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    ר תביעה כתובענה ייצוגיתר תביעה כתובענה ייצוגיתר תביעה כתובענה ייצוגיתר תביעה כתובענה ייצוגיתווווששששייייבקשה לאבקשה לאבקשה לאבקשה לא
    

  : המשפט מתבקש להורות בזאת כדלקמ��בית
  

 �ו"לאשר את הבקשה להל	 כתובענה ייצוגית מכוח חוק תובענות ייצוגיות התשס  .א

  "). החוק:"להל	  (2006

א לחוק תובענות 10שת התביעה בהתא- לסעי, להגדיר את הקבוצה שבשמה מוג .ב

 :ייצוגיות כדלקמ	

 לגביה� לא קוימה החובה לסמ� את  לגביה� לא קוימה החובה לסמ� את  לגביה� לא קוימה החובה לסמ� את  לגביה� לא קוימה החובה לסמ� את טובי�טובי�טובי�טובי�אשר רכשו מוצרי� ואשר רכשו מוצרי� ואשר רכשו מוצרי� ואשר רכשו מוצרי� ו, , , , כל לקוחותיה של המשיבהכל לקוחותיה של המשיבהכל לקוחותיה של המשיבהכל לקוחותיה של המשיבה
מחיר ליחידת מחיר ליחידת מחיר ליחידת מחיר ליחידת (((( פי יחידת מידה בהתא� לתקנות הגנת הצרכ�  פי יחידת מידה בהתא� לתקנות הגנת הצרכ�  פי יחידת מידה בהתא� לתקנות הגנת הצרכ�  פי יחידת מידה בהתא� לתקנות הגנת הצרכ� ���� על על על עלאו הטובי�או הטובי�או הטובי�או הטובי�//// ו ו ו והמוצרי�המוצרי�המוצרי�המוצרי�

פגיעה בזכות האוטונומיה פגיעה בזכות האוטונומיה פגיעה בזכות האוטונומיה פגיעה בזכות האוטונומיה י וי וי וי ו נזק כלכל נזק כלכל נזק כלכל נזק כלכל לה� לה� לה� לה�ר�ר�ר�ר� וכתוצאה מכ" נג וכתוצאה מכ" נג וכתוצאה מכ" נג וכתוצאה מכ" נג2008200820082008, , , , חחחח""""התשסהתשסהתשסהתשס, , , , ))))מידהמידהמידהמידה
באשר באשר באשר באשר נאות נאות נאות נאות ההההגילוי גילוי גילוי גילוי הההההוסתר מעיניה� הוסתר מעיניה� הוסתר מעיניה� הוסתר מעיניה� עת עת עת עת , , , , ה נבונה וחסכוניתה נבונה וחסכוניתה נבונה וחסכוניתה נבונה וחסכונית לבצע קני לבצע קני לבצע קני לבצע קניובחופש הבחירהובחופש הבחירהובחופש הבחירהובחופש הבחירה

  . . . .  ועד לעצ� יו� זה ועד לעצ� יו� זה ועד לעצ� יו� זה ועד לעצ� יו� זה01010101/01/01/01/01/09/09/09/09למחיר ליחידת מידה כנדרש בתקנות החל מיו� למחיר ליחידת מידה כנדרש בתקנות החל מיו� למחיר ליחידת מידה כנדרש בתקנות החל מיו� למחיר ליחידת מידה כנדרש בתקנות החל מיו� 
  )"חברי הקבוצה":להל	     (

  לבקשה' נספח א�כ � סומכתב התביעהב "רצ***

  לבקשה 'בנספח �כ �ומ סתתצהיר התובעב "רצ***

 

כי נוסח ההחלטה ,  לחוק25 המשפט הנכבד לפי סעי, �י סמכותו לבית"להורות עפ .ג

בבקשה זו יפורס- בעיתו	 יומי ארצי וכ	 לית	 הוראות נוספות כפי שימצא לנכו	 

  . בדבר אופ	 הפרסו- כאמור או לקבוע כי המשיבה תישא בהוצאות הפרסו-

         רקע כללי רקע כללי רקע כללי רקע כללי----פתח דברפתח דברפתח דברפתח דבר

ושהוגשה במקביל להגשת הבקשה  אישורה כתובענה ייצוגית מתבקש כדלקמ	ש, התובענה .1
 ליחידת מידהמחיר (תקנות הגנת הצרכ	 פרה בוטה ויסודית של בה עוסקת, דנא

נועדו להקל על ו,)"התקנות: "להל	( 1/01/09 � אשר נכנסו לתוק, ב) 2008 �ח"התשס
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 האריזות ולקבל החלטה נבונה ציבור הצרכני- להשוות בי	 שפע המותגי- ובי	 שפע מגוו	
  . וחסכונית באשר לרכישת מוצר על סמ/ מידע השוואתי נגיש

 אשר ה ולהפר בבוטות צורמת את התקנותלעשות די	 לעצמה  אשר בחר,תעסקינ	 בעוסק .2
את חוסר השוויוניות הניכרת במערכת החוזית בי	 העוסק הר- לבי	  לצמצ-ו להג	 ונועד

 . הצרכ	 החלש

 ".הנתבעת "הוהמשיב". תהתובע "תקרא המבקשת, הדי	�ונחי- בכתבי בילמע	 זהות המ .3

להל	 דבריו של ,  מנת לסבר את האוז	 באשר למהות הקוגנטית של תקנות אילו�על .4
 :כלהל	, ת"כש- שפורס- במשרד התמ, ד יצחק קימחי"עו, הממונה על הגנת הצרכ	

רי מוצריה� בדר" של התקנות החדשות יקלו על חשיפת אות� עסקי� המעלי� את מחי" 
כל הקטנת כמות תבוא לידי .  כ"�מבלי לידע את הצרכני� על, הקטנת הכמות במוצר הארוז

ג� א� מחירו הכולל של המארז לא , ביטוי בעליית המחיר של יחידת המידה של המוצר
  "השתנה

סמו+ לכניסת� לתוק* של התקנות הנידונות סומ� , 12/08 �ב פרסו& אשר הופיע ב"רצ***
  לבקשה'נספח גכ

 ידי סג	 ראש הממשלה ושר �שהותקנו על) מחיר ליחידת מידה(תקנות הגנת הצרכ	  .5
 שלמחייבות את רשתות השיווק והמרכולי- במת	 מידע לצרכני- , אלי ישי, ת"התמ

 . הנמכרי- בסניפי הרשת, המחיר ליחידת מידה של המוצרי- השוני-

 ציג ולסמ	 את המוצר לרבות מחירוהל,  להוסי, על החובה הקיימתתתקנות אילו באו .6
 מנת לקבל �עללהתמצא בשפע המותגי- ובמגוו	 האריזות ונועדו להקל על הצרכני- 

 .  סמ/ מידע השוואתי קל ונגיש�עלהחלטה מושכלת וכלכלית באשר לרכישת מוצר 

תתאפשר לצרכני- השוואה נוחה בי	 , באמצעות האכיפה של תקנות אילויודגש כי  .7
שכ	 יישו- התקנות ,  של אותו מוצר ובי	 אריזות שונות של אותו מוצרמותגי- שוני-

הנמכרי- באריזות בגדלי- , יעזור לצרכ	 לבחור את גודל המארז הזול במוצרי- זהי-
  .ונפחי- שוני-

    הצדדיםהצדדיםהצדדיםהצדדים

 המסחרי לש-העונה , רקטי- טבעיי- ואורגניי-אמפעילה רשת סופרמ הינה  הנתבעת .8
, מגוו	 רחב של מזו	 בריאות ומזו	 אורגני על כל גווניובמסגרתה משווקת , "טבע קסטל"

בבעלות ... לחמי- ודגני- וכו, תוספי מזו	, פירות מוצרי חלב ומשקאות, לרבות ירקות
באזורי מסחר , רוב- ממוקמי- באזור המרכז,  סניפי- פעילי-12המשיבה כיו- 

 . אטרקטיביי- ומסחריי-

  )"נתבעת ה":להל	( 

הודפס מאתר של  ( זהות הנתבעת כש& שמופיע אצל רש& החברותב פירוט אודות"רצ***
 בקשה 'דכנספח מסומ� ) משרד המשפטי&
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נהגה לערו/ אשר במועדי- הרלבנטיי- לאירוע הבקשה , הינה צרכנית מ	 השורה, תהתובע .9
אצל הנתבעת בשל אורח חיי- בריא אותו סיגלה לעצמה ובשל השפע , קניות מעת לעת

 . אשר הוצעו בסניפיה של הנתבעת, בריאותהרב של מגוו	 מוצרי ה

 ועל כ	 נהגה לבצע רכישות מעת לעת יצוי	 כי התובעת מתגוררת בעיר הרצליה , זאת ועוד .10
 . הרצליה פיתוח רחוב המנופי- בבאחד מסניפיה של הנתבעת השוכ	 ב

 ")תהתובע:"להל�( 

 רקע עובדתירקע עובדתירקע עובדתירקע עובדתי

 מנת לרכוש מספר �על, תוחיה פייביקרה התובעת בסני, הנתבעת בהרצל 04/05/11 ביו- .11
חטי, בוטני- , רוטב סויה, פרימורחברת בי	 היתר מי0 תפוזי- של , מוצרי- בה- חפצה

 . ודבש

 

  'הכנספח מסומ� רכישת המצרכי& מאת הנתבעת ב הקבלה בגי� "רצ***
 .     לבקשה 

 .  גבי המדפי- נמכרו המוצרי- באריזות שונות ובגדלי- שוני-�על .12

מהי הקנייה המשתלמת ביותר , י- התקשתה התובעת להחליטבמעמד רכישת המוצר .13
אול- בשל אי בהירות המידע ולמרות שביקשה לרכוש מוצרי- אשר נוהגת לצרו/ , עבורה

 . רכשה אריזות כש- שיפורט בהמש/ בהרחבה, אות- דר/ קבע

ביצעה התובעת מחדש חישובי- בראשה וגילתה כי הקנייה אותה ביצעה , בחוזרה לביתה .14
 . יתה משתלמת בלשו	 המעטהלא הי

יצוי	 כי התובעת אינה נוהגת לעשות שימוש בסוכר לב	 ולכ	 ,  מנת לסבר את האוז	�רק על .15
 .  טבעי בלבדש שותה באמצעות דב היאממתיקה את המשקאות החמי- אשר

לא על , נזכרה התובעת כי בסני, לא היה סימו	 כלשהו של המחיר ליחידת מידה,  כ	�כמו .16
 .  על גבי המוצרי- עצמ-גבי המד, ולא

שבה התובעת אל הסני, וצילמה את אריזות המוצרי- וה	 את המדפי- על , בשל עניי	 זה .17
 . מנת להוכיח את תחושתה כי מדובר בתופעה שיטתית ולא במקרה

  לבקשה'כנספח וב התצלומי& של המוצרי& אות& רכשה התובעת מסומני& "רצ***

גילתה למעשה , חירי- בהתא- לאריזות השונותלאחר שהתובעת נוכחה לדעת את פער המ .18
 . כי בצעה רכישה בלתי כלכלית ובלתי חסכונית ולפיכ/ נגר- לה נזק כספי
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 :להל� החישוב שבצעה התובעת בהתא& לגדלי& ולנפחי& השוני& במוצרי& שרכשה

 

מחיר ליחידת   מחיר  מוצר
  מידה

 100 �מחיר ל
   ליטר 1/ 'גר

מי0 תפוזי- 
  ל" מ400פרימור 

   1 16.9   1 1.67  ח  " ש6.69

מי0 תפוזי- 
   ליטר 1פרימור 

14.69  1.49 1   14.69 1   

                                                                                                                                0.6941: הנזק הכספי  

  

 

מחיר ליחידת   מחיר  מוצר
  מידה

 100 �מחיר ל
   ליטר1/ 'גר

קיקומ	 רוטב 
  ל " מ296סויה 

 100�ל,   7.091   1 20.99
  ל "מ

70.9 1   

קיקומ	 רוטב 
   ליטר 1.2סויה 

 �ל,   1 4.5826   1 54.99
  ל  " מ100

45.826 1   

   1 7.43  :הנזק הכספי

 

מחיר ליחידת   מחיר  מוצר
  מידה

 100 �מחיר ל
   ליטר 1/ 'גר

יקי 'חטי, צ
  'גר20מאנקי  

   1 14.95  'גר10 � ל1.495   1 2.99

קי 'חטי, צי
  ' גר60מאנקי 

   1 11.60  ' גר10 � ל1.165   1 6.99

   1 0.66 : הנזק הכספי

  

מחיר ליחידת   מחיר  מוצר
  מידה

 100 �מחיר ל
 1/  ליטר 1/ 'גר
  ג "ק
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דבש קיבו0 ארז 
   גר-  500

 100�ל  1 5.598    1 27.99
  גר-

 55.98 1   

דבש קיבו0 ארז 
   קילו 1

 100 �ל, 1 4.49   1 44.99
  גר-  

  44.99 1   

   1 5.54  :הנזק הכספי

   1 14.324א& כ+ יוצא כי ס+ הנזק הכספי אשר נגר& לתובעת הינו בגובה של 

הרי כי , עולה כי בשל העובדה שהנתבעת לא קיימה את הוראות הדי	, לאור האמור לעיל .19
 נזק כלכלי והדר/ היחידה לאכו, על ,מסבה היא לציבור הצרכני- ולציבור לקוחותיה

ויוס, כי חר, . הינה בדר/ של הגשת תובענה ייצוגית, הנתבעת על קיומ	 של הוראות הדי	
הנתבעת ,  חלפו למעלה משנתיי- מאז כניסת	 לתוק, של התקנות האמורותהעובדה כי

  . עושה די	 לעצמה ולא טורחת לאכפ	

 המסגרת הנורמטיביתהמסגרת הנורמטיביתהמסגרת הנורמטיביתהמסגרת הנורמטיבית

  כללי.א

ייצוגיות נועד להסדיר באופ	 ממצה את הדיני- החלי- על הגשת תביעות חוק תובענות  .20
 . ייצוגיות בישראל

וכוללות בי	 השאר את המטרות של , 1המטרות שבייסוד החוק מפורטות בו בסעי,  .21
מת	 סעד ", " המשפט�מימוש זכות הגישה לבית", "אכיפת הדי	 והרתעה מפני הפרתו"

 ". הוג	 וממצה של תביעות, ניהול יעיל" וכ	 , "הול- לנפגעי- מהפרת הדי	

בענייני- המנויי- בתוספת , מתיר הגשת תביעה ייצוגית, חוק תובענות ייצוגיות,  כ	�כמו .22
או בענייני- בה- נקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית	 להגיש תביעה , השנייה לחוק

 :לחוק) א(3כאמור בסעי, . ייצוגית

כמפורט בתוספת השנייה או בעניי� שנקבע בהוראת חוק כמפורט בתוספת השנייה או בעניי� שנקבע בהוראת חוק כמפורט בתוספת השנייה או בעניי� שנקבע בהוראת חוק כמפורט בתוספת השנייה או בעניי� שנקבע בהוראת חוק אלא בתביעה אלא בתביעה אלא בתביעה אלא בתביעה , , , , לא תוגש תובענה ייצוגיתלא תוגש תובענה ייצוגיתלא תוגש תובענה ייצוגיתלא תוגש תובענה ייצוגית""""
 ". ". ". ". מפורשת כי נית� להגיש בו תביעה ייצוגיתמפורשת כי נית� להגיש בו תביעה ייצוגיתמפורשת כי נית� להגיש בו תביעה ייצוגיתמפורשת כי נית� להגיש בו תביעה ייצוגית

במקרה , בה	 נית	 להגיש תביעה ייצוגית, התוספת השנייה לחוק מונה רשימה של עילות .23
 : לתוספת וכלהל	1חלות העילות הקבועות בסעי, , שבפנינו

בי� א� התקשרו בי� א� התקשרו בי� א� התקשרו בי� א� התקשרו , , , , לקוחלקוחלקוחלקוחבקשר לעניי� שבינו לבי� בקשר לעניי� שבינו לבי� בקשר לעניי� שבינו לבי� בקשר לעניי� שבינו לבי� , , , , כ�כ�כ�כ�כהגדרתו בחוק הגנת הצרכהגדרתו בחוק הגנת הצרכהגדרתו בחוק הגנת הצרכהגדרתו בחוק הגנת הצר, , , , תביעה כנגד עוסקתביעה כנגד עוסקתביעה כנגד עוסקתביעה כנגד עוסק""""
 ". ". ". ". בעסקה או בי� א� לאובעסקה או בי� א� לאובעסקה או בי� א� לאובעסקה או בי� א� לאו

כאמור בהגדרת החוק ואילו הנתבעת " או לקוחה/הצרכ	 ו"התובעת הינה , א- כ/ בעניינו
 . כאשר במערכת יחסי- אילו חלי- מערכת חוקי הגנת הצרכ	, "העוסק"הינה 

להגיש תביעה ייצוגית וכאמור , זכאי- לחוק תובענות ייצוגית קובע את רשימת ה4סעי,  .24
 :לחוק) 1)(א (4בסעי, 
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המעוררת שעלות מהותיות של עובדה או המעוררת שעלות מהותיות של עובדה או המעוררת שעלות מהותיות של עובדה או המעוררת שעלות מהותיות של עובדה או , , , , ))))אאאא((((3333אד� שיש לו עילה בתביעה או בעניי� כאמור בסעי' אד� שיש לו עילה בתביעה או בעניי� כאמור בסעי' אד� שיש לו עילה בתביעה או בעניי� כאמור בסעי' אד� שיש לו עילה בתביעה או בעניי� כאמור בסעי' """"
 ".".".".המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� בש� אותה קבוצההמשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� בש� אותה קבוצההמשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� בש� אותה קבוצההמשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� בש� אותה קבוצה, , , , משפטמשפטמשפטמשפט

, לי הדי	 בעניינו מהות- של בעלאור המסכת העובדתית אשר פורטה לעיל ולאור, א- כ/ .25
בפרט ציבור לקוחותיה , נראה כי עילת התביעה של התובעת נוגעת לציבור צרכני- של-

ידו	 במסגרת תובענה ייצוגית לש- הגנה , ולכ	 ראוי כי אינטרס צרכני- אילו, של הנתבעת
 . על זכויותיה-

 �בקש לשכנע את ביתעל המ,  כ	 יוס, כי בשלב של הבקשה לאישור תביעה ייצוגית�כמו .26
א/ אי	 להעמיד בהקשר זה דרישות , המשפט כי עומדת לו לכאורה עילת תביעה אישית

 . מחמירות

 מג	 וקשת 2967/05א "שטרסברג כה	 בעניי	 זה במסגרת ע, להל	 דבריה של השופטת
 ): 19פסקה (312) 2(ד נא "פ, טמפו' מ נ"בע

להיות אחיד לכל , מבחינת נטל ומידת ההוכחה, 54נראה לי כי על המבח� למילוי התנאי� שבסעי' " 
 המשפט במידת �ועליו לשכנע את בית, ולגבי כל התנאי� הנדרשי� מהתובע, סעיפיו המשניי�

אחר כל דרישות , כי הוא ממלא לכאורה,  פי האמור בכתב התביעה בלבד�הסבירות הראויה ולא על
). א( א 54כאמור בסעי' , עילת תביעה אישיתשהראשונה בה� היא קיומה של , ולעניינו',  א54סעי' 
משו� שאלה עלולות להטיל על הצדדי� , לעניי� מידת השכנוע, להעמיד דרישות מחמירות מדיאי� 

, דבר העלול לגרו� להתמשכות המשפט,  המשפט עומס יתר בבירור הנושא המקדמי�ועל בית
 ידי �עלאת כל אלה יש למנוע . ציאלי�לכפילות בהתדיינות ולריפיו� ידיי� של תובעי� יצוגיי� פוטנ

 ...."קריטריו� מאוז� בנושא נטל ומידת ההוכחה הנדרשי� מהתובע הייצוגי

 עילת תביעה אישית כנגד לתובעתניכר כי מחד , וק אשר פורטו לעיללאור הוראות הח .27
ובשל העובדה בשל אי מילוי הוראות חוק ברורות , אכ	 נגר- לה נזק בפועלו, הנתבעת
בשל ומאיד/ .  ומרוקנת מתוכ	 את רצו	 המחוקקת בוחרת לעשות די	 לעצמהשהנתבע

מתעוררת שאלה מהותית ה	 עובדתית וה	 משפטית המשותפת , הפרה זו מצד הנתבעת
 . לכלל חברי הקבוצה

 הפרת חובה חקוקההפרת חובה חקוקההפרת חובה חקוקההפרת חובה חקוקהעילת התביעה מכח עוולת עילת התביעה מכח עוולת עילת התביעה מכח עוולת עילת התביעה מכח עוולת 

 : להל	קובע את מהותה של עוולת הפרת חובה חקוקה כ,  לפקודת הנזיקי	63סעי,  .28

למעט ,  פי כל חיקוק�מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי- חובה המוטלת עליו על  .א
, נועד לטובתו או הגנתו של אד- אחר, לפי פירושו הנכו	,  והחיקוק�פקודה זו

  ...וההפרה גרמה לאותו אד- נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאילו נתכוו	 החיקוק

א- לפי , עשה לטובתו או הגנתו של פלונילעניי	 סעי, זה רואי- חיקוק כאילו נ  .ב
פירושו הנכו	 הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובת- או להגנת- של 

 . בני אד- בכלל או של בני אד- מסוג או הגדר שאת- נמנה אותו פלוני

ה	 על התובעת , נות מחיר ליחידת מידה נועדו להג	בפרט תק, מערכת חוקי הגנת הצרכ	 .29
העובדה כי הנתבעת נמנעה בשל , על ציבור הצרכני- אותו היא מבקשת לייצגוה	 

 . הרי כי אינה קיימה חובה המוטלת עלייה על פי חיקוק שבדי	, מלקיימ	
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 : 2008 �ח "התשס) מחיר ליחידת מידה(להל� תקנות הגנת הצרכ�  .30
  

        הגדרההגדרההגדרההגדרה. . . . 1111
 מטר מרובע של 1,  מטר1,  ליטר1,  קילוגר�1 – המחיר הכולל ל�" מחיר ליחידת מידה", בתקנות אלה

  .טובי�
  

        חובת הצגת מחיר ליחידת מידהחובת הצגת מחיר ליחידת מידהחובת הצגת מחיר ליחידת מידהחובת הצגת מחיר ליחידת מידה. . . . 2222
) 1: ( יציג את מחיר� ליחידת מידה, מציג� או מוכר�, עוסק המציע טובי� כמפורט להל� לצרכ�) א(

  ;טובי� הנמכרי� בתפזורת
  .שלפי חיקוק או תק� רשמי חובה לציי� על גביה� את כמות�, טובי� ארוזי� מראש) 2( 
מחיר� של מוצרי מזו� ארוזי� ומוצרי קוסמטיקה שמשקל� או , )א(על א' האמור בתקנת משנה ) ב(

  . מיליליטר100 גר� או 100יהיה ליחידת מידה של ,  ליטר1ג או " ק1 –נפח� קט� מ
  

  

        אופ� הצגת המחיראופ� הצגת המחיראופ� הצגת המחיראופ� הצגת המחיר. . . . 3333
ית� לייחס אות� מחיר ליחידת מידה יוצג במקו� הנראה לעי� ובספרות ברורות וקריאות באופ� שנ) א(

  .בקלות לטובי�
מחיר ליחידת מידה יסומ� על גבי הטובי� או אריזת� או על גבי תווית או שלט הצמודי� למד' ) ב(

, לחוק) ו( ג14שמונחי� עליו הטובי� ולעניי� טובי� הנמכרי� בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בסעי' 
  .יוצג המחיר ליחידת מידה בצמוד למחיר הטובי�

יוצג ג� המחיר , של טובי�) נטו(ובה לפי חיקוק או תק� רשמי לציי� את הכמות הנקייה קיימת ח) ג(
  באופ� האמור בתקנות משנה, )נטו(ליחידת מידה של הכמות הנקייה 

  ).ב(–ו) א(
  

        מחיר ליחידת מידה במכירה מיוחדתמחיר ליחידת מידה במכירה מיוחדתמחיר ליחידת מידה במכירה מיוחדתמחיר ליחידת מידה במכירה מיוחדת. . . . 4444
יציי� את ,  לחוק8מציג� או מוכר� במסגרת מכירה מיוחדת כהגדרתה בסעי' , עוסק המציע טובי�

העוסק רשאי לציי� ; בלא תנאי המכירה המיוחדת, המחיר ליחידת מידה לפי מחיר� הרגיל של הטובי�
ג� את המחיר ליחידת מידה של הטובי� במסגרת תנאי המכירה המיוחדת ובלבד שתהיה אבחנה ברורה 

  .בי� שני המחירי� כאמור
  
  לבקשה'  סומ� כנספח ז2008 – ח"התשס, ב תקנות הגנת הצרכ� מחיר ליחידת מידה"רצ***

להציג את המחיר ליחידת מידה במקו- על העוסקי- השוני- הוראות התקנות קובעות כי  .31
 � כמו.כ/ שנית	 לייחס	 בנקל לטובי	 הנרכשי-, ת וברורות ובספרות קריאוהנראה לעי	

בי  ג�המחוקק מחייב כי המחיר ליחידת מידה יסומ	 על גבי הטובי	 או אריזת- או על, כ	
 . תווית או שלט הצמודי- למד, הטובי	

המחוקק ביקש להקל על הצרכ	 ולאפשר לו באמצעות גילוי נאות והזרמת , נראה אפוא כי .32
 .  סמ/ מידע השוואתי נגיש�באשר לרכישת מוצר על, ביצוע החלטה נבונה וחסכונית, מידע

שפע , קוחותיהוהציעה לקהל ל, הוראות הללוההנתבעת התעלמה כליל מ, למצער יצוי	 כי .33
לבצע קניות תו/ התחשבנות כלכלית , רב של מוצרי- מבלי לית	 לו את חופש הבחירה

 . נבונה

    הפרת הוראות חוק הגנת הצרכןהפרת הוראות חוק הגנת הצרכןהפרת הוראות חוק הגנת הצרכןהפרת הוראות חוק הגנת הצרכן

 גבי הטובי	 עולה כדי הטעייתה כצרכנית �תטע	 כי אי סימו	 יחידות המידה על תהתובע   
 –א "התשמ, ת הצרכ	 לחוק הגנ2כאמור בסעי, , לרבות הטעיית- של כלל חברי הקבוצה

1981 .  
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  :קובע כדלקמ	, איסור הטעיהשעניינו ,  הגנת הצרכ	 לחוק2סעי, 
        ....2222        איסור הטעיהאיסור הטעיהאיסור הטעיהאיסור הטעיה

בכתב או בעל פה או בכל דר" בכתב או בעל פה או בכל דר" בכתב או בעל פה או בכל דר" בכתב או בעל פה או בכל דר" , , , ,  במעשה או במחדל במעשה או במחדל במעשה או במחדל במעשה או במחדל––––לא יעשה עוסק דבר לא יעשה עוסק דבר לא יעשה עוסק דבר לא יעשה עוסק דבר 
 העלול להטעות צרכ� בכל עני�  העלול להטעות צרכ� בכל עני�  העלול להטעות צרכ� בכל עני�  העלול להטעות צרכ� בכל עני� ––––אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

 לגרוע מכלליות האמור יראו עניני�  לגרוע מכלליות האמור יראו עניני�  לגרוע מכלליות האמור יראו עניני�  לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� בליבליבליבלי; ; ; ; )))) הטעיה הטעיה הטעיה הטעיה––––להל� להל� להל� להל�  ( ( ( (מהותי בעסקהמהותי בעסקהמהותי בעסקהמהותי בעסקה
        ::::סקהסקהסקהסקהעעעעאלה כמהותיי� באלה כמהותיי� באלה כמהותיי� באלה כמהותיי� ב

                ))))אאאא((((

                        ))))1111((((        ;;;;שירותשירותשירותשירות של נכס או  של נכס או  של נכס או  של נכס או הכמות והסוגהכמות והסוגהכמות והסוגהכמות והסוג, , , ,  המהות המהות המהות המהות,,,,הטיבהטיבהטיבהטיב

שפע , והציעה לקהל לקוחותיה, הנתבעת התעלמה כליל מההוראות הללו, למצער יצוי	 כי .34
לבצע קניות תו/ התחשבנות כלכלית  רב של מוצרי- מבלי לית	 לו את חופש הבחירה

 . נבונה

היא למעשה מעלימה , בשל העובדה שהנתבעת נמנעת מלציי	 את המחיר ליחידת מידה .35
 . פרט מהותי בעצ- העסקה, מעיני הצרכני-

 . כ/ שההטעיה הינה חמורה יותר, כי אותו פרט מהותי מעוג	 באופ	 חוקי,  כ/ יוס,�על .36

וחובת  וקת הצרכ�איסור ניצול מצד	 בנושא ,  לחוק הגנת הצרכ	4 � ו3סעי, ,  כ	�כמו .37
 : וכדלקמ	 הגילוי

 

        ....3333  ור ניצול מצוקת הצרכ� ור ניצול מצוקת הצרכ� ור ניצול מצוקת הצרכ� ור ניצול מצוקת הצרכ� איסאיסאיסאיס
בכתב או בעל פה או בכל דר" ,  במעשה או במחדל–לא יעשה עוסק דבר 

,  או הפעלה בלתי הוגנת עליובורתו, אחרת שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכ�
בתנאי� בלתי מקובלי� או בלתי סבירי� או לש� ,  הכל כדי לקשור עסקה

  .  לת תמורה העולה על התמורה המקובלתקב

          )ב(

 

        ....4444  חובת גילוי לצרכ�חובת גילוי לצרכ�חובת גילוי לצרכ�חובת גילוי לצרכ�
עוסק חייב לגלות לצרכ� כל פרט מהותי לגבי נכס שקבע השר באישור ועדת 

  . הכלכלה של הכנסת
          )ב(

כי ציבור הצרכני- אינו מגיע למרכולי- , תטע	 התובעת, סעיפי- אלוראות לאור הו
,  בראשוהמדויקי-י שאינו יודע לבצע את החישובי- ובוודא, כאשר מחשבוני כיס בידיו

  . ישנו ניצול ציני של בורות הצרכ	, ולכ	 באי רישו-  המחיר ליחידת מידה

    שיית עושר ולא במשפטשיית עושר ולא במשפטשיית עושר ולא במשפטשיית עושר ולא במשפטעעעע

 ידי  �באקט המחדלי אשר ננקט  על, כאמור לעיל ובמסכת העובדתית שתוארה בבקשה זו .38
יוצא אפוא כי , ראות המחוקקבפרט שוויו	 הנפש והאדישות באשר לקיו- הו תהנתבע

הל הצרכני- מידע עת גורעת מק, רכני-מתעשרת שלא כדי	 על חשבונ- של הצ הנתבעת
ובכ/ למעשה מאלצת את , אשר נועד לש- קנייה נבונה וחסכונית של הצרכ	, מהותי

כאשר הנשכר מכל אילו הינו העוסק ובמקרה , לבצע רכישות בלתי מושכלות, הצרכני-
 . שבפנינו הנתבעת

        פגיעה באוטונומיה של הפרטפגיעה באוטונומיה של הפרטפגיעה באוטונומיה של הפרטפגיעה באוטונומיה של הפרט

ראה , פיצוי בהקשרי- שוני-�הרי שזו הוכרה כבת, באוטונומיה של הפרטלעניי	 הפגיעה  .39
 בהקשר של 574) 3(99על �תק, בית חולי- כרמל'  מיאסה עלי דעקה נ2871/93א "למשל ע
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עניי	 : "להל	 (673) 4(ד נז"פ, ראבי'  תנובה נ1338/97א "ע, ביצוע הלי/ רפואי ללא הסכמה
. בהקשר של פגיעה ביכולתו של הצרכ	 להחליט מה להכניס לפיו וממה להימנע") תנובה

 ):673�672' עמ(בעניי	 דעקה נאמרו הדברי- הבאי- באשר לראש נזק זה 

א� הנזק הכרו" בפגיעה א� הנזק הכרו" בפגיעה א� הנזק הכרו" בפגיעה א� הנזק הכרו" בפגיעה , , , , השאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניי� זה היאהשאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניי� זה היאהשאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניי� זה היאהשאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניי� זה היא"
]. ]. ]. ]. נוסח חדשנוסח חדשנוסח חדשנוסח חדש[[[[כמובנו בפקודת הנזיקי� כמובנו בפקודת הנזיקי� כמובנו בפקודת הנזיקי� כמובנו בפקודת הנזיקי� ' ' ' ' נזקנזקנזקנזק''''בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא 

נוסח נוסח נוסח נוסח (((( לפקודת הנזיקי�  לפקודת הנזיקי�  לפקודת הנזיקי�  לפקודת הנזיקי� 2222מוגדר בסעי' מוגדר בסעי' מוגדר בסעי' מוגדר בסעי' " " " " נזקנזקנזקנזק""""המונח המונח המונח המונח . . . . יש להשיב לשאלה זו בחיוביש להשיב לשאלה זו בחיוביש להשיב לשאלה זו בחיוביש להשיב לשאלה זו בחיוב, , , , לדעתילדעתילדעתילדעתי
רווחה גופנית או רווחה גופנית או רווחה גופנית או רווחה גופנית או , , , , נוחותנוחותנוחותנוחות, , , , אבד� נכסאבד� נכסאבד� נכסאבד� נכס, , , , אבד� חיי�אבד� חיי�אבד� חיי�אבד� חיי�''''� � � � ומתייחסת לומתייחסת לומתייחסת לומתייחסת ל, , , , הגדרה זו היא רחבההגדרה זו היא רחבההגדרה זו היא רחבההגדרה זו היא רחבה). ). ). ). חדשחדשחדשחדש

        . . . . ''''וכל אבד� או חיסור כיוצאי� באלהוכל אבד� או חיסור כיוצאי� באלהוכל אבד� או חיסור כיוצאי� באלהוכל אבד� או חיסור כיוצאי� באלה, , , , או חיסור מה�או חיסור מה�או חיסור מה�או חיסור מה�, , , , ש� טובש� טובש� טובש� טוב

הרי כי הוסב לה ,  לקבוע כי לצד הנזק הכספי אשר נגר- לתובעת המשפט מתבקש�בית .40
זכות הבחירה לבצע , במוב	 זה שנגזלה מ	 התובעת, נזק שאינו ממוני בשל ההפרה הנידונה

נפגעה זכות האוטונומיה ,  ומשו- כ/,מוצרי- באופ	 חסכוני וכדאירכישות מושכלות של 
 . הסוגי- והאריזות, המיני-, צוי מבי	 שלל המוצרי-של התובעת לבחור את המוצר הר

 וכלפי קבוצת תת כלפי התובעו הנתבעוהתרשל, או במחדליה/במעשיה ו, זאת ועוד
 .הצרכני- אותה היא מבקשת לשרת

מי מטעמה לא מילא בקפידה , הברורות בכ/ שלמרות הוראות החוק ה התרשלתהנתבע .41
אחר הוראותיו והפר בי	 במעשה ובי	 במחדל את החובות המוטלות עליו מכוח	 של 

 . ההוראות

 פי החוק �או פיקחה כי מי מעובדיה או מנהליה נוהג על/הנתבעת לא וידאה ו,  כ	�כמו .42
 . ומקיי- את הוראותיו

הנתבעת . י לקוחות וצרכני-הנתבעת חייבת בחובת זהירות מושגית המוטלת על עוסק כלפ .43
או רישו- על גבי האריזות את / ומת	 שילוטחייבת ג- בחובת זהירות קונקרטית בעניי	 

 את חובות הזהירות ה כי הנתבעת הפריבר, מתיאור הנסיבות לעיל. המחיר ליחידת מידה
 .כלפי הלקוחות והצרכני- הפרה גסה ובוטה

 צהצהצהצההגדרת הקבוצה והסעדים להם זכאים חברי הקבוהגדרת הקבוצה והסעדים להם זכאים חברי הקבוהגדרת הקבוצה והסעדים להם זכאים חברי הקבוהגדרת הקבוצה והסעדים להם זכאים חברי הקבו

שבעקבות אישור התביעה כייצוגית על הרי , לחוק תובענות ייצוגיות) א (10י, בהתא- לסע .44
 : המשפט הנכבד להגדיר את הקבוצה אשר בשמה תנוהל התובענה�בית

יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל , , , ,  המשפט תובענה ייצוגית המשפט תובענה ייצוגית המשפט תובענה ייצוגית המשפט תובענה ייצוגית����אישר ביתאישר ביתאישר ביתאישר בית""""
לאחר המועד שבו אושרה לאחר המועד שבו אושרה לאחר המועד שבו אושרה לאחר המועד שבו אושרה לא יכלל בקבוצה אד� שעילת תביעתו נוצרה לא יכלל בקבוצה אד� שעילת תביעתו נוצרה לא יכלל בקבוצה אד� שעילת תביעתו נוצרה לא יכלל בקבוצה אד� שעילת תביעתו נוצרה , , , , התובענההתובענההתובענההתובענה

        ".".".".התובענה הייצוגית כאמור התובענה הייצוגית כאמור התובענה הייצוגית כאמור התובענה הייצוגית כאמור 

 :כי את חברי הקבוצה יש להגדיר באופ	 הבאהתובעת תטע	  .45

 לגביה� לא קוימה החובה לסמ� את  לגביה� לא קוימה החובה לסמ� את  לגביה� לא קוימה החובה לסמ� את  לגביה� לא קוימה החובה לסמ� את טובי�טובי�טובי�טובי�אשר רכשו מוצרי� ואשר רכשו מוצרי� ואשר רכשו מוצרי� ואשר רכשו מוצרי� ו, , , , כל לקוחותיה של המשיבהכל לקוחותיה של המשיבהכל לקוחותיה של המשיבהכל לקוחותיה של המשיבה
, , , , ))))מחיר ליחידת מידהמחיר ליחידת מידהמחיר ליחידת מידהמחיר ליחידת מידה(((( פי יחידת מידה בהתא� לתקנות הגנת הצרכ�  פי יחידת מידה בהתא� לתקנות הגנת הצרכ�  פי יחידת מידה בהתא� לתקנות הגנת הצרכ�  פי יחידת מידה בהתא� לתקנות הגנת הצרכ� ���� על על על עלאו הטובי�או הטובי�או הטובי�או הטובי�//// ו ו ו והמוצרי�המוצרי�המוצרי�המוצרי�

בזכות האוטונומיה ובחופש בזכות האוטונומיה ובחופש בזכות האוטונומיה ובחופש בזכות האוטונומיה ובחופש פגיעה פגיעה פגיעה פגיעה  נזק כלכלי ו נזק כלכלי ו נזק כלכלי ו נזק כלכלי ו לה� לה� לה� לה�����רררר וכתוצאה מכ" נג וכתוצאה מכ" נג וכתוצאה מכ" נג וכתוצאה מכ" נג2008200820082008, , , , חחחח""""התשסהתשסהתשסהתשס
באשר למחיר ליחידת באשר למחיר ליחידת באשר למחיר ליחידת באשר למחיר ליחידת נאות נאות נאות נאות ההההגילוי גילוי גילוי גילוי הההההוסתר מעיניה� הוסתר מעיניה� הוסתר מעיניה� הוסתר מעיניה� עת עת עת עת , , , , לבצע קניה נבונה וחסכוניתלבצע קניה נבונה וחסכוניתלבצע קניה נבונה וחסכוניתלבצע קניה נבונה וחסכוניתהבחירה הבחירה הבחירה הבחירה 

  . . . .  ועד לעצ� יו� זה ועד לעצ� יו� זה ועד לעצ� יו� זה ועד לעצ� יו� זה01010101/01/01/01/01/09/09/09/09מידה כנדרש בתקנות החל מיו� מידה כנדרש בתקנות החל מיו� מידה כנדרש בתקנות החל מיו� מידה כנדרש בתקנות החל מיו� 
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 : כלהל	 המשפט הנכבד מתבקש לפסוק הינ-�הסעדי- אות- בית .46

  .צו עשה וסעד הצהרתי  .א

 . כספיפיצוי   .ב

 המשפט הנכבד �בהתא- לשיקול הדעת הרחב המוענק לביתנית	 לפסוק סעדי- אילו  .47
תדירא� '  שהי נ1065/05. בתאהשופט בנימיני ' כפי שפסק כב, במסגרת תובענה ייצוגית

 : כלהל	)14/02/08נית� ביו& , פורס& בנבו(

מצריכה בירור של הסעדי� המבוקשי� בבקשה , חברי הקבוצההגדרת השאלות המשותפות לכלל "
 המשפט שיקול דעת רחב בעניי� אישור �מגמת החוק החדש להעניק לבית. לאישור התובענה הייצוגית

מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה , התובענה הייצוגית ודר" ניהולה
מת� פיצוי כספי או " לפסוק בתובענה ייצוגית ואילו כוללי�  לחוק ד� בסעדי� שנית�20סעי' . ייצוגית

  ". סעד אחר לחברי הקבוצה

 :לחוק נקבע כי) ג (20 בהתא- להוראות של סעי, .48

בי� , כול� או חלק� אינו מעשי בנסיבות העניי�,  המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה�מצא בית"
רשאי הוא להורות על , ה ובי� מסיבה אחרתמשו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סביר

כפי שימצא לנכו� בנסיבות , מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה כולה או חלקה או לטובת הציבור
 ". העניי�

 דרישה לצו עשה ולסעד הצהרתידרישה לצו עשה ולסעד הצהרתידרישה לצו עשה ולסעד הצהרתידרישה לצו עשה ולסעד הצהרתי

לפיו הנתבעת הפרה את הוראות , בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לית	 צו הצהרתי .49
 ).  מידהמחיר ליחידת(תקנות הגנת הצרכ	 

 המשפט הנכבד לית	 צו עשה ולהורות למשיבה לתק	 את הליקויי- �מתבקש בית,  כ	�כמו .50
 . שנמצאו ולסמ	 את מוצריה במחיר ליחידת מידה

כפי , א- להוראות חוק תובענות ייצוגיותסעדי- שכאלו הינ- אפשריי- וא, ראויי- בהת .51
מגדל חברה ' נדי טל נ גי21177/04) א"ת(א "השופט אלטוביה בבש' שנקבע בידי כב

 :כלהל�) 15/01/09 ,נבו(מ "לביטוח בע

הפרו המשיבות את חובת הגילוי היזו� המוטלת עליה� בכ" שלא הסבו את, כפי שנקבע לעיל"  

ל כי בעת השרות כפופה יכולת ניצול הפוליסות"תשומת לב� של המבוטחי� המשרתי� בצה  

, של התובעי� ולהעניק לה� את הסעדי�יש להיעתר לבקשת� , לפיכ". להוראות רשויות הצבא

...היינו תיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותד  

 לא נותר אלא לקבוע כיצד על המשיבות למלא אחר חובת הגילוי הייזו� בקשר ע� הוראות

יש להתייחס לנדרש מהמבטח בשני מועדי הזמ� הרלוונטיי� למידע, באשר לכ". הדי� הצבאי"  

ב עובר לכריתתו של הסכ� הביטוח ובמהל" תקופת הביטוח עוברהיינו בשל, נשוא התובענה  

בולטת"לכלול בפוליסת הביטוח פיסקה ,  על המשיבות–ראשית . לגיוסו של המבוטח ", 



�    �  

 

  טבע  קסטל

11 

המפנה את תשומת לב המבוטח כי השימוש בפוליסה, במשמעות שנית� למונח זה בדי� הביטוח  

 על המבטח ליידע –שנית . פע�כפו' בעת השרות הצבאי להוראות הצבא המשתנות מפע� ל

 במועד שמאפשר ביטול ההתקשרות , המבוטח לקראת מועד גיוסו הצפויתשלומי פרמיה 

."מבחינת גבית תשלומי פרמיה   

 שור 9386�03�09צ "בת 17/11/09 המשפט מיו- � החלטת בית,ראה בנוס,בהקשר זה  .52
 :מפעל הפיס' נ' ואח

הראויי- להיתבע לסעדי- הצהרתיי- אשר חלה באשר , לאור המסגרת הנורמטיבית  .53
כי הנתבעת ומהותי להצהיר יהא נחו0 , ניכר כי במקרה שבפנינו,  ייצוגיתבמסגרת תובענה

 . ולו בלבד למע	 לא ישונה מצב מעי	 זה בעתידהפרה את הוראות הדי	 

יופנה בית , צווי עשה כפיצוי בתובענה ייצוגית משפט ל�כעיגו	 להיעתרות- של בתי .54
נבו (מ "מחלבות גד בע'  דוד סלומו� נ3432/07א  "בבשיקה האמורה סבד לפהמשפט הנכ

( מ "בע)  ישראל )(מנועה וחיה (אי .פי . אי' אמיר רוזנברג נ) מרכז(צ "וכ� ת ) 03.09.09
 : ש- נקבע כי  ) 05.07.10, נבו 

והגברת ,  וחוק שיוויו� זכויות חניה לנכי�חוקתכליתה של התביעה מהסוג הנדו� היא אכיפת "

כמו , של אנשי� ע� מוגבלות ושל הציבור וגופי� רלבנטיי� אחרי�, המודעות להוראות החוקי�

להבטיח נגישות של אד� ע� מוגבלות , בי� היתר, חוק חניה לנכי� מטרתו. המפעיל בענייננו 

ב 4סעי' . גישה הנגישה היחידה אליה� היא דר" חניה הכרוכה בתשלו�למקומות ציבוריי� שה

בחוק מחיל על המפעיל או המחזיק של המקו� הציבורי חובה לשל� בעד חניה במקו� ככל 

 אד� ע� מוגבלות זכאי לפטור מתשלו� בעד �משמע . שנדרש מקו� חניה לאד� ע� מוגבלות

  .חניה במקו� ציבורי כאמור

המשיבה חדלה לגבות . פשרה המוצע מקד� תכליות אלו בצורה נאותהנראה לי כי הסדר ה

, על מכונות התשלו� וביציאה מהחניו�, הוצב שילוט בכניסה לחניו�. תשלו� מחברי הקבוצה

בכ" פעלה המשיבה ליידוע חברי . המודיע לחברי הקבוצה על זכות� לחנות ללא תשלו�

  .כ" ג� הושגו מטרות החוקי�ב. הקבוצה בדבר זכות� לפטור מתשלו� עבור החניה

כמו כ� נראה כי עקב הבקשה נושא הדיו� תדאג הרשות לכ" שהמפעיל החדש של החניו� שבא 

הרשות אמנ� לא הייתה צד בהלי" א" נכחה בדיו� . ינהג על פי הוראות החוקי�, תחת המשיבה

  .  נוכח בקשת המשיבה לצירופה כמשיבה נוספת בבקשת האישור16.2.10שהתקיי� ביו� 

אני ערה לכ" שההסדר אינו כולל השבה ואול� נראה לי כי בנסיבות העניי� שלפניי ההסדר סביר אני ערה לכ" שההסדר אינו כולל השבה ואול� נראה לי כי בנסיבות העניי� שלפניי ההסדר סביר אני ערה לכ" שההסדר אינו כולל השבה ואול� נראה לי כי בנסיבות העניי� שלפניי ההסדר סביר אני ערה לכ" שההסדר אינו כולל השבה ואול� נראה לי כי בנסיבות העניי� שלפניי ההסדר סביר 
 ".".".".למרות האמורלמרות האמורלמרות האמורלמרות האמור
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, לעוסקי- שוני- המשפט רואי- בחשיבות מת	 צווי עשה �פנינו רואות כי בתי, א- כ/ .55
ראוי , ובממשק למקרה שבפנינו, אשר עושי- די	 לעצמ- ומפרי- הוראות קוגנטיות בחוק

 ג גבי המוצרי- והטובי	 אות- מציעה לחו�נת	 הוראה חד משמעית לנתבעת לציי	 עלכי ת
   . לקוחותיה את המחיר ליחידות המידה

 הדרישה לסעד הכספי לתובעת ולחברי הקבוצה

חשוב לציי	  כי במסגרת בקשה לאשר תביעה כייצוגית אי	 חובה לכמת הנזק ולהציגו  .56
מח �בנק לאומי תק'  שגיב נ12904/00א "ש ב2033/00. א.בתכ/ ג- נפסק . במדויק

2003)4 (1249: 

אי� מוטלת עליו החובה . קיומו של נזק אישי כתוצאה ממעשי ההטעיה" הראה"המבקש "
את שיעור הנזק והיקפו , בשלב הדיו� בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, להראות או להוכיח

 ".שיראה כי נגר� לו נזק" די בכ""אלא , ואי� עליו לכמתו

בשל , בבקשה שבפנינו כש- שפורט במסכת העובדתית � נזקה הכספי של התובעת .57
רכשה התובעת מוצרי- אשר בסופו של יו- הוברר כי , ההפרות אשר בוצעו מצד הנתבעת

שכ	 לו הייתה רוכשת אריזה , בלתי חסכונית, הייתה בלתי נבונה, הקנייה שבצעה התובעת
, שהייתה משלמת עבור יחידת מידה היה נמו/ יותרנהיר כי המחיר , גדולה של אותו מוצר

שנכפה על התובעת בי	 המחיר ולכ	 נזקה הכספי של התובעת הינו הפרש המחירי- 
ששילמה בפועל לבי	 המחיר שהייתה משלמת אילו היו נפרשי- בפני התובעת המחיר 

 . התוא- לכל יחידת מידה

 . 14.3241  של ס/ת חושב באופ	 מדויק וסוכ- בס/ נזקה הכספי של התובע .58

  ההערכת הנזק הממוני אשר נגר& לחברי הקבוצ .59

לבחו	 את נתוני צור/  מנת להערי/ ולשו- את הנזק הממוני שנגר- לחברי הקבוצה יש �על .60
בחת/ והצלבה ח הזמנות סחורה אותה מבצעת הנתבעת "לרבות דו, המכירות של הנתבעת

א- בטר- הפרת חובת  אומר הווה, יחסי של מוצרי- ספציפיי- בטווח זמני- מסוי-
אריזות קטנות היה גבוה משיעור אחוז  שיעור אחוז הלקוחות אשר רכשהסימו	 נמצא כי 

הרי כי ההפרש בי	 אחוז , אריזות קטנות לאחר קיו- החובה הלקוחות אשר רכש
 . הרוכשי- אשר לה- נגר- נזק כפי שנגר- לתובעתכמות הלקוחות הינו 

מיועדת ,  ידי הנתבעת� מארקטי- המופעלת על� הסופרורשתכי מאחר ,  כ	 יוס,�כמו .61
 ומאחר ואי	 כיו- בשוק מתחרי- רבי- למהותה העסקית של לקהל צרכני- ספציפי

הרי כי נית	 לאמוד את שיעור חברי הקבוצה בנתוני- סטטיסטי- של התפלגות , הנתבעת
 . קהל לקוחות

 מנת להשוות �עלשל מומחה  יהא צור/ בהערכות סטטיסטיות וניתוח כי, זאת ועוד יוס, .62
לתקופה  ביחס של המוצרי- הארוזי- באריזות משקל או נפח קטני-את שיעור המכירות 

 .  לאחר קיו- החובהרלוונטית עובר לקיו- החובה וביחס לתקופה הרלוונטית 

 לגביו כמות ההזמנות �"נרכש"אשר נחשב כמוצר , או טובי	 /כמו כ	 נית	 לבחור מוצר ו .63
 . פק הרלוונטית הנה בשיעור גבוה באופ	 יחסי של המוצר מהס
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יודגש כי מלא הנתוני- הללו הנ- נתוני- ודוחות  המצויי- בידיעתה האישית והבלעדית  .64
 . עסקינ	 במידע שאינו מפורס- ואינו נגיש לידיעת הצרכני- , של הנתבעת 

ה שעל כ	 במידת הצור/ שומרת התובעת לעצמה את הזכות לעתור לבית המשפט בבק .65
 .למת	 צווי- ספציפיי- לגילוי המידע הדרוש

ויקת להערכת  בחינת מכלול הנתוני- הללו בידי מומחה תעניק אינדיקציה מד,כאמור .66
בות הפיצוי אותו יש לפסוק שיעור- של חברי הקבוצה לר, נזק- של חברי הקבוצה

 . לטובת-

ת את סכו- תעמיד התובע, בשלב זה ובהיעדר נתוני- ביחס לשיעור הנזק, לאור האמור .67
       .  25,000,0001התביעה של חברי הקבוצה בס/ של 

, מונחל מנגנו	 גמיש, לחוק התובענות הייצוגיות) א(20כי בהתא- לסעי, ,  כ	 יצוי	�כמו .68
 המשפט לקבוע כיצד נית	 יהא להוכיח את נזק- האישי של �אשר במסגרתו רשאי בית

רת הכספי- אשר לא ידרשו תועבר ית) 3) (א(20כאשר בהתא- לסעי, , החברי- בקבוצה
 . לאוצר המדינה

נית	 יהא לזהות בנקל חלק מחברי הקבוצה ולפצות- , במקרה שבפנינו כש- שפורט לעיל .69
שכ	 מדובר בקהל לקוחות ספציפי וברשת , בהתא- לניתוח נתוני- המצויי- ביד המשיבה

ידה ויתגלו במ, לחילופי	. אשר לה מתחרי- מועטי- בשוק, קמעונאות יחודית ביותר
נית	 יהא לייש- את עקרונות הפיצוי לטובת הציבור , קשיי- באיתור חברי הקבוצה

 . לחוק) ג(20הקבועי- בסעי, 

 התקיימות התנאים לאישור התובענה כייצוגית התקיימות התנאים לאישור התובענה כייצוגית התקיימות התנאים לאישור התובענה כייצוגית התקיימות התנאים לאישור התובענה כייצוגית 

 ויתר חברי הקבוצה לפיצוי ת התובעתזכאי, תו של הנתבע	או מחדליה/ ו	בשל מעשיה .70
 כמפורט או מדיני עשיית העושר ולא במשפט/ ות הצרכ	או מכח חוק הגנ/ ואו חוזי/נזיקי ו
 .לעיל

, התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה .71
  :כדלקמ	הינ	 , בי	 היתרו, שה	 יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהויש אפשרות סבירה 

  ? חברי הקבוצהאת ת הנתבעתה הטע-או מחדליה/ ו-הא- בפעולותיה 71.1

 ? כלפי חברי הקבוצה תהנתבעה הא- התרשל 71.2

 ? שלא כדי	 על חשבו	 חברי הקבוצה עת הנתבההא- התעשר 71.3

 ? בפרט תקנות ליחידת מידה את הוראות חוק הגנת הצרכ	ההא- הפר 71.4

 את האיזו	 השוויוני שביקש המחוקק ליצור בי	 מעמדו הר- של ההא- טשטש 71.5
 ?העוסק לבי	 מעמדו הנחות של הצרכ	

  ?ומה שיעורו, חברי הקבוצה נזקר- להא- נג 71.6

 מכל אחד 	יתובענה ייצוגית היא הדר/ היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני .72
 :ואחד מהשיקולי- הבאי- לא כל שכ	 ממשקל- המצטבר
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 . מספר חברי הקבוצה גדול ופיזור- רב 72.1

לכל אחד מחברי הקבוצה קיימת חוסר כדאיות בניהול הלי/ משפטי נפרד הואיל  72.2
 .והוא צפוי להוצאות וטרחה רבי- יחסית לסכו- העילה האישית

ג- א- היו חברי הקבוצה עומדי- על זכות- ונוקטי- הליכי- משפטיי- נפרדי-  72.3
כנגד הנתבעת היה הדבר גור- עומס מיותר על בתי המשפט לעומת דיו	 אחד 

 .ומאוחד בשאלות המשותפות לכל חברי הקבוצה כמפורט לעיל

 .יקות סותרותהצור/ להימנע מפס 72.4

לאישור תביעה זו כייצוגית קיי- יתרו	 ברור של הרתעת עוסקי- מפני הפרת  72.5
הרתעה זו נחוצה באופ	 כללי . החוק ונקיטת מעשי הטעיה כלפי הציבור הרחב

. שיוויו	 אינהרנטי בי	 העוסק ללקוחות� הטומ	 בחוב- איזכויות האד-בתחו- 
ח המודעות הגוברת של חשיבותה של הרתעה זו מקבלת משנה תוק, לנוכ

א/ האמצעי- , הרשויות במדינה לצור/ במת	 פיתרו	 אכיפתי הול- מחד גיסא
 . מאיד/ גיסא, האכיפה�הגורמי- לתופעת תת, המוגבלי- העומדי- לרשות	

נראה כי לא נגזי- א- נאמר שלאישורה של תביעה זו כייצוגית יש , מבחינה זו 72.6
ינטרסי- הציבוריי- של מדינת השלכות חברתיות רחבות והיא הולמת את הא

 .ישראל בשמירת החקיקה הצרכנית

לגבי חברי קבוצה רבי- אישורה של התביעה כייצוגית יגרו- להפסקת מרו0  72.7
ההתיישנות בתביעת- האישית ולכ/ שהנתבעי- יזכו מ	 ההפקר בתו/ עשיית 

על ידי הקטנת הסיכו	 הכרו/ בתביעות כתוצאה מחלו, הזמ	 , עושר ולא במשפט
 –	 מחדליה- והפרת התחייבויותיה- לבי	 המועד בו יוגשו תביעות אישיות שבי

 .א- וכאשר יוגשו

היעתרות בית המשפט הנכבד לבקשה זו תקד- את מטרת החקיקה בתובענות  72.8
 .  בכלל והחברתיתייצוגיות וה	 את מטרות החקיקה בתחו- החקיקה הצרכנית

אוכלוסיה ל, שפט המזכות גישה לביתאישור התובענה כייצוגית יאפשר  72.8.1
לפנות לבית המשפט בדר/ כלל לעמוד על זכויותיה ו ההמתקש
 .כיחידי-

והנורמה אכיפת הדי	 אישור התובענה כייצוגית יקד- מאוד את  72.8.2
 .	הרתעה מפני הפרתהראויה כמפורט לעיל ויתרו- רבות ל

אישור התובענה כייצוגית היא למעשה הדר/ היחידה העומדת בפני  72.8.3
בגי	 סעד הול-  שתאפשר לה- לקבל – ככולה  רובה–חברי הקבוצה 

 ; על יד-פרת הדי	הפגיעה שנפגעו מהנתבעי- כתוצאה מה

ניהול אישור התובענה כייצוגית היא למעשה הדר/ היחידה לקיי-  72.8.4
 . חברי הקבוצה כלפי הנתבעי-הוג	 וממצה של תביעות, יעיל

 ה	 על נוהל בדר/ הולמתינ- של כלל חברי הקבוצה ייוצג וייענקיי- יסוד סביר להניח כי  .73
 ; הכוחאות ידי התובעת וה	 על ידי ב
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התובע נפגעה פגיעה אישית עקב מחדלי .  עילה אישית נגד הנתבעתתלתובע 73.1
ה	 מבחינה ,  הזדהות מלאה ע- הקבוצה לגבי אותה פגיעהוהנתבעת המאפשרת ל

 .עובדתית ה	 מבחינה משפטית וה	 מבחינה רגשית

 .י- מלאה לגבי עילות התביעה ולקבוצה זהות אינטרסתלתובע 73.2

א בעל נכונות ונחישות לקיי- את י אמונה שלמה בצדקת התביעה והתלתובע 73.3
 .ההלי/ המשפטי

 חבר ה הינתשכ	 התובע, נ- של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו- לביעני 73.4
 .קבוצה טיפוסית שסבלה נזק באופ	 דומה לשאר חברי הקבוצה

לרבות פיצוי , - אלא לקד- מטרות ראויותכ אי	 מניעי- אחרי" או לבתלתובע 73.5
 .כמפורט בבקשה זו,  הדי	ת והפרות על מחדלי הנתבע

    סוף דברסוף דברסוף דברסוף דבר

תובענה ייצוגית זו הכרחית על מנת לממש זכאות- לפיצוי של חברי הקבוצה כלפי  .74
 המשפט הנכבד יתבקש לפסוק פיצויי ממוצע בס/ עשרות �בית, הנתבעת כפי שיובהר לעיל

 אי	 די בו כדי לתמר0 תובע לפתוח בהלי/ משפטי �סכו- זה, וצהשקלי- לכל חבר בקב
מורכב ומסוב/ כנגד גופי- עוצמתיי- במיוחד כדוגמת הנתבעת וראה בהקשר זה את 

 . 784' בעמ, 774) 5(ד מט"פ', זילברז3 ואח' נ'  טצת ואח4556/94א "ברעהדברי- שנאמרו 

  : כדלקמ	להורותמתבקש בית המשפט הנכבד , לאור כל האמור לעיל .75

לנהל ת להתיר לתובע, "תובענה ייצוגית"� כמפורט להל	 כהתובענהלאשר את  75.1
הכל כהגדרתה , "תובע מייצג"� כה ולאשר"תובענה ייצוגית"� כהאת תביעת

 . לחוק2בסעי, 

, קבוצה�להגדיר תת, לחילופי	. תנוהל התובענה הקבוצה שבשמהלהגדיר את  75.2
אשר אינ	 משותפות לכלל חברי ,  מתעוררות שאלות של עובדה או משפטהשלגבי

�לתת להורות על מינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג,  ובמקרה כזההקבוצה
הקבוצה ייוצג �ינ- של חברי תתישהדבר דרוש כדי להבטיח שענככל , הקבוצה

 .וינוהל בדר/ הולמת

ל השאלות שואת עילות התובענה לפרט בהחלטה לאישור התובענה כייצוגית את  75.3
  .משפט המשותפות לקבוצהעובדה או 

  .י-נתבע הסעדי- הלפרט בהחלטה לאישור התובענה כייצוגית את 75.4

תובענה את הלאשר המשפט הנכבד בית יתבקש , ולש- הזהירות בלבד, לחילופי	 75.5
קיומ- של בתו/ הבטחת , אמורי-ה ייצוגית א, א- לא התקיימו התנאי-כ

או בדר/ ,  או החלפת-אלה בדר/ של צירו, תובע מייצג או בא כוח מייצג תנאי-
 של חברי -עניינהוראות לש- הבטחת ייצוג וניהול  בהחלטתו ולית	 אחרת

  .ת ובתו- לבהקבוצה בדר/ הולמ
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יתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את התובענה , ולש- הזהירות בלבד, לחילופי	 75.6
, 	ילפי העני, לחוק התנאי- תובעתלא מתקיימי- לגבי הכייצוגית ג- א- 

 .  המייצג תו על החלפת התובעבהחלטולהורות 

בשיעור , כמפורט בבקשה זו, ובסעדי-תשלו- פיצוי כספי ב, לחייב את הנתבעת 75.7
לכל אחד מחברי הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד , ובאופ	 שיקבע

 : ובהקשר זהכאמור

וכיח את זכאותו לפיצוי כספי יהיה רשאי להכל חבר קבוצה להורות כי  75.7.1
כ "התובעת ולהורות כי בכ "ר שיוגש למשרד ב בתצהיאו לסעד אחר

 . לחוק) 1)(ב(20בהתא- להוראת סעי, " ממונה"�התובעת תשמש כ

על תשלו- פיצוי כספי בסכו- כולל ועל אופ	 חישוב להורות  ,חילופי	ל 75.7.2
, בי	 חברי הקבוצהחלוקתו להורות בדבר  וקבוצה חלקו של כל חבר

אחד , תר א- חבר קבוצההסכו- שתיוו של יתרת, באופ	 יחסי לנזקיה-
לא , זכאותו לפיצוי או לסעד לא הוכיח את, לא דרש את חלקו, או יותר

ובלבד שחבר  ,אותר או שלא נית	 לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת
הסעד  קבוצה לא יקבל פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או

חברי לאחר החלוקה לשנותרה יתרת סכו- ולהורות כי כל ; המגיע לו
 .לאוצר המדינהתועבר , הקבוצה כאמור

או לטובת , כולה או חלקה, להורות על מת	 כל סעד אחר לטובת הקבוצה 75.8
 .י	יכפי שימצא לנכו	 בנסיבות הענ, הציבור

 .הודעה לחברי הקבוצהפרסו- להורות על  75.9

או  א, א- לא אושרה התובענה הייצוגית המייצג לתובע על תשלו- גמוללהורות  75.10
  .הכרעה בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצהשלא ניתנה 

, הייצוגית את שכר הטרחה של בא הכוח המייצג בעד הטיפול בתובענהלקבוע  75.11
 .לרבות בבקשה לאישור

  
  
  
  

  __                                                        ______________________________  
  ד"עו, לו	 פד� שרו	 ענבר        ד"עו,    טלי לופו  
  התובעתכ "ב        כ התובעת"    ב  
              

 


