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  המשיבה

  

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  

בד בבד ע* הגשת התביעה העיקרית בתיק דנ� ,  לבית המשפט הנכבד להגיש,מתכבד בזאתהמבקש 

חוק : "להל� (2006�ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיותבקשה לאישור התביעה כייצוגית לפי הוראות , ")התביעה("

    .")תובענות ייצוגיות

  

�  . לבקשה זו"א"כנספח ב "כתב התביעה מצ 

  

� . לבקשה זו"ב"כנספח ב "מצ, מר משה סויסה, תצהיר המבקש 
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  :מבוא. א

  

 . עניינה במקרה בוטה במיוחד של הטעיה צרכנית– והבקשה לאשרה כייצוגית –תביעה זו  .1

 

מש� שני* , ועודה עושה כ�,  ועד ליו* הגשת הבקשה2006החל משנת , יצרה ומכרה, כי המשיבה, מסתבר .2

ענבי! ", בטעמי*, ל" מ500� ו ליטר1.5באריזות של " בתוספת ויטמיני!+ נביעות "את המוצר , אחדות

עת ") המשקאות"או /ו" המוצרי!: "יחדיו, להל�(, "לימו� ליי! עדי�"ו" תפוח עדי�", "אפרס עדי�", "עדי�

כי המשקאות ,  מקומות שוני! בכל בקבוק ובקבוק5 �זאת ב, ובניגוד מוחלט לדי�, בסימו� מטעה, ציינה

כי המוצרי* אוחזי* בכמות ויטמיני* ,  לכאורה,כדבר המלמד, "B ויטמיני! מקבוצה 5תוספת "אוחזי* ב

ה* אינ* כאלה ולא יכולי* כלל ,   מקו* שבפועל–" תוספת בויטמיני*"על מנת להקרא כבעלי , מספיקה

ובאופ� , שבה* נמוכה הרבה יותרשכ� כמות הויטמיני* , להקרא כמשקאות בעלי תוספת של ויטמיני*

על מנת שהמשקאות יוגדרו וייקראו כבעלי , ת שתהאהמותרהויטמיני* המינימלית מכמות , קיצוני

כלל לציי� באות! , עד כי אסור בדי�, כמות הויטמיני! כה נמוכה, ולמע� האמת, "תוספת ויטמיני*"

 .בכל אחד ואחד מאות! משקאות, כי יש בה! כלל ויטמיני! מאות! סוגי! שצויינו, משקאות

  

אלא יצאה בקמפיי� , ג האריזות"ע, מנוגד לדי�המשיבה אי� הסתפקה בסימו� המטעה וה, זאת ועוד .3

בה* התהדרה , 2006החל משנת , בטלווזיה ובעיתונות הכתובה, בכל רחבי האר., אדיר מימדי*, פרסומי

, כולו כאחד, תו* ששיווק המשקאות, כאמור דלעיל, B ויטמיני! מקבוצה 5כי המשקאות אוחזי* ב , היא

 . ותבויטמיני* אשר במשקא, עסק ועודו עוסק

  

וככל שהמודעות , מוצרי מזו� בריאי* יותר, לרכוש ולצרו�, החלו הצרכני* בעול* ובישראל, בשני* האחרונות .4

, נחשב כמזו� העשיר, מזו� בריא. בגי� רכישת מזו� בריא יותר, כ� מוציאי* הצרכני* כס/ רב יותר, עולה

 . והכל בהתא* לתצרוכת היומית המומלצת–בויטמיני* ובמינרלי* 

  

המצוי בכתובת , באתר האינטרנט שלה, � כותבת המשיבהוכ .5

http://www.neviot.co.il/beta/plus_vitamins.html  

  

, חלבוני!(הקלוריות  תורמי, )אבות המזו�(גופנו זקוק לרכיבי תזונה , על מנת להתקיי!"

  .למי! לוויטמיני! ומינרלי!, )סיבי! תזונתיי!, פחמימות

  
היות וה! משתתפי! , בגופנו וניי! לתפקוד� התקי� של רוב המערכותהוויטמיני! והמינרלי! חי

תפקוד , חילו- חומרי!, מהמזו� הפקת אנרגיה, תהליכי גדילה והתפתחות: בתהליכי! רבי!

  .ועוד ייצור ופירוק של חומרי! שוני!, מערכות שונות בגו-

  
הוא זקוק , הדרושי! לו היות וגופנו אינו יכול לייצר את רוב הוויטמיני! ואת כל המינרלי!

עלינו לספק לגו- ויטמיני!  מדי יו!. לאספקה חיצונית שלה! מ� התזונה אותה אנו צורכי!

  .ושותי! ומינרלי! מתו* מגוו� המזונות והמשקאות שאנו אוכלי!

  
: שכ� בלעדיה! לא יתכנו חיי!, שפרושה חיי! הש! ויטמי� נגזר מהמילה הלטינית ויטה

  .ולבריאותו  לתפקודו התקי� של הגו-הוויטמיני! חיוניי!

  
אי� הגו- מייצר כלל ואת  הוויטמיני! חייבי! להיות מסופקי! לגו- דר* התזונה כי את רוב!

  .מיעוט! אי� הוא מייצר תמיד בכמויות הנחוצות

  
מיליוניות הגר!  עד) ג"מ= מיליגר! (הוויטמיני! נחוצי! לגו- בכמויות זעירות של אלפיות 

  .(ג"מק = מיקרוגר!(
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  .ועלול לגרו! למחלה מחסור באחד או יותר מהוויטמיני! פוגע בתפקוד התקי� של הגו-

  
אופייניות שמקור� בחוסר של  כלומר מחלות, "מחלות חסר"במאה הקודמת היו שכיחות בעול! 

השכיחות של , בעול! המערבי הודות לשיפור המשמעותי בתזונה, כיו!. ויטמי� ספציפי בגו-
של מחסור חלקי בוויטמי� זה  נפוצי! למדי ה! מצבי!, אול!. ת החסר כמעט ואינה קיימתמחלו

הדרישות של הגו- לוויטמי� זה או אחר  ויתכנו ג! מצבי! שבה!")  קליני–מחסור תת ("או אחר 
  .עולות מעל לדרישה הרגילה

  
שהמזו� עובר והעיבוד  אבל לעיתי! רבות תהליכי התיעוש, אנחנו חיי! אומנ! בחברת שפע

אנחנו לא , צורכי! יותר קלוריות למרות שאנו, כ* שבפועל, גורמי! לירידה בתכולת הוויטמיני!
היא , אחת הטענות השכיחות, בנוס- .בהכרח מספקי! לגופנו את קצובת הוויטמיני! המומלצת

! את מעלי, האופייניי! לתרבות המערבית ,זיהו! אויר ועוד, לח0, שתנאי! סביבתיי! כגו� מתח
  .דרישות הגו- לוויטמיני!

  
הרי שאפילו , בכל מצב נתו� לאור העובדה שכולנו שואפי! לכ* שגופנו יתפקד בצורה אופטימאלית

. דהיינו בבריאות, האופטימאלי עלול לפגוע בתפקוד, ולו הקט� ביותר, חסר חלקי בוויטמיני!
אי� בדר* ,  הוויטמי� בגו-ברמות שבה! יש התדלדלות, שבשלבי החסר ההתחלתיי!, הבעיה היא

  "אות! כלל ביטויי! קליניי! ברורי! ולכ� קשה מאוד לזהות

  

ידוע היטב א/ , "בריאי*"והעובדה כי הצרכני* מעדיפי* כיו* מוצרי מזו� , טרנד הבריאות, כאמור דלעיל .6

ה מטעה עת בפועל סימו� ז,  ויטמיני*5שהעדיפה לסמ� על המשקאות כי הנ* אוחזי* תוספת של , למשיבה

" פרימיו*"תו� שהמשקאות מתחזי* להיות משקאות , מהמשקאות, והרבה, וזאת על מנת למכור, ומנוגד לדי�

 מקומות 5�ב" ויטמיני*"שכ� המשיבה סימנה על גבי האריזות את המילה , בויטמיני*" עשירי*"ומשקאות 

 .ובפועל ה* אינ* כאלה, שוני*

  

 .מזה שני* אחדות,  דלעילאשר צור� את המוצרי*, הינו צרכ�, המבקש .7

  

, מש� שני*, הרי שעל אריזותיה*, בה� רכש וצר� המבקש את אריזות המשקאות דלעיל, בכל התקופות .8

המבקש רכש את המשקאות בשל העובדה כי הנ* .  B ויטמיני! מקבוצה 5היה רשו* על כי ה* אוחזי* ב 

 .משקאות הנחזי* להיות עשירי* בויטמיני*

  

אוחזי* המה , שכ�, אינ* משקאות עשירי* בויטמיני*, כי משקאות המשיבה, המבקש גילה לדאבונו .9

על מנת , מכמות הויטמיני* המנימלית המותרת שתהא, ובאופ� קיצוני, בכמות נמוכה מאד מהמותר

עד כי , כמות הויטמיני! כה זניחה, ולמע� האמת, "תוספת ויטמיני*"שהמשקאות יוגדרו וייקראו כבעלי 

בכל אחד , כי יש בה! כלל ויטמיני! מאות! סוגי! שצויינו, כלל לציי� באות! משקאותהיה , אסור בדי�

 .ואחד מאות! משקאות

 

ושיהא כלל מותר לסמ� על אריזת* כי , על מנת שהמשקאות יהיו באמת בעלי תוספת בויטמיני*, זאת ועוד .10

ה או עולה על הערכי* הרי שתכולת הויטמיני* והמינרלי* חייבת להיות בו שוו, ה* מכילי* ויטמיני*

 : המפורטי* כדלהל�

  

  ג" מקA           100ויטמי�   

  ג" מקD          0.5וטמי�   

  ג" מE          1ויטמי�   

  ג" מקK          8ויטמי�   

 ג" מB1(        0.2ויטמי� (תיאמי�   
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 ג" מB2(      0.2ויטמי� (ריבופלאוי�   

 ג" מB3(    2 ויטמי� �ניאצי� (ניקוטיאמיד   

 ג" מB6          0.2ויטמי�   

  ג" מק20          ומצה פוליתח  

 ג" מB12          0.2ויטמי�   

  ג" מקc           10ויטמי�   

  ג" מק0.5            ביוטי�  

  ג" מקB5(    0.7ויטמי� (חומצה פנטותנית   

  ג" מ80            סיד�  

  ג" מ80            זרח�  

  ג" מ35          מגנזיו*  

  ג" מק15            יוד  

  ג" מ1            ברזל  

  ג" מ1.5            אב.  

  ג" מק7           סלניו*  

  ג" מ200            אשלג�  

  

ה* אינ* משקאות עשירי* , וא/ זניחה, המשקאות אוחזי* בערכי ויטמיני* הנמוכי* הרבה יותר,  בפועל .11

, "ויטמיני*" מקומות בה� צויינה המילה 5 �כפי שהסימו� המטעה באריזותיה* מנסה ללמד ב, בויטמיני*

על מנת שכלל יהא מותר ,  שבמינימליי*אלא א/ ה* אינ* אוחזי* בערכי* המינימליי*, ולא רק שכ�

 .מקו* בו ה* אינ* כאלה, כפי שצויי� בסימו� המטעה והאסור של המשיבה, לציי� כי יש בה* ויטמיני*

  

, ש הנכבד להוקיע סוג חמור וחסר תקדי* זה של הטעיית צרכני*"על ביהמ: מצב דברי* זה אי� לקבל .12

ש "כמו כ� מתבקש ביהמ. ו של מחיר כל מוצר ומוצרולהורות למשיבה לפצות את ציבור לקוחותיה בערכ

 .הנכבד לפסוק פיצוי בגי� פגיעה באוטונומיה של הפרט

  

  :א� זה כלל* של דברי* ולהל� פירוט*
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  הצדדי!. ב

  

  

המייצרת ומשווקת , הגדולה בישראל, "מי* בטעמי*"הינה יצרנית משקאות ה, חברה ציבורית, 1המשיבה  .13

בתוספת + נביעות ", משקה הקרוי, "מי* מינרליי* בטעמי*", 2006שנת וכ� החל מ, מי* מינרליי*

" תפוח עדי�", "אפרסק עדי�", "ענבי! עדי�", בטעמי*, ל" מ500� ו ליטר1.5באריזות של " ויטמיני!

 "). המשקאות"או /ו" המוצרי!: "יחדיו, להל�(, "לימו� ליי! עדי�"ו

  

� . לבקשה זו"ג"ח כנספב "ד/ פרטי המשיבה באתר משרד המשפטי* מצ 

 

�  . לבקשה זו"ד"כנספח ב "ד/ פרופיל חברה באתר האינטרנט של המשיבה מצ 

 

ובכלל זאת , י המשיבות מזה שני* רבות"המיוצרי* ע, הינו צרכ� של המשקאות נשוא תובענה זו, המבקש .14

סק אפר", "ענבי! עדי�", בטעמי*, ל" מ500� ו ליטר1.5באריזות של " בתוספת ויטמיני!+ נביעות "

 ").שמונה סוגי האריזות נשוא ההטעיה: "להל�" (לימו� ליי! עדי�"ו" תפוח עדי�", "עדי�

  

  

  רקע עובדתי. ג

 

י המשיבה "המיוצרי* ומשווקי* ע, את המשקאות נשוא תובענה זו, רכש וצר� מזה שני* אחדות, המבקש .15

 . דלעיל

  

, טי* המצוייני* על האריזותעשה זאת בשי* לב לפר, כאשר רכש המבקש את אריזות המוצרי* דלעיל .16

המבקש ראה את . דבר העובדה המצויינת כי המשקאות אוחזי* בתוספת ויטמיני*, ובכלל זאת ובראשית

 .במקומות שוני* בהיק/ האריזות השונות של בקבוקי המשקאות כול*, "בתוספת ויטמיני!"הביטוי 

  

אפרסק עדי� ולימו� , תפוח עדי�, בי* עדי�ענ(על ארבעת הטעמי* דלעיל , "+נביעות "על גבי אריזות המוצר  .17

אות* רכש , 1י המשיבה "המיוצרי* ומשווקי* ע) ל" מ500� ליטר ו1.5( סוגי הבקבוקי* 2�וב) ליי* עדי�

כי המשקאות ,  מקומות שוני! בכל בקבוק ובקבוק5 �זאת בו,, ללא יוצא מ� הכללתמיד צויי� , המבקש

על ,  לכאורה כי המוצרי* אוחזי* בכמות ויטמיני* מספיקהכדבר המלמד, "תוספת ויטמיני!"אוחזי* ב

 ".תוספת בויטמיני*"מנת להקרא כבעלי 

  

�  . לבקשה זו"�9ה "–" �1ה"כנספח ב "תמונות המוצרי* מצ 

  

�כי המשקאות אוחזי* ב, צויי� ברשימת הרכיבי*, על גבי אריזות המוצרי* כול*, זאת ועוד .18 

  

 "B12ויטמי� , חומצה פולית, B6ויטמי� , פאנטותניתחומצה , ניאצי�: Bויטמיני! מקבוצה "  

 

 .B5 וחומצה פאנטותנית הנה ויטמי� B3כי ניאצי� ששמו הנוס/ ניקוטינאמיד הנו ויטמי� ,  יצויי� .19
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מהי הכמות של כל , הרי שהמשיבה לא טרחה לפרט כלל, לבד מציו� רשימת הויטמיני* ברשימת הרכיבי* .20

 .וא/ זאת בניגוד לדי�, של המשקהל " מ100�ויטמי� וויטמי� המצוי ב

  

שכ� כמות הויטמיני* במשקאות הנה זניחה , לא טרחה המשיבה לציי� את כמות הויטמיני*, לא בכדי .21

שכ� לו הייתה המשיבה כ� , כתבנו, לא בכדי. ואסורה כלל לציו� וסימו� על גבי האריזות, באופ� קיצוני

כי בפועל , היה מלמד את הצרכני* כול*,  זההרי שסימו�, מציינת את ערכי הויטמיני* או כמות*

היה גור* לצרכני* כלל לא להסתמ� , דבר שמ� הסת*, המשקאות מכילי* כמות כה זניחה של ויטמיני*

 .ולהדיר ידיה* מלרכוש את המשקאות, במשקאות" תוספת ויטמיני*"על העובדה כי ישנה 

  

של " פלוס"כי ה, ת שוני* על גבי האריזותבחמישה מקומו, המשיבה סימנה על כל בקבוקי המשקה, כאמור .22

את ערכי הויטמיני* על , המשיבה לא פירטה, למרות זאת. הנו תוספת הויטמיני*, +"נביעות "המשקה 

 .ועל פרסומיה הרבי*, האריזות

  

�מיו* , 1.6.07מיו* , 18.2.07מיו* , 1.10.06מיו* , העתק פרסומי המשיבה בעיתונות הכתובה 

  . לבקשה זו"�6ו "–" �1ו"כנספח ב " מצ� 08.15.7 ומיו* 11.7.07

  

 ,html.vitaminsB_plus/beta/il.co.neviot.www://httpבכתובת , בדיקה באתר האינטרנט של המשיבה .23

 :המשיבה באתר האינטרנט שלהוכ� כתבה . ל משקה" מ100מלמדת עד כמה זניחה כמות הויטמיני* בכל 

  

 + הוויטמינים בנביעות כמות"  

  

 

" 

�  . לבקשה זו"ז"כנספח ב "העתק הפרסו* באתר האינטרנט מצ 

  

 :המצויי* במשקאות הנ* כדלהל�, המשיבה מציינת ומצהירה כי כמות הויטמיני*, כלומר .24

  

 .משקה) מיליליטר(ל " מ100בכל ) מיליונית הגר*= מיקרוגר* (ג " מק6  �חומצה פולית   .א

  

 .ל משקה" מ100בכל ) אלפית הגר*=מיליגר* (ג " מB6 – 0.01ויטמי�   .ב

  

 .ל משקה" מ100ג בכל " מ0.08 �) B5קרי ויטמי� (חומצה פאנטותנית   .ג
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 .ל משקה" מ100ג בכל " מק0.16 –) ו ניקוטינאמידא, B3קרי ויטמי� (ניאצי�   .ד

  

 .ל משקה" מ100ג בכל " מקB12 – 0.04ויטמי�   .ה

 

ללא יוצא מ� , אות* רכש המבקש, י המשיבה"המיוצרי* ומשווקי* ע, כול*, על גבי אריזות המשקאות .25

בתוספת  "כי המשקה הנו, על גבי כל אריזה ואריזה, לפחות בחמישה מקומות שוני*, תמידצויי� , הכלל

ללא כל ציו� בדבר ערכה , חומצה פוליתבה בעת כי ברשימת הרכיבי* סומ� כי המשקה מכיל , "ויטמיני*

 הרי שעיו� – ג" מק20 המאפשר סימו� כי המשקה מכיל חומצה פולית הנו שהמינימו!בעוד . המספרי

, ג" מק6 הנו רק ,ל של המשקה" מ100�מלמד כי כמות החומצה הפולית ב, באתר האינטרנט של המשיבה

 .מצוי במשקה,  המתיר סימו� כי הויטמי� חומצה פולית מהמינימו!30%קרי 

 

ללא יוצא מ� , אות* רכש המבקש, י המשיבה"המיוצרי* ומשווקי* ע, כול*, על גבי אריזות המשקאות .26

ספת בתו"כי המשקה הנו , על גבי כל אריזה ואריזה, לפחות בחמישה מקומות שוני*, תמידצויי� , הכלל

ללא כל ציו� בדבר ערכו , 6Bויטמי� בה בעת כי ברשימת הרכיבי* סומ� כי המשקה מכיל , "ויטמיני*

 הרי שעיו� באתר – ג" מ0.2 הנו 6B המאפשר סימו� כי המשקה מכיל ויטמי� שהמינימו!בעוד . המספרי

 %5קרי , ג" מ0.01הנו רק , ל של המשקה" מ100� ב6Bמלמד כי כמות הויטמי� , האינטרנט של המשיבה

 .מצוי במשקה, B6 המתיר סימו� כי הויטמי� מהמינימו!

 

ללא יוצא מ� , אות* רכש המבקש, י המשיבה"המיוצרי* ומשווקי* ע, כול*, על גבי אריזות המשקאות .27

בתוספת "כי המשקה הנו , על גבי כל אריזה ואריזה, לפחות בחמישה מקומות שוני*, תמידצויי� , הכלל

ללא כל , )5Bויטמי� (חומצה פאנטותנית ת כי ברשימת הרכיבי* סומ� כי המשקה מכיל בה בע, "ויטמיני*

 0.7 המאפשר סימו� כי המשקה מכיל חומצה פאנטותנית הנו שהמינימו!בעוד . ציו� בדבר ערכה המספרי

ל של " מ100�מלמד כי כמות החומצה הפאנטותנית ב,  הרי שעיו� באתר האינטרנט של המשיבה– ג"מ

מצוי ,  המתיר סימו� כי הויטמי� חומצה פאנטותנית מהמינימו!%11.42קרי , ג" מ0.08הנו רק , המשקה

 .במשקה

 

ללא יוצא מ� , אות* רכש המבקש, י המשיבה"המיוצרי* ומשווקי* ע, כול*, על גבי אריזות המשקאות .28

בתוספת "הנו כי המשקה , על גבי כל אריזה ואריזה, לפחות בחמישה מקומות שוני*, תמידצויי� , הכלל

, ששמו הנו ג! ניקוטינאמיד(ניאצי� בה בעת כי ברשימת הרכיבי* סומ� כי המשקה מכיל , "ויטמיני*

 המאפשר סימו� כי המשקה מכיל ניאצי� שהמינימו!בעוד .  ללא כל ציו� בדבר ערכו המספרי)3Bוויטמי� 

הנו רק , ל המשקה" מ100�� במלמד כי כמות הניאצי, הרי שעיו� באתר האינטרנט של המשיבה, ג" מ2הנו 

 . המתיר סימו� כי הויטמי� ניאצי� מצוי במשקה מהמינימו!%0.8קרי , ג" מק0.16

  

ללא יוצא מ� , אות* רכש המבקש, י המשיבה"המיוצרי* ומשווקי* ע, כול*, על גבי אריזות המשקאות .29

בתוספת "י המשקה הנו כ, על גבי כל אריזה ואריזה, לפחות בחמישה מקומות שוני*, תמידצויי� , הכלל

ללא כל ציו� בדבר ערכו , 12Bויטמי� בה בעת כי ברשימת הרכיבי* סומ� כי המשקה מכיל , "ויטמיני*

 הרי שעיו� – ג" מק0.2 הנו 12B המאפשר סימו� כי המשקה מכיל ויטמי� שהמינימו!בעוד . המספרי

, ג" מק0.04הנו רק , ל המשקהל ש" מ100� ב12Bמלמד כי כמות הויטמי� , באתר האינטרנט של המשיבה

 .מצוי במשקה, B12 המתיר סימו� כי הויטמי�  מהמינימו!20%קרי 
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שוק המי* "בכתבה שנשאה את הכותרת , יו* אחד, נתקל המבקש, במהל� גלישה ועיו� באינטרנט .30

 "THEושפורסמה באתר האינטרנט של העיתו� , " צובר תאוצה–בטעמי* הנשע� על טרנד הבריאות 

MARKER" ,ובה נכתב בי� היתר: 

  

  ...לא ברור כמה , יש ויטמינים"

(...)  

אבל מי שיתאמץ יוכל לפנות לאתר , אין ציון לגבי כמות הוויטמינים+ גם במותג נביעות
המתפאר בתוספת של חמישה , של החברה ולגלות שכמויות הויטמינים במשקה זה

צובה היומית המומלצת  בלבד מהק1.7%-0.7%נמצאות בטווח של , Bויטמינים מקבוצת 
כמובן שאם נגדיל את כמות המשקה שאנו . ל של משקה בכל ויטמין" מ100- למבוגרים ל

אך יש לקחת בחשבון שבהתאם נגדיל גם את , שותים נגיע לכמות ויטמינים גבוהה יותר
  .  "כמות הסוכר שהגוף שלנו צורך ביום

�  . לבקשה זו"ח"כנספח ב "העתק הכתבה באתר האינטרנט מצ 

  

, את תכולת הויטמיני* של המשקאות שהנו שותה, התובע מיהר לבדוק באתר האינטרנט של המשיבה .31

אוחזי* , נשוא התובענה, קרי המשקאות שהוא רכש וצר� אות*, ונדה* לגלות כי האמור בכתבה הנו נכו�

 .שלא לומר זניחה של ויטמיני*, בכמות מיזערית

 

הבי� , לה המבקש בעצמו על האריזות המוצרי* אות* רכשלרבות הממצאי* אות* גי, לאור האמור דלעיל .32

ובניגוד מוחלט , בסימו� מטעה, עת המשיבה ציינה, י המשיבה לרכוש משקאות"כי הוא הוטעה ע, המבקש

 ויטמיני! מקבוצה 5תוספת "כי המשקאות אוחזי* ב,  מקומות שוני! בכל בקבוק ובקבוק5 �זאת ב, לדי�

B" ,על מנת להקרא כבעלי , מוצרי* אוחזי* בכמות ויטמיני* מספיקהכי ה, לכאורה, כדבר המלמד

ה* אינ* כאלה ולא יכולי* כלל להקרא כמשקאות בעלי תוספת ,   מקו* שבפועל–" תוספת בויטמיני*"

הויטמיני* מכמות , ובאופ� קיצוני, שבה* נמוכה הרבה יותרשכ� כמות הויטמיני* , של ויטמיני*

, ולמע� האמת, "תוספת ויטמיני*" שהמשקאות יוגדרו וייקראו כבעלי על מנת, המותרת שתהאהמנימלית 

כי יש בה! כלל ויטמיני! , כלל לציי� באות! משקאות, עד כי אסור בדי�, כמות הויטמיני! כה נמוכה

 .בכל אחד ואחד מאות! משקאות, מאות! סוגי! שצויינו

  

, סר תקדי* זה של הטעיית צרכני*ש הנכבד להוקיע סוג חמור וח"על ביהמ: מצב דברי* זה אי� לקבל .33

ש "כמו כ� מתבקש ביהמ. ולהורות למשיבה לפצות את ציבור לקוחותיה בערכו של מחיר כל מוצר ומוצר

 .הנכבד לפסוק פיצוי בגי� פגיעה באוטונומיה של הפרט

  

  

  הטיעו� המשפטי. ד

  

 כללי  .א

  

ופ� ממצה את הדיני* החלי* על  נועד להסדיר בא– שנכנס לתוק/ בעת האחרונה –חוק תובענות ייצוגיות  .34

 .הגשת תביעות ייצוגיות בישראל

 



  

 

  
  

9  

אכיפת הדי� והרתעה "וכוללות בי� השאר את המטרות של , 1המטרות שביסוד החוק מפורטות בו בסעי/  .35

ניהול "וכ� " מת� סעד הול! לנפגעי! מהפרת הדי�", "מימוש זכות הגישה לבית המשפט", "מפני הפרתו

 ."ביעותהוג� וממצה של ת, יעיל

  

או בענייני* , חוק תובענות ייצוגיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בענייני* המנויי* בתוספת השניה לחוק .36

 :לחוק) א(3כאמור בסעי/ . בה* נקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש תביעה ייצוגית

  

 או בעני� שנקבע כמפורט בתוספת השניה לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה  "

 "וראת חוק מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגיתבה

  

העילות הקבועות , לענייננו. התוספת השניה לחוק כוללת רשימה של עילות בה� נית� להגיש תביעה ייצוגית .37

 : לתוספת היא הרלוונטית1סעי/ 

  

  "ג! א! לא נכרתה ביניה! עיסקה, תביעה של צרכ� כנגד עוסק) "1 (

 

, לענייננו. יצוגיות קובע את רשימת הזכאי* להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית לחוק תובענות י4סעי/  .38

 :לחוק) 1)(א(4רלוונטי סעי/ 

  

המעוררת שאלות מהותיות , )א(3 אד! שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי- "

 בש! –של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברי! הנמני! ע! קבוצת בני אד! 

 ";אותה קבוצה

 

על המבקש להראות כי עומדת לו עילת , על מנת להיות זכאי* להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית, כלומר .39

וכ� כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה , תביעה באחד הענייני* המנויי* בתוספת השניה

 .ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי*

 

וכי עילת התביעה מעוררת , עומדת לו עילת תביעה כנגד המשיבותעל המבקש להראות כי , וליישו* לענייננו .40

 . שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל חברי קבוצת התובעי*

  

כאמור . חוק תובענות ייצוגיות קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק ברמה לכאורית, בנוגע להוכחת הנזק .41

 :לחוק) 1)(ב(4בסעי/ 

  

 די בכ* שהמבקש יראה כי –) א(1אמור בסעי- קט� בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד! כ"

 ." נגר! לו נזקלכאורה

 

 :הקובע כי, לחוק) א(8התנאי* לאישור תביעה ייצוגית מנויי* בסעי/  .42
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  :א! מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א( .8

  

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל  )1(

  ;  ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, רי הקבוצהחב

תובענה ייצוגית היא הדר* היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות  )2(

 ;העני�

קיי! יסוד סביר להניח כי ענינ! של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר*  )3(

 ;ההנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� ז; הולמת

קיי! יסוד סביר להניח כי ענינ! של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו!  )4(

  .לב

 

נראה כי עומדת , בשלב הראשו�. הרי שהדיו� משלב זה יחולק לשני שלבי*, בהתא* להוראות שפורטו לעיל .43

נעמוד על התקיימות , בשלב השני. וכי נגר* לו לכאורה נזק, למבקש עילת תביעה אישית כנגד המשיבה

 . לחוק8תנאי* לאישור התביעה כייצוגית המנויי* בסעי/ ה

  

  עילת התביעה מכוח חוק הגנת הצרכ�  .ב
  

  עילת ההטעיה

  

  :קובע את הבאות,  לחוק הגנת הצרכ�2סעי/  .44

  

  1איסור הטעיה. 2"

  

פה או בכל דר� �בכתב או בעל, במעשה או במחדל –לא יעשה עוסק דבר  )א(

בלי ; ) הטעיה–להל� (י בעסקה  העלול להטעות צרכ� בכל עניי� מהות–אחרת 

 :לגרוע מכלליות האמור יראו ענייני* אלה כמהותיי* לעסקה

  

 ;הכמות והסוג של נכס או שירות, המהות, הטיב )1(

  
 ; של נכסוהמרכיבי!הצורה , המשקל, המידה) 2(

  

של שמונת המוצרי* נשוא , יחד או לחוד, או מחזיקה/או משווקת ו/אחריותה של המשיבה כיצרנית ו .45

 :לחוק הגנת הצרכ� הקובע כי) ב(2קבועה במפורש בסעי/ , טעיההה

  

                                                

 .אינן במקור אלא אם נאמר אחרת,  כאן ובכל מקום אחר, ההדגשות1
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 לצרכי מסחר נכס שיש בו הטעיה ולא ישתמש בנכס יחזיקלא ייבא ולא ,  עוסקימכורלא ) ב(

 .כאמור למת� שירות

 

בחמש , הוטעה המבקש לרכוש משקאות הנחזי* להיות כמשקאות שעל אריזותיה* סומ�, לענייננו .46

כי המוצרי* , לכאורה, כדבר המלמד, "B ויטמיני! מקבוצה 5תוספת " אוחזי* בכי ה*, מקומות שוני*

ה* ,   מקו* שבפועל–" תוספת בויטמיני*"על מנת להקרא כבעלי , אוחזי* בכמות ויטמיני* מספיקה

שבה* שכ� כמות הויטמיני* , אינ* כאלה ולא יכולי* כלל להקרא כמשקאות בעלי תוספת של ויטמיני*

על מנת שהמשקאות , המותרת שתהאהויטמיני* המנימלית מכמות , ובאופ� קיצוני, רנמוכה הרבה יות

כלל , עד כי אסור בדי�, כמות הויטמיני! כה נמוכה, כאמור". תוספת ויטמיני*"יוגדרו וייקראו כבעלי 

בכל אחד ואחד מאות! , כי יש בה! כלל ויטמיני! מאות! סוגי! שצויינו, לציי� באות! משקאות

לחוק ומכ� שחזקה כי מדובר ) 2)(א(2או /ו) 1)(א(2כא� שמדובר בהטעיה הנופלת לגדרי סעי/  מ.משקאות

 ).מה שברור ג* לולא החזקות(בהטעיה בעניי� מהותי 

 

הוא , כי במשקאות כמות כה זניחה של ויטמיני* בניגוד לסימו� המטעה שעל אריזותיה*, לו ידע המבקש .47

או רוכש משקאות אחרי* אשר / והיה נמנע כלל מרכישת* ו,מעול* לא היה מסכי* לרכוש את המוצרי*

 .בה* כ� הייתה כמות ויטמיני* מספקת

  

וכי כתוצאה נגר* לו נזק , הסתמ� על ההטעיה, י המשיבה"המסקנה המתחייבת היא כי המבקש הוטעה ע .48

הוא ש, מוצרי*, מילי* אחרות, המוצא ביטוי בקבלת מוצרי* השוני* מהותית מהאמור על גבי האריזות

 . כלל לא נתכוו� לרכוש

  

המבקש זכאי לקבל לידיו את מלוא הסכו* ששיל* בגי� כל אריזה ואריזה של שמונת , בנסיבות אלו .49

 :נזקיו של המבקש מודגמי* בטבלה הבאה. נשוא ההטעיה, המוצרי*

  

 

  

מחיר ממוצע   מוצר

  של המוצר

  גובה הנזק

אפרסק +נביעות

   ליטר1.5עדי� 

  ח" ש6.75  ח" ש6.75

ענבי* + נביעות

   ליטר1.5עדי� 

  ח" ש6.75  ח " ש6.75

לימו� + נביעות

   ליטר1.5ליי* עדי� 

  ח" ש6.75  ח" ש6.75

תפוחי* + נביעות

   ליטר1.5עדי� 

  ח" ש6.75  ח " ש6.75

אפרסק +נביעות

  ל" מ500עדי� 

  ח" ש5.95  ח" ש5.95

ענבי* + נביעות

  ל" מ500עדי� 

  ח" ש5.95  ח " ש5.95

לימו� + נביעות

  ל" מ500ליי* עדי� 

  ח" ש5.95  ח" ש5.95
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תפוחי* + נביעות

  ל" מ500עדי� 

  ח" ש5.95  ח " ש5.95

 

המבקש מעמיד אפוא .  אריזות מכל סוג משקה10מערי� המבקש כי הוא רכש לפחות , למע� הזהירות בלבד .50

 . ח" ש508את תביעתו האישית בראש נזק זה על ס� של 

 

ומרגשות שליליי* הנלווי* לכ� דוגמת עוגמת נפש , של הרצו�סבל המבקש מפגיעה באוטונומיה , בנוס/ .51

רכש את , שהינו בעל מודעות צרכנית גבוהה לצריכת מוצרי מזו� בריאי*, המבקש. ורגשות כעס ומרמה

ובפועל הוברר כי רכש משקאות , המוצרי* במטרה לרכוש משקאות האוחזי* בכמות ויטמיני* ראוייה

 .ד לכתוב והמוצהר על גבי האריזהוזאת בניגו, שאינ* משקאות כאלו

  

 :השופטת נאור' נאמרו הדברי* הבאי* בידי כב, 682, 672) 1(פד נז, ראבי' תנובה נ 1338/97א "בע .52

  

  :השופטת נאור' כ� קבעה באותו עניי� כב

  

על כל , הנזק הלא ממוני שהתובע טוע� לו מאופיי� בתחושת הגועל הנובעת מכ שמדובר בסיליקו�

הטעיה . פיצוי�נזק מסוג זה הוא לכאורה נזק בר, לדעתי. אטיבי המלווה חומר זההמטע� האסוצי

אנו עוסקי� במוצר . בדבר תכולת החלב במקרה זה היא לכאורה בגדר פגיעה באוטונומיה של הפרט

 מי שרוצה למשל לצרו .זכות� של צרכני� היא לקבוע מה יכניסו לפיה� ולגופ� וממה יימנעו. מזו�

יחוש תחושת גועל ופגיעה ,  ויסתבר לו בדיעבד שהמזו� שהוצג תו הטעיה איננו כזה,רק מזו� כשר

והתברר לו בדיעבד שמזו� שפורס� כמזו� , כ יחוש ג� מי שצור רק מזו� אורגני. באוטונומיה שלו

מי שמבקש לקנות חלב דל שומ� דווקא לא יסכי� ע� כ שימכרו לו תו הטעיה מי שמבקש לקנות חלב דל שומ� דווקא לא יסכי� ע� כ שימכרו לו תו הטעיה מי שמבקש לקנות חלב דל שומ� דווקא לא יסכי� ע� כ שימכרו לו תו הטעיה מי שמבקש לקנות חלב דל שומ� דווקא לא יסכי� ע� כ שימכרו לו תו הטעיה . אורגני איננו כזה

בכל המקרי� הללו ובמקרי� רבי� אחרי� שנית� להעלות על . ולהפולהפולהפולהפ, , , ,  שיעור השומ� גבוה שיעור השומ� גבוה שיעור השומ� גבוה שיעור השומ� גבוהחלב שבוחלב שבוחלב שבוחלב שבו

לכל . א� שאי� עמה נזק גו� או סכנה ממשית לנזק גו�, ישנה פגיעה באוטונומיה של הפרט, הדעת

העדפות המבטאות לעתי� את האידאולוגיה שהוא מאמי� בה , צרכ� וצרכ� העדפות בנוגע למזונותיו

� נכוני� או בריאיכדר לחיי�מה קרה : זה שאינו שומר כשרות יוכל לומר לשומר הכשרות, אכ�. 

 לא זו השקפתו של מי שמבקש לשמור על כשרות  לא זו השקפתו של מי שמבקש לשמור על כשרות  לא זו השקפתו של מי שמבקש לשמור על כשרות  לא זו השקפתו של מי שמבקש לשמור על כשרות .לא נגר� ל כל נזק; א� אכלת מזו� שאינו כשר

 .או לאכול רק מזו� אורגני או מזו� דל שומ�או לאכול רק מזו� אורגני או מזו� דל שומ�או לאכול רק מזו� אורגני או מזו� דל שומ�או לאכול רק מזו� אורגני או מזו� דל שומ�

 

  ):דינה� לפסק13בפסקה (יה 'השופטת פרוקצ' וכ� קבעה כב

  

נייננו מדובר בהוספת מרכיב לדבר מאכל תו הפרת חובת התק� הרשמי בלא שהצרכ� ידע את דבר בע"
לשאלה . קיומו של אותו מרכיב במזו� שצר ובמציאות דברי� שבה אותו תוס� מזו� איננו מזיק לבריאות

, ברי�באיזו מידה עוגמת נפש של צרכ� במצב דברי� זה היא בבחינת נזק הנובע ממהלכ� הטבעי של הד
אכ� עשויי� להיות מצבי� קיצוניי� שבה� הטעיה לגבי . אי� תשובה אחידה אשר קורצה מעור אחד

עשויה להיות בעלת חשיבות מיוחדת לצרכ� , ג� כשאי� בה� נזק בריאותי, מרכיביו של מוצר אכילה
�ת מבחינת השקפת עולמו או עקב קיומה של העדפה מוגדר, למשל מבחינה ערכית, מהיבטי� שוני

כ למשל הצגת מוצר אכילה ככשר א� . למוצר בעל מרכיבי� מסוימי� לצור השגת תכלית ספיציפית
שומ� בעוד שלמעשה הוא � או הצגת מוצר כדל, או הצגת מזו� כמזו� אורגני א� שאינו כזה, שאינו כשר

י הוא נגר� עשויות במקרי� מסוימי� להוליד נזק לא ממוני שנית� לומר במידת ודאות כ אלה –שומ� �רב
    בסוג מקרי� אלה מצויה בלב. באורח טבעי ובמהלכ� הרגיל של הדברי� כתוצאה ישירה מעוולת הנתבע

 �  בי� העדפה שמקורה בערכי דת והשקפת–הצרכ� העדפה ברורה ומוגדרת למוצר בעל אפיו� מסוי

� הקלוריות  הקלוריות  הקלוריות  הקלוריות ובי� העדפה הבנויה על תכלית לשלוט בהיק�ובי� העדפה הבנויה על תכלית לשלוט בהיק�ובי� העדפה הבנויה על תכלית לשלוט בהיק�ובי� העדפה הבנויה על תכלית לשלוט בהיק�בי� העדפה הנובעת מערכי טבעונות , עול
פגיעה בהקשרי� אלה בזכותו של הצרכ� לבחור את המוצר . וכיוצא באלה ענייני�וכיוצא באלה ענייני�וכיוצא באלה ענייני�וכיוצא באלה ענייני�, , , , הנצרכות מהמזו�הנצרכות מהמזו�הנצרכות מהמזו�הנצרכות מהמזו�

  .ונזקו הכללי מפגיעה זו אינו קשה להוכחה, הראוי בעיניו היא פגיעה ממשית בתחו� העדפותיו כפרט
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וי לתת בידו כלי קיומה של העדפה מוגדרת וברורה של הצרכ� לרכוש מוצר בעל איכויות מוגדרות עש
. לגיטימי לתבוע את נזקו מהמשווק על הפרת חובתו שלא להטעותו לגבי תכונותיו של המוצר הנרכש

השותפי� , עילה מסוג זה עשויה במקרי� מתאימי� ג� להצדיק תובענה ייצוגית אשר את בני קבוצתה
תשובה לו קשה ומורכבת וה, אול� המקרה שלפנינו הוא שונה. נית� להגדיר בלא קושי מיוחד, לתובענה

  ."יותר

 

מה לצרו� , סבל המבקש מפגיעה באוטונומיה ונפגמה יכולתו להכריע בדבר הרכב מזונותיו, עקב ההטעיה .53

אשר ביקש לצרו� משקאות מעושרי* בויטמיני* ובמחזיקי* בתוכ* כמות ראויה , המבקש. וממה להימנע

לא משקאות המכילי* כמות זניחה ביותר של א, רכש בפועל משקאות שאינ* משקאות כאלו, של ויטמיני*

 .סבל המבקש מפגיעה באוטונומיה, ובכ�, וזאת בניגוד למוצהר על גבי אריזות המשקאות, ויטמיני*

 

 . 1,0004המבקש מערי� את הפגיעה באוטונומיה בס� של  .54

  

  הפרת חובה חקוקה

 

המורה אותנו באופ� ,  הנזיקי� לפקודת63יסודותיה של עוולת הפרת חובה חקוקה מנויי* בהוראות סעי/  .55

 :הבא

  

 למעט �פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי� חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק מ )  א(

, נועד לטובתו או להגנתו של אד� אחר, לפי פירושו הנכו�,  והחיקוק�פקודה זו 

�ולא; נזק שאליו נתכוו� החיקוק הוההפרה גרמה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו של 

לפי , א� החיקוק, אי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

  .התכוו� להוציא תרופה זו, פירושו הנכו�

  

א� לפי פירושו , עני� סעי� זה רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניל  )ב(

� של בניתגנאותו פלוני או לטובת� או להל הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו ש�

  ."אד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו פלוני� אד� בכלל או של בני

 

, המועצה המקומית בית שמש' ועקני� נ 145/80א "ראה ע(לעוולת הפרת חובה חקוקה חמישה יסודות  .56

החיקוק נועד לטובתו של ) ב(קיו* חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק ) א): (139' בעמ, 113) 1(ד לז"פ

הנזק אשר נגר* הוא ) ה(ההפרה גרמה לניזוק נזק ) ד(, המזיק הפר את החובה המוטלת עליו) ג(ק הניזו

 .מסוג הנזקי* אליו נתכוו� החיקוק

 

ואת הוראות התוספת השניה לתקנות ) ג (4את תקנה , )ב (4הפרה המשיבה את הוראות תקנה , לענייננו .57

 :וכלדלהל�, ")התקנות"להל�  (1993 –ד "התשנ, )סימו� תזונתי) (מזו�(בריאות הציבור 

  

  

  �בתקנות אלה . 1  
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למעט פירות וירקות טריי! ובשר , מזו� שנארז בידי יצר� בטר! שיווקו "–" מזו� ארוז מראש"

  ".ודגי! שלא עברו תהלי* עיבוד

 

  

  4   

רשאי אד! לסמ� מזו� בפרטי סימו� נוספי! , 3בנוס- לסימו� התזונתי כמפורט בתקנה ) א"(

ובסימו� ויטמיני! ומינרלי! , כול! או חלק!', ג�ו' בחלקי! ב, תוספת הראשונהכמפורט ב

  .'כמפורט בחלק ד

    

יכלול הסימו� התזונתי ג!  , בתוספת הראשונה' או ד' כלל סימו� המזו� פרט הנמנה בחלקי! ג)ב(

  ".את שיעורו במזו� של אותו פרט

  

לתוספת ' מו� כמפורט בחלק דלא יסומ� מזו� בסי, )א(על א- האמור בתקנת משנה ) ג (

אלא א! כ� תכולת הויטמיני! או המינרלי! בו שווה או עולה על הערכי! המפורטי! , הראשונה

  ".בתוספת השניה

  

  ))ג (4תקנה (תוספת שניה                "

  

  ג" מקA           100ויטמי�   

  ג" מקD          0.5וטמי�   

  ג" מE          1ויטמי�   

  ג" מקK          8ויטמי�   

 ג" מB1(        0.2ויטמי� (מי� תיא  

 ג" מB2(      0.2ויטמי� (ריבופלאוי�   

 ג" מB3(    2 ויטמי� �ניאצי� (ניקוטיאמיד   

 ג" מB6          0.2ויטמי�   

  ג" מק20          חומצה פולית  

 ג" מB12          0.2ויטמי�   

  ג" מקc           10ויטמי�   

  ג" מק0.5            ביוטי�  

  ג" מקB5(    0.7ויטמי� (חומצה פנטותנית   

  ג" מ80            סיד�  

  ג" מ80            זרח�  

  ג" מ35          מגנזיו*  

  ג" מק15            יוד  

  ג" מ1            ברזל  

  ג" מ1.5            אב.  

  ג" מק7           סלניו*  

  ג" מ200            אשלג�  

  

   לבקשה"ט"כנספח ב "העתק התקנות על התוספות מצ
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שכ� , ספת השניה לתקנותואת הוראות התו) ב (4הפרה את הוראת הוראות תקנה , כאמור, המשיבה

כי ה* מכילי* ויטמיני* וכלל לא טרחה לסמ� את ערכי הויטמיני* , המשיבה סימנה באריזות המשקאות

  . שצויינו שהמשקאות מכילי*

  

שכ� , ואת הוראות התוספת השניה לתקנות) ג (4הפרה את הוראת הוראות תקנה , כאמור, המשיבה, בנוס/

כי אוחזי* המה , י המשיבה בחמישה מקומות על גבי האריזה"עשסומנו , במשקאות נשוא התובענה

ערכי הויטמיני* או המינרלי* שלא צויינו על , לרבות בפרסומיה בעיתונות הכתובה, "תוספת ויטמיני*"ב

אינ* גבוהי* או שווי* למצויי� בתוספת , א� צויינו ופורטו באתר האינטרנט של המשיבה, האריזות

  :אלא נמוכי* מה*, השניה

  

ללא יוצא מ� , אות* רכש המבקש, י המשיבה"המיוצרי* ומשווקי* ע, כול*, על גבי אריזות המשקאות .58

בתוספת "כי המשקה הנו , על גבי כל אריזה ואריזה, לפחות בחמישה מקומות שוני*, תמידצויי� , הכלל

� בדבר ערכה ללא כל ציו, חומצה פוליתבה בעת כי ברשימת הרכיבי* סומ� כי המשקה מכיל , "ויטמיני*

 הרי שעיו� – ג" מק20 המאפשר סימו� כי המשקה מכיל חומצה פולית הנו שהמינימו!בעוד . המספרי

, ג" מק6הנו רק , ל של המשקה" מ100�מלמד כי כמות החומצה הפולית ב, באתר האינטרנט של המשיבה

 .מצוי במשקה,  המתיר סימו� כי הויטמי� חומצה פולית מהמינימו!30%קרי 

 

ללא יוצא מ� , אות* רכש המבקש, י המשיבה"המיוצרי* ומשווקי* ע, כול*, בי אריזות המשקאותעל ג .59

בתוספת "כי המשקה הנו , על גבי כל אריזה ואריזה, לפחות בחמישה מקומות שוני*, תמידצויי� , הכלל

ערכו ללא כל ציו� בדבר , 6Bויטמי� בה בעת כי ברשימת הרכיבי* סומ� כי המשקה מכיל , "ויטמיני*

 הרי שעיו� באתר – ג" מ0.2 הנו 6B המאפשר סימו� כי המשקה מכיל ויטמי� שהמינימו!בעוד . המספרי

 %5קרי , ג" מ0.01הנו רק , ל של המשקה" מ100� ב6Bמלמד כי כמות הויטמי� , האינטרנט של המשיבה

 .מצוי במשקה, B6 המתיר סימו� כי הויטמי� מהמינימו!

 

ללא יוצא מ� , אות* רכש המבקש, י המשיבה"המיוצרי* ומשווקי* ע, ול*כ, על גבי אריזות המשקאות .60

בתוספת "כי המשקה הנו , על גבי כל אריזה ואריזה, לפחות בחמישה מקומות שוני*, תמידצויי� , הכלל

ללא כל , )5Bויטמי� (חומצה פאנטותנית בה בעת כי ברשימת הרכיבי* סומ� כי המשקה מכיל , "ויטמיני*

 0.7 המאפשר סימו� כי המשקה מכיל חומצה פאנטותנית הנו שהמינימו!בעוד . כה המספריציו� בדבר ער

ל של " מ100�מלמד כי כמות החומצה הפאנטותנית ב,  הרי שעיו� באתר האינטרנט של המשיבה– ג"מ

 .מצוי במשקה,  המתיר סימו� כי הויטמי� חומצה פ מהמינימו!%11.42קרי , ג" מ0.08הנו רק , המשקה

 

ללא יוצא מ� , אות* רכש המבקש, י המשיבה"המיוצרי* ומשווקי* ע, כול*, בי אריזות המשקאותעל ג .61

בתוספת "כי המשקה הנו , על גבי כל אריזה ואריזה, לפחות בחמישה מקומות שוני*, תמידצויי� , הכלל

, מידששמו הנו ג! ניקוטינא(ניאצי� בה בעת כי ברשימת הרכיבי* סומ� כי המשקה מכיל , "ויטמיני*

 המאפשר סימו� כי המשקה מכיל ניאצי� שהמינימו!בעוד .  ללא כל ציו� בדבר ערכו המספרי)3Bוויטמי� 

הנו רק , ל המשקה" מ100�מלמד כי כמות הניאצי� ב, הרי שעיו� באתר האינטרנט של המשיבה, ג" מ2הנו 

 .ה המתיר סימו� כי הויטמי� ניאצי� מצוי במשק מהמינימו!%0.8קרי , ג" מק0.16

  

ללא יוצא מ� , אות* רכש המבקש, י המשיבה"המיוצרי* ומשווקי* ע, כול*, על גבי אריזות המשקאות .62

בתוספת "כי המשקה הנו , על גבי כל אריזה ואריזה, לפחות בחמישה מקומות שוני*, תמידצויי� , הכלל

יו� בדבר ערכו ללא כל צ, 12Bויטמי� בה בעת כי ברשימת הרכיבי* סומ� כי המשקה מכיל , "ויטמיני*
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 הרי שעיו� – ג" מק0.2 הנו 12B המאפשר סימו� כי המשקה מכיל ויטמי� שהמינימו!בעוד . המספרי

, ג" מק0.04הנו רק , ל של המשקה" מ100� ב12Bמלמד כי כמות הויטמי� , באתר האינטרנט של המשיבה

 .מצוי במשקה, B12 המתיר סימו� כי הויטמי�  מהמינימו!20%קרי 

  

שאינ* אוחזי* בכמות מספקת של , שנועדו למנוע מכירת משקאות, כי מדובר בסעיפי*, לוקאיש לא יח .63

ובכ� להג� על הצרכ� ,  מקו* בו ה* מכילי* ויטמיני* בכמות מזערית שלו לומר שולית וזניחה–ויטמיני* 

נגר* , כתוצאה מהסימו� המטעה, כי הנזק אשר נגר*, מיותר לציי�. ובכלל זאת על המבקש, מפני הטעיה

  .בדיוק בצורה אותה נתכוו� המחוקק למנוע

 

  התקיימות התנאי! לאישור התביעה כייצוגית. ה

 

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי) א(8סעי/  .64

  

  :א* מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א( .9

  

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל  )1(

  ;  ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, רי הקבוצהחב

תובענה ייצוגית היא הדר� היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות  )2(

 ;העני�

קיי* יסוד סביר להניח כי ענינ* של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר�  )3(

 ;ההנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� ז; הולמת

  .קיי* יסוד סביר להניח כי ענינ* של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו* לב )4(

 

 .להל� נעמוד על התקיימות תנאי* אלו כסדר* .65

 

כי בהתא* להוראות חוק תובענות ייצוגיות תפקידו של בית המשפט הנכבד הוא להגדיר , יובהר ראשית .66

יגדיר , אישר בית המשפט תובענה ייצוגית"י לחוק בו מצויי� כ) א(10כאמור בסעי/ , את קבוצת התובעי*

 ".בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה

  

כי על קבוצת התובעי* לכלול את כלל רוכשי אריזות המשקאות דלעיל על ארבעת הטעמי* , המבקש יטע� .67

ועד ליו*  2006החל מחודש יולי , ל" מ500בנפח ) ענבי* עדי� ואפרסק עדי�, לימו� ליי* עדי�, תפוח עדי�(

וכ� את כלל רוכשי אריזות המשקאות דלעיל על ארבעת הטעמי* , קרי כשלוש שני*, הגשת התובענה

 ועד ליו* 2007החל מחודש יולי ,  ליטר1.5בנפח ) ענבי* עדי� ואפרסק עדי�, לימו� ליי* עדי�, תפוח עדי�(

 .קרי כשנתיי*, הגשת התובענה

  

להערי� במדויק את גודל הקבוצה ואת סכו* ההשבה מראש יצויי� כי אי� זה בחובתו של המבקש  .68

י "דבר שנית� יהיה לגלות במדויק רק לאחר חשיפת נתוני השיווק ע, המבוקש לכלל חברי הקבוצה

 .המשיבה
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 בס� 2007 למר. 2006הרי ששוק המי* המינרליי* בטעמי* מכר בי� חודש יולי , בהתא* לידוע למבקש .69

 מיליו� 30 מכר שוק המי* המינרליי* בטעמי* בס� של 2008 למר. 2007בי� השני* מר. . 4 מיליו� 6של 

כ "ובסה, 4 מיליו� 120 מכר שוק המי* המינרליי* בטעמי* בס� של 2009 למר. 2008בי� השני* מר. . 4

 .4 מיליו� 156בס� של 

  

�מנתח שוק של לא פחות , תפסה המשיבה לכל אור� שלושת השני*, פ הנתוני* המצויי* בידי המבקש"ע .70

 .4 מיליו� 117כ� שמכרה היא את המשקאות נשוא ההטעיה בס� של  , 75%

  

 מהציבור רכש את המשקאות בשל כמות הויטמיני* שלכאורה היו 25%כי רק , בהערכה שמרנית ביותר .71

ולמרות שהמבקש סובר כי יותר ממחצית הרוכשי* רכשו , זאת רק לצור� החישוב(מצויי* במשקאות 

הרי שס� ההשבה נדרש להיות בסכו* מכא� , )כאורה מצויי* היו במשקאותבשל כמות הויטמיני* של

 .ח" מיליו� ש29.25כולל של 

  

�  . לבקשה זו"י"כנספח  של המשיבה 2008ח שנתי לשנת "ב דפי* רלוונטיי* מ דו"מצ 

 

אשר רכשו וצרכו את המוצר בשל כמות , כי ס� הצרכני* בקבוצה, בהנחה מאד שמרנית, זאת ועוד .72

הרי שעל ,  איש אשר נפגעה האוטונומיה שלה*120,000�הנ* כ, שלכאורה הייתה מספקתהויטמיני* 

 .ח בגי� הפגיעה באוטונומיה" ש120,000,000המשיבה לפצות את חברי הקבוצה בס� 

 

 לכלל חברי –התנאי הראשו� לאישור התביעה הייצוגית הינו כי התובענה מעוררת שאלות משותפות  .73

 . של עובדה ומשפט–הקבוצה 

  

 :שכ�, איש לא יחלוק כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, לענייננו .74

  

 .המשיבה הפרה כלפי כלל חברי הקבוצה את הוראות חוק הגנת הצרכ�  )א(

 

 .המשיבות הפרה את חובות הגילוי כלפי כלל חברי הקבוצה  )ב(

  

ה ברכישת המשיבות הפרה חובות חקוקות שנועדו להג� על הקבוצה מפני הטעי  )ג(

 .מוצרי* אשר לא נתכוונו לרוכש*

 

בשל רכישת* של המוצרי* כשאריזת* מלמדת כי , לכלל חברי הקבוצה נגר* נזק  )ד(

, כאשר בפועל ה* אינ* כאלה, הנ* אוחזי* בויטמיני* בכמות מספקת וראוייה

 .וא/ היה אסור כלל לסמ� כי ה* אוחזי* כלל בויטמיני*

  

 .נפגעה האוטונומיה של חברי הקבוצה  )ה(

  

 .התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר� ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו� בנסיבות העניי� .75
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, 1המפורטות בו בסעי/ , מ� הראוי לחזור ולציי� המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות, בהקשר זה .76

הגישה לבית מימוש זכות ", "אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו"וכוללות בי� השאר את המטרות של 

 ".הוג� וממצה של תביעות, ניהול יעיל"וכ� " מת� סעד הול! לנפגעי! מהפרת הדי�", "המשפט

 

 .יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשי* את המטרות שצוינו לעיל בכללות�, לענייננו .77

  

 –מתה  ומעוולי* כדוג–יש בהגשת תביעה ייצוגית זו בכדי לתרו* משמעותית להרתעת המשיבות , ראשית .78

 .מלפגוע בצורה חמורה בציבור במקרי* כדוגמת המקרה נשוא תובענה זו

  

התאמה בי� המוצר והסימו� �הצור� בהרתעה מתחזק לאור החשיבות שבמניעת התופעה החמורה של אי .79

תו� , "בריא"והשוואה בי� מוצר רגיל לבי� מוצר , עת הסימו� עוסק בנושא מוצרי בריאות, לא כל שכ�, עליו

וסימו� ,   מקו* בו כמות הויטמיני* הנה זניחה בעליל�" תוספת ויטמיני*"טחת המוצר כי הנו בהפרת הב

 .קיומ* מנוגד לדי�

  

 .תובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות* לפיצוי של חברי הקבוצה כלפי המשיבה, שנית .80

  

תמר. תובע לפתוח בהלי� אי� די על מנת ל, העומד על מאות בודדות של שקלי*, בסכו* התביעה האישית .81

וראה בהקשר זה את הדברי* , משפטי מורכב ומסוב� כנגד גופי* עוצמתיי* במיוחד כדוגמת המשיבה

 .784' בעמ, 774) 5(ד מט "פ, 'זילברש0 ואח' נג' טצת ואח 4556/94א "רעשנאמרו ב

  

המבקש . ההלי�הרי שהמבקש הינו בעל אמצעי* כלכליי* הנדרשי* לש* ניהול , לעניי� הייצוג ההול* .82

 להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על מנת לממש את י*המבטיח, מ"ד הח"י עוה"ייוצג ע

 .המשיבהזכויות החברי* בקבוצה כלפי 

  

  .ד עתירי נסיו� בתחו* התובענות הייצוגיות ובפרט בתחו* התובענה הייצוגית הצרכנית"הינ* עו, מ"הח

 

אשר נפגע בצורה קשה ממעשיה , לב בידי המבקש�תביעה זו הוגשה בתו*הרי ש, הלב�לעניי� דרישת תו* .83

וכ� לפעול על מנת להרתיע את המשיבה מפני מעשי* , ומעוניי� לזכות בפיצוי המגיע לו, של המשיבה

 .דומי* בעתיד

  

 על הסעדי! המגיעי! לכלל חברי הקבוצה. ו

 

 הקבוצה את הסעדי* כמפורט בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר למבקש לתבוע בשמ* את של חברי .84

 :להל�

  

  .ח בהתא* לתחשיב דלעיל" מיליו� ש29.25השבה של ס� של 
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 .ח בגי� הפגיעה באוטונומיה" מיליו� ש120פיצוי בס� 

  

במת� סעד במסגרת תביעה ייצוגית הינה באמצעות פסיקת פיצוי אינדווידואלי לכל חבר " דר� המל�" .85

 .בקבוצת התובעי*

  

 :לחוק תובענות ייצוגיות באופ� הבא) א(20/ קובע סעי, בהקשר זה .86

  

לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה , כולה או חלקה, הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית  )א(

רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי כספי או סעד , כולה או חלקה, התובענה הייצוגית

ובלבד שלא יהיה , ני�לפי הע, הוראה כמפורט להל�, בי� השאר, אחר לחברי הקבוצה  להורות

  :בכ� כדי להכביד במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי�

  

לכל אחד , בשיעור ובאופ� שיקבע, על תשלו* פיצוי כספי או על מת� סעד אחר )1(

 ;מחברי הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

  

 ;ו לסעד אחרעל כ* שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי א )2(

  

, על תשלו* פיצוי כספי בסכו* כולל ועל אופ� חישוב חלקו של כל חבר קבוצה )3(

ובלבד שסכו* הפיצוי הכולל נית� לחישוב מדויק על יסוד הראיות שבפני בית 

רשאי , הורה בית המשפט על תשלו* פיצוי כספי בסכו* כולל כאמור; המשפט

של יתרת , פ� יחסי לנזקיה*באו, הוא להורות בדבר חלוקה בי� חברי הקבוצה

לא הוכיח , לא דרש את חלקו, אחד או יותר, הסכו* שתיוותר א* חבר קבוצה

לא אותר או שלא נית� לחלק לו את חלקו מסיבה , את זכאותו לפיצוי או לסעד

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא , אחרת

רת סכו* לאחר החלוקה לחברי הקבוצה נותרה ית; הפיצוי או הסעד המגיע לו

 ".יורה בית המשפט על העברתה לאוצר המדינה, כאמור

  

ש לקבוע כיצד נית� יהיה להוכיח את נזק* האישי של "החוק קובע מנגנו� גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמ .87

 תועבר לאוצר – אשר לא יידרשו –יתרת הכספי* ) 3)(א(20כאשר בהתא* לסעי/ , החברי* בקבוצה

 .מדינהה

  

מה שסביר מאוד בהחשב בסכו* (במידה ויתגלו קשיי* באיתור חלק מחברי קבוצת התובעי* , לחליפי� .88

 :לחוק) ג(20הקבועי* בסעי/ " הפיצוי לטובת הציבור"נית� יהיה לייש* את עקרונות , )התביעה הנמו�

  

בות אינו מעשי בנסי, כול* או חלק*, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

בי� משו* שלא נית� לזהות* ולבצע את התשלו* בעלות סבירה ובי� מסיבה , העני�

או , כולה או חלקה, רשאי הוא להורות על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה, אחרת

  ".כפי שימצא לנכו� בנסיבות העני�, לטובת הציבור
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' תנובה נפטת נאור בעני� דינה של כבוד השו�פסיקת סעד לטובת הציבור הוכרה ג* כסעד ראוי בפסק .89

 ):687' בעמ (ראבי

  

כפי , ה� שאלות שיש ביניה�" הקבוצה"שאלת הסעד ושאלת הגדרתה של "

בית המשפט עמד בצדק על כ� שאי� דרכ* של . קשר גומלי� הדוק, שנראה

ויהיה קושי במשפט עצמו בהבאת , צרכני* לשמור קבלות בגי� רכישת החלב

נראה לי שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חברי . י*ראיות בידי תובעי* פוטנציאלי

הקבוצה שסביר שאכ� יתעורר הוא שייקבע פיצוי לטובת הקבוצה או לטובת 

  ...הציבור

  

ועמדתי היא שג* בתביעות לפי , לבית המשפט סמכות רחבה לקבוע את הסעד

  ."חוק הגנת הצרכ� נית� לקבוע סעד לטובת הציבור או סעד לטובת הקבוצה

  

  סיכו!. ז

  

 . עניינ� במקרה בוטה של הטעיה צרכנית– והבקשה לאשרה כייצוגית –תביעה זו  .90

  

מש� שני* , ועודה עושה כ�,  ועד ליו* הגשת הבקשה2006החל משנת , יצרה ומכרה, כי המשיבה, מסתבר .91

ענבי! ", בטעמי*, ל" מ500� ו ליטר1.5באריזות של " בתוספת ויטמיני!+ נביעות "את המוצר , אחדות

עת ") המשקאות"או /ו" המוצרי!: "יחדיו, להל�(, "לימו� ליי! עדי�"ו" תפוח עדי�", "אפרס עדי�", "עדי�

כי המשקאות ,  מקומות שוני! בכל בקבוק ובקבוק5 �זאת ב, ובניגוד מוחלט לדי�, בסימו� מטעה, ציינה

בכמות ויטמיני* כי המוצרי* אוחזי* , לכאורה, כדבר המלמד, "B ויטמיני! מקבוצה 5תוספת "אוחזי* ב

ה* אינ* כאלה ולא יכולי* כלל ,   מקו* שבפועל–" תוספת בויטמיני*"על מנת להקרא כבעלי , מספיקה

ובאופ� , שבה* נמוכה הרבה יותרשכ� כמות הויטמיני* , להקרא כמשקאות בעלי תוספת של ויטמיני*

רו וייקראו כבעלי על מנת שהמשקאות יוגד, המותרת שתהאהויטמיני* המנימלית מכמות , קיצוני

כלל לציי� באות! , עד כי אסור בדי�, כמות הויטמיני! כה נמוכה, ולמע� האמת, "תוספת ויטמיני*"

 .בכל אחד ואחד מאות! משקאות, כי יש בה! כלל ויטמיני! מאות! סוגי! שצויינו, משקאות
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 :מכל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד .92

  

ולחייב , בהתא* להגדרתה לעיל, ייצוגית בשמ* של חברי הקבוצהלאשר למבקש לנהל תובענה כ  )א(

 .ח" ש149,250,000את המשיבה לשל* לקבוצה ס� של 

 

 .למבקש מיוחד גמוללהורות על פסיקת   )ב(

  

הדי� המייצגי* באחוזי* מתו� הקר� בהתא* �לעורכידי� � על תשלו* שכר טרחת עור�להורות   )ג(

  . הוצאות משפט* ש הנכבד וכ� על תשלו"לשיקול דעתו של ביהמ

 

  

  

______________                                                  ______________                              

  ד                                "עו,       יוחי גבע                                            ד"עו,   אמיר ישראלי

  כ   המבקש"   ב

  


