 
ענייננו הוא אך ורק . לכת כדי כך-אין אנו מרחיקים, לענייננו עתה, אנו

-בשיקול –מטבע ברייתו  –המשפט -מחזיק ביתולגירסתנו , בנושא הסעד
 . דעת איזה סעד יעניק למתדיין שהוכיח זכותו לפניו

יא ועמה כל ה –משפט שואב מקרבו -כי אותה סמכות שבית, ניתן לטעון.06
כל אלה כוללים בחובם  –המשפט נושא על גבו -הפרשנות שבית-אשפת

משפט אם יעניק לתובע סעד זה או -דעת המוענקת לבית-סמכות שיקול
-אין הוא שיקול, למותר לומר, הדעת-שיקול. אחר בנסיבותיו של עניין פלוני
המשפט יפעיל את -בית. דעת בלתי מוגבל-דעת חופשי ואין הוא שיקול

תוך שיביא במניין שיקוליו את האינטרסים , "שיפוטי"דעתו באורח -שיקול
דעת -באשר שיקול, דעת בהענקת סעד-ואולם שיקול. המתגוששים ביניהם

 . המשפט-מהווה חלק מבית, הוא

 ubi jus ibi: ובמקום שיש זכות יש סעד, הסעד אינו אלא טפל לזכות, אכן
remedium .פט לקבוע אם שמעון מחזיק מש-בראשית שומה עליו על בית

ולאחר שמיעת , משקבע כך. ואם הפר ראובן את זכותו של שמעון, בזכות
המשפט אל מחסן הסעדים ונוטל הוא -רץ בית-אץ, הדין-טיעוניהם של בעלי

אין פלא בדבר . לתובע, לדעתו, מעל למדפים את הסעד הראוי כי יינתן
במסגרת , המשפט-תישנושא הסעד מצא את מקומו בחוק סמכויות ב, אפוא

 "המשפט ולא במסגרת המשפט -סמכותו של בית
 

בעקבות חקיקת חוק תובענות ייצוגיות . ה ייצוגיתנדברים אלו יפים שבעתיים לעניין תובע .50

ראה דברי בית המשפט . ענה ייצוגית בניתן שיקול דעת נרחב לצורך פסיקת סעד בתו

 (:פורסם בנבו)  מ"מוצרי צריכה בעתדיראן ' אמיר שהי שאול נ 1227127א "בת הנכבד

הגדרת השאלות המשותפות לכלל חברי הקבוצה מצריכה בירור של "
מגמת החוק . הסעדים המבוקשים בבקשה לאישור התובענה הייצוגית

החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניין אישור התובענה 
שניתן לפסוק  מוצאת את ביטויה גם בנושא הסעדים, הייצוגית ודרך ניהולה

לחוק דן בסעדים שניתן לפסוק בתובענה  02סעיף . בתובענה ייצוגית
, "מתן פיצוי כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה"ואלו כוללים , ייצוגית

 :לחוק קובע( ג)02סעיף . 02בהתאם להוראות שבסעיף 

 

אינו מעשי , כולם או חלקם, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה
בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בעלות , ת העניןבנסיבו

רשאי הוא להורות על מתן כל סעד אחר לטובת , סבירה ובין מסיבה אחרת
כפי שימצא לנכון בנסיבות , או לטובת הציבור, כולה או חלקה, הקבוצה

 ".הענין
 

בכך  ,ד לדיןבית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ליתן צו הצהרתי ולפיו המשיבה פעלה בניגו .55

מתבקש בית , כןכמו . התאם לדרישות החוקב ,סימנה את המוצרים נשוא התביעהלא ש

למשיבה למלא אחר הוראות הדין ולסמן את המוצרים המורה  ,"עשהצו "ן המשפט לית

 .בהתאם לדרישות החוק, הנמכרים ברשתה במחיר ליחידת מידה
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ראה להלן דברי . סעדים אלו אפשריים וראויים בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות .58

)  מ"מגדל חברה לביטוח בע' גינדי טל נ 01133124( א"ת)א "בבשבית המשפט הנכבד 

 ( :פורסם בנבו

עם . המבקשים לא הוטעו על ידי המשיבות ובמובן זה נדחית בקשתם"
הפרו המשיבות את חובת הגילוי היזום המוטלת , כפי שנקבע לעיל, זאת

ל "עליהן בכך שלא הסבו את תשומת לבם של המבוטחים המשרתים בצה
. כי בעת השרות כפופה יכולת ניצול הפוליסות להוראות רשויות הצבא

לבקשתם של התובעים ולהעניק להם את הסעד יש להיעתר , לפיכך
היינו תיקונם של הפגמים שנפלו , ההצהרתי החלופי הנדרש על ידם

 . ..בפוליסות

 

לא נותר אלא לקבוע כיצד על המשיבות למלא אחר חובת הגילוי הייזום 
יש להתייחס לנדרש מהמבטח , באשר לכך. בקשר עם הוראות הדין הצבאי

היינו בשלב עובר , יים למידע נשוא התובענהבשני מועדי הזמן הרלוונט
לכריתתו של הסכם הביטוח ובמהלך תקופת הביטוח עובר לגיוסו של 

לכלול בפוליסת הביטוח פיסקה , על המשיבות –ראשית . המבוטח
המפנה את תשומת ,  במשמעות שניתן למונח זה בדין הביטוח, "בולטת"

הצבאי להוראות  לב המבוטח כי השימוש בפוליסה כפוף בעת השרות
על המבטח ליידע את המבוטח  –שנית . הצבא המשתנות מפעם לפעם

במועד שמאפשר ביטול ההתקשרות מבחינת , לקראת מועד גיוסו הצפוי
כי אופן השימוש בכיסוי הביטוחי מושפע מהוראות , גבית תשלומי הפרמיה

זיהוי כי ער אני לקושי אותו העלו המשיבות בדבר , בהקשר זה יצוין. הצבא
מועד גיוסו הצפוי של כל מבוטח ומבוטח ומשכך נכון אני לקבוע כי מועד זה 

בהתאם למאגר הנתונים המצוי בידי , יתבסס על גילו של המבוטח
 ..."המבטח

 

אין זה מחובתו של המבקש להעריך במדויק את היקף  -לענין הערכת סכום התביעה  .57

נתונים אלה  ,כלל חברי הקבוצה הקבוצה ואת סכומי ההשבה והפיצוי המבוקשים עבור

 נמצאים בידי המשיבה וניתן יהיה לגלותם רק לאחר חשיפת נתוני היקף השיווק המבוצע

אשר לגביהם ניתן לייחס הטעיית הצרכנים בדרך  ,י המשיבה וכמות המוצרים ברשת"ע

 .של אי הצגת יחידת מידה למחיר  

 : האומדןבהתבסס על הנתונים הבאים בוצע חישוב על דרך , ברם .56

סניפים המעניקים שרות  274ה רשת של מפעיל המשיבה, י המבקשת"כפי שפורסם ע .א

ולמשפחות אנשי הקבע המתגוררים ל בכלל "בצהל בחובה ובקבע "צה לכלל חיילי

ולכל הפחות החל מיום  הרשת פועלת מזה עשרות שנים .וירובתוך בסיסי חיל הא

 –מחיר ליחידת מידה ) הצרכן  תקנות הגנתמועד כניסתן לתוקף של   - 616149

 . ( 0226-ח"התשס

בשרות חובה  מזדמנים וקבועים) צרכנים  644,444-קהל היעד של המשיבה מוערך בכ .ב

החל מיום ,  אירועי קנייה 044,444-אשר ביצעו כ, (קבע ומילואים ובני משפחותיהם, 

 . ועד למועד הגשת בקשה זו  616149

אשר , "לקוחות חוזרים"כי חלק גדול מהצרכנים הינם , לכך יש להוסיף את העובדה .ג

באופן שההפרות , ביצעו קנייתם בחנות מספר פעמים ובחלקם אף עשרות פעמים
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אירועי "י מספר "ייקבעו עפ, לגביהם הינן חוזרות ונשנות ומכאן שהנזקים אשר נגרמו

 .אשר בוצעו בחנות " הקנייה

 : החישוב הבא בוצע, בהתאם לכך .59

, לצרכן₪  14 -באחת מחנויות המשיבה עומדת על כ"( אירוע קנייה) "קנייה ממוצעת 

. באשר לגביהם חלים תקנות הגנת הצרכן , כשרוב המוצרים הינם מוצרים ברי השוואה

הרי שמדובר בהפסד ממוני  ,משווי קנייתו 65%-כלפחות בהנחה כי צרכן נבון יכול לחסוך 

 .פעולת קנייה  בכל₪  0.5 -של כ

 0.5  ₪X   044,444  בעבור נזק ממוני ₪   1,622,222= פעולות קנייה 

אשר נגרמו לכלל חברי ( פגיעה באוטונומיה)לכך יש להוסיף את הנזקים הנפשיים  .84

 :הקבוצה 

24  ₪X 044,444   בעבור פגיעה באוטונומיה ₪  6,222,222= פעולות קנייה 

 ₪ /,22,2226 –כ "סה

בוע בשמם של כלל חברי הקבוצה סעד מתבקש לאשר למבקשת לת הנכבדבית המשפט  .86

 . ₪ 6,222,222פיצוי בסך של וכן ₪  1,622,222של בסך השבה  בצורת ,כספי

במתן סעד במסגרת תביעה ייצוגית הינה באמצעות פסיקת פיצוי אישי לכל " דרך המלך" .82

 :ת ייצוגיות כדלקמן לחוק תובענו( א) 24בהקשר זה קובע סעיף . חבר בקבוצת תובעים

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

או סעד אחר לחברי הקבוצה  במסגרת החלטתו על מתן פיצוי כספי
יהיה בכך שלא  ובלבד, לפי הענין, הוראה כמפורט להלן, בין השאר, להורות

 :כדי להכביד במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדין

לכל , בשיעור ובאופן שיקבע, על תשלום פיצוי כספי או על מתן סעד אחר(1)
 ;אחד מחברי הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

 ;על כך שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר(0)

 על תשלום פיצוי כספי בסכום כולל ועל אופן חישוב חלקו של כל חבר(3)
ובלבד שסכום הפיצוי הכולל ניתן לחישוב מדויק על יסוד הראיות , קבוצה
הורה בית המשפט על תשלום פיצוי כספי בסכום ; בית המשפט שבפני

באופן , הוא להורות בדבר חלוקה בין חברי הקבוצה רשאי, כולל כאמור
, אחד או יותר, הסכום שתיוותר אם חבר קבוצה של יתרת, נזקיהםיחסי ל

לא אותר או שלא , זכאותו לפיצוי או לסעד לא הוכיח את, לא דרש את חלקו
ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל פיצוי  ,ניתן לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת

נותרה יתרת ; הסעד המגיע לו כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או
יורה בית המשפט על , אחר החלוקה לחברי הקבוצה כאמורסכום ל

 ".העברתה לאוצר המדינה
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בירה בהתחשב סאפשרות )במקרה ויש קשיים באיתור חלק מחברי הקבוצה , לחילופין .81

ם את שניתן ליי, ( והסכום הנמוך המגיע לכל אחד מהם פיזורם, בכמות חברי הקבוצה

 :לחוק תובענות ייצוגיות ( ג)יף עקרונות הפיצוי לטובת הציבור הקבועים בסע

אינו , כולם או חלקם, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"
בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום , מעשי בנסיבות הענין

רשאי הוא להורות על מתן כל סעד אחר , אחרת בעלות סבירה ובין מסיבה
כפי שימצא לנכון , הציבוראו לטובת , כולה או חלקה, לטובת הקבוצה

 ".בנסיבות הענין

 

ניות מסוגה של התובענה כפסיקת סעד לטובת הציבור הוכרה כסעד ראוי בתובענות צר .80

 'תנובה  נבעניין זה ראה את פסק דינה של כבוד השופטת נאור בעניין , נשואת בקשה זו 

 :(867' עמ) ראבי

קשר  הן שאלות שיש ביניהן" קבוצה"הסעד ושאלת הגדרתה של ה שאלת"
על כך שאין דרכם של  ,בצדק ,עמדהמחוזי משפט ה-בית. הדוקגומלין 

קושי במשפט עצמו בהבאת  ויהיה, צרכנים לשמור קבלות בגין רכישת חלב
, כגון מוצרי מזון ,לגבי מוצרים רבים ...םיראיות בידי תובעים פוטנציאלי

 ןואין זה גם ממנהג, הצרכניםאין מתנהל שום רישום של  ,ומהוכדתרופות 
מעין אלה  בתביעותקבע תיאם לא . של הבריות לשמור קבלות לאורך זמן

 מתוכן תעוקר ,האפשרות לסעד לטובת הציבור או לטובת הקבוצה
קבע תהיה ייאם כך . האפשרות להגשת תביעות ייצוגיות בעניינים צרכניים

בהם מתנהל רישום שתביעה ייצוגית רק בעניינים להגשת  מעשיתאפשרות 
שהוא פתרון ההולם , סעד לטובת הציבור הואהפתרון . של הצרכנים

 "צרכניות תביעות במיוחד

 

 

 אחרית דבר

 :מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כדלקמן ,  אשר על כן .85

 .לחוק תובענות ייצוגיות( א)6את התובענה כייצוגית בהתאם לסעיף לאשר  .א

להורות על אישור התביעה כתביעה ייצוגית בשינויים וזאת , שיש צורך בכךככל  .ב

 .לחוק 61בהתאם לסעיף 

את המחיר  נהבכך שלא סימ ,בניגוד לדין הפעל המשיבהליתן צו הצהרתי לפיו  .ג

 . במוצרים הנמכרים בחנויותיה, יחידת מידהל

 ,בחנויותיהלמלא אחר הוראות הדין ולסמן את המוצרים הנמכרים  למשיבהלהורות  .ד

 .חוקבהתאם לדרישות ה, במחיר ליחידת מידה

 .₪ /,22,2226לשלם לקבוצה את הסך של  המשיבהלחייב את  .ה

 .לחוק 22בהתאם לסעיף , פסיקת גמול מיוחד למבקשתלהורות על  .ו
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ד "תשלום שכר טרחת עוליהא זכאי  המבקשכ "ב, קבוע כי אם תתקבל התביעהל .ז

 .בהתאם לשיקול דעת בית המשפט הנכבד  ,לחוק 21בהתאם לסעיף 

 .ליתן כל סעד אחר בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד .ח

 

 

לאשר את  ,כמפורט ברישא לבקשה זו ,לאור כל האמור לעיל יתבקש בית המשפט הנכבד

בצרוף  ט עורך דין"בהוצאות בקשה זו לרבות שכ המשיבההתובענה כייצוגית וכן לחייב את 

 .מ כדין"מע

  

 

 

 

 

 

_________________________ 

 ד"עו, רוקח( אבי)אברהם 

 המבקשכ "ב        


