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 בקשה לאישור תובענה ייצוגית כתובענה ייצוגית
 0002 - בקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו      

 

(, "התביעה"להגיש לבית המשפט הנכבד, בד בבד עם הגשת התביעה העיקרית בתיק )להלן: מתכבד  המבקש

"חוק תובענות )להלן:  0002-בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

 (.ייצוגיות"

 ".1" כנספח ןומסומתצהיר המבקש מצ"ב 

 ".0" כנספח ןומסומכתב תביעה מצ"ב 

 
   הנתבעת והמשיבה התובע המבקש יקראהדין, -תבי בכתבי המונחים זהות למען
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 : כדלקמןלאשר את הסעדים ו בזאת מתבקש הנכבד המשפט בית

 תובענות חוק מכח ייצוגית כתובענה"(, התובענה" – להלן) זו לבקשה המצורפת התובענה את לאשר .א

 נגד תביעה) לחוק יהיהשנ לתוספת 1 פרט י"עפ"( ייצוגיות תובענות חוק" – להלן) 0002-ו"התשס, ייצוגיות

 .להלן כמפורט, הייצוגית לתובענה בקשר הוראות ולתת(, הצרכן הגנת בחוק כהגדרתו עוסק

 התובענה מוגשת בשמה הקבוצה כי ייצוגיות תובענות לחוק( 1()א)10 -ו 10 לסעיפים בהתאם לקבוע

את אשר רכשו ו/או צרכו  , נשוא בקשה זויםהמוצרציבור רוכשי  -הצרכנים כל  תכלול את הייצוגית

 טבעול ו/או מן הצומח,  דלישס נקניקיות -  טבעולאו ו/  הצומח מן דק שניצל – טבעול :הבאים  יםהמוצר

החל   (ו/או "מוצר מן הצומח" "ים/)להלן "המוצר הצומח מן שניצל - טבעול/או והצומח  מן המבורגר  -

שנים עובר להגשת התובענה הייצוגית מיום אישור  7במהלך בארץ ו/או לחלופין  םומכירת םשיווקממועד 

  :כדלקמן תוגדר  (ו/או הנתבעת"המשיבה" )להלן:    בע"מ (1005) טבעולהמיוצר ו/או המשווק ע"י , הבקשה

 - להלן)של הנתבעת  ים" הנ"להמוצר" אתאו צרך  רכש אשר אדם כל תכלול המוצעת המיוצגת הקבוצה

מן "מוצרים  כ יםהמוצג יםלרכוש את המוצרתוך הטעיית חברי הקבוצה  "(המוצעת המיוצגת הקבוצה"

הפרת תוך , אחרים באמצעות או במישרין, הנתבעת  י"ע יםשווקמ ואשר" טבעול" המותג תחת, "הצומח

 בית יתבקש לחילופין. כמפורט בבקשה זו בהוראות הדיןהוראות חקוקות באשר לפרטי הסימון הנדרשים 

       ;לקבוצה אחרת הגדרה לקבוע הנכבד המשפט

 תוספת או/ו שינוי בכל, ייצוגית כתובענה התובענה את, ייצוגיות תובענות לחוק 15 לסעיף בהתאם לאשר .ב

 להבטחת ומתאים כהולם הנכבד המשפט בית' כב בעיני שיראה כפי הכל, עליהן יחליט המשפט בית' כב אשר

 ; הייצוגית התובענה של והוגן יעיל ניהול

 כוחו באי וכי הייצוגי התובע יהיה המבקש כי, ייצוגיות תובענות לחוק( 0()א)10 לסעיף בהתאם לקבוע .ג

 ; המייצג כוח -באי יהיו זו בקשה בכותרת המפורטים

 :כדלקמן, הינן התובענה עילות כי ייצוגיות תובענות לחוק( 5()א)10 לסעיף בהתאם לקבוע .ד

 "(;הצרכן הגנת חוק" – להלן) 1091-א"התשמ, הצרכן הגנת חוק לפי הטעיה .1.ד

 ;הצרכן הגנת לחוק( ב)5 בסעיף כמשמעותו הצרכן של מצוקתו ניצול בו שיש דבר עשיית .0.ד

 ;הצרכן הגנת לחוק 0 סעיף לפי הגילוי חובת הפרת .5.ד

 ; 1029 -ח"התשכ, המכר לחוק 11 סעיף הוראות הפרת .0.ד

 ג"התשל(, כללי חלק) החוזים לחוק 50 -ו 10 לסעיפים בהתאם לב בתום חוזה לקיים החובה הפרת .3.ד

 "(החוזים חוק" -להלן)  1075 –

 ;לפקודת הנזיקין 32התרמית, לפי סעיף עוולת  .2.ד

  1035-הפרת הוראות חוק התקנים התשי"ג  .7.ד

 "(; הנזיקין פקודת" -להלן[ )חדש נוסח] הנזיקין לפקודת 52-ו 53 בסעיפים כנוסחה, הרשלנות עוולת .9.ד

 עשיית חוק" – להלן) 1070 -ט"התשל, במשפט ולא עושר עשיית חוק לפי במשפט ולא עושר עשיית .0.ד

 "(;במשפט ולא עושר

 )להלן "צו הגנת הצרכן"(  1009 –צו הגנת הצרכן )סימון ואריזה של מוצרי מזון( התשנ"ט  .10.ד
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 1095 -צו הגנת הצרכן )סימון טובין(, התשמ"ג  .11.ד

 1053תקנות בריאות הציבור )מזון()סימון(  .10.ד

 (."4418"תקן "סימון מזון ארוז מראש" )להלן  1103תקן ישראלי ת"י  .15.ד

 דלעיל החוקים מהפרות הנובעת חקוקה חובה הפרת עוולת .10.ד

 .אליה המצורף התביעה בכתב ואו/ו זו בבקשה שתפורטנה העובדות מן העולה אחרת עילהכל  .13.ד

 "(./או "החוקו" הדין הוראות)כל ההוראות הנ"ל יכונו יחדיו ולהלן : "

על תיקון האריזות ו/או שינוי כנגד הנתבעת ולהורות, לאלתר, ו כנגד המשך הפרסום המטעהליתן צו  .ה

, ותולתקן את הכינוי ו/או  הכיתוב ו/או כל הנדרש לתיקון על פי דין , על גבי האריז ותהכיתוב על גבי האריז

 בהתאם להוראות הדין. 

 ליתן צו הצהרתי כנגד המשיבה, לפיו המשיבה פעלה בניגוד להוראות הדין.  .ו

 בדיקה לצורך הנדרשים המסמכים העתק התובע כ"ב לידי להמציא לה שיורה, ההמשיב כנגד עשה צו ליתן .ז

 המוצר מכירות תונינ: כדלקמן, הקבוצה של מדויק וזיהוי הנתבע הפיצוי של יותר מדויקת והערכה

 והיקף מכירותיו.  ייצורו עלויות על מלא ומידע  האחרונות השנים השבע במהלך והרווחים

 המתיימר המוצר מכירת בעבור בקבוצה חבר מכל כדין שלא המשיבות שגבו הסכומים להשבת צו ליתן .ח

כמפורט להלן תוך הפרת חובה חקוקה ובניגוד  המשיבה הוקוש םאות אשר, רכיבים מן הצומח להכיל

 להוראות הדין. 

למבקש וכן לכל  אישי פיצוי הינו המבוקש הסעד כי ייצוגיות תובענות לחוק( 0()א)10 לסעיף בהתאם לקבוע .ט

 .התביעה עילות י"עפ שנגרם ההטעיה נזק בגיןאחד מחברי הקבוצה 

 או/ו, חלקה או כולה, המיוצגת הקבוצה לטובת אחר סעד כל על להורות המשפט בית' כב יתבקש לחילופין .י

 ; ייצוגיות תובענות לחוק( ג)00 לסעיף בהתאם, הציבור לטובת

 ידי על שייקבע באופן תפורסם זו בבקשה ההחלטה כי, ייצוגיות תובענות לחוק 03 לסעיף בהתאם להורות .יא

 ;הפרסום בהוצאות תשאנה המשיבות וכי הנכבד המשפט בית

 עבור, לו שיראה בשיעור הייצוגית בתובענה התובע את המייצגים הדין עורכי של טרחתם שכר את לקבוע .יב

, ייצוגיות תובעניות לתקנות( 11( )א) 0 בתקנה הנדרש על לענות מנת על;  הראשונה בערכאה בתובענה טיפול

 .שייפסק הכולל הסעד משווי מ.ע.מ+  13% ריעובש המוצע הטרחה שכר את לחשב מבוקש, 0010 – ע"תש

 ניכוי לאחר, שיפסק הכולל הסעד שווי או/ו הסכום מתוך הנכבד המשפט בית שיקבע מסוים חלק כי לקבוע .יג

 התובענה בהגשת טרח אשר, למבקש ישולם, התובעים כלל לטובת דין עורך טרחת ושכר ההוצאות

 מבוקש, 0010 – ע"תש, ייצוגיות תובענות לתקנות( 10( )א) 0 בתקנה הנדרש על לענות מנת על; ובהוכחתה

 .שייפסק הכולל הסעד משווי מ"מע+  3% בשעור המוצע התגמול את לחשב

 המשפט בית יתבקש כן. לנכון הנכבד המשפט בית שימצא כפי בתובענה הדיון בדבר נוספות הוראות ליתן .יד

 .בגינה כדין מ"מע בצירוף ד"עו ט"ובשכ זו בקשה בהוצאות ההמשיב את לחייב הנכבד
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משפט המשותפות לקבוצת ו/או  מעוררת שאלות מהותיות של עובדה הייצוגית לקבוע כי התובענה .טו

האם בפעולותיה ומחדליה של הנתבעת , חברי הקבוצה הוטעו על ידי הנתבעת  לרכוש  , בין היתר,התובעים

חלבון ביצה מכילים המוצרים בעוד בפועל , " מן הצומח" יםהוצג לכאורה כמוצרש יםו/או לצרוך מוצר

תוך הפרת חובות חקוקות ובניגוד ואשר כינויים אלה נרשמו   אשר אין חולק על כך שביצים אינן מן הצומח,

? האם הנתבעת התרשלה כלפי חברה הקבוצה? האם הנתבעת התעשרה  ובניגוד להוראות הדין 1103לתקן  

הצרכן, צו הגנת הצרכן, נתבעת הפרה את הוראות חוק הגנת שלא כדין על חשבון חברי הקבוצה? האם ה

ואת הוראות הדין? האם הנתבעת פגעה באוטונומיה של חברי הקבוצה? האם נגרם נזק לחברי  1103תקן 

רם לתובע ולחברי הקבוצה ? חברי הקבוצה הוטעו לרכוש ו/או לצרוך מוצר גהקבוצה? מה שיעור  הנזק שנ

ד לדין? האם הנתבעת הפרה חובות חקוקות? האם הנתבעת הפרה את חובת " בנגומן הצומחשהוצג בשם "

שאלות משותפות של עובדה ו/או משפט המשותפות לכלל חברי  -הגילוי כלפי חברי הקבוצה וכיוצ"ב

 הקבוצה המיוצגת.

 כי התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה בשאלות המשותפות לכל חברי הקבוצה.  לקבוע .טז

 ממעשיהכל חבר בקבוצת התובעים בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה ללקבוע כי הסעד המבוקש הוא פיצוי  .יז

, להורות על סעד אחר לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, לחילופין; מקצתן או כולן הנתבעת שלומחדליה  

 או לטובת הציבור.

 דין;-לחייב את הנתבעת, בהוצאות הדיון בבקשה זו, לרבות שכר טרחת עורכי .יח

 כל סעד אחר, הנדרש על פי שיקול דעתו של בית המשפט הנכבד, לצורך ניהול התביעה כייצוגית. ליתן .יט

 

 נימוקי הבקשה:ואלה 

 מבוא: א.

 
ושאר חברי הקבוצה התובע את  הנתבעתבהכשלת הוא  שבכותרת,הבקשה נשוא תובענה העניינה של  .1

: "מן הצומחכמוצרים "ותוך הטעיית חברי הקבוצה לרכוש את המוצרים הבאים , המוצגים  המיוצגת

 מן המבורגר  - טבעול ו/או מן הצומח, נקניקיות דלישס  -  טבעולו/או  שניצל דק מן הצומח  – טבעול

לכאורה  יםהנמכר)להלן "המוצר/ים" ו/או "מן הצומח"(  הצומח מן שניצל - טבעול/או והצומח 

אלא  מן הצומחאינם מכילים רכיבי ביצים אשל לכל הדעות המוצרים אשר בפועל  כמוצרים מן הצומח,

 .כמפורט להלןובניגוד להוראות הדין  תוך הפרת חובות חקוקות רכיבים מן החי  ו

  'א כנספח...מצ"ב צילום אריזת המוצר, 
  

וכינוי שם המזון "מן  הצרכנים היא בכך שעל פי הסימון הטעייתמדובר בסימון מטעה ושאינו נכון ו .0

ים מן הצומח, המיועדים והמכוונים בפרט במוצר מדובר לכאורהכי  להסיק ולסבורניתן  הצומח" 

המכילים רכיבים מן החי ועל הנתבעת  יםבעוד שלמעשה מדובר במוצראלה שאינם אוכלים מן החי , ל

 . היה לגלות עובדה זו לצרכן

 

המבקש יטען כי בכינוי המוצרים "מן הצומח" ישנה הטעיה מכוונת, מצג שווא  ותרמית המהווים  .5

 הפרת חובות חקוקות והוראות הדין ברגל גסה ובכוונת זדון , כמפורט להלן. 

 

 לחוק הגנת הצרכן קובע:  0סעיף  .0

 איסור הטעיה 
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בכל דרך אחרת לרבות לאחר במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או  –לא יעשה עוסק דבר  )א( 5

הטעיה(; בלי לגרוע  –העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה )להלן  –מועד ההתקשרות בעסקה 

 מכלליות האמור יראו עניינים אלה כמהותיים בעסקה: 

 ( הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות;4)

... 

 לדגם;התאמתו של הנכס או השירות לתקן,  למפרט או  (44) 

 

   " חובת גילוי לצרכן " -( לחוק הגנת הצרכן 1א ) 0ס'  .3

 )א( עוסק חייב לגלות לצרכן 

( כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים באופן משמעותי מערכו של 4)

 הנכס;

 

 לחוק הגנת הצרכן קובע :  2סעיף  .2

 "אחריות להטעיה באריזה

הנכס או באריזתו, על גבי האריזה או במצורף לה, יראו תה הטעיה בעיצוב יהי .)א(6 

  ".2גם את היצרן, היבואן, האורז והמעצב כמפירים את הוראות סעיף 

 

 : 0.10)הגדרות( , סעיף  0, סעיף  1103תקן  .7

 שם המתאר תיאור נכון ולא מטעה את מהותו של המזון. שם המזון 5.45

 
  5.5, סעף 1103תקן  .9

 נכון, לא מטעה וניתן להוכחה" " כל סימון יהיה  3.3

 

 1103התובע יטען כי מדובר בהטעיה המהווה אי עמידה בהוראות הדין ובדרישות תקן ישראל ת"י  .0

ניגוד להוראות חוק הגנת "(, המהווה תקן רשמי כולו וכי ב1103"סימון מזון ארוז מראש" )להלן "תקן 

הצרכן את העובדה כי המוצרים מן הצומח הצרכן הנתבעת, בחוסר תום לב פעלה ופועלת להסתיר מעין 

צרכן הרוכש מוצר כמו כן, מכילים ביצים  מן החי ובכך מפרה את חובת הגילוי החלה על הנתבעת. 

יוצא מנקודת הנחה וסבור כי מרכיביו של המוצר הינם מן הצומח.  "מן הצומח"המוצג לו בכינוי 

ג שווא בפני הצרכן שלכאורה מדובר במוצר תום לב , בתרמית ומציגה מצחוסר הנתבעת פעלה פועלת ב

מן הצומח במטרה להטעות את הצרכנים ולעשיית עושר ולא במשפט.  לו רצתה הנתבעת לגלות 

נמנעת מלכנות את המוצר "מן הצומח" צרכנים את העובדה כי המוצר מכיל ביצים מן החי, הייתה ל

ובאותיות גדולות את העובדה כי  מציינת על גבי האריזה במקום מרכזי בסמוך לשלם המזוןו/או 

הטעות ול "מן הצומח"כנות את המוצר המוצר מכיל  רכיבים שאינם מן הצומח. אך הנתבעת בחרה ל

את הציבור תוך הטעייה מכוונת והפרה את חובת הגילוי לצרכן תוך שהיא מסתירה ממנו את העובדה 

 מכיל ביצים מן החי. ומן הצומח אינו כי המוצר 

 

באמצעים הנתבעת הטעיית הצרכנים הועלתה פעמים רבות בפני לתובע, כי תלונות בעניין מסתבר  .10

   .בחרה להתעלם לחלוטין מזעקת לקוחותיה ולהמשיך בהטעיה המכוונתהנתבעת שונים, אך 

 

 The Marker –שהתפרסמה ב  בכתבה גם במסגרת כי בעבר נמתחה ביקורת נגד הנתבעת עוד מסתבר  .11

 :)להלן "הכתבה"( מאת רינה רוזנברג 10.9.0000ב 
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. סוללה כלובימ בביצים עושה שהיא השימוש החברה על ביקורת מתחוחיים -בעלי לזכויות ארגונים מספר "

בקמפיין כתיבת מכתבים בקריאה לחברה להוציא את הביצים ממוצריה. עמותת  0010ב פתח שבדי ארגון

ביקרה את העובדה שמוצרי טבעול משווקים תחת הכיתוב "מהצומח", כאשר למעשה הם מכילים  אנונימוס

 [5]ביצה. חלבון

האם טבעול מטעה צרכנים? בפנייה שהגישה עמותת אנונימוס נגד החברה לממונה על הגנת הצרכן במשרד 

התמ"ת, טוענת העמותה כי טבעול מטעה צרכנים על ידי הטבעת הכיתוב "מן הצומח" על חלק ממוצריה, כגון 

לזכויות בעלי חיים  בעמותת אנונימוס  .מהצומח" או "המבורגר מהצומח", אף שהם מכילים ביצים "שניצל

טוענים כי באחרונה הצטברו תלונות רבות מצד צרכנים טבעוניים )שאינם אוכלים מוצרים מן החי(, על הטעיה 

.......   .באריזות של חלק ממוצרי טבעול, עליהן מופיע הכיתוב "מהצומח" למרות שבפועל הם מכילים ביצים

לעובדה שהמוצרים אינם מכילים בשר. השילוב בין  מטבעול נמסר בתגובה: "המינוח 'מן הצומח' מתייחס

שלושה חלבונים: סויה, חיטה וביצה, יוצר חלבון איכותי, בעל ערך תזונתי גבוה במיוחד, שהינו בעל חשיבות 

רבה לציבור הצרכנים ובפרט לצמחונים ולאנשים שצורכים פחות בשר. טבעול מקפידה לסמן בבהירות 

  ."על גבי האריזהובשקיפות את כל מרכיבי המוצר 

  לבקשהב  כנספחהעתק מהכתבה  "במצ...
 

כלפי הטעייה זו אף באתר הפייסבוק חוזרות העלו במרוצת הזמן טענות אף צרכנים עוד מסתבר כי ה .10

א מנוהל על בסיס יומיומי על ידי שוטפת והופעילות של החברה, אתר בו נראה על פניו כי קיימת בו 

חלק ממוצרי שבעל כך גורמים בחברה העונים על שאלות ופניות צרכנים שונות, אולם לגבי פניות אלה 

 . מעולם לא נמסרה תשובה טבעול, עליהן מופיע הכיתוב "מהצומח" למרות שבפועל הם מכילים ביצים

 שה לבק גכנספח העתק מאתר הפייסבוק  של הנתבעת  "במצ...

 

ים מן על גבי האריזה כמוצר םהצגתמך על נשוא התביעה בהסת יםרכש  ו/או צרך את המוצר  המבקש .15

מרכזי ודומיננטי, שאינו  במקום "הצומח מן"שם המזון כמוצר נרשם  ותעל האריז כאשרהצומח, 

, מן הצומח יםבמוצר שמדובר בטוח היה וכי  מן הצומחמוצר שהינו  המוצר מהותמשאיר ספק לגבי 

מן  יםכמוצר יםלהציג את המוצר מתוך כוונה המוצרים כמוצרים מן הצומח, תיאור וכינוייוזאת ע"י 

 להוראות הדין. זה בניגוד  וכל, הצומח

 

כמו כן, מדובר בהפרת חוזה משום שבנסיבות אלה, המשיבה לא קיימה את הבטחותיה והתחייבויותיה  .10

כן אין בו את האיכות והתכונות ו  ,המוסכםו עהמצג, ההיצוסיפקה לתובע נכס שונה מהתיאור ושונה מן 

ים את המוצרנתבעת מכנה כאשר   . ע"י המשיבהלמה שהוצג ולכאורה  מיםמתאי ואינםהמוצגים 

ושאינו מן הצומח הרי מדובר בהטעיה מכוונת, במצג שווא  ובתרמית המהווים  " מן הצומח, " בתיאור

 מזכה כשלעצמה הפרה,  לו שהתחייבה מזה שונה מוצר בעלתו סיפקה אשרהמשיבה מצד הפרת חוזה 

 .הנדרש בפיצוי התובע את
  

ומשפיע מהותית על  יםשל המוצר םלאפיונ יםחיוני םהמזון שם ב" מן הצומח",  םהתיאוריהדגשת  .13

הסכם הפרת שימוש בתיאורים אלה בניגוד להוראות הדין מהווה ולפיכך  , תפיסת המזון בעיני הצרכן

  יובהר  להלן.ו, כפי שיורחב להטעותוובכוונה  הצרכן הטעיית ומהווהחובה חקוקה והפרת 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%91_%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/2010
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A1_(%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C#cite_note-3
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המכירה את הוראות הדין ואת תלונות הצרכנים באשר לשימוש לרעה והמטעה התובע יטען כי הנתבעת  .12

בשם המזון "מן הצומח" דרסה ודורסת ברגל גסה את הוראות הדין תוך הטעיה מכוונת וכל זאת 

 לעשיית עושר ולא במשפט . 

 

במטרה לגרום ומצג שווא יש בהם כדי הטעיה  "מן הצומח" הכינויים הדגשת  כי יטען התובע  .17

 תוךו שאינם מכילים רכיבים מן החי,, מן הצומח יםכמוצר יםלהסתמכותו של הצרכן לרכישת המוצר

 והפרת התחייבויותיה של המשיבה כלפי הצרכן. חקוקה חובה הפרת

  

ו/או רכש   התובע ותביעה זו  ינשוא יםו/או שיווקה ו/או הפיצה ו/או מכרה את המוצרייצרה  הנתבעת .19

בפני את המוצר  יםהמציג  כמוצרים מן הצומח,על גבי האריזה  םהצגתעל בהסתמך  יםהמוצראת צרך 

שאינו משאיר ספק לגבי  ,על גבי האריזה במקום מרכזי ודומיננטי "מן הצומח" יםמוצרכהצרכן, 

    .יםוצרהמשל  מהותם

 

 התקנות, הדין , החוק  הוראותגסה את  ברגלחקוקות,  חובות הפרה הנתבעתאין חולק כי , לפיכך .10

  מן הצומח,כמוצר שהוצג  מוצרעליו, לרכוש ו/או לצרוך נמנה  התובע שציבור רחב הטעתה והתקנים ו

   . הוראות הדיןבניגוד ל הם מכילים רכיבים מן החי, וזאתבעוד שבפועל  

 

 הצדדים ב.
 

 . ביתו ומשפחתוהאישי ו/או עבור בני לשימושו  יםהמוצראת צרך ו/או  רכש התובע   .00

 

 .במדינת ישראל ותמובילמה יצרנית מזון הינה הנתבעת .01

 ,אסם בבעלות הנמצאת, ישראל במדינת ומכובדת מבוססת יצרנית חברה הינה טבעול חברת .22

צומח, להיות כמי ששמה כנר לרגליה את רווחתם של הצרכנים המבקשים לעצמם תזונה מן  ומתיימרת

 החברה:  אתרבכמצוטט 

 מי אנחנו

ע"י אנשי קיבוץ לוחמי הגטאות בסנדלרייה של הקיבוץ, היא היום החברה  5891-טבעול, שהחלה דרכה ב

המובילה בעולם בפיתוח, בייצור ובשיווק של מוצרי מזון מוכנים מן הצומח. חברת טבעול מציעה לצרכנים מגוון 

ה ידידותית, מהירה ונוחה, ללא רחב של מוצרי מזון מן הצומח בריאים יותר, נטולי כולסטרול, המאפשרים הכנ

פשרות על טעם ואיכות, המשתלבים בתפריט יומי מאוזן ובריא. לטבעול מגוון של מאות מוצרים המשווקים 

בישראל ובאירופה, והמיוצרים במפעלי החברה בישראל ובצ'כיה תוך עמידה בתקנים וקיום מנגנוני בקרה 

 (. 511%ול נמצאת היום בבעלות מלאה של קבוצת אסם )קפדניים ומחויבות לשמירה על איכות הסביבה. טבע

 מורשת

 5898על ידי אנשי קיבוץ לוחמי הגטאות. קיבוץ לוחמי הגטאות נוסד באפריל  5891חברת טבעול נוסדה בשנת 

על גבעה הצופה על עמק עכו ועל כביש החוף המחבר בין עכו לנהריה. המייסדים, כולם ניצולי שואה, שרידי 

וארשה, לוחמי היחידות הפרטיזניות ביערות, אסירי מחנות ריכוז, אלו שהסתתרו תחת זהות  המורדים בגטו

שאולה, ואלו שברחו אל הצבא האדום. עם עלייתם לארץ ישראל ייסדו קיבוץ לזכר לוחמי הגטאות ולזכר בני 

בוץ לוחמי משפחותיהם שנספו בשואה. את חברת טבעול ייסדו גזי קפלן, כיום מנכ"ל קבוצת אסם, חבר קי

הגטאות ומי שכיהן כמנכ"ל הראשון של טבעול, וד"ר מיכה שמר ז"ל, ממציא ומפתח הטכנולוגיה של טבעול 

 . 7112מיום הקמתה ועד לפטירתו בטרם עת במאי 

 טכנולוגיה פורצת דרך

, הגיעה בשורה חדשה, המהווה פריצת דרך עולמית. בפעם הראשונה 5891עם היווסדה של טבעול, בשנת 

ו הצרכנים ליהנות ממוצרי מזון מוכנים מן הצומח בטעם ובאיכות מעולים המחקים נאמנה את חוויית האכילה יכל
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של בשר. מאז ועד היום, שוקדת טבעול להרחיב את המגוון ולהציע לצרכנים את הטוב ביותר. טבעול פיתחה 

 מאות מוצרים, ורשמה מספר שיא של פטנטים עולמיים בתחום המזון.

 

 י תביעה זונשוא יםשיווקה ו/או הפיצה ו/או מכרה את המוצר הנתבעתהרלוונטיים לתובענה במועדים  .05

, תוך הפרת חובה חקוקה  רכיבים מן החי יםמכילבעודם  ים מן הצומח,מוצרהיותם באמצעות הדגשת 

 ובניגוד להוראות הדין.  

 

 רקע עובדתי: ג.
 

 יםעל גבי האריזה כמוצר םהתביעה בהסתמך על הצגת ינשוא יםרכש  ו/או צרך את המוצר  המבקש .00

מרכזי ודומיננטי, שאינו משאיר ספק לגבי  במקום" מן הצומחעל האריזה נרשם " כאשר מן הצומח,

 יםלהציג את המוצר זה נועד מן הצומח. כינויי יםבמוצר שמדובר בטוח היה וכי,  יםהמוצר מהות

סייה הנמנעת מצריכת רכיבים מן החי, עליה נמנה לייחד אותם לאוכלו, ובכך מן הצומח יםכמוצר

 להוראות הדין.זה בניגוד  וכל התובע, ובעודם מכילים רכיבים מן החי,

 

אלה רכיבים  יםבמוצרש לחשוב הצרכן הטעית" יש כדי מן הצומח" שבכינוייטען כי אין ספק  התובע  .03

 מן הצומח בלבד.
 

" על גבי האריזה אינו משאיר ספק לגבי  הצומחמן יטען כי מהאמור לעיל עולה שהכינוי " התובע  .02

הכללת המילים "מן אין ספק כי  .רכיבים מן הצומח בלבד להכיל יםהאמור יםהמוצרשל   היותם

לאפיונו של המוצר ומשפיע מהותית על תפיסת המזון בעיני הצרכן וזאת  תחיוניהמזון שם הצומח" ב

 תוך הטעיית הצרכן ובכוונה להטעותו, כפי שיורחב ויובהר  להלן.  1103בניגוד לתקן 

 

ושאר חברי הקבוצה  התובע בהכשלת הוא  שבכותרת,הבקשה נשוא תובענה העניינה של לפיכך,  .07

,   מן הצומח ים כמוצרלכאורה הנמכר  יםלמוצר כנים באשרצרציבור השל הטעייתם  , תוך המיוצגת

וכל אלה יש בהם כדי לכאורה  להוראות הדיןזאת בניגוד כל ו ,הם מכילים רכיבים מן החיבפועל אשר כ

 . , כפי שיורחב , יובהר ויוכח להלן הציבור להציג מצג שווא בעינילהטעות את הציבור ו/או 

 
 עילות התביעה  .ד

 :הנתבעתכלפי  התובע עילות התביעה וטענות  . 4.ד

 

 :4054-חוק הגנת הצרכן , התשמ"א -הטעייה ואי גילוי
 

, הנה הפרה בוטה של האיסור הקבוע בהוראת   מן הצומח ים כמוצרהתביעה  ינשוא יםהמוצרהצגת  .09

דבר, "( בדבר איסור החל על עוסק לעשות החוק)להלן: " 1091 –לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א  0סעיף 

 במעשה או במחדל, העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה.

 

כב' הנשיא ברק קבע בהקשר זה בע"א  לחוק הגנת הצרכן מתייחס למצג ש"עלול להטעות". 5סעיף  .00

לחוק אינו דורש הטעיה  0"סעיף  )להלן: "ערעור ברזני"( כי: 390( 0ברזני נ' בזק, פ"ד נ"ה ) 1077/07

טרתו של איסור זה להבטיח פיו הוא עשיית דבר 'העלול להטעות צרכן'. מ-שנאסר עלהלכה למעשה. כל 

(. אולם, אין די 593( 2ברזני נ' בזק, פ"ד נ"ז ) 3710/01)ר' גם ד"נ  כי הצרכן יקבל מידע מלא ואמיתי"

לתבוע בעילת הטעייה,  התובע בכך שהמצג הוא כזה ש"עלול להטעות". בערעור ברזני נקבע כי צרכן 

ריך להוכיח הן כי המצג הוא כזה ש"עלול להטעות", הן כי הוא נחשף למצג, והן כי הוא הסתמך עליו צ
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באופן שגרם לו נזק. כלומר, אחד התנאים להוכחת עילת ההטעיה הוא הוכחה של קשר סיבתי בין המצג 

 .ולהלן דנן במקרה כמוכחהמטעה לבין הטעות והנזק שנגרם לתובע, 

 

ברזני נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן: "עניין ברזני"( נקבע יוסף  0903/09ברע"א  .50

די להראות כי החומר הפרסומי מטעה ואין צורך שכאשר מדובר בתובענה שסעדה אינו פיצויים, 

 ממש.  להוכיח הטעיה של

פיו הוא עשיית דבר "העלול -לחוק אינו דורש הטעיה הלכה למעשה. כל שנאסר על 5סעיף "
להטעות צרכן". מטרתו של איסור זה להבטיח כי הצרכן יקבל מידע מלא ואמיתי. האיסור 

לחוק אינו איסור "תוצאתי"; הוא איסור "התנהגותי". העבירה הקבועה  5שנקבע בסעיף 
רסומיה ( לחוק( אינה עבירה תוצאתית. אכן, מקובל עליי כי פ4)א()53לחוק )ראו סעיף  5בסעיף 

עלולים להטעות צרכן. אילו בכך היה ניתן  –שהובאו במסגרתם של ערעורים אלו  –של בזק 
להסתפק, כי אז הדין עם ברזני. הוא הדין אילו הסתפק ברזני בתובענה שעניינה מתן ציווי 

 "כנגד המשך הפרסום המטעה.
 

ו/או כינוי מעין הצרכן זו עובדה  ו/או הסתרת רכיבים מן החי יםמכילים העובדה שהמוצראי גילוי  .51

המוצר בשם כוזב ו/או מצג שווא במטרה להטעות את הצרכן שיבוא לידי סברה כי מדובר במוצר מן 

זאת לכאורה תרמית מטעה ו אינו נכוןשם המזון כאשר . כמו כן, החוקלהוראות הינם בניגוד הצומח 

 רכיבים מן הצומח בלבדמכיל צר ו/או מצג שווא במטרה להטעות את הציבור, שלכאורה מבחינתו , המו

מתחושת  שונהולגלות כי המוצר מכיל מרכיבים שאינם מן הצומח הרי תחושה זו אינה רחוקה ו/או 

 . המכיל סיליקון, לצריכת חלב הגועל הנלווית

  

במהלך  "מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק: "צרכן" כהגדרת המונח בחוק הגנת הצרכןהנו התובע  .50

במועדים הרלוונטיים לתובענה רכש  וצרך  התובע עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי". 

 . משפחתוהאישי ולשימוש בני לשימושו נשוא התביעה  המוצראת 
 

"מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק,  - הנה "עוסק" כהגדרת המונח בחוק הגנת הצרכן הנתבעת .55

 כולל יצרן".

 

הנו עניין מהותי כמשמעו  מן הצומח יםכמוצר יםמוצרהשל  םהגדרתו/או  םעיצובחולק, כי דבר  אין .50

התביעה, תוך הצגתם לציבור  ינשוא יםהמוצרו/או הפצת  ו/או שיווק ה)א( לחוק, ומכאן מכיר0בסע' 

 , מהווהמן הצומחאינו , מוצר, חרף העובדה כי חומר גלם ו/או רכיב המצוי בכמוצרים מן הצומח

 הטעייה של צרכן בעניין מהותי:
 

"איסור הטעיה ]תיקונים: התשמ"ח, התשנ"ג, התשנ"ט, התש"ס, 

 ([5התשס"ו )מס' 

במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך  -.)א(לא יעשה עוסק דבר 5

העלול להטעות צרכן בכל  -אחרת, לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

הטעיה(; בלי לגרוע מכלליות האמור יראו  -ענין מהותי בעסקה )להלן 

 ענינים אלה כמהותיים בעסקה:

 ירות;הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או ש (4)

 המידה, המשקל, הצורה והמרכיבים של נכס; (5)

השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות, התועלת שניתן להפיק מהם  (1)

 ... והסיכונים הכרוכים בהם;

החסות, העידוד או ההרשאה שניתנו לייצור הנכס או למכירתו  (41)

 או למתן השירות;
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 לדגם; התאמתו של הנכס או השירות לתקן, למפרט או (44)

)ב( לא ימכור עוסק, לא ייבא ולא יחזיק לצורכי מסחר נכס שיש בו הטעיה 

 ולא ישתמש בנכס כאמור למתן שירות".

 

הקבוצה לא היו רוכשים  וחברי התובע כי וברור הצרכניםציבור  שלו  התובעבהטעיה בפועל של  מדובר .53

 .ןלאשורנשוא התביעה אילו ידעו את העובדות  המוצרו/או צורכים את 

 

איסור ההטעיה בא להגן על זכותו של הצרכן לבחור את המוצר המתאים לו, על בסיס מידע מלא  .52

כדאית מבחינתו. עוד נועד האיסור להגן על זכותו של ראויה ו/או ומבוסס, ולבל יתקשר בעסקה שאינה 

 .מדובר במוצר אותו מכניס אדם לגופו ובפרט כאשר הצרכן לדעת מה הוא צורך ו/או רוכש

 

 התביעה ראויה כי( נאור ומרים לוין שלמה השופטים) דעות ברוב פסק העליון ש"בהלכת תנובה ביהמ .57

 שהמדובר די בכך אלא הנתבע בנזק להכיר בכדי ממשי פיזי בנזק צורך אין וכי, ייצוגית כתובענה לדיון

 נפש".  ועוגמתמוראלי  נזק"ב וכן "לגופו יכנס מה לקבוע זכאי אשר, הפרט של באוטונומיה בפגיעה"

  

)ב( לחוק הגנת -)א(0מדובר בהטעיית הצרכן בעניין מהותי כמשמעם בסעיף עוד מקרה בו  ולצערנו זה .59

 ."פרסומת על גם יחולו זה סעיף"הוראות )ג( לחוק קובע כי 0הצרכן, וסעיף 
 

התביעה ו/או  ינשוא יםו/או משווקת ו/או מפיצה ו/או מוכרת את המוצרכייצרנית  הנתבעתבנוסף,  .50

 2ו/או מעצבת את האריזה, אחראית להטעיה באריזה בהתאם להוראת סעיף  םהאחראית לאריזת

 לחוק הגנת הצרכן:

 

 "אחריות להטעיה באריזה

היתה הטעיה בעיצוב הנכס או באריזתו, על גבי האריזה או במצורף  .)א(6 
ות סעיף לה, יראו גם את היצרן, היבואן, האורז והמעצב כמפירים את הורא

5."  
 

 . ( לחוק הגנת הצרכן 5א ) 17ס'   .00
 "  סימון טובין ואריזתם"

 )א( על עוסק לסמן על גבי טובין המיועדים לצרכן או במצורף להם פרטים בדבר
 שם היבואן, מספר זהותו ומענו;  , ואם המצרך מיובאשם היצרן, מספר זהותו ומענו  (5) 

בניגוד להוראות החוק במקרה דנן לא סומנו:  שם היצרן ומספר זהותו, דבר : חקוקה חובה הפרת
 לעניין זה. הדין של הוראות נוספת המהווה הפרה 

 
 ( לחוק הגנת הצרכן 1א ) 0ס'  .01

   " חובת גילוי לצרכן "
 )א( עוסק חייב לגלות לצרכן 

באופן משמעותי מערכו של ( כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים 1)    
 הנכס;

 
בניגוד להוראות החוק הנתבעת פעלה ופועלת להסתיר מעין הצרכן את עובדה : חקוקה חובה הפרת

כי המוצר מן הצומח מכיל ביצים  מן החי ומפרה את חובת הגילוי החלה על הנתבעת. הצרכן מוצר מן 
תבעת הייתה פועלת בתום לב ולא מציגה הצומח יוצא מנקודת הנחה וסבור כי מרכיביו מן הצומח. לו הנ

מצג שווא הייתה   מציינת על גבי האריזה במקום מרכזי בסמוך לשלם המזון ובאותיות גדולות את 
העובדה כי המוצר מכיל מרכיב שאינו מן הצומח. אך הנתבעת הפרה את חובת הגילוי לצרכן והסתירה 

 ממנו את העודה כי במוצר מן הצומח יש מן החי. 
 

מהווה את היסוד העובדתי הפעולת התובע לרכישת המוצר, בהסתמך על המצג  – הסתמכות התובע .00

ויוצרת קשר סיבתי בין המצג לנזק. לפיכך,  מדובר במצג שנחשב כמהותי בנסיבות המקרה, כלומר 

 . מקבל המצג וקיימת חזקה ואכן התובע הסתמך על המצג -שסביר שיכול להשפיע על פעולת התובע
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 מותובש יםבעיצוב המוצרקשר סיבתי בין המצג המטעה , במקרה דנן אין ספק שהתובע הוכיח לפיכך .05

 . לבין הטעות והנזק שנגרם לתובעהמזון שהטעו אותו והובילו אותו לרכישת המוצר, 

 

 ;4095 -'תשכ"חה, המכר לחוק 44 סעיף הוראות הפרת

 

הפרה את לחוק המכר הופר ע"י המשיבה, בנסיבות שתוארו לעיל, וזאת כמוכח, המשיבה  11סעיף  .11

לא קיימה את הבטחותיה והתחייבויותיה וסיפקה לתובע נכס שונה התחייבויותיה כלפי התובע עת 

ואינו מתאים למה שהוסכם המוצגות  מהתיאור ושונה מן המוסכם וכן אין בו את האיכות והתכונות 

, הרי זו הפרת בפועל כאלה םהואין  מן הצומח, יםהמוכנ יםהצדדים. אם הנתבעת מציעה מוצר בין

 סעיף זה הופר ע"י המשיבה, בנסיבות שתוארו לעיל. וחובות חקוקות של המשיבה הסכם והפרת 

 :11קובע בסעיף  1029-חוק המכר ה'תשכ"ח              

 –המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר  .11   

    (1.. ) 

 נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם; (0)  

נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או  (5)
 למטרה מיוחדת המשתמעת מן    ההסכם;המסחרי או   

  (0.. ) 

 נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים. (3)  
 

בטחותיה, חובותיה והתחייבויותיה כלפי התובע וספקה לתובע נכס/מוצר הנתבעת לא קיימה את ה .18

 אינם כאלה,כאשר  מן הצומח, יםשונה מהתיאור ושונה מן המוסכם, בכך שהציגה והציעה לתובע מוצר

 ובכך הפרה הנתבעת את התחייבויותיה לתובע, חובות חקוקות נוספות ופעלה בניגוד לדין. 
 

לחוק המכר תוך הפרת חובות חקוקות נוספות ובחוסר  11סעיף  אתלפיכך מדובר בהפרת המשיבה  .02

תום לב אשר הופר ע"י המשיבה, בנסיבות שתוארו לעיל.  אין ספק שהמשיבה הפרה את החוזה עם 

הצרכן ומכרה לו מוצר שאין בו את האיכות והתכונות המובטחות ואינו מתאים למה שהוצג והוסכם 

, וכל זאת בניגוד המכילים מן החי "מן הצומח"המכונים וצרים מבין הצדדים. הנתבעת מכרה לתובע 

אין חולק כי ישנה הפרה בוטה של חוק המכר בכך שצרכן להוראות החוק ו/או לתקן, כמפורט בבקשה. 

הרוכש מוצר המוצג לו בכינוי מן הצומח יוצא מנקודת הנחה וסבור כי מרכיביו של המוצר הינם מן 

, תוך שהנתבעת פועלת בחוסר תום לב , בתרמית ומציגה המכיל מן החיבעוד שהוא מקבל מוצר הצומח 

מצג שווא בפני הצרכן שלכאורה מדובר במוצר מן הצומח במטרה להטעות את הצרכנים ולעשיית עושר 

 ולא במשפט. 

 

 חוזה והפרת לב תום חוסר, גילוי אי, הטעיה -החוזים חוק לפי עילות

)להלן: "חוק  1075ראות חוק החוזים )חלק כללי( התשל"ג למבקש עילות תביעה נוספות בהתאם להו .07

החוזים"( בגין הטעיה ו/או אי גילוי וכן בגין הפרת חובת תום הלב בשלב הטרום חוזי והחוזי. בנוסף, 

 מהווה הפרת המוצר תוך מצג שווא ובמטרה לגרום לצרכן להעדיפו על פני מוצרים אחרים,מכירת 

בתרופות לפי חוק החוזים )תרופות בשל  התובע המזכה את  הנתבעתחוזה על ידי  חובה חקוקה והפרת

 תרופות"(. -)להלן: "חוק החוזים  1070-הפרת חוזה( התשל"א
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של  םלאיכותבאשר הטעיה נשוא התביעה עקב  יםהמוצרוחברי הקבוצה רכשו ו/או צרכו את  התובע  .09

 לחוק החוזים. 10ו/או מי מטעמה כמשמעה בסעיף  הנתבעת, שהיא תוצאה של הטעיה מצד יםהמוצר

 

, ולחלופין הטעיה במחדל כמשמעה מן הצומח המוצרשל להיותו המדובר בהטעיה פוזיטיבית באשר  .00

כי את האמת ולהציג בפני הצרכן  הנתבעתלחוק החוזים ו/או אי גילוי כאשר היה על  10בסעיף 

 הוראות הדין.הפרת  מהווה  1103ראות תקן בניגוד להו הינוהמוצרים מכילים רכיבים מן החי, 

 

וחברי הקבוצה, החובה לנהוג בדרך מקובלת  התובע הפרה את חובת תום הלב כלפי  הנתבעתבנוסף,  .30

לחוק החוזים וכן את חובת תום הלב בקיום  10ובתום לב במשא ומתן לכריתתו של חוזה כאמור בסעיף 

וחברי הקבוצה בעד הנזק   התובע לחוק החוזים ולפיכך חייבת בפיצויים כלפי  50חוזה כמשמעה בסעיף 

 .המוצרשנגרם להם עקב רכישת ו/או צריכת 
 

 :קובע החוזים לחוק 10 סעיף  

 במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך  )א( .10   
 מקובלת ובתום לב.    

  לב חייב לצד השני -צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום )ב(    
  שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת פיצויים בעד הנזק    
 החוזים )תרופות בשל לחוק  10-ו 15, 10החוזה, והוראות סעיפים    
 , יחולו בשינויים המחוייבים.1070–הפרת חוזה(, תשל"א   

 לחוק החוזים קובע: 50סעיף  

 בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב;  .50   
 השימוש בזכות הנובעת מחוזה. ...... והוא הדין לגבי    

 
 

, בכך יםהמשיבה, בנסיבות שתוארו לעיל וזאת בנוסף להטעיה שבסימון המוצרסעיפים אלה הופרו ע"י  .31

 ים, בעוד שלמעשה מדובר במוצרמן הצומח יםשעל פי הסימון, ניתן להבין לכאורה כי מדובר במוצר

הפרה המזכה את התובע בפיצויים שנגרמו לו עקב הפרת הנתבעת ולפיכך ב המכילים רכיבים מן החי,

 חוק החוזים.  ל 10,50את סעיפים 

 
    1103  יישראל תקן, חקוקה חובה הפרת, תרמית ותעיל

 
המגנה על מי  ,פקודת הנזיקיןהיא עוולה פרטיקולארית )ייחודית( ביסודותיה של עוולת התרמית  .30

הצהרה כוזבת על עובדה בכל צורת התבטאות שהיא )בכתב, בהתנהגות  – זדוני שהסתמך על מצג שווא

פה(, שנעשתה מתוך ידיעה על אי אמיתותה או חוסר אכפתיות נוכח חשד בכך, ומתוך כוונה -או בעל

עקב הסתמכותו על מצג השווא, הוא  נזק ממוני שמקבל המצג יפעל על פיו. אם למקבל המצג ייגרם

 .פי עוולת התרמיתל פיצויים יוכל לתבוע מהמציג

 

 :זהו הסעיף בו קבועה עוולת התרמית בזו הלשון .35
 

 לפקודת הנזיקין 65סעיף 

ראש, -או מתוך קלות או באין אמונה באמיתותה כוזבת שהיא בידיעה עובדה של כוזב ֶהֵצגתרמית היא "

כשלא אכפת למציג אם אמת היא או כזב, ובכוונה שהמוטעה על ידי ההיצג יפעל על פיו; אולם אין להגיש 

 ידי על וסבל פיו על פעל והתובעתובענה על היצג אלא אם היה מכוון להטעות את התובע, אף הטעה אותו, 

 ."ממון-נזק כך

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%93%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%93%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%96%D7%A7_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%98%D7%94%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%96%D7%A7_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%98%D7%94%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D
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 מן הצומח יםמוצרההציגה ומציגה את  הנתבעתמשום ש הנתבעתשל  אלה יםמוצר רכשלתומו  התובע  .30

ומצג כדי הטעיה  ויש בכינויי ש "מן הצומחכי המוצר " בשם המזון , בכך שעל האריזה מובלט ומודגש

לכאורה וזאת , מן הצומח יםכמוצר יםשווא במטרה לגרום להסתמכותו של הצרכן לרכישת המוצר

 ותעל גבי האריזהעיקרי  וכינוי שם המזון היות , התובע מבחינת שהרי , הטעות את הציבורלבמטרה 

בהתנהגותה זו הרי אינו משאיר ספק לגבי מהותו של המוצר להיותו מן הצומח,   ,בפניו ותהמוצג

את מכנה   הנתבעתבכך ש . ולצרוך בבטחה מוצרים אלוהסתמך על המצג גרמה למבקש ל הנתבעת

הינם מן הצומח  יםשהמוצרלהסתמך על מצג הנתבעת  היא גורמת למבקש הרי , ""מן הצומח המוצרים

חוק ו/או לתקן כמפורט הוראות הבניגוד לתוך הטעיית הצרכן ווכל זאת  רכיבים מן החי, יםמכילאינם ו

 בבקשה. 

 
לגרום לצרכן ובמצג שווא מתוך כוונה ו/או קלות ראש ו/או ידיעה  מדובר בתרמית יטען כי  התובע  .33

 . מן הצומח יםמדובר במוצרלכאורה יחשוב כי ש

 

לפקודת הנזיקין, המורה באופן  25יסודותיה של עוולת הפרת חובה חקוקה מנויים בהוראות סעיף  .32
 הבא: 

 
 לפקודת הנזיקין 25סעיף 

 -למעט פקודה זו  -מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק  (א
פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם והחיקוק, לפי 

נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה 
 .לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו

 

חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני, אם לפי פירושו הנכון לעניין סעיף זה רואים  (ב
-אדם בכלל או של בני-הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או להגנתם של בני

 .אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני
 

עליה  המוטלת וקותהחק חובותהחקוקה משום שלא קיימה  חובהגסה,  ברגל הנתבעתהפרה  לעניינו .37
  , כמפורט להלן. הנתבעתלהגן על הצרכנים מפני הטעייתם על ידי  שמטרתםועל פי הוראות הדין 

 

 :השאר בין קובעות 1053)מזון()סימון(  הציבור בריאות תקנות .39
 

 (1079-)תק' תשל"ה סימנים מטעים אסורים - 2ס' 
איזו סימון, כתובת, תיאור ציורי "כל חבילה או פתק אסור שיהא רשום על פניהם או שיכילו 

או איזו הערה אחרת אשר יש בהם, לדעת המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא 
לעניין תקנה זו בכתב כדי להביא את הקונה לידי סברה כי טיבו של החומר שבחבילה  הסמיך
 המזון שלו הם שונים מן הטיב וערך המזון האמיתיים שלו" .-או ערך

 
תקנות בריאות הציבור ע"י הטעיית הצרכנים בכינוי שם את חובות חקוקות ו הנתבעתהפרה  בעניין זה .30

 יםהמכיל יםלצרכנים לחשוב ו/או לסבור כי מדובר במוצררמת גוובכך " מן הצומח" יםכמוצרהמזון 
מכילים רכיבים המוצרים , בעוד שבפעול המיועד לציבור רוכשי המוצרים מן הצומחרכיבים מן הצומח 

. הווה אומר, האמיתי שלו המוצר  ו/או האריזה שונה מהטיב  ו שלאיכותטיבו ו/או לפיכך  החימן 
 .  הטעיהומהווה של המוצר  מטיבו האמיתישונה " מן הצומח"שכינוי מוצר 

  4083-חוק התקנים התשי"ג 

 לחוק( 0הקובע באופן הבא )בס'  1035 –את הוראות חוק התקנים התשי"ג  הנתבעתלעניינו הפרה  .20
 

 )תיקון: תשל"ט( . חובת שמירה על תקן רשמי0
)א( לא ייצר אדם מצרך, שמיפרט שלו נקבע בתקן רשמי, ולא ימכרנו, ולא ייבאו ולא ייצאו, ולא 
ישתמש בו בכל עבודה שהיא, ולא יבצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן 

ישות התקן הרשמי, אם נקבעה הוראה רשמי, אלא אם התאימו המצרך או תהליך העבודה לדר
 אחרת באכרזה שבה הוכרז התקן כתקן רשמי

 

גסה, בחוסר תום לב ובכוונה להטעות את ברגל  1103תקן ישראלי הדין, , הפרה את הוראות הנתבעת .21
  מפורט להלן.  תוך הפרת הוראות הדין וכ 1103בכך שפעלה בניגוד להוראות תקן הציבור, 
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 :לתקןלהוראות הדין ובניגוד ושם המזון מטעה , לא מתאר נכון את המוצר  -הטעיה 

 

פורסם צו הגנת הצרכן )סימון אריזה של מוצרי מזון( ,  02.11.1009המבקש יטען כי ביום  .20
  (50( עמ' 59.44.4055, התשנ"ט ) 8035)ק"ת  4005- -התשנ"ט

 

 מזון( מפנה לתקן וקובע לאמור:לצו הגנת הצרכן )סימון ואריזה של מוצרי  0סע'  .25
  4418 - סימון מוצר מזון ארוז מראש יהיה כמפורט בתקן ישראלי ת"י)א(  0  
   

 :כלהלן מגדירים 0.15, 0.10 סעיף, )הגדרות(  0 סעיף,  1103 תקן .91
 המזון שם 5.45
 .המזון של מהותו את מטעה ולא נכון תיאור המתאר שם

 
 

"ג ע מרכזי במקום מופיעמזון  שםכאשר   ""מן הצומח כונההנ"ל  המוצר: חקוקה חובה הפרת
כלפי הצרכן  מהווההשהשם  יוצאלעין  ובולטבמקום מרכזי  מופיע המזוןעקא, היות ושם  דא.  האריזה
 ,רכיבים מן הצומח בלבד יםהמכיל יםכמוצר יםאת המוצר ומציגאת מהותו  ומדגיש המזוןאת שם 

 ואף המזון של מהותו את נכון תיאור מתאר אינו, המזון. לפיכך, שם הינו מטעה את מהותו של המזון
  .מכילים רכיבים מן החי יםהמוצר, שהרי מטעה

 

 )דרישות כלליות(: 5סעיף  1103תקן  .23
 .כל סימון יהיה נכון, לא מטעה וניתן להוכחה 5.5סעיף 

 

אינו נכון,  מטעה ולא ניתן  ""מן הצומח יםהמוצרשל :  הסימון ו/או כינוי הפרת חובה חקוקה
 להוכחה. 

 
 

  5.15סעיף  1103 תקן .22
, . שם המזון האריזה של החיצוניים הפנים על יסומנו בתקן הנדרשים הסימון פרטי כל"

 בשעת הצרכן לעין גלוי להיות האמור האריזה של צד באותו יסומנו והתכולה)...( התאריך 
 "למכירה המזון הצגת

האמור להיות גלוי לעין  האריזהתכולת המוצר לא מסומנת בצד  : במקרה דנן חקוקה חובה הפרת
 וכנראה במטרה להסתיר את העובדה מעין הצרכן שהמוצר מכיל רכיבים מן החי. הצרכן 

 .   האריזהצילום  -א'  נספח... ראה 
 

   3.1סעיף  1103 תקן .27
 "כתובתו ושל היצרן שם של גלוי ציון יכלול הסימון"

במקרה דנן  שם היצרן לא גלוי ולא מסומן ואילו הכתובת הינה המשך למילים : חקוקה חובה הפרת
, את שם היצרן לסמןבמקרה דנן נשאלת השאלה מדוע בחרה הנתבעת שלא "טוב להיות בקשר".  
 ?   כנדרש בהוראות הדין

    .האריזה צד צילום -' א נספח... ראה 
 
 

 :1053)מזון()סימון( לתקנות בריאות הציבור  2ס'  .29
"כל חבילה או פתק אסור שיהא רשום על פניהם או שיכילו איזו סימון, כתובת, תיאור ציורי 
או איזו הערה אחרת אשר יש בהם, ...כדי להביא את הקונה לידי סברה כי טיבו של החומר 

 המזון שלו הם שונים מן הטיב וערך המזון האמיתיים שלו" .-שבחבילה או ערך
 

נועד להביא את הקונים לידי סברה כי  ""מן הצומח יםסימון ו/או כינוי המוצר : חובה חקוקההפרת 
יש בו,    אינו נכוןהינו בניגוד להוראות הדין , מדובר במוצר מן הצומח ושאינו מכיל רכיבים מן החי ו

ובכך מעצימה את  שונה מהערך האמתי שלו כדי להביא את הקונה לידי סברה כי טיבו של החומר
ובניגוד  –במוצרים מן הצומח ההטעיה לגבי תוכן המוצר, לכאורה , שלא יהא ספק לצרכן כי מדובר 

שהסימון לא יטעה את הקונה ולא יביאו לידי סברה הדורשות לתקנות בריאות הציבור,  2לסעיף 
 .   במוצרים השונים במהותם מכפי שהוצגושמדובר 

 

)ג( 0)ב( לחוק הגנת הצרכן, וסעיף -)א(0רכן בעניין מהותי כמשמעם בסעיף כמו כן, מדובר בהטעיית הצ .20
 לחוק קובע כי "הוראות סעיף זה יחולו גם על פרסומת".

 

 יםכמוצר יםהמוצרכינוי הנתבעת פרסמה ו/או שיווקה ו/או הפיצה ו/או מכרה את המוצר באמצעות  .70
 הפרת חובה חקוקה ובניגוד להוראות הדין.  , תוך יםת המוצרו", הן בפרסום והן על גבי אריזמן הצומח"
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" כאשר על מן הצומחכ" ותעל גבי האריז םבהסתמך על הצגת יםהתובע  רכש  ו/או צרך את המוצר .71
" במקום מן הצומח" יםבפני הצרכן, לכאורה כמוצר ים" המציג את המוצרמן הצומחנרשם " ותהאריז

 , שאינו משאיר ספק לגבי תוכן המוצר.   ותמרכזי ודומיננטי על גבי האריז

 
 -במשפט ולא עושר עשיית

 

מן  יםכמוצר יהמוצר, על בסיס הצגת הנתבעת התביעה על ידי  ינשוא יםהמוצרתשלומים עבור  גביית .70
, מהווה עשיית עושר ולא במשפט ולפיכך מזכה מן החירכיבים  יםכילהמוצרים מבעוד שבפועל  הצומח

)א( לחוק עשיית עושר ולא במשפט, 1ואת חברי הקבוצה כולה בהשבה מכוח הוראות סעיף  התובע את 
  הקובע: 1070-התשל"ט

 
הזוכה( -"מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה )להלן

המזכה(, חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם  -שבאו לו מאדם אחר )להלן
 לשלם לו את שוויה". -בלתי סבירההשבה בעין בלתי אפשרית או 

 

 הסעיף המצוטט לעיל מציב שלושה יסודות להתגבשות עילת התביעה, המתקיימים בענייננו: .75
  

 הפקת רווח או תועלת על ידי הנתבע.  -התעשרות א.
 האם ההתעשרות באה לנתבע מאדם אחר.  -מאדם אחר ב.
בון המזכה תהא שלא על פי הדרישה היא, כי ההתעשרות של הזוכה על חש -שלא כדין ג.

זכות שבדין. מקום בו ניתן להצביע על דין השולל את הפעולה שגררה את ההתעשרות ניתן 
 לומר כי ההתעשרות שלא כדין.

 

הפיקה רווחים עצומים כתוצאה ממכירת  הנתבעת , בענייננו מתקיימים שלושת התנאים לעיל .70
ויתר חברי הקבוצה שלא היו רוכשים ו/או  התובע התביעה. התעשרות באה על חשבון  ינשוא יםהמוצר

אילו ידעו את העובדות לאשורן. מדובר בהתעשרות שלא כדין שכן בהתאם  יםהמוצרצורכים את 
 יםהמוצרלא הייתה רשאית למכור את  הנתבעת להוראות חוק איסור הונאה והתקנות שלפיו, 

 .מן הצומח יםכמוצר

 

לגרום להסתמכותו של הצרכן לרכישת  נרשמו במטרה "ן הצומחמ" הכינויים הדגשת  כי יטען התובע  .73

והפרת התחייבויותיה של המשיבה כלפי הצרכן וכל זאת  חקוקה חובה הפרת תוךו ככאלה, ים המוצר

 במטרה להתעשר ומהר ושלא כדין.

 

טענות הצרכנים שגילו לתדהמתם שהמוצרים מן הצומח מכילים ביצים מדברות בעד עצמן כפי שהן  .72

 מועלות באתר הפייסבוק של הנתבעת. 

 
 :הנזק .ה

 נזק שאינו  ממוני: .4.ה
 

ויתר חברי הקבוצה, פיצוי בשל עגמת הנפש הרבה   התובע המשפט הנכבד יתבקש לפסוק לזכות  בית .77

לאחר גילוי   התובע הנפש שחש   משאטשנגרמה לכל אחד מהם. עגמת נפש זו מובנת מאליה, כתוצאה 

 הקבוצה חברי יתר ידי ועל ידושנרכשו ו/או נצרכו על  מוצרהתרמית וההטעיה כאמור לעיל ביחס ל

 .ותכוף יומיומי באופן, המיוצגת

 

ט הנכבד נדרש לפסוק פיצוי בגין נזק ממוני ובגין נזק לא ממוני לטובתו ולטובת הקבוצה, המשפ בית .79

שיתופי לשווק  מרכזתנובה  1559/07כפי שנקבע בפסק הדין בעניין "תנובה".  הלכת  תנובה )ע"א 

(  נקבע כי שלילת כוחו של הצרכן לקבוע האם 275( 0)נז, פ"ד ראביתוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' 

פיצוי. פיצוי זה עומד על רגליו -לרכוש חלב המכיל סיליקון מהווה פגיעה באוטונומיה שלו וככזו היא בת

שלו אפילו אם לא הוכח כי הסיליקון גורם נזק, ותכליתו היא להיטיב את הנזק הלא ממוני , פיצוי בשל 
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 מהשנגר הנפש משאטלכל אחד מהם. עגמת נפש זו מובנת מאליה, כתוצאה עגמת הנפש הרבה שנגרמה 

 למבקש ולחברי הקבוצה,  עקב עצם שלילתו של כח הבחירה האוטונומי. 

 

 אם אף, לפיכך. הנתבעת  של המוצרים את שרכשו הצרכנים כל הינה, בבקשה כמפורט הקבוצה הגדרת .70

, כפי שנקבע בפסק הדין נזק להם נגרם להם שגם הרי, המטעה המצג על הסתמכו שלא צרכנים ישנם

 בעניין "תנובה", בגין הפגיעה באוטונומיה. 

 

לא אחת כי זכותם של צרכנים היא לקבוע מה יכניסו לפיהם ולגופם וממה יימנעו. במקרים רבים  נקבע .90

ישנה פגיעה באוטונומיה של הפרט, אף שאין עמה נזק גוף או סכנה ממשית לנזק גוף והפגיעה 

המשפט העליון  )בהלכת תנובה -נומיה של הפרט כמצדיקה פיצוי כבר הוכרה בפסיקתו של ביתבאוטו

 ( דעקהובהלכת 

 

הדורש פיצוי בגין פגיעה באוטונומיה שלו  התובע תוצאה הנגזרת מסיווגו של הנזק בדרך זו היא כי ה .91

אינו נדרש להוכיח כי הנזק שנגרם לו נבע מהסתמכותו על המידע המטעה. אם השלילה של חופש 

אינו נדרש להראות כי שינה עקב ההטעיה את מצבו  שהתובעהבחירה היא עצמה מקורו של הנזק, הרי 

נמנע מרכישתו לו ידע כי הוא מכיל סיליקון. לרעה. כך למשל, צרכן החלב אינו נדרש להוכיח כי היה 

זכותו לפיצוי אינה נשללת אף אם לא עלה בידו להוכיח כי הסיליקון גרם לו נזק או כי ההטעיה הובילה 

הסתמך על מצג השווא אותו הציגה  התובע למרות האמור לעיל, במקרה דנן הוכח כי    .לשינוי במחיר

 . הנתבעת

 

כל אחד מחברי לטובת ו התובע לטובת  ₪ 030בסך של בית המשפט הנכבד יתבקש לפסוק פיצוי לפיכך,  .90

פגיעה באוטונומיה עגמת הנפש עקב ההטעיה והתסכול, הכעס ואובדן האמון ובכלל ההקבוצה, בגין 

 תנובה מרכז שיתופי לשיווק נ' ראבי תופיק, 4335/01ע"א כפי שנקבע בפסק הדין בעניין "תנובה", 

 .0002)ג( לחוק תובענות הייצוגיות התשס"ו 00ו/או בהתאם להוראות סעיף  1300( 0)  0005על -תק

 
 :נזק ממון .5.ה
 

כל אחד מחברי הקבוצה המיוצגת, להורות לגבי ו התובע בנוסף יתבקש בית המשפט הנכבד, לגבי  .95

 המוצרישת להשיב את מלוא הממון שהוצא בהתקשרות שנעשתה על בסיס ההטעיה לרכלמשיבה  

 נשוא התביעה ואשר שולמו במהלך המועדים הרלוונטיים לתובענה, כמפורט להלן:
 

  : אישי נזק

המהווה את נזקו האישי  , ₪ 137המוצרים נשוא התביעה  במחיר כולל של   0 ו/או צרך  רכש, התובע .90

     .התובעשל 

  ד כנספח, יםלרכישת המוצר ת חשבוני...מצ"ב 
 
 

 (  ₪ 030ממוני   הלא הנזק+   ₪ 137 הממוני הנזק )  ₪  007:  הינו  התובעשל  האישי נזקו סך .93

 
 נזק כללי: 

 הגשת בשלב תבוצע לכך אי, הקבוצה של גודלה את במדויק להעריך הכלים את זה בשלב אין למבקש .92

 ובאי התובע  לידי למסור למשיבה להורות מתבקש ש"ביהמ. ביותר ושמרנית זהירה הערכה הבקשה

 לשירות מיטבי באופן התובענה כימות לצורך הנדרשים והאחרים המספריים הנתונים כל את כוחו

 .הקבוצה חברי
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לציבור הרחב, לפיכך,  ונמכר יםהתובע חסר כלים ובכלל מספר השנים בהם המוצר ובהיותלעיל  כאמור .97

אך היות ואין בידי התובע השנים האחרונות  בשבעבשוק  נמכר יםכי המוצר ובהנחה זהירה בהערכה

יוכח כנזקו של התובע, אלא אם מוערך  הקבוצה מחברי אחד כל של שהנזק הריאת הנתונים המדויקים 

 כדלקמן: אחרת ויקבע בית המשפט אחרת ו/או כבוד 

 

 ₪ 137 הממוני האישי  כנזקוהממוני של כל אחד מחברי הקבוצה    ונזק סךמעריך כי   התובעלפיכך,  .99

 חבר בקבוצה.  לכל

 הלא הנזק+    ₪ 137 הממוני)הנזק  ₪  007:  הינוכל אחד מחברי הקבוצה  של הכוללנזקו  סך, לפיכך .90

 ( ₪ 030  ממוני

איש/ה. לפיכך,  000,000כי  ציבור הטבעוניים בישראל מונה כ  מעריך  התובעעל פי פרסומים שונים,  .00

שצרכה או רכשה את כמות מכלל הטבעוניים  03%  -כ הכוללת המיוצגת הקבוצה אתהתובע מעריך 

 היחידות המפורטת לעיל.   

 

סך נזקו של כל אחד מחברי הקבוצה המוערך  כפול ./האיש 100,000 -לפיכך מספר חברי הקבוצה הינו כ .01

 .  ₪ 007  -ב

 

מעריך, כי סכום ההשבה גבוה יותר מאחר ומדובר בהערכה,   התובע לפיכך על בסיס נתונים אלה,  .00

בסך של  יועמדההשבה המבוקש  סכום, הנתבעת /או עד להמצאת הנתונים ע"י ו אומדן לצרכיאולם 

 מספר( 100,000) כפול( של כל אחד מחברי הקבוצה ₪ 007) נזקהחישוב של  לפי, ₪  00,700,000 -כ

   חברי הקבוצה

 

במידה ויקבע בית המשפט הנכבד, כי השבה אינה אפשרית בנסיבות העניין, יתבקש בית המשפט הנכבד  .05

 .הנתבעת בהתאם לנתונים שיומצאו על ידי וליתר חברי הקבוצה למבקש  להורות על פיצוי כספי 

  

בגין עוגמת נפש לחילופין מתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק פיצוי לטובת הציבור או לטובת הקבוצה,  .00

תנובה מרכז שיתופי  4335/01ע"א כפי שנקבע בפסק הדין בעניין "תנובה", ו/או פגיעה באוטונומיה, 

)ג( לחוק תובענות 00ו/או בהתאם להוראות סעיף  1300( 0) 0005על -תק לשיווק נ' ראבי תופיק,

 .0002הייצוגיות התשס"ו 

 
 תובענה ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות: .ו

 1)א( לחוק תובענות ייצוגיות, התובענה דנן מוגשת בעניין המנוי בסעיף 5בהתאם להוראת סעיף  .03

"תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בלתוספת השניה לחוק, שכן עניינה של התובענה  

  בקשר לעניין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו".

יצוין, כי הגדרה זו הנה רחבה ומקיפה וכיום ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד עוסק בגין עילות על פי  

 חוקים שונים, בין אם התובע התקשר בעסקה עם העוסק ובין אם לאו. 

"מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל  -"עוסק" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכןהנה  הנתבעת  .02

 .  יצרן"

בעניין  הנתבעת עילות תביעה אישיות כלפי למבקש ( לחוק תובענות ייצוגיות, 1)א()0י הוראת סעיף על פ .07

 המנוי בתוספת השניה לחוק, כפי שפורט בפרק שכותרתו "עילות תביעה אישיות" לעיל.
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 למבקש עילה אישית להגשת תובענה ייצוגית  

 להגיש תובענה ייצוגית, וזו לשונו:( לחוק תובענות ייצוגיות קובע מי רשאי 1)א()0סעיף  .09

 "אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית כמפורט להלן:

)א(, המעוררת שאלות 3כאמור בסעיף  אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין  (4)
מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת 

 בשם אותה קבוצה; –בני אדם 

ואין ספק  הנתבעת מהטעייתו ע"י אשר נפגעו באופן אישי  הצרכניםהוא אחד  התובע במקרה שלפנינו  .00

נשוא התביעה, כולם  המוצרו/או צרכו את  שרכשוהצרכנים כי העילה שיש למבקש משותפת לכל יתר 

 או מקצתם.      

 :המיוצגת הקבוצה הגדרת

 התקופה  במהלךו/או צרכו  שרכשו המוגשת לצד בקשה זו מוגשת בשם כל ציבור הצרכנים  התובענה .100

     . התביעה, כולם או מקצתם ינשוא יםהמוצר את

  

 000,000 -) כ אוכלוסייהב מכלל הטבעונים 03% -כ הכוללת המיוצגת הקבוצה את מעריך התובע  .101

 שצרכה או רכשה את כמות היחידות המפורטת לעיל.  איש/ה( 

 

 אב בית מכל נציג  -אב בתי 100,000 - בכמדובר   לפיכך,  אב בתי מיליון 0.1 -כ ישנם הערכה לפי,  כיום .100

  . /האיש 100,000 -לפיכך מספר חברי הקבוצה הינו כ

לבית המשפט הנכבד, יעתור    התובע . הנתבעת הנתונים המדויקים לגבי היקף הקבוצה מצויים ברשות 

את הנתונים מטעמו ומומחים   התובע להציג בפני  אם יוחלט לאשר את הבקשה, להורות למשיבה 

הרלוונטיים, על מנת שניתן יהיה לחשב במדויק את גודל הקבוצה והסכום המדויק של התביעה 

 ייחס לכלל הקבוצה.בהת

בית המשפט הנכבד מתבקש להגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה בהתאם להוראת 

 )א( לחוק.10סעיף 

 :הנימוקים לאישור הגשת התביעה כתובענה ייצוגית

לחוק תובענות ייצוגיות למתן אישור להגשת התובענה כתובענה  9התובענה עונה על התנאים הקבועים בסעיף 

 ייצוגית:

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וקיימת  .105

  –אפשרות סבירה להכרעה לטובת הקבוצה 

, העובדות המהותיות, העומדות בבסיס התביעה נשוא בקשה זו והראיות הרלוונטיות לענין .א
נשוא התביעה במועדים  המוצרמשותפות לכלל חברי הקבוצה המיוצגת שרכשו ו/או צרכו את 

 הרלוונטיים לתובענה. 

הבקשה דנן מעלה שאלות משפטיות עקרוניות המתייחסות לתשתית עובדתית ידועה  ב.
 ומשותפת לכלל חברי הקבוצה המיוצגת.
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את הצורך לחזור ולהוכיח תשתית  קבלת הבקשה וניהול התביעה כתובענה ייצוגית תייתר ג.
 עובדתית בתביעת כל אחד מחברי הקבוצה המיוצגת.

התובענה דנן מעוררת שאלות משותפות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה,  ד.
נשוא התביעה במועדים הרלוונטיים  המוצרמכרה ו/או הפיצה את    -הנתבעת בין היתר, האם 

לחוק ולתקן בניגוד ו רכיבים מן הצומחהמכיל איכותי   כמוצר המוצרלתביעה תוך הצגת 
בעוד שבפועל   מן הצומח כנדרש, האם חברי הקבוצה הוטעו לרכוש ו/או לצרוך מוצר שהוצג 

 אינו שונה משאר המוצרים בקטגוריה  אלא, שבו רכיבים מן החירכשו ו/או צרכו מוצר 
 המשותפות לכלל חברי הקבוצה המיוצגת.שאלות משותפות של עובדה ו/או משפט  -וכיוצ"ב

הנימוקים והטיעונים המשפטיים עליהם מתבססת התביעה כפי המפורט בבקשה , תקפים  ה.
 לייצג. התובע ושרירים לגבי כלל חברי הקבוצה שאותה מבקש 

 ,הקבוצהו בנסיבות העניין הגשת תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה  במחלוקת .100

אשר רכשו ו/או  אלה מוצרי וצורכים שרוכשים בישראלאת כל ציבור  כוללתוגשת התביעה, בשמה מש

  . נשוא התביעה המוצרכאמור, לרבות  הנתבעת מוצרי  תאצרכו 

  

תובענה ייצוגית עשויה להימצא כדרך היעילה וההוגנת ביותר במקרה דנן לנוכח מספרם הרב של חברי  .103

 המוצרהקבוצה הגורר חוסר יכולת מעשית לצרף את כולם כבעלי דין. אין להעלות על הדעת, כי צרכני 

 .ימזערהינו נשוא התביעה מלפני מספר שנים יטרחו להגיש תביעה אישית, כאשר הסכום הנתבע 

מטרתה העיקרית של התובענה הייצוגית היא להתגבר על בעיה זו. המדובר בציבור צרכנים גדול שלו 

בנוסף, יש בניהולן של תובענות  . אינטרס מובהק להעמיד למבחן משפטי הפרה בתחום הצרכנות

 פרטניות על ידי פרטים רבים חוסר יעילות למערכת המשפט וחשש מפסיקות סותרות.
 

, אופיה והרכבה מצדיקים כאמור את ניהול התביעה כתובענה ייצוגית לגבי כלל חברי גודל הקבוצה .102

 הקבוצה המיוצגת. 
 

הכרה בתובענה הייצוגית תייתר הצורך בהגשת תובענות נפרדות ע"י כל אחד מחברי הקבוצה וע"י כך  .107

ייחסך יחסכו טרחה והוצאות בסכומים ניכרים לחברי הקבוצה, ימנע עומס גדול מבתי המשפט, 

למשיבות הצורך להתדיין בנפרד עם עשרות אלפי תובעים וימנע בזבוז משאבים בגין ניהול אלפי 

 .ןתביעות זהות באותו עניי
 

התובענה הייצוגית תאפשר הכרעה אחידה וחד משמעית לגבי כלל חברי הקבוצה, בעוד שניהול הליכים  .109

ץ ובפני מותבים שונים עלול לגרום נפרדים ע"י כל אחד מחברי הקבוצה בבתי משפט בכל רחבי האר

 לתוצאות משפטיות בלתי אחידות, באופן העלול לפגום במראית פני הצדק.
 

סכום התביעה אינו מצדיק הגשת תובענה נפרדת ע"י כל אחד מחברי הקבוצה המיוצגת. יתרה מכך,  .100

צה גורם מרתיע העלות הגבוהה של ניהול תובענה כזו כנגד כל אחת מהמשיבות, מהווה לגבי חברי הקבו

 מפני היזקקות לערכאות משפטיות בעיקר הואיל ומדובר באחד מענקי המשק הישראלי. 
 

ניהול התובענה כתובענה ייצוגית היא הדרך לאפשר לכל חברי הקבוצה להביא עניינם בשערי בית  .110

. המשפט תוך הבטחת ייצוג משפטי מקצועי, עלויות נמוכות ובירור יעיל ומהיר של ההליך המשפטי

 לאור האמור, התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת ביותר להכרעה בנסיבות דנן.
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לאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את הגשת התובענה המוגשת לצד בקשה זו  .111

 .0002-כתובענה ייצוגית בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו
 

בית המשפט הנכבד להגדיר את הקבוצה המיוצגת אשר בשמה תוגש התובענה, וכמוצע כן מתבקש  .110

 במסגרת בקשה זו.
 

בית המשפט הנכבד מתבקש במסגרת אישור התובענה כייצוגית, להגדיר את עילות התובענה והשאלות  .115

 של עובדה או משפט המשותפות לקבוצה וכן את הסעדים הנתבעים.
 

הקבוצה ו/או עבור בבקשה זו יק למבקש את הסעדים המפורטים בית המשפט הנכבד מתבקש להענ .110

 כל אחד מחברי הקבוצה המיוצגת.ל

 

, לשלם לתובעות הוצאות משפט בצירוף שכר הנתבעת בנוסף, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את  .113

בהגשת התובענה והבקשה למבקש  המייצג  שטרח טרחת עו"ד בתוספת מע"מ כחוק ולפסוק גמול 

, התועלת  התובע הרבה של בטרחתו תביעה בשם כל חברי הקבוצה המיוצגת, תוך התחשבות והוכחת ה

 שהביאה התובענה לקבוצה ומידת החשיבות הציבורית של התובענה.
 

כמו כן מתבקש בית המשפט בית המשפט הנכבד לפסוק את שכר טרחתם של הח"מ המייצגים את  .112

 בערכאה בתובענה טיפול עבור, לו שיראה בשיעור והקבוצה בעד הטיפול בתובענה הייצוגית, התובע 

, 0010 – ע"תש, ייצוגיות תובעניות לתקנות( 11( )א) 0 בתקנה הנדרש על לענות מנת על;  הראשונה

 , תוךשייפסק הכולל הסעד משווי מ.ע.מ+  13% ריעובש המוצע הטרחה שכר את לחשב מבוקש

התחשבות בתועלת שהביאה התובענה לחברי הקבוצה, מורכבות ההליך, הטרחה שטרחו הפרקליטים 

 המייצגים וכן ההוצאות שהוצאו לצורך כך, מידת החשיבות הציבורית של התובענה וכיוצ"ב.

 

אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את הבקשה ולהורות על הגשת התובענה כייצוגית 

 הוראות להמשך ניהולה. וליתן
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   התובעב"כ  -גולן משעלי עו"ד               


