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 510043004. פ.ח – מ"שוקחה בע' ורג'בני ג

 ההמשיב   2335216 חיפה•  35062. ד.ת•  6המשביר  ובמרח

 

 בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 6002 – ו"תשס ,לפי חוק תובענות ייצוגיות

 

 :כדלהלןלהורות בית המשפט מתבקש כבוד  .0

ה ייצוגית בהתאם כתובענ ,"א" נספחכהמצורפת לבקשה זו  ,לאשר התובענה הייצוגית .א

 .("ייצוגיות חוק תובענות": להלן) 3116 –ו "תשס, להוראות חוק תובענות ייצוגיות

 דנןלקבוע כי בקשה ו ייצוגיות לחוק תובענות( א)2לאשר בקשה זו בהתאם לסעיף  .ב

בכל או לחלופין לאשרה  1ייצוגיות ה לחוק תובענותילתוספת השני 0 פרט לגדרנכנסת 

דנן בקשה ניהול ל זיקהב אודותיו כיעיל והוגןהמשפט יחליט בית ר כבוד שאשינוי 

 .לחוק תובענות ייצוגיות 02בהתאם לסעיף 

לחוק תובענות ייצוגיות כי הקבוצה שבשמה  (0)(א)08וסעיף ( א)01לקבוע לפי סעיף  .ג

ובכללם  השל המשיבאו לקוחותיה /צרכניה וכל תנוהל התובענה הייצוגית כוללת את 

 ,באמצעות עסקה בעקיפין בין אם או/במישרין ו בין אם המיעאשר התקשרו  המבקש

או /ו רכשוו ,("חוק הגנת הצרכן": להלן) 03402 – א"תשמ, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן

 והסתמכות אמונהתוך , ("המוצר" :להלן) ליטר 2שמן התירס בתכולה של את  צרכו

כתוצאה מהטעייה  וזאת אחרים מתחריםפני מוצרים -על ףעדיכביכול ל "המוצר הנש

התברר הואיל ו זאת ו לתומםעת גרס -משיבה כוזב שמקורם ב/אסוראו מצג שווא /ו

 בצורהבניגוד לדין ו תעל בחירתם הצרכני עהיהשפהמשיבה כי  ,בדיעבדרק  ,להם

                                                 
  ".וובין אם לא התקשרו בעסקה בין אם, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תביעה נגד עוסק .0" 1
 : הינם 0340 –א "תשמ, לחוק הגנת הצרכן 0עסקה וצרכן לפי סעיף , עוסק, הגדרת נכס 2

 ; ואיגרות חוב ממשלתיות, 0364-ח"תשכ, כמשמעותם בחוק ניירות ערך ניירות ערך, זכויות, מקרקעין, טובין - "סנכ"

 ; כולל יצרן, מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק - "עוסק"

 ;מכירת נכס או מתן שירות - "עיסקה"

 ;ביתי או משפחתי, מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי - "צרכן"
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מתחרים פני מוצרים -להעדיפו עלביודעין ובמכוון להם  גרמהו, בלתי הוגנתאסורה ו

ר שאמוצר בגין  (מתחריםביחס למוצרים ה יקר יותר שווה או)ולשלם מחיר  אחרים

  ;בהמשךיבואר עוד פי שכ וזאת התיימר להיות יותר גבוה ערכו 

 את ההמשיב הניצל תם ועושקם עתיתוך הטעי הצרכנית םכותלקיפוח זגרם  זה דבר

 ,בנסיבות העניין ותלהוראות הדין המחייבוחוסר ידיעתם באשר  של הצרכנים בורותם

 ,הקניינית םזכותב ,של הצרכנים הבחירהחופש תוך פגיעה ב, הרווחימקסום  מעןלוהכל 

אפשרות בין היתר בהמתבטאת  - הצרכנית םלממש את זכות של רצונםאוטונומיה ב

 לצרוך רובחל באפשרותכמו גם השפעה אסורה בין מוצרים מתחרים ללא להשוות 

 . שיא את תועלתםכדי לה השיש ב ת עבור הצרכניםחיוניומושכלת  בצורה מוצר

הקבועים הרשמיים ישראלים התקנים הברגל גסה את הוראות  הרמס ההמשיב

י "ת :קרי –( "חוק התקנים" :להלן) 1053 –ג "תשי, חוק התקנים (א)3-ו( א)4סעיפים ב

סימון מזון ארוז מראש על  – 0085י "תוכן  על עדכוניו שמני מאכל צמחיים – 306

סימון ואריזה של מוצרי )לצו הגנת הצרכן ( א)3ן סעיף וכ ("התקינה": להלן) עדכוניו

עידות על רמיסת ל מ"כל ההפרות הנ(. "צו הגנת הצרכן": להלן) 0334 –ט "תשנ, (מזון

כנגד עיניה רק את  המציב הכאלף עדים כי המשיב ותמעידואף זכויות צרכן כליל 

 .האינטרס שלה להשיא את רווחיה ותו לאו

התובע הייצוגי  הלחוק תובענות ייצוגיות כי המבקש יהי( 3()א)08לקבוע בהתאם לסעיף  .ד

או כל קבוצה /ו ח הקבוצה הכללית המוצעת לייצוגכ-ו באייכוחו בבקשה זו יה-וכי באי

 .ידי כבוד בית המשפט כאמור-אחרת ככל שתוצע ותוגדר על

והשאלות  לחוק תובענות ייצוגיות כי עילות התובענה( 2()א)08לקבוע לפי סעיף  .ה

 :הן כדלהלן המשותפות לחברי הקבוצה משפטאו  ותפות של עובדההמש

 :וצו הגנת הצרכן עילות לפי חוק התקנים .0

 4 פיםמוצר בניגוד מוחלט לסעיהמשווקת את  או/ואו מייבאת /ו מייצרת ההמשיב

מוצר לפי הסמן את ל החובתמבמודע  מתעלמת יאלחוק התקנים בכך שה 3-ו

 ,על עדכוניהם 0085י "תו 306 י"ת :קרי, הענייןבנסיבות  דרישות התקינה המחייבת

 מבלימוצר הלסמן את  המחייבת את המשיבאשר לצו הגנת הצרכן ( א)3סעיף  וכן

ן אסור על בחירת הצרכנים ועל זכותם להשוות פלהשפיע באוומבלי  לציין את טיבו

 .מתחריםבין מוצרים 

 

 :ילות לפי חוק הגנת הצרכןע .3

 32-ו 31 ,6 ,(1()א)4, (ב)3 ,(ב)6, (11)-ו(4),(6),(1()א)6 של הסעיפים בוטות הפרות

פי דיני -לע פועלת כביכול הסבר לתומו כי המשיבשהמבקש בכך  לחוק הגנת הצרכן

 התקשרותאת כל המידע הרלוונטי לצורך  ול הומגלהמטיבים עם הראשון הצרכנות 

עם  ונהונכ אמינהלאחר השוואה  ,או בעקיפין/בין אם במישרין ו ,עסקהב ועימ

 משווקת/מייבאת/ביחס למוצר אשר מייצרתחברות מתחרות  של ןהמוצרי

  .שמן תירס :קרי, ההמשיב
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שמקורו  שיקתםוע ההמשיבצרכני  בורותשל  ניצוליטען כי קיים ימשיך והמבקש 

אודות כוזב  שווא מצגשמנוצל על ידי המשיבה בדרך של מתן  אינפורמטיבי פערב

איסור חובת לבין  ,כפי שמודפס על תוויות המוצר פקטו-דה ואיכותו המוצר טיב

על  הודפס בכל זאת זהכפי ש יורה-הד [לטיגון בישול וסלט המעול] ציון טיב המוצר

  .והשפיע בצורה אסורה על בחירת הצרכנים תוויות המוצר

 

ולו חשד  ומוצר כשיש בהאת  לשווקמ המנוע ההמשיבהמבקש ימשיך ויטען כי 

לגרימת השפעה בלתי הוגנת שלא לומר , ת צרכניםייהטעהגורם ל לכאורה

דין  ועושה המגדיל ההמשיבאולם  האסור על המצג והסתמכותם מניפולטיבית

השפעה שעה שיוצרת ת והבסיסי על זכויות הצרכנים דורכת ברגל גסהו הלעצמ

לצרוך ואילו מוצרים  אילו מוצרים לבחור ולהחליט ן הצרכניםרצועל אסורה 

  .להימנע מצריכתם

 

תוך  ל"לצרוך את המוצר הנ הצרכנים נהגו במהלך כל השניםהמבקש יטען כי 

ל עומד בהוראות הדין המחייבות "אמונה עיוורת שהמוצר הנ תוךהסתמכות ו

של  בורותםאת  הניצל ההמשיב כי ,בדיעבד בלבד ,להם אולם התברר כמבואר לעיל

 הצרכנים כאמורבין ל הבינהקיימים  יםהמהותי המידעאת פערי ו כאמור הצרכנים

  .יגוד לדיןנב הונהג

 

של  בקניינםפגע , דיןכשלא וסימון המוצר  זההסתמכות זו ופער אינפורמטיבי  ניצול

לממש זכות ב נםבאוטונומיה של רצוו שלהם בתחושת הסחר ההוגן, הצרכנים

 מכלולבין  פשוטה בחירה מושכלת והשוואה בצעל הבסיסהמהווה בסיסית צרכנית 

בצורה  םלצורך בחירת המוצר המתאים ביותר עבורבשוק מתחרים ההמוצרים 

  .מושכלת ובלתי תלויה

 

כאשר פני המתחרות -על האצל המשיב יחסי יתרון יצרדבר זה אף  יתרה מזאת

ובכך גרם  הן של המתחרותמוצריועדיף על  הנעלשווק כמוצר  השל הראשונ מוצרה

פני מוצרים אחרים שלא למבקש להתפתות ולבכר דווקא את המוצר שלהם על 

  ;"שמן מעולה"התהדרו בתווית האיכות שהגדירה אותם כ

 

גורמות  דיןכועלות פר שא חברות המתחרותבהשוואה עם הזו תחרות בלתי הוגנת 

סגולות עדיפות על תכונות ובעל  ואה השל המשיבמוצר הכביכול כי לצרכן לחשוב 

 ,מצג זה והסתמכות זו, אכפועל יוצו קרהפני המתחרות כאשר בפועל לא זה המ

 .נזקגורמות לצרכן 

 

 :("חוק החוזים" :להלן) 1043 –ג "תשל, (חלק כללי)עילות לפי חוק החוזים  .2

בניגוד לחובתה לעשות כן  חוזי-הטרוםשלב ב חוסר תום לבפעלה ב ההמשיב

והטעתה את , שעה שיצרה מצג שווא כוזבלחוק החוזים  03 ףסעיבהתאם ל
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השוואה לערוך  בסיסיתה םזכותבהבחירה של הצרכנים ובחופש פגעה הצרכנים ו

 .דהמוצרים בלבסימון אופן  פי-על, מוצרים ביןעניינית ונכונה 

 הטעמ המשיבהדרך שבה ב חוק החוזיםפי -על 04-ו 05לפי סעיפים  עושקו הטעיה

 ,לטיגון המעול"מוצר הכי  מציינת יאהש עת כדיןשלא  מוצרהסימון ב צרכניםה את

  .ינה כפי שיבואר בהמשךהתק הוראותבניגוד ל "ל וסלטבישו

 

באוטונומיה של פוגעת על הצרכנים ו הבכך המשיב הכפועל יוצא מן האמור כופ

באופן  םבמחיר השווים או זולים)מתחרים צרוך מוצרים לרצונם לבחור חופש 

היו מעדיפים כי הצרכנים  גבוההקיימת הסתברות שלולא אותה הטעיה  (יחסי

כל זאת  .ההמשיב של מוצרה פני-עלם אחרים של חברות מתחרות לצרוך מוצרי

היתרון האינפורמטיבי  אתבורותם ו תצלומננעשה באופן העושק את הצרכנים עת 

 .הלמשיב צרכניםשורר וחולש על מערכת היחסים הבלתי שוויונית בין האשר 

 

 41, 52, 23, 35פים סעיעילות לפי לחוק הגנת הצרכן ו 31עילות נזיקיות מכח סעיף  .8

פקודת " :להלן) 1020ח "תשכ, [נוסח חדש]לפקודת הנזיקין  (בפרט) 23סעיף -ו

 :שנכנסים הסעיפים הבאים בנעליו ("הנזיקין

 .לחוק התקנים( א)3-ו( א)4פים סעי

 .לצו הגנת הצרכן( א)3סעיף 

 .לחוק הגנת הצרכן 26-ו 20, (0()א)8, (ב)2, (ב)3, (00)-ו(8),(3),(0()א)3סעיפים 

 .לחוק החוזים 04, 05, 03פים סעי

 

 :1040 –ט "תשל, עילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט .5

  הצרכן נוצר מצב שבו המשיבביחס ל המשיבבמערכת יחסים שבה יתרון מובהק ל

נאלץ להסכים  לכשהואנגרם כשלון תמורה  לצרכןבעוד ש הלכיסקל כסף משלשלת 

שעה מוצר הבעבור  הלמשיביתר בשלם ל או בעושק/בהטעיה ואו /ו חוסר תום לבב

בו כדי היה אשר  ואסור מהותיהסתמך על מצג בדיעבד כי רק מגלה הצרכן ש

 ויש בו אף ההמשיבדווקא את המוצר של  שוכלר ההחלטה הצרכניתעל  שפיעלה

פני מוצרים אחרים שעלולים להיות אף -להעדיף את המוצר על כדי לגרום לצרכן

או לכל הפחות שווים בטיבם /ו הרת המשיבמתוצ פני המוצר-עליותר  עדיפים

  .או מתאימים לצרכיהם באותה המידה/וובאיכותם 

 

  :כבוד האדם וחירותו: לחוק יסוד 3סעיף לפי עילות  .6

בהתקשרות  סחר הוגןפגיעה בקניינם של הצרכנים המתבטא בהעדר תחושה של 

ש את לממ ניםכפגיעה באוטונומיה של רצון הצרכן ו המשיבהו ניםבין הצרכש

 בכוונה נרשם אסור מידע חיוני ומהותין חופשי עת פבאוהחוקתיות זכויותיהם 

על  של המשיבה הרווחיאת מקסם ל הרבמט לגרום לצרכנים לטעות ולהסתמך

 .מיםהתמינים חשבון הצרכ
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בענות ולחוק ת( 8()א)08לקבוע את הסעדים לתביעה הייצוגית זו בהתאם לסעיף  .ו

 :ייצוגיות וכי הסעדים יהיו

 .לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית .0

 .כאמור לעיל, להגדיר את הקבוצה המיוצגת לצורכי התובענה הייצוגית .3

מערכו של  ופחתמ צריך להיות או החלק היחסי אשר/ו כספי הצרכנים השבת .2

וקבלת החלטה  נכונה לצורך השוואה אמיתיקבלת מידע מלא ו-בשל אי המוצר

ם יופיצכמו כן  ,להימנע מצריכתם חריםא מושכלת אילו מוצרים לצרוך ואילו

או עקיפה באוטונומיה של /בעבור קיפוח זכותם הצרכנית והתערבות ישירה ו

מערכת היחסים מטבע  ,בורותם ואת מעמדם הנחותניצול  תוך ועושקם רצונם

 .לידיעת הדין המחייב בנסיבות העניין ,לצרכנים הן המשיבשבי הלא הוגנת

כדבעי  ומבלי לסמנ, מוצרהשיווק מלחדול  הליתן צו המורה על המשיב .8

 ותכלית אשר באה להרע עם הצרכן ושלא מגשימה את מטרת ,וכדרישת הדין

אוטונומיה של להימנע מפגיעה בקניינם של הצרכנים ובדיני הצרכנות וכן 

 שפעההכל ללא הצרכניות חופש הבחירה זכותם ללבחור לממש את  נםרצו

 .או בעקיפין/אסורה בין במישרין ו

לפי שיקול דעתו של , ליתן למבקש ולקבוצה כל סעד נכון וצודק בנסיבות העניין .5

 . בית המשפטכבוד 

תאם הבבית המשפט כבוד לקבוע כי ההחלטה בבקשה זו תפורסם באופן שייקבע על ידי  .ז

 .ייצוגיות לחוק תובענות 35לסעיף 

 .כוחו-כר טרחה לבאיבגמול למבקש ובש, בהוצאות התובענה הלחייב את המשיב .ח

 

הגשת הבקשה לאישור התובענה  בטרם, בפנקס התובענות הייצוגיות כ המבקש"בבדיקת  .3

ה נבעובקשה או תהעלתה כי תלויה לא  ,לחוק תובענות ייצוגיות( 3()א)5כייצוגית ודרישת סעיף 

 אשר, באשר הם, המשותפות לחברי הקבוצהאו משפט /ועובדה של המעלה שאלות מהותיות 

 .המתעוררות בבקשה דנןת לשאלו זהות/דומות

 

ייצוגיות לתקנות תובענות  2לחוק תובענות ייצוגיות ותקנה  6להוראות סעיף כמו כן בהתאם  .2

למנהל עותק מהבקשה ומהתובענה  מועבר ("תקנות תובענות ייצוגיות": להלן) 3101 –ע "תש

 .ולממונה על הגנת הצרכן וסחר הוגן בתי המשפט

 

 עניינה של הבקשה

 

 הרצוי והמצוי-יתחקיקה צרכנ

 

יעילה הן מהטעם בצורה  ףנאכ אינו" חקיקה צרכנית"אין זה הוא סוד כי מה שמוגדר כ .8

שנובעת משיקול כלכלי קר וחוסר  "אדישות ראציונאלית"הצרכן היחיד סובל מ, שלרוב
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גבולה של "-ב ניב-בר 'פרופלעניין זה דבריו של  אהריכולתו של הצרכן הבודד להשפיע 

 : 350-352 (ד"תשנ( )0)עיוני משפט יט , "ית הייצוגיתהתובענה הצרכנ

 

הפגיעה או הנזק  ףהיק םג ךוכ, א ניכריםל, םבסכומי ןות הצרכניות הינאהעסק רוב"

בהפרת זכות  ךבהיות הנזק הטיפוסי הכרו. םהצרכניי, םכתוצאה מחריגה מהכללי, הצפויי

. מכת על עילה צרכניתהכדאיות שבהגשת תביעה המסת, םנמוכה ג, יחסית ךצרכנית נמו

הכרוכה בהגשת תביעה ובניהולה עלולה להיות ( הוצאות וכולי, ןבמונחי זמ)תוחלת העלות 

ברור שקיימת  ןמכא. מאשר תוחלת הרווח הצפויה מהתביעה, םגבוהה יותר ברוב המקרי

. ןפגיעה בזכויותיו כצרכ ןיחיד בגי ןידי צרכ על, םמשפטיי םהסתברות נמוכה לנקיטת הליכי

באמצעות הליכי  ןכי רמת האכיפה של חוקי הגנת הצרכ, צב זה כשלעצמו מוביל למסקנהמ

מובנית לגבי החקיקה  "אכיפה תת"קיימת , דהיינו, נמוכה יחסיתהאכיפה האזרחית תהיה 

 ".הצרכנית

 

ועל יתרונותיה ונחיצותה של התובענה הייצוגית  "אכיפה-תת"עוד בעניין התופעה של 

פקיד  גדחיים קרן נ 0428/17 (עליון) א"ע-דברי בית המשפט הנכבד ב האר בפתרון בעייה זו

 :שומה  גוש דן

 

החוק מהווה כלי חשוב בידיהם , ראשית: לאפשרות להגיש תובענה ייצוגית יתרונות רבים"

לעיתים עשויה פעולה . בפרט על רקע צרכני, של ניזוקים לקבלת סעד בגין נזק שנגרם להם

כאשר כל אחד מהניזוקים , זק המפוזר בין ניזוקים רבים ושוניםשל גוף מסוים לגרום לנ

הכרוכה " רגילה"כזה שאינו מצדיק מבחינה כלכלית להגיש תובענה , סובל מנזק פעוט

, 778( 5)ד מט"פ, זילברשץ' ת נטצ 8556/38א "רע: להרחבה ראו]בזמן ובטרחה , בהוצאות

גיל לוטן ואיל רז תובענות ייצוגיות כרך א ; 2' בעמ, ויצנבליט; (עניין טצת: להלן( )0336) 748

מצב זה מוביל לכך שגופים [. 327' בעמ, .ת.ש.עניין א; (לוטן ורז: להלן( )0336)ואילך  21

-תת"שררה בשּוק , כך". קטנים"רבים מתעשרים שלא במשפט על גבם של אותם ניזוקים 

התובענה . נוכח היעדרם של תמריצים כלכליים לשינוי התנהגותם זו של המזיקים, "אכיפה

כלי זה מאפשר לרכז תביעות . הייצוגית נועדה לתת מענה מסוים לבעיות המתוארות

' בעמ, דויטש: ראו)מזעריות רבות כך שהגשת התובענה הופכת לכדאית מבחינה כלכלית 

באופן זה אף תורמת התובענה הייצוגית להשרשת תודעה (. 85' בעמ, ן ועפרוןגולדשטיי; 33

ובכך , יכולת פעולה ממשית נגדם" קטנים"לפיה לניזוקים , בקרב גופים מפרי החוק

התובענה הייצוגית עשויה לייעל את הליכי , שנית. מתמרצת את אותם גופים לפעול כדין

ובכך אף , ות עובדתיות ומשפטיות דומותההתדיינות השיפוטית בתיקים המעוררים שאל

 837נינה זלצמן מעשה בית דין בהליך אזרחי : למשל, ראו]למנוע היעדר אחידות בדין 

 [. 745-748' בעמ, עניין טצת; (0330)

 

בצורה שיטתית  בהתנהלותה החמורה של המשיבה שנעשיתעניינה  דנןהבקשה , כאמור .5

 ההמשיב כאשר ניצול בורותםו עושקםם וכן אינוס בחירת, תוך הטעית צרכניםומכוונת 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%204556/94&Pvol=מט
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להוראות בניגוד וזאת  "לטיגון בישול וסלט המעול" -כ מוצרהאת  סמןל הלעצמ המרש

 . תקינה הישראלית הרלוונטיתה

 

 שעה הלטובת תתחרות בלתי הוגנבו יחסי יתרוןזכות בל היאכן  הבעשות המטרת המשיב .6

ולהשפיע באופן  להכריע את הכף בו כדיאו נתון שיש /עובדה ומסמנת את המוצר ב יאשה

להימנע מצריכת מוצריהן של  לחלופין אומוצר האת  לרכוש/לצרוךופגום  ראוי לגנאי, פסול

ובכך למקסם  ובמחיר בטיבם עדיפיםאו אולי אף /ו חברות מתחרות המשווקות מוצרים זהים

ת שאמור הצרכן או התועל/מוצר כבעל יתרון יחסי ברמת האיכות והאת רווחיה תוך הצגת 

ם יש בה כדי להפחית באופן משמעותי ותתיבעוד שידיעת הדברים לאמ ולהפיק מצריכת

 .השל המשיב מוצרהשל  ואו איכות/ו ומערכ

 

 רקע עובדתי

 

בין היתר , את המוצר של המשיבה רכושלכשנה נהג במשך  המבקשקודם להגשת בקשה זו  .7

  .ומגה שופרסל באמצעות רשתות המזון

 

שלא לומר היחידי המשמעותי , ופיע על אריזות המוצרים הינו הכלי הראשוןהסימון המ .4

 המובנים פערי המידע מצטמצמים, שבאמצעותו נפתר כשל השוק, והאפקטיבי של הצרכן

והקיימים בין הצדדים ואשר מאפשרים רכישת מוצר !( שלא לומר נמנעת הטעיית הצרכן)

שמפורט המשיבה הטעתה ורשמה סימון  כפי. וחופשית על פי רצון הצרכן מושכלתבצורה 

 .סימון שגוי ומטעה ואסוראותו ובעשותה כן חשפה את הצרכנים ל, שגוי

 
לבישול , ל מעולה לטיגון"לרכוש את המוצר באמונה שלמה ועיוורת שהמוצר הננהג  המבקש .3

 המבקש נוהגזאת באופן דומה לדרך בה ". מעולה" -וסלט וזאת בהסתמך על סימון המוצר כ

על סימון המוצר כאינדיקציה לטיב המוצר  הוא ש מוצרי מזון אחרים שגם בהם מסתמךורכל

לחשוב כי המוצר , ל"מאופן הסימון הנ, צרכן מן המניין הושפעהמבקש בהיות . ואיכותו

 .פני מוצרים אחרים של חברות מתחרות המשווקות מוצרים זהים-באמת מעולה ועדיף על

 
אזל המוצר , לרכוש את המוצר כהגדרתו לעיל ניגשם באחת הפעמים בההמבקש יטען כי  .01

: להלן)ליטרים של חברת שופרסל  2תירס  לרכוש במקומו בקבוק שמן ץונאל, מהמדפים

  .("שופרסל"

 
צילום אריזה של מוצר המשיבה אשר נהג המבקש לצרוך לעומת צילום אריזה של מוצר  ב"רצ

 .הבהתאמ "ג"-ו, "ב" כנספחמבית שופרסל אשר יסומנו 

 
לא היה כל שוני מהותי בטעם או , עוד באותו הערב, את המוצרך בעת שצרהמבקש יטען כי  .00

וזאת לדוגמא ובשונה מבקבוקי שמן , ש בין בקבוק השמן של שופרסל לבין המוצריאחר שהרג

ה כמו כן לא רא .זית בהם ישנם טעמים שונים התלויים באיכות המוצר ובאופן סימונו
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או בבקבוק השמן של שופרסל או /ו( כהגדרתו לעיל)סוימת במוצר כל אינדיקציה מ המבקש

 המבקש טיומשכך החל, כל הוכחה כי אכן מדובר במוצר מעולה לעומת המוצר של שופרסל

 .לפנות לייעוץ משפטי מתאים בכדי לבדוק אם המשיבה נהגה ונוהגת לסמן את המוצר כדין

 

ינו בניגוד לדין ובניגוד הבמוצר " עולהמ"כי הסימון  ונמסר ל מבקשבייעוץ משפטי שניתן ל .03

כמו כן הבדיקה אשר נערכה העלתה נתונים קשים שלא ניתן להיוותר אדיש . לתקינה

בהיותו , בניגוד לתקינה הרלוונטית, אודותיהם כי לא רק שהמשיבה מסמנת את המוצר

חובות אלא למעשה המשיבה מפרה אף באופן שיטתי וקבוע את  [בישול וסלט, מעולה לטיגון]

ח הבדיקה ממכון "הסימון הנדרשות והמתחייבות מהתקינה הרלוונטית וזאת כפי שעולה מדו

 .התקנים הישראלי ואשר מעלה הפרות רבות ומרובות המדברות בעד עצמן

 
תחושות  האחרון שיתוצאות הבדיקה הרג מבקשלאחר הייעוץ המשפטי ומשנמסרו ל .02

מנוצל וחסר אונים אל מול , כעוס, מרומהש יהרג, וכי חופש הבחירה נשלל ממנ, שליליות

ולגרום , כעולה על רוחם ואשר בידם להטעות אות, התאגידים המסחריים כדוגמת המשיבה

שכן המשיבה הגדירה אותו ותייגה אותו כשמן , ומוצר טוב יותר בכספ הלחשוב כאלו קנ ול

 .והכול בניגוד לדין, "מעולה"

 

 ההמשיב

 

 שונים שיווק מוצרי מזוןו יצוא, יבואבחברה מובילה הינה ו 0321מאז שנת  נוסדה המשיבה .08

הפצה , הן באמצעות שיווק ישיר)המשיבה פועלת ומוכרת את מוצריה השונים , לצרכניה

חזקה עליה כי היא  כזוו !גבוהים ביותר במשק הישראליבין הו םרחבי םבהיקפי, (ב"וכיו

לה ומכופלת להקפיד היטב על ואשר על כן חלה עליה חובה כפו –חברה מקצועית ומנוסה 

 ,להרחבה ניתן לבקר באתר האינטרנט שלה.נכונות סימון מוצרים ולציית לדיני מדינת ישראל 

–www.shukha.com  

 

ובניגוד  "וסלט בישול ,מעולה לטיגון"הסימון  עםאת המוצר ומשווקת  הל שווק"הנ ההמשיב .05

 .י דיןפ-למתחייב על

 

 ון משפטייעט

 

התובענה הייצוגית הינה תובענה המוגשת בשם קבוצת בני אדם שמטרתה להגן על האינטרס  .06

, היא הקבוצה, באמצעות הקמתה ויצירתה של קבוצת הצרכנים הנתבעים, שנזקו קטן, שנפגע

בהעדר תמריץ לתובע היחיד להגיש תובענה , שבאמצעותה מתגבר המשפט על כשל שוק מובנה

 .ד המשיבכנג

 

http://www.shukha.com/
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הפרט במישור האזרחי שכן לא אחת  על ידי ובאמצעותכך ובדרך זו מתאפשרת האכיפה  .07

או הסנקציה הפלילית שמוטלת בסופה אינן מהוות תמריץ שלילי מספק /המישור הפלילי ו

 .או להתוות את דרך ההתנהגות הנדרשת של המפרים/להימנעות מההתנהגות האסורה ו

או יש ניסיון /כשל השוק המובנה חדל מלהתקיים שכן נוצרת ובאמצעות התובענה הייצוגית 

תוך ניהול הליך יעיל החוסך משאבים ועלויות , ליצור שוויון במאזן הכוחות בין הצדדים

ונגרמו , עומדת עילה תביעה אישית כנגד המשיבה מבקשל, בהתאם לאמור לעיל ולהלן .משפט

 .לכאורהנזקים לה כמפורט 

 

 :וצו הגנת הצרכן םעילות לפי חוק התקני

 

במודע  מתעלמת יאלחוק התקנים בכך שה (א)3-ו( א)4סעיפים את הוראות  המפר ההמשיב .04

 306י "ת :קרי, מחייבתרשמית ומוצר לפי דרישות תקינה הלשווק את /לייבא/לייצר החובתמ

באופן שאינו מטעה מוצר הלסמן את  האת המשיב יםמחייבאשר על עדכוניהם  0085י "תו

 .הצרכנית לצרוך את המוצר או להימנע מכך םועל החלטת םעל שיקול דעת יעמשפצרכנים ו

 

העתק רשימת התקנים הרשמיים בתחום המזון מאת מנהל התקינה של משרד הכלכלה ב "רצ .03

 .כמקשה אחת "ד"כנספח  אשר תסומן

 

חייב מ 0334-ט"תשנ, (סימון ואריזה של מוצרי מזון)ו הגנת הצרכן צל 3(0()א)3סעיף יודגש כי  .31

ואף לפי  0085מוצר לפי תקן ישראלי הלסמן את  ההמשווק ובכללם המשיב/היבואן/את היצרן

 .306תקן ישראלי ב עסקינן כאשר במקרה דנן שמניםקבוצתי אשר חל על /תקן מיוחד

 

 306לתקן ישראלי  .016.5סעיף על דרישת אינו עונה המבקש יטען כי המוצר נשוא הבקשה  .30

 . השמן לכך שאין לכלול בשם המוצר כינוי המעיד על טיבחס מתייואשר המפורט להלן 

 

 

 

 0085לתקן ישראלי . 2.2המבקש אף יטען כי המוצר נשוא הבקשה אינו עונה על דרישת סעיף  .33

 .של המוצר כפי שנטען לעיל סימוןהמפורט להלן ואשר מתייחס לכך שאין להטעות ב
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 -סימון מזון ארוז מראש  - 0085י "סימון מוצר מזון ארוז מראש יהיה כמפורט בתקן ישראלי ת( 0()א)3 
בגליון , (0343יולי )ב "מתמוז תשמ 0' כפי שתוקן בגליונות תיקון מס  -( 0340נובמבר )ב "מתמוז תשמ

ובגליון תיקון ( 0335יולי )ה "מאב תשנ 2' בגליון תיקון מס, (0343ספטמבר )ט "מאלול תשמ 3' תיקון מס
  - ואולם, (התקן  -בצו זה ( )0336יוני )ו "מתמוז תשמ 8' מס

לתקן רק אם הן  0דרישות תקן מיוחד או קבוצתי תהיינה מחייבות כאמור בסעיף  (0)
 ;כלולות בצו זה
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לה מבדיקת מכון התקנים הישראלי כי ל עו"הנ ותהחמור ותבנוסף להפרהמבקש יטען כי  .32

סימון , הוראות אחסון, המשיבה מפרה שורה ארוכה של חובות סימון כגון סימון תזונתי

ואשר  ב"הרצ המדבר בעד עצמו ח הבדיקה"תפוגת המוצר וכן גודל אותיות כמפורט בדו

 והמבקש שומר לעצמו הזכות להוסיף ולטעון לגבי יתר כמקשה אחת "ה"כנספח יסומן 

 .ל בהמשך"ההפרות הנ

 

 עילות לפי חוק הגנת הצרכן

 

מוצרי  משווקתה/המייבאת/צרתתאגיד מסחרי המיי המתוקף היות" עוסק" ההינ ההמשיב .38

 .המוצר עסקינן מזון ובין השאר

 

המשווק  מוצרהבעסקה לרכישת  העימ אשר התקשר השל המשיב צרכן המבקש הינו .35

 .מתואר לעילכ הבאמצעות

 

כפי  באופן חמור על איסור ההטעיה הראשונה העם המבקש עבר היבשל המש הבהתקשרות .36

א "למדים בדנאנו כאשר על חומרת האיסור  לחוק הגנת הצרכן 4(ב)3-ו 3בסעיף שהוא מוגדר 

פרשת ": להלן), 'ואח מ"חברה ישראלית לתקשורת בע –בזק  גדברזני ניוסף  (עליון) 5703/10

 :שם נאמר ,("ברזני

 

ועוסק עובר על לאו של איסור הטעיה גם אם דבר , הגותהאיסור הוא על התנ"

קרי גם אם איש , צרכן" עלול להטעות"אך  –במעשה או במחדל  –שהוא עושה 

, לחוק( 0()א)32וכהוראת סעיף , כנדרש מכך. לא הוטעה כלל מאותו דבר שעשה

עשה דבר העלול להטעות צרכן בניגוד "עוסק עובר עבירה וצפוי לעונש אם 

סטנדרט גבוה ( א)3סטנדרט ההתנהגות הנדרש בהוראת סעיף ". 3סעיף להוראות 

 "....הוא מן המקובל בהוראות חוק אחרות

 

 עת ,ובכללם המבקש את ציבור הצרכנים המטע יאהפועלת בשיטתיות באופן שבו  ההמשיב .37

להוראות הדין המחייב כמבואר לעיל ובכך מונעת בעד  התאםמוצר בהנמנעת מלסמן את  יאה
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 –התקשרות בעסקה בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ה, במעשה או במחדל –לא יעשה עוסק דבר ( א) 3סעיף  
  :סקהעבלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים ב; (הטעיה –להלן )העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה 

 

 ;והסוג של נכס או שירות הכמות, המהות, הטיב (0)

 ;של נכס המרכיביםהצורה ו, המשקל, המידה (3)

.. 

 ;מהם והסיכונים הכרוכים בהם התועלת שניתן להפיק, תהשימוש שניתן לעשות בנכס או בשירו (8)

.. 

 ;למיפרט או לדגם, התאמתו של הנכס או השירות לתקן (00)

 

 .מתן שירותללא ייבא ולא יחזיק לצרכי מסחר נכס שיש בו הטעיה ולא ישתמש בנכס כאמור , לא ימכור עוסק (ב) 
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השפעה בחור בחופשיות וללא מנת ל-לבצע השוואה מושכלת בין המוצרים בשוק על הצרכן

  .כראות עיניוהסתמכות מוטעית את סל צריכתו האופטימאלי אסורה ו

 

מלמדת כי המחוקק ראה צורך של ממש  חוקלשון הוראות ה; ואה-ןכ וחוק הגנת הצרכן כשמ .34

וזאת , (בדמות המבקש)בין הצרכנים ל( הבדמות המשיב)בוויסות מאזן הכוחות בין העוסקים 

 יםשל הראשונ כלכלייםלשם שמירה על זכויותיהם של האחרונים ומבלי לפגוע באינטרסים ה

 .מעבר לנדרש

 

נוהגת עת  מאידך ואת בורותו של הצרכןמחד  האת מעמד ,הצער הלמרב, מנצלת ההמשיב .33

ת למען כרסום בזכות מוצר נשוא הבקשה כדרישת הדין המחייב כאמור וזאהלהימנע מסימון 

ולהימנע מצריכת  ההמשיבשל מוצר ההבחירה וההשוואה של הצרכן בכדי להניעו לצרוך את 

 הלו המשיב האשר טמנ האסורהמצג  המתחרות תוך הסתמכות הצרכן עלהחברות מוצרי 

 מ"יוניליוור ישראל מזון בע גדנ 'ואח שטייןטל  24883-18-00 [חיפה-מחוזי] צ"ת :ראה)

 (.'ואח

 

כדי להטעות צרכנים ולגרור אותם  ובבאופן שיש מוצר , ביודעין, וסימנה המכר המשיבה .21

שנדרש למה  וחוסר ידיעה מוצר תוך הסתמכות מוטעית על מה שנרשם ותוך בורותהלרכישת 

על בחירתו של הצרכן להעדיף הוגנת בצורה לא  ההשפיע ההמשיב סביר להניח כי ולכן דיןב

 .רות מתחרות אחרותפני מוצרי חב-מוצר עלהאת 

 

נגד בזק החברה ' שלום ארד ואח (עליון) 3427/34א "ברע כבוד בית המשפטיפים דברי  .20

 :מ"הישראלית לתקשורת בע

 

או )ההטעיה נוצרת כאשר קיים פער בין הדברים הנאמרים . הטעייה היא הצהרה כוזבת"

ה במעשה על דרך הטעי, האחת: הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות. לבין המציאות( המוסתרים

-אי: קרי, הטעיה במחדל, השניה; מצג שווא הכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות

 ."גילוי פרטים מקום שיש חובה לגלותם

 

ניצול  כדיל יש בה ,לחוק הגנת הצרכן 5(ב)2בניגוד לסעיף , המול צרכני המשיבה התנהלות

לשם  צרכניםעל ה נתבלתי הוגה עהשפו ,דיןפי -עלהצרכניות הקבועות זכויותיהם ל, בורותם

מערכת ל בוטה עושק צרכנים תוך ניצולכדי לאופן התנהלות זו נושק  ;העימ עסקהביצוע 

 .הן המבקש או הצרכנים לבין המשיבהכוחות העצום שקיים בי יהיחסים ופער

 

 :נאמר, לחוק הגנת הצרכן 2מתייחס לסעיף  ,883' עמבדויטש ' של פרופ וובספר .23
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או , בורותו, שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן, או בכל דרך אחרת, ל פהבכתב או בע, במעשה או במחדל -לא יעשה עוסק דבר ( ב) 
או לשם קבלת תמורה העולה על , הכל כדי לקשור עסקה בתנאים בלתי מקובלים או בלתי סבירים, עליו הפעלת השפעה בלתי הוגנת

 .המקובלת התמורה
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חייבת להתייחס למצבים קיצוניים שבהם בהיעדר התקשרות ייגרם  המצוקה אינה"

, נראה שדי בכך שמדובר במוצר או בשירות בסיסי אשר הצרכן נזקק להם. נזק חריף

 ."ואין בנמצא חלופות סבירות בנדון

 

 :נאמר, 882' עמב כן .22

 

באשר לסוגיית ההשפעה הבלתי הוגנת ציינתי לעיל את העובדה כי בדיני החוזים "

ההקניה של עילה זו בהקשר . לליים לא קיימת כיום עילה עצמאית בעניין זההכ

עשויה להצביע על השקפה של המחוקק בדבר , ולא בהקשרים אחרים, הצרכני דווקא

באופן המחייב את הדין בזהירות מיוחדת מפני החשש , קיום תלות של הצרכן בעוסק

 ."לניצול לרעה של אמון זה על ידי העוסק

 

בין הצרכן  בוטים וחריפיםפער כוחות ואינפורמציה קיים  מור לעיל יודגש שוב כיבהמשך לא .28

איזו בוררת באופן סלקטיבי ומובחר  ,תאגיד ענקבתור  ,ההאחרונוכי  הלבין המשיב

על התנהגותו הצרכנית  הצרכן אשר עשויה להשפיע לטובתלהביא לידיעת האינפורמציה 

חסר אונים ואין לו מלבד הינו  צרכןזה הדברים  במצב. מוצרהלצריכת  יוםהו בסוף שתביא

 לתומו האמין הלחסדי המשיב והוא בתור שבוי הלו המשיב המצג אשר הציגלתת אימון ב

אין עוררין כי בדרך ההתנהלות ; והסתמך עליו ובסוף יצאה עסקה לפועל הבחיןמה שב

 .ם בההאימון אשר נותניתמימותם של הצרכנים ו את השתוארה לעיל מנצלת המשיב

 

 :888' עמ, דויטש 'פרופדברי ראה בהקשר זה  .25

 

אלא די , חוק הגנת הצרכן אינו דורש חריגה של התנאים בהיקף בלתי סביר מהמקובל"

יש להוסיף כי המחוקק אינו רואה  העל ז. בכך שהתנאים חורגים מהמקובל ותו לא

עדין ניתן  ,אף אם תנאים מסוימים מקובלים; בתנאים הנוהגים בדרך כלל כסוף פסוק

יתוך נורמטיבי ולאפשר לצרכן הסתלקות מהחוזה אם הלהעביר תנאים אלה דרך כור 

 ."הדרך המקובלת איננה ראויה

 

תכונה  עניינו חובת גילויש, לחוק הגנת הצרכן 6(0()א)8סעיף המשיבה כך הפרה ובנוסף את  .26

כמו המוצר עסקינן  ,אוסר על סימון מוצרים המחוקק בכדי לא . הלמשיב האחרת הידוע

ולכן בא המחוקק ודרש מן , םמימסוי יםמעולה לייעודהוא  ביכולכמלציין ש

נטולת תחרות והמעודדת  לא מטעהבצורה  וצריםהמשווק לסמן את המ/היבואן/היצרן

צרכנית  קבלת החלטהכדי להאיר את דרכו של הצרכן לצורך  ןאשר יש בה השפעות אסורות

 .ל דרך שהיאמבלי להיות מושפע בכ מושכלת

                                                 
 – עוסק חייב לגלות לצרכן (א) 6

 ;המפחיתים באופן משמעותי מערכו של הנכס, אחרת הידועים לו תכונהכל פגם או איכות נחותה או  (0)
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קובע כי עסקינן בהוראות חוק קוגניטיות שלא ניתן להתנות  חוק הגנת הצרכןל 26סעיף  .27

ל "הנלהוראות החוק פועלת בניגוד אשר  ,הבניגוד מוחלט לדרך שבה נוהגת המשיב ,ןעליה

 .כמבואר לעיל מוצרהאופן סימון בעניין  העולה על רוחשה כפי יופועלת ביד חופשי

 

 ני החוזיםעילות לפי די

 

חוזי לפי -לוקה בחוסר תום לב משווע בשלב הטרום השל המשיב ההתנהלות –חוסר תום לב  .24

 .לחוק החוזים 03סעיף 

 

ובכללם המבקש  הציבור צרכני את ,ביודעין, המטע ההמשיבשחוסר תום הלב מתבטא בכך  .23

תו משפיעה על בחירובכך  טיב המוצרכביכול סימון גורמת לצרכנים להסתמך על בכך ש

וזאת בכוונה  דין פי-לע לצרכן ופוגעת בזכויות שהוקנו ומניפולטיבית הצרכנית בצורה אסורה

למקסם את רווחיה ולמנוע בעד הצרכן לממש את זכותו הצרכנית להשוות בין המוצרים 

בלתי נתונים אמיתיים והאופטימאלי על יסוד שקיימים בשוק ולבחור את סל קניותיו 

 .תלויים

 

פי דיני -כמי שפועלת על השווקת את עצממ הלחוק החוזים בכך שהמשיב 05ף הטעיה לפי סעי .81

וכאשר  ,השלהאינטרנט ובאתר  כפי שפורט ביתר שאת לעיל ,המטיבים עם הצרכנים הצרכנות

 ;התמורהאת מלוא לידיה מקבלת האחרונה ו המשיבסקה בין הצרכן לבין הימתבצעת הע

משווק תוך  הכי המוצר אשר רכש מהמשיבלכך צרכן היה מודע האילו בו מצב ש למעשה נוצר

כי  ,למדי יתה הסתברות גבוההיאזי ה, פי דין-דרישת הסימון עללהשפעה אסורה עליו ובניגוד 

מנצל  נמנע מלהתקשר בעסקה מול עוסק אשר היה הצרכן היה נוהג בצורה שונה ומלכתחילה

ל החלטתו הצרכנית ע משפיעאשר מטעהו וגורם לו להסתמך על מצג אסור , תמימותואת 

 .פי דין-על תלהיות כמי שפועל תמתיימרבעוד שהמשיבה  ומגונה האסור צורהב

 

גבריאלה ' כדברי פרופ ;לחוק החוזים 03לפי סעיף  הנגזרת מחובת החובת הגילוי של המשיב .80

 :203' עמ ;לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי: החלק הכללי –דיני חוזים , שלו בספרה

 

חוק החוזים קובע כידוע את החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב במשא ל 03סעיף "

מחובה כללית זו נגזרת גם חובת גילוין של עובדות . ומתן לקראת כריתתו של חוזה

מהווה הטעיה על  03הפרתה של חובת הגילוי לפי סעיך . מהותיות במהלך המשא ומתן

 ".05פי הסיפא של סיעף 
 

חברה להשקעות פתוח  –פנידר  (עליון) 7/40א "שמגר בע טהשופכבוד יפים לענייניו דברי  .83

 :דוד קסטרו גדנ 'ואח מ"ובניין בע
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 232/41א "ע: השווה)בהן חובה על הצדדים לנקוט פעולה אקטיבית של גילוי , יש נסיבות"

שקיים פער ממשי בין , ובמיוחד כאשר ברור לבעל המידע שבין מנהלי המשא ומתן, [(00]

 ."פי המצב המשפטי והעובדתי לאמיתו-השגה על-ד השני לבין מה שהוא ברהכוונה של הצ

 

ועל כן אי גילוי  מוצרי המזוןהיבוא השיווק של  החברות הגדולות בענף בין יאה ההמשיב .82

או גילוי פרטים מהותיים אסורים שיש בהם כדי ליצור הסתמכות ולהשפיע  פרטים מהותיים

, צרכןבהשוואה לכוח רב  הלמשיב. תום לב משווע עולה כדי חוסר על שיקול הדעת הצרכני

; כהטעיהבה אין החוק מכיר  רך כלליודגש כי אין מדובר בטעות בכדאיות העסקה שבה בד

חברת זאגא  גדנ 'ואח רונן סויסה( עליון) 3863/16א "ו יפים דברי השופטת חיות בענלעניינ

 :'מ ואח"בע 1חלקה  5064בגוש 

 

הסיכונים , כי טעות שיש בה כדי לעוות את תמונת הציפיות על דרך השלילה ניתן לומר"

איננה טעות בכדאיות העסקה גם , והשיקולים המסחריים שעמדו לנגד עיניי המתקשר בחוזה

 ."אם יש לה השלכות כלכליות המקרינות על שווי הממכר

 

הסיכונים והשיקולים לגבי יצר אצל המבקש מצג שווא  המטעם המשיב המטעה סימוןה .88

טיבו שהיה בהן מהות המוצר ול אסור מידע מהותי המסר ההמשיב. חריים שעמדו בפניוהמס

כדי להניע את המבקש להעדיף את המוצר של המשיבה על פני המוצרים האחרים של החברות 

 .המתחרות

 

 (: 280' עמ)גבריאלה שלו ' יפים דברי פרופ, לחוק החוזים 04סעיף  פי-עלעושק 

 

והרעיון המנחה את הוראת העושק הוא רעיון של , א מוסריתההצדקה להתערבות זו הי"

 ."מוסר וצדק חברתי

 

 של המוצרים האמיתיטיבם את את הכלים לברר  נעדר ההמשיבר בעסקה מול ששמתק צרכן .85

 אסורתוך הסתמכות על מצג  לעסקה הצרכן ברירה נכבלובלית  ואת הוראות הדין המחייבות

בלית ברירה , השל המשיב" חסדיה"באופן מוחלט ל הצרכן נתון. בפניו ההמשיב האשר שטח

 .המרה הגזירהרוע את  עצמו מקבל על ,ומחוסר ידיעה

 

מנצלת באופן אקטיבי את  ,ביודעין, יאבכך שה ה ובכללם המבקשאת צרכני מטעה ההמשיב .86

 ,סימון המוצרמצידם רואים באופן  האחרונים כאשר ובורותם של הצרכנים םחוסר ניסיונ

 יםרוכשדבר המעצים את תחושת האימון ש – תורה מסיניכ ,יתר שאת לעילכפי שפורט ב

 .המשיבל ניםהצרכ
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 עילות לפי פקודת הנזיקין

 

 – והדבר מדבר בעדו חובה כלפי כל אדם, רשלנות – לפקודת הנזיקין 80-ו 26 ,25סעיפים  .87

אשר , יןלפקודת הנזיק 25הלכה היא כי לשם קביעת קיומה של עוולת רשלנות על פי סעיף 

חובת : יש להוכיח קיומם של שלושה תנאים מצטברים, כוללת בחובה מצג שווא רשלני

אשר תוכרע בהתאם למבחן הצפיות , זהירות מושגית וקונקרטית של המזיק כלפי הניזוק

קשר סיבתי בין ; הפרת חובת הזהירות על ידי המזיק; לפקודת הנזיקין 26הקבוע בסעיף 

' שלמה ועקנין נ 085/41א "הלכת בית המשפט העליון ע פ"הנזק עהפרת חובת הזהירות לבין 

 .("ד ועקנין"פס": להלן) 'המועצה המקומית בית שמש ואח

 

משנה זהירות סבירה בנסיבות העניין מאשר הטענה כי  הלא נקט הלהניח כי המשיביש מקום  .84

כלפי  הלכמי שהתרש המשנה זהירות סבירה בנסיבות העניין ולכן יש לראות במשיב הנקט

או יכולת לדעת מה הן הנסיבות /הצרכנים ובכללם המבקש היות ולמבקש לא היה ידוע ו

הדין מכיר בקיומה של חובת זהירות מושגית ביחסים שבין . שגרמו לנזק בעת התרחשותו

בנסיבותיו המיוחדות של , הניזוק לבין המזיק ואם בין המזיק הספציפי לבין הניזוק הספציפי

 . ובת זהירות קונקרטית בגין הנזק הספציפי שהתרחשקיימת ח, המקרה

 

יש כי , ובין אם לאו בתום לב זאת הבין אם גרס, ואסור רשלני שווא מצג המציג ההמשיב .83

כפי שעוסק סביר בנסיבות  הנהג ההמשיב. כמעולה לייעודים מסוימיםמוצר הלסמן את 

 הנוהג בנסיבות העניין ובמעשילנהוג כפי שעוסק סביר היה מ האו נמנע/העניין לא היה נוהג ו

קיימת  ,הצרכנים ןלבי הנביש עסקיתההתקשרות ההרגיל של  ךבמהל, או מחדליה/ו

השפיע , ושפעל לפיו ובפני הוצגשהסתמכות של הצרכנים ובכללם המבקש על המצג הרשלני 

 .נתנו בו אימון ואף על בחירתו

 

המבקש  –ל"הנד ועקנין "עו בפסשנקב ,הסובייקטיבי והאובייקטיבי, פי מבחני הציפיות-על .51

בדיעבד התברר לו כי  ורקמות והסתמך על המצג הרשלני המטעה וככזה פעל לפיו בעיניים עצ

לצפות את  הולכן היה על המשיב ונגרם לו נזק בגין אותה הטעיה והסתמכות הוטעה

יש מקום לצפות את והאם  והאם יכלמה גם כשאלה של מדיניות משפטית  התרחשות הנזק

 נוגעככל שהדבר  המטע משטר המנהיג ,הכדוגמת המשיב, זק אשר מתרחש כאשר עוסקהנ

זו פסולה ועל כן התנהגות  ,במקרה דנן בניגוד לדין מטעה סימוןכדוגמת , זכויות צרכניותל

חזקות " תברמ, היה כזה חייבשעוסק כדין ופי -הוענקו לו עלשבזכויות הצרכן  פוגעת הינה 

 משפטיתהמדיניות וה ערכי היסוד של השיטה המשפטיתאשר מגבשות את " התכלית

לאור הסתמכותו על  צרכןל או עלול להיגרם גרםלצפות את התרחשות הנזק שנ ,הנורמטיבית

 .ואסור מצג רשלני

 

לבין הנזק אשר התרחש בפועל  והאסור בין המצג הרשלניישיר ו מובהק קשר סיבתיקיים  .50

ושעלול לבוא באורח הדברים הטבעי שמתרחש  ותבר בסוג הנזקים שניתן לצפוויודגש כי מדו
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סבירים למניעת  זהירות אמצעי הנקטלא  ההמשיב. המקרה דנן תלו בין העוסק לצרכן כדוגמ

דבר זה יצר  ןכש לייעודים מסוימים "מעולה"ה כי המוצר ציינעת  ההתרשל ההמשיב – הנזק

שגרמה לצרכן להסתמך מ הלהלין אלא על עצמ המשיבאין ללכן ו אצל הצרכן אסורההשפעה 

  .תוך השפעה אסורהולהיגרר לעסקה בתחבולה ו

 

את  עהנימצג מטעה בכוונה ל המציג התרמית בכך שהמשיב – לפקודת הנזיקין 56סעיף  .53

מצג שווא הינו הצגת עובדות כוזבות על מנת לגרום , כאמור .הצרכן בלהתקשר בעסקה כושלת

וולת הרשלנות ויכול לנבוע מעוולת התרמית המצג יכול לנבוע מע. לצד השני להסתמך עליהן

מלון חוף רון ' נ 'ואח משרד עורכי דין', חטר ישי ושות 0065/17 (נצרת –מחוזי )א "ע: ראה)

 .('ואח מ"בע

 

 מפרה שורה מחובותיה כעוסק ההמשיב, הפרת חובה חקוקה –לפקודת הנזיקין  62סעיף  .52

התנהלות . האמור ל מכון התקניםח הבדיקה ש"כאמור וכפי שזה עולה אף ביתר שאת מדו

מהות המוצר ל ע אמיתישיטתי קבלת תמונה  ןבאופ צרכניהכזו אשר מונעת משהינה  ההמשיב

לחוק הגנת הצרכן נקבע מפורשות כי דין מעשה או מחדל  20מה גם שלפי סעיף . אשר רוכשים

 . כדין עוולה לפי פקודת הנזיקין 0'או ד' ד', ג', בניגוד לפרקים ב

 

; לעילויתר ההוראות המפורטות חוק הגנת הצרכן שורה מחובותיה על פי  האף מפר ההמשיב

נגועה בחוסר תום  תחוזי-בתקופה הטרום המשיבההתנהלות  – חוק החוזים כמו כן עילות לפי

כך שבהתנהלות  הבמערכת היחסים שבין הצרכן למשיבלב אשר פושה בכל חלקה טובה 

על , אליבא דכלי עלמא. םעושק לכדיואף  צרכניםעית הטגורמת ל יאכמפורט לעיל ה ההמשיב

יש לבחון את , לפקודת הנזיקין 62מנת לבסס את העוולה של הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 

החיקוק נועד  ;פי חיקוק-קיומה של חובה על :התקיימותם של התנאים המצטברים הבאים

הפרת החיקוק  ;ידי המזיק-להופרה ע –פי החיקוק -החובה על ;לטובתו או להגנתו של הניזוק

מבלי  .הנזק שנגרם הינו מן הסוג אליו התכוון אותו חיקוק ;ידי המזיק גרמה נזק לניזוק-על

המתוארת ביתר  הבהתנהלות האין חולק כי המשיב ,ברם ,להרחיב יתר על המידה בכל האמור

 . שורה ארוכה של חובות הקבועים על פי חקוקים רבים ושאת לעיל הפר

 

 פי חוק עשיית עושר ולא במשפטעילות ל

 

עושר ולא  העוש ההמשיב, ה יתרהבכפי שתואר בבקשה זו בהרח –עשיית עושר ולא במשפט  .58

בכרסום וקיפוח וכלה אי סימון מוצריה כדרישת הדין מ החל: במשפט במספר מישורים

בשוק לצורך קבלת החלטה מושכלת אילו  מתחריםלהשוות בין מוצרים  צרכןה זכויות

אשר נערך באמצעות  פי מחקר-המבקש יטען כי על .לצרוך ואילו להימנע מצריכתם מוצרים

מעדיפים  ,בישראל ובמדינות רבות בעולם, צרכניםמרכז המחקר והמידע של הכנסת עולה כי 

לקבל תמונה אמיתית וממצא לגבי תכונותיו האמיתיות והמלאות של מוצר בטרם החלטה 

 סימנה באופן אסורעת עושר ולא במשפט  תהעש היבהמש .או להימנע מזאת/באם לצרוכו ו

לקחת החלטה מושכלת  אמור היהאשר , את המוצר וגרמה להשפעה והסתמכות אצל הצרכן
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בדרכים , ומשהשפיעה המשיבה ,האודות אופן ודרך צריכתו למוצר אשר משווקת המשיב

א אפוא כי יוצ ;התקשר עימה בעסקהעל החלטתו של הצרכן וגרמה לו להסתמך ול, אסורות

ביתר  והוא הסכום שנגבה ממנ, הצרכן נקשר בתחבולה לעסקה אשר הביאה למשיבה רווח קל

 .כמפורט להלן, לעומת מוצר חליפי דומה

 

 . "ו"כנספח  המחקר אשר יסומןהעתק ב "צר

 

 כבוד האדם וחירותו: עילות לפי חוק יסוד

 

מכאן אנו  ;בקניינו של אדם לפגועכבוד האדם וחירותו קובע כי אין : לחוק יסוד 2סעיף  .55

למדים כי פגיעה וכרסום בזכות הצרכנית של צרכן שווה לפגיעה בקניינו הגורמת פגיעה 

ואף פגיעה קשה באוטונומיה של  המשיבהסחר ההוגן בין המבקש לבין בתחושת ה חמורה אף

ובלתי מושפעת  לאחר השוואה אמינה, להחליטרצון המבקש לממש את זכויותיו הצרכניות 

 .אילו מוצרים היה מעדיף לצרוך ואילו היה נמנע מצריכתם ,מצגים וסימונים אסוריםמ

 

 תיאור ופירוט הנזק

 

מתוצרת  שמן התירסצרוך את רכוש ולנהג לוהוא  ,ההמשיבמוצר של  צרכןהמבקש הינו  .56

; א הוטעהבעוד שבפועל הו ,פני מוצרים אחרים-עדיף עלל "תוך אמונה שהמוצר הנ ההמשיב

 סתמך עליולה שהיה בו די כדי לגרום למבקש אסורבפניו מצג  ההציג מחד יבההמשכאמור 

ה הסתירמאידך ו ונגרר לעסקה בתחבולה רק בדיעבד כי הוטעה לו התבררכאשר  ולפעול לפיו

ובכך , ב"המצח מכון התקנים "נוספים כפי שזה עולה מדופרטים מהותיים  ממנו המשיבה

נפגעה , הקניינית וה זכותמנעשקה ונפג ורתבחי, קופחה של המבקש הצרכנית וזכות

 נשללה ממנו זכותו לערוךהצרכנית בחופשיות עת  ולממש את זכות והאוטונומיה של רצונ

ת הוא אלאור ז .והצריכה החיוניים והרצויים עבור שיקוליובחירה מושכלת ל אמינה השוואה

אילו  ,וגמת המשיבהמנוצל וחסר אונים אל מול התאגידים המסחריים כד, כעוס, מרומהחש 

 ההוא לא היה נקשר עם המשיב, עסקהבמעמד ה מסתמך על אותו סימון היהלא המבקש 

מלכתחילה או לכל הפחות היה מסכים להתקשר עם המשיבה בעסקה אולם  בשום עסקה

כי מדובר ( בהסתמכו על הנאמר בתווית)הוא סבר שכן  במחיר מופחת ממה שנהג לשלם בפועל

 !על פני מתחריו, דיפות יותרבשמן בעל תכונות ע

 

למבקש נגרם . כאמור המשכך לא ניתן אפוא להתעלם מהנזק שנגרם למבקש ממעשי המשיב .57

 .נזק ממוני לרבות נזק שהוא בלתי ממוני
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 נזק ממוני

 

וכי , הוראות הדיןב ועמידת-איעל אף  המוצר של המשיבהבפועל את  צרך/רכשהמבקש  .54

 ההושפע ממנאף ו המוצר של המשיבתווית הבי ג-על הסימון הקיים עלהמבקש הסתמך 

 המעשיב ;הוראות הדיןהמנוגד לוהמטעה הסימון אודות  ,רק בדיעבד, ידעכאשר  כאמור

המשווק , ערכו של המוצרלמצג שווא לפיו  הגרמ, כמבואר לעיל ,השל המשיב המתוארים

י ובפועל גבוה יותר משוויו הריאלהמבקש  צרך/רכשאותו  ,כמעולה לייעודים מסוימים

בעד תשלום בגין מוצר אשר ערכו פחות גרם לו נר שאולמעשה פחת זה מגלם את הנזק הממוני 

 . של חברות מתחרות או יקר ממוצרים אחרים ממה ששווק בפועל

 

או  בפועל םהמוצר אשר שול ממחיר 31%ניתן להעמיד את הנזק הממוני על גובה  אשר על כן .53

  ..מהמוצרים המתחרים 31%-יקר בכ לחלופין לטעון כי המוצר של המשיבה

 
 ,ירסתשמן  יחידת 0המבקש נהג לצרוך  :להלן אופן חישוב וסיכום הנזק שנגרם למבקש .61

סך בממוצע המבקש שילם . עובר להגשת בקשה זו במשך שנהחודש וזאת ב המשיבה מתוצרת

 :יחידת מוצרעבור כל ₪  24של 

 

 X 31%מחיר ליחידה בממוצע  ₪ 24)נזק שיעור ה₪  X 7.6 שנה X 0חודשים  X 03יחידות  0

 .הנגרם למבקש מהמשיבר שאכ הנזק הממוני "סה ₪ 01.6=  (פחת בערך המוצר

אשר  שוואת מחירי שמן התירס מתוצרת המשיבה לעומת מתוצרת שופרסלהעתק הב "צר

 . "ז"כנספח  נויסומ

 

 נזק בלתי ממוני

 

המבקש לממש את מצידו של בירה אפשרות ספגע ומנע  השל המשיבומחדליה מעשיה , כאמור .60

יכול דבר שהיה הקיימים בשוק  מתחרים בין מוצרים שונים להשוותוזכויותיו כצרכן 

 . מסמנת את מוצריה כמתחייב בנסיבות העניין תההי ההמשיב לאאילוומתקיים 

 

פגיעה ביכולתו של צרכן לקבל מידע מהימן שיאפשר לו להשוות ולרכוש את המוצר שבו חפץ  .63

 תוהחלטלהשפיע על  הםיש בש רלוונטיים נוספים שיקוליםכן וומחיר ד שיקולי איכות על יסו

והנזק שנגרם בעטייה הינו נזק בר , הינה פגיעה אשר הוכרה בפסיקות בתי המשפט, צרכניתה

 .בגינופיצוי ואף שומה לפצות 

 

תיו כצרכן ובכך אף נפגעו זכויו הי המשיב"למבקש נגרמה עוגמת נפש ביודעו כי הולך שולל ע .62

 .₪ 21נזק זה של המבקש יש להעריכו במשנה זהירות בסך של . כמבואר לעיל

 

 .₪ 161.6 בסך של הינו המשיבהכ הנזק הממוני והלא ממוני אשר נגרם למבקש מ"סהמכאן  .68
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 התאמת התובענה כתביעה ייצוגית

 

ובכללם  זוןמוצרי מומשווקות  מייבאת, תאגיד מסחרי אשר בין היתר מייצרת ההינ ההמשיב .65

 .נשוא בקשה זו שמן התירס

 

אשר מוכרים ומשווקים , המשיבה הינה אחד מהתאגידים המסחריים הגדולים ביותר במשק .66

כך מוכרת המשיבה  .סיטונאים ועוד, קמעונאים, רשתות שיווק, את תוצרתם לתאגידי ענק

 .ומשווקת שמן בהיקפי ענק בכלל מדינת ישראל

 
מוצרי המזון והשמן במדינת ישראל חייב ונדרש לקיים  המשיבה כשחקן משמעותי בתחום .67

 .בעיקר ולרבות תחיקה שעניינה הגנה על הצרכנים הפשוטים, את הוראות הדין החלות עליו

 
על בית המשפט לשים , המבקש יטענו כי בפסיקת גובה הפיצויים שיפסקו לחובת המשיבים .64

בעוד שהמבקש , התנהגות כוונתהלנגד עיניו את אחד ממטרותיו העיקריות של המשפט הינו 

תוך הטעיה חמורה ותוך , בעסקה לרכישת המוצר ההינו צרכן שלה אשר התקשר עימ

זכותו הצרכנית קופחה בד בבד לפגיעה חמורה , ואסור הסתמכות על מצג שווא מטעה

 . באוטונומיה של רצונו לממשה

 

 :תובענות ייצוגיות קלחו( 0()א)8לפי סעיף המבקש רשאי אם כך להגיש תובענה ייצוגית  .63

המעוררת שאלות מהותיות , (א)2אדם שיש לו עילה בתביעה או בעניין כאמור בסעיף "

בשם  –של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם 

 ".אותה קבוצה

כמתואר לעיל ועילה זו מעוררת שאלות  הנגד המשיבכקיימת למבקש עילת תביעה אישית  .71

 ההמשיב של מוצרהרכשו את אשר  צרכניםת של עובדה ומשפט המשותפות לכלל המשותפו

 .ועד לאישור התובענה כייצוגית ואו מיום שיווק השנים האחרונות 7במהלך  לכל הפחות

 

 הגדרת הקבוצה והשאלות המשותפות

 

 קבוצת בני האדם אשר להם שאלה משותפת של עובדה או משפט בעילת תביעה זו כוללת את  .70

 .המוצר של המשיבהלל הצרכנים אשר רכשו את כ -

 

הקבוצה שבשמה ינהל המבקש תובענה זו מונה מספר רב של צרכנים אשר לא ידוע במדויק  .73

היה , , הצרכנים ם המוחץ שלמספרם אולם ניתן להסיק מהמחקר שצורף לבקשה זו כי רוב

רתו הצרכנית בין מבלי להשפיע בצורה אסורה על בחי, הימנהמעדיף לקבל תמונה אמיתית ומ

לצורך השוואה עם  תכונותיו האמיתיות והמלאות של מוצר אודות, במישרין או בעקיפיןאם 
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הנתונים  המשיבולכן בידי ה, או להימנע מזאת/בטרם החלטה באם לצורכו ו מוצרים אחרים

 .המדויקים אודות נתוני המכירות של המוצר נשוא הבקשה

 
ט היו מעדיפים לקבל את כל האינפורמציה הנחוצה ניתן להניח כי הרוב המוחלכמו כן   .72

ולשם מימוש מלוא זכויותיהם הצרכניות כמבואר ביתר  ,ללא השפעה אסורה, זה במעמד

חבר אשר ממוצע היקף  511,111-מספר חברי הקבוצה מוערך בזהירות רבה בכ. שאת לעיל

או היקף הנזק /וחישוב מספר החברים ; ₪ 011-בכ בזהירות הנזק עבור כל אחד מהם מוערך

עבור כל אחד נתונה להערכת כבוד בית המשפט שיוכל באמצעות כליו להעריך את ההיקפים 

 .הצודקים והנכונים בנסיבות העניין

מהמשיבה הינו בסך של  הלחברי הקבוצכ הנזק הממוני והלא ממוני אשר נגרם "מכאן סה

50,000,000 ₪. 

 

או נגישים /מפורסמים ובנחלת הכלל ואינם  נשוא הבקשה אינם הנתוני מכירות מוצרי המשיב .78

ובקיומו ניתן בנקל לחשב את הסעד , המדובר בנתון חיוני. או למי מחברי הקבוצה/למבקש ו

המבקש שומר לעצמו את הזכות לעתור , ובמידת הצורך, לשם כך. המבוקש של חברי הקבוצה

כל מידע או לעיין ב/ו כגון בקשות להורות למשיבות לגלות, בבקשות מתאימות לבית המשפט

, או בקשה למינוי מומחה שיבחן ויעריך את הנזק שנגרם לחברי הקבוצה/הדרוש בהקשר זה ו

 .הערכת מספר חברי הקבוצה וגובה הפיצוי שיש לפסוק לטובתם

 

 התקיימות התנאים לאישור תובענה ייצוגית

 

 : קובע כי לחוק( 0()א)4סעיף  .75

ויש אפשרות , פט המשותפות לכלל חברי הקבוצההתובענה מעוררת שאלות של עובדה או מש"

 ".סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

 

 :ולעניינו .76

מעשה חמור הנעשה בצורה שיטתית ומכוונת תוך הטעית סיפור עניינה ב דנןהבקשה  .א

 הלעצמ המרש ההמשיב ניצול בורותם בעטיו כאשרועושקם אינוס בחירתם וכן , צרכנים

כאשר  כמבואר לעילהישראלית הרלוונטית  התקינהד להוראות בניגוהמוצר את  סמןל

 .כדי להטעות צרכנים אשר הסתמכו על אותו סימון וז בהתנהגותיש 

, הלזכות ביתרון יחסי ובתחרות בלתי הוגנים לטובת מכל האמור היא המטרת המשיב .ב

 יש בו כדי להכריע אשר החלטה צרכנית באמצעות סימון אסורעל משפיעה  יאבזמן שה

או לחלופין להימנע מצריכת ולשלם עליו ביתר שלה  המוצרלרכוש את /את הכף לצרוך

בטיב אפילו יכול להיות עדיפים ) של חברות מתחרות המשווקות מוצרים זהים ןמוצריה

 המוצרתוך הצגת  השל המשיב ובכך למקסם את רווחיה (פני המוצר דנן-על ובמחיר

בעוד  ועלת שאמור הצרכן להפיק מצריכתאו התו/כבעל יתרון יחסי ברמת האיכות ו

איכותו מאו /יש בהם כדי להפחית באופן משמעותי מערכו ו ותםתישידיעת הדברים לאמ

 .של המוצר
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וכן נשמרת הזכות להוסיף שאלות נוספות  שאלות אלו משותפות לכלל חברי הקבוצה .ג

 .המשותפות לכלל חברי הקבוצה

המשותפות לחברי הקבוצה או  פותהמבקש שומר לעצמו הזכות להוסיף שאלות נוס .ד

ח הבדיקה "שעולה מדו בהקשר של הפרות תקינה אחרות כפי ותקבוצ-יתתלהוסיף אף 

 .האמור מטעם מכון התקנים

 

העובדות נתמכות בראיות  ;כי התובענה תוכרע לטובת הקבוצה" אפשרות סבירה"קיימת  .77

 .שלא משתמעות לשני פנים

 

 : לחוק( 3()א)4סעיף  .74

 

 ".גית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענייןתובענה ייצו"

 

-להינו קטן באופן יחסי ולכן מהווה חסם בפני הגשת תביעה אישית ע צרכןהנזק אשר ספג כל  .73

 . עקב העלויות הגבוהות שבניהול הליך משפטי עצמאי, כל אחד ואחד מחברי הקבוצה ידי

 

כל אחד מחברי הקבוצה יהווה עומס כבד  ידי-לת עריבוי התביעות הנובע מהגשת תביעה אישי .41

 אשר, צרכנים אלפי מאות הלמשיב. על מערכת המשפט במדינת ישראל ובזבוז משאבים אדיר

הגשת תובענה . רובם ככולם נפגעו במידה זו או אחרת מהתנהלותה הקלוקלת סביר כי

היעילה וההוגנת והדרך  ההמשיב צרכניייצוגית הינה הדרך הראויה להביא לשיפור מעמד 

 . ביותר להכרעה במחלוקת דנן

 

 :קובע כי לחוק (5)-ו (8()א)4פים סעי .40

 

 ".קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייצוג וינוהל בדרך הולמת"

 

 ".קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב"

 

דין עם ותק רב -מדובר במשרד עורכישכן הול תובענות ייצוגיות בני רבידע כח המבקש -לבאי .43

 .ם רביםבתחומי עשיר וניסיון

 

 ,למבקש אין כל ניגוד עניינים ועניינם של כלל חברי הקבוצה ינוהל תוך הקפדה על יושר .42

רי עניינם של חב, על כן .על מנת לתקן את העוול שנעשה לחברי הקבוצה, וטוהר מידות הגינות

עניין אמיתי בתשלום פיצוי הוגן והולם לציבור  מבקשל .וצג וינוהל בתום לבהקבוצה יי

כוחו יעשו כל שאל ידם כדי להציג את התמורה בכללותה בפני בית -ובא מבקשוה, הצרכנים

 .המשפט
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 הסעדים המתבקשים

 

 :מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן הסעדים הבאים, לאור האמור לעיל .48

 .ובענה ייצוגיתלאשר את התובענה כת .א

 .כאמור לעיל, להגדיר את הקבוצה המיוצגת לצורכי התובענה הייצוגית .ב

ופחת מערכו של המוצר צריך להיות מאו החלק היחסי אשר /ו כספי הצרכנים השבת .ג

השוואה נכונה  המונעת ההשפעה האסורה שהופעלה במזיד על החלטת הצרכןבשל 

   ,וקבלת החלטה מושכלת

או עקיפה באוטונומיה של /זכותם הצרכנית והתערבות ישירה ום בעבור קיפוח יפיצוי .ד

מטבע מערכת היחסים הלא , ניצול בורותם ואת מעמדם הנחות תוך ועשיקתםרצונם 

 .לידיעת הדין המחייב בנסיבות העניין, לצרכנים הבין המשיבהשוררת הוגנת 

 רישת הדיןכדבעי וכד ומבלי לסמנ, המוצרלחדול משיווק  הליתן צו המורה על המשיב .ה

אשר באה להרע עם הצרכן ושלא מגשימה את מטרת ותכלית דיני  ,והתקנים הרלוונטיים

להימנע מפגיעה בקניינם של הצרכנים ובאוטונומיה של רצונם לממש את הצרכנות וכן 

 .או בעקיפין/ללא כל השפעה אסורה בין במישרין והצרכניות זכותם לחופש הבחירה 

לפי שיקול דעתו של כבוד , נכון וצודק בנסיבות העניין ליתן למבקש ולקבוצה כל סעד .ו

 .בית המשפט

לקבוע את נוסח , ליתן הוראות בדבר אופן פרסום ההחלטה בבקשה זו לכשתתקבל .ז

 . בהוצאות הפרסום המשיבפרסום ולחייב את הה

 . לחוק 33בהתאם לאמור בסעיף , להורות על תשלום גמול הוגן למבקש .ח

 . לחוק 32בהתאם לאמור בסעיף , י כוח המבקשלקבוע את שכר הטרחה של בא .ט

כבוד לפי שיקול דעתו של , ליתן למבקש ולקבוצה כל סעד נכון וצודק בנסיבות העניין .י

 . בית המשפט

 

 סיכום

 

לסמן אשר בוחרת  ההמשיב מטעםבהתנהלות פסולה ובלתי חוקית  הינה עניינה של בקשה זו .45

להסתמך על אותו  ניה ובכללם המבקשצרכלגרום ל, כדיןשלא  המוצר נשוא בקשה זואת 

לקבל החלטה צרכנית מושכלת אילו מוצרים לצרוך ואילו להימנע  סימון ולמנוע בעדם

 . מצריכתם

 

ידי -המשווק על המוצר טיב ואיכותצרכנים לגבי  יתנוסף על כך עניינה של בקשה זו בהטעי .46

ע על החלטת שיש בו להשפיאת המידע  המשיבה בדרך שבה בוררת ובעשיקתם המשיבה

משקף את המציאות החוקית של הליכי המסחר  נואיש אסור מצג שווא הומעלהצרכן 

 . בינה לבין הצרכן הפשוט השורר הכוחות והאינפורמציה יומנצלת את פערההוגנים 
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 עומדת הזכות לקבל ולהםנזקים כבדים ביותר  הצרכני המשיבהתנהלות פסולה זו גורמת ל .47

 .הנזקים פיצוי כספי על אותםהשבה ו

 

בעל סמכות  חיפהבית המשפט המחוזי בכבוד בקשה זו והתובענה הנלווית אליה מוגשת ל .44

 .מקומית ועניינית להיזקק לבקשה ולתובענה

 
 ."ח"כנספח תצהיר המבקש אשר יסומן  ב"צר .43

 
 .זומן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה  .31
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 515014040. ז.ת –רפי אמסלם   

 'אור ואח-או אמיתי בן/ידי עורכי הדין חגי אגוזי ו-על

 בן אור –משרד עורכי דין אגוזי 

 2011113 חיפה • 48. ד.ת • 5ים -רחוב פלמ

 תובעה  177-5015-818: פקסימיליה§  177-5015-811: טלפון  

 

 ד ג נ

 

 045019504. פ.ח – מ"שוקחה בע' ורג'בני ג

 נתבעתה   2335216חיפה •  35062. ד.ת•  6מרחוב המשביר 

 

 ,חוק החוזים, הגנת הצרכןחוק , צו הגנת הצרכן, חוק התקניםעוולות צרכנים לפי   :מהות התביעה

 כבוד האדם וחירותו: וחוק יסוד חוק עשיית עושר ולא במשפט, פקודת הנזיקין

 ₪  030.31 :האישית התביעה סכום

 ₪  51,111,111 :סכום התובענה הייצוגית

 

 כתב תובענה ייצוגית

 מבוא

 

ה ייצוגית כמפורט נתביעה זה בתובע-להגיש לבית המשפט הנכבד כתב תמתכבד התובע .0

 . 3101 –ע "תש, תקנות תובענות ייצוגיותבו 3116 –ו "תשס, הוראות חוק תובענות ייצוגיותב

 

, תובענהה-כמפורט בכותרת כתב, וכוח-י באי"יוצג במסגרת תובענה זו עהי מי התובע .3

 . ל"הנ וכוח-דין תהי בכתובת באי-להמצאת כתבי בי ותובוכת

 

כל  ;נטענות בהשלמה הדדית, זה תובענה-כל הטענות העובדתיות הנטענות במסגרת כתב .2

אולם , יתנטענות בהשלמה הדד, זה ובענהת-הנטענות במסגרת כתב, הטענות המשפטיות

 .הן נטענות לחלופין, היכן שהן לא מתיישבות ביניהן

 
 

 צדדיםה

 

 ונהג לרכוש את  נתבעתאו לקוח של ה/ו הנא היה צרכוה, חיפההעיר תושב  והינ התובע .8

 .שיתואר להלן אירועקרות העד להמוצר נשוא התובענה 



שונים  וצרי מזוןשיווק מו יצוא, יבואבחברה מובילה והינה  0321מאז שנת  נוסדה נתבעתה .5

הפצה , הן באמצעות שיווק ישיר)פועלת ומוכרת את מוצריה השונים  נתבעתה, לצרכניה

להרחבה ניתן לבקר באתר ! ובין הגבוהים ביותר במשק הישראלי םבהיקפים רחבי, (ב"וכיו

 .www.shukha.com –האינטרנט שלה 

 
 התובענהעניינה של 

 
שנעשית בצורה שיטתית ומכוונת  נתבעתעניינה בהתנהלותה החמורה של הדנן  תובענהה .6

מרשה  נתבעתאינוס בחירתם וכן עושקם וניצול בורותם בעטיו כאשר ה, תוך הטעית צרכנים

וזאת בניגוד להוראות התקינה " מעולה לטיגון בישול וסלט" -כלעצמה לסמן את המוצר 

 . הישראלית הרלוונטית

 

בעשותה כן היא לזכות ביתרון יחסי ובתחרות בלתי הוגנת לטובתה שעה  נתבעתה מטרת .7

או נתון שיש בו כדי להכריע את הכף ולהשפיע באופן /שהיא מסמנת את המוצר בעובדה ו

לרכוש את המוצר או לחלופין להימנע מצריכת מוצריהן של /ראוי לגנאי ופגום לצרוך, פסול

עדיפים אולי אפילו באיכות ובמחיר ובכך /היםחברות מתחרות המשווקות מוצרים ז

או התועלת /למקסם את רווחיה תוך הצגת המוצר כבעל יתרון יחסי ברמת האיכות ו

שאמור הצרכן להפיק מצריכתו בעוד שידיעת הדברים לאמיתותם יש בה כדי להפחית 

 .הנתבעתאו איכותו של המוצר של /באופן משמעותי מערכו ו

 

 רקע עובדתי

 

בין היתר , את המוצר של הנתבעת נהג במשך כשנה לרכוש תובעהשת תבענה זו קודם להג .4

 .שופרסל ומגהבאמצעות רשתות המזון 

 

לבישול , ל מעולה לטיגון"לרכוש את המוצר באמונה שלמה ועיוורת שהמוצר הננהג  ובעתה .3

 נוהג עהתובזאת באופן דומה לדרך בה ". מעולה" -וסלט וזאת בהסתמך על סימון המוצר כ

על סימון המוצר כאינדיקציה לטיב המוצר  הוא ש מוצרי מזון אחרים שגם בהם מסתמךורכל

לחשוב כי המוצר באמת , ל"מאופן הסימון הנ, צרכן מן המניין הושפעהתובע בהיות . ואיכותו

 .פני מוצרים אחרים של חברות מתחרות המשווקות מוצרים זהים-מעולה ועדיף על

 
אזל המוצר , ם בהם ניגש לרכוש את המוצר כהגדרתו לעיליטען כי באחת הפעמי תובעה .01

: להלן)ליטרים של חברת שופרסל  2ונאלץ לרכוש במקומו בקבוק שמן תירס , מהמדפים

 (."שופרסל"

 

לא היה כל שוני מהותי בטעם או , עוד באותו הערב, את המוצרך בעת שצרהתובע יטען כי  .00

וזאת לדוגמא ובשונה מבקבוקי שמן , מוצרש בין בקבוק השמן של שופרסל לבין היאחר שהרג

http://www.shukha.com/


 ה התובעכמו כן לא רא .זית בהם ישנם טעמים שונים התלויים באיכות המוצר ובאופן סימונו

או בבקבוק השמן של שופרסל או כל הוכחה /ו( כהגדרתו לעיל)כל אינדיקציה מסוימת במוצר 

לפנות לייעוץ  התובע טיומשכך החל, כי אכן מדובר במוצר מעולה לעומת המוצר של שופרסל

 .נהגה ונוהגת לסמן את המוצר כדין נתבעתמשפטי מתאים בכדי לבדוק אם ה

 

ינו בניגוד לדין ובניגוד הבמוצר " מעולה"כי הסימון  ונמסר ל תובעבייעוץ משפטי שניתן ל .03

כמו כן הבדיקה אשר נערכה העלתה נתונים קשים שלא ניתן להיוותר אדיש . לתקינה

בהיותו , בניגוד לתקינה הרלוונטית, מסמנת את המוצר נתבעתרק שהאודותיהם כי לא 

מפרה אף באופן שיטתי וקבוע את חובות  נתבעתאלא למעשה ה [בישול וסלט, מעולה לטיגון]

ח הבדיקה ממכון "הסימון הנדרשות והמתחייבות מהתקינה הרלוונטית וזאת כפי שעולה מדו

 .בות המדברות בעד עצמןהתקנים הישראלי ואשר מעלה הפרות רבות ומרו

 
, תחושות שליליות האחרון שיתוצאות הבדיקה הרג תובעלאחר הייעוץ המשפטי ומשנמסרו ל .02

מנוצל וחסר אונים אל מול התאגידים , כעוס, ש מרומהיהרג, וכי חופש הבחירה נשלל ממנ

לחשוב  וולגרום ל, כעולה על רוחם ואשר בידם להטעות אות, נתבעתהמסחריים כדוגמת ה

, "מעולה"הגדירה אותו ותייגה אותו כשמן  נתבעתשכן ה ,ומוצר טוב יותר בכספ הלו קנכא

 .והכול בניגוד לדין

 
 דיון

 
אשר  התובעאו לקוחותיה ובכללם /צרכניה ועל ברגל גסה  העסקינן בנתבעת אשר דרכ .08

כהגדרתה בחוק הגנת , או בין אם בעקיפין באמצעות עסקה/התקשרו עימה בין אם במישרין ו

או צרכו את שמן התירס /ורכשו ו, ("חוק הגנת הצרכן": להלן) 0340 –א "תשמ, צרכןה

-ל כביכול עדיף על"תוך אמונה והסתמכות שהמוצר הנ, ("המוצר" :להלן)ליטר  2בתכולה של 

כוזב שמקורם /או מצג שווא אסור/פני מוצרים מתחרים אחרים וזאת כתוצאה מהטעייה ו

השפיעה על  נתבעתכי ה, רק בדיעבד, הואיל והתברר להםעת גרסו לתומם זאת  - נתבעתב

וגרמה להם ביודעין ובמכוון , בחירתם הצרכנית בניגוד לדין ובצורה אסורה ובלתי הוגנת

שווה או יקר יותר ביחס למוצרים )פני מוצרים מתחרים אחרים ולשלם מחיר -להעדיפו על

; וזאת כפי שעוד יבואר בהמשך בגין מוצר אשר ערכו התיימר להיות יותר גבוה ( המתחרים

את בורותם  נתבעתדבר זה גרם לקיפוח זכותם הצרכנית תוך הטעייתם ועושקם עת ניצלה ה

והכל למען , של הצרכנים וחוסר ידיעתם באשר להוראות הדין המחייבות בנסיבות העניין

יה של באוטונומ, בזכותם הקניינית, תוך פגיעה בחופש הבחירה של הצרכנים, מקסום רווחיה

המתבטאת בין היתר באפשרות להשוות בין מוצרים  -רצונם לממש את זכותם הצרכנית 

מתחרים ללא השפעה אסורה כמו גם באפשרות לבחור לצרוך מוצר בצורה מושכלת וחיונית 

 . עבור הצרכנים שיש בה כדי להשיא את תועלתם

 

( א)4ועים בסעיפים רמסה ברגל גסה את הוראות התקנים הישראלים הרשמיים הקב נתבעתה .05

שמני מאכל  – 306י "ת :קרי –( "חוק התקנים" :להלן) 4009 –ג "תשי, חוק התקנים( א)3-ו



( "התקינה": להלן) סימון מזון ארוז מראש על עדכוניו – 0085י "תוכן  צמחיים על עדכוניו

צו ": ןלהל) 0334 –ט "תשנ, (סימון ואריזה של מוצרי מזון)לצו הגנת הצרכן ( א)3וכן סעיף 

ל מעידות על רמיסת זכויות צרכן כליל ואף מעידות כאלף "כל ההפרות הנ(. "הגנת הצרכן

 .מציבה כנגד עיניה רק את האינטרס שלה להשיא את רווחיה ותו לאו נתבעתעדים כי ה

 

 :עילות לפי חוק התקנים וצו הגנת הצרכן

 

שהיא מתעלמת במודע לחוק התקנים בכך ( א)3-ו( א)4הנתבעת מפרה את הוראות סעיפים  .06

 306י "ת :קרי, לשווק את המוצר לפי דרישות תקינה רשמית ומחייבת/לייבא/מחובתה לייצר

לסמן את המוצר באופן שאינו מטעה  הנתבעתעל עדכוניהם אשר מחייבים את  0085י "ות

 .צרכנים ומשפיע על שיקול דעתם ועל החלטתם הצרכנית לצרוך את המוצר או להימנע מכך

 

מחייב  0334-ט"תשנ, (סימון ואריזה של מוצרי מזון)ו הגנת הצרכן צל 1(0()א)3יודגש כי סעיף  .07

ואף לפי  0085לסמן את המוצר לפי תקן ישראלי  הנתבעתהמשווק ובכללם /היבואן/את היצרן

 .306קבוצתי אשר חל על שמנים כאשר במקרה דנן עסקינן בתקן ישראלי /תקן מיוחד

 

 306לתקן ישראלי . 016.5אינו עונה על דרישת סעיף  התובענהיטען כי המוצר נשוא  התובע .04

 . המפורט להלן ואשר מתייחס לכך שאין לכלול בשם המוצר כינוי המעיד על טיב השמן

 

 

 

 0085לתקן ישראלי . 2.2אינו עונה על דרישת סעיף  התובענההמוצר נשוא  אף יטען כי התובע .03

 .המפורט להלן ואשר מתייחס לכך שאין להטעות בסימון של המוצר כפי שנטען לעיל

 

 

 

ל עולה מבדיקת מכון התקנים הישראלי כי "התובע יטען כי בנוסף להפרות החמורות הנ .31

סימון , הוראות אחסון, גון סימון תזונתיהנתבעת מפרה שורה ארוכה של חובות סימון כ

שומר  התובעוח הבדיקה המדבר בעד עצמו "תפוגת המוצר וכן גודל אותיות כמפורט בדו

 .ל בהמשך"לעצמו הזכות להוסיף ולטעון לגבי יתר ההפרות הנ
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 -סימון מזון ארוז מראש  - 5008י "סימון מוצר מזון ארוז מראש יהיה כמפורט בתקן ישראלי ת( 0()א)3 
בגליון , (0343יולי )ב "מתמוז תשמ 0' כפי שתוקן בגליונות תיקון מס  -( 0340נובמבר )ב "מתמוז תשמ

ובגליון תיקון ( 0335יולי )ה "מאב תשנ 2' בגליון תיקון מס, (0343ספטמבר )ט "מאלול תשמ 3' תיקון מס
  - ואולם, (קןהת  -בצו זה ( )0336יוני )ו "מתמוז תשמ 8' מס

לתקן רק אם הן  0דרישות תקן מיוחד או קבוצתי תהיינה מחייבות כאמור בסעיף  (0)
 ;כלולות בצו זה



 עילות לפי חוק הגנת הצרכן

 

המשווקת מוצרי /המייבאת/צרתתאגיד מסחרי המיי היותמתוקף ה" עוסק" ההינ הנתבעת .30

 .מזון ובין השאר המוצר עסקינן

 

המשווק  מוצרהבעסקה לרכישת  העימ אשר התקשר הנתבעתהינו צרכן של  התובע .33

 .באמצעותה כמתואר לעיל

 

באופן חמור על איסור ההטעיה כפי  ראשונהה העבר התובעעם  הנתבעתשל  הבהתקשרות .32

א "למדים בדנאנו לחוק הגנת הצרכן כאשר על חומרת האיסור  2(ב)3-ו 3 שהוא מוגדר בסעיף

פרשת ": להלן), 'מ ואח"חברה ישראלית לתקשורת בע –יוסף ברזני נגד בזק  (עליון) 5703/10

 :שם נאמר, ("ברזני

 

ועוסק עובר על לאו של איסור הטעיה גם אם דבר , האיסור הוא על התנהגות"

קרי גם אם איש , צרכן" עלול להטעות"אך  –דל במעשה או במח –שהוא עושה 

, לחוק( 0()א)32וכהוראת סעיף , כנדרש מכך. לא הוטעה כלל מאותו דבר שעשה

עשה דבר העלול להטעות צרכן בניגוד "עוסק עובר עבירה וצפוי לעונש אם 

סטנדרט גבוה ( א)3סטנדרט ההתנהגות הנדרש בהוראת סעיף ". 3להוראות סעיף 

 "....בהוראות חוק אחרות הוא מן המקובל

 

היא  עת, התובעאת ציבור הצרכנים ובכללם  המטע יאפועלת בשיטתיות באופן שבו ה הנתבעת .38

נמנעת מלסמן את המוצר בהתאם להוראות הדין המחייב כמבואר לעיל ובכך מונעת בעד 

מנת לבחור בחופשיות וללא השפעה -הצרכן לבצע השוואה מושכלת בין המוצרים בשוק על

  .רה והסתמכות מוטעית את סל צריכתו האופטימאלי כראות עיניואסו

 

לשון הוראות החוק מלמדת כי המחוקק ראה צורך של ממש ; הוא-חוק הגנת הצרכן כשמו כן .35

וזאת , (בדמות התובע)לבין הצרכנים ( בדמות הנתבעת)בוויסות מאזן הכוחות בין העוסקים 

לפגוע באינטרסים הכלכליים של הראשונים לשם שמירה על זכויותיהם של האחרונים ומבלי 

 .מעבר לנדרש
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 –בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה , במעשה או במחדל –לא יעשה עוסק דבר ( א) 3סעיף  
  :סקהעבלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים ב; (הטעיה –הלן ל)העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה 

 

 ;והסוג של נכס או שירות הכמות, המהות, הטיב (0)

 ;של נכס המרכיביםהצורה ו, המשקל, המידה (3)

.. 

 ;מהם והסיכונים הכרוכים בהם התועלת שניתן להפיק, השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות (8)

.. 

 ;למיפרט או לדגם, התאמתו של הנכס או השירות לתקן (00)

 

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



את מעמדה מחד ואת בורותו של הצרכן מאידך עת נוהגת , למרבה הצער, מנצלת הנתבעת .36

כדרישת הדין המחייב כאמור וזאת למען כרסום  התובענהלהימנע מסימון המוצר נשוא 

ולהימנע  הנתבעתל בזכות הבחירה וההשוואה של הצרכן בכדי להניעו לצרוך את המוצר ש

מצריכת מוצרי החברות המתחרות תוך הסתמכות הצרכן על המצג האסור אשר טמנה לו 

יוניליוור ישראל מזון  גדנ 'ואח שטייןטל  24883-18-00 [חיפה-מחוזי] צ"ת :ראה) הנתבעת

 (.'ואח מ"בע

 

ותם מוצר באופן שיש בו כדי להטעות צרכנים ולגרור א, ביודעין, הנתבעת מכרה וסימנה .37

לרכישת המוצר תוך הסתמכות מוטעית על מה שנרשם ותוך בורות וחוסר ידיעה למה שנדרש 

בדין ולכן סביר להניח כי הנתבעת השפיעה בצורה לא הוגנת על בחירתו של הצרכן להעדיף 

 .פני מוצרי חברות מתחרות אחרות-את המוצר על

 

נגד בזק החברה ' רד ואחשלום א (עליון) 3427/34א "ברע כבוד בית המשפטיפים דברי  .34

 :מ"הישראלית לתקשורת בע

 

או )ההטעיה נוצרת כאשר קיים פער בין הדברים הנאמרים . הטעייה היא הצהרה כוזבת"

הטעיה במעשה על דרך , האחת: הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות. לבין המציאות( המוסתרים

-אי: קרי, ה במחדלהטעי, השניה; מצג שווא הכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות

 ."גילוי פרטים מקום שיש חובה לגלותם

 

ניצול  לכדי יש בה ,לחוק הגנת הצרכן 3(ב)2בניגוד לסעיף , המול צרכני הנתבעת התנהלות

לשם  צרכניםעל ה נתבלתי הוגהשפעה ו ,פי דין-זכויותיהם הצרכניות הקבועות עלל, בורותם

מערכת ל בוטה עושק צרכנים תוך ניצולכדי לאופן התנהלות זו נושק  ;עסקה עימהביצוע 

 .הנתבעתאו הצרכנים לבין  התובעהכוחות העצום שקיים בין  יהיחסים ופער

 

 :נאמר, לחוק הגנת הצרכן 2מתייחס לסעיף  ,883' בעמדויטש ' ובספרו של פרופ .33

 

המצוקה אינה חייבת להתייחס למצבים קיצוניים שבהם בהיעדר התקשרות ייגרם "

, שדי בכך שמדובר במוצר או בשירות בסיסי אשר הצרכן נזקק להםנראה . נזק חריף

 ."ואין בנמצא חלופות סבירות בנדון

 

 :נאמר, 882' בעמ כן .21
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או , תובורו, שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן, או בכל דרך אחרת, בכתב או בעל פה, במעשה או במחדל -לא יעשה עוסק דבר ( ב) 
או לשם קבלת תמורה העולה על , הכל כדי לקשור עסקה בתנאים בלתי מקובלים או בלתי סבירים, עליו הפעלת השפעה בלתי הוגנת

 .המקובלת התמורה
 



באשר לסוגיית ההשפעה הבלתי הוגנת ציינתי לעיל את העובדה כי בדיני החוזים "

ההקניה של עילה זו בהקשר . הכלליים לא קיימת כיום עילה עצמאית בעניין זה

עשויה להצביע על השקפה של המחוקק בדבר , ולא בהקשרים אחרים, י דווקאהצרכנ

באופן המחייב את הדין בזהירות מיוחדת מפני החשש , קיום תלות של הצרכן בעוסק

 ."לניצול לרעה של אמון זה על ידי העוסק

 

 בין הצרכן בוטים וחריפיםפער כוחות ואינפורמציה קיים  בהמשך לאמור לעיל יודגש שוב כי .20

בוררת באופן סלקטיבי ומובחר איזו  ,תאגיד ענקבתור  ,הנתבעת וכי האחרונהלבין 

אינפורמציה להביא לידיעת הצרכן אשר עשויה להשפיע לטובתה על התנהגותו הצרכנית 

חסר אונים ואין לו מלבד הינו  צרכןזה הדברים  במצב. שתביאו בסוף היום לצריכת המוצר

נתבעת והוא בתור שבוי לחסדי הנתבעת האמין לתומו במה מצג אשר הציגה לו הלתת אימון ב

אין עוררין כי בדרך ההתנהלות שתוארה ; שהבחין והסתמך עליו ובסוף יצאה עסקה לפועל

 .תמימותם של הצרכנים והאימון אשר נותנים בה את הנתבעתלעיל מנצלת 

 

 :888' עמ, דויטש' פרופדברי ראה בהקשר זה  .23

 

אלא די , ש חריגה של התנאים בהיקף בלתי סביר מהמקובלחוק הגנת הצרכן אינו דור"

יש להוסיף כי המחוקק אינו רואה  העל ז. בכך שהתנאים חורגים מהמקובל ותו לא

עדין ניתן , אף אם תנאים מסוימים מקובלים; בתנאים הנוהגים בדרך כלל כסוף פסוק

מהחוזה אם יתוך נורמטיבי ולאפשר לצרכן הסתלקות הלהעביר תנאים אלה דרך כור 

 ."הדרך המקובלת איננה ראויה

 

תכונה  עניינו חובת גילויש, לחוק הגנת הצרכן 4(0()א)8סעיף הנתבעת כך הפרה ובנוסף את  .22

כמו המוצר עסקינן , לא בכדי המחוקק  אוסר על סימון מוצרים. אחרת הידועה לנתבעת

מן  ולכן בא המחוקק ודרש, מלציין שכביכול הוא מעולה לייעודים מסוימים

המשווק לסמן את המוצרים בצורה לא מטעה המעודדת תחרות ונטולת /היבואן/היצרן

השפעות אסורות אשר יש בהן כדי להאיר את דרכו של הצרכן לצורך קבלת החלטה צרכנית 

 .מושכלת מבלי להיות מושפע בכל דרך שהיא

  

ניתן להתנות חוק הגנת הצרכן קובע כי עסקינן בהוראות חוק קוגניטיות שלא ל 26סעיף  .28

ל "הנלהוראות החוק פועלת בניגוד אשר  ,הנתבעתבניגוד מוחלט לדרך שבה נוהגת  ,ןעליה

 .ה בעניין אופן סימון המוצר כמבואר לעילעולה על רוחשה כפי יופועלת ביד חופשי

 

 

 

                                                 
 – עוסק חייב לגלות לצרכן (א) 4

 ;המפחיתים באופן משמעותי מערכו של הנכס, תכונה אחרת הידועים לוכל פגם או איכות נחותה או  (0)



 עילות לפי דיני החוזים

 

חוזי לפי -םלוקה בחוסר תום לב משווע בשלב הטרו הנתבעתשל  ההתנהלות –חוסר תום לב  .25

 .לחוק החוזים 03סעיף 

 

בכך  התובעובכללם  ציבור צרכניה את ,ביודעין, המטע שהנתבעתחוסר תום הלב מתבטא בכך  .26

גורמת לצרכנים להסתמך על כביכול סימון טיב המוצר ובכך משפיעה על בחירתו הצרכנית ש

למקסם ת בכוונה וזא פי דין-בצורה אסורה ומניפולטיבית ופוגעת בזכויות שהוקנו לצרכן על

את רווחיה ולמנוע בעד הצרכן לממש את זכותו הצרכנית להשוות בין המוצרים שקיימים 

 .בשוק ולבחור את סל קניותיו האופטימאלי על יסוד נתונים אמיתיים ובלתי תלויים

 

פי דיני -שווקת את עצמה כמי שפועלת עלמ הנתבעתלחוק החוזים בכך ש 05הטעיה לפי סעיף  .27

וכאשר , כפי שפורט ביתר שאת לעיל ובאתר האינטרנט שלה ,יבים עם הצרכניםהצרכנות המט

 ;התמורהמתבצעת העיסקה בין הצרכן לבין הנתבעת ומקבלת האחרונה לידיה את מלוא 

נוצר למעשה מצב שבו אילו הצרכן היה מודע לכך כי המוצר אשר רכש מהנתבעת משווק תוך 

כי , אזי הייתה הסתברות גבוהה למדי, פי דין-על השפעה אסורה עליו ובניגוד לדרישת הסימון

הצרכן היה נוהג בצורה שונה ומלכתחילה היה נמנע מלהתקשר בעסקה מול עוסק אשר מנצל 

מטעהו וגורם לו להסתמך על מצג אסור אשר משפיע על החלטתו הצרכנית , את תמימותו

 .פי דין-בצורה אסורה ומגונה בעוד שהנתבעת מתיימרת להיות כמי שפועלת על

 

גבריאלה ' כדברי פרופ ;לחוק החוזים 03לפי סעיף  הנגזרת מחובת הנתבעתחובת הגילוי של  .24

 :203' עמ ;לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי: החלק הכללי –דיני חוזים , שלו בספרה

 

לחוק החוזים קובע כידוע את החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב במשא  03סעיף "

מחובה כללית זו נגזרת גם חובת גילוין של עובדות . תתו של חוזהומתן לקראת כרי

מהווה הטעיה על  03הפרתה של חובת הגילוי לפי סעיך . מהותיות במהלך המשא ומתן

 ".05פי הסיפא של סיעף 
 

חברה להשקעות פתוח  –פנידר  (עליון) 7/40א "שמגר בע טהשופכבוד יפים לענייניו דברי  .23

 :וד קסטרונגד ד' מ ואח"ובניין בע

 

 232/41א "ע: השווה)בהן חובה על הצדדים לנקוט פעולה אקטיבית של גילוי , יש נסיבות"

שקיים פער ממשי בין , ובמיוחד כאשר ברור לבעל המידע שבין מנהלי המשא ומתן, [(00]

 ."פי המצב המשפטי והעובדתי לאמיתו-השגה על-הכוונה של הצד השני לבין מה שהוא בר

 

ועל כן אי גילוי  היבוא השיווק של מוצרי המזון החברות הגדולות בענף יןב יאה הנתבעת .81

או גילוי פרטים מהותיים אסורים שיש בהם כדי ליצור הסתמכות ולהשפיע  פרטים מהותיים



, בהשוואה לצרכןכוח רב  נתבעתל. עולה כדי חוסר תום לב משווע על שיקול הדעת הצרכני

; כהטעיהבה אין החוק מכיר  רך כללהעסקה שבה בדיודגש כי אין מדובר בטעות בכדאיות 

נגד חברת זאגא ' רונן סויסה ואח( עליון) 3863/16א "ו יפים דברי השופטת חיות בענלעניינ

 :'מ ואח"בע 4חלקה  0504בגוש 

 

הסיכונים , על דרך השלילה ניתן לומר כי טעות שיש בה כדי לעוות את תמונת הציפיות"

איננה טעות בכדאיות העסקה גם , לנגד עיניי המתקשר בחוזה והשיקולים המסחריים שעמדו

 ."אם יש לה השלכות כלכליות המקרינות על שווי הממכר

 

הסיכונים והשיקולים לגבי מצג שווא  התובעיצר אצל  הנתבעתמטעם  הסימון המטעה .80

מהות המוצר וטיבו שהיה בהן ל אסור מידע מהותי המסר הנתבעת. המסחריים שעמדו בפניו

להניע את התובע להעדיף את המוצר של הנתבעת על פני המוצרים האחרים של החברות  כדי

 .המתחרות

 

 (: 280' עמ)גבריאלה שלו ' יפים דברי פרופ, לחוק החוזים 04סעיף  פי-עלעושק 

 

והרעיון המנחה את הוראת העושק הוא רעיון של , ההצדקה להתערבות זו היא מוסרית"

 ."מוסר וצדק חברתי

 

נעדר את הכלים לברר את טיבם האמיתי של המוצרים  ר בעסקה מול הנתבעתשמתקש צרכן .83

תוך הסתמכות על מצג אסור  לעסקה הצרכן ברירה נכבלואת הוראות הדין המחייבות ובלית 

בלית ברירה , הנתבעתשל " חסדיה"הצרכן נתון באופן מוחלט ל. אשר שטחה הנתבעת בפניו

 .המרה הגזירה רועאת  עצמו מקבל על ,ומחוסר ידיעה

 

מנצלת באופן אקטיבי את  ,ביודעין, יאבכך שה ה ובכללם התובעאת צרכני מטעה הנתבעת .82

, כאשר האחרונים מצידם רואים באופן סימון המוצר ובורותם של הצרכנים םחוסר ניסיונ

 יםרוכשדבר המעצים את תחושת האימון ש –כתורה מסיני , כפי שפורט ביתר שאת לעיל

 .לנתבעת ניםהצרכ

 

 עילות לפי פקודת הנזיקין

 

 –חובה כלפי כל אדם והדבר מדבר בעדו , רשלנות –לפקודת הנזיקין  80-ו 26, 25סעיפים  .88

אשר , לפקודת הנזיקין 25הלכה היא כי לשם קביעת קיומה של עוולת רשלנות על פי סעיף 

ת חוב: יש להוכיח קיומם של שלושה תנאים מצטברים, כוללת בחובה מצג שווא רשלני

אשר תוכרע בהתאם למבחן הצפיות , זהירות מושגית וקונקרטית של המזיק כלפי הניזוק

קשר סיבתי בין ; הפרת חובת הזהירות על ידי המזיק; לפקודת הנזיקין 26הקבוע בסעיף 



' שלמה ועקנין נ 085/41א "פ הלכת בית המשפט העליון ע"הפרת חובת הזהירות לבין הנזק ע

 (."ד ועקנין"פס": להלן) 'ואח המועצה המקומית בית שמש

 

משנה זהירות סבירה בנסיבות העניין מאשר הטענה כי  הלא נקט הנתבעתלהניח כי יש מקום  .85

כלפי  הכמי שהתרשל נתבעתמשנה זהירות סבירה בנסיבות העניין ולכן יש לראות ב הנקט

בות שגרמו או יכולת לדעת מה הן הנסי/לא היה ידוע ו תובעהיות ול התובעהצרכנים ובכללם 

הדין מכיר בקיומה של חובת זהירות מושגית ביחסים שבין הניזוק . לנזק בעת התרחשותו

בנסיבותיו המיוחדות של , לבין המזיק ואם בין המזיק הספציפי לבין הניזוק הספציפי

 . קיימת חובת זהירות קונקרטית בגין הנזק הספציפי שהתרחש, המקרה

 

יש כי , ובין אם לאו בתום לב ה זאתבין אם גרס, ורואס רשלני שווא מצג המציג הנתבעת .86

כפי שעוסק סביר בנסיבות  הנהג הנתבעת. לסמן את המוצר כמעולה לייעודים מסוימים

מלנהוג כפי שעוסק סביר היה נוהג בנסיבות העניין ובמעשיה  האו נמנע/העניין לא היה נוהג ו

קיימת , לבין הצרכנים נהביש עסקיתהתקשרות הההרגיל של  ךבמהל, או מחדליה/ו

השפיע על , ושפעל לפיובפניו  על המצג הרשלני שהוצג התובעהסתמכות של הצרכנים ובכללם 

 .ואף נתנו בו אימון בחירתו

 

 התובע –ל"הנד ועקנין "שנקבעו בפס, הסובייקטיבי והאובייקטיבי, פי מבחני הציפיות-על .87

בדיעבד התברר לו כי  ורקמות ועצהסתמך על המצג הרשלני המטעה וככזה פעל לפיו בעיניים 

ונגרם לו נזק בגין אותה הטעיה והסתמכות ולכן היה על הנתבעת לצפות את  הוטעה

יש מקום לצפות את האם יכלו והאם מה גם כשאלה של מדיניות משפטית  התרחשות הנזק

 ה ככל שהדבר נוגעמטע משטר המנהיג ,כדוגמת הנתבעת, הנזק אשר מתרחש כאשר עוסק

זו פסולה ועל כן התנהגות  ,בניגוד לדין במקרה דנן כדוגמת סימון מטעה, צרכניות לזכויות

חזקות "ברמת , דין וכעוסק שכזה חייב היהפי -הוענקו לו עלשבזכויות הצרכן  פוגעת הינה 

והמדיניות המשפטית  אשר מגבשות את ערכי היסוד של השיטה המשפטית" התכלית

ק שנגרם או עלול להיגרם לצרכן לאור הסתמכותו על לצפות את התרחשות הנז, הנורמטיבית

 .מצג רשלני ואסור

 

לבין הנזק אשר התרחש בפועל  והאסור קיים קשר סיבתי מובהק וישיר בין המצג הרשלני .84

ויודגש כי מדובר בסוג הנזקים שניתן לצפותו ושעלול לבוא באורח הדברים הטבעי שמתרחש 

לא נקטה אמצעי זהירות סבירים למניעת  הנתבעת. לו בין העוסק לצרכן כדוגמת המקרה דנן

לייעודים מסוימים שכן דבר זה יצר  "מעולה"התרשלה עת ציינה כי המוצר  הנתבעת –הנזק 

ה משגרמה לצרכן להסתמך להלין אלא על עצמ נתבעתולכן אין ל אצל הצרכן אסורההשפעה 

 . ולהיגרר לעסקה בתחבולה ותוך השפעה אסורה

 

הניע את הצרכן מצג מטעה בכוונה ל המציג הנתבעתתרמית בכך ש –זיקין לפקודת הנ 56סעיף  .83

מצג שווא הינו הצגת עובדות כוזבות על מנת לגרום לצד , כאמור .בלהתקשר בעסקה כושלת



: ראה)המצג יכול לנבוע מעוולת הרשלנות ויכול לנבוע מעוולת התרמית . השני להסתמך עליהן

 מ"מלון חוף רון בע' נ 'ואח משרד עורכי דין', י ושותחטר יש 0065/17 (נצרת –מחוזי )א "ע

 .('ואח

 

 מפרה שורה מחובותיה כעוסק הנתבעת, הפרת חובה חקוקה –לפקודת הנזיקין  62סעיף  .51

התנהלות . ח הבדיקה של מכון התקנים האמור"כאמור וכפי שזה עולה אף ביתר שאת מדו

מהות המוצר על  אמיתילת תמונה כזו אשר מונעת מצרכניה באופן שיטתי קבשהינה  הנתבעת

לחוק הגנת הצרכן נקבע מפורשות כי דין מעשה או מחדל  20מה גם שלפי סעיף . אשר רוכשים

 . כדין עוולה לפי פקודת הנזיקין 0'או ד' ד', ג', בניגוד לפרקים ב

 

; חוק הגנת הצרכן ויתר ההוראות המפורטות לעילשורה מחובותיה על פי  האף מפר הנתבעת

נגועה בחוסר תום  תחוזי-בתקופה הטרום הנתבעתהתנהלות  – חוק החוזיםן עילות לפי כמו כ

במערכת היחסים שבין הצרכן לנתבעת כך שבהתנהלות לב אשר פושה בכל חלקה טובה 

על , אליבא דכלי עלמא. םעושק לכדיואף  צרכניםהטעית הנתבעת כמפורט לעיל היא גורמת ל

יש לבחון את , לפקודת הנזיקין 62חקוקה לפי סעיף  מנת לבסס את העוולה של הפרת חובה

החיקוק נועד ; פי חיקוק-קיומה של חובה על :התקיימותם של התנאים המצטברים הבאים

הפרת החיקוק ; ידי המזיק-הופרה על –פי החיקוק -החובה על; לטובתו או להגנתו של הניזוק

מבלי . אליו התכוון אותו חיקוק הנזק שנגרם הינו מן הסוג; ידי המזיק גרמה נזק לניזוק-על

בהתנהלותה המתוארת ביתר  הנתבעתאין חולק כי , ברם, להרחיב יתר על המידה בכל האמור

 . שאת לעיל הפרו שורה ארוכה של חובות הקבועים על פי חקוקים רבים

 

 עילות לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט

 

עושר ולא  העוש הנתבעת, ה יתרהזו בהרחב תובענהכפי שתואר ב –עשיית עושר ולא במשפט  .50

מאי סימון מוצריה כדרישת הדין וכלה בכרסום וקיפוח  החל: במשפט במספר מישורים

להשוות בין מוצרים מתחרים בשוק לצורך קבלת החלטה מושכלת אילו  צרכןה זכויות

פי מחקר אשר נערך באמצעות -התובע יטען כי על .מוצרים לצרוך ואילו להימנע מצריכתם

מעדיפים , בישראל ובמדינות רבות בעולם, המחקר והמידע של הכנסת עולה כי צרכניםמרכז 

לקבל תמונה אמיתית וממצא לגבי תכונותיו האמיתיות והמלאות של מוצר בטרם החלטה 

עת סימנה באופן אסור עושר ולא במשפט  תהעשהנתבעת  .או להימנע מזאת/באם לצרוכו ו

אשר היה אמור לקחת החלטה מושכלת , צל הצרכןאת המוצר וגרמה להשפעה והסתמכות א

בדרכים , ומשהשפיעה הנתבעת, אודות אופן ודרך צריכתו למוצר אשר משווקת הנתבעת

יוצא אפוא כי ; על החלטתו של הצרכן וגרמה לו להסתמך ולהתקשר עימה בעסקה, אסורות

ממנו ביתר  הוא הסכום שנגבה, הצרכן נקשר בתחבולה לעסקה אשר הביאה לנתבעת רווח קל

 .כמפורט להלן, לעומת מוצר חליפי דומה

 

 

 



 כבוד האדם וחירותו: עילות לפי חוק יסוד

 

מכאן אנו  ;בקניינו של אדם לפגועכבוד האדם וחירותו קובע כי אין : לחוק יסוד 2סעיף  .53

גיעה בקניינו הגורמת פגיעה למדים כי פגיעה וכרסום בזכות הצרכנית של צרכן שווה לפ

ואף פגיעה קשה באוטונומיה של  הנתבעתלבין  התובעחמורה אף בתחושת הסחר ההוגן בין 

לאחר השוואה אמינה ובלתי מושפעת , להחליטלממש את זכויותיו הצרכניות  התובערצון 

 .אילו מוצרים היה מעדיף לצרוך ואילו היה נמנע מצריכתם, ממצגים וסימונים אסורים

 

 תיאור ופירוט הנזק

 

נהג לרכוש ולצרוך את שמן התירס מתוצרת והוא  ,מוצר הנתבעתשל  צרכןהינו  התובע .52

; א הוטעהבעוד שבפועל הו ,פני מוצרים אחרים-עדיף עלל "תוך אמונה שהמוצר הנ הנתבעת

כאמור הנתבעת מחד הציגה בפניו מצג אסור שהיה בו די כדי לגרום לתובע להסתמך עליו 

פיו כאשר התברר לו רק בדיעבד כי הוטעה ונגרר לעסקה בתחבולה ומאידך הסתירה ולפעול ל

ובכך , ב"ח מכון התקנים המצ"נוספים כפי שזה עולה מדופרטים מהותיים  הנתבעת ממנו

נפגעה , הקניינית וה זכותמנעשקה ונפג ובחירת, קופחה של התובע הצרכנית וזכות

 נשללה ממנו זכותו לערוךכנית בחופשיות עת הצר ולממש את זכות והאוטונומיה של רצונ

לאור זאת הוא  .והצריכה החיוניים והרצויים עבור שיקוליובחירה מושכלת ל אמינה השוואה

אילו  ,הנתבעתמנוצל וחסר אונים אל מול התאגידים המסחריים כדוגמת , כעוס, מרומהחש 

הנתבעת בשום קשר עם הוא לא היה נ, עסקהבמעמד ה מסתמך על אותו סימון היההתובע לא 

עסקה מלכתחילה או לכל הפחות היה מסכים להתקשר עם הנתבעת בעסקה אולם במחיר 

כי מדובר בשמן ( בהסתמכו על הנאמר בתווית)מופחת ממה שנהג לשלם בפועל שכן הוא סבר 

 !על פני מתחריו, בעל תכונות עדיפות יותר

 

לתובע נגרם נזק . הנתבעת כאמור משכך לא ניתן אפוא להתעלם מהנזק שנגרם לתובע ממעשי .58

 .ממוני לרבות נזק שהוא בלתי ממוני

 

 נזק ממוני

 

וכי הסתמך , עמידתו בהוראות הדין-צרך בפועל את המוצר של הנתבעת על אף אי/התובע רכש .55

גבי תווית המוצר של הנתבעת ואף הושפע ממנה כאמור כאשר -התובע על הסימון הקיים על

במעשיה המתוארים של ; מון המטעה והמנוגד להוראות הדיןאודות הסי, רק בדיעבד, ידע

המשווק כמעולה לייעודים , גרמה למצג שווא לפיו ערכו של המוצר, כמבואר לעיל, הנתבעת

צרך התובע גבוה יותר משוויו הריאלי ובפועל ולמעשה פחת זה מגלם /אותו רכש, מסוימים

שר ערכו פחות ממה ששווק בפועל או את הנזק הממוני אשר נגרם לו בעד תשלום בגין מוצר א

 . יקר ממוצרים אחרים של חברות מתחרות

 



או המוצר אשר שולם בפועל  ממחיר 31%אשר על כן ניתן להעמיד את הנזק הממוני על גובה  .56

  ..מהמוצרים המתחרים 31%-יקר בכ הנתבעתלחלופין לטעון כי המוצר של 

 
 ,ירסתשמן  יחידת 0נהג לצרוך  ובעהת: תובעלהלן אופן חישוב וסיכום הנזק שנגרם ל .57

שילם בממוצע סך  התובע. זו תובענהעובר להגשת  במשך שנהבחודש וזאת  הנתבעתמתוצרת 

 :יחידת מוצרעבור כל ₪  24של 

 

 X 31%מחיר ליחידה בממוצע ₪  24)שיעור הנזק ₪  X 7.6שנה  X 0חודשים  X 03יחידות  0

 .הנתבעתמ תובעני אשר נגרם לכ הנזק הממו"סה₪  04.0( = פחת בערך המוצר

 

 נזק בלתי ממוני

 

מעשיה ומחדליה של הנתבעת פגע ומנע אפשרות סבירה מצידו של התובע לממש את , כאמור .54

דבר שהיה יכול ם הקיימים בשוק זכויותיו כצרכן ולהשוות בין מוצרים שונים מתחרי

 . היתה מסמנת את מוצריה כמתחייב בנסיבות העניין הנתבעתומתקיים אילולא 

 

פגיעה ביכולתו של צרכן לקבל מידע מהימן שיאפשר לו להשוות ולרכוש את המוצר שבו חפץ  .53

ו על יסוד שיקולי איכות ומחיר וכן שיקולים נוספים רלוונטיים שיש בהם להשפיע על החלטת

והנזק שנגרם בעטייה הינו נזק בר , הינה פגיעה אשר הוכרה בפסיקות בתי המשפט, הצרכנית

 .פיצוי ואף שומה לפצות בגינו

 

ובכך אף נפגעו זכויותיו כצרכן  הנתבעתי "נגרמה עוגמת נפש ביודעו כי הולך שולל ע תובעל .61

 .₪ 21יש להעריכו במשנה זהירות בסך של  התובענזק זה של . כמבואר לעיל

 

 .₪ 404.0הינו בסך של  הנתבעתמ תובעכ הנזק הממוני והלא ממוני אשר נגרם ל"מכאן סה .60

 

 התאמת התובענה כתביעה ייצוגית

 

מייבאת ומשווקות מוצרי מזון ובכללם , הינה תאגיד מסחרי אשר בין היתר מייצרת הנתבעת .63

 .זו תובענהשמן התירס נשוא 

 

אשר מוכרים ומשווקים , ולים ביותר במשקהינה אחד מהתאגידים המסחריים הגד הנתבעת .62

 הנתבעתכך מוכרת  .סיטונאים ועוד, קמעונאים, רשתות שיווק, את תוצרתם לתאגידי ענק

 .ומשווקת שמן בהיקפי ענק בכלל מדינת ישראל

 
כשחקן משמעותי בתחום מוצרי המזון והשמן במדינת ישראל חייב ונדרש לקיים את  הנתבעת .68

 .בעיקר ולרבות תחיקה שעניינה הגנה על הצרכנים הפשוטים, הוראות הדין החלות עליו



 
על בית המשפט לשים , יטענו כי בפסיקת גובה הפיצויים שיפסקו לחובת המשיבים התובע .65

 התובעבעוד ש, לנגד עיניו את אחד ממטרותיו העיקריות של המשפט הינו הכוונת התנהגות

תוך הטעיה חמורה ותוך , הינו צרכן שלה אשר התקשר עימה בעסקה לרכישת המוצר

זכותו הצרכנית קופחה בד בבד לפגיעה חמורה , הסתמכות על מצג שווא מטעה ואסור

 . באוטונומיה של רצונו לממשה

 

 :תובענות ייצוגיות לחוק( 0()א)8לפי סעיף התובע רשאי אם כך להגיש תובענה ייצוגית  .66

עוררת שאלות מהותיות המ, (א)2אדם שיש לו עילה בתביעה או בעניין כאמור בסעיף "

בשם  –של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם 

 ".אותה קבוצה

כמתואר לעיל ועילה זו מעוררת שאלות  הנתבעתנגד כעילת תביעה אישית  תובעקיימת ל .67

רכשו את המוצר של הנתבעת אשר  צרכניםמשותפות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל ה

 .ועד לאישור התובענה כייצוגית או מיום שיווקו השנים האחרונות 7במהלך  ותלכל הפח

 

 הגדרת הקבוצה והשאלות המשותפות

 

 קבוצת בני האדם אשר להם שאלה משותפת של עובדה או משפט בעילת תביעה זו כוללת את  .64

 .הנתבעתכלל הצרכנים אשר רכשו את המוצר של  -

 

מונה מספר רב של צרכנים אשר לא ידוע במדויק  הקבוצה שבשמה ינהל התובע תובענה זו .63

היה , , מספרם אולם ניתן להסיק מהמחקר שצורף לתובענה זו כי רובם המוחץ של הצרכנים

מבלי להשפיע בצורה אסורה על בחירתו הצרכנית בין , מעדיף לקבל תמונה אמיתית ומהימנה

ל מוצר לצורך השוואה עם אודות תכונותיו האמיתיות והמלאות ש, אם במישרין או בעקיפין

ולכן בידי הנתבעת הנתונים , או להימנע מזאת/מוצרים אחרים בטרם החלטה באם לצורכו ו

 .המדויקים אודות נתוני המכירות של המוצר נשוא התובענה

 
כמו כן ניתן להניח כי הרוב המוחלט היו מעדיפים לקבל את כל האינפורמציה הנחוצה   .71

ולשם מימוש מלוא זכויותיהם הצרכניות כמבואר ביתר  ,ללא השפעה אסורה, במעמד זה

חבר אשר ממוצע היקף  511,111-מספר חברי הקבוצה מוערך בזהירות רבה בכ. שאת לעיל

או היקף הנזק /חישוב מספר החברים ו; ₪ 011-הנזק עבור כל אחד מהם מוערך בזהירות בכ

ליו להעריך את ההיקפים עבור כל אחד נתונה להערכת כבוד בית המשפט שיוכל באמצעות כ

 .הצודקים והנכונים בנסיבות העניין

הינו בסך של  הנתבעתמ לחברי הקבוצהכ הנזק הממוני והלא ממוני אשר נגרם "מכאן סה

05,555,555 ₪. 

 



או /נתוני מכירות מוצרי הנתבעת נשוא התובענה אינם בנחלת הכלל ואינם מפורסמים ו .70

ובקיומו ניתן בנקל לחשב את , המדובר בנתון חיוני. או למי מחברי הקבוצה/נגישים לתובע ו

התובע שומר לעצמו את הזכות , ובמידת הצורך, לשם כך. הסעד המבוקש של חברי הקבוצה

או לעיין בכל /כגון בקשות להורות למשיבות לגלות ו, לעתור בבקשות מתאימות לבית המשפט

ריך את הנזק שנגרם לחברי או תובענה למינוי מומחה שיבחן ויע/מידע הדרוש בהקשר זה ו

 .הערכת מספר חברי הקבוצה וגובה הפיצוי שיש לפסוק לטובתם, הקבוצה

 

 התקיימות התנאים לאישור תובענה ייצוגית

 

 : קובע כי לחוק( 0()א)4סעיף  .73

ויש אפשרות , התובענה מעוררת שאלות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה"

 ".לטובת הקבוצהסבירה שהן יוכרעו בתובענה 

 

 :ולעניינו .72

מעשה חמור הנעשה בצורה שיטתית ומכוונת תוך הטעית סיפור עניינה ב דנן התובענה .א

הנתבעת מרשה לעצמה  ניצול בורותם בעטיו כאשרועושקם אינוס בחירתם וכן , צרכנים

לסמן את המוצר בניגוד להוראות התקינה הישראלית הרלוונטית כמבואר לעיל כאשר 

 .זו כדי להטעות צרכנים אשר הסתמכו על אותו סימון יש בהתנהגות

, לזכות ביתרון יחסי ובתחרות בלתי הוגנים לטובתה הנתבעת מכל האמור היאמטרת  .ב

בזמן שהיא משפיעה על החלטה צרכנית באמצעות סימון אסור אשר יש בו כדי להכריע 

נע מצריכת לרכוש את המוצר שלה ולשלם עליו ביתר או לחלופין להימ/את הכף לצרוך

אפילו יכול להיות עדיפים בטיב )מוצריהן של חברות מתחרות המשווקות מוצרים זהים 

ובכך למקסם את רווחיה של הנתבעת תוך הצגת המוצר כבעל ( פני המוצר דנן-ובמחיר על

או התועלת שאמור הצרכן להפיק מצריכתו בעוד שידיעת /יתרון יחסי ברמת האיכות ו

או מאיכותו של /כדי להפחית באופן משמעותי מערכו ו הדברים לאמיתותם יש בהם

 .המוצר

וכן נשמרת הזכות להוסיף שאלות נוספות  שאלות אלו משותפות לכלל חברי הקבוצה .ג

 .המשותפות לכלל חברי הקבוצה

שומר לעצמו הזכות להוסיף שאלות נוספות המשותפות לחברי הקבוצה או  התובע .ד

ח הבדיקה "תקינה אחרות כפי שעולה מדו קבוצות בהקשר של הפרות-להוסיף אף תתי

 .מטעם מכון התקנים האמור

 

העובדות נתמכות בראיות  ;כי התובענה תוכרע לטובת הקבוצה" אפשרות סבירה"קיימת  .78

 .שלא משתמעות לשני פנים

 : לחוק( 3()א)4סעיף  .75

 

 ".תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין"



 

-להינו קטן באופן יחסי ולכן מהווה חסם בפני הגשת תביעה אישית ע צרכןאשר ספג כל  הנזק .76

 . עקב העלויות הגבוהות שבניהול הליך משפטי עצמאי, כל אחד ואחד מחברי הקבוצה ידי

 

כל אחד מחברי הקבוצה יהווה עומס כבד  ידי-לריבוי התביעות הנובע מהגשת תביעה אישית ע .77

 אשר, צרכנים מאות אלפי נתבעתל. ישראל ובזבוז משאבים אדיר על מערכת המשפט במדינת

הגשת תובענה . רובם ככולם נפגעו במידה זו או אחרת מהתנהלותה הקלוקלת סביר כי

הנתבעת והדרך היעילה וההוגנת  צרכניייצוגית הינה הדרך הראויה להביא לשיפור מעמד 

 . ביותר להכרעה במחלוקת דנן

 

 :קובע כי חוקל (5)-ו (8()א)4פים סעי .74

 

 ".קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייצוג וינוהל בדרך הולמת"

 

 ".קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב"

 

דין עם ותק רב -מדובר במשרד עורכישכן בניהול תובענות ייצוגיות  ידע רב התובעכח -לבאי .73

 .ם רביםבתחומי עשיר וניסיון

 

 הגינות ,אין כל ניגוד עניינים ועניינם של כלל חברי הקבוצה ינוהל תוך הקפדה על יושר תובעל .41

רי עניינם של חב, על כן .על מנת לתקן את העוול שנעשה לחברי הקבוצה, וטוהר מידות

בור לתובע עניין אמיתי בתשלום פיצוי הוגן והולם לצי. הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב

כוחו יעשו כל שאל ידם כדי להציג את התמורה בכללותה בפני בית -והתובע ובא, הצרכנים

 .המשפט

 

 הסעדים המתבקשים

 

 :מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן הסעדים הבאים, לאור האמור לעיל .40

 .לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית .א

 .כאמור לעיל ,להגדיר את הקבוצה המיוצגת לצורכי התובענה הייצוגית .ב

או החלק היחסי אשר צריך להיות מופחת מערכו של המוצר /ו כספי הצרכנים השבת .ג

בשל ההשפעה האסורה שהופעלה במזיד על החלטת הצרכן המונעת השוואה נכונה 

 ,  וקבלת החלטה מושכלת

או עקיפה באוטונומיה של /פיצויים בעבור קיפוח זכותם הצרכנית והתערבות ישירה ו .ד

מטבע מערכת היחסים הלא , ניצול בורותם ואת מעמדם הנחות תוך קתםרצונם ועשי

 .לידיעת הדין המחייב בנסיבות העניין, הוגנת השוררת בין הנתבעת לצרכנים



מבלי לסמנו כדבעי וכדרישת הדין , ליתן צו המורה על הנתבעת לחדול משיווק המוצר .ה

את מטרת ותכלית דיני אשר באה להרע עם הצרכן ושלא מגשימה  ,והתקנים הרלוונטיים

להימנע מפגיעה בקניינם של הצרכנים ובאוטונומיה של רצונם לממש את הצרכנות וכן 

 .או בעקיפין/ללא כל השפעה אסורה בין במישרין והצרכניות זכותם לחופש הבחירה 

לפי שיקול דעתו של כבוד בית , ולקבוצה כל סעד נכון וצודק בנסיבות העניין תובעליתן ל .ו

 .המשפט

לקבוע את נוסח , זו לכשתתקבל תובענהתן הוראות בדבר אופן פרסום ההחלטה בלי .ז

 . בהוצאות הפרסום הנתבעתפרסום ולחייב את ה

 . לחוק 33בהתאם לאמור בסעיף , תובעלהורות על תשלום גמול הוגן ל .ח

 . לחוק 32בהתאם לאמור בסעיף , התובעלקבוע את שכר הטרחה של באי כוח  .ט

בית כבוד לפי שיקול דעתו של , סעד נכון וצודק בנסיבות העניין ולקבוצה כל תובעליתן ל .י

 . המשפט

 

 סיכום

 

לסמן אשר בוחרת  הנתבעת מטעםבהתנהלות פסולה ובלתי חוקית  הינה זו תובענהעניינה של  .43

לגרום לצרכניה ובכללם התובע להסתמך על אותו , את המוצר נשוא תובענה זו שלא כדין

טה צרכנית מושכלת אילו מוצרים לצרוך ואילו להימנע סימון ולמנוע בעדם לקבל החל

 . מצריכתם

 

ידי -המוצר המשווק על טיב ואיכותצרכנים לגבי  יתזו בהטעי תובענהנוסף על כך עניינה של  .42

שיש בו להשפיע על החלטת הצרכן את המידע  הנתבעת בדרך שבה בוררת ובעשיקתם הנתבעת

ההוגנים ות החוקית של הליכי המסחר משקף את המציא נואיש אסור מצג שווא הומעל

 . בינה לבין הצרכן הפשוט השורר הכוחות והאינפורמציה יומנצלת את פער

 

 עומדת הזכות לקבל ולהםנזקים כבדים ביותר צרכני הנתבעת התנהלות פסולה זו גורמת ל .48

 .הנזקים פיצוי כספי על אותםהשבה ו

 
על סמכות מקומית ועניינית להיזקק תובענה זו מוגשת לכבוד בית המשפט המחוזי בחיפה ב .45

 .אליה

 
 
 
 
 
 
 
 



ולחברי  תלשלם לתובע הלדין ולחייב תאשר על כן בית המשפט הנכבד מתבקש להזמין הנתבע .46

הקבוצה את מלוא נזקיהם כמפורט לעיל או לפי כל פירוט אחר כפי שימצא בית המשפט 

ט "שכ, ת משפטהנכבד לנכון וצודק בנסיבות העניין וכן לחייב את הנתבעת בתשלום הוצאו

הכל בצירוף הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום , מ כדין"ומע התובעכח -באי

 .המלא בפועל
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 בטלות רק הדרישות המגבילות את הגודל והמידה של המכלים**  
 

 משרד הכלכלה, מינהל תקינה
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 שם התקן מספר התקן 
מועד המהדורה 

 העדכנית
 הסעיפים 

 הרשמיים בתקן

למעט , כל הסעיפים 1996אוגוסט  קונפיטורות ופובידל  , קרישים, מרמלדות, ריבות 43י "ת
135 ;138* ;136** ;
232 ;236 ;235 ;234 

למעט , כל הסעיפים 1998ינואר  שוקולד   43י "ת
135 ;134 ;138 ;
 136בסעיף ; *133

החסנה , אריזה"
רק סעיף " ושיווק
האריזה " 13601

" וחומרי האריזה
המוצר " 13608וסעיף 
נשארים " יוחסן

; 235; 232; רשמיים
234 

למעט , כל הסעיפים  1993ספטמבר  חלבת שומשומין  43י "ת
135 ;134* ;232 ;

" ההרכב" 236 בסעיף
תכולת " 23603רק 

שורש רדיקס 
נשאר " ספונריה

 רשמי

 כל הסעיפים 1969דצמבר  הדר הומוגניים -שיטות בדיקה למוצרי פרי 43י "ת

למעט , כל הסעיפים  1991מאי  מיץ עגבניות מרוכז  34י "ת
132** ;135 ;138* ;
133 ;232 ;236 ;238 ;
236 

למעט , הסעיפיםכל  2338נובמבר  קמח חיטה  33י "ת
105 ;601 ;602 

 רשמיות חלקית 2332מאי  מיצי פירות ותרכיזיהם  25י "ת

 רשמיות חלקית  2336יוני  בסיסים להכנת משקאות  23י "ת

 רשמיות חלקית  2333דצמבר  חלב פרה גולמי  22י "ת

למעט , כל הסעיפים  1938יוני  שימורי אפונה ירוקה 23י "ת
132** ;135 ;138* ;
133** ;235 ;234 ;
238 ;233 

או מוחמצים בחומץ או , שימורי ירקות כבושים 23י "ת
 בחומצות מאכל 

 רשמיות חלקית 2332אפריל 
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 בטלות רק הדרישות המגבילות את הגודל והמידה של המכלים**  
 

 משרד הכלכלה, מינהל תקינה
 8316666תל אביב , 68דרך מנחם בגין 

 36-3653851: פקס 36-3653433: 'טל
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 שם התקן מספר התקן 
מועד המהדורה 

 העדכנית
 הסעיפים 

 הרשמיים בתקן

למעט , כל הסעיפים 1934מרס  ידי טיפול בחום -פלחי אשכוליות משומרים על 445י "ת
132** ;136 ;135 ;
134 ;138* ;232 ;235 

למעט , כל הסעיפים  1934מרס  ידי טיפול בחום -פלחי תפוזים משומרים על 444י "ת
132** ;136 ;135 ;
134 ;138* ;232 ;235 

למעט , כל הסעיפים 1992אוקטובר  גבינות לבנות רכות  442י "ת
136 ;135* ;232 ;234 

  4חלק  443י "ת
 'מופיע גם בפרק א

קופסות פח גליליות עשויות : קופסות אטימות
 שלושה חלקים למוצרי מזון משומרים 

למעט , כל הסעיפים 1964דצמבר 
13502 ;232 ;236 ;

236 ;631 ;632 

למעט , כל הסעיפים  1936ינואר  שימורי פירות וירקות  434י "ת
135* ;138** ;238 ;
233 

למעט , כל הסעיפים 1961יוני  שימורי אפונה ירוקה וגזר  431י "ת
132** ;135* ;138** ;

23101 ;23102 ;232 ;
236 ;235 ;234 ;238 

  415י "ת
 'מופיע גם בפרק א

למעט , כל הסעיפים  1999מרס  מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאות 
2010104 ;204 ;2013 ;

בסעיף ; 2012; 2011
הדרישות  2015

לפגמים קלים ופגמים 
 בינוניים

למעט , כל הסעיפים 2312נובמבר  זית שמן  434י "ת
106 ;201* ;202 ;602  ;
רק  605בסעיף ; 606

 נשאר רשמי 60508

למעט , כל הסעיפים 1995אוקטובר  שמני מאכל צמחיים  543י "ת
אריזה " 134סעיף 

שבו רק " ותכולה
נשאר " אריזה" 13401
; 236; 232; רשמי

 236סעיף ; 234; 235
הרכב חומצות "

רק שבו " שומן
תכולת החומצה "

נשארה " הארוצית
 239; רשמית

 כל הסעיפים 1994ינואר  בדיקות : שמני מאכל צמחיים 553י "ת
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 שם התקן מספר התקן 
מועד המהדורה 

 העדכנית
 הסעיפים 

 הרשמיים בתקן

למעט , כל הסעיפים  1961אוגוסט  שימורי שעועית בתרמילים  553י "ת
132** ;136 ;135* ;
134** ;232 ;236 ;
 233בסעיף ; 238

הדרישות לסוגי "
( 2)' רק מס" המוצר

פגמים " 2שבטבלה 
 נשאר רשמי" חמורים

למעט , כל הסעיפים   1964יוני  שמנת מתוקה  541י "ת
136* ;135 ;134** ;
232 ;234 ;238 

למעט , כל הסעיפים   1964אפריל  שמנת חמוצה  533י "ת
135* ;134 ;231 ;
232 ;233 

למעט , כל הסעיפים 2336מאי  מוצרי פסטה  535י "ת
 206בסעיף ; *202; 105

רק " אריזה"
הדרישות לאריזת 

המוצר ולחומר 
האריזה תישארנה 

; *602; 601; רשמיות
606 ;605 

למעט , כל הסעיפים  1961ספטמבר  חלב פרה לשתייה  533י "ת
135 ;134 ;232 ;235 ;
 213בסעיף ; 234

רק " דרישות הרכב"
" ויטמינים" 21306

 נשאר רשמי

למעט , כל הסעיפים  1963אפריל  מוצרי חלב מותססים  532י "ת
135 ;134* ;232 ;233 

למעט , כל הסעיפים  1946מאי  שימורי דגים בשמן  534י "ת
136 ;232 ;632 ;636 ;
634 ;638 ;633 

למעט , כל הסעיפים 1991מאי  שימורי דגים ברוטב עגבניות  404י "ת
135 ;13802 ;232 ;
236  

 כל הסעיפים 1965יוני  כוהל אתילי  403י "ת
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מועד המהדורה 

 העדכנית
 הסעיפים 

 הרשמיים בתקן

למעט , כל הסעיפים  2333דצמבר  חמאה  454י "ת
105 ;201* ;601 ;

" הרכב" 605בסעיף 
רק הדרישות לתכולת 

רכיב המלח נשארות 
 604; רשמיות

דרישות : קרחונים ותערובות להכנתם, מוצרי גלידה 4חלק  451י "ת
 למוצר 

למעט , כל הסעיפים  1965ספטמבר 
135 ;134* ;138* ;
 236בסעיף  ; 232

רק מוצר " הרכב"
גלידת " 1350206ממין 

שבטבלה " סורביטול
 235; נשאר רשמי 2

בקרת : קרחונים ותערובות להכנתם, מוצרי גלידה 5חלק  451י "ת
 איכות במפעלים 

 כל הסעיפים 1966יולי 

למעט , כל הסעיפים 2333נובמבר  עמילן למאכל  444י "ת
105 ;601 ;606 

למעט , כל הסעיפים 1993מרס  דגים מעושנים או דגים בטעם מעושן : שימורי דגים 443י "ת
135 ;134* ;138** ;
232 ;236 ;236 

למעט , כל הסעיפים 2339פברואר  סוכר  423י "ת
105 ;202* ;601 ;602 ;
606 

למעט , כל הסעיפים 1993אוקטובר  מיץ עגבניות  421י "ת
132** ;135 ;134* ;
138* ;133** ;232 ;

" תכולה" 236בסעיף 
רק הדרישה ליחס 

שבין תכולת המוצר 
לבין קיבול המכל 

 נשארה רשמית

למעט , כל הסעיפים  1968מרס  מי סודה  423י "ת
התכולה " 232סעיף 

שבו " ורמת המילוי
רמת " 23202רק סעיף 

 נשאר רשמי" המילוי

 רשמיות חלקית 2336מאי  מרגרינה וממרחים אחרים של תחליבי מים בשמן  410י "ת

 רשמיות חלקית 2316פברואר  דבש ומוצרי דבש 414י "ת
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 הסעיפים 

 הרשמיים בתקן

למעט , כל הסעיפים 1962אוגוסט  מרקים יבשים  431י "ת
136 ;135* ;134* ;
232 ;236 ;235 ;233 

למעט , כל הסעיפים 1933אוגוסט  שימורי בשר בקר  433י "ת
136 ;134* ;133** ;
236 

למעט , כל הסעיפים  1992מאי  שימורי שעועית לבנה ברוטב עגבניות  433י "ת
13102** ;135* ;

134** ;232 ;236 

למעט , כל הסעיפים 2332אפריל  בירה  301י "ת
105 ;201* ;60101 ;

60102 ;60202 ;60206 

למעט , כל הסעיפים 1961יולי  פלפל שחור ופלפל לבן  303י "ת
132 ;136* ;232 ;

דרישות " 235בסעיף 
" כימיות ופיסיקליות

רק הדרישה לגבי 
תכולת גרגרי פלפל "

" עם סימני עובש
נשארה  6שבטבלה 

 238; 234; רשמית

למעט , כל הסעיפים 1966דצמבר  נתרן כלורי : מלח למזון 344י "ת
136 ;231 ;232 ;236 ;
233  

למעט , כל הסעיפים 1934ספטמבר  רסק תפוחים  354י "ת
בסעיף ; 136; **132
רק המילים  135

שהמיץ לא הורחק "
והמשפט " מהם

המתחיל במילים 
עד " כמות הפרי"
נשארו " תפוחים"

; 232; *134; רשמיים
235 

למעט , כל הסעיפים 1939פברואר  שימורי במיה ברוטב עגבניות  353י "ת
132* ;136* ;
134**;231  ;232 

מיונית ותחליבים אחרים של שמן במים המשמשים  344י "ת
 כממרחים או כרטבים 

למעט , כל הסעיפים 2331יוני 
201* ;202* ;601 ;602 
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למעט , כל הסעיפים 1961ינואר  שימורי גזר   330י "ת
132** ;136 ;135* ;
138** ;232 ;236 ;
235 ;234 

למעט  ,כל הסעיפים 1996ינואר  ( לפתנים)שימורי פרות  334י "ת
102** ;104 ;201* ;

דרישות " 206בסעיף 
בו " כלליות למוצר

 -ו 20606רק סעיפים 
נשארו  20605

; 602; 601; רשמיים
606 

 כל הסעיפים 1964יוני  תכולת השומן לפי שיטת גרבר : בדיקות חלב 320י "ת

 רשמיות חלקית  2311אוגוסט  פפריקה טחונה  333י "ת

למעט , כל הסעיפים  1963יולי  חרדל  -חרדל וממרח 313י "ת
13201 ;135* ;134** ;
 232בסעיף ; 23101

חומר יבש " )הרכב"
חומרים ', מינ

' עמילניים מקס
בטבלה ' ותאית מקס

6) ;234 

 כל הסעיפים 1963יולי  ( מסה סגולית)קביעת צפיפות : בדיקת חלב 313י "ת

 למעט, כל הסעיפים 1939פברואר  שימורי אספרגוס  333י "ת
132 ;136* ;134** ;
232 ;236 ;234 ;238 

 כל הסעיפים 1986ספטמבר  קביעת החומציות הניתנת לטיטור : בדיקות חלב 334י "ת

 כל הסעיפים 2335פברואר  שיטות בדיקה : בשר ומוצריו 331י "ת

למעט , כל הסעיפים  1939פברואר  קטשופ  253י "ת
132* ;135* ;138 ;
113 ;232 ;238 

ספירה : גיות של חלב ומוצריוובדיקות מיקרוביול 253י "ת
 כללית של חיידקים בצלחת פטרי 

 כל הסעיפים 1964אוקטובר 

ספירה : גיות של חלב ומוצריוובדיקות מיקרוביול 220י "ת
 של מושבות חיידקים מקבוצת הקוליפורם 

 כל הסעיפים  1935אוקטובר 

לפי )בדיקת פוספאטזה : בדיקות חלב ומוצריו 234י "ת
 ( השיטה המהירה של שרר

 כל הסעיפים 1935מאי 
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 העדכנית
 הסעיפים 

 הרשמיים בתקן

 כל הסעיפים 1988אפריל  תכולת השומן בשמנת : בדיקות חלב ומוצרי חלב 302י "ת

תכולת השומן בגבינה לפי : בדיקות חלב ומוצריו 351י "ת
 ( ון גוליק)השיטה הבוטירומטרית 

 הסעיפיםכל  1968נובמבר 

נטילת : גיות של חלב ומוצריוובדיקות מיקרוביול 353י "ת
 דוגמות והכנת דוגמות מעורבות לבדיקה 

 כל הסעיפים 1966יולי 

 כל הסעיפים 1964ספטמבר  בדיקות העיקור : בדיקות חלב ומוצריו 334י "ת

למעט , כל הסעיפים  1963אפריל  טחינה מזרעי שומשמין  335י "ת
135 ;134* ;232* ;
 235בסעיף ; 236

רק סעיף " הרכב"
נשאר " עופרת" 23508
 238; 234; רשמי

למעט , כל הסעיפים 1963פברואר  אבקת קקאו  320י "ת
135 ;232 ;235 

למעט , כל הסעיפים  1963פברואר  שימורי פטריות תרבותיות  322י "ת
132** ;135 ;138* ;
133** ;232 ;236 ;
235 ;234  

 כל הסעיפים 1963אפריל  קביעת נקודת הקיפאון : בדיקות חלב 335י "ת

למעט , כל הסעיפים  1961יולי  שימורי פטריות בר  314י "ת
132** ;136 ;134* ;
138** ;232 

למעט , כל הסעיפים  1995אוקטובר  שימורי תירס  102י "ת
132** ;135 ;138* ;
133** ;235 ;234 ;
238 ;233  

( תפוזים ואשכוליות)פלחי פרי הדר מעורבים  143י "ת
 ידי טיפול בחום -משומרים על 

למעט , כל הסעיפים   1934מרס 
132** ;136 ;135 ;
134 ;138* ;232 ;235 

למעט , כל הסעיפים  1992מאי  שימורי סרדינים בשמן  153י "ת
134* ;13802 ;23101 ;

23102 ;23105 ;232 ;
236 ;235 ;234 
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למעט , כל הסעיפים  1966מאי  מוצרי עגבניות  140י "ת
132** ;135 ;134* ;
138* ;133** ;232 ;

23601 ;23602 ;23606 ;
23605 ;23604 ;235 ;

234 

למעט , כל הסעיפים  1966נובמבר  בוניטו וטונה קטנה , טונה: שימורי דגים 4חלק  133י "ת
 135בסעיף ; 136

רק " חומרי מוצא"
" דגים" 13501סעיף 

; *134; אר רשמינש
138** ;232 ;236 ;
235 ;234 ;213 

למעט , כל הסעיפים  1966נובמבר  או טרכון ( מקרל)קוליאס : שימורי דגים 5חלק  133י "ת
 135בסעיף ; 136

רק " חומרי מוצא"
" דגים" 13501סעיף 

; *134; נשאר רשמי
138** ;232 ;236 ;
235 

למעט , כל הסעיפים  1996ינואר  ממרחים מתוקים על בסיס שומני  130י "ת
105 ;201* ;205 ;601 ;
602 ;606 ;604 

למעט , כל הסעיפים  1969יולי  נקטר פירות  113י "ת
131** ;135 ;134* ;

1330201 ;231 ;232 ;
236 ;235  

 כל הסעיפים 1932מרס  מבחן דרגת הניקיון : בדיקות חלב 350י "ת

למעט , כל הסעיפים  1995אוקטובר  ( געפילטע פיש)קרפיון בנוסח מסורתי : שימורי דגים 334י "ת
135 ;138* ;133** ;
232 ;236 ;234 

בדיקות פיסיקליות , דגימה: שיטות בדיקה של גלידה 4חלק  323י "ת
 וכימיות 

 כל הסעיפים 1935אוגוסט 

 כל הסעיפים 1934מרס  גיות ומיקרוביולבדיקות : שיטות בדיקה של גלידה 5חלק  323י "ת

למעט , כל הסעיפים  1994יולי  כללי : פירות וירקות מוקפאים 311י "ת
135 ;134* ;13301 ;
236 ;238 ;236 

נטילת : שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון 4חלק  332י "ת
 מדגמים של מזון לעריכת בדיקות מיקרוביולוגיות 

 הסעיפיםכל   1939מאי 
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 שם התקן מספר התקן 
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 הסעיפים 

 הרשמיים בתקן

הכנת : שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון 5חלק  332י "ת
 דוגמות מזון לבדיקות מיקרוביולוגיות 

 כל הסעיפים  1939מרס 

ספירה : שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון 4חלק  332י "ת
 כללית של מיקרואורגניזמים אירוביים 

 כל הסעיפים  1935יולי 

ספירת : שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון 3חלק  332י "ת
 החיידקים מקבוצת הקוליפורמים 

 כל הסעיפים  1935יולי 

ספירת : שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון 2חלק  332י "ת
 החיידקים מקבוצת סטרפטוקוקים ממוצא צואתי 

 כל הסעיפים  2333פברואר 

ספירה : שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון 3חלק  332י "ת
או קביעת הימצאות של חיידקים מקבוצת 

 סטאפילוקוקוס אוראוס בעלי פעילות קואגולאז 

 כל הסעיפים 1968יוני 

בידוד : שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון 1חלק  332י "ת
 וזיהוי סלמונלה 

 כל הסעיפים  1938יולי 

ספירת : שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון 3חלק  332י "ת
 שמרים ועובש 

 כל הסעיפים  1933אוגוסט 

ספירת : שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון 3חלק  332י "ת
קלוסטרידיה מחזרי סולפיט ומבחן מאשר 

 ( ולשיי)נס 'קלוסטרידיום פרפרינג

 כל הסעיפים 1933אוגוסט 

קביעת : שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון 40חלק  332י "ת
 הימצאות של חיידקים תרמופיליים וספירתם 

 כל הסעיפים  2333פברואר 

הנבטה : שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון 44חלק  332י "ת
 וספירה של נבגים מזופיליים ותרמופיליים 

 כל הסעיפים  1961אפריל 

ספירת : שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון 45חלק  332י "ת
-חיידקי אשריכיה קולי בעלי פעילות ביתא

 גלוקורונידאז 

 כל הסעיפים 2335פברואר 

בירור : שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון 44חלק  332י "ת
סיבות הקלקול של מוצרי מזון לא חומציים 

 משומרים בחום 

 כל הסעיפים 1964ינואר 

ספירת : שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון 43חלק  332י "ת
 חיידקי חומצת חלב 

 כל הסעיפים  1963אפריל 



 מזוןהתחום רשימת התקנים הרשמיים ב - 'בפרק 
 100100.104: תאריך עדכון

 אולם על המוצר חלות כל הדרישות או המגבלות שמטרתן הגנה על בריאות הציבור*     13

 בטלות רק הדרישות המגבילות את הגודל והמידה של המכלים**  
 

 משרד הכלכלה, מינהל תקינה
 8316666תל אביב , 68דרך מנחם בגין 

 36-3653851: פקס 36-3653433: 'טל

www.economy.gov.il/tkina  ।  tkina@economy.gov.il 
 

 שם התקן מספר התקן 
מועד המהדורה 

 העדכנית
 הסעיפים 

 הרשמיים בתקן

למעט , כל הסעיפים  1935דצמבר  תירס מוקפא  303י "ת
בסעיף ; *134; 135
דרישות " 232

" אופייניות לגרגרים
( ב)1רק סעיף 

גרגרים פגומי "
מזיקים ומחלות 

" רקוביםוגרגרים 
נשאר  6שבטבלה 

 236בסעיף ; רשמי
דרישות אופייניות "

' רק מס" לאשבולים
גרגרים פגומים " 1

 5שבטבלה " קשה
 נשאר רשמי

למעט , כל הסעיפים  1933יוני  קפה נמס  303י "ת
136 ;134 ;231* ;
232 ;235 

למעט , כל הסעיפים  1968נובמבר  גזר מוקפא  350י "ת
חומרי " 135סעיף 
שבו רק  "מוצא

ויירחץ "המילים מ
עד " היטב

נשארות " הבריאות"
; *138; 134; רשמיות

232 ;236 ;235 ;234 

למעט , כל הסעיפים  2334ינואר  מוצרי פירות וירקות המשומרים בחומרים משמרים  353י "ת
104 ;201* ;206** ;
602 ;606 

 הסעיפיםכל  1965מאי  שמן פרפין לבן הבא במגע עם מזון  353י "ת

למעט , כל הסעיפים  1934דצמבר  אפונה מוקפאת  343י "ת
135* ;134 ;138 ;
231 ;232 ;236 ;235 ;
234  

שיטת : בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצריו 323י "ת
בדיקה לגילוי סטאפילוקוקים קואגולאז חיוביים 

 באבקת חלב 

 כל הסעיפים 1938יוני 

 כל הסעיפים 1933אוקטובר  סרדינים טריים  313י "ת
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 311י "ת
 'מופיע גם בפרק א

שכבתיות מפוליאתילן לייצור שקיות -יריעות דו
 לחלב ולמוצרי חלב ניגרים 

למעט , כל הסעיפים 1933דצמבר 
הקטע המתחיל 

הקוטר "במלים 
הפנימי של הגרעין 
יהיה כמוסכם בין 

" הספק לבין המזמין
; 132שבסעיף 
מומלץ "והמשפט 

ריעות להשתמש בי
בסעיף " שכבתיות-דו

231 

למעט , כל הסעיפים  1933אוקטובר  שעועית מוקפאת 313י "ת
חומרי " 136סעיף 
שבו רק " מוצא

ותירחץ "המילים 
עד " היטב

נשארות " הבריאות"
; 134; *135; רשמיות

138 ;231 ;232 ;
" פגמים" 236בסעיף 

 2360101שבו רק 
" פגמים חמורים"

נשאר  1שבטבלה 
 רשמי

למעט , כל הסעיפים  1936ינואר  פלפל מתוק מוקפא  334י "ת
חומר " 136סעיף 
שבו רק " מוצא

ינוקה "המילים 
עד " וירחץ

נשארות " הבריאות"
; 134; *135; רשמיות

 236בסעיף ; 232; 138
 23601רק " פגמים"
" פגמים חמורים"

נשאר  1שבטבלה 
 235; רשמי

 4004י "ת
 'מופיע גם בפרק א

 כל הסעיפים 1999מרס  מכלים קרמיים וסימון הכלים  שחרור מתכות

למעט , כל הסעיפים  2331יוני  מרציפן ומוצריו  4003י "ת
105 ;202* ;601 ;

" הרכב" 602בסעיף 
-ו 5רק סעיפי המשנה 

נשארים  1שבטבלה  4
 רשמיים
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למעט , כל הסעיפים  1939אפריל  ברוקולי מוקפא  4043י "ת
שבו רק  135סעיף 

הברוקולי " המשפט
ינוקה ויירחץ היטב 

נשאר " במי שתייה
; *138; 134; רשמי

 236בסעיף ; 232; 231
 2360106רק " פגמים"
נשאר " סימני נזק"

 235; רשמי

סבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון ארוזים  4023י "ת
 מראש 

 כל הסעיפים 1963ינואר 

 חלקיתרשמיות  2332מאי  כוהליים -משקאות לא 4014י "ת

למעט , כל הסעיפים  1963ינואר  כרובית מוקפאת  4013י "ת
חומרי " 136סעיף 
שבו רק " מוצא

הכרובית "המילים 
תנוקה ותירחץ היטב 

נשארות " במי שתייה
; 231; 135; רשמיות

 236בסעיף ; 232
 2360101רק " פגמים"
-ו" סימני נזק"

גוון לא " 2360106
נשארים " אופייני

 235; רשמיים

למעט , כל הסעיפים  1963אפריל  צימוקים : פירות מיובשים 4012 י"ת
136 ;135* ;232 ;

" פגמים" 235בסעיף 
עובש " 3' רק מס

 9' ומס" הנראה לעין
צבע כהה מאוד או "

בהיר מאוד שאינו 
" מתאים לזן

נשארים  2שבטבלה 
 רשמיים

למעט , כל הסעיפים  1963אפריל  שימורי בשר בקר או כבש עם תוספות מן הצומח  4032י "ת
135* ;138** ;236 ;
233 
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למעט , כל הסעיפים 1961יוני  קפה קלוי  4404י "ת
בסעיף ; *135; 136
דרישות " 231

רק המשפט " כלליות
לא "המתחיל במילים 

עד " יהיו למוצר
נשאר " גופים זרים"

; 236; 232; רשמי
235 

  4403י "ת
 'מופיע גם בפרק א

ובמוצר  PVCתכולת המונומר ויניל כלורי באריזות 
 הארוז בהן 

 כל הסעיפים 2333נובמבר 

 כל הסעיפים  1961נובמבר  כללי : תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש 4חלק  4443י "ת

מוצרי : תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש 5חלק  4443י "ת
 חלב 

 כל הסעיפים 1995אוגוסט 

: תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש 4חלק  4443י "ת
 תבלינים 

 כל הסעיפים  1961נובמבר 

מוצרי : תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש 3חלק  4443י "ת
 פירות מיובשים  -מזון יבשים 

 כל הסעיפים 1961נובמבר 

מוצרי : תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש 2חלק  4443י "ת
גרעינים , שקדים, בוטנים, אגוזים -מזון יבשים 

 וזרעונים 

 כל הסעיפים  1962מאי 

מוצרי : תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש 3חלק  4443י "ת
 קטניות  -מזון יבשים 

 כל הסעיפים 1961נובמבר 

מוצרי : תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש 1חלק  4443י "ת
 דגנים וקמחים  -מזון יבשים 

 כל הסעיפים 1964ינואר 

מוצרי : תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש 3חלק  4443י "ת
 אבקות  -מזון יבשים 

 כל הסעיפים 1962אוגוסט 

מוצרי : תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש 3חלק  4443י "ת
 קפה ותחליפי קפה  -מזון יבשים 

 כל הסעיפים 1962אוגוסט 

מוצרי : תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש 40חלק  4443י "ת
 מוצרים גבישיים  -מזון יבשים 

 כל הסעיפים 1965מרס 

מוצרי : תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש 44חלק  4443י "ת
קטניות מעובדות , דגנים מעובדים -מזון יבשים 

 דגנים וקטניות , וחטיפים עשויים תפוחי אדמה

 כל הסעיפים 1991מאי 

: תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש 45חלק  4443י "ת
 ממרחים ומוצרי דגים המוחסנים בקירור , סלטים

 כל הסעיפים  1962אוגוסט 
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מוצרי : תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש 44חלק  4443י "ת
 מאפה 

 כל הסעיפים  1962אוגוסט 

: תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש 43חלק  4443י "ת
 צמקאו 

 כל הסעיפים 1966דצמבר 

: תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש 42חלק  4443י "ת
 שימורי פירות וירקות ארוזים במכלי מתכת 

 כל הסעיפים  1969ינואר 

למעט , כל הסעיפים  1961יולי  שזיפים : פירות מיובשים 4440י "ת
136 ;135* ;232 ;
 234בסעיף ; 235

 1' רק מס" פגמים"
" תסיסה ועובש"

נשאר  6שבטבלה 
 רשמי 

למעט , כל הסעיפים 1961יוני  ירקות מוקפאים מעורבים  4444י "ת
136* ;135 ;231 ;

" פגמים" 232בסעיף 
סימני " 2320101רק 
צבע " 2320102-ו" נזק

נשארים " לא אופייני
 רשמיים

 כל הסעיפים  1962יולי  סימון מזון ארוז מראש  4432י "ת

 23209סעיף  1962מרס  לציטין מסחרי למזון  4424י "ת

; 136למעט , כל התקן  1961דצמבר  וקריש ( פודינג)אבקות להכנת רפרפת   4425י "ת
135* ;232 ;235 

למעט , כל הסעיפים  2333דצמבר  חומץ  4430י "ת
105 ;202* ;2060601* ;
601 

למעט , כל הסעיפים  2333דצמבר  חומצה אצטית מדוללת למזון  4435י "ת
105 ;202* ;2060601* ;
601 

עוגיות , ביסקוויטים: מוצרי מאפה עמידים 4חלק  4434י "ת
 וקרקרים 

למעט , כל הסעיפים  1968מרס 
בסעיף ; *135; 136
המלים " אריזה" 138

אסור השימוש "
בפחים לאריזת 

; 232; "המוצר
23601 ;23602 ;23604 
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למעט , כל הסעיפים 2332אפריל  בשר טחון ומוצרי בשר טחון  4433י "ת
105 ;201* ;202 ;

20605 ;601 ;602 ;606 

למעט , כל הסעיפים  1966ינואר  שימורי אפונה מיובשת בתמיסת מלח  4434י "ת
132** ;138** ;232 ;
235  

למעט , כל הסעיפים  1966יוני  רצועות תפוחי אדמה מטוגנות ומוקפאות  4504י "ת
134* ;138 ;232 ;
 235בסעיף ; 236

רק " דרישות ההרכב"
נשארת " גופרית"

 234בסעיף ; רשמית
רק " הפגמים"

פגם חמור " 234010102
פגם בצבע כהה  -

 18-ששטחו גדול מ
 נשאר רשמי" ר"ממ

למעט , כל הסעיפים  1965יולי  ( כרפס)שימורי סלרי  4503י "ת
135 ;134* ;138* ;
133** ;235 ;234 ;
238 

למעט , כל הסעיפים  1966אוקטובר  אורז מעובד  4503י "ת
135* ;134 ;232 ;236  

למעט , כל הסעיפים 1998פברואר  לחם  4534י "ת
136 ;135 ;134* ;
231 ;232 ;236 

ספירת : בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצריו 4535י "ת
 שמרים ועובש 

 כל הסעיפים 1964יולי 

למעט , כל הסעיפים  2334ינואר  תה  4533י "ת
למעט ) 202סעיף ; 105

חומר "המילים 
מחלקי "עד " המוצא
; *206; "(חרקים

 20506בסעיף ; 20501
ה סגיר" המילים

; 203; "בסיכות מתכת
 20606למעט ) 206סעיף 

שנותרים  20609-ו
; 209; (רשמיים

201301 ;201302 
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 שם התקן מספר התקן 
מועד המהדורה 

 העדכנית
 הסעיפים 

 הרשמיים בתקן

אבקות להכנת משקאות בטעם פירות ובטעמים  4533י "ת
 אחרים 

למעט , כל הסעיפים  1964פברואר 
135 ;134* ;231 ;
232 ;23601 ;23605 ;

23603 

למעט , כל הסעיפים  1965ספטמבר  תמרים : פירות מיובשים 4524י "ת
135* ;232  

למעט , כל הסעיפים  1965ספטמבר  מחית פרי  4524י "ת
135 ;134* ;138* ;
136** ;232 ;235 

סלטים מחומרים צמחיים המשומרים באחסון  4523י "ת
 בתוספת חומר משמר או בלעדיו , בקירור

למעט , כל הסעיפים 2332מאי 
105 ;201* ;601 ;

דרישות " 602בסעיף 
רק סעיפים " הרכב
נשארו  60206-ו 60203

 רשמיים

למעט , כל הסעיפים 2333דצמבר  כללי : פירות מיובשים או פירות מיובשים למחצה 4532י "ת
105 ;201* ;601 ;606 

סוכריות טופי וסוכריות , סוכריות קשות: ממתקים 4401י "ת
 דחוסות 

למעט , כל הסעיפים  1964ינואר 
136 ;135* ;232 ;

פגמים " 236בסעיף 
" ודרישות הרכב

; 23601סעיפים 
23603 ;23606 ;23609 

 2שבטבלה 

 למעט, כל הסעיפים  1965נובמבר  תרד מוקפא  4440י "ת
135* ;134 ;232 ;
236 ;235 

למעט , כל הסעיפים 1963נובמבר  תאנים : פירות מיובשים 4445י "ת
135 ;134* ;232 ;235 

למעט , כל הסעיפים  1966מאי  יין  4443י "ת
135 ;134* ;23201 ;

23601 

למעט , כל הסעיפים 2336מאי  פירורים ממוצרי מאפה  4452י "ת
105 ;202* ;206* ;606 

למעט , כל הסעיפים  1966ינואר  רכיבים וסימון , הגדרות: צמקאו 4424י "ת
6 * 

תבלינים מעורבים ואבקות או תערובות אחרות  4423י "ת
 לתיבול מזון 

למעט , כל הסעיפים  1991אפריל 
135 ;134* ;232 ;236 
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 משרד הכלכלה, מינהל תקינה
 8316666תל אביב , 68דרך מנחם בגין 

 36-3653851: פקס 36-3653433: 'טל

www.economy.gov.il/tkina  ।  tkina@economy.gov.il 
 

 שם התקן מספר התקן 
מועד המהדורה 

 העדכנית
 הסעיפים 

 הרשמיים בתקן

למעט , כל הסעיפים 2332מאי  גבינות מלוחות  4434י "ת
105 ;201* ;602 ;604 

צבעים : שיטות לזיהוי צבעים מוספים למזון 4345י "ת
 סינתטיים מסיסים במים 

 כל הסעיפים 1969דצמבר 

למעט , כל הסעיפים 1996מרס  תיאורים וסימון , הגדרות: משקאות כוהליים 4חלק  4215י "ת
60109 ;60201 ;504 

, החסנה, הובלה, אריזה, רכיבים: משקאות כוהליים 5חלק  4215י "ת
 הרכב ושיטות בדיקה , תכולה

למעט , כל הסעיפים 2331יוני 
60201 

 כל הסעיפים 1999אוגוסט  סיווג טבחות בקר  3354י "ת

  2444י "ת
 'מופיע גם בפרק א

חומרי פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם העשויים 
 הבאים במגע עם מזון ומשקאות , פלסטיק

 כל הסעיפים 2332מאי 
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  רי מזון סימון מוצ

  סקירה משווה 

  הכנסת

  מרכז המחקר והמידע

  'מריה רבינוביץ: כתיבה

   ראש צוות, שרון סופר: אישור

 "דברי הכנסת"מערכת : עריכה לשונית

  ע" בשבט תשד"כ

 2010 בפברואר 8

  מרכז המחקר והמידע, הכנסת

 91950ירושלים , גוריון-קריית בן

6  :'טל 4 0 8 2 4 0 / 1   - 0 2

6  :פקס 4 9 6 1 0 3   - 0 2 

www.knesset.gov.il/mmm 
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  מרכז המחקר והמידע

והוא עוסק בסימון מוצרי מזון בישראל ובמדינות , מסמך זה נכתב לבקשתו של חבר הכנסת חיים אורון

  .  מערביות נבחרות

שהובאה בו סקירה משווה בנושא , 2005המסמך הוא עדכון מסמך של מרכז המחקר והמידע משנת 

ך הנוכחי נסקרו היבטים שונים של סימון מוצרי מזון  במסמ1.סימון מוצרי מזון בכמה מדינות מערביות

  .עודכנו הנתונים על מדינות מערביות שנסקרו במסמך הקודם ונוספה סקירה של הנושא ביפן, בישראל

  

  מבוא  

על ,  על רכיבי מוצר וערכיו התזונתיים2סימון מוצרי מזון הוא דרך מקובלת למסירת מידע חיוני לצרכן

  . וכן פרטי היצרן, טיחותיים בו ועל אופן השימוש במוצרפרמטרים בריאותיים וב

, שמירה על המשקל(בד בבד עם העלייה במודעות של הצרכנים לאורח חיים בריא , בשנים האחרונות

גוברת הדרישה של הצרכנים למידע מפורט ומעודכן על , )אלרגיות ועודרכיבים לא בריאים ולמודעות ל

במתן המידע רב יותר כאשר היצרן מציג על האריזה או מפרסם טענה הצורך . מוצרי המזון שהם רוכשים

הדיאטטיות או התזונתיות של , )טענה בריאותית: להלן; Health Claim(בדבר הסגולות הבריאותיות 

   3.משום שדרך הצגת המידע עשויה להשפיע על יחסו של הצרכן אל המוצר, המוצר

אוסטרליה , קנדה, ב" ארה–אל ובכמה מדינות מערביות במסמך זה נסקר תחום סימון מוצרי מזון בישר

במדינות שנבדקו נמצא כי סימון מוצרי מזון .  וכן ההסדרים שנקבעו באיחוד האירופי–זילנד ויפן - וניו

תוספות , בדבר רכיבי המוצרפרטי מידע כי יוצגו על גבי האריזות מחייבת  החקיקהבדרך כלל מוסדר ב

יש להבחין בין , עם זאת. סוןאחווראות שימוש ופרטיו וההיצרן שם , וגהתאריך תפ, ערך תזונתי, מזון

ומידע בסיסי ) החומרים שהמוצר מורכב מהם – ingredients (רכיבי המוצרהחובה לרשום על התווית את 

 על המוצר מידע תזונתילבין החובה להציג ) הוראות שימוש ותאריך תפוגה, כגון שם היצרן(אחר 

, השומנים,  הערך הקלורי וכמות הפחמימות כגון– nutrition labeling –ם שלו הערכים התזונתיי(

לעתים קרובות סוג המידע שיש להציג תלוי בטענות ). הכולסטרול והחלבון, הסיבים התזונתיים

טענות לעתים החוק מחייב בדיקה מדעית כאשר מוצגות על המוצר . הפרסומיות המוצגות על המוצר

או פירוט , ")מסייע להפחתת לחץ דם"כגון  (בין המזון ורכיביו לבין מצב בריאותיהקושרות בריאותיות 

דל "כגון  (על רכיב תזונתי מסוים במזון) nutrition claims(טענות תזונתיות נוסף כאשר מוצגת על המוצר 

את רמתו של רכיב , במישרין או בעקיפין, הכוונה היא להצהרות או ביטויים אשר מתארים .")שומן

,  בקמעונאות–תהיה אשר תהיה דרך מכירתם (תזונתי מסוים במזון או בסוגי מזון מסוימים 

  ).במסעדה או בכל מוסד שירותי מזון אחר, בסיטונאות

בד בבד עם , ומתרחשים בו שינויים רבים, חשוב לציין כי סימון מוצרי מזון הוא תחום דינמי

 דרישות הסימון שנזכרו לעיל דרישות בדבר אופן בעשור האחרון נוספו על. ההתפתחויות בתחום המזון

                                                 
, פורת-מזרחי ודפנה בן-מיכל טביביאן: כתיבה, סקירה משווה בנושא סימון מוצרי מזון, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 1

  .doc.01119m/docs/data/mmm/il.gov.knesset.www://http: 2005ינואר 
,  תעשיית מזון– 23גיליון , מגזין מכון תנובה למחקר, "סימון מזון" ,"תנובה"תשלובת החלב , מדען ראשי, ייקובסקיזאב פ 2

 . 2004ינואר 
ולא צוין שום מידע נוסף על , אם נכתב על התווית כי מוצר הוא מופחת שומן והופחתה בו שליש מכמות השומן, לדוגמה 3

ויש ,  מן השומן שיש במוצר רגיל שאינו מופחת שומן66%-ם יבינו שבמוצר יש כיש חשש שלא כל הצרכני, כמות השומן
יש . ולמוצרים דלי שומן יש קריטריונים אחרים לסימון, מוצרים כאלה אינם דלי שומן; שיחשבו שמדובר במוצר דל שומן

ת המציגה את הכמות במוצר  גרם ממנו לבין תווי100-הבדל גם בין תווית המציגה את הכמות של כל אחד מרכיבי המוצר ב
 . כולו או ביחידה אחת שלו
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 מוצרי מזון Novel Food(,5" (מזון חדש"כגון ,  וסוגי מזון אחרים4סימון מידע על מזון מהונדס גנטית

  .  רכיבים מלאכותיים במוצרי מזון ועוד,  מוצרים שבהם רכיבים טבעיים בלבד6,אורגניים

רונות בסימון הנוהג זה שנים והן בדרישות החדשות המסמך עוסק הן בשינויים שהתרחשו בשנים אח

  . לסימון מזון שנקבעו לאחרונה

  

  

  ממצאים עיקריים  .1

במדינות שנבדקו החקיקה מחייבת את היצרן להציג מידע וקובעת קריטריונים לאופן הצגתו על  •

 אופן עיצוב התוויתהוראות החוק מציגות את . האריזה ולעמידתו בתנאים מינימליים של הצגה

סדר הצגת , )הכותרות והשפות, כגון גודל הגופן (אופן הצגת המידע בתווית, ומקומה על האריזה

כגון הצגה  (המידות שלפיהן המידע מוצגו, )פי משקלם במוצר- כגון סידור הרכיבים על (המידע

במנה מומלצת של המוצר או , ביחידת מוצר אחת, ל" מ100- גרם או ב100- ב, לפי הכמות באריזה

  ).דות מדידה ביתיותביחי

רישום מידע על רכיבים ועל ערכים זילנד ובקנדה - באוסטרליה וניו, ב"בארה, נמצא כי בישראל •

ואילו באיחוד האירופי רישום הערכים התזונתיים עדיין , פי חוק- הוא חובה עלתזונתיים

ם ערכי"תחת הכותרת . ונדרש רק אם נטענת טענה תזונתית כלשהי בדבר המוצר, וולונטרי

במשקל (לפרט בדרך כלל את כמות הרכיבים התזונתיים האלה במנה של המוצר  יש" תזונתיים

, חלבונים, סוכר, סיבים, ותפחמימ, נתרן, כולסטרול, רווישומן , שומן, קלוריות): ובאחוזים

בתקנות מפורטים סוגי המידע הנוסף שאפשר לפרט בדרך כלל . סידן וברזל, ויטמינים ומינרלים

 7 . לפרט מידע שאינו נכלל בתקנותאיןודגש כי י. בטבלה

ב "בארה. בישראל החוק אוסר פרסום טענות מסוג זה,  בדבר מוצר מזוןלטענות בריאותיותאשר  •

אסור לפרסם טענה בריאותית בדבר המוצרים אלא עם כן היא נבדקה בבדיקה מדעית ורשומה 

גם באיחוד . גבי מוצרי מזון המותרות לפרסום על FDA8-ברשימת הטענות הבריאותיות של ה

האירופי וביפן פרסום טענות כאלה מותר רק אם המזון או רכיביו נבדקו כנדרש ויש הוכחה 

 . מדעית לתרומתם לבריאות

זילנד ובאיחוד האירופי החוק מחייב את היצרן לציין מידע -באוסטרליה וניו, בקנדה, ב"בארה •

העיקריים שיצרנים חייבים לדווח עליהם האלרגנים .  הנמצאים במוצררכיבים אלרגנייםעל 

                                                 
חיים או מיקרואורגניזמים שעברו - בעלי,  מוצרי מזון או רכיבי מזון שהונפקו מצמחים–מוצרי מזון מהונדסים גנטית  4

 . הנגרמים באמצעות התערבות חיצונית) DNA(תהליכים אלו כרוכים בשינויים תכונות תורשתיות . תהליכי הנדסה גנטית
5 Novel Food – מזון או רכיב מזון :אלהשייך לאחת הקבוצות הו היקף גדולשלא היה בשימוש ב  מזון ורכיבאהו – חדש מזון 

או שעבר שינוי מכוון במבנה הראשוני ברמה , למשל סוכר חדש, חדש בעל מבנה ראשוני חדש ברמה המולקולרית
חיים או -בעלי,  מזון חדש שבודד או מכיל צמחיםמזון או רכיב; למשל מזון מהונדס גנטית, המולקולרית

, מזון או רכיב מזון שערכו התזונתי; מיקרואורגניזמים אשר אין להם היסטוריה ארוכה של צריכה בטוחה לאדם
  ).למעט תהליך ניקוי וחיטוי(רצויים בו השתנו שינוי של ממש בתהליך ייצור חדש -  או רמת החומרים הבלתיהמטבוליזם

חומרי הדברה ודישון קונבנציונליים בלי ייצור חקלאי המבוססת על  ,חקלאות אורגניתשל  תוצרת –ן אורגניים מוצרי מזו 6
 .עיבודה ושינועה, הקפדה מרבית בכל שלבי הטיפול בתוצרתועל 

ליים מים בבקבוק ומשקאות אלכוהו, כגון תבלינים,  יצוין כי אין חובת פירוט של רכיבים תזונתיים במוצרים מסוימים 7
  ).אלא אם כן מוסיפים להם מינרלים או תוספים אחרים( אלכוהול 5%-שבהם יותר מ

8 FDA – U.S. Food and Drug Administration.  
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בישראל עדיין לא . דגים ופירות ים וסויה, אגוזים, בוטנים, חיטה, ביצים, חלב: בדרך כלל

והן נמסרו לגורמים , משרד הבריאות הכין תקנות בנושא. הושלמה הסדרת סימון האלרגנים

  9.מקצועיים המעורבים בתחום לשם בחינתן

" ללא גלוטן"ום יש הבדל בין דרישות החוק בישראל בנוגע לסימון מוצר כי, לסימון גלוטןבנוגע  •

רק אם אינו מכיל " ללא גלוטן"בישראל יסומן מוצר . לבין דרישות האיחוד האירופי בעניין זה

גם כאשר תכולת " ללא גלוטן"ואילו באירופה הוראות החוק קובעות שמוצר יסומן , גלוטן כלל

   10.קים למיליון חל20- הגלוטן בו היא פחות מ

בישראל ובמדינות אחרות שנבדקו החוק אינו עוסק בסימון אלרגנים שנוכחותם במזון איננה  •

למשל בשל שימוש , זיהום כזה עשוי להיווצר בתהליך הייצור. זיהום צולבמכוונת ונגרמת מ

ם זיהו"במקרים של . בקווי ייצור משותפים שייצרו בהם גם מוצרים המכילים אלרגן זה או אחר

  ומציינים על המוצרים שהם עלולים להכיל אלרגן "סימון זהיר"היצרנים משתמשים ב" צולב

החקיקה אינה אוסרת סימון זהיר ואינה קובעת ). עלול לאכיל כמות זעירה של בוטנים: למשל(

נהוגה שיטה שנועדה למנוע , זילנד-ובהן אוסטרליה וניו, אך בכמה מדינות, כללים לסימון זהיר

  11.ורף בסימון כזה ולסייע ליצרן המזון לקבוע באילו מקרים יש לסמן מוצרים בסימוןשימוש ג

למשל מזון , שלא היה בשימוש בכמות ניכרת מזון רכיבאו הוא מזון ) Novel Foods(מזון חדש  •

בישראל . בנה ראשוני חדש ברמה המולקולריתמהונדס גנטית או מזון או רכיב מזון חדש בעל מ

ההערכה כוללת בחינת  .יב להיבחן בשירות המזון הארצי לפני שיווקו בארץכל מזון כזה חי

גם במדינות שנסקרו במסמך . לתזונה ולצריכה של המזון החדש, היבטים הקשורים לבטיחות

 .  מוצרי מזון מקטגוריה זו עוברים תהליך בדיקה

. נות האיחוד האירופיבמדיוזילנד - באוסטרליה וניו,  נקבע בחוק ביפןסימון מזון מהונדס גנטית  •

ולעתים גם מזון שמכיל רכיבים , החוק מחייב סימון מזון שעבר תהליכים של הנדסה גנטית

בקנדה . ב אין דרישה לסימון מזון מסוג זה"בחקיקה של ארה. ממקור שעבר התערבות גנטית

ג זה ומשרד הבריאות רשאי לקבוע אילו מוצרים מסו, סימון מזון מהונדס גנטית הוא וולונטרי

פי מידע של -על. בישראל סימון מזון מהונדס גנטית עדיין לא הוסדר בחקיקה. חייבים בסימון

 מקובלת גישה שלפיה לציבור יש זכות לקבל מידע – כמו באירופה –בישראל , משרד הבריאות

ולכן משרד הבריאות מגבש תקנות שיסדירו את סימון המוצרים , המזון שהוא צורךעל 

  12.תהמהונדסים גנטי

 לסימון 1145 י"במוצרי מזון מוסדר היום בת" רכיבים טבעיים בלבד"הסימון נושא , בישראל •

אם אינו תערובת " טבעי"אפשר לסמן מזון כ, פי התקן-  על13. של מכון התקניםמזון ארוז מראש

. אם אין בו תוספת רכיבים ואם לא עבר תהליכים אחרים מאלה המפורטים בתקן, של מזונות

ובין השאר כאשר , מותר בתנאים המפורטים בתקן" רכיבים טבעיים"בי מזון בסימן סימון רכי

                                                 
  . 2010 בינואר 12, שיחת טלפון, מנהל שירות המזון בפועל במשרד הבריאות, אלי גורדון 9

ן ואתי לוט- אורלי אלמגור: כתיבה, והשפעתו על חולי צליאקסימון גלוטן במוצרי מזון , מרכז המחקר והמידע של הכנסת 10
   doc.02388m/docs/data/mmm/il.gov.knesset.www://http: 2010 בינואר 4, וייסבלאי

  .  שם 11
il.gov.health.www://http /: 2005, " מהונדס גנטיתמזון",  מזון–שירותי המזון והתזונה ,  משרד הבריאות12

2525=pageid&339=catid&51=maincat?asp.default/pages ,2010 בינואר 12: כניסה אחרונה  .  
  .2000מתוקן מדצמבר נוסח ; 1982,  מזון ארוז מראשסימון: 1145) תקן ישראלי(י "ת 13
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, כמו כן. כמפורט בסעיף הרלוונטי" טבעי"הרכיב הטבעי הוא רכיב שהופק ממזון ומותר לכנותו 

  .    ומאפשר סימון כזה ברשימת רכיבי המוצר" דמוי טבעי"התקן עוסק בסימון רכיבי מזון בסימן 

החוק קובע שכאשר יצרן . מוסדר בחוק" רכיבים טבעיים בלבד"מוצר בסימן ב סימון "בארה •

" טעם תות", )banana flavor" (טעם בננה"מוסיף על האריזה לצד שם המוצר סימן כגון 

)strawberry flavor ( טעם תות אמיתי"או) "real strawberry flavor( , המוצר חייב להכיל רכיבים

חזקה ,  נוכחות רכיבים מלאכותייםאינו מציין היצרן אשרכש זאת אומרת .טבעיים בלבד

  .  מכיל רכיבים טבעיים בלבדשהמזון

 בתקנות של משרד החקלאות 2008 הוסדר בשנת  בישראל14נושא סימון מוצרים אורגניים •

פי התקנות לא יציג אדם ולא -על. 2005- ה"התשס,  החוק להסדרת התוצרת החקלאיתמתוקף

אלא אם כן המזון בפיקוח וניתן אישור , "אורגנית"ית כתוצרת יציע למכירה תוצרת חקלא

 . לסימון מגוף הבקרה המוסמך של משרד החקלאות

ובדרך כלל נקבע בה כי אפשר , בכל המדינות שנבדקו סימון מוצרים אורגניים מוסדר בחקיקה •

ב "ארהבבאוסטרליה ו.  מרכיביו או יותר הם אורגניים95%רק אם " מוצר אורגני"לסמן מוצר כ

 מרכיביהם 100%- שאפשר להוסיף על גבי מוצרי מזון ש–" 100%אורגני  "–יש סימון נוסף 

 . אורגניים

                                                 
חומרים מנקיים מוצרים הללו  .דסה גנטיתנה וללא שימוש בהורמונים, הדברהחומרי מגדלים ללא מוצרים אורגניים  14

 .תוספות מלאכותיותממשמרים ו
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  ישראל .2

החקיקה . סימון מוצרי מזון מעוגן ומוסדר בחקיקה, כמו במדינות מערביות אחרות שנבדקו, בישראל

פיו סימון -אשר על, 1998- ט"התשנ, )סימון ואריזה של מוצרי מזון(הראשית כוללת את צו הגנת הצרכן 

רוחבי המסדיר " גג"שהוא תקן ,  של מכון התקנים114515י "מוצרי מזון ארוז מראש ייעשה כמפורט בת

החקיקה המשנית היא תקנות בריאות הציבור בנוגע  16.את הוראות הסימון הכלליות במזון ארוז מראש

  .  לסימון מוצרי מזון ארוזים של משרד הבריאות

 .לעמוד בדרישותיו יבואן ומשווק, מחייב כל יצרןה תקן רשמי הואון מזון ארוז מראש  לסימ1145 י"ת
למעט פירות וירקות לא , תקן זה קובע דרישות לסימון מזון ארוז מראש המיועד למכירה קמעונית

שם היצרן , המזון שם: על גבי כל מוצר מזון ארוז מראששיש לציין מידע בסיסי מובא תקן  ב.מעובדים

יש לעתים . מוצר תלויים בפריטי המידע. ועודייצור תאריך , רכיבים, תכולה, ארץ הייצור, יבואןאו ה

17.כשרות ועוד, הובלה, אחסוןהוראות לציין על גבי המוצר גם 
   

ההתפתחויות שחלו בעשור האחרון נוכח ל, זאת עם. עודכן פעמים אחדות ו1982 פורסם בשנת 1145 י"ת

שהאיחוד האירופי בעיצומו של תהליך עדכון התקן ומכיוון , עות הצרכניתמוד והתגברות הבענף המזון

 18.על עדכון מקיף של התקן הישראליהחליט הישראלי  מכון התקנים, האירופי

 ,בין השאר, העוסקות חוקקו תקנות ,1983- ג"התשמ ]חדש נוסח) [מזון( הציבור בריאות פקודת חמכו
הציבור  בריאות כגון תקנות, העוסקות בסימון  זה תקנותובכלל, ספציפיים הקשורים במזון בנושאים

; 1996-ו"התשנ, )סימון גלוטן) (מזון(תקנות בריאות הציבור ; 1983-ג"התשמ, )סימון תזונתי) (מזון(

  1990.19-ן"התש, )סימון תחליף חלב אם) (מזון(תקנות בריאות הציבור 

  1935.20 ביולי 1- ישראל כולה ב-והוחלו על ארץקיבלו תוקף , סימון מוצרי מזוןתקנות בריאות הציבור על 

אל כל חבילה שבה דבר מזון המיועד למכירה יצורף פתק ובו יצוינו בכתב ברור מהותו , לפי תקנות אלו

 תוקנו התקנות ונוסף סעיף האוסר 1978בשנת . שמו של היצרן וכתובתו, האמיתית של החומר שבחבילה

לא מכיל "אלא אם כן סימנו את המוצר גם במלים , של פריסימון מוצרים שאינם מכילים פרי בשם 

; )בדרך כלל סדר יורד(בדרך כלל נדרש פירוט מדויק של רכיבי המוצר בסדר אחיד שנקבע מראש ". פרי

  .פי רוב הקריטריון הוא שיעור הרכיב במוצר- על

נתי של מזון ארוז מחייבות סימון תזו, 1993-ג"התשנ, )סימון תזונתי) (מזון(תקנות בריאות הציבור 

במידע התזונתי על התווית יש להציג . קפה ותה, תבלינים, למעט מוצרים כגון מים ומים מוגזים, מראש

 יש 4.5%- במוצרים ששיעור השומן בהם גדול מ. שומנים ונתרן, פחמימות, ערך קלורי ותכולת חלבונים

  .להציג את שיעור הכולסטרול והשומן הרווי

כל פרטי הסימון . בצורת טבלה ובעברית, ל אריזת המזון במקום בולט לעיןסימון תזונתי ייעשה ע

  .  מיליליטר מזון נוזלי100-  גרם מזון מוצק או מוצק בחלקו או ל100-התזונתי יחושבו ויסומנו ל

                                                 
 . 1982, סימון מזון ארוז מראש: 1145י "ת 15
  . 2010 בינואר 3, ל"דוא, משרד הבריאות, ר"צלה וע שירותי ה–מנהלת תחום בכיר , מירי כהן 16
כניסה , pos?aspx.SII/he-429-44/il.org.sii.www://http=113: מידע בנוגע לסימון מוצרי מזון, מכון התקנים הישראלי 17

  . 2009 בדצמבר 27: אחרונה
  . שם 18
מינהל שירות , אלי גורדון; 2010 בינואר 3, ל"דוא, משרד הבריאות, ר" שירותי הצלה וע-מנהלת תחום בכיר , מירי כהן 19

  .2009 בדצמבר 24 , שיחת טלפון,משרד הבריאות במוצרי מזון בפועל
  . 1935, )סימון) (מזון(תקנות בריאות הציבור  20
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 בתקנות בריאות 2מתוקף סעיף ,  על מוצרי מזוןמסרים בריאותייםכיום אסור לפרסם , פי הדין- על

  .     1978- ח"התשל, )יסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזוןא) (מזון(הציבור 

 תוספי מזוןשירותי המזון והתזונה של משרד הבריאות עורכים ומעדכנים מזמן לזמן רשימה של 

פי תקנות בריאות -על. כמותם המרבית במזון והוראות השימוש בהם, המותרים לשימוש במזון

ן למטרה טכנולוגית שאינו נועד לצריכה כשהוא לעצמו  הם חומר המוסף למזותוספי מזון 21,הציבור

רשימה זו מופקדת לעיון . תוסף תזונה וחומר טעם וריח, למעט חומר מסייע ייצור, כמזון או כרכיב בו

. בלשכות המחוזיות של משרד הבריאות ובאתר האינטרנט של המשרד, הציבור בשירותי המזון והתזונה

תוספי המזון מופיעים ברשימה . י המתקה ותוספי מזון אחריםחומר, ברשימה מופיעים צבעי מאכל

ברשימה לא מוצגים . אם יש להם מספר כזה,  שלהםE22-בשמם הכימי או בשמם המקובל בציון מספר ה

  . תוספי מזון או תערובות של תוספי מזון בשם מסחרי

מקרב עובדי שירותי במשרד הבריאות פועלת ועדה לתוספי מזון שמינה מנהל שירותי המזון והתזונה 

. ל משרד הבריאות"פועלת ועדה להערכת סיכונים במזון ובתזונה שמינה מנכ, כמו כן. המזון והתזונה

נציגי מוסדות להשכלה , עובדי מעבדות משרד הבריאות, בוועדה חברים אנשי שירותי המזון והתזונה

    23.גבוהה ונציגי משרד הבריאות ומשרדי ממשלה אחרים

עובדי שירותי המזון יפעלו , כמו כן. או ארגון רשאים להגיש בקשה לעדכון הרשימהחברה , כל אדם

ביוזמתם לעדכון הרשימה בהתחשב בהתקדמות החקיקה בארצות מפותחות ובמידע חדש על תוספי 

  . מזון

ממשרד הבריאות נמסר כי בשנים .  לא הוסדר בחוקסימון אלרגניים על גבי מוצרי מזון ארוזעד כה 

בשלב זה נוסחה טיוטת התקנות לסימון .  המשרד פועל לקידום חקיקה שתחייב סימון כזההאחרונות

התקנות יחייבו סימון כלל המזון המשווק בישראל בסימון המעיד על . אלרגנים על גבי מזון ארוז מראש

, חלב:  ומקורם באחד המזונות המפורטים בתוספת24הימצאות אלרגנים אשר הוכנסו למוצר במכוון

, סרטנים, דגים, שומשום, מיני אגוזים, שיבולת שועל, שעורה, שיפון, חיטה, בוטנים, סויה, ביצים

האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה המליץ להסיר את שלושת (חרדל ותורמוס , סלרי, רכיכות

הסימון יהיה הן . תקנות אלו יחולו גם על סימון משקאות משכרים). הרכיבים האחרונים מהרשימה

והן בתיבת מידע שתופיע , בסוגריים מייד לאחר שם הרכיב שמכיל את האלרגן, שימת הרכיבים במזוןבר

 הופצה טיוטה לסבב הערות 2009בפברואר  25.באופן אחיד ובתוך מסגרת, סמוך לאחר רשימות הרכיבים

 עד סוף ).'במכון התקנים וכו, באיגוד לשכות המסחר, בהתאחדות התעשיינים(וחיצוני ) במשרד(פנימי 

והגורמים , נוסחה טיוטה נוספת בהתחשב בהערות.  גורמים את הערותיהם20-אפריל מסרו כ

                                                 
 בינואר 1-נכנס לתוקף ב,  מערכת נוהלי העבודה– דכון רשימת תוספי מזוןנוהל לע, שירותי המזון והתזונה, משרד הבריאות 21

  . 2005 בדצמבר 18: נוסח מעודכן; 2001
התקנות . מפורטים סוגי תוספי המזון המותרים בשימוש בישראל "תוספי מזון"במסגרת תקנות משרד הביראות בנושא  22

, כל תוסף מזון המאושר לשימוש מקבל מספר, זויקה על פי חק. הללו מבוססות על החקיקה של הקהילה האירופאית
 לצורך סימון תוספי מזון על E מכאן נובע שימוש באות ).EUROPE –מהמילוה אירופה  (Eכשלפניו מופיעה האות 

  :של משרד הבריאות" חוברת הסבר על תוספי מזון:"מידע נוסף. גם בישראלהאריזות

 pdf.book_additive/pages/Download/il.gov.health.www://http .     
  . שם 23
  . 2010 בינואר 27, ל"דוא, משרד הבריאות, ר" שירותי הצלה וע–מנהלת תחום בכיר , מירי כהן 24
 . שם 25
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המקצועיים במשרד עומדים לקראת סיום הנוסח המשפטי של הטיוטה ולפני ההפצה לסבב ההערות 

       26.נוסף

ים גלוטן יש לציין על המוצרים המכיל, 1996- ו"התשנ, )סימון גלוטן) (מזון(פי תקנות בריאות הציבור - על

שעורה , שיפון,  גלוטן מוגדר בתקנות כחלבון מן הצומח הנמצא בגרעינים של חיטה".מכיל גלוטן"

, התקנות אינן מתחשבות בכמות הגלוטן במזון. לתת וסובין, לרבות עמילנים, ושיבולת שועל ומוצריהם

אין בתקנות הנחיות בדבר גלוטן , כמו כן. וכל מזון שיש בו גלוטן בשיעור כלשהו יסומן כמכיל גלוטן

 במהלך –שעשוי להיווצר בתהליך הייצור , שנוכחותו במזון אינה מכוונת והיא נובעת מזיהום צולב

שכאמור מחייבת ,  גם טיוטת התקנות לסימון אלרגנים27.'באריזה וכו, באחסון, הטיפול בחומרי הגלם

 כדי להזהיר "עלול להכיל"ה עוסקת בסימון אינ, סימון אלרגנים ונגזרותיהם אשר הוספו למזון במכוון

בפועל רבים מהיצרנים והמשווקים "במשרד הבריאות מציינים כי , עם זאת 28.מזיהום צולב אפשרי

  29".מספקים מידע זה במטרה לציין המצאות בלתי מכוונת של אלרגן כדי להזהיר אנשים אלרגיים

, דאגים נוכח שימוש מוגבר בסימון מזהיר זהבמקביל נשמעים קולות הצרכנים המו"במשרד מוסיפים כי 

כתגובה לכך מתכוון המשרד לפרסם מדריך וולונטרי . "את האפשרות הבחירה שלהם, לטענתם, המגביל

' עלול להכיל'במטרה למזער את התופעה ולהדריך כיצד לטפל ולמנוע זיהום צולב ולייעץ לסמן , בנושא

  ". כנים האלרגיים מהמצאות של אלרגן עקב זיהום צולבהיכן שיש סיכון וצורך אמיתי להזהיר את הצר

ומשרד הבריאות מכין תקנות ,  עדיין לא הוסדר בחקיקה הישראליתסימון מוצרי מזון מהונדסים גנטית

, )Novel Foods (חדשהגרסה האחרונה של תקנות הנוגעות למזון "פי משרד הבריאות - על30.בנושא

הועברה להתייחסות גורמים שונים בעלי עניין , נטי וסימונוהכוללת גם את הנושא המזון המהונדס ג

ובימים אלה במשרד , הטיוטה תוקנה בהתאם להערות משרד המשפטים. וכן למשרד המשפטים, בנושא

". עורכים תיקונים גם להערות גורמי החוץ וזאת לפני הגשת הטיוטה שנית למשרד המשפטים ולכנסת

       31.בו סימון רכיבים מהונדסים גנטיתמשרד הבריאות מציין כי התקנות יחיי

 של  לסימון מזון ארוז מראש1145 י"מוסדר היום בת "מכיל רכיבים טבעיים בלבד"סימון מזון במלים 

מזון יחיד או מקטע שלו שאינו , ללא מלים נלוות, "טבעי"אפשר לסמן כ, פי התקן- על32.מכון התקנים

סימון . שלא עבר תהליכים אחרים מאלה המפורטים בתקןשאין בו תוספת רכיבים ו, תערובת של מזונות

ובין השאר כאשר הרכיב הטבעי הופק , ייעשה בתנאים המפורטים בתקן" רכיבים טבעיים"רכיבי מזון כ

התקן עוסק בסימון , כמו כן". טבעי"כמפורט בסעיף הנוגע לכינוי המזון " טבעי"ממזון ואפשר לכנותו 

  .    שר סימון זה ברשימת רכיבי המוצר בלבדומאפ, "דמוי טבעי"רכיבי מזון כ

 מוצרי מזון ומשקאות 77 פרסם מינהל המחקר החקלאי של מכון וולקני תוצאות בדיקה של 2009בשנת 

נמצא כי יותר ממחצית המוצרים . שנבחרו באקראי" מכיל רכיבים טבעיים בלבד"עם סימון מסוג 

, בסדרה ראשונה של בדיקות. יבים שאינם טבעייםהכילו גם רכ" רכיבים טבעיים בלבד"שסומנו בסימן 

 מוצרים נמצאו תוספות 22- ב, "טבעיים" מוצרים נמצאו 21, "טבעיים" מוצרים המסומנים כ50מתוך 

 בשתי סדרות.  מוצרים נמצאו תוספות מלאכותיות לצד תוספות טבעיות7- טעם וריח מלאכותיות וב

                                                 
  . שם 26
טן ואתי לו- אורלי אלמגור: כתיבה, זון והשפעתו על חולי צליאקסימון גלוטן במוצרי מ, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 27

     doc.02388m/docs/data/mmm/il.gov.knesset.www://http: 2010 בינואר 4, וייסבלאי
  . 2010 בינואר 27 ,ל"דוא,  הבריאותמשרד, ר" שירותי הצלה וע–מנהלת תחום בכיר , מירי כהן 28
  . שם 29
  .2010 בינואר 12, שיחת טלפון, מנהל שירות המזון בפועל במשרד הבריאות, אלי גורדון 30
  . 2010 בינואר 27, ל"דוא, משרד הבריאות, ר" שירותי הצלה וע–מנהלת תחום בכיר , מירי כהן 31
 . 2000ן מדצמבר נוסח מתוק; 1982, סימון מזון ארוז מראש: 1145י "ת 32



  
    

 22 מתוך 9 עמוד  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

אולם הדבר , ים הכילו חומרי טעם וריח מלאכותיים רוב המוצר–בדיקות נוספות התוצאות היו דומות 

    33.לא צוין על האריזה או התווית

החוק להסדרת מתוקף   34 בתקנות של משרד החקלאות2008 הוסדר בשנת סימון מוצרים אורגניים

ייצור , מהלך זה משלים את ההיערכות של משרד החקלאות לגידול. 2005- ה"התשס, התוצרת החקלאית

פי התקנות לא יציג אדם ולא יציע למכירה - על. רת חקלאית טרייה לשוק הישראליושיווק של תוצ

אלא אם כן התוצרת נתונה בפיקוח והוא קיבל אישור לסימון מגוף , "אורגנית"תוצרת חקלאית כתוצרת 

. התקנות מסדירות את מכירת התוצרת האורגנית,  על כךנוסף. הבקרה המוסמך של משרד החקלאות

שלט שרשומות בו המלים יש להציב ובמקום המכירה , פרד מתוצרת אחרתתוצג בנ תוצרת אורגנית

 להגנת הצומח ולביקורת םהשירותי עובדי  שהםידי מפקחים-אכיפת החוק תיעשה על ".תוצרת אורגנית"

  35. שר החקלאותהשימנ

- ו" התשס,)סימון אזהרה מסכנת חנק) (מזון( מוסדר בתקנות בריאות הציבור סימון אזהרה מסכנת חנק

לפי התקנות אסור לייצר ולשווק מוצרים מסוימים העלולים לגרום חנק . של משרד הבריאות, 2006

האזהרה ". 5סכנת חנק לילדים מתחת לגיל : אזהרה"לילדים אלא אם כן צוינו על אריזתם המלים 

ן לא יפחת שגודל, באופן בולט לעין ובאותיות שחורות ברורות וקריאות על רקע לבן, תופיעה במסגרת

: יש לסמן נקניקיות ארוזות מראש כדלקמן, כמו כן. שלישים מגודל האותיות של שם המזון-משני

  )".ולא לטבעות( יש לחתוך לאורך לרצועות דקות 5לילדים מתחת לגיל : לתשומת הלב"

  

  

 האיחוד האירופי .3

נט האירופי ושל  של הפרלמEC/2000/13 הנחיה. האיחוד האירופי הוציא כמה הנחיות לסימון מזון

המועצה עניינה בחינת החקיקה של המדינות בכל הקשור לתוויות המודבקות על מוצרי מזון ולפרסום 

 הנחיה זו נועדה להבטיח כי מוצרי מזון יסומנו בסימון מובן וכי הצרכן יקבל את כל המידע 36.מוצרי מזון

 קובעת בין השאר כי על כל מוצר ההנחיה. על דרך הכנתו ועל דרך אחסונו, הדרוש לו על הרכב המוצר

באחוזים ובדרך שלא תטעה את , פי כמות וסוג-על, מזון מהסוגים הקבועים בה תוצג רשימת רכיביו

  .  שיש לרשום על התווית ודרך הרישוםסוגי הרכיביםבנספחים להנחיה מפורטים . הציבור

שום מידע תזונתי על מוצרי  של מועצת הקהילות האירופיות בנושא רי1990 משנת EEC/90/496הנחיה 

, חלבונים, הוא מידע על ערך קלורי" מידע תזונתי"לפי ההנחיה . ערכים תזונתיים עוסקת בסימון 37מזון

                                                 
 Authenticity: מצגת תוצאות מחקר; 2009דצמבר , שיחת טלפון, מנהל המחקר החקלאי במכון וולקני, עוזי רביד' פרופ 33

assessment of natural fruit flavor compounds in foods and beverages by Auto Headspace – SPME – 
Stereoselective – GC-MS  ,2009 דצמבר ,ל"נשלחה בדוא .  

  , הנחיות מינהלת ההסמכה לסימון תוצרת אורגנית, השירותים להגנת הצומח ולביקורת, משרד החקלאות ופיתוח הכפר 34
SignOrganic //0005F9E6A6E29-5A86-5DE4-0F60-3AF79936/rdonlyres/RN/il.gov.moag.www://http

pdf.Product , 2010 בינואר 13: כניסה אחרונה .  
PPIS/il.gov.moag.ppis.www://phtt /:משרד החקלאות ופיתוח הכפר,  השירותים להגנת הצומח ולביקורת35

tozeretorganipikuch/OrganicProdact/ .  
36 Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, on the approximation of the laws of 

the Member States relating to the labeling, presentation and advertising of foodstuffs, March 20th 2000. 
37 Council Directive 90/496/EEC of 24 September 1990 on nutrition labeling for foodstuffs. 
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 הנחיה זו מחייבת רישום רכיבים 38.וכן ויטמינים ומינרלים מסוימים, נתרן, סיבים, שומן, פחמימות

;  בתווית המודבקת עליו או בפרסום שלותטענה תזונתי רק במקרים שבהם נטענהתזונתיים על המזון 

פי סוג -סוגי הרכיבים התזונתיים שחובה לפרטם נקבעים על. בכל מקרה אחר הרישום הוא רשות בלבד

מוגדרת בהנחיה ככל הצהרה או פרסום הטוענים או מרמזים כי יש למוצר " טענה תזונתית. "הטענה

או בשל הרכיבים התזונתיים /ו אינו מספק וות תזונתיות מסוימות בשל האנרגיה שהוא מספק אסגול

ההנחיה קובעת שהמידע . ''עשיר בסידן'או " דל שומן", "ללא סוכר"לדוגמה , שהוא מכיל או אינו מכיל

  40. ונכללות בה הוראות בדבר הצגת המידע39,ל של המוצר" מ100 גרם או 100התזונתי יוצג לפי 

 על גבי מידע תזונתי בנוגע לקביעת חובה להציג  התקבלה בנציבות אירופה הצעה לחקיקה2008בשנת 

ההצעה בשלב , 2009פי העדכון האחרון באתר האינטרנט של הנציבות ממאי - על. מוצרי מזון ארוזים

        41.ועדיין לא פורסמה החלטה סופית, הדיונים

 ותהטענ מסדירה שוב את סוגיית 200642 מדצמבר EEC/90/496 של האיחוד להנחיה 1924' תקנה מס

עדכון , מטרת התקנה היא סידור). health claims (והטענות הבריאותיות) nutrition claims (התזונתיות

והשלמה של המידע על פרסום טענות תזונתיות ובריאותיות על גבי מוצרי מזון העלולות להטעות את 

  . הציבור בבחירת המזון

לאלו שקיבלו אישור מיוחד מהרשות  כלשהן פרט טענות בריאותיותבתקנה נקבע כי אסור לפרסם 

הרשות עושה . ורשומות ברשימת הרשות) European Food Safety Authority(האירופית לבטיחות המזון 

 מבקש היצרן לטעון את הטענה הבריאותית ומעבירה את תוצאת בדיקה ואת מחקר על מזון שבעבורו

פי מידע של -על. 2007מיושמות מאז יולי התקנות ). European Commission(אישורה לנציבות אירופה 

הנציבות האירופית דרשה מהרשות האירופית לבטיחות המזון רשימה מסודרת , ארגון הבריאות העולמי

      2010.43 בינואר 31- מועד ההגשה של הרשימה נקבע ל. ומעודכנת של הטענות הבריאותיות האפשריות

נתיות חדשות לרשימת הטענות התזונתיות הכללית מדינות האיחוד הצביעו על הוספת חמש טענות תזו

ושלוש טענות " 3רמה גבוהה של אומגה ", "3מקור לאומגה : "בדבר שומנים ממקורות שונים במזון

 high polyunsaturated fat ,high unsaturated fat,high(בדבר רמה גבוהה של שומנים לא רוויים 

monounsaturated fat.(44לבדוק את הנושא ולעדכן את הרשימה לקראת פברואר  על הרשות האירופית 

2010 .  

                                                 
לקפטריות , חולים-לבתי,  הנחיה זו חלה על מוצרי מזון הנמכרים ישירות לצרכן ועל מוצרי מזון המסופקים למסעדות38

  ).עט מים מינרליים ותוספי מזוןלמ(ולנותנים שירותי מזון גדולים אחרים 
  .שגודלה יצוין על המוצר) serving( כמו כן אפשר לרשום את הכמויות לפי מנה 39
  . אומץ העיקרון העומד בבסיס הנחיה זו, למשל גרמניה ובריטניה,  במדינות באירופה 40

41 European Commission, "Food Safety – Nutrition Labeling", http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/ 
nutritionlabel/index_en.htm, last updated: May 2009, last visit: January 11th 2010.  

42 Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on 
nutrition and health claims made on foods, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/ 
l_404/l_40420061230en00090025.pdf, last visit: December 23rd 2009. 

43 The World Health Organization, "Europe Puts Health Claims to the Test", Bulletin of the World Health 
Organization (BLT), volume 86, number 2, September 2009: http://www.who.int/bulletin/volumes/87/9/09-
020909/en/index.html, last visit: January 4th 2010.  

44 UK Food Standards Agency, The Nutrition and Health Claims (Scotland) (Amendment) Regulations 2010, 
Consultation details: 
http://www.food.gov.uk/consultations/consultscot/2010/nutritionhealthclaimsregscot2010, last visit: 
January 5th 2010.  
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,  בדבר רכיבי המזון שיש לרשום על התווית2000 היא תיקון של ההנחיה משנת EC/2003/8945הנחיה 

ולא ברישום ערכו , יודגש כי הנחיה זו עוסקת ברישום רכיבי המזון. רכיבים שגורמים אלרגיותבעיקר 

  .התזונתי של המוצר

 מחייבת סימון של כל מוצרי המזון אשר עברו 2004 מאפריל 46לסימון מוצרי מזון מהונדסגע חקיקה בנו

אלא רק , החקיקה אינה עוסקת בסימון רכיבי מוצר שעברו שינויים גנטיים. GMשינויים גנטיים בסימן 

, "תמזון מהונדס גנטי"שמן שהופק מתירס מהונדס חייב להיות מסומן כ, למשל. בסימון מוצר בשלמותו

בתקנות מוצגת  .אך גבינה שבתהליך הייצור שלה שימשו אנזימים מהונדסים לא חייבת להיות מסומנת

    .רשימת מוצרים שחייבים ופטורים מסימון

) European Union Organic Standards (למוצרים אורגנייםפי הסטנדרטים של האיחוד האירופי בנוגע - על

 95%- כאשר פחות מ.  מרכיביו או יותר הם אורגניים95%ם רק א" מוצר אורגני"אפשר לסמן מוצר כ

   47.אפשר לציין כי הוא מכיל רכיבים אורגניים, מרכיבי המוצר אורגניים

  

  

 הברית-ארצות .4

, )The Federal Food, Drugs and Cosmetic Act(בתרופות ובקוסמטיקה ,  העוסק במזוןיהחוק הפדרל

: בסעיף זה) (Nutrition Labeling and Education Act(וך  בחוק הסימון התזונתי והחינ1990-שתוקן ב

חובה זו  .מחייבים סימון מוצרי מזון ארוזים) התקנות: בסעיף זה (48והתקנות שהוצאו מכוחו) החוק

נקבעה כדי לאפשר לציבור לבחור מזון בריא יותר על בסיס מידע ולספק ליצרני המזון תמריצים לשיפור 

    49.של מוצריהם הרכיבים התזונתייםאיכות 

על . המידע שיפורט בה ומקומה, החוק והתקנות קובעים הוראות בדבר דרך הצגת התווית על המוצר

 50.מקום הייצור ומקום האריזה, שם היצרן, רכיביו, תיאורו, התווית יופיעו בין היתר שם המוצר

  . התקנות מחייבות לפרט את הרכיבים בסדר יורד לפי שיעורם במוצר

למעט חריגים ,  על כל מוצר מזון העומד למכירהמידע תזונתיהתקנות מחייבות פירוט , מורנוסף על הא

יש  –וכשהמוצר אינו ארוז , יש להציג את המידע על התווית, כאשר המוצר נמכר באריזה. מסוימים

                                                 
45 Directive 2003/89/EC of the European Parliament and of the Council, amending Directive 2000/13/EC as 

regards indication of the ingredients present in foodstuffs, November 10th 2003. 
46 The GM Food and Feed Regulation (EC) No. 1829/2003, 

http://www.food.gov.uk/gmfoods/gm/gm_labelling, last visit: January 5th 2010.  
47 European Commission, "Organic Farming, Legislation", http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-

policy/legislation_en, last visit: January 11th 2010.   
  .CFR Title 21, Chapter I, Subchapter B (Food and Human Consumption) 21:  הפרק הרלוונטי העיקרי בתקנות 48

49 U.S. Food and Drug Administration (FDA), “Calories Count: Report of the Working Group on Obesity”, 
March 12th 2004, http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/ReportsResearch/ucm081696.htm. 

50 21 CFR 101.1-101.5. 



  
    

 22 מתוך 12 עמוד  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

ירקות ,  כגון פירותטריים הצגת מידע תזונתי על מוצרי מזון 51.להציגו במקום גלוי בנקודת המכירה

  52.דגים היא וולונטריתו

אין לפרסם מידע . התקנות קובעות איזה מידע תזונתי חובה להציג על המזון ואיזה מידע מותר לפרט

לפי (הערך הקלורי הכללי : במידע התזונתי על התווית חובה לכלול בעיקר את אלה. שאינו נזכר בתקנות

, סיבים תזונתיים, פחמימות, נתרן, לכולסטרו, שומן רווי, )גרם שומן במנה(שומן כולל , )מנת מוצר

  . ויטמינים ומינרלים, חלבונים, סוכרים

לצורך זה ). serving( מוצגים בתוויות לפי משקלם במנת מוצר הערכים התזונתיים ורכיבי המזון, ככלל

כאשר מדובר במזון המיועד (היא כמות המזון שבני ארבע או יותר נוהגים לצרוך בפעם אחת " מנה"

בתקנות מפורטת דרך קביעת המנה בסוגי , נוסף על כך). פי הצריכה שלהם- המנה נקבעת עללתינוקות

  . כגון מזון שמיועד לשומרי משקל,  מיוחדיםמזון

מנת מוצר חייבת להיות מוגדרת על האריזה במונחים שמתאימים לדרך הצריכה המקובלת שלו 

נוסף על כך מותר . ל"הכמות בגרמים או במולצדה תוצג , )חתיכות וכדומה, כוסות, ביחידות של כפיות(

;           ל מוצר או לפי אונקיה אחת" מ100 גרם או 100לפי : להציג את הרכיבים בלוחות מידע נוספים

לפי כוס מדידה של פופקורן במוצר המכיל ; לפי יחידה אחת מהמוצר אם במוצר כמה יחידות נפרדות

  ).cup popped for popcorn(כמה מנות 

כדי לסייע לצרכנים להבין , להציג את שיעור הסוכרים והחלבונים במוצר מתוך הערך היומי המומלץיש 

   53.מלצתואת תפקידו של כל רכיב בצריכה היומית ולבנות דיאטה לפי הצריכה היומית המ

" טענות בריאותיות"להתיר רישום של ) FDA) U.S. Food and Drug Administration-החוק מסמיך את ה

)Health Claims (רק ה. על אריזות המוצריםטענות בדבר הרכיבים התזונתיים ו-FDAמוסמך לאשרן  ,

 היא טענה שמאפיינת קשר בין המזון טענה בריאותית:  הגדרת הטענות בחקיקה54.לאחר בדיקת הטענות

 במוצר היא טענה טענה בדבר הרכיבים התזונתיים; או רכיבי המזון למחלה או למצב בריאותי

 או משווה את הרמה של רכיב ,"נמוך"או " גבוה", "ללא"רת את רמת הרכיב במוצר במלים כגון המתא

  ".מופחת"או " יותר"מסוים במזון לרמתו במזון אחר במונחים כגון 

 להבדיל מיצרני מזון – ספר- חולים ובבתי- כגון מאפיות וקפטריות בבתי, מסעדות ומוסדות מזון אחרים

אלא אם כן ,  מידע על הרכיבים התזונתיים של המנות המוצעות בתפריט אינם נדרשים לספק–ארוז 

 ישבמקרה זה . כתובה בתפריט או בפרסומת טענה בריאותית או תזונתית על מנה או על ארוחה מסוימת

   55.לספק מידע על הרכיבים שהטענה מתבססת עליהם

                                                 
51 21 CFR 101.9. 
52 U.S. Food and Drug Administration, "Food Labeling and Nutrition Overview", 

http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/default.htm, last visit: January 4th 2010.  
במוצרי מזון גדולים הערך היומי מופיע גם בנוגע לשאר הרכיבים .  קלוריות ביום2,000דיאטה של  הערך היומי מבוסס על  53

 U.S. Food and Drug Administration (FDA), “Calories : מתוך.  קלוריות2,500 ושל 2,000בדיאטה של , התזונתיים
,  2004th12March , Report of the Working Group on Obesity”: Count
htm.081696ucm/ReportsResearch/LabelingNutrition/Food/gov.fda.www://http.  

טרול עשויה הפחתת צריכת השומן הרווי והכולס, אף שמגוון גורמים משפיעים על מחלות לב: " דוגמה לטענה בריאותית 54
  ".להפחית את הסיכון לחלות במחלת לב

55 U.S. Food and Drug Administration (FDA), “Calories Count: Report of the Working Group on Obesity”, 
March 12th 2004, http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/ReportsResearch/ucm081696.htm.   
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לחייב רשתות של מסעדות  שמטרתה תהנבחרים הצעת חוק פדרלי- הוגשה לסנאט ולבית2003בנובמבר 

    57. בבדיקתנו לא נמצא כי הצעה התקבלה56.לספק מידע תזונתי ולהדביק תוויות על המזון המוגש בהן

  

ובהן ,  דרכי פעולה אפשריות לטיפול בבעיית השמנת היתרFDA- גיבשו צוותי עבודה של ה2003בשנת 

לשנות את הצגת הערך הקלורי  המלצה 58כגון, בכל הקשור לתוויות המודבקות על מוצריםהמלצות 

;  או להוסיף צריכה יומי מומלצת של קלוריותגודל האותלמשל להגדיל את , בתווית לפי דעת הקהל

 במוצרים שבהם הסימון לפי מידות הגשה עיקרב, המלצה להחמיר את ההוראה לסמן מוצרים לפי מנות

 כדי להקל על הצרכנים לבחור המלצה לעודד יצרנים לפרסם הערות בריאותיות משוות; אינו מדויק

 המלצה לעודד מסעדות לתת יותר מידע על הרכיבים התזונתיים במזון 59;בתחליפים בריאים יותר

מדינתי על מידע תזונתי ולעודד -לעודד את המסעדנים להפיק בהתנדבות קמפיין כלל, שמוגש בהן

  60.צרכנים לבקש מידע תזונתי במסעדות

  

 חוק סימון אלרגני והגנת הצרכן –חוק נוסף העוסק בסימון מוצרי מזון  קיים בסימון אלרגנימידע על 

החוק ). Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004 – FALCPA61 (2004משנת 

, ביצים, חלב, כגון דגים וסרטנים, קובע כי על יצרני מזון לסמן מוצרי מזון המכילים אלרגנים עיקריים

היצרן חייב לציין . חיטה ורכיבי מזון הכוללים חלבונים הנגזרים מאלרגנים הללו, סויה, ניםבוט, אגוזים

או לציין את שם , שם העיקרי של המוצרהאינו אלרגן את שם האלרגן ברשימת הרכיבים אם שם ה

  ]).   סויה[טופו : לדוגמה(האלרגן לאחר ציון רכיב המזון שבו הוא נמצא 

החוק קובע . סימון מוצרים המכילים רכיבים טבעיים בלבדהעוסקת ב תוקנה החקיקה 2008בשנת 

" טעם תות", )banana flavor" (טעם בננה"שכאשר יצרן מוסיף על האריזה לצד שם המוצר סימן כגון 

)strawberry flavor ( טעם תות אמיתי"או) "real strawberry flavor( ,המוצר יכיל רכיבים טבעיים בלבד ,

  .  רכיבים טבעיים בלבדחזקה שהמזון מכיל, צרן אינו מציין נוכחות רכיבים מלאכותייםכלומר כאשר הי

                                                 
56 Lee J. Munger, “Is Ronald McDonald the Next Joe Camel? Regulating Fast Food Advertisements Targeting 

Children in Light of the American Overweight and Obesity Epidemic”, Connecticut Public Interest Law 
Journal, Spring 2004. 

57 Data is current as of January 4th 2010, http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr;sid=758bed0025 
cd0c442d24213ae3412562;rgn=div5;view=text;node=21%3A2.0.1.1.2;idno=21;cc=ecfr#PartTop, last visit: 
January 4th 2010.  

58 U.S. Food and Drug Administration (FDA), “Calories Count: Report of the Working Group on Obesity”, 
March 12th 2004, http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/ReportsResearch/ucm081696.htm.    

  ".דובדבנים מופחת השומן שלנונסה את יוגורט ה, במקום עוגת דובדבנים: " למשל 59
משום שהתפריט ,  יצוין כי תעשיית המזון הביעה דאגה שמא הדרישה לסמן את כל המנות המופיעות בתפריט אינה ישימה 60

רשתות מזון מהיר מסוימות , עם זאת. ובמקרים רבים הסועדים מבקשים לשנות את הרכב המנה שלהם, משתנה תדיר
למשל רשת , אחרים את הרכיבים ואת הערך התזונתי של המזון הנמכר בהןמפרסמות באינטרנט ובמקומות 

  ". מקדונלדס"
61 Food Allergen labeling and Consumer Protection Act of 2004 (Public Law 108-282, Title II), 

http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/FoodAllergensLabeling/GuidanceComplianceRegulatoryInfor
mation/ucm106187.htm, last visit: January 5th 2010. 
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טעם תות ממקור טבעי "יש לציין על האריזה , אם המוצר מכיל רכיבים טבעיים ורכיבים מלאכותיים

אם המוצר מכיל רכיבים מלאכותיים ). natural and artificial strawberry flavor" (וממקור מלאכותי

   solely artificial flavor.(62" (רכיבים מלאכותיים בלבד"לבד יש לציין על המוצר ב

 או מוצרי מזון שעברו מוצרי מזון מהונדסב לא נמצא מידע בדבר סימון "בחקיקה הפדרלית של ארה

חובת סימון מוצרי מזון , ב"פי מידע ממקורות שונים על סימון מוצרי מזון בארה- על. שינויים גנטיים

סימון מזון מהונדס הוא , פי  מדריך סימון מוצרי מזון לתעשיינים- על. יושמהנדסים הוצעה אך לא מהו

      63.וולונטרי ונתון לשיקול דעתו של היצרן

.   של רכיביו אורגניים100% מותרת רק אם )organic 100%" (100%אורגני "ב הצגת מוצר כמוצר "בארה

.  מרכיביו או יותר הם ממקור אורגני95%ותרת רק כאשר  מ)organic ("מוצר אורגני"הצגת מוצר כ

". מכיל רכיבים אורגניים" מותר לכתוב עליו 70%-95%כאשר שיעור הרכיבים האורגניים במוצר הוא 

   64.אסור להציג מידע על רכיבים אורגניים במוצר,  רכיבים אורגניים70%- אם במוצר פחות מ

 

 65קנדה .5

ובעיקר , מוצרי מזון ואריזתם מוסדר בקנדה בכמה חוקים פדרלייםסימון מזון בתוויות המודבקות על 

ובחוק האריזה והתוויות ) החוק והתקנות: בסעיף זה (66בחוק המזון והתרופות ובתקנות שהותקנו מכוחו

 הממונים על המדיניות בתחום סימון מוצרי מזון הם משרד הבריאות 67.לצרכן ובתקנות שהותקנו מכוחו

     68.וןומשרד הפיקוח על המז

 היצרנים מחויבים 69.התקנות קובעות בין השאר חובה להדביק תווית מידע על כל מזון הנמכר באריזה

משקל המוצר , תאריך התפוגה, מקום הייצור, פרטי היצרן, תאריך אריזתו, לציין בתווית את שם המוצר

  . הוראות אחסון והערכים התזונתיים של המוצר, רשימת רכיבי המוצר, נטו

בין השאר נקבע ). גודל האותיות וכדומה, השפה(ות קובעות את דרך הצגת המידע לסוגיו בתווית התקנ

לפי משקל הרכיב טרם הכנסתו למוצר ,  יפורטו בסדר יורד לפי שיעורם במוצררכיבי המזוןבתקנות כי 

  ).שמותר לציינם בסוף הרשימה, חומרי טעם וויטמינים, למעט רכיבים מסוימים כגון תבלינים(

                                                 
  . 2009דצמבר , ל"נשלחה בדוא, מצגת, מכון וולקני, עוזי רביד' פרופ 62

63 FDA Guidance for Industry, "Food Labeling", http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatory 
Information/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/ucm059098.htm, last visit: January 11th 2010.  

64 United States Department of Agriculture, "Organic Labeling and Marketing Information", 
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELDEV3004446&acct=nopgeninfo, last visit: 
January 11th 2010.  

65 Canadian Food Inspection Agency, “2003 Guide to Food Labeling and Advertising”, 
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml.  

66 Food and Drugs Act; Food and Drugs Regulations. 
67 Consumer Packaging and Labeling Act. 
68 Health Canada; Canadian Food Inspection Agency (CFIA), "Labeling", http://www.inspection.gc.ca/ 

english/fssa/labeti/labetie .shtml, last visit: December 28th 2009.  
ן אריזות של פירות או ירקות טריים עד וכ, כגון מסטיק או סוכרייה על מקל,  למעט מוצר הנמכר ביחידות קטנות יחידות 69

  .לגודל מסוים



  
    

 22 מתוך 15 עמוד  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

 הערך התזונתי ועלההרכב התזונתי התקנות מחייבות לכלול על התוויות של מוצרים ארוזים מידע על 

שנכנס לתוקפו בדצמבר , 2002חובה זו הוספה בתיקון משנת  70.מידע תזונתישלהם בצורת טבלה של 

: )במשקל ובאחוזים(בטבלה זו יש לפרט את כמות הרכיבים התזונתיים האלה במנה מהמוצר . 2005

, Cויטמין , Aויטמין , חלבונים, סוכר, סיבים, ותפחמימ, נתרן, כולסטרול, רווישומן , שומן, קלוריות

 להציג מידע שאינו איןיודגש כי . בתקנות מוצגים סוגי המידע הנוסף שמותר לפרט בטבלה. סידן וברזל

  71 .נכלל בתקנות

 גופן, שפה, שטח(צר מוצג בתקנות האופן שבו יש להציג את טבלת הרכיבים התזונתיים בתווית המו

כסדר  סדר ההופעה של רכיבי החובה הוא(בין השאר נקבע סדר ההופעה של הרכיבים בטבלה ). וכדומה

) Serving size(פי משקלם במנה אחת מהמוצר - כמו כן נקבע כי הרכיבים יופיעו על). הופעתם לעיל

, או ביחידות של משקל) יל יחידות נפרדותכאשר המוצר מכ(ביחידה של המוצר , כהגדרתה בתווית עצמה

  72.כפיות או מידות ביתיות אחרות, כוסות, נפח

ורק סוגים , התקנות קובעות אילו סוגי טענות מותר לכתוב על אריזת מוצרי מזון, טענות תזונתיותאשר ל

 ").תדל בפחמימו"ו" קל", "דיאטטי", "נטול שומן"התקנות עוסקות בעיקר בטענות (אלה מותרים 

  ). ובכלל זה המידע שיש לפרט לצדן(בתקנות אף מוצגים התנאים וההגבלות בכתיבת טענות תזונתיות 

 בנוסח הקודם של התקנות סימון 73.רכיבים אלרגניים נכנסו לתוקף תקנות המחייבות לסמן 2007במרס 

  .זה היה בגדר המלצה בלבד

החוק , )natural ingredients" ( בלבדרכיבים טבעיים"או ) natural" (טבעי"אשר לסימון מזון מסוג 

מוצרים אשר הוספו בהם ויטמינים או ": טבעיים"ם סוגי המזון שאין לטעון כי הם מוצרים  הקובע מה

תוספי טעם וריח מלאכותיים או תוספי מזון אחרים ומוצרים שחלק מרכיביהם או רכיבים , מינרלים

מינרלים או , ים הכוללים תוספות של ויטמיניםבמוצר. פרט למים, הנגזרים מרכיביהם הוצאו מהמוצר

שכן , "מוצרים טבעיים"ולא להגדירם , "רכיבים טבעיים"יש לציין " טבעי"תוספי מזון אחרים ממקור 

 במדריך לסימון מוצרי מזון 74".טבעי"הן הוספו למוצר ולא היו שם באופן , אף שהתוספות הן טבעיות

, גיים למוצרי מזון אשר במהלכם מתרחשים שינויים פיזייםלתעשיינים מוצגת רשימת עיבודים טכנולו

אם מוצר . כימיים וביולוגיים מינימליים במזון ורשימת עיבודים שגורמים לשינויים מקסימליים במזון

 –ואם העיבוד גורם לשינוי מקסימלי , "טבעי"עובד בדרך שגורמת לשינוי מינימלי אפשר לסמנו כמוצר 

  .  אין לסמנו כך

                                                 
כל מוצר או חומר המשמש , מוצרי בשר או עופות שנצלו או בושלו אצל הסוחר,  חובה זו חלה על כל מוצר מזון ארוז מראש 70

התקנות מפרטות את , בין השאר.  מסוימתgammaתוסף מזון או משמש להכנת תוסף מזון וקמח שטופל בקרינת 
  . ות האפשריים להדבקת התוויתהמקומ

מים בבקבוק ומשקאות אלכוהוליים , כגון תבלינים,  יצוין כי אין חובת פירוט של רכיבים תזונתיים במוצרים מסוימים 71
  ).אלא אם כן מוסיפים להם מינרלים או תוספים אחרים( אלכוהול 5%-שבהם  יותר מ

  .ל המוצר הארוז כמנה לצורך זה התקנות קובעות באילו מקרים תחשב הכמות הכוללת ש 72
73 Canadian Food Inspection Agency, "Guide to Food Labeling and Advertising", Updates and Changes,  

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/labetie.shtml, last visit: December 28th 2009. 
74 Canadian Food Inspection Agency, "Guide to Food Labeling and Advertising", Chapter 4 – Composition, 

Quality, Quantity and Origin Claims, Section 4.7 – Nature, Natural, 
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch4ae.shtml, last visit: December 28th 2009. 
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סימון .  ומזון שעבר תהליכים גנטיים אינו מוסדר בחקיקהסימון מזון מהונדסגם בקנדה , ב"הכמו באר

   75.כזה הוא וולונטרי ונתון לשיקול דעתו של היצרן

 מוצרים אורגנייםלוגו חדש של , באמצעות משרד הפיקוח על המזון,  פרסמה ממשלת קנדה2009ביוני 

 Organic(במסגרת פרסום תקנות הנוגעות למוצרים אורגניים הלוגו הוצג . לסימון מוצרי מזון אורגניים

Products Regulations, 2009( ,קריטריונים לקבלת אישור ולסימון מוצרי מזון , בין השאר, הקובעות

-מוצר ש.  מרכיביו או יותר אורגניים95%רק כאשר מותרת " מוצר אורגני" הצגת מוצר כ76".אורגניים"כ

 70%- כאשר במוצר פחות מ". מכיל רכיבים אורגניים"ם אפשר לסמן כ מרכיביו אורגניי70%-95%

מוצר את האך אסור לסמן , רכיבים אורגניים מותר לציין את הרכיבים האורגניים ברשימת הרכיבים

  .  המעיד על אורגניותבסימון כלשהוכולו 

   

 77זילנד-אוסטרליה וניו .6

דש הקובע את הסטנדרטים לרישום מידע על זילנד קוד ח-  נכנס לתוקף באוסטרליה וניו2000בנובמבר 

הקוד הרחיב את הדרישות לסימון מזון  78).הקוד: בסעיף זה(גבי מזון הנמכר או מיוצר במדינות האלה 

נקבעו בו בין השאר דרישות לרישום מידע תזונתי באחוזים ולרישום רכיבים . שהיו קיימות קודם לכן

הורחבו הדרישות בדבר ציון תאריכים רלוונטיים וצומצמו , כמו כן. העלולים לגרום תופעות של אלרגיה

  . סוגי המוצרים שבהם אין חובה לפרט את הרכיבים בתוויות המזון

שם הספק באוסטרליה , מספר הסדרה, שם המוצר: בסימון על מוצרים חובה לכלול את אלה, לפי הקוד

, תאריך תפוגה, רשימת רכיבים, "הצהרות מייעצות", אזהרות שחובה לפרסמן, זילנד וכתובתו-או בניו

הרישום על המזון יכול להיעשות בכל . הוראות שימוש ואחסון וארץ הייצור, ערכים תזונתיים באחוזים

  .  אולם נקבע גודל מינימלי של האותיות, סגנון שיבחר היצרן או המשווק

בסדר , אחוזיםפי משקל וב-על,  ששימשו בתהליך הייצור הרכיביםהקוד מחייב לפרט על המוצר את

, שומן רווי, שומן, חלבון, ערך קלורי: של המוצרהערך התזונתי הקוד מחייב גם להציג מידע על . יורד

ויוצגו בו הערכים , על לוח המידע התזונתי להופיע בפורמט הקבוע בקוד. סוכרים ונתרן, פחמימות

) slice (פרוסותנתיים גם לפי אפשר להציג את הערכים התזו.  גרם100-התזונתיים בכמות למנה ובכמות ל

את משקלה של מנה ואת מספר , יש להציג על התווית את מספר המנות בחבילה ).pack (אריזותאו 

  .היחידות במוצר

                                                 
75 International Food Policy Research Institute, "Labeling Policies of Genetically Modified Food", 

http://programs.ifpri.org/pbs/pdf/pbsbrieflabeling.pdf; Canadian Food Inspection Agency, "Labeling", 
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch4ae.shtml#a4_9, last visit: January 11th 2010.     

76 Canadian Food Inspection Agency, "Organic Products", 
http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/newcom/2009/20090624e.shtml  last visit: January 10th 2010.  

77 Food Standards – Australia New Zealand, “Overview of Food Labeling: User Guide to Food Labeling and 
Other Information Requirements”, July 2001, http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/general 
_labeling.pdf; Food Standards – Australia New Zealand, “Nutrition Information Requirements: User Guide 
to Standard 1.2.8”, July 2002, http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/revised_NIP_User_guide_july02.pdf. 

78 The Australia New Zealand Food Standard Code, 
http://www.foodstandards.gov.au/foodstandards/foodstandardscode/, last visit: January 3rd 2010.   
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כדי לעזור לצרכנים להבין את היחס בין הערכים התזונתיים במנת המזון שלפניהם ובין הכמות 

 DI – daily%(הצריכה היומית ם מידע על חובה לכלול ברישו, המומלצת של רכיב תזונתי מסוים

percentage.( באחוזים, יש להציג את הערכים התזונתיים של המזון ביחס לצריכה היומית המומלצת . 

פי רמת הסיכון שבו לבריאות - על, מסוימות על המזון" הצהרות מייעצות"אזהרות והקוד מחייב רישום 

היצרן רשאי לרשום על , נוסף על כך. ח הקבוע בקוד על האזהרות וההצהרות להופיע בנוס79.הצרכנים

 Health(" טענות בריאותיות" אך אינו רשאי לרשום 80,)nutrition claims ("טענות תזונתיות"המוצרים 

Claim .(  

 הקוד כולל רשימה של האלרגנים 81. שנמצאים במזון חייב להיות מוצג על התוויתאלרגניםמידע על 

  . דגנים ואגוזים, סויה, בוטנים, חלב, )סרטנים(פירות ים , דגים, הם ביציםוב, העיקריים שחובה לציין

 best( אינו מוסדר בחקיקה אלא בכללים להתנהלות נאותה סימון זהירזילנד -באוסטרליה ובניו

practice .(אך חייב להיות מבוסס על הערכת הסיכון לזיהום צולב, סימון זהיר מותר, לפי הכללים ,

 VITAL) Voluntary Incidental Trace Allergenת על בדיקת כלי ממוחשב המכונה הערכה זו מתבסס

Labeling .( כלי זה מבוסס על שיטה שבה כמה שאלות ובדיקות של חומרי גלם ותהליכי הייצור של

 1רמה : המוצרים נחלקים לפי תוצאות הבדיקה לשלוש רמות לפי רמת הסבירות של זיהום צולב. המוצר

 סביר שהמוצר – 3רמה ;  יש צורך בסימון זהיר של כל אלרגן רלוונטי– 2רמה ; בסימון זהיר אין צורך –

אם הוחלט . ויש לסמן את האלרגן ברשימת הרכיבים של המוצר, מכיל כמויות לא מבוטלות של האלרגן

   X."82עלול להכיל "ייכתב מתחת לרשימת הרכיבים , כי יש צורך בסימון זהיר

ומוצרי מזון ) מזון מהונדס (מוצרי מזון שעברו שינויים גנטייםקף חובה לסמן  נכנסה לתו2000בשנת 

    83.המכילים רכיבים שעברו שינויים גנטיים או נגזרת החלבון שלהם עברה שינויים מסוג זה

, )Australia Organic Food Labeling Guidelines (מוצרי מזון אורגנייםפי המדריך האוסטרלי לסימון - על

מוצרים "יכולים להיות מסומנים כ) לא כולל מים ומלח( של הרכבם אורגני 100%-ם שרק מוצרי

 מרכיביו 95%רק אם ) organic" (מוצר אורגני"מוצר יכול לקבל סימון ). organic 100%" (100%אורגניים 

. ם מרכיביו אורגניים שהוא מכיל רכיבים אורגניי70%-95%-אפשר לציין על מוצר ש. או יותר אורגניים

   84. רכיבים אורגניים70%- אין לציין מידע כלשהו על מקורות אורגניים על מוצרים שבהם פחות מ

                                                 
  .על פורמולות לספורטאים ועל מזון מהונדס גנטית, על מזון לתינוקות,  למשל חובת רישום אזהרות על חלב 79
  ".פחות מלח"ו" מכיל כולסטרול מופחת", "עשיר בסיבים", "לסידןמקור טוב : " טענות לדוגמה 80

81 Food Standards – Australia New Zealand, "Reading Labels for Healthier Eating – User Guide to Food 
Labeling", http://www.foodstandards.gov.au/consumerinformation/foodlabelling/interactivelabelpost3614.cfm, 
last visit: January 4th 2010.  

תי טן ואלו- אורלי אלמגור: כתיבה, סימון גלוטן במוצרי מזון והשפעתו על חולי צליאק, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 82
    doc.02388m/docs/data/mmm/il.gov.knesset.www://http :2010 בינואר 4, וייסבלאי

83 Organic Consumer Organization, "Mandatory Labels for GE Foods in Australia and New Zealand" 
http://www.organicconsumers.org/ge/auslabels.cfm, last visit: January 11th 2010.   

84 Organic Guide, "Organic Certification and Labeling in Australia", http://www.organicguide.com/australia/ 
organic-certification-and-labelling-in-australia/, last visit: January 11th 2010.   
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   יפן  .7

.  קובעים שיטות לסימון מזוןQuality Labeling Standards(85(תקני איכות לסימון מוצרי מזון , ביפן

 Japanese( חוק התקנים החקלאיים –תקנים אלו מתבססים על החקיקה להסדרת סימון מזון 

Agricultural Standard Law ( וחוק הסניטציה של המזון)Food Sanitation Law.(86   

החקיקה . סימון מוצרי מזון מטופל בחקיקה של יפן בדרך שונה מזו הנהוגה במדינות שנסקרו במסמך זה

ן טרי מזו: העוסקת במוצרי מזון קובעת את אופן הסימון של מזון ארוז לפי שלוש קטגוריות עיקריות

)Quality Labeling Standard for Fresh Foods, for Fishery Products and for Brow Rice and Polished Rice( ,

 Genetically(ומזון מהונדס גנטית ) Quality Labeling Standard for Processed Foods(מזון מעובד 

Modified Foods.(87ענות התזונתיות והבריאותיות מוסדרים גם ביפן הסימון התזונתי והט,  כמו בישראל

  . בתקנות של משרד הבריאות

  :להלן שלוש הקטגוריות העיקריות של מזון

 מזון טרי -

חווה חקלאית או , למשל משק בית(מקום גידולו , שם המזון: ספקי מזון טרי חייבים לסמנו כדלקמן

נוסף , והיצרן חייב לציין, ן מיוחדסימון אורז נעשה באופ. ופרטי המגדל) הנמל שממנו הגיעו מוצרי דגים

חובה לציין את התאריך שבו  88"ליטוש"ואם אורז עבר תהליך , את משקל המוצר, ר צויןעל מה שכב

  . התהליך בוצע

" אחר"מותר לציינו ברשימת הרכיבים על האריזה כ, כאשר משתמשים במזון טרי כרכיב במזון מעובד

  .    ולא להציג עליו מידע מלא

  ד מזון מעוב -

, משקלו, רכיבי המוצר, בתקנות נקבע כי יש להציג על התוויות של מוצרי מזון מעובד מידע כגון שם

  . הוראות אחסון ופרטים מלאים של היצרן, תאריך תפוגה

את סדר הצגת הרכיבים , את גודל האותיות, התקנות קובעות את אופן הצגת המידע על אריזת המוצר

כאשר משקלם של (ואת המקרים שבהם לא חובה להציג רכיבים , )סדר יורד לפי משקלם במוצר(

  ).  מהמשקל הכללי של המוצר5%- הרכיבים קטן מ

  מזון מהונדס  -

 Genetically Modified Foods" (מזון מהונדס: "מוצרי מזון מהונדסים גנטית מחויבים בסימון מיוחד

(GM foods) .(ה של תאי המזון מהונדס מוגדר כמזון שעבר שינוים גנטיים ברמ-DNA או שינויים גנטיים 

 נרשמו ביפן שישה מוצרי מזון מתוצרת חקלאית שחובה 2006מאז שנת . בחלבונים הנגזרים מתאים אלו

                                                 
85 Ministry of Agriculture, Forestry and Fishiness of Japan (MAFF), "Food Labeling & Japanese Agricultural 

Standard", http://www.maff.go.jp/e/jas/review.html, last visit: January 3rd 2010.   
86 Ibid.   
87 Quality Labeling Standard for Fresh Foods, Notification No. 514 of the Ministry of Agriculture, Forestry 

and Fisheries of March 31, 2000, (Unofficial Translation, The legally binding text is Japanese only), 
http://www.maff.go.jp/e/jas/labeling/pdf/fresh01.pdf, last visit: January 3rd 2010.    

   . אורז לבןבמטרה לקבל  שלוחיצוניתהכבה ש באמצעות הורדת ה אורז מלאהוא תהליך עיבוד של" ליטוש אורז" 88
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מוצרים מאותה קבוצה שלא עברו . ובהם פולי סויה, GM Productבסימן " מהונדסים"לסמן כמוצרים 

  .  בדקים והרשימה מתעדכנת בכל שנההמוצרים נ. non-GMשינויים גנטיים אפשרת לסמן בסימן 

  

הסימון התזונתי ). Nutrition Labeling Standards 89( מוסדר בסטנדרטים לסימון תזונתי הסימון התזונתי

, פחמימות, שומן, ועל רכיבים תזונתיים כגון חלבון) energy value(הוא מידע על הערך התזונתי של מוצר 

, השומן, ין על המוצר מידע על ערכו התזונתי ועל כמות החלבוןחובה לצי. מינרלים וויטמינים, נתרן

מלבד מוצרים שיש עליהם , אין חובה לציין מידע תזונתי נוסף על כל המוצרים. הפחמימות והנתרן בו

  .     טענה תזונתית כלשהי

המזון .  רק אם המוצר עמד בקריטריונים שקבע המשרדמותרת על מוצר מזון מסוים טענה בריאותית

מזון עם תוספות תזונתיות : שנטענה לגביו טענה בריאותית נחלק לשתי קטגוריות לפי הפונקציה שלהם

מזון בעבור צרכנים בעלי ;  יש להביא מידע על תוספות תזונתיות על אריזתם–) ויטמינים ומינרלים(

, לוגית על גוף האדם מזון בעל השפעה פיזיו–) foods for special health uses(צרכים בריאותיים מיוחדים 

כל . פורמולות לתינוקות ומזון לקשישים עם בעיות לעיסה ובליעה, כגון מזון מיוחד לנשים בהיריון

  . הטענות על גבי מוצרי מזון חייבות להיות רלוונטיות ומבוססות על מחקר מדעי

  

החוק קובע . רגנישקובע סטנדרטים לגידול מזון או, םיבחוק התקנים החקלאי מוסדרסימון מזון אורגני 

גידול . כי מוצר אורגני הוא מוצר שאינו מכיל רכיבים כימיים ולא עבר שינויים גנטיים ועיבודים אחרים

מוצר "מוצר יכול להיות מסומן כ. 'דשן כימי וכו, המוצר נעשה ללא שימוש בחומרי הדברה כימיים

מותר " מוצר אורגני"ימון מוצר כ ס90).לא כולל מים ומלח( מרכיביו אורגניים 95%אם לפחות " אורגני

  ). 2005שנת מ תקנה על פי(תהליך קבלת האישור מוסדר בחוק . רק במוצרים שנבדקו וקיבלו אישור לכך

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
89 Ministry of Health, Labor and Welfare, Japan,  "Food with Health Claims, Food for Special Dietary Uses, 

and Nutrition Labeling", http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/fhc/index.html, last visit: 
January 3rd 2010.    

90 Overview of the Organic Japanese Agricultural Standard System,  
http://www.maff.go.jp/e/jas/specific/pdf/org01.pdf, last visit: January 11th 2010. 
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 . 2004ינואר , תעשיית מזון

 
• Canadian  International Food Policy Research Institute, "Labeling Policies of Genetically Modified 

Food", http://programs.ifpri.org/pbs/pdf/pbsbrieflabeling.pdf 
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 תשובה לבקשת מידע של מרכז ימכתב, משרד הבריאות, ר" שירותי הצלה וע–ר מנהלת תחום בכי, מירי כהן' גב •
 .2010 בינואר 27 - ו2010 בינואר 3, ל" דוא,המחקר והמידע של הכנסת

 .2009 בדצמבר 24, 2010 בינואר 12: ות טלפוןשיח, מנהל שירות המזון בפועל במשרד הבריאות, אלי גורדון' מר •
 . 2009 דצמבר :שיחת טלפון, ימכון וולקנ, עוזירביד ' פרופ •
 Authenticity assessment of“: מצגת תוצאות מחקר, מנהל המחקר החקלאי במכון וולקני, עוזי רביד' פרופ •

natural fruit flavor compounds in foods and beverages by Auto Headspace – SPME – Stereoselective 
– GC-MS”  ,2009דצמבר , ל"נשלחה בדוא.   
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• Ministry of Health, Labor and Welfare, Japan: http://www.mhlw.go.jp/   
• United States Department of Agriculture: http://www.ams.usda.gov/  
• U.S. Food and Drug Administration (FDA):  http://www.fda.gov/  
• World Health Organization: http://www.who.int/en/  
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 ת   צ   ה   י   ר
י לומר את האמת יכי על תישהוזהרלאחר , חיפהמ ,848744040. ז.נושא ת רפי אמסלם, מ"הח יאנ

 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן, עשה כןאאם לא  ,היה צפוי לעונשים הקבועים בחוקאוכי 

שוקחה ' ורג'בני גכנגד ( "הבקשה": להלן)המבקש בבקשה לאישור תובענה ייצוגית  הנני .1

ותצהירי זה ניתן בתמיכה לבקשה המוגשת ( "המשיבה" :להלן) 788049804. פ.ח – מ"בע

 .לכבוד בית המשפט המחוזי בחיפה

 

שמן תירס ] –של המשיבה במשך כשנה לרכוש את המוצר תינהגקודם להגשת בקשה זו  .2

 . רשתות המזון שופרסל ומגה באמצעותהיתר בין , ("המוצר": להלן) [ליטר 3בתכולה של 

 
 לבישול וסלט, ל מעולה לטיגון"עיוורת שהמוצר הנשלמה ואמונה ב מוצרהי לרכוש את נהגת .3

מוצרי דרך בה אני רוכש זאת באופן דומה ל ". מעולה" -וזאת בהסתמך על סימון המוצר כ

 .מזון אחרים שגם בהם אני מסתמך על סימון המוצר כאינדיקציה לטיב המוצר ואיכותו

לחשוב כי המוצר באמת מעולה , ל"מאופן הסימון הנ, יבהיותי צרכן מן המניין הושפעת

  .פני מוצרים אחרים של חברות מתחרות המשווקות מוצרים זהים-ועדיף על

 
, אזל המוצר מהמדפים, באחת הפעמים בהם באתי לרכוש את המוצר כהגדרתו לעיל .4

 .ליטרים של חברת שופרסל 3ונאלצתי לרכוש במקומו בקבוק שמן 

 
בטעם או אחר מהותי לא היה כל שוני , ערבעוד באותו ה, וצרבעת שצרכתי את המ .5

בשונה מבקבוקי שמן ו לדוגמאוזאת , בקבוק השמן של שופרסל לבין המוצרשהרגשתי בין 

לא ראיתי כל כמו כן  .זית בהם ישנם טעמים שונים התלויים באיכות המוצר ובאופן סימונו

וכחה בוק השמן של שופרסל או כל האו בבק/ו( כהגדרתו לעיל)אינדיקציה מסוימת במוצר 

לפנות לייעוץ  תיומשכך החלט, מוצר מעולה לעומת המוצר של שופרסלובר בכי אכן מד

 .משפטי מתאים בכדי לבדוק אם המשיבה נהגה ונוהגת לסמן את המוצר כדין

 
בניגוד לדין ובניגוד ינו הבמוצר " מעולה"בייעוץ משפטי שניתן לי נמסר לי כי הסימון  .6

כמו כן הבדיקה אשר נערכה העלתה נתונים קשים שלא ניתן להיוותר אדיש . לתקינה

בהיותו , בניגוד לתקינה הרלוונטית, אודותיהם כי לא רק שהמשיבה מסמנת את המוצר

אלא למעשה המשיבה מפרה אף באופן שיטתי וקבוע את  [בישול וסלט, מעולה לטיגון]

ח "שות והמתחייבות מהתקינה הרלוונטית וזאת כפי שעולה מדוחובות הסימון הנדר

 .הבדיקה ממכון התקנים הישראלי ואשר מעלה הפרות רבות ומרובות המדברות בעד עצמן

 
כי חופש , לאחר הייעוץ המשפטי ומשנמסרו לי תוצאות הבדיקה הרגשתי תחושות שליליות .7

ונים אל מול התאגידים מנוצל וחסר א, כעוס, הרגשתי מרומה, הבחירה נשלל ממני

ולגרום לי לחשוב , אשר בידם להטעות אותי כעולה על רוחם, המסחריים כדוגמת המשיבה

שכן המשיבה הגדירה אותו ותייגה אותו כשמן , כאלו קניתי מוצר טוב יותר בכספי

 . והכול בניגוד לדין, "מעולה"



 

משפטי אשר קיבלתי ייעוץ בבקשה הם על פי  87 -14 -ו 8, 6 -1 הריני להצהיר כי הסעיפים .8

 .ולמיטב אמונתי

 
 .אמתהוא וכי תוכן תצהירי  יזו חתימת, כי זהו שמימצהיר  וכיאנ .9
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