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 פתח דבר
 

 אקדמות מילין
 
 

המבקשים מתכבדים בזאת להגיש לבית המשפט הנכבד בקשתם כנגד המשיבה, ולעשות שימוש 
 ייצוגיות"("חוק התובענות ה)להלן:  2006 –בסמכותו לפי חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ה 

ולהורות  "תקנות התובענות הייצוגיות"()להלן:  2010 –ותקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע 
 כדלקמן:

 
ל . 1 

אשר את בקשת אישור זו כתובענה ייצוגית לפי הוראות החוק, בשם כלל יחידי ל
"(, כהגדרתה בבקשת אישור הקבוצה המיוצגתהקבוצה שייצוגה מתבקש )להלן: "

קשים להגיש את התובענה, אשר הוגשה על ידם כנגד זה. מבוקש להתיר למב
 המשיבה, כתובענה ייצוגית וזאת על פי החוק.

 
 ."1כנספח "רצ"ב העתק כתב התביעה המסומן 

 
 ."2כנספח "רצ"ב העתק תצהיר תמיכה לבקשה, המסומן 

 
ל . 2 

יתן את הסעדים המפורטים בבקשה זו ו/או ליתן כל סעד צודק ראוי אחר, כפי ל
 המשפט הנכבד. שייראה לבית

 
ל . 3 

 הגדיר את הקבוצה בשמה מוגשת התביעה הייצוגית כדלקמן:ל
 

כלל הלקוחות של המשיבה, אשר השתמש ו/או משתמש ו/או רכש ו/או רוכש מכל " 
נקודות המכירה בארץ ו/או בכל דרך ו/או אמצעי רכישה אחר, לרבות באמצעות 

המשיבה על כל של  אבקת אפיה יהאינטרנט ו/או רכיב אלקטרוני אחר את מוצר
 ”.סוגיו שיוצרו ו/או יובאו ו/או שווקו על ידי המשיבה

 
ב . 4 

לתוספת השניה לחוק  1)א( וסעיף 3קשה זו מוגשת בהתאם להוראת סעיף ב
 התובענות הייצוגיות.

 

 בקליפת אגוז
 

ע . 6 
ניינה של תובענה זו בתמצית, הינה הפרת הוראות החוק השונות באופן מובהק, ע

ת ואבקדי ביטוי בהיעדר סימון תזונתי בהתאם לדין של מוצרי בוטה וברור הבאה לי
יתרה מזו,  ”(.המוצרים“על ידי המשיבה )להלן:  יםו/או משווק יםהמיוצר  אפייה 

לא די שמדובר בהיעדר סימון תזונתי בהתאם לדין, אלא מדובר גם בפרסום נתונים 
סמת על אריזות שגויים בלשון המעטה של ערכי נתרן במסגרת טבלת הערכים המפור

 המוצר.
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כ . 5 
מות הנתרן שפורסמה על גבי האריזה שונה בפער מהותי  מכמות הנתרן שאותרה כ

 מאות מונים!!! עשרות ובבדיקת מעבדה, מדובר בפער של 
 

כ . 2 
 0 –גר' של המוצר, ניתן לסמנו כ  100מ"ג לכל  5 –יצוין, כי היה וערך הנתרן נמוך מ  
. 

 
ה . 8 

אי גילוי פרטים מהותיים עד כדי שיבה הינה המטענה שמובאת כאן היא כנגד ה
לכאורה רשלנות פושעת, שמגדילה לחברי הקבוצה את הסיכון להינזק בנזקים 

 בריאותיים של ממש. יש כאן למעשה הטעייה צרכנית.
 
ב . 9 

מרכז הבקשה להגשת תובענה ייצוגית, עומדת הפרה של סטנדרטים צרכניים ב
ו/או  הו/או ייצר ה, כאשר שיווקהמשיבבסיסיים ואף סטנדרטים רפואיים על ידי ה

מוצרים המכילים, כביכול בהתאם לפרסום הקלוקל המופיע על  הו/או מכר הציהפ
 .אריזת המוצר

 
 
י . 01 

דוח מספר מ ”חד עם זאת, בדיקת מעבדה )הבדיקה נערכה במעבדת אמינולאב בעי
2164 C   ולא כפי  10112אבקת האפיה כמות הנתרן בנימצאה  11.2.2112מיום

משמעותית  יםגבוההנתונים שנימצאו במוצר  ,!!!  1על גבי המוצר מצויין ש
פער מהותי ומשמעותי אל מול הסימון על מהפרסום על גבי אריזת המוצר, מדובר ב

 גבי האריזה.
 

ס . 11 
ימון מטעה שאיננו כדין ביחס לכמות הנתרן, מעמיד בסיכון את ציבור צורכי ס

ריכת מוצרים עתירי נתרן כגון המבקש המוצרים ובמיוחד את בעלי הרגישויות לצ
נרתע מלרכוש את המוצרים אם היה יודע  . זאת ועוד, כל צרכן סביר אחר היה1מס' 

על כמות הנתרן הגבוהה המצויה במוצרים, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר 
 בכמות נתרן הגבוהה במאות מונים ביחס למוצרים דומים אצל המתחרים.

 
ה . 12 

יקרי המצוי במלח, ובעיית המלחים במזון הוכרה כבעיה נתרן הינו המרכיב העה
חריפה בכל אוכלוסיית ישראל עד כי משרד הבריאות הכין תכנית לאומית להפחתת 

 צריכת המלח באוכלוסיית ישראל.
 

י . 13 
, אשר חייבים בהתאם להמלצות רופאיהם להקטין באוכלוסיה שנם אנשים רביםי

ם בריאים לחלוטין שומרים על את כמות המלחים היומית הנצרכת, כשגם אנשי
 כמות המלחים היומית הנצרכת על מנת למנוע פגיעה רפואית עתידית.

 
ה . 14 

הינו קטין הסובל מבעיה בריאותית של נפרוקלצינוזיס שמקורה אינו  1מבקש מס' ה
/  alkasolveידוע. במסגרת הטיפול בבעייתו הבריאותית נוטל המבקש כדורים מסוג 

טרט לשיפור מסיסות מלחי סידן בשתן. בכדי שהטיפול המכילים צי Uralitאבקת 
יהיה  יעיל  ולא יחייב מתן כדורים נוספים הומלץ ע"י הרופאים המטפלים  על  שינוי 
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, כך שכל התצרוכת היומית הבסיסית של המבקש  1בהרגלי האכילה של מבקש מס' 
 תהיה דלת נתרן ברמה גבוהה מאד.

 
 
 

ה . 16 
את  1, אשר רכשו עבור המבקש מס' 1המבקש מס' הינם הורי  3 –ו  2מבקשים מס' 

 ”(.הורי המבקש“המוצרים ואף צרכו בעצמם את המוצרים )להלן: 
 

ה . 01 
מצוי במעקב רפואי של המרכז הרפואי שערי צדק זה זמן רב. הבעיה  1מבקש מס' 

התגלתה במהלך בדיקות אולטרה סאונד שזיהוי  1הרפואית של המבקש מספר 
מרקם הכליות, אשר גררו בדיקות רבות אותן נאלץ לעבור הסתיידויות לא ברורות ב

על מנת לאתר את מהות הבעיה והגורמים לה. לאחר אבחון הבעיה נותר המבקש 
במעקב רפואי שמצריך בדיקות תקופתיות. במסגרת המעקב עובר המבקש  1מס' 
מעת לעת בדיקות שונות ומקיפות הכוללות בדיקות תפקודי כליות, כבד,  1מס' 
נים, שומנים ועוד. אחת ההוראות שחזרה על עצמה שוב ושוב על ידי הרופאים חלבו

הייתה המלצה על הפחתה ניכרת בכמות הנתרן, אשר  1שבדקו את המבקש מס' 
 תמנע החרפת מצבו.  

 
ל . 12 

צורך קיום הבדיקות מתאשפז המבקש פעם בשלושה חודשים במתכונת של אשפוז ל
יקות שונות בכדי לוודא, כי יש איזון יום במחלקה נפרולוגית במהלכו עובר בד

מבחינת כמות הנתרן בשתן ותפקודי הכליה ובכדי לוודא שלא התרחשה הרעה 
במצבו שמחייבת שינוי בדרכי הטיפול בו. שינוי זה נובע בעיקר משינויים בהרגלי 

 . 1הצריכה של המבקש מס' 
 

, המסומן 1רצ"ב העתק אישור רפואי המעיד על מצבו הרפואי של המבקש מס'  
 ”.1כנספח "

 
ה . 18 

, והוריו שינו לחלוטין את אורח חייהם וצריכתם 2005מבקש, קטין יליד שנת ה
. הורי המבקש 1לאור האיבחון הרפואי של המבקש  היומיומית של כל מוצרי המזון

את מרב זמנם לטובת בנם, כאשר כל מוצר הנרכש על ידם נבדק ומקדישים הקדישו 
ם הורי המבקש לבשל ולהכין למבקש בכוחות עצמם את בקפידה, ויתרה מזו מקפידי

המוצרים הבסיסיים ביותר והכל לצורך השמירה על בריאותו וזאת בהתאם לבקשת 
, אמו של המבקש, להכין 2הרופאים המטפלים. כך למשל, נוהגת המבקשת מס' 

 מוצרי מזון שונים בכוחות עצמה תוך הקפדה יתרה על שימוש במוצרים דלי נתרן.
 

מ . 19 
של המשיבה, מכיל כמות אדירה של נתרן בניגוד  יםילו הורי המבקש, כי המוצרשג

, 1גמור למה שרשום על גב האריזה, הרגישו תחילה פחד שמא נגרם נזק למבקש מס' 
בנם הקטין, אשר צרך בניגוד להוראות הרפואיות שקיבלו, מוצרים עתירי נתרן. 

נוכחו הורי המבקש לגלות כי לפחדים של הורי המבקש התווספו רגשות הרמייה, כש
 על ידי המשיבה ו/או מי מטעמה.ו/או הוטעו רומו למעשה 

 
ש . 21 

המוצרים מצויים כיום כמעט  –יווקם של המוצרים מתבצע לכלל חברי הקבוצה ש
בכל בית אב בישראל. דרך פרסום הערכים התזונתיים והנתונים השגויים של הערך 
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השונות וללא כל הסכמה מדעת של התזונתי נתרן הינם בניגוד להוראות החוק 
 המבקשים ושאר חברי הקבוצה כנדרש על פי החוק בעת רכישת המוצר וצריכתו.

 
ה . 21 

בקשה הינה בעלת חשיבות צרכנית וכללית מן המעלה הראשונה וייתכן ואף בעלת 
 השלכות מרחיקות לכת הרבה מעבר לכך.

 
ה . 22 

בר באי גילוי ואי עובדות מדברות בעד עצמן באופן הפשוט והברור ביותר. מדוה
רישום מידע משמעותי ובעל חשיבות רפואית וצרכנית ממדרגה ראשונה על גבי 
אריזת המוצר ואף לכאורה ניתן לטעון כי מדובר ברישום חסר ו/או רישום כוזב על 
גבי אריזות והמוצרים. טענה זו הינה גם כלפי הפרסומים השונים של המשיבה על 

ם השונים בערוצי התקשורת השונים להפצת גבי המוצרים עצמם וגם הפרסומי
המוצרים על המוצר עצמו, ההטעיה הנטענת הינה על הפרסום המטעה על גבי 
האריזה עצמה של המוצר והן על הפרסומים האחרים שפורסמו על ידי המשיבה 

 בערוצי הפרסום השונים.
 

י . 23 
בכל ש לציין, כי הטענות העולות כנגד המשיבה, עולות כנגד הפרסום המטעה י

של המשיבה, הנמכרים בשווקים בארץ המוצרים הסוגים והקבוצות בכללותם של 
החל ממרכולים שכונתיים קטנים ועד לרשתות השיווק הגדולות להן סניפים רבים 
פזורים ברחבי הארץ. למקרא בקשה זו והעובדות המובאות כמובהר, עולה כי 

שום בחסר רב ו/או עסקינן לכאורה ממש בהטעיה, ממש ברישום כוזב ו/או רי
הסתרת עובדות מהותיות מעיני הצרכנים הרוכשים את המוצרים ו/או המעוניינים 

 לרוכשם.
 

 .”ד7ג, 7ב,7א, 7כנספח "לפנים ולאחור המסומן  יםרצ"ב העתק צילום המוצר 
 
ב . 42 

מיום  ותתוצא ”(,אמינולאב“מעבדת אמינולאב בע"מ )להלן: עולה מדוח בדיקת 
גדולה משמעותית ואחרת מאלו כוללים בתוכם כמות המשיבה מוצרי ב, כי  11.2.2112

 .על גבי המוצרים יםהמצויינ
 

 .”5כנספח "רצ"ב העתק דו"ח הבדיקה של חברת אמינולאב בע"מ, המסומן  
 

 העילות בתמצית
 

ה . 26 
מבקשים יטענו, כי על אף אחת מהאריזות של המוצרים של המשיבות אין ציון של ה

רובה לכמות שהעלתה הבדיקה וזאת גם בניגוד כמות הנתרן המדויקת ו/או הק
חוק הגנת “)להלן:  1981 –א ”לחוק הגנת הצרכן, תשמ 17מוחלט להוראת סעיף 

 אשר כותרתו "סימון טובין ואריזתם".”(, הצרכן
 

ה . 41 
משיבה למעשה ביודעין ו/או ברשלנות ו/או במחדל מעלימה מקהל הצרכנים את ה

 של נתרן במוצריה .ה העובדה הפשוטה על קיומה של כמות אדיר
ה . 22 

לחוק הגנת הצרכן, אשר כותרתו "חובת גילוי  4משיבה גם מפרה את הוראת סעיף ה
 17צרכן", שקובע חובת גילוי פוזיטיבית. כפי שהודגש המשיבה אף מפרה את סעיף 



5 

לחוק הגנת הצרכן, אשר כותרתו "סימון טובין ואריזתם" לפיו על העוסק לציין על 
המצרך ופירוט חומרי היסוד שמהם הוא מורכב. המשיבה גבי האריזה את כמות 

אינה מציינת על גבי האריזה כי המוצר מכיל כמות אדירה של נתרן. המשיבה בוחרת 
להתעלם באופן מובהק ובוטה מהוראות החוק. אין עוררין כי עסקינן בהטעיה 

 צרכנית מתמשכת כלפי כלל לקוחותיה הרבים הפזורים בכל רחבי הארץ.
 

כ . 28 
, בקשה זו נתמכת בחוות דעת מומחה בתחום התרופות לצורך תמיכה בטענות מו כן

 המבקשים לאחר שגם קרא בעיון רב את ממצאי בדיקת מעבדת אמינולאב בע"מ.
 

 .”0כנספח "רצ"ב העתק חוות דעת המומחה המסומן  
 

ה . 29 
ה מכרה למבקשים ולשאר חברי הקבוצה מוצרים תחת הטעיה אסורה בניגוד משיבה

דין, ומשכך אינה זכאית לתמורה בגין אותם מוצרים כפי שיפורט בהמשך להוראות ה
ואף צריכה לפצות את קהל לקוחותיה שרכשו את המוצרים במיטב כספם תוך 
אמונה וידיעה שהנתונים והערכים בדבר הנתרן המפורסמים על גבי אריזת המוצרים 

 נכונים ו/או מדויקים בקירוב, מבלי להיחשף לסיכון רפואי.
 

ב . 31 
המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד הבקשה  יתב

חוק “)להלן:  1992 –דנא הינה גם הפרה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב 
 "(.יסוד כבוד האדם

 
ב . 31 

ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ב
 "(.חוק החוזים“)להלן:  1973 –לי(, תשל"ג הינה גם הפרת חוק החוזים )חלק כל

 
ה . 32 

מבקשים יטענו, כי המשיבה הפרה את ההסכם עם המבקשים, עת סיפקה מוצרים ה
ה בפרסום, תוך כדי הטעיית המבקשים ואי מילוי הוראות החוק להבטחתבניגוד 

 בדבר סימון המוצרים והערך התזונתי הנכון של נתרן בהם.
 

ב . 33 
וע, כי הסעדים שייפסקו בבקשה זו הינם גם מכוח ית המשפט הנכבד מתבקש לקבב

 "(.חוק התרופות“)להלן:  1970 –בשל הפרת חוזה(, תשל"א  תרופותחוק החוזים )
 

ב . 34 
ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ב

לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[, הפרת חובה חקוקה )להלן:  63הינה גם הפרת סעיף 
 "(.פקודת הנזיקין“

 
ב . 36 

ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ב
 לפקודת הנזיקין, עוולת הרשלנות. 35הינה הפרת סעיף 

 
ב . 35 

המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו  יתב
חוק “)להלן:  1979 –הינה גם מכוח הפרת חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט 

 "(.עשיית עושר ולא במשפט
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ב . 32 

המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו  יתב
 ( לחוק הגנת הצרכן.4)א()2 –)א( ו 2הינה גם הפרת סעיפים 

 
ב . 38 

ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ב
לחוק הגנת הצרכן, אחריות להטעיה באריזה  7 – ו 6הינה גם הפרת סעיפים 

 ובפרסומת.
 

ב . 39 
ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ב

 לחוק הגנת הצרכן, סימון טובין ואריזתם. 17הינה גם הפרת סעיף 
 

ב . 41 
ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ב

סימון  –צו הגנת הצרכן “)להלן:  1983 –ם הפרת כללי סימון טובין, תשמ"ג הינה ג
 "(.טובין

 
ב . 20 

ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ב
 1998 –הינה גם הפרת צו הגנת הצרכן )סימון ואריזה של מוצרי מזון(, תשנ"ט 

 "(.סימון ואריזה –צו הגנת הצרכן “)להלן: 
 

ב . 42 
ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ב

 –לתקנות בריאות הציבור )מזון( )סימון תזונתי(, תשנ"ג  2 תקנההינה גם הפרת 
 "(.תקנות בריאות הציבור)להלן: " 1993

 
ב . 43 

המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו  יתב
חוק “)להלן:  1980 –רה של חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם הינה גם הפ

 "(.המוצרים  הפגומים
 

ב . 44 
ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ב

הינה גם הפרת חובת אמון בסיסית ביותר במסגרת התנהלות המשיבה, שיש להוקיע 
 מכל וכל.

 
ב . 46 

למשיבה על השבת כל הסכומים אשר ששולמו  ית המשפט הנכבד מתבקש להורותב
 לה ביתר על ידי כלל חברי הקבוצה.

 
ב . 45 

ית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבה, לפצות כל אחד ואחד מרוכשי ב
 המוצרים פיצוי על היעדר הסכמה מדעת ופגיעה בזכות האוטונומיה ובכבודה.

 
ה . 42 

יעה הנמוך, מהווה מבקשים אינם היחידים שרכשו את המוצרים, ולאור סכום התבה
 פתרון מתאים ביותר למיצוי הדין עם המשיבה. הייצוגיתהתובענה 
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ב . 48 

ית המשפט הנכבד מתבקש ליתן צו עשה כנגד המשיבה, שיורה לה לחדול מפרסום ב
 בדבר כמות הנתרן המצויה במוצר. המוצרמטעה של 

 
ב . 49 

ית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות למשיבה להתייחס במסגרת כתבי ב
ה לתהליך בדיקת וספירת כמות הנתרן במוצרים, לרבות מטעמנות שיוגשו הטע

המצאת תוצאות הבדיקה שלה להימצאות הנתרן ולהורות על מינוי מומחה מטעמו 
או על כל גורם אחר אשר יבדוק ויבחן את תהליך בדיקת וספירת כמות הנתרן 

 במוצרים של המשיבה.
 

ב . 61 
טה בבקשה זו ונוסחה יפורסמו בשני ית המשפט הנכבד מתבקש להורות, כי ההחלב

בשפה העברית, וכן ליתן הוראות נוספות כפי שימצא לנכון בדבר  יומייםעיתונים 
 אופן הפרסום כאמור, ולקבוע כי המשיבה, תישא בהוצאות הפרסום.

 
מ . 61 

בוקש מבית המשפט הנכבד, לפסוק לטובת המבקשים, במעמדם כתובעים מה
מסכום  3% –החוק וזאת בשיעור שלא יפחת מ  בהתאם ועל פי הולםייצוגיים גמול 

 תובענה ייצוגית זו.
 

ל . 62 
קבוע את באי כוחם של המבקשים, כמפורט בבקשה זו, כבאי הכוח המייצגים ל

בתביעה הייצוגית. כמו כן, לפסוק לבאי כוחם של המבקשים שכר טרחה ראוי 
נה מסכום תובע 20%בהתאם ועל פי החוק וזאת בשיעור שלא יפחת משיעור של 

 ייצוגית זו.
 

ב . 63 
ית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ליתן כל הוראה אחרת ו/או נוספת כפי שימצא ב

 בית המשפט הנכבד לקבוע ו/או להורות לנכון.
 

ה . 64 
 הדגשות המופיעות בבקשה זו אינן במקור אלא אם כן נאמר אחרת.

 
ע . 66 

ד כאן המבוא של הבקשה לאישור התובענה הייצוגית. בהמשך נביא את הרקע ע
י של הבקשה לאישור תובענה ייצוגית זו. לאחר מכן נפרט את הטענות הכלל

המשפטיות השונות הנוגעות לתובענה ייצוגית זו והטענות המשפטיות הרלוונטיות 
 להתקיימות התנאים לאישור התובענות הייצוגיות.

 

 רקע כללי
 

ה . 65 
סים הינם הוריו והם האפוטרופו 3 –ו  2הינו קטין, שהמבקשים מס'  1מבקש מס' ה

בעיה  1הטבעיים שלו. עוד בשנותיו הראשונות כתינוק אובחנה אצל המבקש מס' 
בכליות, אשר הצריכה בדיקות רבות לצורך בירורה. בעייתו הרפואית של המבקש 

מצריכה |מעקב רפואי קבוע של מומחים רפואיים בתחום הנפרולוגיה עד  1מס' 
 היום.  
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ל . 62 

כסובל מנפרוקלצינוזיס,  1ש מס' אחר שורה ארוכה של בדיקות אובחן המבקל
 דהיינו, תכולת סידן גבוהה  ברקמת הכליות, מסיבה לא ברורה.

 
ב . 68 

נוסף לבדיקות התקופתיות שעליו לעבור שנועדו, בין היתר, למנוע הידרדרות ב
 במצבו ונזק לכליות, הוחלט שיש לשמור על הכליות ככל האפשר.

 
ה . 95 

סכנת וייגרם לכליות נזק בלתי הפיך, כליות הם איברים חיוניים בגוף האדם, והיה ה
 החמרה קיימת. 

 
ה . 51 

מבקשים הינם לקוחות מן השורה של המוצרים, אשר רכשו וצרכו מספר רב של ה
 פעמים בעבר.

 
ח . 51 

לק בלתי נפרד מהשמירה על הכליות הינה מעבר לדיאטה דלת נתרן, כך שעיקר ח
 ככל האפשר.במיוחד והמבקשים בכלל יכיל מעט מלחים  1מס'  המבקשמזונו של 

 
ל . 52 

, המבקשים שינסו מתניים ושינו את אורח חייהם מהקצה אל הקצה. מעשהל
המבקשים נהגו ונוהגים לבדוק את הערכים התזונתיים של המוצרים הנרכשים על 

 ידם.
 

כ . 53 
ל מוצר מזון שנכנס לביתם של המבקשים נבדק בעין בוחנת שמתאמצת למצוא כ

מוצר, כשעיקר תשומת הלב מופנית התזונתיים הקיימים בכל  הערכיםולברר את 
 לכמות הנתרן, המצויה בכל מלח, ולמעשה מסמלת את כמות המלחים במוצר המזון.

 

א . 54 
ית בכמות לשנות על מנת להפח 1חד המוצרים שביקשה אמו של המבקש מס' א

 .לרבות כדורי שוקולוד .מוצרי האפיה השוניםהיה  –הנתרן המצויה בו 
 

כ . 56 
ידה ומקום שהיו מספר רכיבים תמיד בחרה ברכיב ל מוצר וכל רכיב נבדק בקפכ

 1נתרן, והכל למען בריאותם של המבקשים בכלל ושל המבקש מס'  פחותהמכיל הכי 
 בפרט.

 
ה . 55 

אבקת הינה חברה פרטית, יצרנית ו/או משווקת ו/או מפיצה של המוצר  משיבהה
 .אפייה 

 
 .”4“כנספח רצ"ב העתק תדפיס מרשם החברות של המשיבה, המסומן  
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ה . 52 

משיבה הפרה את התחייבותיה כלפי המבקשים וכלפי כל אחד ואחד מחברי ה
אקטיבי של אי גילוי מידע מהותי, הטעיה בפרסום ו/או פרסום שגוי אופן ב הקבוצה

של כמות נתרן הנמוכה מהכמות האמיתית במוצרים. המשיבה כלל אינה מציינת גם 
 י הדין.את הנתונים השגויים ו/או המטעים כמתחייב על פ

 
ה . 58 

משיבה הסתירה ו/או פרסמו מידע חסר ו/או מידע שגוי ו/או פרסמו פרסום שאינו ה
גר'. הואיל ובמקרה  100 –מ"ג ל  5אמת לפיו כמות הנתרן המצויה במוצרים הינה עד 

המשיבה שווקה את המוצרים על ידי פרסום מידע חסר  כיזה לא יכול להיות ספק 
דע שקרי אזי מדובר בהפרה בוטה של הוראות החוק ו/או מידע כוזב ו/או לכאורה מי

השונות, בפנינו אי גילוי אמת המתחייב בהתאם להוראות הדין, מבוקש מבית 
המשפט ליתן צו עשה נגד המשיבה לחדול לאלתר משיווק המוצר במתכונתו 
הנוכחית עד למתן הוראה אחרת, הכל כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון. 

על תיקון הנתונים המופיעים בערכים התזונתיים של הערך לחילופין, להורות 
 התזונתי הנתרן ולפרסם נתון נכון ותואם את כמות הנתרן המצויה במוצרים.

 
ב . 59 

מקרה זה, אין כל ספק, כי המשיבה לא פעלה ברמת הזהירות אותה יש לצפות ב
 מיצרניות ו/או משווקות ו/או מספקות מוצרי מזון, מאחר וקיימת למשיבה חובת

זהירות מושגית וקונקרטית כלפי המבקש ו/או מי מטעמו ושאר חברי הקבוצה 
כציבור לקוחותיה של המשיבה, הרי שפרסום מידע חסר ו/או שקרי ו/או מטעה ו/או 
אי גילוי אמת מהווים הפרה של חובת הזהירות ומטילים חובת פיצוי בגין הנזקים 

 הממוניים ו/או הלא ממוניים.
 

ל . 21 
הפער הגדול בין הממצאים האמיתיים המצויים במוצרים לבין  כאורה חמור מכך,ל

כמות הנתרן שפרסמה המשיבה, כאשר מדובר בפער אדיר של מאות אחוזים. יש 
לציין, כי ניתן להניח שמוצרים דומים אחרים של חברות אחרות מעמידים נתונים 

רן, שציינה גר', ולכן הפער העצום של כמות הנת 100 –מ"ג ל  5 –סבירים הגבוהים מ 
המשיבה, ביחס לכמות האמיתית ו/או הכמות שפרסמו המתחרים, הקנה למשיבה 

 יתרון עצום אצל חברים הקבוצה ו/או מי מהם.
 

ה . 21 
מבקשים אשר לא זו בלבד, שלא ראו על גבי האריזה את הערך התזונתי של הנתרן, ה

ס האמינו לפרסומים השונים בדבר נוכחות דלה של נתרן באופן משמעותי ביח
למוצרים דומים אחרים, ולו על מנת להימנע מצריכה גבוהה של נתרן בהתאם 

ובטח לא  1להמלצת הרופאים על מנת להטיב עם מצבו הרפואי של המבקש מס' 
 לפגוע בבריאותו ו/או לסכן את בריאותו.

 
א . 22 

ם אכן התברר, כי בפועל אכן הייתה מודעת המשיבה לכמות הנתרן שהייתה מצויה א
מה במודע נתונים שגויים, אזי שומרים המבקשים את זכותם לתקן במוצרים ופרס

את כתבי הטענות בהתאם. מדו"ח אמינולאב וחוות דעת המומחה בתחום התרופות, 
אין חולק ולא יכול להיות חולק כי במוצרים קיימת נוכחות מוגברת וגבוהה של 

 .נתרן
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נ . 23 
בפרט ולאנשים המוצרים בצריכה מוגברת וגבוהה של נתרן למבקשים צריכת 

המצויים בסיכון תחלואתי בכלל יכולה לגרום להם לסיכונים רפואיים משמעותיים 
שעל קהל הצרכנים ככלל להיות מודעים לסיכון זה בטרם צריכת המוצרים, אי 

 אפשר לקבל ולהשלים עם כל הבנה אחרת.
 

ה . 24 
רגישות הסביבתית והמדינית לנוכחות הנתרן במוצרי המזון השונים נובעת 

ובדה המוכחת שצריכה מוגברת וגבוהה של נתרן מגדילה את הסיכון למחלות מהע
שונות בכלל ולמחלות בכליות בפרט, תופעות של לחץ דם גבוה ומחלות לב שונות, 
אין צורך להמתין לכך שהמבקשים או מי מהם יהיה זקוק להשתלת כליה או יחלה 

יש להקדים תרופה במחלה אחרת או לחכות למקרה המוות ו/או הנכות, חו"ח, ו
למכה. מחלות לב ולחץ דם גבוה אילו בין המחלות הכי קשות שקיימות וניתן לראות 
יותר ויותר חולים במחלות אלה שאחד הגורמים להם הוא אכילת מאכלים רבים עם 

 כמות נתרן גבוהה במשך שנים רבות.
 

כ . 26 
ת פי שעולה בטענות המפורטות בבקשה זו, הבקשה הינה בגין הסתרת עובדוכ

מהותיות מעיני הצרכנים, תוך רישום חסר ו/או רישום כוזב על גבי האריזה של 
 הנתרן במוצר. נוכחותהערך התזונתי המעיד על כמות 

 

 רקע על נתרן במוצרי מזון
 

ה . 25 
( המשמש אחד משני היסודות העיקריים למלח שולחן. Naנתרן הינו יסוד כימי )ה

 י מזון שונים.נוכחות הנתרן מעידה על נוכחות מלחים במוצר
 

צ . 22 
ריכת הנתרן בקרב בני האדם הינה תופעה ידועה ורוב מוצרי המזון השונים מכילים צ

 כמות נכבדה של נתרן.
 

ב . 87 
התאם לנתוני משרד הבריאות בקרב אנשים מבוגרים צריכת הנתרן היומית ב

גר' נתרן ליום, ואילו בקרב ילדים כמות הנתרן היומית  6 –המומלצת הינה כ 
 . 8עד  4גר' לילדים בגילאי  1.9ה המומלצת הינ

 
צ . 29 

ריכה מוגברת של נתרן הינה תופעה של ממש עד כי משרד הבריאות החליט להנהיג 
 מלחמה כנגד תופעת צריכת הנתרן.

 
מ . 81 

שרד הבריאות הגה תכנית להפחתת צריכת המלח במטרה להגיע למצב בו מ
 לבד.גר' ב 6אוכלוסיית ישראל תצרוך כמות נתרן יומית לכל היותר של 

 
רצ"ב העתק התכנית הלאומית להפחתת צריכת הנתרן של משרד הבריאות המסומן  

 ”.8נספח "כ
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ר . 81 
מהמלח הנצרך מקורו במלח שמוסיפים למזון באמצעות המלחיה. יתר  15%ק ר

 מהמלח הנצרך מקורו במזון המתועש. 75% –המלח הנצרך מקורו במזון הנצרך כש 
 

צ . 82 
ון לסבול מיתר לחץ דם ולכן גם ממחלות גבוהה של נתרן מעלה את הסיכ ריכהצ

נוספות כגון שבץ ומחלות לב. הדבר נכון שבעתיים לאנשים בכלל וילדים בפרט 
 שאובחנו כסובלים מליקויי בריאות בהקשר זה.

 
ב . 83 

התכנית של משרד הבריאות מומלץ להפחית הצריכה של מוצרים ומזונות  מסגרתב
נסה להנהיג בקרב הציבור הינו עתירי נתרן. אחד הדברים החשובים שהתכנית מ

 השוואת תכולת הנתרן במוצרים השונים.
 

ל . 84 
 המשיבה מודעת ו/או ידעה על כמות הנתרן והימצאותו במוצרים. כאורהל

 
ב . 86 

 2ענייננו אין כלל ספק כי מדובר ב"דרך פעולה שיטתית" תוך גם הפרה של סעיף ב
יתוח בדיקת מעבדה אשר קובע "איסור הטעיה". בפועל ממקרא ונ הצרכןלחוק הגנת 

אמינולאב עולה כי במוצרים המשווקים ו/או המיוצרים באמצעות המשיבה קיימת 
כמות נכבדה של נתרן הגבוהה בהרבה מהכמות המפורסמת על גבי האריזה. הלכה 
למעשה חלק גדול מהציבור הינו חשוף למחלות קשות כגון מחלות לב, שבץ מוחי, 

 דע לכך כלל ולכן בקשה זו באה אל העולם.מחלות כליות ועוד. הציבור אינו מו
 

א . 85 
מנם הערך התזונתי הנתרן הופיע על גבי האריזה של המוצרים, אולם מדובר בלעג א

 בין הכמות האמיתית לבין הכמות שפורסמה הינו אלפי מונים. כשההבדללרש, 
 

ה . 82 
ציבור הצרכני למעשה ממש מצוי כיום בסכנה בריאותית יומיומית כאשר נוטל 

כמות נתרן גבוהה בהרבה יותר מהכמות המפורסמת על גב  מכיליםהמוצרים 
האריזה ו"אונסת" שלא ביודעין את הציבור הצרכני עת מביאה אותו לצרוך מוצרים 
המכילים כמות נתרן גבוהה ללא ידיעתו ללא הסכמתו לנטילת הסיכון הרפואי בעצם 

פק למקרא בקשה צריכת המוצרים. הציבור הצרכני נותן אמון מלא במשיבה. אין ס
זו הנתמכת בעובדות ברורות, כי המשיבה רמסה ברגל גסה את הסכמיה עם כלל 

 לקוחותיה.
 

ה . 88 
מבקשים טרם הגישו בקשה זו עשו בדיקה ובחנו את העובדות הן בבדיקת מעבדה 
נטראלית והן על ידי צירוף חוות דעת מומחה בתחום התרופות, כשהמוצרים נשלחו 

תוצאות המעבדה בחן ובדק מומחה התרופות אשר כאמור, את  מעבדה.לבדיקת 
 כתב חוות דעת אשר מצורפת לבקשה זו.

 
י . 89 

 מצבם הרפואי.לא לפגוע ב , כי המבקשים רכשו את המוצרים במיטב כספםצויןי
 

כ . 91 
המוצרים שנשלחו לבדיקת מעבדת אמינולאב נקנו בסניף של רשת סופרמרקטים  לכ

 גדולה.
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כ . 91 

מינולאב סגורים באריזה המקורית של ל המוצרים הובאו לבדיקת מעבדת אכ
 המשיבה.

 
ת . 92 

וצאות בדיקת אמינולאב הביאו את המומחה מטעם המבקשים למסקנה ברורה ת
מהפרסום על גבי וחד משמעית, כי במוצר של המשיבה יש כמות של נתרן הגבוהה 

 המוצר.
 

ה . 59 
לכה למעשה, עת נטלו המבקשים ו/או מי מהם ו/או באמצעות מי מטעמם ו/או ה

חברי הקבוצה את המוצרים, החדירו במו ידיהם לגופם שלהם נתרן בכמות שאר 
 ידיעתם.המזיקה לגופן כל זאת ללא 

 
ה . 94 

משיבה מייצרת ו/או משווקת ו/או מפיצה את המוצרים תוך פרסום משכנע המעיד ה
על כמות קטנה של נתרן בהבדל בולט ממתחרים, אשר מפרסמים כמויות גבוהות 

ר' של מוצרים דומים. המשיבה אינה מיידעת את המבקשים ג 100 –יותר של נתרן ב 
ו/או שאר חברי הקבוצה באמצעות האריזות בהן נמכרים המוצרים, כי המוצרים 
מכילים כמות אדירה של נתרן. אין עוררין ולא יכול להיות עוררין כי האזכור על גבי 

 האריזה הינו שגוי ו/או מוטעה ככל שזה נוגע לכמות הנתרן במוצרים.
 

מ . 96 
חיפוש ראשוני ופשוט בגוגל עולה באופן די ברור ומובהק, כי נטילת מוצרי מזון ב

עתירי נתרן יכולים לגרום לגוף האדם נזקים ישירים ועקיפים. נתרן בכמות מוגברת 
יכול להביא בני אדם לחלות במחלות לחץ דם גבוה, שמביאות למחלות כליות, 

יוחד אנשים המצויים בקבוצת סיכון הגדלת הסיכויים לשבץ ומחלות לב ועוד, ובמ
 .1גבוהה יותר לחלות בכך כמו המבקש מס' 

 
ב . 51 

מקרה שלנו האבחון התגלה במקרה כתוצאה מבדיקת אולטרא סאונד כליות ב
, שנועדה, בין היתר, למנוע מבני האדם לחלות במחלות קשות 1שערכו למבקש מס' 

כולים להביא לקיצור שפוגעות ומשבשות בתפקודי הגוף גם מבחינה עקיפה ואף י
 תוחלת החיים.

 
כ . 92 

אמור, משרד הבריאות הגה תכנית לאומית להפחתת צריכת הנתרן באוכלוסייה כ
התכנית הנהיג משרד הבריאות מספר כללים לצמצום צריכת  במסגרתבישראל. 

 הנתרן.
 

א . 98 
חת ההוראות המרכזיות העולות מהתכנית הלאומית של משרד הבריאות הייתה א

נתרן במוצרי המזון השונים על מנת לצרוך מוצרי מזון עם מעט לבדוק את כמות ה
 נתרן.

 
ב . 99 

זה יאמר, כי פרסום כמות נתרן לא נכונה על גבי האריזות של המוצרים הינה  הקשרב
לכאורה הטעיה קלאסית, רשלנות פושעת, מחדל, מדובר באי גילוי ורישום מידע 

 ביד מכוונת.כוזב על אריזות במוצרי מזון, לכאורה אף במעשה מרמה 
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י . 111 

אל לב, כי הערך התזונתי נתרן אינו מנת חלקו של חלק מהאוכלוסייה אם כי  ושתי
מדובר בבעיה לאומית של כלל האוכלוסיה ורבים מהאוכלוסיה נמנים בקרב חברי 

 הקבוצה.
 

כ . 111 
אמור, תוצאות בדיקות המעבדה למוצרים השונים שבוצעו על ידי מעבדת כ

המוצרים שנבדקו מכילים כמות  –א כל עוררין אמינולאב הינן חד משמעיות ולל
 גדולה של נתרן מהכמות שפורסמה על גבי האריזה.

 
כ . 112 

עת למעשה מונחת בפני בית המשפט הנכבד עובדה מוגמרת, תוצאות בדיקת כ
המעבדה מגלות קיומה של כמות אדירה של נתרן במוצרים, הגבוהה באופן 

 וצרים.משמעותי מהכמות שפורסמה על גב האריזות של המ

 

 חוו"ד מומחה מטעם המבקשים

 
ה . 113 

 ים צירפו לתובענה זו ולבקשה חוות דעת מומחה בתחום התרופות.מבקשה
 

מ . 114 
 דעת המומחה מטעם המבקשים עולות מסקנות ברורות, פשוטות והחלטיות. חוות

 
ט . 116 

מצריכה מוגברת וגדולה של נתרן במוצרי מוגברים סיכונים  שיש ענת המבקשיםט
 על ידי בני אדם בסיכון דוגמת המבקש בפרט.המזון השונים בכלל ו

 
ל . 115 

טענת המבקשים, הסכנות אליהם נחשפים חברי הקבוצה מצריכת המוצרים בעלי 
של נתרן הינן רבות וזאת מבלי לדעת כלל וכלל לסכנה אליהם נחשפו בעת  גבוהמינון 

להפחית את הסיכון לסכנה.  העיצריכת המוצר ו/או מבלי לנקוט באמצעי מנ
קונים את המוצרים במיטב כספם ובמו ידם מסכנים את עצמם בסיכון הצרכנים 

רפואי וזאת שעה שברצונם לצרוך כמות קטנה של נתרן מתוך כוונה לשמור על 
 בריאותם.

 
ל . 112 

טענת המבקשים, הסיכון בצריכת המוצרים הינו גבוה שבעתיים לצרכנים שהינם עם 
ילדים עליהם לדעת מראש את חולי ו/או רקע רפואי מסוים ו/או נשים מניקות ו/או 

 המזון הנצרכים על ידם. במוצריכמות הנתרן 
 

ה . 017 
מבקשים יטענו, כי המשיבה "מתהדרת" בהצהרה על גבי המוצר כי כמות הנתרן ה

היא כה קטנה ולא בכדי התמחור של מחיר המוצר הינו גבוה יותר ולכן גם מההיבט 
 פגיעה.הצרכני יש כאן 
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ה . 119 
ים הצרכן אינו מודע לסכנות האמיתיות בצריכת מבקשים יטענו, כי במצב הקיה

-המוצרים בעלי מינון גבוה של נתרן. הכמות הנכונה של הנתרן כל דוגמתמוצרי מזון 
 בהטעיית הציבור. ולא מדובר "רק" כך גדולה שהסיכון פה עוד הרבה יותר גדול 

 
ה . 111 

 מבקשים יטענו, שיש לדייק במינון של כמות הנתרן במוצרי המזון.ה

 

 משפטיות טענות

 

המשיבה  הפרה  את הסכמיה מול  -גילוי ההפרה 

 לקוחותיה
נ . 111 

וכח תוצאות מעבדת אמינולאב נדהמו המבקשים לגלות כי המוצרים אשר נטלו נ
ם מכילים כמות אדירה של נתרן בניגוד גמור למה שפורסם בגב האריזה, כאשר לגופ

 הדבר יכול להביא לסכנה בריאותית ממשית.
 

ה . 004 
ועדיין נרכשים מהמשיבה הינם תחת הטעיה אסורה בפרסום, אי מוצרים שנרכשו ה

גילוי פרטים מהותיים, המשיבה העלימה ומעלימה את העובדה של הכמות 
 במוצרים.האמיתית של נתרן 

 
נ . 113 

יתן לקבוע באופן חד משמעי וברור שהמשיבה התעלמה מהוראות חוק הגנת הצרכן, נ
המשיבה מכרה מוצרים תוך הטעתה את המבקשים ואת יתר חברי הקבוצה, שכן 

הסתרת מידע חיוני, הכל על מנת לגרור לקוחות רבים לרכוש את המוצר ולהתעשר 
בצריכה מוגברת של נתרן,  הטמונהשלא כדין. חשוב להדגיש, כי חרף הסכנה 

מסגרתה של תובענה זו, בין היתר, הינה פיצוי בגין הפגיעה בכבוד ובזכות 
 י שהוכר בפסיקת בית המשפט העליון.האוטונומיה של הפרט על גופו, כפ
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המסגרת  –המשיבה הפרה את הוראת החוק 
 הנורמטיבית

 
מ . 114 

האמור לעיל עולה החשש הממשי, כי המשיבה נקטה ונוקטת באופן שיטתי ועקבי 
להתעשרותה על חשבון כל מי אשר איתרע מזלו ושילם למשיבה  שהביאהב"שיטה" 

ה את לקוחותיה בדבר אי ידיעת המידע בדבר חוב שלא כדין, כל זאת תחת ניצול לרע
 גדולה משמעותית מהכמות המצויינת על גבי האריזה. קיומה של כמות נתרן 

 
ל . 116 

אחר שהמבקשים גילו, כי המוצרים אשר נרכשו, נמכרו תחת הטעיה אסורה חשו ל
כעס ועגמת נפש נוכח הפרה בוטה של חובה חקוקה, שנועדה להגן על הציבור הרחב. 

י המבקשים ונזקם הכולל של חברי הקבוצה יפורטו בהמשך בקשה זו כאמור נזק
 להלן.

 
ב . 115 

ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ב
חוק יסוד “)להלן:  1992 –הינה גם הפרה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, תשנ"ב 

 "(.כבוד האדם וחירותו
 

ב . 112 
ע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוב

 "(.חוק החוזים“)להלן:  1973 –חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  הפרתהינה גם 
 

ב . 118 
ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי הסעדים שייפסקו בבקשה זו הינם גם מכוח ב

 "(.חוק התרופות“)להלן:  1970 –חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 
 

ב . 119 
ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ב

הפרת חובה  –"( פקודת הנזיקין“לפקודת הנזיקין )להלן:  63סעיף  הפרתהינה גם 
 חקוקה.

 
ב . 121 

ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ב
 רשלנות.לפקודת הנזיקין, עוולת ה 35הינה הפרת סעיף 

 
ב . 121 

ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ב
חוק “)להלן:  1979 –הינה גם מכוח הפרת חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט 

 "(.עשיית עושר ולא במשפט
 

ב . 122 
ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ב

 איסור הטעיה. –( לחוק הגנת הצרכן 4)א()2 –)א( ו 2ים הינה גם הפרת סעיפ
 

ב . 123 
ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ב



12 

אחריות להטעיה באריזה  –לחוק הגנת הצרכן  7 –ו  6הינה גם הפרת סעיפים 
 ובפרסומת.

 
ב . 124 

ד בקשה זה המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסו יתב
 סימון טובין ואריזתם. –לחוק הגנת הצרכן  17הינה גם הפרת סעיף 

 
ב . 126 

ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ב
 "(.צו הגנת הצרכן“)להלן:  1983 –הינה גם הפרת כללי סימון טובין, תשמ"ג 

 
 
 

ב . 125 
המשפטיות ביסוד בקשה זו ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות ב

 1998 –הינה גם הפרת צו הגנת הצרכן )סימון ואריזה של מוצרי מזון(, תשנ"ט 
 "(.סימון ואריזה –צו הגנת הצרכן “)להלן: 

 
ב . 122 

ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ב
ייחוס סגולות ריפוי  לתקנות בריאות הציבור )מזון( )איסור 2הינה גם הפרת תקנה 
 "(.תקנות בריאות הציבור“)להלן:  1987 –למצרף מזון(, תשל"ח 

 
ב . 128 

ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ב
חובת אמון בסיסית ביותר, שמקורה בהתנהלות המשיבה, שיש  הפרתהינה גם 

 להוקיע מכל וכל.
 

ב . 129 
, כי אחת מהעילות המשפטיות ביסוד בקשה זו ית המשפט הנכבד מתבקש לקבועב

חוק “)להלן:  1980 –של חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם  הפרההינה גם 
 "(.מוצרים פגומים

 

 הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן
ס . 131 

לא יעשה עוסק דבר במעשה “)א( לחוק הגנת הצרכן קובע בזו הלשון, כי: 2עיף ס
ת העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי ומחדל בכתב ועל פה או בכל דרך אחר

בלי לגרוע מכלליות האמור מפרט הסעיף פרטים  הטעיה"(;“)להלן:  "בעסקה
של נכס או  הרואים בהם כפרטים מהותיים כמו למשל: הטיב, המהות, הכמות והסוג

שירות; המידה, המשקל, הצורה והמרכיבים של הנכס; חוות דעת מקצועית או 
תוצאות של בדיקה שניתנו לגבי טיב הנכס או השירות, מהותם, תוצאות השימוש 

 .בהם והסיכונים הכרוכים בהם ועוד
 

ס . 131 
לא ימכור עוסק, לא ייבא ולא “)ב( לחוק הגנת הצרכן קובע בזו הלשון, כי: 2עיף ס

 ".זיק לצרכי מסחר נכס שיש בו הטעיה ולא ישתמש בנכס כאמור למתן שירותיח
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ס . 132 
לא יעשה עוסק, כדי לקשור עסקה, “לחוק הגנת הצרכן קובע בזו הלשון, כי:  3עיף ס

במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה, או בכל דרך אחרת, שיש בו ניצול  –דבר 
פה שבה נקשרת העסקה. חולשתו השכלית או הגופנית של הצרכן; אי ידיעת הש

במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה, או בכל דרך אחרת  –לא יעשה עוסק דבר 
שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן, בורותו, או הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו, הכל 
כדי לקשור עסקה בתנאים בלתי מקובלים או בלתי סבירים, או לשם קבלת תמורה 

 ".העולה על התמורה המקובלת
 

ס . 133 
" קובע חובת גילוי חובת גילוי לצרכןלחוק הגנת הצרכן, שכותרתו " 4עיף ס

פוזיטיבית לפיה עוסק חייב לגלות לצרכן כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת 
משמעותי מערכו של הנכס. זאת ועוד, חייב עוסק  באופןהידועים לו, המפחיתים 

ימוש בדרך מיוחדת כדי למנוע לגלות לצרכן כל תכונה בנכס המחייבת החזקה או ש
פגיעה למשתמש בו או לאדם אחר או לנכס תוך שימוש רגיל או טיפול רגיל. כמו כן, 
חייב עוסק לגלות לצרכן כל פרט מהותי לגבי נכס שקבע השר באישור ועדת הכלכלה 

 של הכנסת.
 

ב . 134 
לחוק הגנת הצרכן, על העוסק לגלות באופן יזום, כל תכונה  4לסעיף  התאם
תה מערכו של הנכס וכן כל תכונה המחייבת החזקה או שימוש בדרך מיוחדת המפחי

כדי למנוע פגיעה במשתמש. בפועל המשיבה מסתירה מידע זה במכוון, קיומה של 
 כמות גדולה של נתרן במוצרים יותר ממה שפורסם על ידה.

 
ס . 136 

צרכן לחוק הגנת הצרכן קובע, כי על עוסק לסמן על גבי טובין המיועדים ל 17עיף ס
או במצורף להם פרטים בדבר שם המצרך וכינויו המסחרי, לרבות כמות המצרך 

 ופירוט חמרי היסוד שמהם הוא מורכב.
 

נ . 135 
וכח העובדות, אשר הוצגו בפני בית המשפט הנכבד, אין ספק כי המשיבה הפרה את נ

 הוראות חוק הגנת הצרכן השונות.

 הפרת תקנות בריאות הציבור
ת . 132 

תקנות בריאות )להלן " 1993 –)מזון( )סימן תזונתי(, תשנ"ג קנות בריאות הציבור ת
ומסדירות את חובת הסימון התזונתי של המוצרים, לרבות  קובעות"( הציבור

 הסימון התזונתי של הנתרן.
 

ב . 138 
התאם לתקנות בריאות הציבור אלו כל המוצרים הארוזים מראש צריכים להיות ב

 )א([.2תזונתי ]תקנה  בסימוןמסומנים 
 

כ . 139 
כן בהתאם לתקנות בריאות הציבור אלו אחד הערכים התזונתיים שחייבים  מוכ

 )ג([.3הוא הנתרן ]תקנה  מסומניםלהיות 
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ב . 141 
שעניינה "סימון מזון ארוז מראש",  1145זה יש לציין, כי קיימת הוראת ת"י  הקשרב

 ".כל סימון יהיה נכון, לא מטעה וניתן להוכחההקובעת במפורש ש"
 

נ . 141 
עולה כי התנהגותה ו/ או מחדליה  של המשיבה מהוות הפרה האמור לעיל,  וכחנ

בוטה של הוראות מפורשות בתקנות בריאות הציבור. כאמור חרף חובתה של 
המשיבה לתיאור נכון ולא מטעה של המוצר, חרגה המשיבה מחובתה לפרט נתון 

 מדובר בהפרה חמורה של הוראות הדין. ,מדויק ואמיתי של הנתרן במוצרים
 

ל . 142 
נסיבות מבוקש בזאת להורות למשיבה לחשוף את כל בדיקות המעבדה ה אורל

 שנערכות למוצרים בטרם שווקו ו/או נמכרו.
 

א . 143 
ין עוררין, כי בענייננו המשיבה הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנות בריאות א

כי המשיבה הטעתה את ציבור לקוחותיה הרחב, שכן מכרה מוצרים  עולההציבור, 
 רה.תחת הטעיה אסו

 
ת . 144 

לחוק הגנת הצרכן, היא להעניק לציבור  2כליתה העיקרית של הוראת סעיף ת
המידע בקשר לנכס או השירות אותו הם שוקלים לרכוש, על מנת  מלואהצרכנים את 

 לתת להם אפשרות בחירה מושכלת.
 

ה . 146 
עולה מן האמור הוא, כי המשיבה הטעתה את ציבור הצרכנים בעניין המהותי 

השליט אורחות התנהגות על המגזר העסקי ולקבוע כללי משחק לעסקה. החוק בא ל
לבין העוסק. החוק בא להבטיח כי העוסק לא ינצל את  הצרכןהוגנים ביחסים שבין 

 מעמדו הכלכלי העדיף על מנת להתעשר שלא כדין על חשבונו של הצרכן.
 

ז . 145 
 –ם ...שורה של חובות ואיסורים על העוסקיועוד נקבעו לצורך הגנת הצרכן " את

שמטרתם הכוללת היא למנוע  –היצרנים, היבואנים, הסוחרים ונותני השירותים 
הטעיית הצרכן, להביא לידיעתו מידע מלא ככל האפשר על טיב העסקה שהוא 

)דברי ההסבר להצעת חוק הגנת “ עומד לעשות, ולתת לו כלים לממש את זכויותיו... 
הייצוגית נועד להבטיח אכיפה (. מכשיר התובענה 302, עמ' 1980 –הצרכן, תש"ם 

יעילה של הנורמות הקבועות בחוק ולהרתיע את העוסקים בעלי היתרון הכלכלי מכל 
ניסיון לנצל לרעה את תמימותו של הצרכן, את חולשתו בעימות שבין השניים ואת 
חוסר הכדאיות הטמונה בהגשת תביעה על ידיו נגד העוסקים בשל הנזקים הנגרמים 

ם להיות קטנים יחסית לכל צרכן ומקור להתעשרות שלא כדין ממעשיהם, היכולי
 לעוסק.

 
ב . 142 

הפרה המשיבה את הוראות החוק. נראה כי כל יחיד אשר נפגע כתוצאה מדרך  ענייננו
התנהלות המשיבה כפי שתואר בבקשה זו, לא יפנה לבית המשפט. לפיכך, קובע 

צוקתו או פיתויו של החוק שורה של איסורים שתכליתם למנוע את הטעייתו, ניצול מ
הצרכן על ידי העוסק לרכוש נכס או לקבל שירות שאינו ראוי, או שתכונותיו נופלות 
מאלו שנצטיירו בעיניו נוכח הפרסום שניתן למוצר או לשירות. כך מטיל החוק 
חובות גילוי שנועדו להבטיח כי בטרם יחליט הצרכן להתקשר בעסקה, יובא לידיעתו 

דברי על טיב הנכס או השירות שהוא עומד לרכוש )ר'  מידע מלא, ככל האפשר,
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סופרגז חברה  2512/90וכן רע"א  302, עמ' ההסבר להצעת חוק הגנת הצרכן
 (.421, עמ' ישראלית להפצת גז בע"מ נ' תופיני סער

 
ע . 148 

היות שהנזק הטיפוסי שנגרם מהפרת זכויותיו של הצרכן נמוך יחסית, אין  זאתם א
ת הטרחה הכרוכה בפניה לערכאות ובניהול תביעה לשם הוא מצדיק, בדרך כלל, א

פיצוי על הנזק. נוצרה תופעה של "תת אכיפה" של הנורמות הקבועות בחוק. במצב 
דברים זה הצרכן אינו זוכה לפיצוי על הנזק שנגרם לו, והעוסקים, בעלי העצמה 
הכלכלית, יוצאים נשכרים חרף העובדה שהפרו את הוראות החוק )ר' בר ניב 

(. התובענה 252-253", עמ' גבולה של התובענה הצרכנית הייצוגיתמאמרו "ב
הייצוגית על פי החוק נועדה להתמודד עם תופעה זו ולהבטיח את אכיפת הנורמות 
הקבועות בחוק. התובענה הצרכנית הייצוגית נועדה לשרת את האינטרס של כלל 

ל את חוסר הכדאיות הצרכנים ולהיות להם לפה ולשוט כנגד גוף כלכלי חזק המנצ
 שבהגשת תביעה נגדו בגין נזקים קטנים יחסית שנגרמו בשם הטעיה.

 
 

ע . 149 
ל חשיבותה של התובענה הייצוגית במסגרת דיני הגנת הצרכן, הן בהגנה על אינטרס כ

בהגברת אכיפת הוראות החוק, ניתן ללמוד מדברי ההסבר להצעת  והןהצרכן שנפגע 
החוסכת הגשת מספר רב של תביעות על ידי  תובענה ייצוגיתחוק הגנת הצרכן: "

צרכנים בודדים, היא הדרך היעילה ולעתים אף היחידה, שבה יכולים צרכנים 
להתמודד עם גופים כלכליים חזקים, שלגביהם תביעה נפרדת של צרכן בודד, או 

 (.396" )שם, עמ' של כמה צרכנים ביחד, היא חסרת משמעות
 

 ום לבהטעיה הפרת חובת גילוי וחוסר ת
כ . 161 

הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו לחוק התרופות " 10ידוע, מכוח סעיף 
עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת 

 ".כריתת החוזה, כתוצאה מסתבר של ההפרה
 

מ . 161 
גרמה הפרת החוזה נזק שאינו נזק ממון, רשאי בית לחוק התרופות " 13כוח סעיף מ
 ".משפט לפסוק פיצויים בעד נזק זה בשיעור שיראה לו בנסיבות העניןה

 
ב . 162 

, כפי שתואר לעיל, התוצאה ממעשיה ומחדליה של המשיבה, מהווים ענייננוב
לחוק החוזים.  39התנהגות שלא בתום לב, ולא בדרך מקובלת, בניגוד לסעיף 

נרכש, המשיבה קושרת עם לקוחותיה חוזים, תוך הסתרת מידע בדבר המוצר ה
המשיבה גבתה מהקבוצה כספים שלא כדין. ברור הדבר, כי נגרם למבקשים ולשאר 

 חברי הקבוצה חסרון כיס.
 

ל . 163 
חילופין ו/או במצטבר עוולה המשיבה כלפי המבקשים ו/או מי מטעמם ו/או כלפי 
יתר חברי הקבוצה בהטעיה, הפרת חובת גילוי וחוסר תום לב. כאמור הפרסום עלול 

מכילים כמות זעומה של נתרן, בפועל לא כך היו פני  הנרכשיםרים להטעות כי המוצ
הדברים. כאשר מסקנה זו מתגבשת אצל כל אדם סביר הקורא פרסום כפי שהוזכר 

)א( לחוק הגנת 2לעיל. בכך גלומה הפרה של איסור הטעיה הכללי הקבוע בסעיף 
דין מעשה  " קובע כיפיצויים)א( לחוק הגנת הצרכן, שכותרתו "31הצרכן. סעיף 
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' 1לחוק הגנת הצרכן(, ג', ד' או ד 4 –ו  3ומחדל בניגוד לפרקים ב' )בו כלולים סעיף 
 כדין עוולה לפי פקודת הנזיקין, הפרת איסור הטעיה ו/או חובת גילוי.

 

 

 עשיית עושר ולא במשפט

 

ס . 164 
מי שקיבל שלא על פי זכות “)א( לחוק עשיית עושר ולא במשפט קובע, כי: 1עיף ס

 שבאו לו מאדם אחר"( הזוכה“)להלן:  כס, שירות או טובת הנאה אחרתשבדין נ
 ”., חייב להשיב למזכה את הזכיה...."(המזכה“)להלן: 

 
 

ה . 166 
משיבה הפיקה ממעשיה הפסולים טובת הנאה כספית, תוך שהיא מתעשרת על ה

הקבוצה. המשיבה התיימרה לשווק לחברי הקבוצה מוצרים תחת  חבריחשבונם של 
. אך בפועל מכרה ושווקה מספר רב של מוצרים תוך מרמה, ורישום מסווה "כשר"

 כוזב על גבי האריזה.
 

ל . 165 
דניאל  2537/06זה יפים דברי כבוד השופט עמירם בנימיני בת"א )תל אביב( עניין 

בדברים אלו באה לידי ביטוי מטרה שלישית ונוספת בע"מ:  " פרחן נ' מולטילוק
והיא מודגשת היטב  –לצד מטרות הפיצוי וההרתעה  - הייצוגיתשל התובענה 

חוקיים מידיו של הנתבע -בפסיקת בתי המשפט בארה"ב: נטילת הרווחים הלא
(disgorgement of ill-gotten gains ) ה ס. דויטש, "עשור רא) ומניעת התעשרות שלא כדין

( 1סיכום ביניים ומבט לעתיד", שערי משפט ד) –הצרכנית  הייצוגיתלתובענה 
(. פרופ' דויטש מדגיש במאמרו הנ"ל, כי המטרות של הרתעה 32, 21, 9התשס"ה 

"  ) , ולא הפיצוי האישי...ייצוגיותחוקי הן העיקר בתובענות -הרווח הבלתיוהשבת 
 אינן במקור(ההדגשות 

 

 הפרת חובה חקוקה
ס . 162 

 לפקודת הנזיקין מסדיר את עוולת הפרת חובה חקוקה. 63 עיףס
 

ב . 168 
לסעיף זה וההלכות שנקבעו קיימים מספר יסודות שרק התקיימותם  התאםב

 המצטברת של כל היסודות תאפשר את קיומה של העוולה הפרת חובה חקוקה.
 

ה . 169 
מבקשים יטענו, כי כל היסודות מתקיימים בענייננו, כשלאור האמור לעיל אין ה

http://www.nevo.co.il/serve/home/it/ShowFile.asp?FileName=/mark01/h0016264.htm
http://www.nevo.co.il/serve/home/it/ShowFile.asp?FileName=/mark01/h0016264.htm
http://www.nevo.co.il/serve/home/it/ShowFile.asp?FileName=/mark01/h0016264.htm
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בור ו/או והן מכוח חולק בדבר קיומה של חובה שבדין הן מכוח תקנות בריאות הצי
חוק הגנת הצרכן ו/או חוק החוזים ו/או חוק עשיית עושר ולא במשפט, המפורטים 

 לעיל.
 

כ . 151 
מו כן, יטענו המבקשים כי המשיבה הפרה את ההוראות שבדין, כולן או חלקן, כ

 כאשר סמנה את המוצרים בסימון שגוי ומטעה.
 

ה . 151 
תקנות בריאות הציבור מבקשים יטענו ולא צריך להיות כל חולק, כי הוראות ה

הצרכן ו/או חוק החוזים ו/או חוק עשיית עושר ולא במשפט, נועדו  הגנתוסעיפי חוק 
להגן על צרכנים דוגמת המבקשים ולהבטיח פגיעה מצד יצרנים ו/או מניעת הטעייה 

 מצד יצרנים דוגמת המשיבה, אשר סמנה סימון כוזב על גבי המוצרים.
 

ז . 152 
להם נזק אותו התכוון החיקוק למנוע, כאשר מדובר  עוד יטענו המבקשים, כי נגרם

בנזק ממוני ונזק לא ממוני. במסגרת הנזק הממוני יטענו המבקשים, כי אם היו 
יודעים מה הערך התזונתי של הנתרן במוצרים היו נמנעים מרכישתם ו/או מצריכתם 
כליל או לחילופין היו צורכים אותם בכמויות פחותות בהרבה או היו רוכשים 

 מוצרים תחליפיים הקיימים ומכילים ערך תזונתי נמוך יותר של נתרן.
 

ז . 153 
עוד יטענו המבקשים, כי הינם זכאים לקבלת פיצוי בגין הנזק הלא ממוני עקב 

ועגמת הנפש הרבה שנגרמה להם לאחר שגילו כי רומו ו/או  באוטונומיההפגיעה 
 הוטעו על ידי המשיבה.

 

 היקף שוק המוצרים וסכומי התביעה

 יקף שוקה
ע . 154 

מאוד מזון בסיסי  ימוצרבסל במוצרים סקינן בשוק מוצרי המזון. זאת ועוד, ע
  חלק בלתי נפרד של כל ארוחה.כמעט כל משפחה ומשפחה ומהווה המשמש 

 
א . 156 

ין מדובר בתחום מנוטר ומבוקר כמו למשל שוק התרופות, ולכן לכאורה א
וכל המידע על היקף האנדיקציות על היקף השוק אינן ידועות באופן חד משמעי 

 המכירות נמצא באופן בלעדי בידי המשיבה.
 

ב . 155 
אופן כללי ניתן לומר, כי הרגלי הצרכנים לשימוש במוצרים היה במגמת עליה, בין ב

היתר, לאור עליית המודעות בקרב הציבור לערכים התזונתיים השונים בכלל ולנתרן 
פחותה משמעותית של  בפרט, כשעל המוצרים של המשיבה הוצגו נתונים בדבר כמות

 נתרן ביחס לנתונים האמיתיים ולמוצרים דומים של חברות אחרות.
 

א . 152 
ין ספק, כי מוביל הדעה מתחיל במשרד הבריאות ומחלחל אל יועצי התזונה, א

 רופאים, דיאטנים והציבור בכלל.
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נ . 158 

כון להניח, כי צרכן שלו חשיבות גדולה לכמות הנתרן במוצרים, אשר החל לצרוך נ
עקב פרסום נוכחות דלה במיוחד של נתרן, צורך אותו באופן קבוע  צריםהמואת 

 בהוצאה השוטפת.
 

ה . 159 
הינם אנשים מכלל הציבור בישראל ללא הבדלי גיל, מין או מעמד מכל סוג  צרכניםה

 שהוא.
 

מ . 121 
דובר במוצרים שנמכרים בשוק החופשי, ולכן מצופה מיצרנים ו/או משווקים ו/או מ

 נדרטי איכות גבוהים במיוחד.להציגם בסט שוניםמוכרים 
 

ה . 080 
על ידי רבים, משפחות ויחידים כאחד.  כיםהנצר יםמוצראבקת אפיה הינה בסל ה

 הנוכחות הדלה של נתרן במוצרים אלה משפיעה באופן ישיר על צריכת מוצרים אלה. 
 

ב . 122 
התאם להערכות שמרניות של המבקשים, מוצרי המשיבה נמכרים בנקודות מכירה ב

 ץ, לרבות באמצעות אתרי האינטרנט.האר ברחבישונות 
 
ב . 123 

נתונים ננסה להעריך את הנזקים של חברי הקבוצה על סמך הערכות  היעדרב
 שמרניות.

 
כ . 082 

. ההנחה הינה כי אחד מכל לפחות משקי בית בישראל  2,204,100יום ישנם בישראל כ
 בתי אב. 22,041משקי בית בישראל צורך באופן קבוע את המוצרים, דהיינו,  100

 
, המסומן כנספח 2011רצ"ב העתק תדפיס מספר משקי הבית בישראל נכון לשנת  

"9.” 
 
 
כ . 126 

, נוסחה זו הינה ראשונית בלבד. מרבית ואולי כל הנתונים בידי המשיבה אמורכ
 עצמה ולא בידי המבקשים.

 יםשל המבקש  םנזק

 
ב . 125 

ים שלב זה של התובענה די בכך שהמבקשים יוכיחו לכאורה כי נגרמו למי מהם נזקב
בבקשה למבקשים ושאר חברי הקבוצה נגרמו נזקים,  כמפורט( לחוק[. 1)ב()4]סעיף 

 הן ממונים והן לא ממונים.
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 הגדרת הקבוצה
ה . 122 

)א( לחוק 10מבקשים יטענו, כי יש להגדיר את חברי הקבוצה, בהתאם להוראת סעיף 
או אשר השתמש ו/ המשיבהכלל הלקוחות של “, באופן הבא: הייצוגיותהתובענות 

משתמש ו/או רכש ו/או רוכש מכל נקודות המכירה בארץ ו/או בכל דרך ו/או אמצעי 
אבקת  ירכישה אחר לרבות באמצעות האינטרנט ו/או רכיב אלקטרוני אחר את מוצר

שיוצרו ו/או שווקו על ידי  הם, על כל סוגיהל המשיבוכדורי השוקולד שהאפיה 
 ”.המשיבה

 
ל . 128 

ד להגדיר את קבוצת התובעים באופן אחר לפי , מתבקש בית המשפט הנכבחילופיןל
 שיקול דעתו.

 

 נזק ממוני
ה . 129 

משיבה קיבלה מהמבקשים ו/או מחברי הקבוצה סכומי כספים שאינה זכאית ה
 על פי הדין. לקבל

 
ה . 181 

משיבה שווקה לחברי הקבוצה מוצרים תחת הטעיה אסורה ומשכך איננה זכאית ה
ר העובדה כי ציינה על גבי לתמורה בגין אותם מוצרים. המשיבה התרשלה לאו

ולה עכמות קטנה משמעותית מהכמות הלפיו המוצר  שגויהמוצר מידע שקרי ו/או 
 מתוצאות המעבדה .

 
ה . 181 

ה הסתירה מהמבקשים ו/או מיתר חברי הקבוצה אודות אפשרות לקיומה של משיב
 האמורים.כמות גדולה ביותר של נתרן במוצרים 

 
ה . 182 

ות ו/או משווקות סבירות של מוצרי מזון היו משיבה לא נהגה כפי שיצרניות סבירה
 צריכות לפעול.
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כ . 183 
פי שצוין לעיל, אחת ממטרותיו העיקריות של מכשיר התובענה הייצוגית הינו כ

 והשבת הרווחים הבלתי חוקים שנצברו אצלה. מהנתבעיםנטילת רווחים 
 

ה . 184 
ו מבקשים יטענו, כי חייבת המשיבה בהשבת מלוא התמורה בגין המוצרים שנמכרה

 לציבור לקוחותיה.
 

מ . 186 
טבע הדברים הנתונים המדויקים בדבר נזקי הקבוצה נמצאים בידי המשיבה. ברם, מ

המשיבה משווקת מוצרים אלה באמצעות סניפים רבים הפזורים ברחבי הארץ, 
 משכך ברי כי נזקי הקבוצה מסתכמים בסכומים ניכרים.

 
ה . 071 

חיר זה יהווה תחשיב כללי ומאבקת אפיה ש"ח ל  3כ מחיר לצרכן של המוצרים הינו 
אחד בהנחה שכל צרכן קונה פעם בשבועיים  לכול המוצרים המוזכרים בבקשה זו.

תהא  –מוצרים בשנה לפחות  26 –, כך שמדובר ב מארבעת המוצרים המוזכרים
ש"ח ועלות הממוצעת של הצרכן  26במשך שנה שלמה העלות הממוצעת של הצרכן 

כך שסה"כ  שיטת חישוב פשוטה,מדובר בח. ש" 636בשבע שנים האחרונות הינה 
 ש"ח. 636 הינו יםהנזק האישי הממוני של המבקש

 
כ . 078 

בשבע השנים האחרונות סכום מוערך של  הלכיס הגרפ הנתון ראשוני עולה כי המשיב
 ש"ח.  13,111,111 –כ 

 
ל . 188 

שם הזהירות בלבד יעריכו המבקשים ו/או מי מטעמם את נזקי הקבוצה בראש ל
ש"ח, שכן במהלך תקופה זו מכרה המשיבה  40,114,620סך של הנזק הממוני ב

לציבור הרחב, כל זאת בניגוד להוראות החוק. כפי שציינו לעיל, במהלך בירור 
התובענה ניתן יהיה לחשב את נזקי הקבוצה באופן מדויק יותר וזאת לאחר קבלת 

 נתונים הנמצאים בידי המשיבה.
 

י . 189 
סופר גז  2512/90כבוד השופט לוין ברע"א  פים לענין זה דברים שנאמרו על ידיי

 :420, 405(, עמ' 4, פ"ד מה)חברה ישראלית להפצת גז בע"מ נ' תופיני סער
 
 

"חוק הגנת הצרכן, מה טיבו ומה תכליתו? זהו חוק  

שבעיקרו נועד להגן בעזרת סנקציות אזרחיות 

ופליליות על הצרכן מפני מעשי הטעיה או מרמה או 

יצרן או ספק. החוק מבקש אחיזת עיניים מצד 

הוא הצרכן הרוכש נכס או  –למנוע מהקונה התמים 

מקבל שרות לשימושו האישי הביתי או המשפחתי 

מליפול ברישתם של האנשים המבקשים להוליכו 

 שולל."
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 נזק לא ממוני
 

ז . 191 
כות התביעה בגין ראש נזק לא ממוני, במסגרת תובענה ייצוגית, הוכרה בפסיקת בית 

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית  1338/97ע"א  במסגרתעליון המשפט ה
 :684, 673(, עמ' 4, פ"ד נז)בישראל בע"מ נ' תופיק ראבי ואח'

 

"אינני סבורה שעלינו לקבוע כי רק נזק ממוני יכול 

להצדיק תביעה ייצוגית. לתובע נגרם לכאורה נזק לא 

להכשיר  ממוני שאיננו עניין של מה בכך, ודי בכך כדי

את תביעתו כתביעה ייצוגית." )דברי כבוד השופטת 

 נאור(.

ל . 191 
מבקשים ו/או למי מטעמם נגרמו נזקים לא ממוניים ובכלל זה עגמת נפש ופגיעה ה

באוטונומיה של הרצון, וזאת לאחר שהם גילו כי הולכו שולל על ידי המשיבה וכי 
 הוטעו על ידה.

 
ל . 192 

 בענין תנובה הנ"ל:ענין זה יפים דברי כבוד השופטת נאור ל

פיצוי. -לדעתי, נזק מסוג זה הוא לכאורה נזק בר"

הטעיה בדבר תכולת החלב במקרה זה היא לכאורה 

בגדר פגיעה באוטונומיה של הפרט. אנו עוסקים 

במוצר מזון. זכותם של צרכנים היא לקבוע מה יכניסו 

לפיהם ולגופם וממה יימנעו. מי שרוצה למשל לצרוך 

סתבר לו בדיעבד שהמזון שהוצג תוך רק מזון כשר, וי

הטעיה איננו כזה, יחוש תחושת גועל ופגיעה 

באוטונומיה שלו. כך יחוש גם מי שצורך רק מזון 

אורגני, והתברר לו בדיעבד שמזון שפורסם כמזון 

אורגני איננו כזה. מי שמבקש לקנות חלב דל שומן 
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דווקא לא יסכין עם כך שימכרו לו תוך הטעיה חלב 

עור השומן גבוה, ולהפך. בכל המקרים הללו שבו שי

ובמקרים רבים אחרים שניתן להעלות על הדעת, 

ישנה פגיעה באוטונומיה של הפרט, אף שאין עמה 

נזק גוף או סכנה ממשית לנזק גוף. לכל צרכן וצרכן 

העדפות בנוגע למזונותיו, העדפות המבטאות לעתים 

כונים את האידאולוגיה שהוא מאמין בה כדרך לחיים נ

או בריאים. אכן, זה שאינו שומר כשרות יוכל לומר 

לשומר הכשרות: מה קרה אם אכלת מזון שאינו כשר; 

לא נגרם לך כל נזק. לא זו השקפתו של מי שמבקש 

לשמור על כשרות או לאכול רק מזון אורגני או מזון דל 

שומן. הפגיעה באוטונומיה של הפרט כמצדיקה פיצוי 

משפט זה: ע"א -ל ביתכבר הוכרה בפסיקתו ש

[. 3דעקה נ' בית החולים "כרמל", חיפה ] 2781/93

בעניין זה לא נמסר למטופלת מידע שהיה צריך 

-להימסר לה בהתאם לחוק זכויות החולה, תשנ"ו

1999 

הטיפול הרפואי שבוצע לא גרם נזק. התביעה 

התבססה על פגיעה באוטונומיה בטענה שעצם ביצועו 

המשפט -הוא הנזק. בית-ואשל  טיפול בלא הסכמה ה

פיצוי במסגרת עוולת -קבע כי נזק מעין זה הוא בר

 ."הרשלנות והטיל פיצוי, אם כי בסכום שאינו גבוה

 ) ההדגשות אינן במקור(

ה . 193 
לכת תנובה הנ"ל יושמה רק לאחרונה בפסק דינו של כבוד השופט ד"ר עמירם ה

, שם צרי צריכה בע"מאמיר שהי שאול נ' תדיראן מו 1065/05בנימיני בענין ת"א 
 נקבע:

... תדיראן טוענת כי המבקש לא הוכיח נזק שכזה. "

אולם, רכישת מוצר שאיננו נושא תו תקן, כאשר 

מדובר בתקן ישראלי רשמי ומחייב, ואם היא נעשית 

מהווה לכאורה  –בניגוד לדין ובניגוד לפרסומי היצרן 

ממוני. הנזק -נזק מבחינת הצרכן, הן ממוני והן לא

וני מתבטא ברכישת מוצר שעשוי להיות בעל הממ

איכות נמוכה יותר מזו הנדרשת בתקן, ואולי גם יהיה 

 קיים קושי למכרו.
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הנ"ל  53/96צ "בגפי שציין כב' השופט מ. חשין בכ

מצרך  : "למותר לומר כי6בענין תשלובת אלוני, פסקה 

לוני הנושא על גופו תו תקן, יעלה ערכו האיכותי פ

בעיני כל רואיו". ולהיפך: מצרך שאסור לשווקו ללא 

ירד ערכו בעיני כל  –תו תקן, ואשר אינו נושא תו תקן 

ממוני יכול שיהיה נובע מעוגמת -רואיו. הנזק הלא

הנפש הכרוכה בחשש שמא המזגן איננו בטיחותי או 

בשל כך שלא ניתן לו היתר לשאת איננו איכותי דיו, 

תו תקן, כמו גם תחושת העלבון של צרכן החש כי 

ידי יצרן שנתן בו אמון, והצער על כך -הולך שולל על

" )  שרכש מזגן באיכות פחותה מזו שרצה בה.

 ההדגשות אינן במקור(

נ . 194 
לחוק  2יתן למצוא חיזוק נוסף בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו שם נקבע בסעיף נ

אין פוגעים בחייו, בגופו, או בחירותו של אדם באשר הוא “, כי: האדםכבוד  יסוד
 ".אדם

 
 
 

ו . 196 
 ”.כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו“נקבע, כי:  4בסעיף  בהמשך

 
ר . 195 

חוק יסוד כבוד האדם לענין זה גם דברי כבוד השופט שלמה לוין, במאמרו יפים 
 :451, 461ליט מב, עמ' , הפרקוחירותו וסדרי הדין האזרחיים

 
העלאתה של זכות הגישה לבית המשפט לדרגה " 

של זכות חוקתית מחייבת מתן פרשנות מרחיבה 
להוראות המתירות הגשת תביעות ייצוגיות ואי 

 ".השמת מכשולים גבוהים מדי בדרכה של זו
 

ב . 192 
נסיבות אלה כפי שתוארו בבקשה, יש בהוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו כדי ב

לחזק את טענות המבקשים, הרי שמדובר בפעולות ו/או מחדלים העומדים בניגוד 
להוראות כל דין ופגיעה ממשית בגופו של כל לקוח שצורך מוצר זה בלא ידיעה כי 
החדיר לגופו כמות כה אדירה של נתרן העלול להביא לנזקים בריאותיים. נוכח 

וטונומיה של רצון המבקשים האמור לעיל, לא תיתכן מחלוקת, כי המשיבה פגעה בא
ושל כל חברי הקבוצה. חברי הקבוצה לא היו מסכימים לרכוש מוצרים תחת הטעיה 

 מסוג זה.
 

ה . 057 
יטענו, כי הנזקים הלא ממונים מסתכמים בסך שלא  םו/או מי מטעמ יםמבקשה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ53/96


29 

ש"ח  10יפחת מעלות רכישת המוצר לאורך שבע השנים האחרונות, דהיינו, סך של 
 אחד מיחידי הקבוצה.לכל הפחות לכל 

 
ה . 055 

אלפי אנשים ואולי אף במליוני אנשים, שכן  קבוצה מונה לכל הפחות במאות
את המוצרים במאות סניפים הפזורים בכל רחבי הארץ. בהערכה  תמשווק ההמשיב

את  הרכשו מהמשיב )משקי בית( צרכנים 22,041 –שמרנית וזהירה, לפיה כ 
 220,410 –בוצה בראש נזק זה מסתכם ל המוצרים. לפיכך, הנזק המצטבר לחברי הק

 ש"ח.
 

ב . 411 
התאם לאמור לעיל, הנזק הממוני והלא ממוני של חברי הקבוצה מוערך בשלב זה ב ב
ש"ח. ברם, הנתונים המלאים והמדויקים בקשר עם נזקם הכולל של  13,111,111 –

 .החברי הקבוצה נמצאים בידי המשיב
 

ב . 211 
ראו את נזקם האישי, על מנת שלב זה די בכך שהמבקשים ו/או מי מטעמם ה

 שתביעתם תאושר כייצוגית.
 

 

עילות וטענות משפטיות לאישור הבקשה כתובענה 

 ייצוגית

ה . 212 
מבקשים ו/או מי מטעמם יטענו, כי עליהם להוכיח את עילתם באופן לכאורה, כך ה

 שתהיה קיימת אפשרות סבירה שתוכרע בתובענה עצמה.
 

ס . 213 
בע, כי ניתן להגיש תובענה ייצוגית בנושאים )א( לחוק תובענות ייצוגיות קו3עיף ס

לתוספת השניה קובע, כי ניתן להגיש  1המפורטים בתוספת השניה לחוק זה. סעיף 
תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, בין "

 ". עסקינן, במשיבה אשר ביודעין הפרה חוזה תוךאם התקשרו בעסקה ובין אם לאו
הפרת חובות חקוקות וביצוע עוולות שונות, במטרה לעשות עושר ולא במשפט 
ולהתעשר שלא כדין על גבם של לקוחות אשר לא עלה בידם כי המשיבה נוקטת תוך 

 מצג לפיו המוצרים נמכרו כדין.
 

מ . 214 
שכך נכנסת השתלשלות העובדתית המתוארת לעיל גדר חוק תובענות ייצוגיות. מ

זה, הרי שבשלב הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, על  משנכנסו בגדרו של חוק
המבקש להוכיח את טענותיו באופן לכאורי, כך שבית המשפט הנכבד ישתכנע כי 
קיים סיכוי סביר שבהליך המשפטי עצמו יוכיח התובע הייצוגי את כל התנאים 

 הדרושים לשם קבלת התובענה הייצוגית.
 

ח . 216 
)א( לחוק תובענות ייצוגיות, אשר 8מסעיף יזוק לדברים אלה ניתן לקבל במפורש ח
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"אפשרות סבירה" לכך שהשאלות והסוגיות המשותפות יוכרעו לטובת  ורקדורש אך 
הקבוצה. כבר מלשון הסעיף, ברי, אין המבקש צריך להוכיח בוודאות את טענותיו 

 העובדתיות והמשפטיות אלא ברמת שכנוע פחותה בהרבה מזה.
 

 

 

 

 יצוגית:החוק ועילות התביעה הי

 בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת כדלקמן:
 

ל . 215 
"( כתובענה ייצוגית מכח התובענה“אשר את התובענה המצורפת לבקשה זו )להלן: ל

חוק תובענות ייצוגיות, תביעה נגד עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן. בקשה זו 
לתוספת השניה לחוק התובענות  1)א( והוראת סעיף 3מוגשת בהתאם להוראת סעיף 

 הייצוגיות.
 

ב . 212 
תביעה נגד עוסק, “לתוספת השניה לחוק התובענות הייצוגיות:  1לסעיף  התאםב

כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו 
 ".בעסקה ובין אם לאו

 
ל . 218 

( לחוק התובענות הייצוגיות, כי הקבוצה 1)א() 14 –ו  10בהתאם לסעיפים  קבועל
 ובענה הייצוגית תוגדר בהתאם למפורט בבקשה.בשמה מוגשת הת

 
ב . 219 

לחוק התובענות הייצוגיות,  13ית המשפט הנכבד מתבקש לאשר בהתאם לסעיף ב
את התובענה כתובענה ייצוגית, בכל שינוי ו/או תוספת, אשר כבוד בית המשפט 
הנכבד יחליט עליהם, הכל כפי שיראה בעיני בית המשפט הנכבד כהולם ומתאים 

 הול יעיל והוגן של התובענה הייצוגית.להבטחת ני
 

ה . 211 
מבקשים ו/או מי מטעמם יטענו, כי המשיבה לא קיימה את החובה המוטלת עליה ה

הנ"ל, אשר לפי פירושם הנכון, נועדו לטובתם או להגנתם  מהחיקוקיםעל פי כל אחד 
של המבקשים ו/או מי מטעמם וכן של יחידי הקבוצה שייצוגה מתבקש, וההפרה 

קש וליחידי הקבוצה שייצוגה מתבקש לנזק מסוגו או מטבעו של הנזק גרמה למב
 שאליו נתכוונו החיקוקים הנ"ל.

 
ל . 211 

נוכח היות כל העובדות והנתונים הצריכים לענין מצויים באופן בלעדי בידי ו/או ל
בידיעת המשיבה, בהתאם לתגובה ככל שתוגש על ידי המשיבה בקשה לגילוי ועיון 

ים להורות על גילוי נוהל בדיקת הערכים התזונתיים על יעמדו המבקש –במסמכים 
גבי המוצרים עד לפרסומם על גבי האריזה, ככל שהתקיימו ואם התקיימו את 
תוצאות הבדיקות וכמו כן את היקף מכירת כלל המוצרים שנמכרו תחת הטעיה 



31 

בפרסום על ידי המשיבה. ככל שהמשיבה לא תתייחס לסוגיות אלו בתגובתה, תוגש 
מתאימה לבית המשפט הנכבד, כל זאת לאור ההלכה שנקבעה בענין רע"א  בקשה

 :513(, 4ד נז)”, פיפעת נ' דלק מוטורס בע"מ ואח' 10052/05
 

"...אף בשלב המקדמי של אישור תובענה כייצוגית, יש חשיבות לעמידה 

על גדר המחלוקת האמיתית שבין הצדדים. הגדרה מדוייקת של גדר 

ת המשפט להכריע נכונה בשאלת התקיימות המחלוקת, מסייעת לבי

 תנאי הסף לאישור תובענה כייצוגית.

קרי יש  –מן האמור עולה, כי יש להחיל את הלכת טצת גם במהופך 

לאפשר גם למבקש שתובענתו תאושר כייצוגית לקבל צו לגילוי ועיון 

 במסמכי הצד שכנגד...

ועיון, יש ...בהיות הבקשה שהגישו המבקשים בקשה למתן צו גילוי 

להחיל עליה גם את הדרישה למשלוח בקשה לצד שכנגד טרם שמופנית 

)א( לתקנות אינה חלה ישירות על מצב 120לבית המשפט. אף אם תקנה 

הדברים נשוא בקשה זו, הרי שהיא חלה עליו מכוח היקש, ומכח ההיגיון 

 הרצון לחסוך בזמן שיפוטי.") ההדגשות אינן במקור( –שמאחוריה 

 

 מהותיות משותפות של עובדה ומשפטשאלות 
ה . 212 

שאלות המשפטיות והעובדתיות המהותיות בתביעת המבקשים משותפות לתביעת ה
, שכן הוראות הדין הרלבנטיות לתביעת המבקשים חלות ביחסים הקבוצהכל יחידי 

 שבין המשיבה לבין כל חברי הקבוצה.
 

כ . 409 
חברי הקבוצה.  ל עילות התביעה שיש למבקשים כנגד המשיבה עומדות גם לכלע

הפרת החובות החקוקות על ידי המשיבה ומעשה ההטעיות שלה, נעשו באותה הדרך 
 אנשים.שפגעה במאות אלפי 

 
ה . 214 

תובענה מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל יחידי ה
ויש אפשרות סבירה שהן תוכרענה לטובת הקבוצה המיוצגת.  המיוצגתהקבוצה 

 מיחידי הקבוצה המיוצגת כספים שלא כדין.האם המשיבה קיבלה 
 

י . 216 
ודגש כי ההלכה הפסוקה מורה שלא נדרשת זהות מוחלטת של כל השאלות י

הטעונות הכרעה, העובדתיות והמשפטיות. דרישה כזו תסכל את תכלית התובענה 
הייצוגית ותהפוך את השימוש בה לבלתי אפשרי. לפיכך, אומצה הגישה לפיה די בכך 

 יות העומדות במוקד הדיון, משותפות לכלל חברי הקבוצה.שהשאלות העיקר
 

ר . 215 
 296, 276(, עמ' 5, פ"ד נה)שמש נ' דן רייכרט ואח' 8332/96רע"א  גם יפה לענייניו
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הלכת “)להלן:  788, 774(, עמ' 5, פ"ד מט)טצת ואח' נ' זילברשץ 4556/94ורע"א 
 "(.טצת

 
מרכיב מהותי בהתדיינות.  די בכך שהיסוד המשותף מהווה“בהלכת טצת נקבע, כי: 

ניתן לבררו  –כגון נזק מיוחד  –עד כמה שיש לאחד מהקבוצה ענין שהוא מיוחד לו 
בשלב האנדיבידואלי, אשר יבוא לאחר סיום השלב הקבוצתי, ולאחר שנקבעה בו 

 " )ההדגשות לא במקור(.שאלת האחריות של הנתבעים
 

ה . 212 
אים גם כל מי ששילם ים סבורים שכמו שהם זכאים לסעד הזה כך זכמבקשה

 למשיבה בעבור המוצרים בזמן שהאחרונות הפרו את הוראות החוק.
 

ה . 218 
ים סבורים, כי על המשיבה לפצותם ואת יתר חברי הקבוצה בגין נזק ממוני מבקשה

 ונזק לא ממוני.
 

ל . 219 
פיכך מתקיימים במקרה שלפנינו, העיקרון והמהות לפיהם ניתן וראוי לצרף את ל

ובענה אחת, וזאת כיוון שהשאלות בעובדה ובמחלוקת, קבוצת כלל הלקוחות לת
אשר עשויות להימצא במחלוקת בכל התביעות האפשריות נגד המשיבה חוזרות על 

 עצמן.
 

ב . 221 
ענייננו, הטעתה המשיבה את המבקשים ו/או מי מהם ואת כל אחד ואחד מחברי ב

י הקבוצה, אם במעשה ואם במחדל, וזאת באמצעות מכירת מוצרים בהיעדר גילו
 מהותי בטיב העסקה.

 
ב . 221 

זו יש להציג עמדה כי לכאורה קיימת עילת תביעה אישית ללא דרישות  בקשהב
 מחמירות כלשהן.

 

 

 דרך יעילה והוגנת -תובענה ייצוגית 
ה . 222 

מבקשים ו/או מי מטעמם יטענו, כי בירור התובענה על דרך של תובענה ייצוגית ה
, בנסיבות הענין שלפנינו, וזאת הינה הדרך היעילה וההוגנת לצורך הכרעה במחלוקת

, ואין ספק כי הדרך הראויה לבירור הענין הינה בבקשהמהטעמים אשר פורטו 
באמצעות תובענה ייצוגית ולא באמצעות תובענות פרטיות, אשר אם תוגשנה 
תיצורנה קושי ומעמסה בלתי נסבלים על מערכת המשפט. הגשת תביעות פרטניות על 

תוצאה שאין ספק, כי  –ת עלולה ליצור פסיקות סותרות ידי יחידי הקבוצה המיוצג
אינה רצויה כלל. בירורן המקיף והמלא של הטענות נשוא הבקשה הינה בעלת 
חשיבות צרכנית וכללית מן המעלה הראשונה וייתכן ואף בעל השלכות מרחיקות 

 לכת הרבה מעבר לכך.
 

ל . 223 
המשיבה ויש אפשרות מבקשים בדומה לכל יתר חברי הקבוצה, עילות טובות כנגד ה

 המשותפות לכל חברי הקבוצה תוכרענה לטובת הקבוצה. שהשאלותסבירה 
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ב . 224 

לחוק  1הקשר זה יש לציין את מטרות חוק התובענות הייצוגיות המפורטות בסעיף ב
התובענות הייצוגיות, אשר קבלת הבקשה ואישור התובענה הייצוגית ממלא אחר 

 ות.המטרות ותכליות חוק התובענות הייצוגי
 

כ . 226 
, אין עוררין, כי המשיבה בדרכיה הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנות אמורה

 בריאות הציבור באופן בוטה.
 

ח . 225 
הקבוצה זכאים לכל הסעדים המפורטים להלן ולמצער לחלקם. לא תיתכן  בריח

מחלוקת, כי המשיבה אינה יכולה להמשיך בדרכה, משכך לחברי הקבוצה מוקנית 
 עדים המבוקשים.זכות לקבל את הס

 
ה . 222 

החוק שהופרו על ידי המשיבה ברורות, נהירות ואינן משתמעות לשני פנים.  וראותה
משכך ישנה יותר מאפשרות סבירה, כי השאלות המשותפות לכל חברי הקבוצה 

 תוכרענה לטובת הקבוצה.

 

 גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת תביעה ייצוגית
ה . 228 

מאות אלפי חברים. המשיבה משווקת  קבוצה כהגדרתה לעיל מונה, לכל הפחות,ה
בכל רחבי הארץ. אין ספק, כי מדובר בקבוצה גדולה שחבריה מפוזרים  מוצריהאת 

 בכל רחבי הארץ.
 

א . 229 
מנם בחוק אין כל הוראה המתייחסת לגודלה של הקבוצה כתנאי לאישור התובענה א

נו, נבהיר כייצוגית. אך מאחר שתנאי זה נגזר מאופיו ומהותו של ההליך, לעניות דעת
 גם בתנאי זה. עומדתכי התובענה שלפנינו 

 הסעדים
ל . 231 

כל האמור לעיל, זכאים המבקשים ו/או מי מטעמם וכל אחד ואחד מחברי  אורל
 הקבוצה לסעדים המפורטים להלן, כולם או חלקם:

 
פ . 231 

 תחתסק דין המחייב את המשיבה להפסיק באופן מיידי לחדול מלמכור מוצרים פ
 שה.הסתרת מידע כנטען בבק

 
פ . 232 

סק דין המחייב את המשיבה לשנות את הפרסום על גבי המוצרים באופן שבו פ
 הכמות המדויקת של הנתרן במוצר. תפורט
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ל . 233 
פצות את חברי הקבוצה בגין הנזקים הממוניים והלא ממוניים שנגרמו להם עקב ל

 מעשיהן ו/או מחדליהן של המשיבה.
 

ל . 234 
רה את הוראות הדין כמפורט , ליתן פסק דין המצהיר, כי המשיבה הפחילופיןל

 בבקשה זו.
 

ל . 236 
חילופין, ליתן כל פסק דין הצהרתי הנראה לבית המשפט נכון וצודק  חילופיל

 בנסיבות הענין.
 

ל . 235 
 פסוק למבקשים ו/או למי מטעמם גמול בהתאם להוראות החוק והפסיקה.ל

 
ל . 232 

לב"כ המבקשים שכר טרחה בהתאם להוראות החוק והפסיקה. המבקשים  פסוקל
כי שכר הטרחה והגמול ייקבעו באחוזים מגובה ההטבה לחברי הקבוצה, תוך  יטענו,

התחשבות בחשיבות הציבורית והתועלת, לרבות ההעבודה היסודית שהושקעה 
בהגשת התובענה וכתיבתה. בשלב זה נמנעים המבקשים ממתן התייחסות מספרית 

והסכומים  לשיעור שכר הטרחה והגמול וזאת בהיעדר נתונים בדבר גודל הקבוצה
 שנגבו מחברי הקבוצה.

 

 הלימות הייצוג
ע . 238 

ו"ד טל לביא עוסק בתובענות ייצוגיות וככל שיידרש ייפרט את התובענות ע
המנוהלות כיום על ידו ובין היתר יציג תוצאות תובענות ייצוגיות שהסתיים הייצוג 

 בהן.
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 דברי סיום
ע . 239 

וראות החוק באופן מובהק ניינה של תובענה זו כפי שפורט בבקשה זו בהפרת הע
והפרת חובות חקוקות. מדובר בפרשייה של אי גילוי פרטים מהותיים עד כדי 

 לכאורה רשלנות פושעת. עסקינן בפרשה חמורה של הטעיה צרכנית.
 

ל . 241 
מיטב ידיעת ב"כ המבקש ולאחר בדיקה בפנקס התובענות הייצוגיות, לא הוגשה ל

כנגד  או דומה לענין נשוא בקשה זו בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה זהה
 המשיבה.

 
ב . 241 

, אמו של המבקש, אשר הינו 2אישור זו נתמכת בתצהירה של המבקשת מס'  קשתב
 קטין.

 

 

_______________ 

 טל לביא, עו"ד

 םב"כ המבקשי

 


