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    תיאור כללי של התובענה הייצוגית�פתח דבר 

 ובפרט 1981 –א"מ הפרה בוטה ויסודית של חוק הגנת הצרכ� התש עוסקת,התובענה .1
 . בעניי� הטעיית הצרכ� ופרסו+ כוזב ומטעה, בהוראותיו הרלוונטיות של החוק

את תוצרתו באמצעות אמצעי+ שיווקיי+ מטעי+  להציגסקינ� בעוסק אשר בחר ע .2
וכותרות פרסומיות שגויות באשר לטיב המהות וסוגו של המוצר המשווק  לרשתות המזו� 

  . השונות

אשר כונו באופ� דומה למוצרי גבינה , הנתבעת שיווקה מוצרי+ הנחזי+ כגבינה משובחת .3
המכילי+ חלב באחוזי+ מזעריי+ אשר כרו מוצרי מזו� אול+ בפועל נמ , וחלב משובחי+

אינ+ מהווי+ גבינה , + במהותי+ חלביי+ אינ+ וא, נית� לומר שהמוצרזניחי+הינ+ 
 . ואינ+ בעלי ער- תזונתי הזהה למוצרי החלב על סוגיו

ומתפתי+ לרכוש את אות+ , אינ+ מודעי+ לעובדה כי מדובר בחיקוי, צרכני+ רבי+ .4
 . גבינה מקוריי++ האטרקטיבי ממוצרי צרי+ בשל מחירמו

 לאות� אריזות בזהות קפדנית ומטעהמוצרי+ אלו נארזו באריזות אשר עוצבו ,  כ��כמו .5
 . המכילות גבינות אמיתיות
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, מכילה חלבו� חלב ושמ� חמניות ורכיביה כוללי+ מי+, "הצהובה הטובה"כ- לדוגמא  .6
זהה בצבעיה לגבינות צהובות האריזה ,  ומשווקת א, בטעמי+ שוני+חומרי+ מקשי+ו

א, בשווקי+ מסוימי+ מתויגת הגבינה הזו כ , פרוסות לרבות הפתיחה באמצעות השבירה
, אול+ יודגש כי כפיר איננה מחלבה ואיננה מייצרת גבינות, " גבינות כפיר�צהובה הטובה"

 . אלא מוגדרת כתעשיית מזו�

יה עליה להבהיר לצרכני+ לפ, על הנתבעת כעוסק מוטלת חובה חלוטה,  כ��אשר על .7
אחוז מכיל , ולמשווקי+ באופ� שאינו משתמע לשני פני+ כי המוצר אותו מבקשת למכור

ואינו מוצר חלבי )  דבר אשר הינו בטל בשישי+( של חלב מס- כל המוצר מינורי ביותר
 וזאת כדי למנוע הטעיית חלב מפוסטרמ  במלואה העשויה ואיננו מהווה גבינה, במהותו
 עת מתפתה לרכוש את אותו המוצר הנחזה להיות גבינה בייחוד בשל מכירו ,הצרכ�

 . האטרקטיבי

אשר ביקשו , פגעה הנתבעת בתובע ובכל צרכני המוצר, באופ� מטעה, בשיווק מוצרי+ אלו .8
אול+ בפועל רכשו מוצר שאיננו גבינה ואינו מכיל , גבינההאו /ליצור מוצר ממוצרי החלב ו
 וא, טעמו אינו זהה לטעמה של הגבינה המקורית ובכ- נגר+ את אות+ ערכי תזונתיי+

 . לצרכני המוצר נזק בר פיצוי

עת היטשטש חופש הבחירה של הצרכ� לרכוש , הנתבעת פגעה באוטונומיה של הצרכ� .9
 ופיתתהו מוצר ממגוו� העשיר של מוצרי החלב ומהשפע הבלתי יתואר של גווניו וסוגיו

 וטיבו של המוצר אול+ איננו מכיל חלב, ה�נינות למילרכוש מוצר הנמנה על סוגי הגבי
 . ומהותו רחוקי+ מלהוות גבינה

 הצדדיםהצדדיםהצדדיםהצדדים

  שהינה חברה לייצור ושיווק מוצרי מזו� שוני+, מ"כפיר תעשיות מזו� בע"ת חבר .10
 ) "נתבעתה":להל�(

הינו צרכ� אשר נהג לרכוש מעת לעת את י+ לכתב התביעה י הרלבנטי+במועד, התובע .11
מקור עשיר תו- ידיעה כי מוצריה מהווי+ , בשל עלות+ הנמוכה, נתבעתמוצריה של ה
תו- ידיעה כי ערכיו התזונתיי+ של המוצר זהי+ וא, טובי+ יותר ממוצרי , לחלב ומוצריו

 ")התובע:"להל�(  .הגבינה הרגילי+

ח  ומכור100%שר הינה נכה בשיעור של י� כי התובע מתגורר ע+ אימו א כ� יצו�כמו .12
 . נהג לבצע ולערו- את הקניות לבית, יעוד שמעניק לההטיפול והס

  לכתב התביעה  'אנספח �כ � סומתצהיר התובעב "רצ***

 העובדות המקימות את עילת התביעההעובדות המקימות את עילת התביעההעובדות המקימות את עילת התביעההעובדות המקימות את עילת התביעה

הצהובה "בפרט את המוצר , התובע נהג לרכוש את מוצריה של הנתבעת, כש+ שצוי� לעיל .13
מחלב בקר , איכותיתגבינה צהובה תו- ידיעה כי סיפק לגופו ולמשפחתו , "טובהה

ניזונה , כי מש- זמ� רב, אול+ בפועל הוברר, המהווה מקור לסיד� וחלבו�, מפוסטר
ממוצר הנחזה להיות גבינה אול+ בפועל אינו מכיל חלב ואינו משפחתו לרבות הוא עצמו 

 . מהווה גבינה
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 לצאת בפרסומי+ מטעי+ ובמער- שיווקי המסיט את עיני  שלא כדי�הנתבעת נוהגת .14

 :כ� ממהותו המקורית של המוצר כדלקמ�הצר

  :טיתנשיווק מטעה במדיה האינטר

המשפט , מתנוסס לו בכותר ד, הבית, /il.co.kfir://httpבאתר האינטרנט של החברה   .א

מסר פרסומי זה מפגי� נחישות שיווקית כי הצרכ� , ! "כל מה שטוב בחלב"

, מחלב איכותי וא, מדגיש את הטיב הבריאותי והתזונתי בחלבמוצר מתעתד לרכוש 
 , אחוז מינורי ביותר של חלב הבטל בשישי+ המוצר הינו מכילאול+ הלכה למעשה 

אי� המוצר זהה , שומ� צמחי ו)50%מעל ( הינו מי+ הארי של המוצר לקח הכאשר
   . ואופ� שיווקולגבינה למרות צורתו 

  
  ינטרנט של הנתבעת לרבות הפרסומי& הרלוונטיי& סומ� ב צילו& מתו, אתר הא"רצ***
   לכתב התביעה 'כנספח  ב    
  

 .  לכתב התביעה'נספח ג�סומ� כ, ב צילו& אריזת המוצר הצהובה הטובה"רצ***

הסיד� שבמוצר לא מגיע מהחלב ו  הרכב  השומני+ כי אינ+ מביני+הצרכני+,  כ��כמו  .ב
  . מו זרעי החמניותא+ ממרכיבי+ אחרי+ אשר טמוני+ בו ככי 

 למנות מבי� מכיל חלב באחוז גבוה הייתה הנתבעת מתכבדתכי לו היה המוצר , יודגש  .ג
כש+ " (חלב מפוסטר: " לרבות ציו� רכיב, המוכל במוצרהחלברכיבי המוצר את אחוז 

 ). שמופיע בגבינה צהובה רגילה

ב המופיע נהיר כי לא בכדי נמנעה הנתבעת מלמנות את שיעור אחוז החל, אי לכ-  .ד
 . אול+ בפועל איננו כ�, במוצר הנחזה כגבינה

כל מה ": לאור האמור לא ברור מדוע בוחר העוסק להטעות את הצרכני+ ברושמו  .ה
כל מה שטוב : " שונה מעט לדעת התובע הרישו+ אמור להיותכאשר , !"שטוב בחלב

   .) כולסטרול המוצר מכילהוא שאי�( "בהיעדרו של החלב

 נית� א, לומר כי לא קיי+ במהותוב החלב הינו בטל בשישי+ וא, מרכי, רלאור האמו  .ו
  !!!ת הנתבעתבמוצר אותו משווק

לצור- כסות , "הצהובה הטובה "אריזת המוצרמחד מציינת הנתבעת על ,  כ��כמו  .ז
אול+ מאיד- דאגה לארוז את , "חלבו� חלב ושמ� חמניות"בלבד כי המוצר מכיל 

 . קותהמוצר כיתר הגבינות הצהובות המשוו

הרצו� , כאשר הצרכ� מבקש לקנות מוצרי חלב מעבר להעדפה הקולינרית,  כ��כמו  .ח
 . לסיד� וחלבוני+,  מהחלב איכותי� מקור תזונתיקהוא ג+ לספ

חלבוני+ ואנרגיה וא, צריכה יומית , מוצרי החלב ידועי+ כמקור עשיר לסיד�, כידוע  .ט
התזונה היומית ת מקור עשיר לתצרוכ, של שתי פרוסות גבינה צהובה מהוות

 .  ה� למבוגרי+ וה� לילדי+המאוזנת
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,  ידי הנתבעת לא ברור מהיכ� נגזר מקור הסיד�� המשווקת על"בצהובה הטובה"  .י
 ומה לא ברור מהו הרכב+ של חלבוני החלב המצויני+ כחלק מרכיבי המוצר,  כ��כמו

 . )הולא במחלב( במפעלה של הנתבעת  שהורכבשיעור אחוז+ בס- הכולל של המוצר

 הא+ עסקינ� בשומני+ מ� החי או , מקור השומני+ במוצרנותר לוט בערפל ,  כ��כמו .יא
 . אחוזיו של כל רכיב ורכיב בס- הכולל של תרכובת המוצרמה+  ו?מ� הצומח

 פרט .מוצרי הגבינה למינה+ מראה אי� חולק כי עסקינ� בפיתוח מוצלח של חיקוי  .יב
אשר הגייתו נשמעת , " פיצרלה", נהמשווקת הנתבעת מוצר המכו, "לצהובה הטובה"

משווק באריזה שקופה דרכה , אול+ המוצר מכיל חלבו� חלב ושומ�, כגבינת מוצרלה
כמו גבינה צהובה מגוררת הנרכשת בייחוד לשימוש במאפי גבינה , נראי+ הפתיתי+

 . למינה+

אול+ משווקת וארוזה כיתר הגבינות , הפיצרלה אינה מהווה גבינה, כמו קודמתה  .יג
 . שווקתהמ

במסגרתה צוי� כי מועצת החלב יצאה תיגר , התפרסמה כתבה לפיה, 28/05/03ביו+  .יד
תו- הדגשה בקמפיי� עיתונות כי , "הצהובה הטובה"יצרנית , כנגד גבינת כפיר

מועצת החלב דרשה מרשתות השיווק , זאת ועוד, הצהובה הטובה אינה גבינה צהובה
יה עסקינ� במעשה חמור של הטעיית מהמדפי+ ולדבר" הצהובה הטובה"להסיר את 

כי אנו פועלי& למע� האינטרס ה� של יצרני החלב ": הציבור ולשיטת+ צוי�
מה שעשתה כפיר הוא מעשה חמור של הטעיית , וה� של הצרכני&

 שיוצר רוש& כי מדובר �הבעיה היא דר, הצגת המוצר לקהל, הציבור
 ". בגבינה

  לכתב התביעה 'דנספח �כ �ומס, 28/05/03פרסו& הכתבה מיו& ב "רצ***

הלינו , אשר במסגרתה, במסגרת המדיה האינטרנטית פורסמה כתבה 24/01/05ביו+  .טו
כי , על אות+ מוצרי+ המתחזי+ למוצר המקורי,  גורמי+ שוני+ ממועצת החלב

כאשר בשיטה זו נמכרי+ מוצרי+ שאינ+ , "ישראבלו,"משווקיה נוקטי+ בשיטת 
מיתי וכמוב� שאינ+ מכילי+ את המרכיבי+ מכילי+ כלל רכיבי+ של חלב א

אומר שייקה (המצויי+ במוצרי חלב כמו סיד� וכולסטרול טוב , התזונתיי+ החשובי+
 ). ל מועצת החלב"דרורי מנכ

  לכתב התביעה 'הנספח �כסומנה , 24/01/05פרסו& הכתבה מיו& ב "רצ***

יה מחיר+ של כי בעוד שמחירי החלב הינ+ במגמת עלי,  כ� ציי� מר דרורי�כמו .טז
מוצרי מזו� "תחת סעי, , היות וה+ פטורי+ ממכס, המוצרי+ המיובאי+ נותר נמו-

 ". תיי+יתעשי

, בתהלי- הייצור של מוצרנו(כי , מבעלי הנתבעת, יאיר ויילכתגובה לכ- גרס מר   .יז
עוד גרס כי , )הוצא השומ� מ� החי והוחל, בשומ� צמחי ולכ� המוצר נטול כולסטרול

 .  הצהבות לפי דוחות נילס�הגבינות משיווק 30% תופסת כבר "הצהובה הטובה"

עת נקט בעוז הצור+ להכליל את מוצריו ,  כ� יודגש כי דבריו מהווי+ חטא על פשע�על .יח
שהרי כאמור לעיל מוצריו המשווקי+ אינ+ מהווי+ , בקטגורית הגבינות הצהובות
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מעשה מכילי+  ול, בטל בשישי+ואשר הינ מכילי+ אחוז מזערי של חלב, גבינה
 .   אשר אינ+ טמוני+ כלל בחלברכיבי+ ממקורות שוני+

ומטעה את הצרכ�  מתנוסס כותר שיווקי נוס, באתר האינטרנט של הנתבעת,  כ��כמו .יט

 ." ללא כולסטרול�הצהובה הטובה", נת הנתבעתעת מציי

, הצרכ� התמי+ סבור לתומו כי עסקינ� בגבינה צהובה טובה מאוד א- ללא כולסטרול  .כ
 והלכה למעשה אי� המוצר מכיל ,מדובר בגבינהה  אי� הפרסו+ לא ניכר כי בפועל מ�

 .  כולסטרולנעדר  ג+ וכפועל יוצא מכ- מפוסטרחלב

 להטעות את הצרכ� בפרסו+ שגוי ולהסב את עיניו כאילו מתעתד אי� אלא , בכל אילו .כא
+ אילו מקו+ בו מוצרי, הוא לרכוש מוצרי חלב וגבינה משובחי+ בריאי+ ומזיני+

 . אינ+ נמני+ על קטגוריית מוצרי החלב וגווניו

 : נרש+ כדלקמ�הפתוח לעיני הצרכני+ , באתר הנתבעת, זאת ועוד במידע הפרסומי .כב

הפורסת , מליו� דולר הושקעו רק בפס הייצור של האריזה החדשנית"

  "21 � של המאה ה הגבינהואורזת בוואקו& ומכסה רב פעמי את

, צורמת תו- הפרה בוטה של חוק הגנת הצרכ�קוט בתעוזה וב בחרה לה הנתבעת לנש  .כג
עת מלכתחילה אי� , 21 � ידה כגבינה של המאה ה�עת מכנה את המוצר המשווק על

המוצר מהווה גבינה ובכ- מטעה חמורות את הצרכ� עת מחדדת במוחו מחשבה 
מזינה יותר מהגבינות הבריאות , שגויה כי מדובר בגבינה משודרגת בריאה יותר

 . מוצעות בשוקה

  ):פרסומות טלוויזיה(יווק במדיה ההמונית ש

המוצר שהושק , "הצהובה הטובה"מועצת החלב יצאה תיגר כנגד הפרסומת לשיווק   .א
  . ידי הנתבעת במועדי+ הרלבנטיי+ לשיווקו�על

נחזה כגבינה צהובה המונחת על כריכי+ או המוצר , ועצת החלב טענה כי בפרסומתמ  .ב
 ובכ- מטעה את הצרכ� בחושבו כי מדובר ,צהובה מותכתכטוסט ובתוכו גבינה 

 .  כללאול+ בפועל הצהובה הטובה איננה גבינה, בגבינה צהובה

  :שיווק המוצרי& לרשתות המזו�    

הרוכשות ממנה את המוצרי+ כי , להסביר לרשתות השיווק, הנתבעת איננה מקפידה  .א
 בנחת רוח לציד+ של מוצרי הנתבעת מונחי+, בפועל אי� המדובר במוצרי גבינה

מעדניות ובמקררי הגבינות למינה+ ובכ- מטעה את המשווקי+ הגבינות האמיתיות ב
  .  יד+ ובכ- גורמת להטעיית הצרכ��בטיב המוצר אשר נמכר על

 איננה,  כ� יודגש כי הוספת חלבו� חלב למוצר שכולו תרכובת של רכיבי+ שוני+�על  .ב
 . הותוחלבי במהופכת את המוצר לגבינה או למוצר
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  :אריזתו המטעה של המוצר והסימו� המופיע על גביו �שיווק מטעה    

מליו� דולר הושקעו רק בפס "" כש+ שציי� בעלייה של הנתבעת �אריזת המוצר  .א
הפורסת ואורזת בוואקו& ומכסה רב פעמי , הייצור של האריזה החדשנית

, שימהאכ� אי� חולק כי אריזת המוצר מר ,"21 � של המאה ה הגבינהאת

  . מפתה ומזמינה ביותר, אסטתית

של משפחת הגבינות " בניה"כי המוצר נראה כאילו הוא נמנה על ,  כ� יודגש�כמו  .ב
המשווקות " גלבוע"או " עמק"הצהובות ונראה זהה להפליא לגבינות הצהובות של 

 . באריזה זהה

 בבואו לרכוש מוצר הינו, אי� חולק כי השלב הראשוני בשקול דעתו של הצרכ�  .ג
 כ� אופ� זהות המוצר יש בו כדי למשו- צרכני+ �ועל,וצר ואריזתו מראהו של המ
 . באופ� מטעה

 �"חלבו� חלב ושמ� חמניות"מתנוסס כותר , "הצהובה הטובה"זאת ועוד במוצר   .ד
יוצרת את  הרוש+ כאילו הצרכ� מתעתד , "חלב", "חלבו�"הדגשת המינוחי& 

ו+ בו אי� המוצר עשוי במלואו מחלב מק, לרכוש מוצר עשיר בחלבו� הנובע מהחלב
אי� בכ- אלא להטעות את הצרכ� באשר , ו+ בו אי� המוצר מהווה כלל גבינהומק

 . לטיבו ומהותו של הצרכ�

גיו� הבריא מחייב ימאחר והמוצר מכיל אחוזי+ מינורי+ של חלב הה,  כ��כמו  .ה
 . המוצרלחייב את הנתבעת לציי� בשיעור מדויק את אחוז החלב הקיי+ בתרכובת 

" חלבו� חלב ושמ� חמניות"לא בכדי דאגה הנתבעת להדגיש את המשפט ,  כ��כמו  .ו
וזאת כדי להסיט את עיניו של הצרכ� מפירוט , באופ� מובלט ביותר על פני האריזה

 . הרכיבי+ המופיעי+ מטה ומ� העובדה כי המוצר איננו גבינה

  בריאותי�הטעיית הצרכ� במישור התזונתי  .ז

הינה כי המוצר ללא " הצהובה הטובה"ה הנתבעת במוצר גולת הכותרת של  .ח
בו נקטה הנתבעת את מטעה את הצרכ� כי ג+ כא� צור+ העוז , כולסטרול

ומטעה את הצרכ� לחשוב כי , הכולסטרול המצוי בחלב ובמוצריו מזיק לבריאות
נטילת מוצריה הנטולי כולסטרול עדיפי+ בריאותית על גבינה צהובה המכילה 

 . כולסטרול

 דעת רפואית התומכת במצג אותה רוצה ליצור �הנתבעת לא העמידה כל חוות  .ט
 . בעניי� נטילת מוצרי חלב ע+ כולסטרול

מדרישה ועיו� בערכיה התזונתיי+ של גבינה צהובה בייחוד , ההיפ- הוא הנכו�  .י
עולה כי אחד היתרונות , בעניי� היתרונות הבולטי+ באכילת גבינה צהובה

בקבלת  הוא כמות הסיד� הגדולה בה ובחשיבות הבולטי+ בגבינה צהובה
 . הכולסטרול שמקורו מ� החי
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אחת התפיסות המוטעות לגבי גבינה צהובה היא הסברה שגבינה צהובה עתירה  .יא
ואינה מתאימה לאנשי+ שנמנעי+ ממזונות עתירי " אינה בריאה"בכולסטרול ולכ� 
 . שומ� וכולסטרול

תזונתי רב ה� למבוגרי+ וה� לילדי+ יצוי� כי לגבינה הצהובה ער- ,  כ��כמו  .יב
ומתבגרי+ למרות האמונה שגבינה צהובה עתירה בכולסטרול כמות הכולסטרול 

 . בה הינה נמוכה ואינה עולה על זו שבמנת דג או עו,

הינה כמות סבירה ,  פרוסות גבינה צהובה ביו&2�1נרש& כי , יתרה מכ,  .יג
 !!!ומותרת ג& במסגרת תפריט להורדת כולסטרול

בעניי� ההמלצות בצריכת גבינה , 22/11/07פרסו& אינטרנטי של כתבה מיו& ב "רצ***
  .  לכתב התביעה'נספח ו � סומ� כצהובה

 �י& והתזונתיי& של הגבינה הצהובה סומ� כב פרסו& נוס2 באשר לערכיה הבריאותי"רצ***
  . לכתב התביעה'נספח ז

ר מיכל אגמו� "ת דהשופט' של כב המשפט הנכבד לדבריה �כבר כעת יופנה בית  .יד
במסגרתה , בזק'  אלוני גיא נ1786/06. א.ת. ב10/05/10בהחלטתה מיו+ , גונ�

 :אישרה השופטת אגמו� תובענה ייצוגית בגי� הטעייה בפרסו+ וכדלקמ�

הצרכני& חשופי& כיו& בהיקפי& מאסיביי& לפרסומת אגרסיבית המעבירה "
מטת ההיבטי& הפחות תו, הגשת ההיבטי& הנוחי& למפרס& והש, חלקי בלבד

התקדמות המקצוענות לתחו& הפרסו& והתקשורת והתרחבות& של כלי , נוחי&
" יצרו פערי& גדלי& והולכי& בי� תדמית לבי� מציאות , התקשורת האלקטרוניי&

  . מס, עש� אינפורמטיבי כבד

שאי� בו תוכ� עובדתי של , מועבר מידע סתמי וכוללני בלבד, לעיתי& קרובות
מידע רב מועבר הוא כולל ג& מידע לא רלבנטי העלול להסיט את ממש וכאשר 

ועל הצרכ� לבור את המו3 מ� התב� בלי שיש בידיו את , תשומת הלב מ� העיקר
  . הכלי& לעשות כ�

לא בכדי הוש& דגש מיוחד בחקיקה בעול& ובשיראל בניסיו� לחסו& הטעייה 
 ).  די��פורס& באתר המשפטי פסק. " (בפרסומת

         איסור הטעיית הצרכן איסור הטעיית הצרכן איסור הטעיית הצרכן איסור הטעיית הצרכן----נורמטיביתנורמטיביתנורמטיביתנורמטיביתהמסגרת ההמסגרת ההמסגרת ההמסגרת ה

     מהותו העקרונית של חוק הגנת הצרכן ברוח הרווחת בפסיקה מהותו העקרונית של חוק הגנת הצרכן ברוח הרווחת בפסיקה מהותו העקרונית של חוק הגנת הצרכן ברוח הרווחת בפסיקה מהותו העקרונית של חוק הגנת הצרכן ברוח הרווחת בפסיקה

תדו� מהותו ועקרונותיו של חוק הגנת הצרכ� , בטר+ יפורטו סעיפי החוק הרלבנטיי+ .15
 :וכדלקמ�
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 1) 168(ד נה "פ,  מנהל–מדינת ישראל '  רוברט לנגברט נ8733/96א "כפי  שנאמר ברע
צדדי& לא ק הגנת הצרכ� נמנה ע+ התחיקה המתערבת בחוזי+ שבי� חו  "147' בעמ

 � חובת הוגנות מוגברת כלפי הצד החלש– הספק � והמטילה על הצד החזקשווי&
 ידי �ויו� שבי� הצדדי& על מבקש לאז� את חוסר השו, חוק הגנת הצרכ�...הצרכ�

  ).הדגשות שלי(. חובת גילוי על הספקי&

 מ"תדירא� מוצרי צריכה בע'  אמיר שהי שאול נ1895/05א "בש, 1065/05א .בת  
ביו+ . נדונה בקשה לאישור תובענה ייצוגית ) די��פורס& באתר המשפטי פסק(

 המשפט במסגרתה אושרה התובענה �י בית"ניתנה החלטה מקיפה ע, 14/02/08
    :הייצוגית ונדונה מהותו ועקרונותיו של חוק הגנת הצרכ� וכדלקמ�

חובות " עוסק" בא להשליט נורמות התנהגות המטילות על חוק הגנת הצרכ�"  
ולקבוע כללי משחק הוגני& אשר ימנעו מ� העוסק , "צרכ�"מוגברות ביחסיו ע& ה

לכ� קובע החוק . לנצל את מעמדו הכלכלי העדי2 על מנת להתעשר על חשבו� הצרכ�
מידע להביא לידיעתו , שמטרת& למנוע הטעיית הצרכ�, שורה של חובות ואיסורי&

מלא ככל האפשר על טיב העסקה שהוא עומד לעשות ולתת לו את הכלי& לממש את 
בזק .  ברזני נ1977/97א "כה� בע�שטרסברג' השופטת ט' דברי כב: ראה(זכויותיו 

חשי� . השופט מ' ודברי כב, 598, 584) 4(ד נה"פ, מ"חברה ישראלית לתקשורת בע
, 847) 1(2003על �תק, מ"לתקשורת בעבזק חברה ישראלית .  ברזני נ5712/01א "בדנ

' סיכמה כב, 2 פסקה 870' בעמ, ל בעני� ברזני" הנ1977/97א "בדנ). 47פסקה 
 :לאמור, כה� את תכליות החוק�שטרסברג' השופטת ט

תכליות רבות שליבת� היא , לחוק הגנת הצרכ� המהווה חלק מ� החקיקה הצרכנית"
לי העדי2 וצימצו& פערי הכוחות הגנה על הצרכ� מפני העוסק בעל המעמד הכלכ

מטרתו להשליט אורחות התנהגות . וחוסר השוויו� בעמדות המיקוח של הצדדי&
. ראויות על המגזר העסקי ולקבוע כללי משחק הוגני& ביחסי& שבי� הצרכ� לעוסק

ידי הבטחת �הוא נועד לחזק את האוטונומיה האישית של הצרכ� ואת זכותו לכבוד על
ידי כ, שיקבל את כל המידע �רה מושכלת במוצר ובשירות עליכולתו לבחור בחי

הוא נועד . האמיתי הרלבנטי ולמנוע ניצול לרעה של מעמדו החלש יותר של הצרכ�
להוציא מידיו של העוסק את אשר גבה שלא כדי� מ� הצרכ� עבור מוצר או שירות 

 לא רק לבלתי ובדר, זו להחזיר לצרכ� את אשר נגבה ממנו שלא כדי� ולהפו, גביה כזו
ההגנה על הצרכ� משמשת ג& אמצעי לקידומה של . ראויה אלא ג& לבלתי משתלמת

המהווה גור& חשוב בפעילות משקית וכלכלית , תחרות הוגנת בי� עוסקי&
  ...". תקינה

    הפרה יסודית של חוק הגנת הצרכן הפרה יסודית של חוק הגנת הצרכן הפרה יסודית של חוק הגנת הצרכן הפרה יסודית של חוק הגנת הצרכן 

 –להל�  (�1981א" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ� תשמ"עוסק"טע� כי הנתבעת הינה יהתובע  .16
, תובענות ייצוגיות במשמעותו בחוק "לקוח"ה הינוכי התובעת , ")חוק הגנת הצרכ�"

  .במשמעותו בחוק הגנת הצרכ�" צרכ�"או /ו") החוק "�להל� ( �2006ו"תשס

  :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 

בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� אלה בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� אלה בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� אלה בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� אלה ; ; ; ; )))) הטעיה הטעיה הטעיה הטעיה––––להל� להל� להל� להל�  ( ( ( (מהותי בעסקהמהותי בעסקהמהותי בעסקהמהותי בעסקה
        ::::סקהסקהסקהסקהעעעעכמהותיי� בכמהותיי� בכמהותיי� בכמהותיי� ב

                ))))אאאא((((

                        ))))1111((((        ;;;; או שירות או שירות או שירות או שירות נכס נכס נכס נכסהכמות והסוג שלהכמות והסוג שלהכמות והסוג שלהכמות והסוג של, , , ,  המהות המהות המהות המהות,,,,הטיבהטיבהטיבהטיב

                        ))))2222((((         של הנכס של הנכס של הנכס של הנכסי�י�י�י�והמרכיבוהמרכיבוהמרכיבוהמרכיבהמשקל הצורה המשקל הצורה המשקל הצורה המשקל הצורה , , , , המידעהמידעהמידעהמידע
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                        ))))7777((((        הש� או הכינוי המסחרי של הנכס או השירותהש� או הכינוי המסחרי של הנכס או השירותהש� או הכינוי המסחרי של הנכס או השירותהש� או הכינוי המסחרי של הנכס או השירות
                        ))))11111111((((        התאמתו של הנכס או השירות לתק� למפרט או לדג�התאמתו של הנכס או השירות לתק� למפרט או לדג�התאמתו של הנכס או השירות לתק� למפרט או לדג�התאמתו של הנכס או השירות לתק� למפרט או לדג�

 דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שנתנו לגבי טיב הנכס או  דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שנתנו לגבי טיב הנכס או  דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שנתנו לגבי טיב הנכס או  דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שנתנו לגבי טיב הנכס או $$$$חוותחוותחוותחוות
        תוצאות השימוש בה� והסיכוני� הכרוכי� בה�תוצאות השימוש בה� והסיכוני� הכרוכי� בה�תוצאות השימוש בה� והסיכוני� הכרוכי� בה�תוצאות השימוש בה� והסיכוני� הכרוכי� בה�, , , , השירות מהות�השירות מהות�השירות מהות�השירות מהות�

))))14141414((((                        

 ייבא ולא יחזיק לצורכי מסחר נכס שיש בו  ייבא ולא יחזיק לצורכי מסחר נכס שיש בו  ייבא ולא יחזיק לצורכי מסחר נכס שיש בו  ייבא ולא יחזיק לצורכי מסחר נכס שיש בו לאלאלאלא, , , , לא  ימכור עוסקלא  ימכור עוסקלא  ימכור עוסקלא  ימכור עוסק
        ....הטעיה ולא ישתמש בנכס כאמור למת� שירותהטעיה ולא ישתמש בנכס כאמור למת� שירותהטעיה ולא ישתמש בנכס כאמור למת� שירותהטעיה ולא ישתמש בנכס כאמור למת� שירות

                ))))בבבב((((        

, לחוק הגנת הצרכ�) א(2טע� כי הנתבעת הפרה את החובות הקבועות בסעי,  יהתובע .17
בי� ,  והטעתה את התובעהמוצר בעניי� מהות 14, 11, 7, 2 ,1ובמיוחד הוראות סעי, משנה 

 . נושאי+ המנויי+ בסעיפי+ אלהב, במעשה ובי� במחדל

 :  וכדלקמ�איסור ניצול מצוקת הצרכ�ד� בנושא ,  לחוק הגנת הצרכ�3סעי, ,  כ��כמו .18

 

        ....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� 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 

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

        .  .  .  .  קבלת תמורה העולה על התמורה המקובלתקבלת תמורה העולה על התמורה המקובלתקבלת תמורה העולה על התמורה המקובלתקבלת תמורה העולה על התמורה המקובלת

                ))))בבבב((((

 : וכדלקמ�חובת גילוי הצרכ� ד� בנושא ,  לחוק הגנת הצרכ�4סעי, ,  כ��מוכ .19

 

  .4  ) ח"תיקו� תשמ(חובת גילוי לצרכ� 
    )א(   -עוסק חייב לגלות לצרכן

 או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו המפחיתים באופן כל פגם

  משמעותי מערכו של הנכס

)1(    

 אחריות להטעיה באריזה הד� בנושא 6זאת ועוד יטע� התובע כי הנתבעת הפרה את סעי,  .20
 :וכדלקמ�

 

        ....6666        אחריות הטעיה באריזה  אחריות הטעיה באריזה  אחריות הטעיה באריזה  אחריות הטעיה באריזה  
יראו יראו יראו יראו , , , , הההההייתה הטעיה בעיצוב הנכס או באריזתו על גבי האריזה או במצור* להייתה הטעיה בעיצוב הנכס או באריזתו על גבי האריזה או במצור* להייתה הטעיה בעיצוב הנכס או באריזתו על גבי האריזה או במצור* להייתה הטעיה בעיצוב הנכס או באריזתו על גבי האריזה או במצור* ל

                2222היבוא� האורז והמעצב כמפרי� את הוראות היבוא� האורז והמעצב כמפרי� את הוראות היבוא� האורז והמעצב כמפרי� את הוראות היבוא� האורז והמעצב כמפרי� את הוראות , , , , ג� את היצר�ג� את היצר�ג� את היצר�ג� את היצר�
                ))))אאאא((((

 : כדלקמ�להטעיה בפרסומת לחוק הגנת הצרכ� ד� בעניי� אחריות 7סעי, , בנוס, .21

 

        ....7777        אחריות להטעיה בפרסומת אחריות להטעיה בפרסומת אחריות להטעיה בפרסומת אחריות להטעיה בפרסומת 
                ))))אאאא((((         ; ; ; ;2222יראו כמפרי� את הוראות סעי* יראו כמפרי� את הוראות סעי* יראו כמפרי� את הוראות סעי* יראו כמפרי� את הוראות סעי* , , , , הייתה הטעיה בפרסומתהייתה הטעיה בפרסומתהייתה הטעיה בפרסומתהייתה הטעיה בפרסומת

אד� שהביא את הדבר לפרסו� וגר� אד� שהביא את הדבר לפרסו� וגר� אד� שהביא את הדבר לפרסו� וגר� אד� שהביא את הדבר לפרסו� וגר� את מי שמטעמו נעשתה הפרסומת ואת האת מי שמטעמו נעשתה הפרסומת ואת האת מי שמטעמו נעשתה הפרסומת ואת האת מי שמטעמו נעשתה הפרסומת ואת ה
        לכ� לפרסומולכ� לפרסומולכ� לפרסומולכ� לפרסומו

))))1111((((                

 : לחוק הגנת הצרכ� בעניי� סימו� טובי� ואריזת+ כדלקמ�17סעי,  .22
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        ....17171717        סימו� טובי� ואריזת� סימו� טובי� ואריזת� סימו� טובי� ואריזת� סימו� טובי� ואריזת� 
על העוסק לסמ� על גבי טובי� המיועדי� לצרכ� או במצור* לה� פרטי� על העוסק לסמ� על גבי טובי� המיועדי� לצרכ� או במצור* לה� פרטי� על העוסק לסמ� על גבי טובי� המיועדי� לצרכ� או במצור* לה� פרטי� על העוסק לסמ� על גבי טובי� המיועדי� לצרכ� או במצור* לה� פרטי� 

        ;;;;בדבר בדבר בדבר בדבר 
                ))))אאאא((((

                ))))4444((((        כמות המצר� ופירוט חומרי היסוד שמה� הוא מורכבכמות המצר� ופירוט חומרי היסוד שמה� הוא מורכבכמות המצר� ופירוט חומרי היסוד שמה� הוא מורכבכמות המצר� ופירוט חומרי היסוד שמה� הוא מורכב

רשאי לקבוע בצו תנאי� רשאי לקבוע בצו תנאי� רשאי לקבוע בצו תנאי� רשאי לקבוע בצו תנאי� , , , , בהתייעצות ע� ארגו� צרכני� יציגבהתייעצות ע� ארגו� צרכני� יציגבהתייעצות ע� ארגו� צרכני� יציגבהתייעצות ע� ארגו� צרכני� יציג, , , , השרהשרהשרהשר
שבהתקיימות� יסומ� מצר� בש� או בכינוי שיש בו כדי להעיד על טיבו או שבהתקיימות� יסומ� מצר� בש� או בכינוי שיש בו כדי להעיד על טיבו או שבהתקיימות� יסומ� מצר� בש� או בכינוי שיש בו כדי להעיד על טיבו או שבהתקיימות� יסומ� מצר� בש� או בכינוי שיש בו כדי להעיד על טיבו או 
מהותו וכ� שיש בו כדי למנוע טעות או הטעייה בזיהוי ברכישה או בשימוש מהותו וכ� שיש בו כדי למנוע טעות או הטעייה בזיהוי ברכישה או בשימוש מהותו וכ� שיש בו כדי למנוע טעות או הטעייה בזיהוי ברכישה או בשימוש מהותו וכ� שיש בו כדי למנוע טעות או הטעייה בזיהוי ברכישה או בשימוש 

        ....במוצרי מזו�במוצרי מזו�במוצרי מזו�במוצרי מזו�

                ))))$$$$1111בבבב((((

 את החובות ואת החזקות המופיעות כי הנתבעת הפרהיטע� התובע לאור הוראות החוק  .23
 :כדלקמ�בחוק הגנת הצרכ� 

 לחוק הגנת הצרכ� והטעתה את 2הנתבעת והפרה את הוראותיו של סעי,  23.1
 ידה בניסיו� ליצור מצג לפיו �הצרכני+ באשר למהותו של המוצר המשווק על

במוצר בעל ערכי+ תזונתיי+ , במוצר המהווה גבינה, מדובר במוצר העשוי מחלב
  . י+גבוה

עת ניצלה את בורתו של הצרכ� ,  לחוק הגנת הצרכ�3הנתבעת הפרה את סעי,  23.2
עת תלתה את יהבה בכ- , ואת היותו נטול ידע בנושאי תזונה ומרכיבי מזו�

שהצרכ� יסבור כי עסקינ� במוצר חלב ופיתתה אותו לרכוש את המוצר עת 
 . הציעה מחיר מוזל

 עת נמנעה מלהציג באופ� ברור את , לחוק הגנת הצרכ�4הנתבעת הפרה את סעי,  23.3
כאשר עסקינ� בתכונה מהותית , הקיי+ במוצר אותו משווקתאחוז החלב 

הידועה לצרכ� והמפחיתה באופ� משמעותי מערכו של המוצר ולכ� נמנעה , במוצר
 של המוצר בכדי שלא להפחית הנתבעת מלפרוש בפני הצרכ� את אחוזי רכיביו

 . צרכ�מהצטיירות איכות המוצר בעיני ה

בדבר  לחוק הגנת הצרכ� 6הנתבעת הפרה את החזקה הקבועה בסעי, ,  כ��כמו 23.4
והנחזה בעיני הצרכ� ככול היותה של הנתבעת אחראית לעיצוב המוצר המטעה 

הטעתה הנתבעת כי המדובר בגבינה , בעצ+ העתקת הייצור, גבינה צהובה רגילה
אריזתו של המוצר ההדגשי+ שבחרה לרשו+ בחזית ,  כ��כמו, צהובה אמיתית

 יש בה+ כדי להסיט את תשומת ליבו של �"ללא כולסטרול", " חלבו� חלב"כמו 
הצרכ� מתכולתו האמיתית של המוצר ומהחסר המהותי בחלב ולהביאו לכדי 

 . הבנה כאילו המדובר בגבינה צהובה בעלת סגולות בריאותיות גבוהות

 חוק הגנת הצרכ� מגדיר מיהו האחראי להטעיה בפרסומת ולכ� 7סעי, ,  כ��כמו 23.5
עינינו רואות כי הנתבעת אחראית לפרסו+ המטעה שהציגה לראווה באתר 

הצהובה ", "כל מה שבריא בחלב"האינטרנט המסייע לשיווקה בעזרת הכיתובי+ 
 ". 21 �הגבינה של המאה "�ו" הטובה ללא כולסטרול

כינוי המוצר ופירוט לוטה בערפל של חומרי יטע� התובע כי ,  הטובי�בעניי� סימו� 23.6
היסוד מה+ מורכב המוצר גרמו להטעיה בעניי� זיהוי הרכישה של מוצר המזו� 

 . אותו שיווקה
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     פגיעה באוטונומיה של הפרט פגיעה באוטונומיה של הפרט פגיעה באוטונומיה של הפרט פגיעה באוטונומיה של הפרט----שנגרם לתובעשנגרם לתובעשנגרם לתובעשנגרם לתובעהנזק הנזק הנזק הנזק             

 לאחר שרכש וצר- את המוצר בידיעה כי מספק לגופו ולמשפחתו גבינה, התובע  .א
תו- ידיעה כי צריכת המוצר מהווה , צהובה איכותית בעלת ערכי+ תזונתיי+ גבוהי+

  . מקור טוב לאכילת מוצרי חלב על גווניו

אול+ שפועלה של הנתבעת הובא לקהל ציבור הצרכני+ ה� בתקשורת האינרטית וה�   .ב
הוברר לתובע כי זמ� רב רכש ונטל מוצר שאיננו מהווה גבינה , "כולבוטק"בכתבת 

 . כ- נשללה ממנו זכות העדפה שביקש לממש ברכישת גבינה צהובהוב

עת זמ� רב הוא ובני משפחתו נטלו ,  אכזבה ועוגמת נפש של ממשגילוי זה הסב לתובע  .ג
לתובע נגר+ נזק בכ- שנבחרה הבחירה החופשית , מוצר שאיננו עשוי מחלב מפוסטר

 . מה לקנות ומה לאכולשלו נפגעה האוטונומיה שלו לבחור 

תנובה מרכז , 1338/97א "בע, זק מסוג זה כבר הוכר בדיני התובענה הייצוגיתנ  .ד
 פרשת הסיליקו� �להל� (673)4(ד נז"פ, מ"שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע

 )):682' עמ( בחלב עמיד תנובה

הטעיה בדבר תכולת החלב .  פיצוי�נזק מסוג זה הוא לכאורה נזק בר, לדעתי" 

אנו עוסקי& במוצר . ורה בגדר פגיעה באוטונומיה של הפרטבמקרה זה היא לכא

מי . זכות& של צרכני& היא לקבוע מה יכניסו לפיה& ולגופ& וממה יימנעו. מזו�

ויסתבר לו בדיעבד שהמזו� שהוצג תו, , שרוצה למשל לצרו, רק מזו� כשר

 כ, יחוש ג& מי. יחוש תחושת גועל ופגיעה באוטונומיה שלו, הטעיה איננו כזה

והתברר לו בדיעבד שמזו� שפורס& כמזו� אורגני איננו , שצור, רק מזו� אורגני

מי שמבקש לקנות חלב דל שומ� דווקא לא יסכי& ע& כ, שימכרו לו תו, . כזה

בכל המקרי& הללו ובמקרי& רבי& . ולהפ,, הטעיה חלב שבו שיעור השומ� גבוה

א2 שאי� ,  של הפרטישנה פגיעה באוטונומיה, אחרי& שנית� להעלות על הדעת

לכל צרכ� וצרכ� העדפות בנוגע "..."עמה נזק גו2 או סכנה ממשית לנזק גו2

העדפות המבטאות לעיתי& את האידיאולוגיה שהוא מאמי� בה כדר, , למזונותיו

זה שאינו שומר כשרות יוכל לומר לשומר , אכ�. לחיי& נכוני& או בריאי&

לא זו .  לא נגר& ל, כל נזק;מה קרה א& אכלת מזו� שאינו כשר: הכשרות

השקפתו של מי שמבקש לשמור על כשרות או לאכול רק מזו� אורגני או מזו� דל 

הפגיעה באוטונומיה של הפרט כמצדיקה פיצוי כבר הוכרה בפסיקתו של . שומ�

  . "בית משפט זה

    נזק שאינו ממוני נזק שאינו ממוני נזק שאינו ממוני נזק שאינו ממוני וווו    פיצוייםפיצוייםפיצוייםפיצויים    

 מעשה או מחדל בניגוד די�" לחוק הגנת הצרכ� 31 כי בהתא+ לסעי, טע�יהתובע א,   .א
 קבע המחוקק כי 1ובסעי, א.  כדי� עוולה לפי פקודת הנזיקי�1או ד, ד, ג, לפרקי+ ב

הזכות לסעדי& בשל עוולה כאמור נתונה לצרכ� שנפגע מהעוולה וכ� לעוסק שנפגע "
  ". 2במהל, עסקו מהטעייה כאמור בסעי2 
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ליו של העוסק כעוולה  ניכר כי חוק הגנת הצרכ� ביקש לראות במחד31לאור סעי,   .ב
 .ומכא� א, נגזרת הזכות של הצרכ� הנפגע לעתור לפיצויי+ מכח פקודת הנזיקי�

לעניי� הנזקי+ יודגש כי קיי+ עיגו� להטלת פיצויי+ בגי� נזק שאינו ממנוי ,  כ��כמו  .ג
 בתובענה הרי שנזקי+ מסוג זה הוכרו בפסיקה כבני תביעה, הבלתי ממוניי&

 .הייצוגית

, נוחות, אבד� נכס, אבד� חיי+"� באופ� רחב כ מגדיר נזקת הנזיקי� לפקוד2סעי2   .ד

 ."וכל אבד� או חיסור כיוצאי+ באלה, או חיסור מה+, טוב�רווחה גופנית או ש+

ד "פ, אלי גורדו�'  עיריית ירושלי+ נ243/83א "ש העליו� בע"דינו של ביהמ�בפסק  .ה
 ):140' בעמ(נאמרו הדברי+ הבאי+ בהקשר להגדרת נזק , 113) 1(לט

 היא  היא  היא  היא ........בסיפא בסיפא בסיפא בסיפא  הגדרה זו רחבה היא ה� לעניי� הפגיעות הנזכרות ברישא וה� לעניי� אלה הנזכרותהגדרה זו רחבה היא ה� לעניי� הפגיעות הנזכרות ברישא וה� לעניי� אלה הנזכרותהגדרה זו רחבה היא ה� לעניי� הפגיעות הנזכרות ברישא וה� לעניי� אלה הנזכרותהגדרה זו רחבה היא ה� לעניי� הפגיעות הנזכרות ברישא וה� לעניי� אלה הנזכרות""""
ביסוד ההגדרה ביסוד ההגדרה ביסוד ההגדרה ביסוד ההגדרה . . . . ממוניממוניממוניממוני בי� ממוני ובי� שאינובי� ממוני ובי� שאינובי� ממוני ובי� שאינובי� ממוני ובי� שאינו, , , , בי� פיסי ובי� שאינו פיסיבי� פיסי ובי� שאינו פיסיבי� פיסי ובי� שאינו פיסיבי� פיסי ובי� שאינו פיסי, , , , כוללת את כל סוגי הנזקכוללת את כל סוגי הנזקכוללת את כל סוגי הנזקכוללת את כל סוגי הנזק

 פגיעה  פגיעה  פגיעה  פגיעה ה� עלה� עלה� עלה� על; ; ; ; היא משתרעת ה� על נזק פיסי וה� על נזק כספיהיא משתרעת ה� על נזק פיסי וה� על נזק כספיהיא משתרעת ה� על נזק פיסי וה� על נזק כספיהיא משתרעת ה� על נזק פיסי וה� על נזק כספי. . . . עומדת המציאות המוחשיתעומדת המציאות המוחשיתעומדת המציאות המוחשיתעומדת המציאות המוחשית
שיש שיש שיש שיש , , , , וה� על פגיעה בתחושות גופניות ונוחותוה� על פגיעה בתחושות גופניות ונוחותוה� על פגיעה בתחושות גופניות ונוחותוה� על פגיעה בתחושות גופניות ונוחות, , , , שיש לה� ביטוי פיסישיש לה� ביטוי פיסישיש לה� ביטוי פיסישיש לה� ביטוי פיסי, , , , בתחושות גופניות ונוחותבתחושות גופניות ונוחותבתחושות גופניות ונוחותבתחושות גופניות ונוחות

שלא לכלול בחובו שלא לכלול בחובו שלא לכלול בחובו שלא לכלול בחובו , , , , """"נזקנזקנזקנזק""""מבחינת היקפו של המושג מבחינת היקפו של המושג מבחינת היקפו של המושג מבחינת היקפו של המושג , , , , כ�כ�כ�כ�$$$$עלעלעלעל, , , , לא היה מקו�לא היה מקו�לא היה מקו�לא היה מקו�. . . . לה� ביטוי פיסילה� ביטוי פיסילה� ביטוי פיסילה� ביטוי פיסי
 """"....שאי� לה� ביטוי פיסישאי� לה� ביטוי פיסישאי� לה� ביטוי פיסישאי� לה� ביטוי פיסי, , , , סבל נפשי ופחדסבל נפשי ופחדסבל נפשי ופחדסבל נפשי ופחד, , , , שלילת נוחות גופניתשלילת נוחות גופניתשלילת נוחות גופניתשלילת נוחות גופנית

ענות ייצוגיות קובע במפורש כי אי� מניעה לתבוע לחוק תוב) ה(20סעי, , כאמור  .ו
 :בתביעה ייצוגית פיצוי בגי� נזק שאינו ממוני

למעט בתביעה כמפורט למעט בתביעה כמפורט למעט בתביעה כמפורט למעט בתביעה כמפורט , , , , בית המשפט לא יפסוק בתובענה ייצוגית פיצויי� בלא הוכחת נזקבית המשפט לא יפסוק בתובענה ייצוגית פיצויי� בלא הוכחת נזקבית המשפט לא יפסוק בתובענה ייצוגית פיצויי� בלא הוכחת נזקבית המשפט לא יפסוק בתובענה ייצוגית פיצויי� בלא הוכחת נזק""""
 """"....ואול� אי� באמור כדי למנוע פסיקת פיצויי� בשל נזק שאינו נזק ממו�ואול� אי� באמור כדי למנוע פסיקת פיצויי� בשל נזק שאינו נזק ממו�ואול� אי� באמור כדי למנוע פסיקת פיצויי� בשל נזק שאינו נזק ממו�ואול� אי� באמור כדי למנוע פסיקת פיצויי� בשל נזק שאינו נזק ממו�, , , ,  בתוספת השניה בתוספת השניה בתוספת השניה בתוספת השניה9999בפרט בפרט בפרט בפרט 

הרי שנזקי+ בלתי ממוניי+ , לחוק תובענות ייצוגיות) ה(20 על הוראת סעי, נוס,  .ז
דינו של �כבתביעה דנ� הוכרו כראויי+ להיתבע במסגרת תביעה ייצוגית ג+ בפסק

 ):השופטת נאור' דינה של כב� לפסק11פסקה (ש העליו� בעניי� תנובה "ביהמ

אינני סבורה אינני סבורה אינני סבורה אינני סבורה ... ... ... ... באוטונומיה של הפרטבאוטונומיה של הפרטבאוטונומיה של הפרטבאוטונומיה של הפרטהחדרת תוספת של סיליקו� לחלב בניגוד לתק� היא פגיעה החדרת תוספת של סיליקו� לחלב בניגוד לתק� היא פגיעה החדרת תוספת של סיליקו� לחלב בניגוד לתק� היא פגיעה החדרת תוספת של סיליקו� לחלב בניגוד לתק� היא פגיעה """"
נזק לא נזק לא נזק לא נזק לא , , , , לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה, , , , לתובע נגר�לתובע נגר�לתובע נגר�לתובע נגר�. . . . כי רק נזק ממוני יכול להצדיק תביעה ייצוגיתכי רק נזק ממוני יכול להצדיק תביעה ייצוגיתכי רק נזק ממוני יכול להצדיק תביעה ייצוגיתכי רק נזק ממוני יכול להצדיק תביעה ייצוגית, , , , שעלינו לקבועשעלינו לקבועשעלינו לקבועשעלינו לקבוע

 ."."."."ודי בכ� כדי להכשיר את תביעתו כתביעה ייצוגיתודי בכ� כדי להכשיר את תביעתו כתביעה ייצוגיתודי בכ� כדי להכשיר את תביעתו כתביעה ייצוגיתודי בכ� כדי להכשיר את תביעתו כתביעה ייצוגית, , , , ממוני שאיננו עניי� של מה בכ�ממוני שאיננו עניי� של מה בכ�ממוני שאיננו עניי� של מה בכ�ממוני שאיננו עניי� של מה בכ�

, רי+ שוני+פיצוי בהקש�הרי שזו הוכרה כבת, לעניי� הפגיעה באוטונומיה של הפרט  .ח
 574) 3(99על �תק, בית חולי+ כרמל'  מיאסה עלי דעקה נ2871/93א "ראה למשל ע

) 4(ד נז"פ, ראבי'  תנובה נ1338/97א "ע, בהקשר של ביצוע הלי- רפואי ללא הסכמה
בהקשר של פגיעה ביכולתו של הצרכ� להחליט מה ") עניי� תנובה: "להל� (673

דעקה נאמרו הדברי+ הבאי+ באשר לראש נזק זה בעניי� . להכניס לפיו וממה להימנע
 ):672�673' עמ(

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 נוסח נוסח נוסח [[[[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 

 לפקודת  לפקודת  לפקודת  לפקודת 2222סעי* סעי* סעי* סעי* מוגדר במוגדר במוגדר במוגדר ב" " " " נזקנזקנזקנזק""""המונח המונח המונח המונח . . . . יש להשיב לשאלה זו בחיוביש להשיב לשאלה זו בחיוביש להשיב לשאלה זו בחיוביש להשיב לשאלה זו בחיוב, , , , לדעתילדעתילדעתילדעתי]. ]. ]. ]. חדשחדשחדשחדש
, , , , 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). ). ). ). נוסח חדשנוסח חדשנוסח חדשנוסח חדש((((הנזיקי� הנזיקי� הנזיקי� הנזיקי� 

 . . . . ''''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�, , , , רווחה גופנית או ש� טוברווחה גופנית או ש� טוברווחה גופנית או ש� טוברווחה גופנית או ש� טוב
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נית� , כ-. ניתנה הגנה לאינטרסי+ בלתי מוחשיי+ רבי+, במסגרת הגדרה זו  .ט
.  הכרו- בנזק גו, שנגר+ לניזוק� כאב וסבל ,  למשל� פיצוי בגי� נזק לא רכושי 

, סבל ופחד, נפסק כי פגיעה בנוחות גופנית, נוכח רוחבה הניכר של הגדרה זו
וג+ א+ אי� ה+ מתלווי+ לפגיעה פיזית , ג+ א+ אי� לה+ כל ביטוי פיזי

'  עיריית ירושלי+ נ243/83א "ע(עשויי+ להוות נזק בר פיצוי בנזיקי� , כלשהי
מגנה פקודת הנזיקי� , על פי גישה זו). 139' בעמ,  עניי� גורדו�� להל� (, �גורדו

, ש+(' בנוחותו ובאושרו, על האינטרס של הניזוק בנפשו... 'ג+ ] נוסח חדש[
נקבע כי למי שהוטרד כתוצאה מהלי- פלילי אשר נבע , לפיכ-). 141בעמוד 

ת זכות לפיצוי עומד, כתוצאה מנקיטה רשלנית של הלי- פלילי מוטעה כנגדו
 ). ש+(בגי� פגיעה זו כלפי הרשות התובעת 

הלכו בתי המשפט בדר- , בשורה של פסקי די� שניתנו לאחר אותה פרשה  .י
דומה ופסקו פיצויי+ בגי� פגיעות באינטרסי+ לא מוחשיי+ של תובעי+ 

הנזק המוראלי ועוגמת הנפש שנגרמו לבעל זכות יוצרי& כ- נקבע כי . בנזיקי�
, דינו של המשנה לנשיא� ראו פסק (הינו נזק בר פיצוי, ותועקב הפרת זכ

כ, נפסק ג& ). 432' בעמ, אורבו-'  הרשקו נ4500/90א "בע, לוי�' השופט ש
הטבועה בעצ& אשפוזו בכפייה , לגבי הפגיעה בכבודו ובחירותו של אד&

א "פסק דינה של השופטת נתניהו בע (ושלא כדי� בבית חולי& לחולי נפש
באופ� ). 772' בעמ, ) עניי� כרמלי� להל� (, מדינת ישראל' י נ כרמל558/84
הטבוע בעצ& העובדה שבעלה גירש , נקבע כי הסבל שנגר& לאשה, דומה

ראו פסק דינו של השופט גולדברג  (מהווה נזק בר פיצוי, אותה בעל כורחה
 ).  לפסק הדי�9בפיסקה , מצראווה'  מצראווה נ1730/92א "בע

אשר מהווי+ ראש נזק עיקרי , בודו של אד+ וברגשותיוהוא הדי� בפגיעה בכ .יא

 McGregor On Damages atראו (בעוולת התקיפה ובעוולה של כליאת שווא 

p. 1024, 1026 H.:( 

, , , , כי יש לראות ג� בפגיעה בכבודו של אד� ובזכותו לאוטונומיהכי יש לראות ג� בפגיעה בכבודו של אד� ובזכותו לאוטונומיהכי יש לראות ג� בפגיעה בכבודו של אד� ובזכותו לאוטונומיהכי יש לראות ג� בפגיעה בכבודו של אד� ובזכותו לאוטונומיה, , , , על רקע זהעל רקע זהעל רקע זהעל רקע זה, , , , אני סבוראני סבוראני סבוראני סבור""""
משו� נזק בר פיצוי משו� נזק בר פיצוי משו� נזק בר פיצוי משו� נזק בר פיצוי , , , ,  המודעת המודעת המודעת המודעתהטבועה בביצוע פרוצדורה רפואית בגופו שלא בהסכמתוהטבועה בביצוע פרוצדורה רפואית בגופו שלא בהסכמתוהטבועה בביצוע פרוצדורה רפואית בגופו שלא בהסכמתוהטבועה בביצוע פרוצדורה רפואית בגופו שלא בהסכמתו

ברגשותיו של אד� כתוצאה מאי כיבוד זכותו ברגשותיו של אד� כתוצאה מאי כיבוד זכותו ברגשותיו של אד� כתוצאה מאי כיבוד זכותו ברגשותיו של אד� כתוצאה מאי כיבוד זכותו , , , , שלא כדי�שלא כדי�שלא כדי�שלא כדי�, , , , הפגיעההפגיעההפגיעההפגיעה. . . . בדיני הנזיקי�בדיני הנזיקי�בדיני הנזיקי�בדיני הנזיקי�
והיא נכנסת לגדר והיא נכנסת לגדר והיא נכנסת לגדר והיא נכנסת לגדר , , , , מהווה פגיעה ברווחתו של אותו אד�מהווה פגיעה ברווחתו של אותו אד�מהווה פגיעה ברווחתו של אותו אד�מהווה פגיעה ברווחתו של אותו אד�, , , , היסודית לעצב את חייו כרצונוהיסודית לעצב את חייו כרצונוהיסודית לעצב את חייו כרצונוהיסודית לעצב את חייו כרצונו

ובי� ובי� ובי� ובי� , , , , של אד�של אד�של אד�של אד�' ' ' ' נוחותונוחותונוחותונוחותו''''בי� א� נראה בה משו� פגיעה בבי� א� נראה בה משו� פגיעה בבי� א� נראה בה משו� פגיעה בבי� א� נראה בה משו� פגיעה ב, , , , זאתזאתזאתזאת. . . . האמורההאמורההאמורההאמורה' ' ' ' נזקנזקנזקנזק''''הגדרת הגדרת הגדרת הגדרת 
. . . .  לפקודה לפקודה לפקודה לפקודה2222כלשו� הגדרת נזק בסעי* כלשו� הגדרת נזק בסעי* כלשו� הגדרת נזק בסעי* כלשו� הגדרת נזק בסעי* ', ', ', ', אבד� או חיסור כיוצאי� באלהאבד� או חיסור כיוצאי� באלהאבד� או חיסור כיוצאי� באלהאבד� או חיסור כיוצאי� באלה'''' בה משו�  בה משו�  בה משו�  בה משו� שנראהשנראהשנראהשנראה

עמדנו על מרכזיותה של הזכות לאוטונומיה בעיצוב זהותו וגורלו של האד� עמדנו על מרכזיותה של הזכות לאוטונומיה בעיצוב זהותו וגורלו של האד� עמדנו על מרכזיותה של הזכות לאוטונומיה בעיצוב זהותו וגורלו של האד� עמדנו על מרכזיותה של הזכות לאוטונומיה בעיצוב זהותו וגורלו של האד� , , , , אכ�אכ�אכ�אכ�
ראינו את חשיבותה של זכות זו ליכולתו לחיות כפרט חושב ראינו את חשיבותה של זכות זו ליכולתו לחיות כפרט חושב ראינו את חשיבותה של זכות זו ליכולתו לחיות כפרט חושב ראינו את חשיבותה של זכות זו ליכולתו לחיות כפרט חושב . . . . בחברה בה אנו חיי�בחברה בה אנו חיי�בחברה בה אנו חיי�בחברה בה אנו חיי�

באינטרס של אד� באינטרס של אד� באינטרס של אד� באינטרס של אד� , , , , בלתי נפרדבלתי נפרדבלתי נפרדבלתי נפרד, , , , וניוניוניונימתבקשת המסקנה כי זכות זו היא חלק חימתבקשת המסקנה כי זכות זו היא חלק חימתבקשת המסקנה כי זכות זו היא חלק חימתבקשת המסקנה כי זכות זו היא חלק חי. . . . ועצמאיועצמאיועצמאיועצמאי
 ..." ..." ..." ..." ''''בנוחותו ובאושרובנוחותו ובאושרובנוחותו ובאושרובנוחותו ובאושרו, , , , בנפשובנפשובנפשובנפשו

הנזק שנגר+ לתובע הינו נזק שאינו יתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי , לענייננו  .יב
וההטעיה והפגיעה באוטונומיה רגשות הכעס ,  בגי� עוגמת הנפשזאת כמוב�, ממוני

ח מעשהו של המזיק כאשר בחשבו� השיקולי+ אמור להילק, שלו ושל בני משפחתו
 . וג+ שיקולי+ רחבי+ של אינטרסי+ ציבוריי+

    הפרת חובה חקוקה הפרת חובה חקוקה הפרת חובה חקוקה הפרת חובה חקוקה 

או בעלי חוזה /או שלוחיה ו/או עובדיה  ו/או מי ממנהליה ו/התובע יטע� כי הנתבעת ו
� או שילוחי /או למחדליה+ באופ� ישיר ו/ אשר הנתבעת אחראית למעשיה+ ו� עימה 
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או להגנתו של /קי+ אשר נועדו לטובתו ופי חיקו� הפרה חובות המוטלת עליה על
או בני אד+ מהסוג או הגדר שעמ+ נמנה  התובע /או בני אד+ בכלל ו/התובע ו

וההפרה האמורה גרמה לתובע  נזק מסוגו ומטבעו של הנזק שאליו נתכוונו 
  . החיקוקי+ האמורי+ לעיל

     והסעדים הנתבעים והסעדים הנתבעים והסעדים הנתבעים והסעדים הנתבעיםחישוב הנזקחישוב הנזקחישוב הנזקחישוב הנזק

 כייצוגית אי� חובה לכמת הנזק ולהציגו חשוב לזכור כי במסגרת בקשה לאשר תביעה .24
) 4(2003מח � תקבנק לאומי' שגיב נ 12904/00א " בש2033/00. א.כ- ג+ נפסק בת. במדויק

1249: 

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

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

יפורטו נזקי הקבוצה , ולמע� סבר את האוז� והעי� בלבד, למעלה מ� הצור-, לפיכ-
  .כלהל�, המשוערי+

 ששיל+ עבור רכישת מוצריה של הנתבעת הינו השבת הכספי+  האישיונזקכי טע� יהתובע  .25
או פיצויי+ בגי� נזק /ועתירה לפיצויי+ מכוח חוק הגנת הצרכ� ו , 4006 �בס- משוער של כ

 .י דיני הנזיקי� והחוזי+ בהתא+ לחוק תובענות ייצוגיות"בלתי ממוני עפ

 וכ� השבה למלוא הסכומי+ פיצויי+ לכל לקוחותיה של הנתבעתעתור התובע לי, בנוס, .26
 . הששילמו עבור מוצריה של הנתבעת בחושב+ כי המדובר בגבינ

לציי�  המשפט לחייב את הנתבעת � בו יתבקש ביתטע� התובע לסעד הצהרתייכמו כ�  .27
 . באופ� מפורש במוצריה את שיעור אחוז החלב הנמנה על רכיביה

 המשפט מתבקש להורות לנתבעת לתק� את הפרסומי& המופצי& באתר �בית,  כ��כמו .28
 . ט שלהנהאינטר

  כי המוצרת כי יצוי� על אריזת המוצר המשפט להורות לנתבע�מתבקש בית,  כ��כמו .29
 . איננו גבינה

 :המשפט לעתור לסעדי& כדלקמ�–מתבקש בית ,  כ��כמו .30

או לא גילתה לה+ /להצהיר כי הנתבעת הטעתה את התובע ואת חברי הקבוצה ו 30.1
הפרה חובה חקוקה  תאו כי הנתבע/בהתא+ לחוק הגנת הצרכ� ו, גילוי הכרחי

 .  וכלפי חברי הקבוצה התובעכלפי

להורות לנתבעת להימנע ממת� מידע כוזב ללקוחות החברה ומהצגה של מצגי+  30.2
 .מטעי+ כמפורט לעיל

הוראות חוק הגנת הצרכ� והחזקות המנויות להורות לנתבעת לעמוד בתנאיו של  30.3
 .בו בעניי� חובת הגילוי ופרסו+ נכו� 

  שהטעה את כלל הצרכני+ באשר לטיב+להוקיע את נוהג הטעיית הצרכ� בכ-  30.4
 ולהעניש את הנתבעת על התנהגותה המזיקה , ומהות+ של המוצרי+ ששיווק 
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ולהרתיע ולחנכה על מעשיה הראויי+ לגינוי ולחזק את ההגנה על זכויותיו 
 . הראויות של הצרכ� ולקוחות החברה

י+  בשל נזק  פיצוי�–לכל אחד מחברי הקבוצה ולחייב את הנתבעת לשל+ לתובע  30.5
 .  ובגי� הפגיעה באוטונומיה של הפרט   והחוזי+הנזיקי�י דיני "שאינו ממוני עפ

להציג בפני קהל הצרכני+ את מהותו וטיבו של המוצר לרבות  לחייב את הנתבעת 30.6
ואחוז החלב הקיי+ בו בכדי  ליצור את חופש מרחב הבחירה של , אפיו� רכיביו 

  .הצרכ� בדבר איכות המזו� ומהות המזו� אותו מבקש לרכוש

מי� בפני הצרכני+ המעוג� בחוות דעת באשר לערכיו התזונתיי+ להציג מידע א 30.7
ויי+ במוצר ויתרונות העדרו נלרבות מקורו של החלבו� והסיד� המ, של המוצר 

 . של הכולסטרול הנטע� על ידה 

או מהסעדי+ כראויי+ /בא+ יראה נכו� בית המשפט הנכבד לאשר רק חלק מהעילות ו .31
 ולקבוצת הצרכני+ אותה  ט הנכבד להתיר לתובעיתבקש בית המשפ, לתובענה ייצוגית

  .באופ� שיוכלו לתבוע מלוא נזקיה+, לפצל סעדיה+,  לייצג א מבקשוה

 התובענה הייצוגיתהתובענה הייצוגיתהתובענה הייצוגיתהתובענה הייצוגית

 ברי הקבוצה לפיצוי נזיקי  ויתר ח  התובע זכאי, תאו מחדליה של הנתבע/בשל מעשיה ו .32
תו+ לב (החוזי+ או מכוח דיני /ו או מכח חוק הגנת הצרכ�/ומכוח פקודת הנזיקי� 

 .)והטעייה

כמו כ� לתובע ולחברי הקבוצה עילות תביעה כנגד הנתבעת על פי חוק עשיית עושר ולא  .33
  .כפי שפותחו בפסיקה, פי דיני עשיית עושר ולא במשפטבמשפט ועל 

 שביקש לרכוש מוצרי חלב על   תושב ישראל כל � לייצג  התובע   מבקשההקבוצה אות .34
ורכש את מוצריה של ) ' מוצרלה וכו, גבינה צהובה , ת קשות בייחוד גבינו( גווניו 

והוברר לו  , בחושבו כי מדובר בגבינה' וכו"  פיצרלה", " הצהובה הטובה "הנתבעת  כגו� 
 .  בדיעבד כי נהג לרכוש מוצר אשר איננו מהווה גבינה 

ה י בתוספת השני1 להגיש לבית המשפט הנכבד בקשה זו בהתא+ לסעי,   רשאי התובע .35
  :יש לה+ עילות המתאימות לדרישות סעי, זה, הואיל ולאור כל האמור לעיללחוק 

בי� , � לקוחבי לונשבילעני�  קשרב, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, עוסקנגד ה תביע"
  ."תקשרו בעסקה ובי� א� לאוא� ה

, התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה .36
  :כדלקמ�הינ� , בי� היתרו, שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהפשרות סבירה ויש א

  ? חברי הקבוצהאת ת  הנתבעתה  הטע או מחדליה/ ו הא+ בפעולותיה 36.1

 ?כלפי חברי הקבוצה  הפרה הנתבעת חובה חקוקה  הא+  36.2

 ?שלא כדי� על חשבו� חברי הקבוצה ה הנתבעת הא+ התעשר 36.3

 ?צרכ� את הוראות חוק הגנת הההא+ הפר 36.4
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 ? בוצעה עוולה כנגד חברי הקבוצה הא+  36.5

והעדר הגילוי רכשו צרכני+ את מצג השווא , הא+ בעקבות הפרסו+ המטעה  36.6
לא היו  חברי  מקו+ בו לו היה ברשות+ את המידע הדרוש  , מוצריה של הנתבעת

 ? הקבוצה רוכשי+ את מוצריה של הנתבעת  זה מלכתחילה

יקש המחוקק ליצור בי� מעמדו הר+ של הא+ טשטשו את האיזו� השוויוני שב 36.7
 ?העוסק לבי� מעמדו הנחות של הצרכ�

 ? הא+ בנוהגה של הנתבעת הייתה פגיעה במעמדו של הצרכ�  36.8

" מס- העש�" הא+ הפרסו+ המטעה והשיווק המטעה של המוצר יצר את  36.9
 ?אינפורמטיבי 

  ?ומה שיעורו, ר+ לחברי הקבוצה נזקהא+ נג 36.10

 מכל אחד �יהיעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניתובענה ייצוגית היא הדר-  .37
 :ואחד מהשיקולי+ הבאי+ לא כל שכ� ממשקל+ המצטבר

 . מספר חברי הקבוצה גדול ופיזור+ רב 37.1

לכל אחד מחברי הקבוצה קיימת חוסר כדאיות בניהול הלי- משפטי נפרד הואיל  37.2
 .והוא צפוי להוצאות וטרחה רבי+ יחסית לסכו+ העילה האישית

ג+ א+ היו חברי הקבוצה עומדי+ על זכות+ ונוקטי+ הליכי+ משפטיי+ נפרדי+  37.3
כנגד הנתבעת היה הדבר גור+ עומס מיותר על בתי המשפט לעומת דיו� אחד 

 .ומאוחד בשאלות המשותפות לכל חברי הקבוצה כמפורט לעיל

 .הצור- להימנע מפסיקות סותרות 37.4

של הרתעת עוסקי+ מפני הפרת לאישור תביעה זו כייצוגית קיי+ יתרו� ברור  37.5
הרתעה זו נחוצה באופ� כללי . החוק ונקיטת מעשי הטעיה כלפי הציבור הרחב

. שיוויו� אינהרנטי בי� העוסק ללקוחות�בתחו+ הצרכנות הטומ� בחוב+ אי
חשיבותה של הרתעה זו מקבלת משנה תוק, לנוכח המודעות הגוברת של 

א- האמצעי+ , י הול+ מחד גיסאהרשויות במדינה לצור- במת� פיתרו� אכיפת
 . מאיד- גיסא, האכיפה�הגורמי+ לתופעת תת, המוגבלי+ העומדי+ לרשות�

נראה כי לא נגזי+ א+ נאמר שלאישורה של תביעה זו כייצוגית יש , מבחינה זו 37.6
השלכות חברתיות רחבות והיא הולמת את האינטרסי+ הציבוריי+ של מדינת 

 .ישראל בשמירת החקיקה הצרכנית

בי חברי קבוצה רבי+ אישורה של התביעה כייצוגית יגרו+ להפסקת מרו7 לג 37.7
ההתיישנות בתביעת+ האישית ולכ- שהנתבעי+ יזכו מ� ההפקר בתו- עשיית 

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

 .א+ וכאשר יוגשו

היעתרות בית המשפט הנכבד לכתב התביעה זו תקד+ את מטרת החקיקה  37.8
 . בתובענות ייצוגיות וה� את מטרות החקיקה בתחו+ החקיקה הצרכנית בכלל
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אוכלוסיה ל,  המשפטזכות גישה לביתאישור התובענה כייצוגית יאפשר  37.8.1
המשפט לפנות לבית בדר- כלל לעמוד על זכויותיה ו ההמתקש
 .כיחידי+

והנורמה אכיפת הדי� אישור התובענה כייצוגית יקד+ מאוד את  37.8.2
 .�הרתעה מפני הפרתהראויה כמפורט לעיל ויתרו+ רבות ל

אישור התובענה כייצוגית היא למעשה הדר- היחידה העומדת בפני  37.8.3
בגי� סעד הול+  שתאפשר לה+ לקבל – רובה ככולה –חברי הקבוצה 

 ; על יד+פרת הדי� כתוצאה מההפגיעה שנפגעו מהנתבעי+

ניהול אישור התובענה כייצוגית היא למעשה הדר- היחידה לקיי+  37.8.4
 . חברי הקבוצה כלפי הנתבעי+הוג� וממצה של תביעות, יעיל

 ה� על ינ+ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר- הולמתיענקיי+ יסוד סביר להניח כי  .38
 ;  כוח+אידי התובע וה� על ידי ב

 מעשיה של התובע נפגע פגיעה אישית עקב . ילה אישית נגד הנתבעת ע לתובע 38.1
ה� ,  הזדהות מלאה ע+ הקבוצה לגבי אותה פגיעהו הנתבעת המאפשרת ל

 .מבחינה עובדתית ה� מבחינה משפטית וה� מבחינה רגשית

 . ולקבוצה זהות אינטרסי+ מלאה לגבי עילות התביעה לתובע 38.2

א בעל נכונות ונחישות לקיי+ את ו אמונה שלמה בצדקת התביעה וה לתובע 38.3
 .ההלי- המשפטי

 חבר ושכ� התובע הינ, נ+ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו+ לביעני 38.4
 .קבוצה טיפוסית שסבלה נזק באופ� דומה לשאר חברי הקבוצה

לרבות פיצוי על , כ אי� מניעי+ אחרי+ אלא לקד+ מטרות ראויות" או לב  לתובע 38.5
 .כמפורט בבקשה זו, ה את הדי�מחדלי הנתבעת והפרותי

    סוף דברסוף דברסוף דברסוף דבר

  :להורות כדלקמ�מתבקש בית המשפט הנכבד , לאור כל האמור לעיל .39

בשיעור , כמפורט בתביעה זו, ובסעדי+תשלו+ פיצוי כספי ב, לחייב את הנתבעת 39.1
לכל אחד מחברי הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד , ובאופ� שיקבע

 : ובהקשר זהכאמור

וכיח את זכאותו לפיצוי כספי יהיה רשאי להחבר קבוצה כל להורות כי  39.1.1
כ "התובעת ולהורות כי בכ " בתצהיר שיוגש למשרד באו לסעד אחר

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

על תשלו+ פיצוי כספי בסכו+ כולל ועל אופ� חישוב להורות  ,חילופי�ל 39.1.2
, בי� חברי הקבוצהחלוקתו בר להורות בד וקבוצה חלקו של כל חבר

אחד , הסכו+ שתיוותר א+ חבר קבוצה 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
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הסעד  צוי אוקבוצה לא יקבל פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפי
לאחר החלוקה לחברי שנותרה יתרת סכו+ ולהורות כי כל ; המגיע לו

 .לאוצר המדינהתועבר , הקבוצה כאמור

או לטובת , כולה או חלקה, להורות על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה 39.2
 .י�יכפי שימצא לנכו� בנסיבות הענ, הציבור

  .  לטובת הקבוצהיתהייצוג בתובענה  המייצג על תשלו+ גמול לתובעלהורות  39.3

, הייצוגית את שכר הטרחה של בא הכוח המייצג בעד הטיפול בתובענהלקבוע  39.4
 .לרבות בבקשה לאישור

  

  
              _______________  
  ד"עו, אדרי יהודה                
   תובעהכ "ב              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תצהיר         
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ר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  לאח300236452. ז.מת� רביזדה תמ "אני הח
  :מצהיר בזאת בכתב כדלקמ�, לעונשי+ הקבועי+ בחוק בא+ לא אעשה כ�

  
בבית המשפט " כפיר תעשיות מזו�"התכבדתי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד הנני 

  .  תקווה� המחוזי בפתח
  

  .  ייצוגית ולכתב תביעתיאני עושה תצהיר זה כתמיכה לבקשתי לאישור תובענה 
  

הצהובה "בייחוד את המוצר , נהגתי לרכוש מעת לעת את מוצריה של כפיר תעשיות מזו� .1
 . בשווקי+ השוני+" פיצרלה"ולעיתי+ " הטובה

מפאת אטרקטיביות המחיר והאסטטיקה של המוצר והפרסו+ והיחצנות שנעשו אדגיש כי  .2
 .בעתפיתו אותי לרכוש את מוצריה של הנת, למוצר זה

, אציי� כי לא עלה בי לרגע הספק כי למעשה אני רוכש מוצר שאיננו גבינה,  כ�� כמו .3
כלא " ללא כולסטרול"מה ג+ הכותר אשר התנוסס על גבי האריזה לפיו המוצר 

, אותי ברשתו תו- שיצר בי את התחושה כי אני רוכש גבינה צהובה בריאה יותר
 . מזינה יותר וא, דלת כולסטרול

 וסובלת ממגבלות 100%ני מתגורר אצל אימי אשר הינה נכה בשיעור אציי� כי א .4
נהגתי לערו- את הקניות לבית והבאת+ , כחלק מהעזרה שאני מעניק לה, שונות
 . לביתנו

עד למועדי+ אלה סברתי כי לא רק שקניתי גבינה צהובה במחיר מוזל אלא א,  .5
ר לי כי אי� למעשה אול+ לאחר שהובר, סיפקתי לי ולמשפחתי מקור איכותי לסיד�

מדובר בגבינה ואחוז החלב במוצר הינו מינורי חשתי כי נפגע חופש הבחירה שלי 
 . לרכוש מזו� אותו אני מבקש לאכול

אריזתו של המוצר ומראהו , אני מרגיש כי רומיתי והוטעתי מש- תקופה ארוכה .6
 . הובילו אותי לחשוב כי אני רוכש את שביקשתי, ושמו

נתבעת ניצלה את חוסר הידיעה שלי באשר למרכיבי המזו� בנוס, אני חש כי ה .7
אינני יודע מהי כוונתה של הנתבעת ,  ובדיעבד מתברר כי עד למועדי+ אילוהשוני+

רק כעת מהדהדת בי הספקנות באשר , "חלבוני חלב"ברושמה כי המוצר מכיל 
 אי� לי אלא לחשוב כי למעשה מדובר, יתרה מכ-, לאיכות הבריאותית של המוצר

אשר הביאו להעתקה מדויקת , מעובדי+, בתרכובת תעשייתית של מוצרי+ שוני+
 . של מראה המוצר הנחזה כגבינה צהובה

ונפרש לנגד עיני מידע חלקי וא, , בכ- שרומיתי כצרכ�, אני חש א, פגיעה בכבודי .8
 . שהיה בו כדי להטעותי ולפגוע בחופש הבחירה שלי, שגוי

 סמ- הידיעה הצנועה � על, אני מספק לאימי הנכהשהייתי סבור כי , אני א, אומר .9
רופאיה , מה ג+ אני יודע כי לאור גילה של אימי, שלי מקור לחלבו� וסיד� מ� החי

 . א, המליצו לה ליטול מעת לעת מוצרי חלב על גווניו

גרמה לי לתחושה , כי ההטעיה החמורה בשיווק מוצריה של הנתבעת, אני חש כעת .10
 .  ידי� פול באימי עלשל עוגמת נפש באשר לטי

 המשפט הנכבד בבקשה להשיב לי את הכספי+  ששילמתי עבור � הנני פונה לבית .11
,  ולפצות אותי בגי� חוסר הנוחות 4006רכישת מוצרי הנתבעת בס- גולבאלי של 

  . עוגמת הנפש והפגיעה באוטונומיה שנגרמה לי בשל מעשי הנתבעת
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 אישור                                                   

  
  

  החתימה דלמטה היא חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת
        
        
    _______________  

           מת� רביזדה                  
  
  
  
  
  

 בנתניה מר מת� 20פינסקר ' ד אדרי יהודה מרח"הריני מאשרת בזה כי ביו+                 הופיע בפני עו
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשי+ ואחרי , 300236452. ז.רביזדה  ת

  .אישר את נכונות הצהרתו וחת+ עליה בפני, הקבועי+ בחוק בא+ לא יעשה כ�
  

                
  

_______________________ ________________________  
 חתימה חותמת       

 

 

  

 

 


