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 .₪ 3,399: מבקשתשל ה האישיהערכת הנזק 
 ₪. מיליון 979 -כ :הערכת הנזק הקבוצתי

 
 1בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  
  התביעה העיקריתבד בבד עם הגשת בזאת, להגיש לבית המשפט הנכבד,  תמתכבד מבקשתה

( לחוק 5א)1בקשה לאישור התביעה כייצוגית, בהתאם לסעיף , "(התביעה)להלן: " בתיק דנן
 ."(חוק תובענות ייצוגיות"להלן: ) 5112-ייצוגיות, התשס"ותובענות 

 
 כתב התביעה.מצ"ב  3נספח 

 
 בתמיכה לבקשה. מבקשתהמטעם תצהיר מצ"ב  8נספח 

 
 :בית המשפט הנכבד מתבקש להורות כדלקמן

 
 , כתובענה ייצוגית;דנןובבקשה בתביעה להכיר  .5
 
תוגדר באופן  מוצע, כי הקבוצה .הגדיר את הקבוצה, אשר בשמה תנוהל התובענה הייצוגיתל .5

 הבא:
 

יופלה פרי ופרילי, בשבע השנים , המשיבה מעדנירכש את  "כל אדם אשר 
 "(.הקבוצה)להלן: "     "האחרונות 

 
, או כל סעד אחר לטובת הקבוצה, הקבוצהכספי לכל אחד מחברי פיצוי  הורות על תשלוםל .3

 נכבד ימצא לנכון בנסיבות העניין.כולה או חלקה, או לטובת הציבור, כפי שבית המשפט ה

 
לעניין גובה הנזק והפיצוי, המבקשת שומרת על זכותה לערוך שינויים בתחשיב הנזק ולהציגו  .2

 במדויק במסגרת בירור התובענה, ולאחר שיתקבלו מלוא הנתונים מהמשיבה.
 
 כפי שבית המשפט הנכבד ימצא לנכון בנסיבות, ליתן צווים הצהרתיים ו/ או צווי עשה .1

 ;העניין
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וליתן הוראות נוספות כפי , עיתונים יומיים שניבלהורות כי ההחלטה בבקשה זו תפורסם  .2
תישא  השימצא בית המשפט הנכבד לנכון בדבר אופן הפרסום כאמור, ולקבוע כי המשיב

 בהוצאות הפרסום. 
 

כוח הקבוצה במסגרת  יכבא וישמש הכוח יאת הקבוצה, וכי בא תייצג מבקשתלקבוע כי ה .0
 יהול התובענה הייצוגית;נ

 
, וזאת באחוזים מגובה ההטבה הכוח יושכר טרחה לבא מבקשתגמול מיוחד ללפסוק  .4

, או בכל דרך אחרת כפי שבית המשפט הנכבד ימצא לנכון בנסיבות שתיפסק לחברי הקבוצה
 ;העניין
 

ר על פרט, שיש בו כדי לשפוך אוכל מסמך ו/או ערוך כדין,  בתצהיר ,לגלותלהורות למשיבה  .0
   סכום הפיצוי וכיוצ"ב(;היקף המכירות, העניינים נשוא הבקשה דנן )כגון: גודל הקבוצה, 

 
 לחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו ובשכר טרחת עורכי הדין, בצירוף מע"מ כדין. .51

 
 :הבקשה יואלה נימוק

 
 תמצית הבקשה בקליפת אגוז -א'חלק 

 
, בוטה באופןעושה דין לעצמה ומפרה  במקרה חמור ובוטה במיוחד, בו המשיבה עסקינן .55

 ןלענייבנוגע , ה הנוגעת לבריאות הציבורלרבות חקיקאת הוראות הדין,  וחד משמעי מכוון
 .על גבי אריזות מוצריההמידע המסומן  ונכונות בינה לבין לקוחותיה, הלא זה אמינות מהותי

 

של קהל הלקוחות  תמשמעיוחד  , מכוונת, בוטהתדורסניכמו כן, תובענה זו עניינה בהטעיה  .55
 "(חוק הגנת הצרכן)להלן: " 5045-חוק הגנת הצרכן, תשמ"א, בניגוד להוראות בידי המשיבה

 .והעלמת מידע מהותי בנוגע להימצאות חומרים משמרים במוצרים, נשוא בקשה זו
 

המיוצרים " בהתאמה(, פרילי" -" ויופלהלמרות שהמוצרים יופלה פרי ופרילי )להלן: " .53
החומר )להלן: "  E202פוטסיום סורבטמסוג מכילים חומר משמר ים ע"י המשיבה, והמשווק
, נמנעה המשיבה מציון רכיב משמר אשר נועד להאריך את חיי המדף של המוצרים, "(המשמר

 .זה ברשימת הרכיבים, בניגוד לדין, כפי שיפורט להלן
 

 .צילום יופלה פרימצ"ב  א'3נספח 
 .צילום פרילימצ"ב  ב'3נספח 
 

בו במסגרת תגובה לתחקיר  הודתה, משום שהמשיבה אינו שנוי במחלוקתהאמור לעיל  .52
אולם לטענתה, התנהגותה זו אינה  .55.0.51532באתר כלכליסט מיום דנן  עיתונאי בנושא

במלואה,  . בכדי לסבר את העין, תצוטט להלן תגובתה של המשיבהמפרה את הדין, ולא היא!
 ת כאמור:כפי שפורסמה בכתבה העיתונאי

 
תנובה מייצרת את המוצרים ומסמנת אותם כנדרש על פי הדין. 'כלכליסט' פנה "

לתנובה כבר לפני כחודש וקיבל מענה שלם ומקצועי לכל השאלות שהעלה. 
משנתברר כי הטענות העיקריות כלפי תנובה חסרות יסוד, מתמקדת הכתבה 

לכך היא הניסיון בטענות סרק אחרות, תוך הצגה מגמתית של הדברים. דוגמה 
 .''לגמד' הוראת תקן תקפה אשר תנובה פועלת על פיה, ולהציגה כ'הערת שוליים

  
החומר המשמר, תנובה מייצרת את המוצרים ומסמנת אותם כנדרש על פי הדין. "

המצוי בהם בכמות מזערית, מקורו במחיות הפרי, והוא נועד למנוע התפתחות 
ן קובע במפורש שאין חובה לציין את . התקשמרים ועובשים טרם השימוש בהן

החומר המשמר ברשימת הרכיבים, וזאת משום שמדובר בריכוז מזערי ביותר 
(. ישנם תקנים אחרים אשר על פיהם נדרש לציין קיומם של חומרים 1.15%)

משמרים במוצרים אחרים, ותנובה נוהגת על פיהם ומציינת זאת על גבי אריזות 
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התאם לנדרש על פי הדין. "גם המצג בטענה ולפיו המוצרים הרלבנטיים בדיוק ב
המומחים 'חלוקים בדעותיהם' לגבי השימוש בחומרים משמרים עלול להטעות את 
הציבור. השימוש בחומרים משמרים מותר על פי תקני ארגון הבריאות העולמי. 
תעיד על כך החלטת ועדת המומחים של ארגון הבריאות העולמי, שקבעה כי לנוכח 

שבאכילת עובשים ושמרים יש להעדיף שימוש בחומרים משמרים  הסיכון
בריכוזים המאושרים. עוד יובהר כי תנובה לא הנחתה את נציגי שירות הלקוחות 
שלה למסור לפונים כי אין חומר משמר במוצרי היוגורט עם פירות. מכל מקום, 

מדויק  בעקבות פניית העיתון נבדק נושא זה כדי לוודא כי המידע שיימסר יהיה
 ."והמתעניינים ייענו כי במוצר מצוי חומר משמר בכמות זניחה

 
 .התחקיר העיתונאי באתר כלכליסט -העתק הכתבהמצ"ב  9נספח 

 

תקנות בריאות הציבור )מזון( )תוספי הוראות מפרה המשיבה, בין היתר את , בעשותה כן .51
חובה ברורה לסמן את "(, אשר קובעות תקנות בריאות הציבור)להלן: " 5115-מזון(, תשס"א

  אין חולק, כי המשיבה כשלה בכך. החומר המשמר ברשימת הרכיבים של מזון ארוז מראש.
 

ומבצעת עוולה של הפרת  5045-בנוסף, מפרה המשיבה את הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א .52
 חובה חקוקה ורשלנות.

 

בנוגע מלא  מידעמכבדת את אוטונומית הפרט של צרכניה ואת זכותם לקבל  אינההמשיבה  .50
רכיבים המרכיבים את המוצרים נשוא הבקשה, ובכך מונעת מהם את החופש לבחור, באופן ל

 מושכל, אם לצרוך את המוצרים, אם לאו! 
 

להפר מכל האמור לעיל, עולה תמונה עגומה לפיה, בחרה לה המשיבה, לעשות דין לעצמה ו .50
ואמין ולדאוג  , ברורלו מידע מלא להגן על הצרכן, לספקהיא הוראות דין מחייבות שמטרתן 

   !ושקולה כי בחירתו הצרכנית תהיה מושכלת

 

לאכוף את בכלי החזק של תובענה ייצוגית, במטרה  להשתמש ראוימקרה קלאסי, בו זהו  .54
 . הדין ולהרתיע מפני הפרתו

 
  העובדתית והמסכתהצדדים  -חלק ב'

 
 הצדדים

 
אשר נוהגת לרכוש את מוצרי , שפרעם ת העירתושב, 52בת אישה צעירה  ההינ מבקשתה .50

 .היותם נטולי חומרים משמריםטעמם הטוב ובשל המשיבה נשוא הבקשה, בשל 

 

המשיבה הינה חסידה של אוכל בריא, אשר אינו מכיל תוספי מזון למיניהם שאינם נחוצים  .51
 מבחינה המרכיב התזונתי. 

 
הערך התזונתי של המוצר על לפני כל קניה, נוהגת המבקשת לבדוק את רשימת הרכיבים ואת  .55

 מנת לוודא, שאכן המוצר אינו מכיל תוספי מזון מיותר למיניהם, לרבות חומרים משמרים.
 

כך היא עשתה בכל קניה של מוצרי יופלה ופרילי, כאשר היא הסתמכה על הרישום של  .55
ר רשימת הרכיבים של מוצרים אלה, לפיו לא הופיע כל סימון, כי המוצרים מכילים את החומ

 המשמר.

 

. המשיבה וכפי שהיא מעידה על עצמה מליםבלהכביר המשיבה אין כמובן צורך אודות על  .53
  3באתר האינטרנט שלה, הינה קונצרן המזון הגדול בישראל.
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באתר האינטרנט של המשיבה ישנו דף מיוחד, הקרוי "המצפן התזונתי", בו מפורסמת  .52
מתגאה המשיבה, כי היא מייצרת מגוון המשיבה את האמנה שלה למצפן התזונתי. בדף זה, 

4רחב של מוצרים ללא חומר משמר בשלל קטיגוריות, לרבות מעדנים ויוגורטים.
 

 
 למשקל שנותן הצרכן הישראלי למוצרים נקיים מחומרים משמרים. ערה, כנראה,המשיבה  .51

לראיה, חלק עיקרי מהמצפן התזונתי שלה, היא מקדישה לעובדה, כי היא מייצרת מוצרים 
 ללא חומר משמר.

 
, קשה היה לפספס במהלך השבועות האחרונים את הקמפיין הרחב שהעלתה יתרה מזו .52

לגבינת עמק ללא חומר משמר. אף שמדובר רק במוצר אחד מתוך מגוון רחב של  המשיבה
גבינות עמק המכילות חומרים משמרים, השקיעה תנובה כמיליון דולר במהלך החודשיים 

 !רתי מקיף לחשיפת מידע זהין תקשוהאחרונים בקמפי
 

היה על המשיבה לכבד את אמנת "המצפן התזונתי" שהיא בעצמה הגתה. לא יעלה על הדעת,  .50
כי מי שמתיימר להוביל את מהפכת המזון הבריא בישראל, יעלים מקהל לקוחותיו עובדות 

  !מהותיות בנוגע להימצאות רכיבי מזון, שבינם לבין בריאות אין כל קשר

 
 שה סיפור המע

 
, מבלי לשמור חשבונית בגין כמעט שבועי, על בסיס יופלה ופריליאת רכוש ל תנוהג מבקשתה .54

₪.  2.0 -ל₪  5.0גרם( נעים בין  511מחירי מוצרי יופלה בטעמים השונים ). קניותיה כאמור
 ₪. 2.1 -ל₪  3מחירי מוצרי פרילי בטעמים השונים נעים בין 

 
היא האם המזון מכיל חומרים , לרכישת מוצרי מזון מבקשתהכאמור, שיקול מרכזי מבחינת  .50

משמרים. המבקשת רוכשת יופלה ופרילי משום שלא מסומן על אריזותיהם כי הם מכילים 
 חומר משמר, ובהסתמך על כך.

 
, לאחר שקראה את הכתבה האמורה לעיל 55.0.5153המבקשת נדהמה לגלות ביום  .31

מסתירה מהם את העובדה, כי המוצרים בכלכליסט, כי המשיבה מטעה את לקוחותיה ו/או 
 אינו מסומן על האריזה. רנשוא הבקשה, מכילים חומר משמר, על אף שהדב

 
תגובתה של המשיבה, לפיה, על אף שהיא מודה בדבר, לדידה היא אינה מפרה את הדין,  .35

"הרתיחה" ממש את המבקשת, אשר חשה מרומה, מבוזה ומושפלת. איך יעלה על הדעת, היא 
 צמה, שהמשיבה יודעת על קיומו של החומר המשמר ולא גילתה זאת ללקוחותיה.חשבה לע

 
באותו הרגע, חשה המשיבה אפילו בחילה, משהיא הכניסה לקיבתה, במשך שנים, חומרים  .35

 יתה מסכימה להכניסם, אילו ידעה על קיומם במוצרים. ישמעולם לא ה
 

ממוני ולא ממוני. המבקשת  ,בהתנהגותה המתוארת לעיל, גרמה המשיבה למבקשת נזק רב .33
רכשה במשך השנים מוצרים שאין לה בהן שום ענין. אילו ידעה המבקשת, כי המוצרים יופלה 

 ופרילי מכילים חומר משמר, היא לא הייתה רוכשת אותם. 
 

ולאור העובדה, כי המבקשת כן חוותה בעבר הנאה מסוימת מהמוצרים, בנסיבות העניין,  .32
מעלות הרכישות הכוללת של יופלה ופרילי. המשיבה אינה  5/3של סביר לבקש השבה  זה יהיה

זוכרת ואינה יכולה לדייק בסך הכולל של הסכום אותו שילמה על מוצרים אלה במשך 
₪  5,111אי לכך, תבקש המבקשת השבה של  .₪ 3,111השנים, והיא מעריכה אותו על סך של 

  בגין הנזק הממוני שנגרם לה. 
 

הנזק הלא ממוני, אשר גרמה המשיבה למבקשת, המתבטא א וכך, המ לא פחות חמוראבל  .31
, ושלילת זכותה לבחירה צרכנית מושכלת פגיעה באוטונומיה של הפרטבתחושות קשות של 

עוגמת נפש ואובדן אימון ביצרני מזון ביזוי תסכול, השפלה, , בחילה וגועלנוחות,  אובדן
     ₪. 399לא ממוני זה בגובה המבקשת מעריכה את נזקה האישי בגין נזק  .אחרים
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 E202פוטסיום סורבט  -חומר משמר
 

על מנת לסבר את העין, נביא להלן הסבר על אודות המושגים החשובים לענייננו. תחילה,  .32
5"חומר משמר" מתוך האתר של ויקפדיה:נעמוד על ההגדרה של 

 
 

המאריך את הזמן בו המזון נותר טרי. חומר משמר  תוסף מזון ואה משמר חומר"
של מיקרואורגניזמים  םמקשה על גדילתהמהיר של המזון ו חימצונו מונע את

 בתוכו. 

 
שתי הסיבות המרכזיות לשימוש בחומרים משמרים הן מניעת הרעלות מזון 

של מוצרי המזון תוך שינוי מינימלי בטעמם של המזונות.  חיי המדף והארכת
הארכת חיי המדף של המזון מאפשרת למשווקי המזון להרוויח יותר כסף 
באספקה פחות תכופה של מוצריהם ומאפשרת ללקוחות לקנות מזון לעתים פחות 
תכופות. לפני שנעשה שימוש בחומרים משמרים, שימור מזון נעשה בעיקר 

 .וייבושו של המזון תבלינים בעזרת
 

, ניטריטיםת, שונו חומצות כמום משמרים עשויים להיות מסוגים שוניחומרים 
חומרי  .חיידקיםאו ב פטריותרים שמקורם בוכן חומ ,פוספטים ,ניטראטים

ומלחי סורבט,  (יינותבעיקר ב( )E220) חמצנית-דו גופרית שימור נפוצים הם
וחומרים E  ויטמין ,נתרן ,סידן ,אשלגן של ובנזואט פורמאט ,מטה ביסולפיט

סינתטיים המקשים על חימצון. טכנית, אפשר להשתמש גם 
כחומר אולם הדבר אסור עבור מרבית המוצרים במרבית  אנטיביוטיקהב

 ".המדינות

 

 -הוא מלח הפוטסיום )אשלגן( של חומצה סורבית. הוא מסומן כ, E202 פוטסיום סורבט .30
E202 ומשמש במאכלים בעלי דרגת חומציות נמוכה (pH  :כגון מוצרי חלב. מטרתו ,)גבוה

למנוע ִהווצרות פטריות ועובש. הפוטסיום סורבט בצורתו הטהורה עלול לגרום לגירויים בעור 
 6)גורם לסרטן(. ובעיניים, ובחשיפה כרונית הוא עלול להיות מוטגני

 
 עילות המשפטיותה -'גחלק 

 
 ת תביעה מכוח חוק הגנת הצרכןעיל -(3)'ג

 

לחוק  5כהגדרת המונח בסעיף  , "עוסק" בגדר הינה המשיבהאין חולק, כי, בנסיבות העניין,  .34
 . "הלקוח" ההינ מבקשתוכי ההגנת הצרכן, 

 

לחוק הגנת  5 ףאת סעי ההמשיב הלעיל, הפרבהרחבה במחדליה, כפי שתוארו /או במעשיה ו .30
 :לאמורהצרכן, 

 

 איסור הטעייה"
, בכתב או בעל פה או בכל במחדלאו  במעשה –לא יעשה עוסק דבר  א() .8

צרכן  העלול להטעות –דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 
הטעיה(; בלי לגרוע מכלליות האמור יראו  –בכל ענין מהותי בעסקה )להלן 

 סקה:עענינים אלה כמהותיים ב

 שירות; , הכמות והסוג של נכס אוהמהות, הטיב (3) 

 של נכס; והמרכיביםהמידה, המשקל, הצורה  (8) 

 מועד ההספקה או מועד מתן השירות; (3) 
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99_%D7%9E%D7%93%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99_%D7%9E%D7%93%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%95-%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%95-%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%94_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%94_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%94_%D7%91%D7%A0%D7%96%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%94_%D7%91%D7%A0%D7%96%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%9C%D7%92%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%9C%D7%92%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%A8%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%A8%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%98%D7%9E%D7%99%D7%9F_E
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%98%D7%9E%D7%99%D7%9F_E
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8
http://briuton.co.il/?p=2131#סולפיטים


6 
 

שניתן  התועלתהשימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות,  (9) 
 הכרוכים בהם; והסיכוניםלהפיק מהם   

 דרכי הטיפול בנכס; (7) 

 זהות היצרן, היבואן או נותן השירות; (6) 

 י המסחרי של הנכס או השירות;השם או הכינו (0) 

 מקום הייצור של הנכס; (2) 

 תאריך הייצור של הנכס או תאריך תפוגתו; (4) 

החסות, העידוד או ההרשאה שניתנו לייצור הנכס או  (39) 
 ירות;שלמכירתו או למתן ה  

 התאמתו של הנכס או השירות לתקן, למיפרט או לדגם; (33) 

ם או חמרים המיוחדים או קיומם של חלפים, אביזרי (38) 
 המתאימים לתיקון הנכס או לשימוש בו;  

לרבות   המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר, (33) 
 תנאי האשראי ושיעור הריבית;  

חוות דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שניתנו לגבי טיב  (39) 
  הנכס או השירות, מהותם, תוצאות השימוש בהם,  
 נים הכרוכים בהם;והסיכו  

 השימוש הקודם שנעשה בנכס או היותו חדש או משופץ; (37)  

 שירות אחזקה ותנאיו; (36) 

 תנאי אחריות לנכס או לשירות; (30) 

 ת הטובין שבמלאי מסוג נושא העסקה;וכמ (32) 

 היות העסקה שלא במהלך עסקים; (34) 

נכסים  היות מקורו של הנכס הנמכר בפשיטת רגל, בכינוס (89) 
 או בפירוק של חברה;  

 תנאי הביטול של עסקה. (83) 

  

לא ימכור עוסק, לא ייבא ולא יחזיק לצרכי מסחר נכס שיש בו הטעיה  ב()
 מתן שירות.לולא ישתמש בנכס כאמור 

(לא יציב עוסק שלט ולא יודיע בכל דרך אחרת, שאין הוא אחראי לכל 3ב)
 או בחצריו. נזק גוף העלול להיגרם לצרכן בתחום העסק

(עוסק המודיע, בכל דרך שהיא, שאין לצרכן זכות לבטל עסקה, או 8ב)
פו, יסייג את הודעתו באופן שיובהר כי האמור בהודעה סלקבל חזרה את כ

 אינו חל במקרים שנקבעו לפי חוק.

 ".ג(הוראות סעיף זה יחולו גם על פרסומת.)

 
 2 ףאת סעי ההמשיב הה לעיל, הפרבמחדליה, כפי שתוארו בהרחב/או במעשיה ויתרה מזו,  .21

 :לאמורלחוק הגנת הצרכן, 
 

 חובת גילוי לצרכן"
 –לצרכן  לגלות חייבעוסק  א() .9

, הידועים לוכל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת  (3) 
 המפחיתים באופן משמעותי מערכו של הנכס;  

ונה בנכס המחייבת החזקה או שימוש בדרך מיוחדת ככל ת (8) 
למנוע פגיעה למשתמש בו או לאדם אחר או לנכס תוך  כדי  
 שימוש רגיל או טיפול רגיל;  

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

ולם תהא זו הגנה לעוסק אם הוכיח כי הפגם, האיכות או התכונה או א 
 "י בנכס היו ידועים לצרכן.תהפרט המהו 
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 "ף קטן )א( יחולו גם על שירות.הוראות סעי ב() 

 

 סמנתמ אינהומגלה  אינה הרחבה לעיל, המשיבהכמפורט ב -אין טעם לחזור על הדברים .25
למרות החומר המשמר, , את יופלה ופרילי על גבי אריזות מוצריברשימת הרכיבים 

להטעות צרכן מן השורה  עלולדבר אשר שהימצאותו ידועה היטב למשיבה )עפ"י הודאתה(, 
 בעסקה.  זה מהותי ןייבענ

 

מודעת היטב למודעות הגוברת בקרב הצרכן הישראלי לחשיבות העובדה, כי המשיבה  .25
מוצרים נטולי חומרים משמרים ותוספי מזון אחרים, הרי שאין מנוס מלקבוע, כי מחדלה של 

 המשיבה הינו מכוון, במטרה להעלים מעיני הצרכן את הימצאות החומר המשמר.
 

. אין חולק, כי יהיה סביר וברור כולה לצפות בוודאות לאותו נזק שגרמההייתה י המשיבה .23
ושלילת  פגיעה באוטונומיה של הפרטפגיעה באוטונומית הפרט,  תחוש מבקשתלהניח, שה

עוגמת ביזוי תסכול, השפלה, בחילה וגועל, נוחות,  אובדן, זכותה לבחירה צרכנית מושכלת
 .נפש ואובדן אימון ביצרני מזון אחרים

 
 עילת הפרת חובה חקוקה -(8ג')
 

 לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[, קובע כי: 23סעיף  .22
 

 הפרת חובה חקוקה"
פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו מ  ()א. 63

והחיקוק, לפי פירושו  —למעט פקודה זו  —על פי כל חיקוק 
ה הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמ

נזק שאליו נתכוון ה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של
אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה  םהחיקוק; אול

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

ענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו ל  ()ב 
הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו  של פלוני, אם לפי פירושו

אדם בכלל או -ם של בניתאותו פלוני או לטובתם או להגנל ש
 אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני."-של בני

 

 עוולת הפרת חובה חקוקה טומנת בחובה חמישה יסודות: .21
 קיום חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק. (5)

 החיקוק נועד לטובתו של הניזוק. (5)

 הפר את החובה המוטלת עליו.המזיק  (3)

 ההפרה גרמה לניזוק נזק. (2)

 הנזק אשר נגרם הוא מסוג הנזקים אליו מתכוון החיקוק. (1)
 

  5115-)מזון( )תוספי מזון(, התשס"א תקנות בריאות הציבור
 

לתקנות בריאות הציבור, שעניינו סימון מזון  2, כי המשיבה מפרה את סעיף המבקשת תטען .22
 המכיל תוסף מזון. וכך קובע הסעיף:

 
"6 .   

  סימון מזון המכיל תוסף מזון
וספת הראשונה, תארוז מראש המכיל תוסף מזון מן המפורטים במזון )א( 

יסומן ברשימת הרכיבים שבו, בשם תוסף המזון וכן באחד משמות 
הקבוצות המפורטות בתוספת השניה בהתאם למטרתו הטכנולוגית 

 . העיקרית
בתוספת  שאינו מן המפורטים תוסף מזוןמזון ארוז מראש המכיל ( ב)

 במזון, בשם תוסף המזון או מספר ברשימת המרכיבים, יסומןהראשונה 
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שלו וכן באחד משמות הקבוצות המפורטות בתוספת השניה בהתאם  E-ה
 . לוגית העיקריתלמטרתו הטכנו

מזון לא יסומן במילים "בלא" תוסף מזון או קבוצת תוספי מזון ( ג)
כמפורט בתוספת השניה, זולת אם המזון אמנם אינו מכיל את תוסף המזון 

 "ב.יאו תוסף מזון מאותה הקבוצה כאמור, לרבות בתסח
 

מזון, שאינו מן )ב( הנ"ל. החומר המשמר הינו תוסף 2אין חולק, כי המשיבה מפרה את סעיף  .20
 המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות בריאות הציבור. 

 

אי לכך, היה על המשיבה לסמנו ברשימת הרכיבים של מוצריה, פרילי ויופלה, בשמו  .24
(, Preservatives  - שמריםמ( וכן בשם הקבוצה )E202( או במספרו )פוטסיום סורבט)

 בהתאם למטרתו הטכנולוגית של החומר המשמר.
 

חולק, כי המשיבה כשלה בסימון מוצריה, נשוא הבקשה, עפ"י האמור לעיל, ובכך הפרה אין  .20
 .לחוק הגנת הצרכן 2 -ו 5ות, לרבות, סעיפים חקוקות חוב

 
 , כי החיקוקים הנ"ל נועדו להגן על טובתה של המבקשת וטובת יתר חברי הקבוצה. אין חולק .11

 
וראות החיקוקים הנ"ל וכי הנזקים יום את ה-יתרה מזו, אין ספק, כי המשיבה מפרה יום .15

 אותם חיקוקים. ניםמתכוו הםמסוג הנזקים אלישנגרמו למבקשת וליתר חברי הקבוצה הם 
 

אשר על כן, ברי כי תובענה ייצוגית הינה הדרך היעילה במקרה זה, לאכוף על המשיבה את  .15
 .קיום הוראות הדין, שלמותר לציין את חשיבותן הרבה

 

. אין חולק, כי יהיה סביר וברור צפות בוודאות לאותו נזק שגרמההמשיבה הייתה יכולה ל .13
ושלילת  פגיעה באוטונומיה של הפרטפגיעה באוטונומית הפרט,  תחוש מבקשתלהניח, שה

עוגמת ביזוי תסכול, השפלה, בחילה וגועל, נוחות,  אובדן, זכותה לבחירה צרכנית מושכלת
 .נפש ואובדן אימון ביצרני מזון אחרים

 
 רשלנותהעילת  -(3ג')
 

תחילתם בהפרת הוראות  , כפי שתוארו בהרחבה לעיל,של המשיבה ו/או מחדליהמעשיה  .12
חובות חקוקות בספר החוקים וסופם ברשלנות. אם כי, המונח "רשלנות" עושה חסד עם 

 .ההמשיב

 

 לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[, קובע כי: 31סעיף  .11
 

 רשלנות"
ן לא היה עושה באותן נסיבות, או ה אדם מעשה שאדם סביר ונבועש. 37

לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או 
, תשבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירו

שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט 
אדם הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס ל —יבות נסבאותן 

אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו 
 ."רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה

 
ויתר חברי הקבוצה בחובת זהירות מושגית וקונקרטית.  מבקשתכלפי ה החב ההמשיב .12

 וליתר חברי הקבוצה נזק. מבקשתל מהחובת זהירות זו וגר ההפר ההמשיב

 

, בבחינת "הדבר מדבר בעד עצמו", ההראיה שלא התרשל הת תטען, כי על המשיבהמבקש .10
הואיל ואין לה כל ידיעה ו/או היכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות המדויקות שגרמו 

 ה, באמצעות פעולות שהין בשליטתהו/או מי מטעמ המשיבהלנזקים. הנזקים נגרמו ע"י 
 הלא נקט הישבות יותר עם המסקנה כי המשיבהמלאה, ונראה כי, עובדות המקרה דנן מתי

 .זהירות סבירה כאמור הנקט יאזהירות סבירה מאשר עם מסקנה שה
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מתבטאת, בין היתר, במעשים ו/או במחדלים  הו/או מי מטעמ המשיבהרשלנותה של  .54
 הבאים:

 
התרשלה בקיום חובותיה לסמן את המוצרים נשוא הבקשה בהתאם להוראות  .א

 ו/או        הדין 

 ו/או  מעשים שעוסק סביר לא היה עושה באותן נסיבות שתהע .ב

באותן ונוקט שעוסק סביר היה עושה ולא נקטה פעולות מעשים  תהעשלא  .ג
 .נסיבות 

 

. אין חולק, כי יהיה סביר וברור המשיבה הייתה יכולה לצפות בוודאות לאותו נזק שגרמה .14
ושלילת  ונומיה של הפרטפגיעה באוטפגיעה באוטונומית הפרט,  תחוש מבקשתלהניח, שה

עוגמת ביזוי תסכול, השפלה, בחילה וגועל, נוחות,  אובדן, זכותה לבחירה צרכנית מושכלת
 .נפש ואובדן אימון ביצרני מזון אחרים

 
 הכלליים דיני החוזים עילות תביעה מכוח  -(9ג')

 

בדיני התנהגותה של המשיבה נגועה בחוסר תום לב מובהק, בניגוד לדוקטרינת תום הלב ש .10
 החוזים הכלליים. 

 

 )להלן: 5003-החוזים )חלק כללי(, התשל"גלחוק  30המשיבה הפרה את חובותיה לפי סעיף  .21
, כאשר לא פעלה לקיום חיוביה עפ"י ההסכם בינה לבין צרכניה בתום לב. כן "(חוק החוזים"

 . ויתר חברי הקבוצה מבקשתלחוק החוזים, כאשר הטעתה את ה 51הפרה המשיבה את סעיף 

 

הפרטים על גבי האריזות של מוצרי המשיבה מהווים למעשה מצג מצד המשיבה  יתרה מזו, .25
ויוצרים הצעה למכור את המוצרים עפ"י המצג כאמור. המדובר בהצעה לציבור, כמשמעות 

 .חוק החוזיםל 5המונח בסעיף 

 

י הרוכש את מוצרי המשיבות, מבצע למעשה קיבול בדרך של התנהגות לאותה הצעה, עפ" .25
 )א( לחוק החוזים.2הוראת סעיף 

 
, בעת רכישת מבקשתבמעשיה ו/או במחדליה, הפרה המשיבה את החוזה שנכרת בינה לבין ה .23

 המוצרים נשוא הבקשה.
 

כל את  וליתר חברי הקבוצה מבקשתבנסיבות אלו, ראוי כי כבוד בית המשפט יעניק ל .22
 .5001-של"אהתרופות אשר מעניק חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, ת

 
 עילת עשיית עושר ולא במשפט -(7ג')

 

חוק עשיית עושר ל 5, אף מכוח סעיף הממונינזקה את  מבקשתמחויבת להשיב ל ההמשיב .56
 :לאמור"(, הקובע חוק עשיית עושר ולא במשפט)להלן: " 5000-, תשל"טולא במשפט

 
י שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת מ"

המזכה(, חייב להשיב למזכה  -הזוכה( שבאו לו מאדם אחר )להלן  -ן )להל
ם לו את שלל -את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה 

 "שוויה.
 

 , בגובה הנזקמבקשתשלא כדין על חשבון ה הבמקרה זה התעשר האין ספק, כי המשיב .22
 לעיל. כמפורט, השנגרם ל הממוני

 
 נזק להכי לכאורה נגרם  ההוכיח מבקשתה -ישית עילת תביעה א -חלק ד'

 
 :( לחוק תובענות ייצוגיות, רשאי להגיש בקשה לתובענה ייצוגית5)א()2בהתאם לסעיף  .20
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)א(, המעוררת 3אדם שיש לו עילה בתביעה או בעניין כאמור בסעיף "
שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים 

 "בשם אותה קבוצה -עם קבוצת בני אדם

 

לשכנע את בית המשפט הנכבד,  מבקשתבשלב זה של הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, על ה .24
  7.עילת תביעה אישית, אך אין להעמיד בהקשר זה דרישות מחמירות לכאורה הכי עומדת ל

 

יודגש, כי הגישה המדוקדקת עם עילת תביעתו האישית של התובע הייצוגי עברה לה מן  .20
כהן -עם כניסת חוק תובענות ייצוגיות לתוקפו. וכך קבעה כבוד השופטת שטרסברגהעולם, 

 , לאמור:8בפרשת ברזני
 
... אין זה מן המידה לייחס לתנאי זה חשיבות מופלגת. בבחינת "

התקיימותו אין בית המשפט צריך לדקדק בבירור פרטי תביעתו האישית 
עומדת לו עילת תביעה של התובע הייצוגי, אלא די לו שייווכח שלכאורה 

 "להתעבר על ריב לא לו ... מבקשאישית, וכי אין המדובר במי ש

 

 , לאמור: 9בפרשת הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מבית המשפט חזר על עמדה זו  .01
 
... לפי הדין שקדם לחוק תובענות ייצוגיות, היעדרה של עילת תביעה "

בקשה לאישור תובענה אישית היה מביא, מיניה וביה, לדחייתה של 
ייצוגית. לכן, ניתן היה אף לסלק על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית 
מקום בו היה ברור על פני הדברים כי לא קיימת לתובע המייצג עילת 
תביעה אישית. חוק תובענות ייצוגיות שינה את דיני התובענות הייצוגיות 

היא זו הקבועה בישראל מבחינות שונות. ההוראה החשובה לענייננו 
( לחוק. לפי סעיף זה, על בית המשפט לאשר תובענה ייצוגית 8)ג()2בסעיף 

אף אם לא הוכיח התובע המייצג קיומה של עילת תביעה אישית )או קיומן 
((, וזאת בתנאי שהראה 3)-(3)א()9של אחת החלופות האחרות שבסעיפים 

פת התובע )א( ובכפוף להחל2כי התובענה שהגיש עומדת בתנאי סעיף 
המייצג. כלומר, קיימת מבחינה עקרונית אפשרות כי אף אם יתברר שלא 
עומדת לתובע המייצג עילת תביעה אישית, תאושר התובענה הייצוגית ... 

"  

 , את הדברים הבאים:10בפרשת הראלכבוד השופט א. קיסרי, קבע  .05
 

"... במקרה כזה, במקום שלכאורה מתקיימת עילה שניתן בגינה לאשר 
או  מבקשבענה ייצוגית, לא ייפגע ההליך אך בשל פגם שניתן לייחס לתו

 ."מבקשלתובע הייצוגי, כפי שטוענת המשיבה ביחס ל

 

דר' דרורה פלפל, אף הרחיקה לכת וקבעה בעניין זה בפרשת השופטת סגנית הנשיאה, כבוד  .05
 , לאמור:11קרן

 
עילת  לעמדתי, עילת התביעה עפ"י נוסח זה אינה חייבת בהכרח להיות"

יהיה בעל זיקה ועניין בתביעה  מבקשתביעה אישית, אלא אפשר לה שה
 מסוימת."

 

 ( לחוק תובעות ייצוגיות, קובע, כי בנוגע להוכחת הנזק, הרי ש: 5)ב()2סעיף  .03

 
 ".יראה כי לכאורה נגרם לו נזק מבקש..די בכך שה"
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, פ"ד מגן וקשת בע"מ נ' טמפו 5157616לפסק דינה בע"א  91דבריה של כבוד השופטת שטרסברג כהן בפסקה  :ראו 

 .295( 5נא)
8

 .286( 5, פ"ד נז)ברזני נ' בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מ 6795679דנ"א  
9

 (.92.8.5777, )פורסם בנבו און השקעות בע"מ-ע"מ נ' ארהבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב 5755677רע"א  
10

 (.57.97.5797, )פורסם בנבו לאה הראל נ' שטראוס מחלבות בע"מ ואח' 9951677. צת. 
11

 (.59.7.5792)פורסם בנבו, ירון קרן נ' פלאפון תקשורת בע"מ  597-95-71ת"צ  
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זק שנגרם לכל בתי המשפט אף קבעו, כי בשלב האישור אין כל צורך להראות לכאורה נ .02
 לאמור: הדין,לפסק  35בפסקה  12בפרשת שאולהקבוצה. וכך קבע כבוד השופט בנימיני 

 
יראה כי  מבקש"כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק, "די בכך שה

( לחוק(. בשלב זה אין צורך להראות 3)ב()9לכאורה נגרם לו נזק" )סעיף 
 נזק שנגרם לכאורה לכל חברי הקבוצה."

 

ור על הדברים שפורטו בהרחבה במסכת העובדתית והמשפטית לעיל, אין לחז אין טעם .01
  תה של המשיבה. גונזק עקב התנהלה כי לכאורה נגרם  ההוכיח מבקשתספק כי ה

 
 התקיימות התנאים לאישור התובענה כייצוגית -'החלק 

 
 כללי -(3)'ה

 
 :לחוק תובענות ייצוגיות מונה מהן תכליות החוק, וכך הוא קובע 5סעיף  .02

 

מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין הגשה וניהול   .3"
של תובענות ייצוגיות, לשם שיפור ההגנה על זכויות, ובכך 

 לקדם בפרט את אלה:

מימוש זכות הגישה לבית המשפט, לרבות לסוגי  (3)   
 המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים; אוכלוסיה 

 ;פרתואכיפת הדין והרתעה מפני ה (8)   

 ;מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין (3)   

 "ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות. (9)   
 

אין חולק, לאור המסכת העובדתית והמשפטית המפורטת בהרחבה לעיל, כי בקשה זו  .00
 לאישור תובענה ייצוגית מגשימה את התכליות הנ"ל.

 

וגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה לא תלחוק תובענות ייצוגיות קובע לאמור: " )א(3סעיף  .04
לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, מונה את  5סעיף " ...כמפורט בתוספת השניה

 העילות הבאות שבהם ניתן להגיש תביעה ייצוגית:
 

תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לעניין שבינו  .3"
 ".לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו

 
אין חולק, כי עניינה של בקשה זו והעילות המשפטיות, המפורטות בהרחבה במסכת  .00

לתוספת השנייה לחוק תובענות  5המשפטית והעובדתית לעיל, נופלים בגדר סעיף 
 ייצוגיות.  

 

 )א( לחוק תובענות ייצוגיות, הקובע כי:4התנאים לאישור תביעה ייצוגית מנויים בסעיף  .41
 

ט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא בית המשפ  )א(.  2"
 כל אלה: שהתקיימו

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או  (3)  
משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות    
 סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה;   

 להכרעהתובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת  (8)  
 ות הענין;במחלוקת בנסיב   

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

                                                 
12

 (.90.5.5778, )פורסם בנבואמיר שהי שאול נ' תדיראן מוצרי צריכה בע"מ  9756676ת.א.  
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 לבקש לערער על החלטה בענין זה;   

קבוצה ה חבריקיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל  (9)      
 ".וינוהל בתום לב. ייוצג   

 
 ולחברי הקבוצה מבקשתררת שאלות של עובדה ומשפט המשותפות להתובענה מעו - (8ה')

 אפשרות סבירה שהן תוכרענה לטובת חברי הקבוצה וקיימת

 

 מאותמעוררת שאלות חשובות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה גדולה של  התביעה .45
 .ההמשיב לקוחותאלפי 

 
 שותפות הבאות:מעוררת, בין היתר, את השאלות העובדתיות והמשפטיות המהתביעה  .45

 
 היתה המשיבה מודעת להימצאות החומר המשמר במוצרי יופלה ופרילי.האם  א.
 .החומר המשמר ברשימת הרכיביםהיה על המשיבה לסמן את האם  ב.
 , כאמור, עלול להטעות את חברי הקבוצה.סימוןאי ה האם .ג
 הפרה המשיבה הוראות חובות חקוקות, חוקאו במחדליה, ו/מעשיה האם ב .ד

 הגנת הצרכן וחוק עשיית עושר ולא במשפט. 
 עוולה המשיבה ברשלנות כלפי כלל חברי הקבוצה.האם במעשיה או במחדליה,  .ה
  הפרה המשיבה את דיני החוזים הכלליים.האם במעשיה או במחדליה,  .ו
  .לחברי הקבוצה כולםנזק  ההמשיבגרמה האם   .ז
צוי לטובת הקבוצה וזאת על מנת האם לחברי הקבוצה כולם עניין בפסיקת פי .ח

 ואכיפת הדין. להגשים את עקרונות ההרתעה
 

קיימת יותר מאפשרות סבירה שהתובענה תוכרע לטובת הקבוצה. העובדות  בעניינו .43
הינה בניגוד  הנתמכות בראיות ואינן מעלות מחלוקת של ממש, על כך שהתנהלות המשיב

  כלפי קבוצה גדולה של לקוחות. לדין, ומביאה לכדי ההפרות המפורטות בבקשה זו,

 

, ואף לפי כך, על סמך המסכת העובדתית והמשפטית לעיל, קיימת אפשרות סבירה .42
 חברי הקבוצה.ו מבקשתהשהתובענה תוכרע לטובת למעלה מכך, 

 
 בנסיבות העניין הוגנת להכרעה במחלוקתהוהדרך היעילה היא ייצוגית התובענה ה -(3ה')

 

חברי הקבוצה שייצוגן מבוקש, כלל אינם מודעים לזכויותיהם קיים חשש, כי חלק גדול מ .41
או שהינם חסרים את האמצעים הדרושים לשם ניהול הליך משפטי ולפיכך, בהיעדר 

 תובענה ייצוגית, הם לא יזכו בקבלת הסעדים המבוקשים, ועולם כמנהגו ימשיך לנהוג.

  

ן את הכדאיות לחברי העובדה שלכל חבר קבוצה נגרם נזק כלכלי נמוך, יחסית, מקטי .42
הקבוצות לתבוע באופן אינדיבידואלי, ועל כן תביעת הנזק המצרפי תהווה תמריץ ראוי 

 לניהול הליך משפטי.

 

 – השל המשיב היש בהגשת תובענה ייצוגית זו בכדי לתרום משמעותית להרתעת .40
במקרים כדוגמת המקרה  הלקוחות מלפגוע בצורה חמורה בציבור – הומעוולים כדוגמת

 נן. ד

 

 בדרך זו, תוגשמנה המטרות העומדות ביסוד חקיקת חוק תובענות ייצוגיות. .44
 

 ובתום לב בדרך הולמת עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל -(9ה')

 

לעניינם של שאר חברי  דומהבתובענה זו  הועניינ העל נפגעי המשיב יתנמנ מבקשתה .40
  הקבוצה.

 

מעשי אשר נפגע עקב  הלקוחותם כלל ציבור תביעה בש היוזמה והגיש הנקט מבקשתה .01
  .ההמשיבו/או מחדלי 
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בצורה קשה ממעשיה ו/או מחדליה  ה, אשר נפגעמבקשתלב בידי ה תביעה זו הוגשה בתום .05
 .השל המשיב

 

ממעשיה ומחדליה הנוגדים  הקודם כל, הוא כי תחדל המשיב מבקשתשל ה הרצונמשכך,  .05
 הדין.הוראות את 

 
הנמנה על חברי הקבוצה,  הלקוחותתפצה את ציבור  הי המשיבכ נתמעונייגם  מבקשתה .03

 אינם מודעים לזכויותיהם ואינם יכולים לעמוד על מימושן., ברובם, אשר
 

ים דין ותיק כיעור םשהינ ,האני טנוסשפיק רפול ו/או ע"י עוה"ד  מיוצגת מבקשתה .02
  .חום הצרכני., אשר מנהלים, ביחד ולחוד, תובענות ייצוגיות רבות, לרבות בתומנוסים

 
ובתום בדרך הולמת  עניינם של חברי הקבוצה ייוצגאי לכך, קיים יסוד סביר להניח כי  .01

 .לב
 

 הסעדים -הערכת הנזק  -חלק ו'

 
 מבקשתכפי שפורט לעיל, כתוצאה ישירה של מעשיה ו/או מחדליה של המשיבה, נגרם ל .02

 ₪. 5,111אישי בסך של  נינזק ממו

 

 מבקשתל ם, נגרה/או מחדליה של המשיבוית של מעשיה , כתוצאה ישירה וטבעכמו כן .00
פגיעה באוטונומיה של הפרט ושלילת זכותה בדמות לא ממוני נזק  קבוצההוליתר חברי 

לבחירה צרכנית מושכלת, אובדן נוחות, בחילה וגועל, תסכול, השפלה, ביזוי עוגמת נפש 
 511א ממוני בסך של המבקשת מעריכה את נזקה הל ואובדן אימון ביצרני מזון אחרים.

.₪ 

 

 5,511, על דרך ההמעטה, בגובה שלב זההאישי המצטבר בנזקה את מעריכה  מבקשתה .04
  .₪ 

 
לצורך הערכת הנזק הקבוצתי, ועד לקבלת מלוא הנתונים המדויקים מהמשיבה, בין  .00

את שוק , מבקשתהתעריך היתר, על אודות היקף המכירות שלה ומספר לקוחותיה, 
 מתוך מכירות אלו: .13בשנה₪ מיליון  511היקף מכירות של היוגורט עם פרי ב

 
 -לשנה ו ₪מיליון  551 -ל , השווה22% -כ הינו יופלהשל לצרכן היקף המכירות  -

 .לשבע שנים₪ מיליון  411
 
לשנה ₪ מיליון  31.51 -, השווה ל52.5% -היקף המכירות לצרכן של פרילי הינו כ -

 .לשבע שנים₪ מיליון  522.01 -ו
 
 איש. 5,111,111הצרכנים של מעדני המשיבה, נשוא בקשה זו, הינו  מספר -
 

 :ולסיכום
  
מסך היקף  5/3חלקית של מתבקש לחייב את המשיבה בהשבה בית המשפט הנכבד  .511

  .₪ מיליון 379 -הכל כבסך ו ,בשבע שנים האחרונות יופלה ופריליהמכירות לצרכן של 

 

לחייב את המשיבה לפצות את חברי בנוסף לאמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד  .515
בגובה  נזק זה יוערך. כפי שתואר לעילהקבוצה כולם, על הנזק הלא ממוני שנגרם להם, 

  .₪ מיליון 399, ובמצטבר כל חבר קבוצהל₪  511

 

מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבה לפצות את אזי ולאור הנתונים לעיל,  .515
  .₪ ליוןמי 979 -כחברי הקבוצה בסך כולל של 
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המשיבה מפרה את  הם, לפייםהצהרתי ויםצוליתן  הנכבד בית המשפטמתבקש בנוסף,  .513

, עשה ויצו הוראות הדין, אשר פורטו בהרחבה בחלק העילות המשפטיות לעיל, וכן ליתן
המשיבה עפ"י החוקים  ילסמן את כל מוצרלפעול עפ"י דין ועל המשיבה  יםהמור

 .התקנות הנ"לו
 

 הכוחעורך דין לבא  תושכר טרח בקשתמגמול ל -'חלק ז
 

בית המשפט הנכבד מתבקש לפסוק גמול הולם לתובע הייצוגי, וזאת על שטרח ונקט  .512
סיכון במידה את ה ומהוצאות ולקח על עצ םלייוזמה בהגשת תובענה ייצוגית זו, ש

   וחלילה תידחה התובענה.

 

שקף את המאמץ , המהולםת עורך דין בית המשפט הנכבד מתבקש לפסוק שכר טרח .511
 . , לרבות מחקר משפטי ועובדתי מקיףשהושקע בהכנת הבקשה והתובענה

 
או  ייקבעו באחוזים משווי הסכוםכוחה ושכר הטרחה לבא  מבקשתמומלץ, כי הגמול ל .512

נתונים  מבקשתזה, חסרים למוקדם לטובת חברי הקבוצה. בשלב  שייפסקו ההטבה
 ( לצורך הערכה מושכלת של גובההנמצאים בחזקתה הבלעדית של המשיב)שמהותיים 

   במספרים או אחוזים בעניין זה.     שלא לנקוב מבקשתהתעדיף לכן הנזק לקבוצה, 
 

לבא  ושכר טרחת עורך דין מבקשתללחלופין, מתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק גמול  .510
 כפי שיראה לו הולם וסביר בנסיבות העניין.לפי שיקול דעתו ו, כוחה

 
 

 רסוף דב -'חחלק 
 

 לאור סכום התובענהבבקשה, ן ולדוהמקומית עניינית הסמכות הלבית משפט נכבד זה  .514
 .ומקום ביצוע העסקאות נשוא הבקשה הייצוגית

 

תובענה ייצוגית, הבקשה כלאשר את לאור כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש  .510
 .מבקשתלדון בה ולהכריע בה לטובת ה

 
 ו.להיעתר לבקשה זמן הדין ומן הצדק  .551

 
 
 
 

________________________ 
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