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 ________-41ת"צ      יפו -בתל אביב בבית משפט המחוזי

       

 446199911ת.ז:, דווה מיטרניאגב' ה   בעניין:

 , חיפה 421מוריה  מרחוב  

 ואח'( 33944)מ.ר ע"י ב"כ עוה"ד אורלי בן עמי המיוצגת 

 4011310, חיפה 5מדרך העצמאות 

   13 - 0009190פקס:    ,13-0009191טל: 

 / התובעת  המבקשת        

  

 -נ ג ד-

  

 444644191ח.פ  ,)ישראל( בע"מ חברת תה ויסוצקי                  

 0304409 , תל אביב014 החשמונאיםרחוב מ      

     14-5000033, פקס: 14-5050505טל':   

 / הנתבעת ההמשיב         

 

 

 ייצוגיתתובענה כבקשה לאישור 

 2449-ייצוגיות התשסועל פי הוראות חוק תובענות 

 

המבקשת מתכבדת בזאת, להגיש לבית המשפט הנכבד, בקשה לאישור התביעה כייצוגית לפי 

 .) "להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"( 6110 -הוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו

 

 תבקש:מבית המשפט הנכבד 

   

לבקשה זו  לאשר כי התובענה המוגשת בד בבד עם בקשה זו ואשר העתקה מצ"ב .א

)להלן:  6110-תידון כתובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו

על כל הנובע מכך, בכלל זה לאשר כי התובענה עומדת בתנאים הקבועים  "החוק"(

 )א( לחוק. 0בסעיף 

 

 להגדיר את הקבוצה המיוצגת בתובענה הייצוגית, כפי שתאושר, בתור: .ב

 

שקיקי תה ירוק ו/או שקיקי חליטות פירות וצמחים אריזת "כל אדם  אשר רכש 

)להלן: "המוצרים"(,  המיוצרים ו/או המשווקים על ידי המשיבה ו/או כל אדם אשר 

 עשה שימוש במוצרים, במשך תקופת התובענה  )להלן: "הקבוצה"(.

 



2 

 

שנים עובר ליום הגשת הבקשה לאישור  3 -החל מ לקבוע את תקופת התובענה .ג

  התובענה כייצוגית )להלן: בקשת האישור"( וכלה במועד בו תאושר בפסק דין חלוט. 

 

ח ובתובענה הייצוגית הנ"ל וכי באי כ תמייצג תשמש כתובעת לאשר כי המבקשת .ד

 ח הקבוצה המיוצגת.והמבקשת ישמשו כבאי כ

 

ובדה ו/או משפט המשותפות לקבוצה לקבוע את עילות התובענה, את השאלות של ע .ה

 ואת הסעדים הנתבעים כמפורט בהמשך הבקשה במסגרת נימוקיה.

 

ליתן הוראות אופרטיביות מתאימות הכרוכות באישור התובענה כתובענה ייצוגית,  .ו

בכלל זה: בדבר אופן ונוסח פרסום פומבי ו/או הודעה לחברי הקבוצה המיוצגת על 

יצוגית, רישום בפנקס התובענות הייצוגיות כאמור דבר אישור התובענה כתובענה י

 וכיו"ב.לחוק תובענות ייצוגיות  60בסעיף 

 

  מצ"ב כתב התביעה ותצהיר המבקשת.*** 

 כל ההדגשות הוספו ע"י הח"מ, אלא אם נרשם אחרת.*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 תוכן עניינים 

 עמוד נושא פרק

 3-5 תמצית הבקשה א.

 5-0 הצדדים ב.

 0-00 עיקרי העובדות  ג.

 00-60 המצג המטעה ד

 60-69 האיסור המפורש בדבר ייחוס סגולות רפואיות למוצרי מזון ה

 60-60 משרד הבריאות האיסור על פי.  0ה. 

 FDA 60-69 -רשות התרופות והמזון האמריקאית האיסור על פי. 6ה. 

 69 הפסיקה  האיסור על פי 4ה. 

 69 לחוק תובענות ייצוגיותהפרט בתוספת השנייה  ו

 41-51 הטיעון המשפטי ועילות התביעה ז

 41-40 עילת התביעה האישית. 0.ז 

 40-40  הפרת חובה חקוקה. 6.ז 

 49-30 עילת ההטעיה -הפרת הוראות מכוח חוק הגנת הצרכן. 4.ז 

 30-51 התעשרות בניגוד לדין -עילת תביעה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. 3.ז 

 51 . הפרת חובת תום הלב5ז. 

 51-54 הנזק .ח

 51-50 . הנזק הממוני שנגרם למבקשת0ח. 

 50-56 . הנזק הממוני המצרפי שנגרם לחברי הקבוצה המיוצגת6ח. 

 56-54 . הנזק הלא ממוני4ח. 

 54-53 הוכחת התאמת התובענה למסגרת הייצוגית ט

 54 התובענה כתובענה ייצוגית.. גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת 0ט. 

 53-55 . שאלות מהותיות של עובדה ומשפט משותפות לכלל חברי הקבוצה6ט. 

התובענה הייצוגית היא הדרך ההוגנת והיעילה להכריע בסכסוך בנסיבות  . 4ט. 

 העניין.

55-53 

 53 סיכויי הצלחת התובענה . 3ט. 

 . קיים יסוד סביר להניח כי המבקשת ובא כוחה מייצגים בדרך הולמת את  5ט. 

 כל חברי הקבוצה

50 

 50 הסעדים י

 59 גמול ושכר טרחה יא
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 :2444 –לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע  2בהתאם למפורט בתקנה  ,נימוקי הבקשה ואלו

 

 -תמצית הבקשה .א

 

פירות שונים וביניהם סוגים שונים של תה ירוק  וחליטות  מוצרי מזוןהמשיבה, יצרנית ומשווקת 

שוק התה והחליטות הישראלי ומחזיקה בחברת תה ויסוצקי שולטת . )להלן: "חליטות"( צמחיםו

 . 1 30.0%בנתח שוק כספי של 

על גבי אריזותיהם, במדיות פרסומיות שונות, באתר  -מפרסמת את מוצריה המשיבהבכל מקום בו 

היא מייחסת למוצרי התה אחרים,  אינטרנט ובאתרי וק שלהב, בעמוד הפייסהאינטרנט שלה

ומפליגה ביכולתם למנוע ואף  ריפוי ומניעה )להלן: "סגולות רפואיות"( הירוק והחליטות סגולות 

היא מונה ומפרטת עשרות מיני מחלות ומצבים רפואיים  ת.ולרפא מחלות ובעיות רפואי

 . שהמוצרים מתיימרים למנוע ולרפא

 . מרפא או למצער מונע תה הירוק אינומוצרים ובעיקר העל פי הפרסומים אין כמעט מחלה שה

מוריד את רמת סרטן, מטפל ומונע מחלות , וכלי דם מחלות לבומפחית שהוא מונע  המשיבה טוענת

הכולסטרול, מטפל בבעיות במערכת העיכול, מחזק את המערכת החיסונית, מפחית את רמות 

על פי , דהיינוועוד ועוד.  , מונע מחלות זקנה, מוריד לחץ דםמרגיע את הגוף והנפשהסוכר בדם, 

 לכל דבר.  תרופת פלאהפרסומים הוא 

אדם, ים בגוף האו חלק ים היא מאזכרת איבר -בכל מקום בו המשיבה מפרסמת את מוצריהו
ק של גוף האדם לפיה די באזכור איבר או חל זאת בניגוד לחזקה החלוטה שבחוק,  בניגוד לדין.

 בפרסומת למצרך מזון כדי להוות פרסום המנוגד לדין.
 

מנוע כדי ל ולאורך זמן,  לשתות את התה הירוק מספר פעמים ביום המשיבה מנחה את הצרכנים 

מחלות , לשמור על בריאותם ואף בכדי לרפא מחלות ומצבים רפואיים מהם הם סובלים. לחיזוק 

 ניםכאשר הצרכ מוצריםה"מחקרים" המהללים את סגולות  השפעת פרסומיה היא מצטטת 

שתקפותם ברמה הנדרשת ממוצר  מדובר במחקרים מדעיים קליניים אמיניםשלחשוב  יםמוטע

  .העומד בדרישות המחמירות המוצבות בפני מי שמשווק לציבור תרופות

סגולות בצדו האחד ליהנות מפירות ייחוס ה -המשיבה החליטה לאחוז במקל בשני קצותיו

הרפואיות למוצריה, ובצדו השני, לחסוך את כל העלויות והטרחה הכרוכים באישור מוצר 

  כתרופה שרק לה ניתן לייחס סגולות רפואיות.

החוק אינו מבחין  .למוצרי מזון ריפוי ומניעההחוק אוסר על ייחוס סגולות כי , יובהר

בין סגולות רפואיות מוכחות למופרכות, בין מזונות שנחקרו עמוקות לכאלה שלא נחקרו כלל. 

החוק מתיר לייחס סגולות רפואיות החוק וקובע איסור גורף וחד משמעי על כל המצבים.  

. תרופות שעברו את  כל הליכי המחקר,  הניסוי, הבדיקה והרישוי המפרכים לתרופות בלבד

גם  ככאלה. הרשות להציגן נותנים אתופא מחלות, היקרים, שמאששים את יכולתן למנוע ולרו

לאחר אישור מוצר כתרופה, נתון יצורו, שיווקו וצריכתו על ידי הציבור למעקב ולפיקוח הדוקים 

 הכרוכות בכך. על ידי הרשויות האמונות על הנושא, תוך שהיצרן נדרש לשאת בעלויות 

                                                 
1

 המשקפים את המציאות. זאת לפי נתוני סטורנקסט המקובלים על כל העוסקים בענף כנתונים אמינים 
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 מזונותאת מוצריה על פני  הנתבעת ק כשיטה וברציפות לאורך שנים, מבדלתהודות להפרת החו

 יא צרכנים רבים לרכשם.באחרים  ויוצרת מצג שווא אשר מ

 הצרכנים אינם מודעים לאיסור החוקי לייחוס סגולות רפואיות למוצרי מזון.

בכלל, אינם  הם אינם יודעים שהעובדה שמוצרי מתחריה  של המשיבה בשוק התה, ובשוק המזון 

מתהדרים בסגולות ריפוי ומניעת מחלות, נובעת מכך שאותם מתחרים מקפידים לשמור על 

העובדה שהמשיבה  מעזה להתהדר בסגולות כאלה,  הצרכנים גם אינם יודעים כי .הוראות החוק

מעידה אך ורק על נקיטת הטעייה, ולא על תכונות וסגולות בדוקות וחד משמעיות, שאוששו 

 מוצר  תרופה.יה ההכאילו  מחקרית 

פרסומי המשיבה, שב מגמתיהמכוון והמידע להצפה בהמבקשת וכמוה כל חברי הקבוצה, נחשפו 

 שעצם קיומם מהווה  הפרת חוק, והסתמכו עליהם במסגרת שיקוליהם הצרכניים.

 

 הצדדים  .ב

 

  -משיבהפרטים הנוגעים ל 4ב.

, בעיקר בתחום מוצרים רביםהינה יצרנית ו/או משווקת של חברת תה ויסוצקי )ישראל( בע"מ 

חליטות צמחים תה פירות, תה ירוק,  תה שחור בטעמים, ,תה שחור לסוגיו, ובכלל זה   התה

  .ועוד "חליטות לבריאות"ופירות, תה אדום, 

לפי דיווחי המשיבה כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט שלה, החברה מובילה את תחום התה 

  .30%2 -ואוחזת בנתח שוק של כבארץ 

 :3פעילותה של המשיבה מתוארת באתר האינטרנט של החברה באופן הבא

 

 4416החברה נוסדה בשנת  .חברת תה ויסוצקי היא יצרנית ויצואנית התה המובילה בישראל"

, השנה בה הוקם המפעל הראשון בארץ, היא ממשיכה במסורת של ייצור 4649ברוסיה ומשנת 

 בישראל.תה מובחר 

... 

מפעל התה של החברה נמצא באזור התעשייה בקדמת גליל, והוא המפעל הגדול בארץ לייצור 

 תה. המפעל מצויד במיכון הטכנולוגי המתקדם ביותר בעולם.

 במפעל מיוצרים כל סוגי התה וחליטות הצמחים והפירות, הן בשקיקים והן בתפזורת.

 בי העולם.ייצור התה מיועד לשוק המקומי ולייצוא לרח

... 

חברת תה ויסוצקי מפעילה מערך מכירות מסועף האחראי להפצת מוצרי החברה בכל רחבי 

בנוסף,  הארץ. החברה מפיצה את מוצריה ישירות לחנויות קמעונאיות, מרכולים ורשתות שיווק.

על ולקוחות מוסדיים -החברה מספקת שירות ללקוחות גדולים כגון: צה"ל, זרועות הביטחון, אל

 חרים.א

חברת ויסוצקי מפעילה מערך שיווק והפצה ייחודי לחברות קייטרינג, בתי מלון, מסעדות, בתי 

 .1,444. סך כל מספר לקוחות החברה עולה על קפה, קיוסקים ומזנונים

                                                 
2

  timeline.aspx-http://www.wtea.co.il/aboutאתר האינטרנט של החברה:  
3

  company.aspx-the-http://www.wtea.co.il/aboutאתר האינטרנט של החברה:  

http://www.wtea.co.il/about-timeline.aspx
http://www.wtea.co.il/about-the-company.aspx
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מרכזי מכירות אזוריים של ויסוצקי ערוכים לשרת כל לקוח ברחבי הארץ ונעזרים במערך ניהול 

ורכבי חלוקה. כל מרכז הפצה נתמך במערכת דיווח המקושרת אל ובקרה ממוחשב, במשאיות 

 .."מטה החברה בתל אביב באמצעות רשת ניהול ממוחשבת.

 

לבקשת  ," 4"כנספח מצ"ב  , משרד המשפטים, מאתר רשם החברות  הפרטי המשיב*** 

 .האישור

 

 0900 -כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן התשמא "בהתאם לכל האמור לעיל, המשיבה הינה "עוסק

 )להלן: חוק הגנת הצרכן"(. 

 

  תמבקשפרטים הנוגעים ל 2ב.

  הנהלת חשבונות.וסקת בתחום הע  ,נשואה,  69, בת חיפה תושבת

המבקשת הינה "צרכן"  כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, שכן היא נוהגת לרכוש מוצרים שונים 

 לצריכתה האישית ולצריכת בני משפחתה. בכלל זה רכשה גם מן המוצרים נשוא בקשת האישור. 

 

 *שוק התה בישראלנתחי  4ב.

 , http://www.themarker.com/advertising/1.1927646*כתבה מאתר האינטרנט: 

 .22.2.21פורסם ביום 

 

 
 

 

http://www.themarker.com/advertising/1.1927646
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 :העובדותעיקרי  .ג

 המשיבה בדומה לצרכנים רבים אחרים, הלכה שבי אחרי הפרסומים הרבים של  ,המבקשת .0

ריפוי ומניעה של מחלות סגולות   התה הירוק וחליטות הצמחים של המשיבה מוצריל המייחסים

 . , באמצעות השפעה על תפקודם של איברים שונים ומערכות שונות בגוף האדםובעיות רפואיות

ובהסתמך על הסימון על גבי אריזות המוצרים נשוא בקשה זו, , פרסומי המשיבה בהסתמך על .6

 היא משתדלת להקפיד.  עליה, תוסיף לבריאותה יםהמוצרלתומה כי צריכת המבקשת סברה 

המבקשת רכשה במספר הזדמנויות את המוצרים אשר המשיבה ייחסה להם יכולות וסגולות ריפוי  .4

 ומניעת מחלות )להלן: "סגולות רפואיות"(. 
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, "2"נספח כקבלות המעידות על רכישה של מוצרים, אשר נשמרו אצל המבקשת מצ"ב *** 

 האישור.לבקשת 

 

,  על פני רכישת מוצרים מקבילים או 4מחירם הגבוההמבקשת ביכרה את רכישת המוצרים למרות  .3

 לא יוחסו סגולות רפואיות .  להםדומים, מתוצרת המשיבה או  יצרנים אחרים, אשר 

בפניה ובפני כלל המשיבה המבקשת החליטה לרכוש את המוצרים בהסתמך על מידע שהציגה 

 מגוונים.ופרסום שונים  הצרכנים, באמצעי

 

לאור היותם של אמצעי הפרסום בהם עשתה המשיבה שימוש להעברת המידע מגוונים, נפוצים,  .5

 ום מסוים אחד שבגינו רכשה את המוצרים.מתקשה המבקשת להצביע על אמצעי פרסבולטים , ו

החלטתה לרכוש את המוצרים מתוצרת המשיבה דווקא )ולא למשל, תה רגיל, או תה ירוק 

נבעה מהיחשפות למספר  מתוצרת חברה אחרת שאינה נוהגת לייחס למוצריה סגולות רפואיות( 

 כפי שיפורט להלן: של המשיבה,  אמצעי פרסום

 

 .האינטרנט של המשיבהאתר  .א

 . המשיבה עמוד הפייסבוק של .ב

 את  אתר המשיבה, או שציטטו כתבות וציטוטים שנלקחו מתוך ובהם  אחריםאתרי אינטרנט  .ג

הגב'  .יעל אורבךהגב'  מי שמוצגת באתר האינטרנט של המשיבה כדיאטנית הקלינית שלה,

 . מפרטת ומסבירה את גרסת המשיבה לגבי  סגולותיהם הרפואיות של המוצרים אורבך 

קשת האישור, אולם נחשפה בעמודים בסמוך למועד הגשת יצוין כי המבקשת הדפיסה את ה -

 במועדים מוקדמים יותר. גם להם 

ייחסה המשיבה בהם קמפיינים פרסומיים נרחבים באמצעי תקשורת בעלי תפוצה נרחבת,  .ד

קמפיין טלוויזיוני בו נראים אנשים למוצרים סגולות רפואיות. למבקשת זכור במיוחד 

 ובעיקר הזדקנות העור,שיבה סגולות במניעת הזדקנות המייחסים לתה הירוק מתוצרת המ

בדה שהם נראים ומרגישים צעירים, נמרצים ובריאים מכפי גילם וותולים בכך את הע

 .האמתי

 אריזות המוצרים שעל גביהם מופיע מידע בדבר סגולותיהם הרפואיות.  .ה

 
  בפרק ד'.פירוט של תוכן פרסומים אלה יובא להלן ***           

 

 הווהים מוצריהשל רפואיות בדבר הסגולות ה יםמטעם מישל פרסו קיומםשת תטען, כי קהמב .0

ודווקא  נשוא בקשת האישור המסוימיםגורם משמעותי בבחירתה לרכוש דווקא את המוצרים 

 מתוצרת המשיבה. 

 

                                                 
4

 11בסעיף רוט בנושא המחיר ראה ביתר פי 
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הינה כפולה ומכופלת, בהיותה נעוצה הן בהצגת מידע  המבקשת הטעיית -כפי שיפורט בהמשך .3

שכן אינו  בדבר סגולות רפואיות כאשר עסקינן במוצר מזון אשר אין לייחס לו סגולות כאלה

; הן ביצירת אפקט של שוני ובידול על ידי המשיבה באופן שהעמיד תרופה )ואפילו אינו תוסף מזון(

 , עולה על התמורה שתתקבל מרכישת מוצרירכישתםאת המוצרים ככאלה שהתמורה שתתקבל מ

נם עוברים על הוראות החוק ואינם מייחסים למוצריהם סגולות תה אחרים שיצרניהם אי

מטעה המשיבה  ,נשוא בקשת האישור בעצם ייחוס הסגולות הרפואיות למוצרים -דהיינורפואיות. 

מתוצרתם של וצרתה בין בין מתאת צרכניה לחשוב כי המוצרים טובים יותר ממוצרי תה אחרים, 

ניהם, ולקבל החלטה מסכלת את יכולתם של הצרכנים להשוות בי ובכך היא אף  .חברות מתחרות

  .  בעת מעמד הרכישה מושכלת

 

 התנהלותה של המשיבה גרמה לה נזקים ממוניים, וכן נזקים שאינם ממוניים.כי המבקשת תטען  .0

 

המבקשת תטען כי עובר להיחשפותה לפרסומיה הנרחבים והאגרסיביים של  המשיבה בהם הציגה  .9

" קלאסישחור ""רגיל" דהיינו תה נהגה לרכוש ולצרוך תה  כבעלי סגולות רפואיותאת המוצרים 

לצרכן נמוך בהרבה ממחירי  םשמחירותה בטעם פירות  גרם השקיק ( 0.5ויסוצקי קלאסיק/ כגון )

 .6100המבקשת מעריכה כי החלה לרכוש את המוצרים בערך בשנת . שוא התובענההמוצרים נ

 

בהתייחס לנזקיה הממוניים המוערכים, ולמחירים בתקופת הגשת בקשת האישור, תובא הדוגמה  .01

בעוד   ,גרם 0.5שקיקים של  65 -ל₪  22.64 -כ עומד על סך שלמחירו של  תה ירוק ויסוצקי הבאה: 

 011 -שקלים  ל  49.64 -כ   עומד על סך של( טעם עשיר)ויסוצקי קלאסי  שמחירו של תה "רגיל" 

 41.2  -גרם הנו כ 0.5שקיקים של  65 -מחירו של תה רגיל ל  יוצא אפוא, כי גרם.  0.5שקיקים של 

 של תה רגילממחירו  %144-בפירושו של דבר הוא שמחירו של תה ירוק גבוה  .{011/650.910:} ₪ 

 .{66.91/3.64= 5.30}               )ויסוצקי קלאסיק טעם עשיר(

 

תדפיס מאתרי הקניות המקוונים של "שופרסל   -לבקשת האישור ,"4" נספחכמצ"ב *** 

 .5אקספרס"  ושל "מגה באינטרנט", בהם ניתן לראות כי אכן אלה בקירוב  המחירים

למעט , לאורך השנים חשבוניות רכישת המוצרים הללואת מטבע הדברים, המבקשת לא שמרה  .00

 לבקשת האישור.  ושצורפ החשבוניות

 

 חשה, לבריאותההמוצרים נשוא הבקשה  האם הועילובתום מספר שנים, בבואה לבחון אלא מאי?  .06

  . מצריכתםכתוצאה  כלשהי בבריאותההטבה  לא חלהכי המבקשת 

המדריך  כתוצאה מקריאתשיחת חולין והן בהן , לאחרונה נודע למבקשת, ואם לא די בכך. 04

לצרכנות והאגודה הישראלית המועצה האינטרנט של הנמצא באתרי  מזוןמוצרי המקוון לסימון 

                                                 
5

שקיקים  25"שופרסל אקספרס" מחירו של תה ויסוצקי ירוק  -(  ב28.4.14יצוין,  כי ביום הכניסה לאתרי הקניות המקוונים) 

 16.91גרם עמד על  1.5שקיקים של  111ש"ח ומחירו של תה ויסוצקי קלאסיק )טעם עשיר(  22.91גרם עמד על  1.5של 

ומחירו של תה ויסוצקי ₪  23.91גרם עמד על  1.5שקיקים של  25ו של תה ויסוצקי ירוק ואילו ב "מגה באינטרנט" מחיר₪. 

בלבד. יוצא אפוא, כי על פי המחירים של "מגה ₪  12.91גרם עמד על  1.5שקיקים של  111קלאסיק )טעם עשיר( 

 קלאסיק טעם עשיר(.ממחירו של תה רגיל )ויסוצקי   %017 -בבאינטרנט" ביום הכניסה, מחירו של תה ירוק גבוה 
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על כך שהחוק אוסר על המשיבה לייחס למוצריה, בהיותם מוצרי מזון ולא  ,6הציבורלבריאות 

ובדיעבד, כי הולכה שולל על ידי ללמוד בעצמה רופות, סגולות רפואיות כלשהן. כך נאלצה ת

שתוכל לטפל במחלות או הוטעתה לחשוב התפתתה לרכוש את המוצרים מאחר ששכן  המשיבה

לדוגמה, האמינה לפרסומי  . המשיבה, נשוא בקשת אישור זו מוצרילמנוע מחלות באמצעות 

לעיתים תטפל ותרגיע את  כאבי הבטן  שהופיעו אצלה  קמומיל  חליטת הצמחהמשיבה לפיהם 

 פסקו.  הוקלו, קל וחומר שלא  . כאבי הבטן לאכתוצאה ממצב רפואי ממנו סבלה

 

כי חל איסור לייחס סגולות  בו מצוין, מתוך המדריך המקוון לסימון מוצרי מזון תדפיס*** 

 לבקשת האישור.  "1"כנספח רפואיות למוצרי מזון, מצ"ב 

 

המבקשת הבינה,  וחדלה מרכישת המוצרים.נוצלת ממרומה ו חשה המבקשת אלו יםבעקבות גילוי .04

שהמשיבה מנצלת בצורה צינית ובוטה  את המודעות הגוברת של הציבור לענייני בריאות ואת 

את מוחו של הציבור, במסרים שלא כדין, כך, שוטפת המשיבה  החרדה של הציבור לבריאותו.

 המייחסים למוצרים סגולות רפואיות.

 

כאשר הציבור החרד לבריאותו  ברת תה ויסוצקימנוע רווחי עבור חהפכו לאלו   מסרים בריאותיים .03

מתוך הנחה, שיצרה המשיבה, כי -סכומים גבוהים עבור המוצרים נשוא התובענה, מוכן לשלם 

   .ביכולתם להועיל לבריאותו

 

כאשר פנתה המשיבה לייעוץ משפטי התברר לה כי מאחר שהמשיבה פועלת בניגוד לדין האוסר  .05

פרסום המייחס סגולות רפואיות למוצרי מזון ובכלל זה  סגולות ריפוי או מניעה של במפורש 

מחלות ואוסר מפורשות אף פרסום באמצעות ציון איברים  בגוף האדם; ומאחר ששיטת פעולה 

פסולה  זו של המשיבה פונה לציבור הרחב ומפרה את הדין באופן שיטתי ומתמשך יש מקום להגיש 

 ית .כנגדה תובענה ייצוג

 
 

  המצג המטעה .ד

המשיבה פרסמה במהלך תקופת התובענה, ועודנה מפרסמת, את המוצרים כבעלי סגולות  .00

כי  שיובהררפואיות. להלן יובאו ציטוטים מפרסומים הקיימים במועד הגשת בקשת האישור, תוך 

 רסומיים שונים של המשיבה במהלך השנים האחרונות: פהמבקשת נחשפה לקמפיינים 

 

                                                 
6

ופותח על ידי המועצה הישראלית לצרכנות והאגודה לבריאות הציבור .  24.1.11המדריך המקוון לסימון מזון, הושק  ביום  

המדריך מסייע לצרכן להבין את המינוחים והסימונים על אריזות המזון ואף מפרט את ההיבטים המשפטיים הצרכניים של חוק 

לאפשר לצרכן בחירה מושכלת של מוצרי מזון. המדריך נמצא באתר האינטרנט של המועצה לצרכנות: סימון המזון, על מנת 

-921A-430B-4322-ttp://www.consumers.org.il/default.asp?catid={CAD6E557h

65C72B7BB9F1-9D8D-4A16-3971-8F54106170A7}&details_type=1&itemid={90A395F1}  :וראו גם

aspects-legal-http://www.consumers.org.il/category/consumer . 

http://www.consumers.org.il/default.asp?catid=%7bCAD6E557-4322-430B-921A-8F54106170A7%7d&details_type=1&itemid=%7b90A395F1-3971-4A16-9D8D-65C72B7BB9F1%7d
http://www.consumers.org.il/default.asp?catid=%7bCAD6E557-4322-430B-921A-8F54106170A7%7d&details_type=1&itemid=%7b90A395F1-3971-4A16-9D8D-65C72B7BB9F1%7d
http://www.consumers.org.il/category/consumer-legal-aspects
http://www.consumers.org.il/category/consumer-legal-aspects
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ם מיוחסות סגולות רפואיות למוצריקטגוריית התה הירוק, באתר האינטרנט של המשיבה,   .03

 : 7כך לדוגמאהתה הירוק,  מסדרת

 

 "רבים מצביעים על יתרונות התה  מחקרים" - 8"ולהורדת הכולסטרול הלבלבריאות  -תה ירוק

הירוק לבריאות הכללית ובריאות הלב. חלק מהמחקרים מצביעים על ירידה בתמותה ממחלות לב 

אצל אלו ששתו  במחלות הלב %41-על הפחתה של עד כאצל אלו ששתו תה ירוק. חלקם מצביעים 

 ."EGCG-ירוק ו תה ירוק. רבים מהם מצביעים על ירידה ברמות הכולסטרול בעקבות צריכת תה

 

 "מראים, כי ל המחקרים"- 9"חוהמלשמירה על בריאות הגוף ופעילות  -תה ירוק-EGCG  יש

)מחלות המתאפיינות בהתנוונות המוח,  לסייע במניעת התקדמות מחלות זקנהככל הנראה יכולת 

 ."כמו אלצהיימר ופרקינסון(

 

 " המצביעים על יכולתו של ה מחקריםישנם " -10"הפהבריאות לתה ירוק-EGCG  שבתה הירוק

 ."וריח פה לא נעים במניעת עששתלסייע 

 

 "11"תה ירוק להראות טוב
 

 ."לעכב נזקי קרינת שמש ולתרום לבריאות העורמצביעים על יכולת התה הירוק  מחקרים מספר"

 

תחת הקטגוריה  ,המשיבה*** תדפיסים מן העמודים הרלוונטיים באתר האינטרנט של 

 "4כנספח "סגולות רפואיות למוצרי התה הירוק,  מצ"ב  ות"ויסוצקי ירוק", בהם מיוחס

 לבקשת האישור.

 

מגוון ל מיוחסות סגולות רפואיותקטגורית התה הירוק, באתר האינטרנט של המשיבה ב .00

 :12כך לדוגמא , הטעמים בסדרה

 

 "לפעולת העיכולעלי הנענע מסייעים " -"תה ירוק נענע". 

 " תערובת ארומטית של תה ירוק סיני בתוספת עלי לימונית ומנטה,  -"לימונית ומנטהתה ירוק"

 ".כמחזקים את מערכת החיסוןהידועים ברפואה העממית 

                                                 
7

 ההדגשות הוספו על ידי החתום מטה. 
8

  http://green.wtea.co.ilאתר האינטרנט של המשיבה:  
9

 p://green.wtea.co.ilhttאתר האינטרנט של המשיבה:  
10

 http://green.wtea.co.ilאתר האינטרנט של המשיבה:  
11

 http://green.wtea.co.ilאתר האינטרנט של המשיבה:  
12

 . /מגוון_הטעמים_בסדרהn.wtea.co.ilhttp://gree אתר האינטרנט של המשיבה:

http://green.wtea.co.il/
http://green.wtea.co.il/
http://green.wtea.co.il/
http://green.wtea.co.il/מגוון_הטעמים_בסדרה
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=x3Z-FdIx-HeSJM&tbnid=woeW2JgwFKLZzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pascalpr.co.il/13746/%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%9C-%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%94/%D7%AA%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%98%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D/&ei=m5_BU8eQLIngOtyWgMAO&bvm=bv.70810081,d.ZGU&psig=AFQjCNE31ariG-aPDUm8kGrYiMLuP8X0eQ&ust=1405284621917921
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 "להפגת עייפות כללית "שורש הג'ינג'ר ידוע ברפואה כמסייע  -"תה ירוק לימונית וג'ינג'ר

 ומגביר את האנרגיה בגוף".

 "צמח הקמומיל הינו מהוותיקים והידועים בין צמחי המרפא במסורת  -"תה ירוק קמומיל"

 ".כמאזן ומרגיעהרפואה הסינית 

 "לניקוי וטיהור הגוף"ידוע ברפואה העממית כמסייע  -"תה ירוק חמוציות." 

 

תחת הקטגוריה "מגוון *** תדפיסים מן העמודים הרלוונטיים באתר האינטרנט של המשיבה, 

סגולות רפואיות למגוון הטעמים בסדרת מוצרי התה הירוק,   ותמים בסדרה", בהם מיוחסהטע

 לבקשת האישור. "9כנספח "מצ"ב 

 

, נרשם כלהלן קטגוריית עולם התה, רובריקת תה ובריאות , האינטרנט של המשיבה אתרב .09

 :13בנוגע לסגולות הרפואיות של התה הירוק

 

 "כוסות תה ליום,  4 -נשים הראה שנשים, ששתו פחות מ 6,444שנערך ביפן בהשתתפות  מחקר

. הפוליפנולים, המצויים בתה, מגנים מפני חמצון מוחיהיו בעלות סיכון כפול ללקות בשבץ 

 . "בכלי הדםהכולסטרול, שעלול לגרום לנזק 

 " בין היתר נמצא , כי שתיית תה ירוק מחקרים ספור באיןסגולותיו של התה הירוק נתמכות .

 מקטינה את הסיכויים ללקות בסרטן, טרשת עורקים, מחלות מעיים זיהומיות, דלקות בכבד,

 ."מסייע להורדת רמת הכולסטרול, לירידה במשקל ולחיזוק יכולות קוגנטיביותכמו כן, תה ירוק 

 

 " כי לאפקט המרגיע אחראית  גילו מחקרים. הגוף והנפשתה ירוק ידוע בהשפעתו המרגיעה על

מערכת פועלת על  L-Theanineהמצויה בעלי תה ירוק.  L-Theanineחומצת אמינו בשם 

המרכזית, גורמת לשחרור חומרים המשפיעים על יצירת תחושת אופוריה, אופטימיות  העצבים

 ."ורגיעה ומנטרלת את העוררות המתלווה לצריכת הקפאין בתה

 

תה "תחת הקטגוריה  הרלוונטיים באתר האינטרנט של המשיבה*** תדפיסים מן העמודים 

לבקשת  "1כנספח "סגולות רפואיות למוצרי התה הירוק,  מצ"ב  ותבהם מיוחס, "ובריאות

 האישור.

 

סגולות  "סדרת "חליטות הבריאותלמוצרים ממיוחסות  יתה ויסוצק האינטרנט של אתרב .61

 :14 , כך לדוגמארפואיות

                                                 
13

  health.asp-tea-of-http://www.wtea.co.il/world אתר האינטרנט של החברה: 
14

  http://www.wtea.co.il/products.aspx אתר האינטרנט של המשיבה: 

http://www.wtea.co.il/world-of-tea-health.asp
http://www.wtea.co.il/products.aspx
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 " כתורמים לחיזוק חליטות החורף של ויסוצקי, מכילות צמחים המוכרים ברפואה העממית

, כדי לעזור לנו להתמודד טוב יותר עם תקופות החורף ועונות המעבר. בימים המערכת החיסונית

 ."כוסות ביום 2-4חורפיים ובימי תקופות המעבר מומלץ לשתות 

 "כתומך במערכת החיסונית וכתורם  ברפואה העממיתידוע ר 'שורש הג'ינג -חליטת ג'ינג'ר ולימון

והאהובים בעולם  הוא אחד מצמחי המרפא הנפוצים. הג'ינג'ר לחיזוק בזמן שינויי מזג האוויר

 ."ומוכר כתבלין מחמם בעל סגולות רבות

 "כתומך במערכת החיסונית "שורש הג'ינג'ר ידוע ברפואה העממית -"חליטת ג'ינג'ר ודבש

 . ק בזמן שינויי מזג האווירוכתורם לחיזו

 "לעלי האקליפטוס ריח מנטה רענן וברפואת הצמחים המסורתית  -"חליטת אקליפטוס והדרים"

 ".הקלה על הנשימהמיוחסות להם תכונות של 

 "ידועות מזה מאות  של האכינצאה והסמבוק סגולותיהם" -"חליטת חורף אכינצאה וסמבוק

 ".תכונות המחזקות את המערכת החיסוניתשנים. ברפואת הצמחים העממית, מיוחסות להם 

 

חליטות ": מופיעות תחת השםהחליטות הנ"ל של תה ויסוצקי, יוער כי באתר האינטרנט ***

 לבריאות".

 

*** תדפיסים מן העמודים הרלוונטיים באתר האינטרנט של החברה, בהם מיוחסות סגולות 

 , לבקשת האישור.  "4כנספח "רפואיות לחליטות הבריאות, מצ"ב 

  

סגולות רפואיות  , מיוחסותתה ויסוצקי, קטגוריית המוצרים שלנו האינטרנט של אתרב .60

      :15א, כך לדוגמהצמחים והפירותחליטות  סדרתלמוצרים מ

 

 

  בוקעות אצל תינוקות ומסייעת גם  משמשת להרגעת כאבי בטן וכאבי שיניים"חליטת קמומיל

 ".בהרגעת מערכת העיכול, טיפול בכאבי בטן, הרגעה כללית והקלת השינהלמבוגרים 
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 http://www.wtea.co.il/products.aspx?cat=5אתר האינטרנט של החברה:  

 

http://www.wtea.co.il/products.aspx?cat=5
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://img1.tapuz.co.il/TapuzAlbums/revitalyud/77d2246e-8a8d-48c5-9ae5-4c827f3e6b1d.jpg&imgrefurl=http://www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?entryId=2684974&h=313&w=851&tbnid=lOWMQ3pg0XKytM:&zoom=1&docid=X6kEgO9J3Ipp6M&hl=iw&ei=CqLBU5OEBY7G7AaL3YC4DA&tbm=isch&ved=0CAsQMygDMAM4ZA&iact=rc&uact=3&dur=739&page=4&start=85&ndsp=30
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dGQAsSDb6D-9MM&tbnid=BGbUMjirR1GurM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.biz4all.co.il/page.asp?page_id=9&page_title=%F1%F0%F0%E9%ED  %E5%EE%FA%F7%F0%E9 %EE%E9%ED&ei=UaDBU9uSComCPd2ogKgO&bvm=bv.70810081,d.ZGU&psig=AFQjCNFrCJa9HKdEwe0txvfVv5npXzm4NQ&ust=1405284782506244
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.logooffice.co.il/Data/Pics/29056.jpg&imgrefurl=http://www.logooffice.co.il/Shop.asp?CatID=414&Page=4&SearchText=&PIDsText=&h=150&w=250&tbnid=WAMZgNv6UyPIWM:&zoom=1&docid=_n6_0xG3paj0sM&hl=iw&ei=LqDBU4OlCuHy7AbhtYG4Aw&tbm=isch&ved=0CCYQMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=783&page=1&start=0&ndsp=22
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  כממריץ פעולות עיכול, מקל במקרי הצטננות ושפעת ומפיג חליטת קסם הקינמון: "קינמון ידוע

 בחילות".

 

  :החל מהקלה על בחילות וצרבות, טיפול חליטת רימונים: "הרימון ידוע בסגולות מרפא מגוונות

 ".בזיהומים במערכת העיכול וניקוי הדם וכלה בהורדת רמות כולסטרול

 ללימונית סגולות מרגיעות ולכן היא -חליטת לימונית לואיזה ומליסה מסדרת ניחוחות הגליל"

"הלואיזה משמשת . ת וטיפול בנדודי שינה, לצד הקלת בעיות עיכול"בהפגת עצבנומסייעת 

מקור השם במילה היוונית "דבש" ואכן  -"מליסה. "בעיקר לטיפול בבעיות עיכול ולהרגעה

הדומות לאלו של הדבש כגון: פעילות אנטי  לה סגולות מרפאברפואה העממית מיוחסות 

, בשל תכולה גבוהה של חומרים ומניעת מחלות לב, כלי דם וסרטןבקטריאלית 

בשיפור היכולת הקוגנטיבית מצאו כי מליסה מסייעת  מחקרים .אנטיאוקסידנטים בצמח

 ובמיוחד תורמת לחיזוק הזיכרון". 

 

 הורדת לחץ "למרווה מגוון סגולות רפואיות -חליטת מרווה ולימונית מסדרת ניחוחות הגליל :

 ".מתחים ומקלה על בעיות עיכול"הלימונית מפיגה . "דם, חיטוי והורדת חום

סגולות  ותבהם מיוחס*** תדפיסים מן העמודים הרלוונטיים באתר האינטרנט של החברה, 

    , לבקשת האישור."6כנספח ", מצ"ב הצמחים והפירות רפואיות לחליטות

  

כך מסדרת התה האדום סגולות רפואיות,  לחליטותבאתר האינטרנט של ויסוצקי, מיוחסות  .66

 :16לדוגמא

 

 

 

 " חליטת רויבוש עשירה מאוד באנטיאוקסידנטים, המנטרלים את פעילותם המזיקה לגוף של

התורמים  . החליטה מכילה מינרלים שונים: ברזל, אבץ, מגנזיום ונחושת,הרדיקלים החופשיים

טעם נהדר ומתקתק וצבע אדום עשיר. כל לגימה  . לחליטת הרויבושלפעילות המטבולית של הגוף

 ."מעניקה לגוף ולנפש תחושת חיוניות
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  http://www.wtea.co.il/products.aspx?cat=6 אתר האינטרנט של תה ויסוצקי

http://www.wtea.co.il/products.aspx?cat=6
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=X7yKQD-1h8RsjM&tbnid=7bQ8mdqIt4-9KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lev-hamisrad.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=1575&catId=130&ei=yKPBU9-wJMzXPL6VgIgO&bvm=bv.70810081,d.ZGU&psig=AFQjCNFrCJa9HKdEwe0txvfVv5npXzm4NQ&ust=1405284782506244
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 " בדרום אפריקה ע"י השבטים המקומיים של אזור ה  41 –שיח הרויבוש התגלה במאה ה– 

CADERBERG  שמצפון לקייפטאון. שבטים אלו השתמשו בכל חלקי הצמח כדי להפיק משקה

 . "אובעל סגולות מרפמרענן, ארומטי 

 

*** תדפיסים מן העמודים הרלוונטיים באתר האינטרנט של החברה, בהם מיוחסות סגולות 

 , לבקשת האישור.   "44כנספח "רפואיות לחליטות מסדרת התה האדום, מצ"ב 

 

 שיווקייםקמפיינים  .64

 

 -קמפיין תקשורתי: "ויסוצקי ירוק עושה לך טוב ורואים עלייך" .א

קמפיין תקשורתי שכלל בין היתר טלוויזיה המשיבה העלתה  ,6100חודש נובמבר  במהלך

ויסוצקי ירוק עושה לך טוב היה "  הקמפייןואינטרנט כאשר המסר הפרסומי שהוביל את 

 .-EGCGה  ", תוך הדגשת סגולות הבריאות העוצמתיות של רכיבורואים עלייך

ואישה הפונים אל בשלב הראשון של הקמפיין עלו בטלוויזיה שני "טיזרים" שבהן גבר 

חש את גילם ולסמס להם אותו.  בשלב השני של הקמפיין נהצופים ומבקשים מהם ל

חושפים הדמויות את גילם האמתי ומתברר כי הם נראים צעירים יחסית לגילם הכרונולוגי. 

 -פחות מכפי גילה םשני 5, טוענת בפנינו שיש אנשים שנתנו לה 45בחורה בת , אלונה ,כך

אבל נראה  40בסרטון השני, ניר בן ו .שותה בסוף כל ארוחה שהיאק ויסוצקי בזכות תה ירו

בזכות תה ירוק ויסוצקי שהוא שותה בסוף  גם אצלו המראה הצעיר הוא -צעיר מכפי גילו

אגב, שניהם עוסקים בספורט אבל לתה יש משקל מכריע בשמירה על חיצוניותם  .17הארוחה

  הנערית.

 : אפליקציית אינטרנט .ב

 מציעים לנו אלונה וניר בתום הפרסומת. "היכנסו לויסוצקי ותגלו בני כמה אתם נראים"

"ויסוצקי התקשורתי  עבור הקמפיין מדובר באפליקציית אינטרנט אשר פיתחה המשיבה

 ואפשרהוק של המשיבה, בשהופיעה בעמוד הפייס ירוק עושה לך טוב ורואים עלייך",

 .18לגבי גילם, בנוסף להסבר על סגולות התה הירוקאובייקטיבית לגולשים לקבל חוות דעת 

 

מבוסס על ההכרה ברצון  , כפי שתואר לעיל, המהלך הפרסומי שנקטה בו המשיבה, יובהר

כי  ההבטחהעולה  ומן המהלך הפרסומי הואיל  .של כולנו להיראות טוב יחסית לגילנו

הפיכת ב מדובר םרים יותר לגילשתיית תה ירוק ויסוצקי תגרום לצרכנים להיראות צעי

 .התה לשיקוי נעורים
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   https://www.youtube.com/watch?v=74QtEzfstTI אלונה:  -קמפיין תקשורתי, "ויסוצקי ירוק"

  https://www.youtube.com/watch?v=2dDC4Xok01Yניר:  -קמפיין תקשורתי, "ויסוצקי ירוק"
18

 וגם:  12בנספח מס'  18.11.11-6.12.11ראה עמוד הפייסבוק של המשיבה מהתאריכים:  

https://www.facebook.com/Wissotzky 

https://www.youtube.com/watch?v=74QtEzfstTI
https://www.youtube.com/watch?v=2dDC4Xok01Y
https://www.facebook.com/Wissotzky
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  -19של המשיבהפייסבוק עמוד ה .63

התה הירוק  כל מי שנכנס לעמוד הפייסבוק של המשיבה, נתקל בפרסומים המייחסים למוצרי

 מצוין שם: לדוגמא סגולות רפואיות. וכך  והחליטות של ויסוצקי

 

  מסייעת לשריפת שומניםשתיית תה ירוק בכל יום. 

  (24.2.41) להורדת כולסטרולשתיית תה ירוק מסייעת. 

 מנסים לשמור על המשקל? יש לכם עוד סיבה מצויינת לשתות בכל יום ויסוצקי ירוק! רכיב ה- 

EGCG  ספרו לנו אם שילבתם ויסוצקי ירוק ומסייע בהורדת המשקלמזרז את חילוף החומרים .

 . (44.2.41)בדיאטה שלכם

 ברי עץ יהודה, הוא שיח הידוע באינספור תכונות בריאותיות. על פי עץ הסמבוק, או בשמו הע

.  בטיפול בהצטננות ,שפעת וסינוסיטיסרפואת הצמחים העממית הסמבוק יעיל במיוחד 

עם חליטה עשירה  מסגולות הצמחבחליטת החורף שלנו אכניצאה וסמבוק אפשר ליהנות 

 (29.4.41) וטעימה!

  (.24.1.41) כמקלה על בעיות עיכולחליטת שומר ידועה ברפואה הטבעית 

 ( 41.1.41שתיית חליטת קמומיל תקל עליכם לאחר ארוחה כבדה) 

  הוא מפחית את הסיכון ללקות בסרטן השחלות  –תה פלאים , התגלה יתרון חדש לתה ירוק

(29.4.41.) 

  הוא טבעי , הוא ירוק, הוא   !ם ביוםפעמי 4-1רוצים לשמור על עור בריא ויפה? שתו תה ירוק

כוסות  4-1בפרט. כל הסיבות למה כדאי לשתות מדי יום  שומר על הבריאות כלל ועל העור שלכם

 (.22.4.41) של תה ירוק.

  תה שתו  -סטודנטים? קבלו טיפ לתקופת הבחינות מאת קרן וולקומיר נטורופתית מוסמכת

 (.24.4.41), ירוק המסייע לשפר את הריכוז והמיקוד

  להורדת רמת הכולסטרול ולחץ דםידעתם שתה ירוק מכיל נוגדי חמצון שנמצאו כמסייעים? 

(46.4.41) 

  רוצים לחזק את המערכת החיסונית של ילדכם בחורף? הנטורופתית ממליצה על חליטות ג'ינג'ר

 (.2.4.41) ודבש ואכינצאה וסמבוק

  התה הירוק הפחית באופן משמעותי שתיתם אתמול קצת יותר מידי? במחקר חדשני נמצא כי

 (.4.4.41)  שיהיה לבריאות כמובן EGCGבזכות נוגד חמצון  ומובהק את נזקי האלכוהול,

 " חברים, אתם מוזמנים לקרוא מה כתבה הבלוגריתwhat is up" 

לנו ובמיוחד את חליטת אכיניצאה ששמחה להכיר מקרוב את סדרת חליטות החורף החדשה ש

"צמחי המרפא נהדרים לטיפול בהצטננות ושפעת. מחזקים את וסמבוק, או כמו שהיא כותבת: 

החליטה בעלת טעם עשיר אך  .המערכת החיסונית ועוזרים בטיפול זיהומים בדרכי הנשימה

 (.24.44.44)  מעודן ובהחלט אחת שאני אאמץ בחיי היום יום".

  !תראו מה כתבה עלינו הבלוגרית גלית שטעמה את סדרת חליטות לבריאות החדשה כיף לקרוא

של החליטות שנותנות מענה לבעיות של שיעול, דלקות גרון "מאוד אהבתי את הרעיון   שלנו!
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, שותים תה חם ובדרך נהנים מצמחי מרפא שידועים בסגולותיהם לשיפור עייפות וחולשה

 (.42.44.44) בריאותנו ולחיזוק מערכת החיסון."

  כמה מדהים נוגד החמצוןEGCG !! מחקרים מראים שהוא אף יכול לסייע  שבתה הירוק

 4רוצים לשמור על שיניים בריאות? מחקרים מראים ששתיית  ! בטיפול ומניעת מחלת הסרטן

 9.10.13)       ם )ייתורמת לבריאות השיניים והחניכ כוסות תה ביום

  תורמת לבריאות  כוסות תה ביום 4 בריאות? מחקרים מראים ששתייתרוצים לשמור על שיניים

 כוסות תה ביום: המתכון לשיניים בריאות 4(. 44.6.44השיניים והחניכיים. )

  חשוב לכם להגן על העור מהשמש? מחקר שנערך בגרמניה מראה כי נוגדי חמצון הנמצאים בתה

 (.1.1.44) .בהגנה מפני קרני השמשירוק עשויים לסייע 

 רוצים לשפר את הזיכרון? מחקר חדש מראה כי ל- EGCG  נוגד החמצון המצוי בתה הירוק, יש

 (.44.9.44) השפעה רבה על ההתרבות תאי המוח הקשורים לזיכרון וללמידה מרחבית

 קבוצה של חוקרים סינים גילתה כי חומר המצוי , רוצים לשפר את הזיכרון? שתו תה ירוק

 ירוק משפר בצורה משמעותית את הזיכרון...אחוז בתה  44בריכוז של 

 הוא מפחית את  -? התה הירוק מומלץ כאחד המזונות לאיזון הסוכר בדם חוששים מסוכרת

 (.4.4.44)  ואף מונע עליה חדה לאחר ארוחה שעיקרה פחמימות רמות הסוכר בדם

 חומץ,  זוררוצים להיפתר מהשומן הבטני רגע לפני העונה הבוערת? שתיית תה ירוק יכולה לע

 .www.ynet.co.il   (25/4/13)                   תפוחים ותבלינים: השיטות להעלמת הכרס

  חידושי בריאות - המשקה שיגן עליכם מפני מחלות -תה ירוק www.haaretz.co.il 

הירוק יכול לשפר את תפקוד הלב וזרימת הדם בגוף, מחקרים מהעשור האחרון מראים כי התה 

 (.4.4.44) .בהפחתה במשקל, בכולסטרול ובסיכון לשבץ מוחיולסייע 

  הידעתם? שתיית תה ירוק לפני הארוחה תורמת להגברת קצב שריפת השומן בגוף 

(1.2.44.) 

 ?האם ידעתם שתה ירוק עוזר להרוג את החיידקים המזיקים שבפה ומגן עלינו מפני עששת 

(4.44.42.) 

  זו אחת הסיבות  - , כמחטאהוא ידוע, בין השארליסמין סגולות רבות, וברפואה הסינית

וגם הוא עוזר  - סגולות בריאותיותשהסינים שותים תה יסמין אחרי האוכל. גם לתה הירוק 

במלחמה ואפילו לעזור  -. יחד, הם יכולים לעזור לנו בשמירה על פה נקי לניקוי חלל הפה

 (.4.1.42) !באפטות המציקות

  ?444אל תשכחו את התה הירוק... מחקר מרתק בחן מעל מתאמנים כדי להוריד את הבטן 

מבוגרים בעלי משקל עודף, שהחלו לעשות ספורט וירדו במשקל. ביניהם, אלו שקיבלו תמצית 

 (.41.1.42) הורידו יותר מהשומן הבטני! -תה ירוק בנוסף לאימונים 

  סחף יהבריאות, בלי להוגם על  -הקיץ הוא גם עונת הדיאטות, ולכולנו חשוב לשמור על המשקל

שתיהן אכלו תפריט  -לדיאטות "כסאח" מסוכנות. איך? הנה מחקר קליני שבדק שתי קבוצות 

קילו בממוצע  2זהה, אבל רק קבוצה אחת קיבלה גם תה ירוק וסיבים תזונתיים. חבריה רזו 

עוזר  ? השילוב של תה ירוק וסיבים תזונתייםמבלי לעשות דיאטה! והמסקנה -שבועות  9לאורך 

 (.21.9.42) לרדת במשקל
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 בזכות הסגולות שלה כצמח מרפא.  : "המושיעה",בלטינית קוראים לה סלביה, שפירושו

. כתרופה להבטחת פוריותבעברית קוראים לה מרווה. המצרים הקדמונים השתמשו בצמח 

לעצירת דימום של פצעים בתקופת יוון העתיקה השתמשו בתמצית חליטה של צמח המרווה 

. כצמח המשפר זיכרון. בתקופת הרומאים תיארו את המרווה ם וכן למניעת צרידות ושיעולוחתכי

, ונהנים מרגע שכולו ואצלנו, בויסוצקי, פשוט חולטים לפנות ערב כוס תה ירוק עם מרווה

 (.4.4.42) בריאות!

 (.24.4.42...)כדי לשמור על המוח שותים תה ירוק 

  נוגדי חמצון בריכוז גבוה, כמו ה?... בגוף, המוחאיך שומרים על הכלי הכי חשוב שלנו-EGCG 

 (.24.4.42) בתה הירוק, עוזרים לנו לשמור על המוח חד ובריא

 במגזין החשוב התה הירוק כבר מוכר בעולם כגורם מסייע במאבק העולמי נגד השמנת יתר .

Journal of Nutrition  השמנה, וגם גם במניעת  -מצאו שיש כמה מנגנונים בזכותם התה עוזר

 (.24.4.42) היומי שלכם? ההשתייבהרזיה. ומה אתכם? כבר הכנסתם תה ירוק לתפריט 

 

 ועוד ועוד...

 

לתה הירוק  ותבהם מיוחס, של המשיבה בעמוד הפייסבוקמהעמודים הרלוונטיים  יםתדפיס*** 

 .20לבקשת האישור, "24" נספחכמצ"ב  ולחליטות סגולות רפואיות,

 

 המוצרים תתווי .65

מוצרי המשיבה זוכים למקום של כבוד על מדפי המרכולים וחנויות המזון ברחבי הארץ. כל צרכן 

שנכנס לחנות ומעוניין לרכוש מוצרי תה, נחשף לפרסומים שעל גבי אריזות המוצרים, המייחסים 

מוצרי תה אחרים, כגון תה רגיל, או תה ירוק וחליטות מתוצרתם של  להם סגולות רפואיות שונות.

על גבי אריזות החוק, אינם מפרסמים סגולות כאלה  אותיצרנים המקפידים לשמור על הור

 מוצריהם.

  

, בו מיוחסות למוצרים סגולות ויסוצקי תה ירוקאריזת  כלהמופיע על  הטקסט ציטוטים מן להלן .60

 : רפואיות

 הייחודי.  EGCG -אוקסידנטים( עם רכיב ה -עשיר בנוגדני חמצון )אנטי -סודו של התה הירוק

כל העת, גורמת לייצור רדיקלים חופשיים, המאיצים את תהליך  בגופנופעולות המתרחשות 

ו להילחם ברדיקלים החופשיים, עלינו לגופנומזיקים לו. כדי לסייע  בגוףההזדקנות של התאים 

לשלב בתפריט היומי מזונות עשירים בנוגדני חמצון, המסייעים לנטרל את ההשפעה המזיקה 

דיקלים החופשיים. התה הירוק הוא מקור טבעי ועשיר במיוחד לנוגדני חמצון, של הר

המסייעים לנטרל את ההשפעה המזיקה של הרדיקלים החופשיים. התה הירוק הוא מקור 

, שהוא בעל עוצמת EGCGמכיל את נוגד החמצון הייחודי וטבעי ועשיר במיוחד לנוגדני חמצון 
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בקשה מצורפים העמודים הרלוונטיים הכוללים אזכור של ייחוס עמודים. ל 141עמוד הפייסבוק של המשיבה מכיל מעל  

 הפייסבוק הכולל נמצא אצל המבקשת.סגולות רפואיות למוצרים נשוא הבקשה. תדפיס עמוד 
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הופך אותו למשקה התורם לאורח חיים  -ודי לתה הירוקהייח -EGCG -פעולה חזקה במיוחד. ה

 בריא ומאוזן.

 תרומה ייחודית לאורח חיים טבעי ובריא. -תה ירוק

 

מחקרים מדעיים מצביעים על יכולתו של התה הירוק לתרום להאצת חילוף החומרים ולסייע 

יהנות . כדי ללתחושת החיוניות. התה הירוק ידוע גם בתרומתו בהורדת רמת הכולסטרול

 מיתרונותיו הבריאותיים והמאזנים, מומלץ לשתות כוס תה ירוק לאחר כל ארוחה.

 

בנוסף על הכיתוב המצוין לעיל, המופיע כאמור על כל אריזה ואריזה של תה ירוק ויסוצקי מופיע  .63

להלן מספר ציטוטים  המייחס לכל סוג וסוג של תה ירוק סגולות רפואיות. ,ייחודי טקסט

 :דוגמהכ

 

 -"לימונית ולואיזהתה ירוק  "

כתורמים תערובת עלי התה הירוק בתוספת לימונית ולואיזה הידועים ברפואה העממית "

. הלימונית והלואיזה מוסיפים לתה הירוק טעם חמצמץ להרגשת רוגע ושלווה של הגוף והנפש

 וארומה עדינה".

 

ומוסיפים לתה  ולת העיכולכמסייעים לפעעלי הנענע ידועים ברפואה העממית -"נענע"תה ירוק 

 הירוק טעם רענן ומשובח.

 

 -"חמוציות"תה ירוק 

 

 ".הגוףלניקוי וטיהור הידוע ברפואה העממית כמסייע  ...הפרי האדמדם "

 

 "לימונית ומליסה"תה ירוק 

תערובת ארומטית של תה ירוק סיני בתוספת עלי לימונית ומנטה, הידועים ברפואה העממית 

 .החיסוןכמחזקים את מערכת 

 

 -"תה ירוק מרווה"

מסייעים להרגעת ובין היתר  בסגולות רפואיות שונות המרווה ידועים ברפואה העממית"עלי 

 מחושי בטן.

 

 -"תה ירוק תפוז מנדרין"

 . להגברת ה "צ'י" שהוא כוח החיות הפנימי"פרי המנדרין מוכר ברפואה הסינית כתורם 

 

 -"תה ירוק קמומיל"

"צמח הקמומיל הינו מהוותיקים והידועים בין צמחי המרפא וידוע במסורת הרפואה הסינית 

 ".כמאזן ומרגיע
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 -רוק לימונית וג'ינג'ר"י "תה

להפגת עייפות כללית ומגביר את רמת האנרגיה ידוע ברפואה העממית כמסייע ר '"שורש הג'ינג

 בגוף".

 

 -"תה ירוק לימונית ומנטה"

"תערובת ארומטית של תה ירוק סיני בתוספת עלי לימונית ומנטה, הידועים ברפואה העממית 

 ".כמחזקים את מערכת החיסון

 

 -"תה ירוק לימונית ולואיזה בתוספת עלי סטיביה"

"תערובת עלי התה הירוק בתוספת לימונית ולואיזה, ידועים ברפואה העממית כתורמים 

 ".נפשלהרגשת רוגע ושלווה של הגוף וה

 

 

  , לבקשת האישור."44" נספחכ מצ"ב  צילומי אריזות מוצרי תה ירוק ויסוצקי,*** 

 

סדרת "הגן , מחליטות הצמחים והפירותגבי אריזות המופיע על  מן הטקסטלהלן ציטוטים  .60

 :למוצרים סגולות רפואיותבו מיוחסות  הקסום"

 

  -"חליטת קמומיל ולימונית"

בשילוב לימונית עדינה יוצרים יחדיו חליטה מענגת  הגוף והנפשכמרגיע צמח הקמומיל ידוע 

 ".המעניקה תחושת רוגע

 

 -"חליטת קמומיל )בבונג("

 ."כמרגיע הגוף והנפש"צמח הקמומיל ידוע 

 

 -"חליטת קמומיל ודבש"

 ".כמרגיע הגוף והנפש"צמח הקמומיל הידוע 

 

 -"חליטת לימונית ולואיזה"

העממית כצמחי מרפא המחזקים את , הידועים ברפואה הריחניים"עלי הלימונית והלואיזה 

 , יוצרים יחדיו חליטה מעודנת בארומה מענגת"הגוף

 

על כל אריזה ואריזה  , האריזות המופיע על גבי  , כפי שתואר לעיל, בנוסף, לכיתוב הספציפי .69

 "החליטות מהוות מרכיב חשוב באורח חיים בריא". : מצוין כי

 

כנספח ויסוצקי,  מסדרת "הגן הקסום", מצ"ב  הצמחים והפירות של חליטות  ת*** צילומי אריז

  , לבקשת האישור."14"



22 

 

 

של  הבריאותהחורף וחליטות מסדרת ת ואריזה לגבי כהמופיע על  הטקסטלהלן ציטוטים מן  .41

 :, בו מיוחסות למוצרים סגולות רפואיותויסוצקי

 

 "חליטות חורף לבריאות"

המופלאות של הצמחים ונעזרים בסגולות  םיכולותיה"כבר אלפי שנים, לומדים בני האדם את 

צמחים המוכרים ברפואה העממית החיזוק הגלומות בהם. חליטות החורף של ויסוצקי מכילות 

כתורמים לחיזוק המערכת החיסונית, כדי לעזור לנו להתמודד טוב יותר עם תקופות החורף 

 ועונת המעבר.

כוסות ביום, להתכסות בשמיכה מפנקת  4-2חורפיים ובימי עונות המעבר, מומלץ לשתות  בימים

 ולהדגיש איך גם הלב מתחמם...

 

 הבריאותבנוסף על הכיתוב המצוין לעיל, המופיע כאמור על כל אריזה ואריזה מסדרת חליטות  .40

 ר ציטוטים לדוגמה :גבי כל סוג חליטה. להלן מספעל של ויסוצקי, מופיע כיתוב ייחודי וספציפי 

 

 -"חליטת חורף ג'ינג'ר ודבש"

כתומך במערכת החיסונית וכתורם לחיזוק בזמן שינויי "שורש הג'ינג'ר ידוע ברפואה העממית 

. הג'ינג'ר הוא אחד מצמחי המרפא הנפוצים והאהובים בעולם ומוכר כתבלין מחמם מזג האוויר

 בעל סגולות רבות".

 והדרים""חליטת חורף אקליפטוס 

"לעלי האקליפטוס ריח מנטה רענן וברפואת הצמחים המסורתית מיוחסות להם תכונות של 

 ".הקלה על הנשימה

 

 "חליטת חורף אכינצאה וסמבוק"

סגולותיהם של האכינצאה והסמבוק ידועות מזה מאות שנים. ברפואת הצמחים העממית, 

 ".המחזקות את המערכת החיסוניתמיוחסות להם תכונות 

 

חליטות חורף  -בנוסף, על גבי כל  אריזה ואריזה מודבק דגלון עליו מצוין  הכיתוב: "חדש .46

 לבריאות". 

 

  , לבקשת האישור."44כנספח "חליטות החורף והבריאות של  ויסוצקי,  מצ"ב  ת*** צילומי אריז

 

. ויסוצקיהושקה סדרת חליטות החורף והבריאות של , 6103חורף כי במהלך  ,בהקשר זה יוער .44

פרטו את הסגולות הרפואיות של לאריזות התה הירוק. עלונים אלו  לוני מידעעבמסגרת זו צורפו 

 . במטרה לקדם את רכישת סדרת התה החדשה סדרת חליטות החורף והבריאות

 

לבקשת  "94כנספח "חליטות החורף והבריאות של ויסוצקי,  מצ"ב  שללון המידע ע*** צילום 

 האישור. 
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בו  "ניחוחות הגליל"מסדרת החליטות  אריזתגבי על  המופיע הטקסטציטוטים מן להלן  .43

 :למוצרים סגולות רפואיות סותחיומ

 

 "חליטת צמחים ניחוחות הגליל מרווה ולימונית"- 

"סדרת החליטות ניחוחות הגליל, מבוססת על צמחי המרפא והתבלין הגדלים בארץ ישראל. 

הצמחים הללו ידועים מזה אלפי שנים, בטעמם הטוב ובתכונותיהם הבריאותיות. המרווה 

העממית כצמחי מרפא ריחניים הממריצים את העיכול, והלימונית מקובלים ברפואה 

 ". נשימהומסייעים לשמירה על בריאות דרכי ה

 "החליטות מהוות מרכיב חשוב באורח חיים בריא."

 

 "חליטת צמחים ניחוחות הגליל לימונית לואיזה ומליסה"- 

"סדרת החליטות ניחוחות הגליל, מבוססת על צמחי המרפא והתבלין הגדלים בארץ ישראל. 

 .ובתכונותיהם הבריאותיותהצמחים הללו ידועים מזה אלפי שנים, בטעמם הטוב 

ריחניים המחזקים הלימונית, הלואיזה והמליסה מקובלים ברפואה העממית כצמחי מרפא 

 את הגוף, משפרים את העיכול ומרגיעים את הנפש".

 "החליטות מהוות מרכיב חשוב באורח חיים בריא."

 

סגולות  ות*** צילומי אריזת חליטות תה ויסוצקי,  מסדרת "ניחוחות הגליל", בהם מיוחס

  , לבקשת האישור."14כנספח "ב רפואיות, מצ"

 

 להלן ציטוטים מן הטקסט המופיע על אריזת התה האדום )חליטה מצמח הרויבוש(: .45

 

  והידועה בסגולותיה הבריאותיות המיוחדותהרויבוש שייך לצמחיה הגדלה רק באזור זה. 

 המנטרלים את פעילותם המזיקה של הרדיקלים  החליטה עשירה מאוד באנטיאוקסידנטים

בנוסף החליטה מכילה מינרלים התורמים החופשיים שהם מולקולות מזיקות הקיימות בגוף. 

 .לפעילות המטבולית של הגוף כגון: ברזל, אבץ, מגנזיום, נחושת

 

  , לבקשת האישור."44כנספח "*** צילומי אריזות התה האדום,  מצ"ב 

 

 שונים: אינטרנט פרסומים באתרי .40

אתרי אינטרנט שונים בתחומי הצרכנות והבריאות, מתייחסים למוצרי המשיבה סגולות רפואיות 

 תוך חזרה, הדגשה וציטוט של פרסומיה.

המשיבה, אשר ללא ספק יוצאת נשכרת מפרסומים אלה, מאפשרת להם לפרסם נתונים אודות  .43

ומים אף מצטטים בעלי סמכות רפואית הפרס. ההטעיהמוצריה ונותנת בכך יד להמשך ולהעצמת 

 מטעם המשיבה, כגון מי שמוצגת באתר המשיבה כדיאטנית הקלינית שלה. 
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ויסוצקי חוברת ציינו כי חברת  21 0.0.06בפורטל הכרמל, בכתבה שפורסמה ביום ראה למשל 

. במסגרת שיתוף הפעולה מחולק התה הירוק הרשת הנשית לעיצוב, חיטוב והרזייה,  Cודיו טלס

"חשיבות שתיית התה הירוק לאחר פעילות לכל לקוחות סניפי הרשת כאשר המסר המרכזי הוא 

"שתיית תה כי   Cמצהירה גלית פרי סמנכ"ל הדרכה וחיטוב ברשת סטודיו בכתבה זו  גופנית".

החומרים בגוף ובכך מסייע  "תה ירוק מעלה את קצב חילוףוכי  ירוק משפרת את צפיפות העצם"

"מחברת ויסוצקי נמסר כי: תה ירוק שומר על : . עוד צוין באותה הכתבה, כי לירידה במשקל"

 . השרירים בזמן אימון"

 

 , לבקשת האישור." 64כנספח "מצורף  4.4.42כתבה מאתר פורטל הכרמל מיום  צילום*** 

 

נטען כי  03.4.04,22בכתבה שפורסמה ביום  ,"יבני ברק", בפורטל של הציבור החרדיבנוסף, 

ממחקר חדש שהתפרסם עולה כי המתכון לחיזוק העצמות ומניעת אוסטאופורוזיס הוא תה ירוק. 

 : באופן הבאיעל אברבוך, דיאטנית קלינית של חברת תה ויסוצקי, התבטאה, בכתבה זו 

 

". "המחקר הזה מצטרף כוסות תה ירוק ביום 4-2"לנשים בגיל המעבר במיוחד מומלצת שתיית 

התועלות הבריאותיות הרחבות של התה הירוק הכוללות הגנה למחקרים רבים המדגימים את 

על המוח מפני מחלות כמו אלצהיימר ופרקינסון, תרומה לירידה בכולסטרול, למניעת מחלות לב 

 ולירידה במשקל".

 

 , לבקשת האישור." 24" כנספח מצורף  41.4.44כתבה מאתר בני ברקי  מיום  צילום*** 

 

יעל אברבוך, דיאטנית   23 63.01.00מבזקים, בכתבה שפורסמה ביום  -63באתר של חדשות כן ראה 

מספר עובדות על יתרונותיו הבריאותיים של התה הירוק  קלינית בחברת תה ויסוצקי סיפקה

 לאחר הארוחה, כדלקמן:

  

ם כמה עובדות מעניינות על "יעל  אברבוך, דיאטנית קלינית בחברת ויסוצקי מביאה לכ

 :"יתרונותיו הבריאותיים של התה הירוק לאחר הארוחה

ע עלייה בשומני הדם לאחר הארוחה... אם אתם סובלים מרמות גבוהות של נתה ירוק מו"

 "שומנים בדם כדאי לכם לסיים את הארוחה בשתיית ספל או שניים של תה ירוק

לשמירה על בריאות הפה והשיניים. האם  שתיית התה הירוק בסיום הארוחה מסייעת גם"

ידעתם כי התה הירוק הנו מקור טבעי לפלואור, ושתייתו מגבירה את זמינות הפלואור בחלל 

הפה. התה הירוק מפחית את החומציות בפה וחוסם את הקישור של חיידקי חלל הפה לקולגן 

 שבשן".

 

                                                 
21

  :1.1.12אתר האינטרנט, פורטל הכרמל, פורסם ביום  

http://www.karmel.co.il/index.php?option=com_content&task=view&id=20496     
22

  http://www.bneybraki.comרנט, פורטל בני ברקי: אתר האינט 
23

  http://2424.co.il/read_newsflash.php?id=9996: 27.11.11מבזקים, פורסם ביום  -24אתר האינטרנט, חדשות  

http://www.karmel.co.il/index.php?option=com_content&task=view&id=20496
http://www.bneybraki.com/
http://2424.co.il/read_newsflash.php?id=9996
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 , לבקשת  " 24"כנספח רף מצו 21.44.44מבזקים מיום  21 -כתבה מאתר חדשות צילום*** 

  האישור.

 

"תה ירוק תורם לשיפור שכותרתה  24 60.0.00מעריב, בכתבה שפורסמה ביום   nrgבאתר גם 

מראה כי לרכיבים  J MED FOOD, נטען כי מחקר חדש שפורסם בעיתון המדעי  "הזיכרון

 הקיימים בתה הירוק יש יכולות להמריץ את פעילות המוח ולשפר את הזיכרון.  בכתבה זו צוטטה

 יעל אברבוך, הדיאטנית הקלינית של חברת ויסוצקי, כהאי לשנא:  שוב 

 

"מחקר זה מצטרף למחקרים רבים המצביעים על התועלות הבריאותיות של התה הירוק  

הקיימים בו. שתיית תה ירוק תורמת רבות לבריאות בהיבטים שונים. רק  והרכיבים הייחודיים

דיולוגים בישראל בשיתוף עמותת הדיאטנים. ראתמול התפרסם נייר עמדה של איגוד הק

נייר דיולוגים והדיאטנים ממליצים על שתיית תה ירוק כחלק מהתזונה למניעת מחלות לב. רהק

לתרום להורדת רמות הכולסטרול ומניעת שבץ על היכולת של שתיית התה העמדה מצביע 

ותרומתו  בתפזורת. התה הירוק בשקיקים זהה בהרכבו התזונתי לתה הירוק הנמכר ומחלות לב

 הבריאותית זהה".

 כוסות תה ירוק ליום מומלצים מאוד לסטודנטים בתקופת מבחנים". 4-2"לדברי אברבוך, 

 

  , לבקשת האישור."22"כנספח ף מצור 29.9.44מעריב   nrgכתבה מאתר  צילום*** 

 

כל הכתבות והפרסומים הופיעו בעמוד האינטרנט לאחר הקשת הביטוי "תה ירוק  ,  כי יודגש .40

 ויסוצקי" במנוע החיפוש.  

 

 השימוש המומלץ בתה ירוק:ותדירות על משך  .49

 

לעיל, מקפידה המשיבה ליצור מצג לפיו בכדי  בפירוט שצוינובכל פרסומי המשיבה, בכל המדיות 

דהיינו למנוע ואף לרפא מחלות באמצעות השימוש במוצרים, חובה על  –להפיק תועלת בריאותית 

  המשתמש לשתות מספר משמעותי של כוסות ביום, ולאורך זמן.

 לדוגמא:

 .25מומלץ לשתות תה ירוק לאחר כל ארוחה -

26כוסות ביום 6-4מומלץ לשתות בימים חורפיים ובימי עונות המעבר  -
 

 .27כוסות תה ירוק מומלצים מאוד לסטודנטים בתקופת המבחנים 6-4 -

 .28כוסות תה ירוק ביום 6-4לנשים בגיל המעבר במיוחד מומלצת שתיית  -

 .29פעמים ביום 4-3רוצים לשמור על עור בריא ויפה? שתו תה ירוק  -

                                                 
24

כתבה שכותרתה "לחשוב ירוק: תה ירוק תורם לשיפור הזיכרון":  26.6.11מעריב, פורסם ביום  nrgאינטרנט אתר  

http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/253/850.html  
25

 .13 נספח ראהטקסט המופיע על גבי אריזות תה ירוק לסוגיו,  
26

 .15 ראה נספחטקסט המופיע על גבי אריזת חליטות חורף ובריאות לסוגיהם,  
27

  http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/253/850.html כתבה: 
28

 http://www.bneybraki.comכתבה באתר האינטרנט, פורטל בני ברקי:  

http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/253/850.html
http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/253/850.html
http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/253/850.html
http://www.bneybraki.com/
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 .30המתכון לשיניים בריאות -כוסות תה ביום 4 -

מחקרים רבים גילו כי בעלי התה קיימת תכולה גבוהה של פוליפנולים, שהם נוגדי  -

תורמת לשמירת  צריכה קבועה של כחמש כוסות תה ביוםחמצון )אנטיאוקסידנטים( וכי 

 .31רמה גבוהה שלהם בדם

 

מצג של  תיוצר, צריכת התה של הרצוימינון ה המשיבה כאשר היא קובעת את, יוסף כבר כאן כי .31

 תדמית של תרופה.למוצר  מקנהרופא" ה"מרשם 

 

 נפקות המלצה זו  על הכנסותיה ורווחיה של המשיבה אינה מצריכה פירוט. .30

 

 האיסור המפורש בדבר ייחוס סגולות רפואיות למוצרי מזון   .ה

 

 משרד הבריאות האיסור על פי  4ה.

 פועלת, חלות ק משמעותי בענף בו היאנתח שובהמחזיקה  ,מזון יתעל המשיבה, כיצרנית וכספק .36

עליה לנוכח  ות  חלותמחיקוקים שונים שמטרתם להגן על צרכנייה. חובות מוגבר הנובעותחובות 

פערים ניכרים מן ההיבט של המידע הזמין לה, ויכולותיה הכלכליות, נתח השוק המשמעותי 

 שהיא מחזיקה, בקטגוריות התה בכלל, והתה הירוק בפרט. 

 על כל יצרני מוצרי מזון )ותוספי מזון(.  ותחובות אלה חל .34

משרד הבריאות מפעיל , בשיתוף משרד התמ"ת את הוועדה המייעצת לבדיקת הטעיית הציבור  .33

 (. : "הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור"בפרסום למוצרי בריאות )להלן

"קיים בישראל שוק נרחב של מוצרים על פי הודעה של הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור:  .35

כתורמים לבריאות והמשמשים כטיפול, מניעה ואבחנה של מחלות ומצבים  מוצגים לציבורה

כבעלי הסגולות המיוחסות להם על ידי משרד הבריאות.  מוצרים אלו לא אושרורפואיים, אולם 

הפעילות הרפואית שמבטיחים מוצרים אלה מטעה את הציבור ולא הוכחה מדעית. מוצרים אלו 

, תמרוקים... שלא אושרה להם התוויה רפואית על ידי משרד מוצרי מזון, כוללים: תוספי תזונה

 . הוועדה פועלת למניעת פרסום מטעה בהתאם לאופי המוצר: הבריאות

איסור פרסום המייחס סגולות ריפוי למצרך מזון ופרסום שמסביר כי  -מזון ותוספי תזונה

איסור פרסום באמצעות ציון איבר צריכתו של המוצר עשויה לרפא מחלה או למנעה. כמו כן חל 

 .32בגוף האדם"

לאחרונה, הבהירה הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור במשרד הבריאות, במסמך שהפנתה למנכ"ל  .30

, כי פרסומים 33חברת נופר מוצרי טבע בע"מ,  בעניין ייחוס סגולות ריפוי למוצרי מזון של החברה

 בנוסח פרסומי המשיבה מטעים את הציבור ומנוגדים לדין , כדלקמן: 

                                                                                                                                            
29

 https://www.facebook.com/Wissotzkyעמוד הפייסבוק של תה ויסוצקי:  
30

 /:www.facebook.com/Wissotzkyhttps/עמוד הפייסבוק של תה ויסוצקי:  
31

 health.asp-tea-of-http://www.wtea.co.il/world אתר האינטרנט של החברה:  
32

אתר האינטרנט של משרד הבריאות, הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור:  

http://147.237.77.238/Services/Committee/deceive/Pages/default.aspx 

https://www.facebook.com/Wissotzky
https://www.facebook.com/Wissotzky
http://www.wtea.co.il/world-of-tea-health.asp
http://147.237.77.238/Services/Committee/deceive/Pages/default.aspx
http://147.237.77.238/Services/Committee/deceive/Pages/default.aspx
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של  למוצרי מזון" הריני להודיעכם כי באתר מיוחסים סגולות ריפוי ומסרים לא מוכחים 

 החברה, בין השאר:

 להורדת סוכר, -תה גלוקודן 

 להורדת כולסטרול, -תה כולסטרן 

 יפול במיגרנות וכאבי ראשלט -תה להורדת לחץ דם, תה מיגרנון 

 תה לטיפול באסטמה ובברונכיט 

 משקה לחניכיים, השיניים והפה -ד"ר פה לטיפול טבעי בדלקות חניכיים 

... 

כידוע על פי תקנות בריאות הציבור)מזון()איסור יחוס סגולות ריפוי למצרך מזון( אין לייחס  

עשויה לרפא מחלה כלשהי או למנעה. סגולות ריפוי למצרך מזון ואין לפרסם כי צריכתו ע"י אדם 

הפרסומים מייחסים סגולות ריפוי ומניעת מחלות למוצרי מזון ועלולים להטעות את הציבור 

לחשוב שיוכל לטפל במחלות או למנוע מחלות באמצעות המוצרים, לפיכך יש להוריד מסרים 

ע משימוש בהם אלה ומסרים דומים להם מכל צינורות הפרסום וכן מאריזות המוצרים ולהימנ

 ובכל מסר אחר המייחס סגולות ריפוי או מטעה את הציבור".

 

הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור במשרד הבריאות,  שהפנתה 21.42.42מיום המסמך  צילום*** 

 .ת האישורלבקש   "24"כנספח מצ"ב  חברת נופר מוצרי טבע בע"מ, ל

 

שהפנתה הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור, במשרד הבריאות למנכ"ל  03.0.00במכתב מיום  .33

"מסמך מיום מעבדות צוף גלובוס בעניין ייחוס סגולות ריפוי למוצרי מזון של החברה )להלן: 

, נקבע כי פרסומים 34( , מטעם הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור במשרד הבריאות"41.9.44

בשל השימוש שנעשה באיברים של גוף האדם מטעים על פניהם לרבות בנוסח פרסומי המשיבה 

 , כדלקמן:  לצורך פרסום המוצרים

 

וכן נעשה "בפרסום באתר החברה מיוחסות למוצרי מזון של החברה סגולות ריפוי מחלות 

, כל זאת בניגוד לתקנות איסור ייחוס שימוש באיברים של גוף האדם לצורך פרסום המוצרים

 ..."4614 -ריפוי למצרך מזוןסגולות 

 

יצוין, כי מתוך המסמך עולה כי האיברים של גוף האדם שנעשה בהם שימוש לצורך פרסום  .30

 המוצרים של חברת צוף גלובוס הנם: גרון, דרכי הנשימה, חניכיים, שיניים, מערכת העיכול.

  ד הבריאות, הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור במשרשהפנתה , 41.9.44המסמך מיום  צילום*** 

 .ת האישורלבקש  , "21"כנספח מצ"ב חברת צוף גלובס, ל

                                                                                                                                            
33

אתר האינטרנט של מדינת ישראל, משרד הבריאות, וועדה לבדיקת הטעיית הציבור, ייחוס סגולות ריפוי למוצרי חברת  

 נופר:

m1.pdf-http://www.health.gov.il/Services/Committee/deceive/Documents/Image20121224122606  
34

ת הציבור, ייחוס סגולות ריפוי למוצרי חברת צוף אתר האינטרנט של מדינת ישראל, משרד הבריאות, וועדה לבדיקת הטעיי 

 גלובוס:

http://www.health.gov.il/Services/Committee/deceive/Documents/zgl0507.pdf  

http://www.health.gov.il/Services/Committee/deceive/Documents/Image20121224122606-m1.pdf
http://www.health.gov.il/Services/Committee/deceive/Documents/Image20121224122606-m1.pdf
http://www.health.gov.il/Services/Committee/deceive/Documents/zgl0507.pdf
http://www.health.gov.il/Services/Committee/deceive/Documents/zgl0507.pdf
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הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור למנכ"ל שהפנתה  63.06.06גם מכתב מיום לעניין זה ראו ו .39

סודות המזרח בנוגע להטעיה הנובעת מפרסומים המייחסים למוצרי התה של החברה סגולות 

 ריפוי ומניעת מחלות. 

 , שהפנתה הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור במשרד הבריאות, 41.9.44המסמך מיום  צילום*** 

 ת האישור.לבקש ,  "42כנספח "מצ"ב סודות המזרח,  לחברת

 

 "(   FDA)להלן:" רשות התרופות והמזון האמריקאית האיסור על פי  2ה.

בארצות הברית החוק אוסר לפרסם טענה בדבר סגולות בריאותיות של מוצר אלא עם כן יצוין כי  .51

המותרות  FDA  -ה בבדיקה מדעית ורשומה ברשימת הטענות הבריאותיות של הקנבד הטענה

 .35לפרסום על גבי מוצרי מזון

רב לאשר להם יהאמריקאי דחה בקשות של יצרני תה ירוק וס  FDA – הכי , זה יוער ןבעניי .50

שצריכת תה ירוק עשויה להפחית את הסיכון למחלות לב וכלי  היגד המצייןלהוסיף למוצריהם 

 דם. 

  ITO  EN ,LTD  -בשםעל ידי חברה יפנית  60.3.6115 יוםב FDA -הוגשה להנ"ל אחת מהפניות  .56

   FDA -דחיית הבקשה על ידי ה הידועה כיצרנית וכמשווקת בין לאומית של תה ירוק.

הם לחברה היפנית הם מציינים כי   FDA –במכתב ששלחו נציגי ה  36. 9.5.6110 -יוםהתפרסמה ב

עבודות מדעיות, שעסקו בקשר שבין התה הירוק ומחלות לב וכלי דם, והגיעו  051 -סקרו קרוב ל

למסקנה כי אף אחת מהן אינה מוכיחה חד משמעית כי יש בצריכה קבועה של תה ירוק כדי 

 . 37הסיכונים למחלות לב וכלי דםלהפחית את 

מדעיות רבות שעסקו בקשר בין צריכת תה ירוק  ראיותפסל   FDA -ההמכתב עולה כי  מתוך .54

נעשו על בעלי "לא אמינות"  זאת מאחר והן  -נמצאו כלמחלות לב וכלי דם בין היתר בגלל ש

חיים, או שנעשו על קבוצות קטנות של נבדקים או כאלה שהמבחנים הסטטיסטיים בהן היו בלתי 

הנדרשת, היה על  הכתוביתלהוספת   FDA -כדי לקבל את אישור ה ,על פי המכתבקבילים. 

 בדיוק כמו אלה הנדרשים מיצרני תרופותדרטיים המבקשים להציג מחקרים קליניים סטנ

 .לא הוצגו אלה, אולם

יודגש כי בקשת היצרן הייתה להוספת ההיגד לגבי מחלה מסויימת אחת, ואפילו לגביה סורבה  .53

בקשתו. צא ולמד מכך לגבי בקשה גורפת לייחס לתה הירוק תכונות של תרופת פלא לכל מחלה 

 כמעט, מה שהמשיבה עושה בלי היסוס. 

 

לבקשת  ",92כנספח ", מצ"ב  6.4.49ביום    FDA– שפורסם על ידי ה המכתב צילום *** 

  האישור.

                                                 
35

, כניסה ביום 8.2.11, מיום 12אתר האינטרנט, הכנסת, מרכז המחקר והמידע, סימון מוצרי מזון, סקירה משווה, עמ'  

31.6.14 :http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02463.pdf . 
36

: 11/16/14, כניסה לאתר ביום FDA  -,  אתר האינטרנט של ה    FDA -ששלח ה 9.5.2116מכתב התשובה מיום  

http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm073207.htm  
37

בקשה קודמת לאשר הוספת כתובית על גבי אריזות מוצרי תה ירוק האומרת כי צריכתו   FDA -דחה ה 2115אגב, בשנת   

 כי אין מחקרים המוכיחים טענה זו מעבר לכל ספק.  FDA -מפחיתה את הסיכון ללקות בסרטן. גם אז נטען על ידי ה

 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02463.pdf
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm073207.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm073207.htm
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 הפסיקה האיסור על פי 4ה.

סוגיית יחוס סגולות רפואיות למוצרי מזון, נדונה על ידי בתי המשפט במספר תובענות ייצוגיות  .55

 שאושרו. 

לא למותר לציין כי בפסיקות שתובאנה להלן, נקבע כי הנתבעות הפרו את הוראות החוק והטעו  .50

את הציבור, באמצעות ייחוס  סגולות רפואיות לתוספי מזון. קל וחומר, שייחוס סגולות כאלה 

 ה המשיבה דכאן, מהווה הפרה של הדין. כפי שעושלמוצרי מזון, 

מח -תק ן ג'אן ואח' נ' אלטמן רוקחות טבעית בע"מ ואחר'איל 5909/10ראה בש"א )תל אביב יפו(  .53

בו נדונו  ( גלופלקס"–"עניין מגה  :(   )להלן3/9/6101)פורסם בנבו, ניתן ביום  04443(, 4) 6101

שם אושרה הבקשה לאישור סגולות המרפא הנטענות בהתייחס לתוסף המזון "מגה גלופלקס", 

 אלטוביה.התובענה כייצוגית, ע"י כבוד השופט מגן 

)פורסם  ( בע"מ נ' אילן ג'אן ואח'4664אלטמן רוקחות טבעית ) 3531/01לאחר שנדחתה  רע"א  .50

 4444/49 ( בסופו של יום אישר ביהמ"ש הסדר פשרה ) ראה ת"צ00.06.6100בנבו, ניתן ביום 

לפיו ייהנה   ( ,1/44/2444יצחק חושן נ' אלטמן רוקחות טבעית בע"מ( )פורסם בנבו, ניתן 

הטבה צרכנית ישירה בתוספת מארזי ₪ מיליון  ₪5 ) 01,111,111הציבור מהטבה כספית של 

. זאת יחד עם גמול (תרומות לעמותות₪ מיליון  6 -מימון מחקרים רפואיים ו₪ מיליון  4הטבה, 

 בצירוף מע"מ. ₪ מיליון  0.4ושכ"ט לב"כ כוחו בסך ₪  611,111לתובע המייצג בסך 

  ( 00.4.00, ניתן ביום  )פורסם בנבו  ורון נ' טעם טבע אלטמן 2441-43 ת"א )תל אביב יפו( כן ראה .59

שהוצגו כמוצרים  "חיזוקית" -ו  תוספי המזון פרוטקשעניינו פרוטק"( -אלטמןהלן: עניין )ל

גם בהליך זה אושרה הבקשה לאישור  לטיפול ולמניעה של מחלות חורף ולחיזוק מערכת החיסון. 

 ייצוגית ונדחתה בר"ע שהגישה המשיבה. כתובענה ה התובענ

 

      הפרט  בתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות: .ו

 לתוספת השנייה לחוק:  0תובענה זו נכנסת בגדרי פרט 

, בין אם התקשרו "תביעה כנגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לעניין שבינו לבין לקוח

  ו".בעסקה ובין אם לא

 

 

 

  הטיעון המשפטי ועילות התביעה .ז

  

 אישיתהתביעה העילת  4ז.

למוצרים נשוא  רפואיות המייחסת סגולות , מהתנהלותה של המשיבהתוצאה מפורט לעיל, ככ .01

 .אופן אישי בנזק נגרם למבקשת  ,בקשת אישור זו
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איות ובהסתמך על פרסומיה של המשיבה, בהם ייחסה למוצריה סגולות רפהמבקשת תטען כי  .00

ישנן מספר עילות אשר שלא כדין, החליטה לרכשם ולשלם עבורם את המחיר שדרשה המשיבה. 

 , הפרת חובת תום הלב הפרת חובה חקוקה, הטעיה ביניהן מכוחן מתבקש אישורה של תובענה זו

 וכן עשיית עושר ולא במשפט על ידי המשיבה.

והשתמשה בהם, קשת אישור זו נשוא באת המוצרים המבקשת לאחר שרכשה בתום מספר שנים,  .06

סתבר החשה המבקשת כי לא חלה הטבה כלשהי בבריאותה כתוצאה מצריכתם. בנוסף, 

ייחסה למוצרים סגולות שאינה מורשית לייחס להם שכן אינם תרופות. כי המשיבה   למבקשת

הפרה את הוראות הדינים החלים עליה, תוך שהיא מטעה את המבקשת ואת הציבור כולו היא 

 רמת להם נזקים ממוניים ואחרים. וגו

י המשיבה אף פוטנציאל לגרימת נזק בריאותי למבקשת, מאחר שנמנעה מלצרוך תרופות ילמעש .04

תית ומוכחת בשמירה ובשיפור הבריאות. במקום זאת צרכה את יתיות, בעלות יכולת אמיאמ

היזק המוצרים. מאחר שהמבקשת לא הייתה מודעת להטעיה, אין באפשרותה להוכיח כעת 

בריאותי כתוצאה ממעשי המשיבה. במצב זה נמצאים גם כל צרכניה האחרים של המשיבה, 

בקשת האישור אינה  ,אשר נהנית מבעייתיות זו, ואף מסתמכת עליה.  לאור מהאמור לעיל

עוסקת בנזקים בריאותיים ספציפיים שיתכן שנגרמו למבקשת או לצרכנים אחרים כתוצאה 

 ממעשי המשיבה.  

 :קמה עילת תביעה אישית בגיןלמבקשת  .03

הטעייה  (."חוק הגנת הצרכן")להלן:  0900 -התשמ"א חוק הגנת הצרכןל 6הטעיה לפי סעיף  .א

הטעיה בעצם הצגת מוצר מזון  הינה כפולה ומכופלת, כפי שפורט לעיל  בפרק העובדות.

ככזה שניתן לייחס לו סגולות רפואיות, הטעיה ביצירת מצג שווא לפיו מוצרי המשיבה 

, הטעיה בייחוס ובמיוחדשונים וטובים ממיני מזון אחרים ובמיוחד ממיני תה אחרים. 

ושתוצאות  מבוססות מחקרית לא ניתן לקבוע חד משמעית שהןסגולות רפואיות למרות ש

 , כפי שנדרש מתרופה.קרים מצביעות על תועלת מוכחתהמח

 .לפקודת הנזיקין  04בהתאם לסעיף  ,הפרת חובה חקוקה  .ב

 .0939 -חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"טעשיית עושר ולא במשפט, מכוח  .ג

 הפרת חובת תם הלב. .ד

 

עומדת בניגוד לדין וכנגזרת מכל אחת מעילות התביעה המפורטות לעיל, לא  ההתנהלות המשיב .05

 כל שכן מכוחן המצטבר.

, משותפות לה ולקבוצה. זאת מכיוון המשיבהעילות אלה, המקנות למבקשת זכות תביעה כלפי  .00

 , ובכללם המבקשת וכל חברי הקבוצה.הןנוהגת באותה דרך פסולה כלפי כל לקוחותי שהמשיבה

 של המבקשת ושל הקבוצה שייצוגה מתבקש:  עילות התביעה רטנה תפולהלן  .03

 

 לפקודת הנזיקין )נוסח חדש( 94לפי סעיף  הפרת חובה חקוקה 2.ז

ישראל, כמו במדינות מערביות אחרות, איסור ייחוס סגולות רפואיות למוצר מזון, מעוגן ב .00

תקנות בריאות הציבור )מזון( )איסור ייחוס סגולות ריפוי  ומוסדר בחקיקה. החקיקה כוללת את
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"תקנות בריאות הציבור )איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך )להלן:  0930 -למצרך מזון(, התש"ח

לפקודת בריאות הציבור )מזון( )נוסח חדש(,  4אשר הותקנו מכוח סעיף  , (" ו/או  "התקנות"(מזון

. 0953 -לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח 34-, ו5,05ומכוח סעיפים  38 0904 -תשמ"ג

"ת"י סימון מזון "סימון מזון ארוז מראש" )להלן:  0035תקן ישראלי  בנוסף את  החקיקה כוללת

 .(ארוז מראש"

א' לתקנות בריאות הציבור )איסור ייחוס סגולות ריפוי  6ותקנה  6המבקשת הפרה את תקנה  .09

 הקובעות: (למצרך מזון

 

לא ייחס אדם בדרך פרסומת כל שהיא סגולת ריפוי למצרך מזון, בין אם הוא  .2"

מכיל ויטמינים או מינרלים ובין שאינו מכיל ויטמינים או מינרלים, ולא יפרסם כי 

 ידי בני אדם עשויה לרפא מחלה כלשהי או למנעה"-צריכתו על

 

יראו אותה כפרסומת , חלק של גוף האדםאו  איברא. פרסומת למצרך מזון המזכירה 2

 ".2בניגוד לתקנה 

 

קובע כי תקנות אלו )איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון( לתקנות בריאות הציבור  3סעיף  .31

 באות להוסיף על כל דין.

 , אשר מכוחה כאמור הותקנו 0904 -על פי פקודת בריאות הציבור )מזון( )נוסח חדש(, תשמ"ג .30

 : ס סגולות ריפוי למצרך מזון(תקנות בריאות הציבור )איסור ייחו

כל מצרך, זולת סמים או מים, המשמש מזון או משקה לאדם, וכל מצרך  -"מזון"

מרים ושבדרך כלל נותנים אותו במזון אדם משתמשים בו להרכבתו או להכנתו, לרבות ח

 נותני טעם ותבלינים"

 

  מראש"  הקובע כדלקמן:"סימון מזון ארוז  0035לתקן ישראלי  4.4המבקשת הפרה את סעיף  .36

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

 

 "סימון מזון ארוז מראש"  הקובע כי :  0035לתקן ישראלי  4.3המבקשת הפרה את סעיף  .34

 

"לא יצוינו בסימון של המוצר סגולות מרפא המיוחסות למזון, ולא יצוין בסימון כי 

 י".צריכתו עשויה לרפא או למנוע מחלה כלשה

 

 :מוגדר ומובחן בכך שבין השאר, אינו תרופהלת"י סימון מזון ארוז מראש,  6.3לפי סעיף "מזון" 

 

"דבר המיועד לצריכת אדם באכילה, בשתייה או בלעיסה, לרבות חומרי מוצא 

 ותוספות, למעט חומרים המשמשים ברפואה בלבד".

 

                                                 
38

 . 1935בעניין צרכי מזון(  השם הקודם של התקנות : "פקודת בריאות העם )תקנות 
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 לת"י סימון מזון ארוז מראש, הנו: 6.9לפי סעיף "סימון"  

 

"מידע רלוונטי למזון, לרבות ייצורו, החסנתו, הובלתו והשימוש בו. המידע 

יכול להיות כתוב, מודפס, משוכפל , מוטבע או מצולם על האריזה או על 

 התווית או על תג ודומיהם, המוצמדים לאריזה או הנלווים אליה".

 

, לבקשת  "12"פח כנסמצ"ב  עמודים רלוונטיים, סימון מזון ארוז מראש,  4414*** ת"י 

  האישור. 

 .סגולות רפואיות ככזה שניתן לייחס לו כי המחוקק אינו מכיר במצרך מזון  , עיננו רואות .33

של סימון מזון ארוז למזון  ובתקן ישראלי בפקודת בריאות הציבור )מזון( מצרך מזון מוגדר  .35

אישור הוככזה אינו מהווה תרופה ואינו יכול להחליף טיפול תרופתי וכן אינו כפוף להליכי  מראש

 המורכבים והמבוקרים הנוגעים לאישור תרופות.

ללא צורך  -חשוב להדגיש, כי נוכח כך, משווקים מצרכי מזון באופן חופשי, בצורה נגישה לכל .30

( , דהיינו, נוכח העובדה כי OTCישת במרשם רופא, ואף ללא צורך ברכישה מרוקח )המכונה רכ

 מדובר במזון גרידא, אין הצרכן נדרש כלל לאיש מקצוע "מתווך" בינו ובין מוצר המדף.

)מניעה וריפוי( מקריאת החלק העובדתי של בקשה זו עולה כי המשיבה, מייחסת סגולות רפואיות  .33

 , כגון:למוצרי התה הירוק ולחליטות

 

 שמירה על בריאות הגוף 

 מחלות לב וכלי דם. מניעת 

 טיפול ומניעת מחלות סרטן 

 .הורדת רמת הכולסטרול 

 הפחתת מחלות לב 

 .הורדת לחץ דם 

 .שמירה על בריאות הלב וכלי הדם 

 .שיפור תפקוד הלב וזרימת הדם בגוף 

  הקטנת הסיכוי לחלות בסוגי סרטן מסוימים לרבות: סרטן הקיבה, סרטן מערכת

 עורקים, מחלות מעיים זיהומיות, דלקות כבד.העיכול, סרטן שלפוחית השתן, טרשת 

 .הפחתת רמות הסוכר בדם 

 .ניקוי הדם 

 .חיטוי והורדת חום 

 מניעת שבץ מוחי 

 הפחתת הסיכון לשבץ מוחי 

  המוחפעילות שמירה על 

  תקוגניטיביוחיזוק יכולות 

 שיפור הזיכרון 
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 משפר ריכוז ומיקוד 

 .הגנה על המוח מפני מחלות כגון אלצהיימר ופרקינסון 

 .מניעת מחלות זקנה כגון אלצהיימר ופרקינסון 

 .טיפול בזיהומים במערכת העיכול 

 .הרגעת מערכת העיכול 

 הרגעת כאבי בטן וכאבי שיניים 

 טיפול בכאבי בטן 

 טיפול בזיהומים בדרכי הנשימה 

 ניקוי וטיהור הגוף 

 הרגעה כללית 

 הרגעת הגוף והנפש 

 מפיג בחילות 

 ומתחים הפגת עצבנות 

  שינה.טיפול בנדודי 

 מפיג עייפות כללית 

 טיפול בעייפות ובחולשה 

 .סיוע בירידה במשקל 

 הפחתת משקל 

 מניעת השמנה 

 .שריפת שומנים 

 מניעת עלייה בשומני הדם 

 .חיזוק מערכת החיסון 

 חיזוק בזמן שינויי מזג אויר 

  וסינוסיטיסטיפול בהצטננות, שפעת 

 טיפול בשיעול ובדלקות גרון 

 .הקלה על הנשימה 

  עששת.הגנה מפני 

 .מלחמה בעששת 

 .חיזוק העצמות והשיניים 

 .הריגת חיידקים מזיקים הקיימים בפה 

 .שמירה על השרירים בזמן אימון 

 .חיזוק העצמות ומניעת אוסטאופורוזיס 

 הפחתת נזקי אלכוהול 

 הגנה מפני השמש 

 שומר על עור בריא ויפה 
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 מעכב נזקי קרינת שמש 

 תורם לבריאות העור 

 יצירת מראה צעיר 

סימון מזון ארוז  0035לתקן ישראלי  4.4-4.3סעיפים כי, המשיבה הפרה את  מן האמורעולה  .30

 לתקנות בריאות הציבור )איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון(. 6מראש ואת סעיף 

די באזכור לפיה  חזקה חלוטה המחוקק  קבעלהדגשת האיסור ולמניעת עקיפתו, יתרה מזאת,  .39

, המנוגד לדין אסור,ם" בפרסומת למצרך מזון כדי להוות פרסום "איבר" או "חלק של גוף האד

במקרה  )איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון(. א בתקנות בריאות הציבור6כאמור בסעיף 

מוצרים בפרסום ה שוב ושוב,  המשיבה מזכירה , מקריאת החלק העובדתי עולה כיו ,שלפנינו

איברי גוף ומערכותיו. דומה, שלא נותר ולו איבר אחד שהמוצרים אינם  בקשת אישור זונשוא 

כבד, , מוח, עיניים, לבגוף, : מוזכרים המשיבה בפרסומי נזכיר כימחלות.  לגביומסוגלים לרפא 

כלי , שלפוחית השתן, עצמות הגוף, רקמות הגוף, תאי הגוף, מערכת העיכול, מערכת העצבים

מערכת פה, עור, נפש, , ירים, מעיים, עורקים, קיבה, שינייםבטן, מותניים, גרון, שרדם, 

אריזות המוצרים מצוינים האיברים: לב, חלק מבנוסף, על  , גרון ועוד., דרכי הנשימההחיסון

 .39, נפש, רדיקלים חופשיים ועוד, בטן, דרכי הנשימהגוף

 

 המנוגד לדין!פרסום המוצרים נשוא בקשה זו מהווה פרסום אופן די בכך כדי לקבוע כי  .01

 

קורא את פרסומי המשיבות מתרשם כי מדובר במוצרים, שיעילותם הנטענת הכי כל  ,יודגש .00

הנדרשים  המדעייםלמעשה מדובר במוצרים שלא עברו את הליכי האישור בעוד ש, מדעיתהוכחה 

 לשם בקרת תרופות, שהם ורק הם, מהווים בסיס לאישור ייחוס סגולות רפואיות.

המשיבה מציגה ראיות לתכונות ריפוי או מניעת מחלות של המוצרים  ההייתיתרה מזאת, אף אם  .06

נשוא בקשת אישור זו, לא היה באפשרותה לפרסם תכונות אלו כל עוד שיווק המוצרים מתבצע 

יובהר כי, גם אם מוצר מכיל חומר שיש לגביו עדויות קליניות מסוימות הרי  כמזון ולא כתרופה. 

וכל להירשם כתכשיר רפואי עליו לעמוד בתנאים טכניים המבטיחים את התנהגותו של שכדי שי

המוצר בגוף האדם ותהליך ייצורו צריך לקיים תנאי ייצור נאותים לאבטחת איכותו כתכשיר 

מינון, אופן מתן, תדירות, תופעות לוואי, תגובות הדדיות עם תכשירים  )לדוגמה ריכוז, רפואי

"ל מהווים חלק בלתי נפרד מהדרישות לרישום תכשיר רפואי ונבדקים בעת . הנתונים הנאחרים(

 הבקשה לרישום.

ד"ר כבוד השופטת קבעה . בפסק דין זה פרוטק -אלטמןעניין לקביעה זו ביסוס בפסיקה, ראה  .04

האיסור על פרסום המייחס סגולות כי  ,באופן ברור ושאינו משתמע לשתי פניםמיכל אגמון גונן, 

אף ללא קשר ,  כי אין לייחס למצרך מזון סגולות מרפאו  "מוחלט"ריפוי למצרך מזון הנו 

, אפילו  אם קיימים מחקרים התומכים בגרסת לשאלה האם תוכנו של הפרסום נכון אם לאו

 ובלשון ההחלטה: יכולות הריפוי
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 .13,14,15,17,18ו/או נספחים מס'  26ראה פרק ד' סעיף  
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ריפוי למצרך מזון, ובכלל זה יחוס סגולות "הרציונל בבסיס האיסור של 

, להבדיל מתכשיר רפואי, או תוסף מזון שמזוןתוסף תזונה, טמון בכך 

. התפיסה ביסוד התקנות הינה כי אינו חייב בהליך של בקרת תרופות

היות ומצרך מזון לא עבר את הבדיקות הנדרשות להוכחה מדעית לקיומן 

להטעות את הציבור  של סגולות ריפוי, יחוס סגולות ריפוי למצרך עשוי

 לחשוב כי יעילות זו הוכחה.  

 

אשר על כן, יש לראות בכל ייחוס של סגולות ריפוי לתוסף מזון הטעיה 

, ללא קשר לשאלה האם לתוסף המזון אכן יש הגנת הצרכן חוקלצורך 

סום.  כלומר, מקום בו הפרסום מייחס לתוסף סגולות ריפוי כאמור בפר

ריפוי, יש לראות בפרסום פרסום מטעה נוכח האסור  המזון סגולות

 ) איסור יחוס סגולות ריפוי למצרך מזון(. בריאות הציבור תקנותהקבוע ב

 

. על כן, אין להציג בפרסום של תוסף הינו איסור מוחלט האיסור בתקנות

מחקר מדעי מזון מחקר מדעי שתוצאותיו מייחסות לתוסף סגולות ריפוי. 

אינו מחליף את תהליך הבקרה הנדרש לגבי תרופה, ועל כן המחוקק אינו 

מכיר במזון ובתוסף מזון כמוצרים בעלי סגולות ריפוי, גם אם אלו נבדקו 

 אחר.במחקר כזה או 

 

נכונות הפרסומים המייחסים סגולות רפואיות, לצורך -לעניין הרלוונטיות שבנכונות או אי .03

 : פרוטק-אלטמןעניין הקביעה האם מדובר בהפרת חובה חקוקה, ראה 

"אין לבסס ממצא לכאן או לכאן על מאמר או שניים. דרך זו אינה 

כרמי מעשית כיום בעידן האינטרנט והצפת המידע. עמד על כך א' 

)להלן: א' כרמי, בריאות  94-96( כרך א', 2444בריאות ומשפט )ירושלים 

 (:444הערת שוליים  242ומשפט, עמ' 

 

"כל המעיין בספרות הרפואית אינו יכול שלא להתרשם מן הכמות 

האדירה של המאמרים, ומן העובדה שרבים מהם משקפים ניסויים או 

יה הרפואית, אלא שלא מסקנות שלא רק שטרם אומתו ונקלטו בקהילי

מועטים מהם נדחו או נסתרו על ידי מאמרים מאוחרים יותר, בנימוקים 

 מתקבלים או בלתי מתקבלים מן הבחינה המדעית...

 

כמות הפרסומים המקצועיים המתפרסמים הוא כה רב, עד שלא ניתן 

לרופא, ויהא זה שקדן ככל שיהיה, לחבוק את מלוא המידע או אף להגיע 

 לפתחו".

 

אשר על כן, להוכחת פרסום יעילותו של תוסף תזונה, כמו גם ראיות לאי 

יעילותו של תוסף כאמור, בהקשר של הטעיה בפרסום, יש צורך באימוץ 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/089_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20בריאות%20הציבור
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 substantial body  -עמדה או גישה מסוימת ע"י הקהיליה הרפואית 

of science . 

 

עמדה כזו ניתן לבסס על מחקר שהתפרסם באחד מהעיתונים 

ם, מאמרים מרכזיים בספרות הרפואית, על מטא אנליזה עם המובילי

תוצאות מובהקות, על המלצות ארגון הבריאות העולמי או רשויות 

 הבריאות, וכיו"ב. 

 

... 

סגולות שלל האישור נשוא בקשת מוצרים מאליו מובן, כי המשיבה לא הייתה רשאית לייחס ל .05

טיפול במחלות סרטן, כגון של הסימפטומים שלהן, /או ו קשות וחמורות  שרובן  של מחלותריפוי 

הורדת רמת הכולסטרול, הפחתת מחלות לב, הורדת לחץ דם, שיפור תפקוד הלב וכלי הדם, 

טיפול חיזוק מערכת החיסון, ניקוי הדם, חיטוי והורדת חום, ת הסוכר בדם, והפחתת רמ

ק העצמות, חיזוק השיניים, חיזו, טיפול בשיעול ובדלקות גרון, וסינוסיטיסבהצטננות, שפעת 

הרגעת כאבי בטן וכאבי שיניים בוקעות שריפת שומנים, הרגעת הגוף והנפש, מלחמה בעששת, 

הרגעת הגוף והנפש, הפגת בחילות, הפגת עצבנות ומתחים, טיפול בנדודי שינה, אצל תינוקות, 

זיהומים במערכת , שיפור ריכוז ומיקוד, טיפול בתשיפור הזיכרון, חיזוק יכולות קוגניטיביו

כאבי שיניים, טיפול בכאבי בטן, טיפול והעיכול, הרגעת מערכת העיכול, הרגעת כאבי בטן 

 .ועוד  בזיהומים בדרכי הנשימה, הפחתת נזקי אלכוהול

 414/44בע"א במעשי המשיבה  מתקיימים כל יסודות עוולת הפרת חובה חקוקה כפי שנקבעו  .00

 : 444( 4ועקנין נגד המועצה המקומית בית שמש  פ"ד לז)

 

  ;קיום חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק .א

נאסר עליה לייחס סגולות  -, על המשיבה חובות מסוג איסור, מניעהכפי שפורט לעיל 

  שהיא מייצרת. מוצרים רפואיות ל

 

  ;החיקוק נועד לטובתו של הניזוק .ב

 מיוחדים שיקולים בהתקיים רק כי משמעי חד באופן נקבע העליון המשפט בית בפסיקת

' נ לסלאו יונה   2444/64 א"ראה ע, הנפגע להגנת נועדה לא ספציפית דין הוראת כי ייקבע

   :1 בפסקה, 926( 4)מז ד''פ, אמל'ג אמיל

 

, כאמור, הוא חקוקה חובה הפרת בגין חבות להתקיימות נוסף  תנאי"

 התקיימותו בבחינת. הניזוק של להגנתו או לטובתו נועד החיקוק כי

, שבדיון הספציפית החיקוק הוראת את לנתח יש זה יסוד של

 אותה קבועה שבו בחיקוק חלק מאותו או כולו החיקוק מן להבדיל

, ככלל. להגן זו הוראה באה עליהם האינטרסים את הוראה.....ולאתר

 רק כי, לעמדה ונטתה זו לדרישה ביחס מקלה מגמה הפסיקה גילתה

 כגון, מובהקים חברתיים כלל אינטרסים על להגן באו אשר הוראות
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 החיים מירקם ושל, הממשלה של, המדינה של אינטרסים"

 להגנתו או לטובתו נועדו לא האומה..... חיי ואורחות הקולקטיביים

 כל" מיוחדים שיקולים בהיעדר כי, היא ההנחה. הפרט הניזוק של

 או פרטי אדם על... בעקיפין או במישרין חיקוק מכוח שהוטלה חובה

 והוא מהפרתה הנפגע של להגנתו או לטובתו נועדה, ציבורי גוף על

  ."הנזיקי לסעד עקרונית זכאי

 

למצרך מזון טמון בכך שמזון, להבדיל  רפואיותהרציונל בבסיס האיסור של יחוס סגולות 

התפיסה ביסוד התקנות הינה כי מתכשיר רפואי, אינו חייב בהליך של בקרת תרופות. 

הואיל ומצרך מזון לא עבר את הבדיקות הנדרשות להוכחה מדעית לקיומן של סגולות 

לות להטעות את הציבור לחשוב כי יעירפואיות, יחוס סגולות רפואיות למצרך מזון עשוי 

  .40זו הוכחה

 

  ;המזיק הפר את החובה המוטלת עליו .ג

 

 כפי שפורט לעיל. ותברור ותחוב ותעל המשיבה חל

על ידי ייחוס סגולות רפואיות למוצרים נשוא בקשת האישור הפרה המבקשת את הדין 

הפרת הדין באמצעות  ייחוס הסגולות נעשה על ידי המשיבה  ואת החובות המוטלות עליה.

באופן נרחב, בכל אמצעי המדיה האפשריים, בשיטות אגרסיביות הפונות לכל פלח 

 אוכלוסיה פוטנציאלי, לאורך שנים. 

 

 ;41ההפרה גרמה לניזוק נזק .ד

  

 ת נזקיה של המבקשת, כמו גם את אלה של חברי הקבוצה, ניתן לחלק למספר סוגים: א

עבור המוצרים חברי הקבוצה, המגיע כדי סכומי הכסף ששילמו הראשון, נזק ממוני ישיר, 

וכי  וכי הם בעלי סגולות רפואיות מוכחות מתוך הנחה שניתן לייחס להם סגולות רפואיות

בסכום טמונה בשימוש בהם תועלת בריאותית מוכחת. הנזק הממוני הינו לכל הפחות 

 נשוא בקשת האישור לבין תה רגיל )תה שחור קלאסיק(.ההפרש שבין עלות המוצרים 

כי התוצאה  הישירה של המצגים המטעים שהציגה המשיבה בפני המבקשת, הינה  , יובהר

רכישת המוצרים נשוא בקשת האישור. הנזק הישיר כתוצאה מכך עולה כדי עלותו המלאה 

מאחר שהפיקה  ,הייתה נמנעת מלרכוש לולא הוטעתה. אולםהמבקשת של המוצר, אשר 

ויסוצקי כגון תועלת מסוימת מצריכת המוצר, בשיעור שאינו עולה על עלותו של תה רגיל )

קלאסיק(, יועמד סכום נזקה הממוני של המבקשת על ההפרש שבין עלות המוצרים לעלות 

 תה רגיל.
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 . 12-13פרוטק, עמ'  -ראה דברי כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון גונן, בעניין אלטמן 
41

 .בפרק ח'  העוסק בכך ו ביתר פירוט הנזק, רא בנושא 
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ה של המבקשת מאחר שמעשי המשיבה מסכלים את יכולת שאינו ישיר,, נזק ממוני השני

נוחות", שהינה נזק -לכלכל רכישותיהם בתבונה, באופן העולה כדי "אי י הקבוצהושל חבר

  לפקודת הנזיקין )נוסח חדש(  לגבי הפרת חובה חקוקה 6כהגדרתו בסעיף 

 והשלישי, נזק שאינו ממוני. 

 

)פורסם בנבו, ניתן  שטיין נגד יוניליוור ישראל מזון בע"מ 44-41-44166ת"צ ראה 

 לפס"ד: ( סעיף מב 6/0/6104

 

"גם חוסר נוחות הוא בגדר נזק. במקרה דנן, חוסר הנוחות מתבטא 

בכך......שהמבקשים התקשו בהשוואה בין מוצרים חלופיים    ובבחינת  

 .כדאיותה של הרכישה"

    

כך,  פוגעת המשיבה גם באוטונומיה של הצרכן. הבסיס להכרה באב נזק זה בתובענות 

תנובה בע"מ נגד עזבון המנוח  4444/61בע"א ייצוגיות, הונח בדברי כב' השופטת נאור 

 (. 2444)914(1ראבי ז"ל פ"ד נז)

 

 וכך הגדיר ביהמ"ש העליון את ראש הנזק מסוג הפגיעה באוטונומיה:

  

אי  בשל הנפגע של הבחירה כוח שלילת משמעה ונומיהבאוט ״הפגיעה

תחושות  הוא באוטונומיה הפגיעה של הביטוי אך מהותי,  עניין גילוי

 בזה״. וכיוצא זעזוע גועל,  עלבון, תסכול, כעס, כמו שליליות

תנובה בע"מ נגד עזבון המנוח תופיק ראבי ז"ל )פורסם  44444/44ע"א 

  (.1.42.2444) ' בכסלו התשע"בחניתן בנבו, 

  ;הנזק הוא מסוג הנזקים אליו נתכוון החיקוק .ה

  

הן ממוני, והן שאינו ממוני,  הם פועל יוצא של  -הנזקים שנגרמו למבקשת ולקבוצה

להפרת הדין על ידי המשיבה ולכך התנהלותה המפרה של המשיבה. הם קשורים כולם 

שהיא מטעה את הצרכנים לחשוב כי בשימוש במוצרי המזון שלה טמונות תועלות 

 רפואיות מוכחות, משל היו תרופה. 

 

 

 

 עילת הטעיה -חוק הגנת הצרכןמכוח  הפרת הוראות 4.ז

המבקשת תטען, כי המשיבה, במעשיה ובמחדליה הפרה חובות המוטלות עליה בחוק הגנת  .03

 צרכן.ה

 כפי שפורט לעיל באמצעי התקשורת השונים הטעיה בפרסומתלקיומה של  תטעןהמבקשת  .00

)א(  6תוך הפרה של סעיף , ובמצורף להןנשוא בקשת אישור זו  המוצרים באריזות הטעיה ול

  לחוק הגנת הצרכן, שעניינו איסור הטעייה, הקובע כדלקמן:
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 "איסור הטעייה"

 

או בכל דרך או בעל פה   בכתב  ,במעשה או במחדל -לא יעשה עוסק דבר.)א( 2"

העלול להטעות צרכן בכל  -לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה אחרת

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

 אלה כמהותיים לעסקה: םענייני

 

 , הכמות והסוג של נכס או שירות;..."המהותהטיב,  (1)

 המידה, המשקל, הצורה והמרכיבים של נכס;..."  (2)

... 

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

  והסיכונים הכרוכים בהם.

 

)א( 6סעיפים לפי  שניתן להפיק מהמוצר התועלתמהות וה שימוש,הההטעיה, היא הטעיה לעניין  .09

 .הגנת הצרכן חוק( ל3)א()6  -( ו0)

הגנת  חוקל 0סעיף , לא יכול להיות חולק, ראה באריזה על כך שהמשיבה היא האחראית להטעיה .91

 הקובע כדלקמן: הצרכן

 ת להטעיה באריזה . אחריו9 "

יתה הטעיה בעיצוב הנכס או באריזתו, על גבי האריזה או במצורף לה, יראו גם יה   )א(

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

בתובענה בשל עוולה לפי סעיף זה תהא ליצרן, ליבואן, לאורז ולמעצב הגנה אם    )ב(

 אלא פלוני שנקב בשמו ובמענו".הוכיח שלא הוא אחראי להטעיה 

 

אשר על כן, אחריותה של המשיבה להטעיה באריזות הנה מוחלטת והיא אחראית להטעיה, בין 

 כמפיצה ומשווקת המוצר, בין כיצרנית המוצר בין כמעצבת אריזת המוצר, ובין כאורזת המוצר.

    

 הקובע: הגנת הצרכן חוקל 3האחריות להטעיה בפרסומת מוסדרת בסעיף  .90

 

 . אחריות להטעיה בפרסומת1 "

 – 2יתה הטעיה בפרסומת יראו כמפירים את הוראות סעיף יה   )א(

את מי שמטעמו נעשתה הפרסומת ואת האדם שהביא את הדבר לפרסום    (4)

 וגרם בכך לפרסומו ;

אף את -מטעה על פניה או שהם ידעו שהיא מטעה  יתה הפרסומתיאם ה   (2)

 המפיץ או מי שהחליט בפועל על הפרסום.

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/089_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/089_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/089_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/089_001.htm
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אשר על כן, אחריותה של המשיבה להטעיה בפרסומת הנה מוחלטת והיא אחראית להטעיה, בין 

ובין  כמי שהביאה את הדבר לפרסום וגרמה בכל לפרסומו, בין כמי שמטעמה נעשתה הפרסומת

 .על הפרסוםכמי שהחליטה בפועל 

 

המסגרת הנורמטיבית של בחינת עילת תביעה שעניינה הטעייה הן במעשה והן במחדל, לפי סעיף  .96

ארד נ' בזק החברה  6043/90בית המשפט העליון ברע"א  לחוק הגנת הצרכן, נקבעה על ידי 6

 :כדלקמן(, 6111) 011( 0, פ"ד נד )הישראלית לתקשורת בע"מ

 

ההטעיה נוצרת כאשר קיים פער בין . . הטעיה היא הצהרה כוזבת4"

הדברים הנאמרים )או המוסתרים( לבין המציאות. הטעיה יכולה ללבוש 

על דרך של מצג שווא הכולל פרטים שתי צורות: האחת, הטעיה במעשה 

שאינם תואמים את המציאות; השנייה, הטעיה במחדל, קרי: אי גילוי 

; ד' 224(, בעמ' 6)ראו: שלו דיני חוזים ) פרטים מקום שיש חובה לגלותם

(. ודוק: אין דין עילת 141(, בעמ' 44פרידמן, נ' כהן חוזים )כרך ב( )

ההטעיה לפי דיני החוזים כדינו של איסור ההטעיה על פי חוק הגנת 

הצרכן. בעוד שבדיני החוזים על מנת שתתגבש עילת ההטעיה נדרש כי 

 44זו התקשר בחוזה )ראו סעיף עותו הצד הטוען להטעיה אכן טעה ובשל ט

שהאיסור מכוח חוק הגנת , הרי 4614 -לחוק החוזים)חלק כללי(, תשל"ג

" )ההדגשה הצרכן רחב יותר והוא חל על כל "דבר...העלול להטעות צרכן

לחוק הגנת  2)ראו סעיף  ( גם אם הלה לא הוטעה בפועלט' ש' כ'  –שלי 

שכנתאות לישראל בע"מ נ' ליפרט בנק מ -טפחות 4441/64הצרכן וכן ע"א 

 כהן(." -ת דעתה של השופטת שטרסברג(.)שם בחוו429(, בעמ' 4)

 

להטעות  העלול"לחוק הגנת הצרכן עוסק בכל דבר  6כי האיסור על הטעיה לפי סעיף  ,עוד יודגש .94

ברזני נ' בזק החברה  0933/93. לעניין זה ראו דבריו של כב' הנשיא )בדימוס( ברק, בע"א צרכן"

 :003, בעמ' 503( 3פד"י נה ) הישראלית לתקשורת בע"מ,

 

לחוק אינו דורש הטעיה הלכה למעשה. כל שנאסר על פיו  2"ודוק, סעיף 

. מטרתו של איסור זה להבטיח כי "העלול להטעות צרכן"הוא עשיית דבר 

אינו לחוק  2האיסור שנקבע בסעיף  תי...יהצרכן יקבל מידע מלא ואמ

 .א איסור התנהגותי"איסור "תוצאתי": הו

 

 

, )פורסם בנבו ארד ואח' נ' בזק 6043/90כהן ברע"א  -עמדה על כך גם כב' השופטת ט. שטרסברג .93

 (, כדלקמן:16/14/11ניתן ביום 

"אין דין עילת ההטעיה לפי דיני החוזים כדינו של איסור ההטעיה על פי 

חוק הגנת הצרכן... הרי שהאיסור מכוח חוק הגנת הצרכן רחב יותר והוא 

)ראו  לא הוטעה בפועלגם אם הלה  "דבר העלול להטעות צרכן"חל על כל 
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בנק משכנתאות  –טפחות  4441/64לחוק הגנת הצרכן וכן ע"א  2סעיף 

 (."429, 446( 4אל בע"מ נ' ליפרט מז)לישר

 

, סגולות ריפוי למצרך מזון( איסור ייחוס)תקנות בריאות הציבור א ל 6סעיף הפרה של  .95

בסימון על גבי אריזות  דהיינו, יש לראות , מהווה הטעייה לצורך חוק הגנת הצרכן.שלעצמהכ

עילת  ,סגולות ריפוילהם פרסום המייחס במוצרי התה הירוק וחליטות הצמחים של המשיבה ו

, קבעכך , ללא צורך בבחינת השאלה האם תוכנו של הפרסום נכוןהטעיה לפי חוק הגנת הצרכן, 

 כדלקמן:, פרוטק-אלטמןעניין  -ב   ביהמ"ש הנכבד כאמור,

 

"... היות ומצרך מזון לא עבר את הבדיקות הנדרשות להוכחה מדעית 

למצרך מזון עשוי להטעות לקיומן של סגולות ריפוי, יחוס סגולות ריפוי 

את הציבור לחשוב כי יעילות זו הוכחה. אשר על כן, יש לראות בכל ייחוס 

צורך חוק הגנת הצרכן, ללא קשר לשל סגולות ריפוי לתוסף מזון הטעיה 

 האם לתוסף המזון אכן יש סגולות ריפוי כאמור בפרסום... לשאלה

לגבי פרסום המייחס סגולות ריפוי, מתקיימת עילה של הפרת החובה 

החקוקה בתקנות וכן מתקיימת עילת ההטעיה לפי חוק הגנת הצרכן ללא 

 . צורך בבחינת השאלה האם תוכנו של הפרסום נכון" 

 

המשיבה לא עשתה אבחנה או הבדלה, בפרסומיה לגבי ו מאחרמעבר לנדרש, יוסף ויוער, כי  .90

פואיות שיש לכאורה למוצרים, בין סגולות ריפוי לסגולות מניעה, והיא מציינת אותן הסגולות הר

תוך שילובן זו בזו, בערבוביה ובשיטה של "הצפת" הצרכן המתלבט במידע, תטען המבקשת כי 

מוצרים. לפיכך  גם לגבי סגולות במניעה או ריפוי, קיימות  -נוצר מצג לפיו כל התכונות כולן

  ת ולקבוצה עילת הטעייה צרכנית.מניעה קמה למבקש

   

 ...מוכיחים שמחקרים 

 

מצג על מנת ליצור שונים כפי שראינו בחלק העובדתי של הבקשה, המשיבה משתמשת במחקרים  .93

ויכולות בריאותיות  ריפוילפיו מוצרי המזון נשוא בקשת אישור זו, הינם בעלי סגולות  מטעה

שביכולתו לרפא כמעט כל מחלה,  יםפלא כתה מוצרים שברצונה למצב את ההמשיבה   מוכחות.

למחקרים קישורים, מחקרים ו/או הן באתר האינטרנט שלה והן בעמוד הפייסבוק שלה  מציגה

 . 42כאלו ואחרים

יכולתו  מחקרים מדעיים מצביעים עלראוי לזכור, גם על אריזות התה הירוק נכתב כי : " .90

 ."43ולסייע בהורדת רמת הכולסטרול של התה הירוק לתרום להאצת חילוף החומרים
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. ראה גם נספחים https://www.facebook.com/Wissotzkyו/או:  12עמוד הפייסבוק של המשיבה נספח מס' ראה  

 .  http://green.wtea.co.ilו/או אתר האינטרנט של החברה: 5,7,9מס' 
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קבע ביהמ"ש המחוזי כי הואיל והאיסור בתקנות של ייחוס סגולות  בעניין אלטמן פרוטקודוק,   .99

מחקר בפרסום של תוסף מזון  אין להציג"ריפוי למצרך מזון הינו איסור מוחלט אזי: 

את תהליך . מחקר מדעי אינו מחליף שתוצאותיו מייחסות לתוסף סגולות ריפוי מדעי

הבקרה הנדרש לגבי תרופה ועל כן המחוקק אינו מכיר במזון ובתוסף מזון כמוצרים בעלי 

 גם לענייננו. ויפים הדברים  .44סגולות ריפוי, גם אם אלו נבדקו במחקר כזה או אחר"

 

 

 הקשר הסיבתי ביחס לפרסום מטעה

גישתו של בית המשפט בקשר עם סוגיית הקשר הסיבתי כאשר עסקינן בפרסום מטעה  .011

 ואת פרוטק -אלטמןעניין  הכוללים אתבפסקי דין רבים הינה גישה מקלה. כפי שיוצג להלן, 

( 6114) 405( 0ואח', פ"ד נז )יוסף ברזני נ' בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מ  5306/10דנ"א 

(, קבע בית המשפט כי אין להטיל נטל הוכחה גבוה על המבקשים, וכי יש "דנ"א ברזני")להלן: 

 לפרש את ההסתמכות באופן רחב, ככולל גם הסתמכות שאיננה ישירה.

הקל בדרישת ההוכחה של קשר סיבתי בקשר לפרסום  ברזני בדנ"אבית המשפט העליון  .010

התביעה הייצוגית על מנת שלא לסכל את תכלית מטעה, עת הדגיש כב' השופט מ' חשין כי 

"הסתמכות בתביעות שעילתן הטעיה על בית המשפט, לפרש את דרישת ההסתמכות ככוללת גם 

 (:49-31 אות)שם, פסק, כדלקמן:  קונסטרוקטיבית"

  

זאת יתקיים -"אפשר שצרכן לא יסתמך באורח ישיר על מצג של עוסק ובכל

 קשר סיבתי נדרש...

את מושג ההסתמכות בפרישה לשון אחר: בהקשר ענייננו ראוי לפרש 

על  אלא "קשר סיבתי עקיףד"  רחבה, ככולל לא אך הסתמכות ישירה בלב

 דרך של שרשרת סיבתית ראויה מן הפרסום עד לצרכן".

 

כהן כי ראוי לאמץ חזקה לפיה  -סברה כב' השופטת שטרסברג בדנ"א ברזני כמו כן, .016

יקף נרחב מתוך מטרה שיגיע אל כשעוסק יצר מצג העלול להטעות צרכן, ומצג זה פורסם בה

ציבור צרכנים, נראה בצרכן אשר רכש את המצרך או השירות נושא המצג כמי שנחשף למצג ופעל 

 על פיו, כהאי לשנא:

 

מקום שבו יצר עוסק מצג העלול להטעות צרכן, נראה בצרכן שרכש את "

... משמעותה של החזקה פיו-המצרך או השירות כמי שנחשף למצג ופעל על

מורה היא שצרכן הרוכש מוצר או שירות מעוסק, רשאי להניח כי הא

פי -המחיר שייגבה ממנו עבור המוצר או השירות הוא המחיר הנכון, על

פרסומי העוסק, ללא קשר לשאלה אם אכן נחשף לפרסום אם לאו... חזקה 

כזו מונעת את ההבחנה המלאכותית בין ציבור הצרכנים שעשה שימוש 
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 ד"ר מיכל אגמון גונן. לפסק דינה של השופטת 12ראה עמ'  
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שר המידע שניתן על אודותם מטעה, אך לא נחשף למצג במוצר או בשירות א

 המטעה, לבין קבוצת הצרכנים שהמידע המטעה אכן הגיע לידיעתה ".

כי בהליך של תובענה ייצוגית המבוססת על חוק הגנת הצרכן עשוי  בדנ"א ברזניעוד נקבע  .014

 : להידרש ריכוך של דרכי ההוכחה בהתחשב במהות הליך ייחודי זה וכי

 

" בית המשפט רשאי לקבוע דרכים ראויות כנראה לו לדרכי הוכחתו של  

יסוד הקשר הסיבתי בין הפרסום המטעה לבין הנזק שנגרם לכל אחד מבני 

 הקבוצה, לרבות לגבי הנזק שנגרם לכל אחד ואחד מהם".

 

לאור תפוצתם הרחבה, המסיבית ורבת השנים של פרסומיה האסורים של   המשיבה בנוגע 

לסגולותיהם הרפואיות של המוצרים, ברי שכל צרכן פוטנציאלי נחשף לפחות לאחד מהם. במבחן 

 התוצאה, חלה עלייה משמעותית במכירת המוצרים ביחס ישר לפרסומם.  

 

ה בשאלת הקשר הסיבתי בתביעה ייצוגית שעילת דן  בית המשפט המחוזי בתל אביב  .013

. באותו ענין התייחס בית המשפט )כב' השופט בנימיני( 45בעניין מולטילוקהטעיה, בפסה"ד 

לעמדתה של כב' השופטת שטרסברג כהן, בדבר קיומה של חזקת הסתמכות  כאשר הוצג מצג 

  :לפסק דינו( 45)בפסקה  וכך קובע כב' השופט בנימיני שעלול להטעות. 

 

פטים נוטה אני להסכים עם הדעה שהובעה בעניין ברזני הנ"ל על ידי כב' השו"

ט' שטרסברג כהן וא' מצא, כי קיימת 'חזקת הסתמכות', לפיה רואים את הצרכן 

 כמי שנחשף לפרסומים של היצרן או המשווק ופעל על פיהם".

 

שופט בנימיני הסתפק, לצורך אישור הבקשה להגיש את התביעה כתביעה כבוד ה .015

 :לפסק הדין( כי 35ייצוגית, בכך שקבע )בפסקה 

 

המבקש לאמור בפרסומי המשיבה היתה לכאורה הגיונית "הפרשנות שהעניק  

וסבירה, וסביר להניח כי גם צרכנים אחרים פרשו את פרסומי המשיבה באופן 

 דומה". 

יש לצאת מתוך הנחה, כאשר הוכח לכאורה שעוסק הציג מצג מטעה, " לגישתו

. כל אלו מספיקים לשלב של אישור התובענה שהצרכן נחשף למצג ופעל על פיו

 . הייצוגית, שבה נבדקת עילת התביעה במישור הלכאורי בלבד"

 

 :כך )כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון גונן( קבע בית המשפט,  פרוטק -אלטמןובעניין        

 

"נוכח כך שקשר סיבתי אינו ניתן מעשית להוכחה בדרך אחרת מקום בו  

 אין להציב רף הוכחה גבוה יותרמדובר בהטעיה באמצעות פרסום, 
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, שכן יהיה בכך כדי לחסום את הדרך מפני שימוש להסתמכות על הפרסום

בהליך הייצוגי מקום בו מדובר בהטעיה באמצעות פרסום. תוצאה זו אינה 

רצויה גם לאור כך שלעניין פרסום מטעה דווקא, הכלי הייצוגי הוא 

, הנזק הקטן ביותר נוכח החשיפה של ציבור רחב לפרסוםהמתאים וההוגן 

לכל אחד מהצרכנים, והסבירות הגבוהה שלא יוגשו תביעות יחסית 

  . אישיות

המבקשים הוכיחו כי רכשו את מוצרי המשיבות באמצעות חשבוניות, 

והצהירו כי רכשו את המוצרים לאחר שנחשפו לפרסום ועקב הסתמכותם 

על האמור בו. יש בכך הוכחה, ברמה הלכאורית הנדרשת בשלב של אישור 

של קשר סיבתי בין רכישת המוצרים על ידי  , לקיומותהתובענה כייצוגי

 המבקשים לאחר הפרסום לבין הפרסום". 

 

פורסם ) מ"בע לתקשורת הישראלית חברה בזק' נ אלוני 0300/10בת"א )מחוזי ת"א( גם  .010

 המשיבה של שמנויבאופן זהה,  גונן-אגמון מיכל ר"ד השופטת כבוד פסקה( 01.15.6101 -בנבו

  ריאסלול לטלפון טלפן ואז נייד לקו נייח מקו שיחה של מחירה בדבר לפרסומיה נחשף אשר

  , כדלקמן:סיבתי קשר של ההוכחה בדרישת ועמד הפרסום על הסתמכות הוכיח

 

 על השפעתה אשר, פרסום באמצעות הטעיה של המיוחד אופייה לאור "...

 זה מסוג במקרים לדרוש מקום אין, מדויקת למדידה ניתנת אינה הצרכנים

 שמידת העובדה לאור. יותר גבוהה ברמה סיבתי קשר או הסתמכות הוכחת

 לשים עלולה יותר מחמירה דרישה, 'מדידה, אינה פרסום על ההסתמכות

חוק הגנת  פי על הייצוגית התובענה בכלי שימוש לעשות לאפשרות קץ

 החשיפה נוכח זו בעילה דווקא חשוב כלי שהינו, מטעה פרסום בגין הצרכן

 .''צרכן לכל יחסית הקטן הנזק מול אל הרחבה

 

 המבקשת

הצהירה כי היא   .באמצעות חשבוניותוהוכיחה זאת רכשה את מוצרי המשיבה המבקשת  .013

ובמטרה  יובהסתמך עללאחר שנחשפה לפרסום, רכשה את המוצרים נשוא בקשת האישור 

. ויובהר, כי הפרסום עזרת מה שהמשיבה הציגה כ"תרופת פלא"לשמור על בריאותה ולשפרה ב

היה הגורם לרכישתם על ידה  םמוצריההמטעה על ידי המשיבה בדבר הסגולות הבריאותיות של 

 .תה קונה את המוצריםיולצריכתם. המבקשת הצהירה כי אלמלא המצג שעליו הסתמכה לא הי

על ידי חברת תה ויסוצקי, כבעלי  םמוצריהכי לפני תחילת ה"טרנד" של הצגת  המבקשת הצהירה

סגולות רפואיות נהגה לרכוש ולצרוך תה קלאסי "רגיל" ותה שחור בטעם פירות שמחירם לצרכן 

  נמוך בהרבה ממחירי המוצרים נשוא בקשת אישור זו.

הוכחה, ברמה יש בכך  פרוטק-עניין אלטמןבשהוצגה לעיל ובמיוחד לאור הפסיקה  .010

הלכאורית הנדרשת בשלב של אישור התובענה כייצוגית, לקיומו של קשר סיבתי בין רכישת 

 ., והנזק שנגרםהמוצרים על ידי המבקשת לאחר הפרסום לבין הפרסום

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/089_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/089_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/089_001.htm
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 חברי הקבוצה

על גבי אריזות המוצרים נשוא בקשת  בראש ובראשונה, המצג המטעה מתבטא יובהר .019

אשר רכש את המוצרים נושאי המצג  בכל צרכן. לפיכך ניתן לראות   46אישור זו ועל המצורף להן

כהן נתנאל נגד רדיוס  60005/10המטעה כמי שנחשף למצג )כקביעת כבוד השופטת רות רונן בתא 

 (.47 שידורים בע"מ

שנקטה בו המשיבה בדרך של פרסום המוצרים תה ירוק וחליטות בנוסף, המצג המטעה  .001

ות ריפוי ומניעה, כולל גם את אמצעי התקשורת השונים, אתרי פירות וצמחים כבעלי סגול

, קמפיינים פרסומיים אחרים  אינטרנט של החברה, עמוד הפייסבוק של החברה, אתרי אינטרנט 

אליבא בטלוויזיה, פרסום באמצעות הדיאטנית הקלינית שהמשיבה גייסה לשורותיה לצורך כך.  

ניתן להניח כי לאחר פרק זמן מסוים , אלטמן פרוטקין השופטת ד"ר מיכל אגמון גונן בעני דכבוד

 : מתחילת הפרסום, כלל ציבור צרכני המשיבה, נחשף אליו

 

"הפרסום של מוצרי פרוטק וחיזוקית הינו פרסום רחב היקף...לאחר פרק 

נחשף אליו  כלל הציבורזמן מסוים מתחילת מסע הפרסום, יש להניח כי 

 במידה זו או אחרת".

 

של המשיבה למוצרים תה ירוק וחליטות צמחים ופירות, נשוא  מטרת הפרסוםיודגש,  .000

 על צרכנים בעלי מודעות בריאותית,  לרכוש ולצרוך אותם. הינה להשפיעבקשת האישור, 

את מוצרי התה  יםהמציגרבים  מסעות פרסוםעצם העובדה שחברת תה ויסוצקי עורכת  .006

סבורה כי  המשיבה עצמהחייבת את המסקנה כי מ ריפוי ומניעההירוק והחליטות כבעלי סגולות 

יתרה מכך, ודאי שהמשיבה סבורה כי פרסום זה  אותם. לרכושעל הצרכנים   משפיע, פרסום זה

 גורם להעלאת ערך המוצר והיכולת לגבות מחיר גבוה יותר מלקוחותיה.

 

  :כדלקמן ,פרוטק-אלטמןבעניין גונן  -כבוד השופטת ד"ר מיכל אגמון  עמדה על כך

 

"עצם העובדה שהמשיבות ערכו מסעות פרסום, והשקיעו בכך ממון רב, 

מחייבת את המסקנה כי המשיבות עצמן סבורות כי מסעות הפרסום 

. אם כך הם פני הדברים, אין משפיעות על הצרכנים לרכוש את מוצריהם

 ".למי שמפרסם לטעון כי הפרסום המטעה לא השפיע

המשיבה עצמה סבורה כי מסעות שניתן להניח כי במקרה שלפנינו, לא רק אלא מאי?   .004

על  משפיעיםהפרסום שלה, בהם מיוחסות  סגולות רפואיות למוצרים נשוא בקשת אישור זו, 

 מוכיח זאת.  "מבחן התוצאה"אותם אלא ש  לרכושהצרכנים 

מאמצי המשיבה להשפיע על הצרכנים,  לרכוש תה  כי  יםמוכיח ,הנתונים הבאים, ודוק .003

שהינם  יקרים נשוא בקשת אישור זו, צרים וחילופין לעבור מצריכת תה שחור זול למירוק או ל

   :צלחו, פרסום המעניק למוצרים סגולות ריפוי ומניעהמצג מטעה, דהיינו  באמצעותיותר, 
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 .13,14,15,17,18מס'  ראה נספחים 
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לפסק  01פסקה , 60/5/19פורסם בנבו, ניתן ביום כהן נתנאל נגד רדיוס שידורים בע"מ,  60005/10בבש"א )ת"א(  
 .דינה
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 01% -במונחים כספיים וב 04% -, מכירות התה הירוק צמחו בלפי נתוני סטורנקסט -

 .48משוק התה בישראל  61% -במונחים כמותיים, וכיום הוא מהווה כ

  

, ובמונחים 0.5%צמח שוק התה במונחים כספיים ב  6106לפי נתוני סטורנקסט, בשנת  -

ות היא המשמע themarker 49 -כתבה שפורסמה ביוער, כי גם על פי . 3% -כמותיים בכ

השינוי גלום בצמיחה החדה של קטגוריית שהרי שהצרכנים צרכו תה במחיר גבוה יותר  

  . התה הירוק

 

שקיקי תה )של  65 -ל₪  66.91 -רוך תה שעולה בממוצע כצדהיינו, צרכנים רבים עברו ל .005

 .50גרם( 0.5שקיקי תה )של  65 -ל₪  3.65 -גרם( במקום תה "רגיל" )שחור קלאסי( שעולה כ 0.5

לשון אחר, באמצעות פרסום המעניק למוצרים נשוא בקשת האישור סגולות רפואיות הצליחה 

 מהתה הרגיל. 511% -המשיבה להרגיל את קהל צרכני התה לצרוך תה ירוק שיקר בכ

כי למשיבה יש עניין רב בהגדלת היקפי צריכת התה בישראל הואיל ושוק התה  יודגש,  .000

. אולם, 51ממנו 33% -והמשיבה שולטת בשוק ומחזיקה כבשנה ₪ מיליון  451 -החם מגלגל כ

למעשי המשיבה יתר חומרה מאחר ועקב שליטתה בשוק התה, היא משפיעה למעשה על הרגלי 

הצריכה של הציבור ביחס לקטגוריית התה כולה וגורמת נזק עקיף גם לכל מי שרוכש תה ירוק 

 וחליטות במחירים מופקעים מיצרנים אחרים.

קטגוריית התה הירוק כתוצאה מהמצג המטעה שנוקטת בו המשיבה,   כי ,יוצא אפוא .003

מידת ההיחשפות למצג  ,פירושו של דבר, צמיחה חדה במכירות, כבר מספר שניםמפגינה, 

 .המטעה ושיעור הצרכנים שהוטעו בפועל הינם גבוהים

בהם ניתן יוער, כי קיימים כלים סטטיסטיים , ולמען הזהירות מעלה מן הנדרש,ל .000

 חברי הקבוצה המיוצגת  של המטעה  לפרסוםההיחשפות  שיעורקביעת להשתמש לצורך 

כלי  למשל באמצעות זאת , על ידי חברת תה ויסוצקי ולבחינת השאלה מי מהם הוטעה בפועל

סקר או באמצעות   52)ובעברית גוגל ניתוחים(  google analyticsהמכונה  ניתוח סטטיסטי

 .בקרב הצרכנים

009.  google analytics  ,איסוף ויצירת נתונים לניתוח, הוא שירות שמוצע על ידי חברת גוגל

באתרי אינטרנט כולל פירוט על מקורות והתנהגותם סטטיסטיים מפורטים על תנועות גולשים 

 google         התנועות ואמצעי מכירות. זהו שירות הנפוץ ביותר כמנתח סטטיסטיקות.
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, כניסה 12.2.13, פורסם ביום  http://www.themarker.com/advertising/1.1927646מרקר" : -אתר האינטרנט "דה 

 .29.4.14ביום 
49

, כניסה 12.2.13, פורסם ביום /:www.themarker.com/advertising/1.1927646http/מרקר":  -אתר האינטרנט "דה  

 29.4.14ביום 
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 .6לבקשה זו וה"ש מס'  11ראה ביתר פירוט בסעיף  
51

, כניסה 12.2.13, פורסם ביום /1.1927646http://www.themarker.com/advertisingמרקר":  -אתר האינטרנט "דה 

 29.4.14ביום 
52

 Google Analytics  :      http://www.google.comqanalyticsהאתר הרשמי של   

;  ures/index.htmlhttp://www.google.co.il/intl/iw_ALL/analytics/feat:הסבר מתוך ויקיפדיה . 

http://he.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics  

http://www.themarker.com/advertising/1.1927646
http://www.themarker.com/advertising/1.1927646
http://www.themarker.com/advertising/1.1927646
http://www.google.co.il/intl/iw_ALL/analytics/features/index.html
http://he.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics
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analytics וב אחר מבקרים מכל המקורות כולל מנועי חיפוש ורשתות חברתיות, יכול לעק

גולשים ה את מספר למדודכלי ניתוח זה מאפשר לבעלי אתרים ביקורים ישירים ואתרים מפנים. 

אילו מלים פופולריות דרכן אנשים הגיעו לבחון  זמן השהייה של הגולשים,  אתנכנסו לאתר, ש

מבחינת מספר בגוגל מודד את יעילותן של הפרסומות והוא אף לאתר, אילו דפים הכי נצפים 

 המבקרים , המקומות שמהם הגיעו הגולשים, מילות המפתח שחיפשו ועוד.

 

מספק לחברה נתונים על מידת ההצלחה של  google analytics -ניתוח פעילויות פרסום .061

אינטרנט, רשתות  יהפרסום שלה בכל הערוצים הדיגיטליים שבהם החברה מפרסמת כגון אתר

חברתיות, מנועי חיפוש, שותפים עצמאיים ועוד כך שהחברה רואה את "התמונה המלאה" 

מאפשר לחברה  google analyticsדהיינו,  ויודעת אלו תוצאות מניבים ערוצי הפרסום השונים.

תוך שהוא מציג דוחות מפולחים לפי ערוצי פרסום לאמוד את מסע הפרסום שלה בכל הערוצים 

ידי הספקת נתונים לחשבון החברה בזמן אמת, דקות ספורות לאחר תחילת מסע הפרסום.  על

כלי זה מספק עבור החברה נתונים לגבי מסעות פרסום בלתי מקוונים שמפנים  ,כמו כן

 משתמשים אל האתר.

 

   google analytics ניתוח פעילויות פרסום על ידי לגבי פונקציית סקירה כללית *** 

 לבקשת האישור." 42" כנספחמצ"ב ו,  google analytics -מתוך האתר הרשמי של לקוחה 

בנוגע למוצרים נשוא בקשת שנקטה בו המשיבה , המצג המטעה כאמור, בחלק העובדתי .060

 :בערוצים הדיגיטליים הבאים, בין היתר, הוצגאישור זו, 

- http://www.wtea.co.il/  תה ויסוצקיהאינטרנט של אתר 

- http://green.wtea.co.il/  תה ויסוצקי ירוקהאינטרנט של אתר 

- https://www.facebook.com/Wissotzky?v=wall עמוד הפייסבוק של ויסוצקי 

מסעות  , שלסטטיסטיים יםניתוחלככלי  google analytics  תבתוכנ משתמשת המשיבה, .066

ומכאן שניתן למדוד את שיעור ההיחשפות של הצרכנים שלה בערוצים הדיגיטליים. הפרסום 

  .53)לפרסום המטעה( שננקט על ידי חברת תה ויסוצקי למצג המטעה

ככלי לניתוחים  google analytics *** מסמך המראה כי חברת תה ויסוצקי משתמשת בתוכנת 

לבקשת  "62כנספח "סטטיסטיים, של מסעות הפרסום שלה בערוצים הדיגיטליים,  מצ"ב        

 האישור.

של המשיבה, מדובר בדף עסקי אשר ככל דף עסקי קיימת בו  עמוד הפייסבוקל בנוגע .064

כמות האנשים אשר נחשפו  ולמדוד אתכל פוסט במדויק  לבחוןמערכת סטטיסטית המאפשרת 

 אליו. 
                                                 

53
כי  , דבר זה מוכיחבשני אתרי האינטרנט של המשיבה google analyticsמסומן אזור הטמעת הקוד של   29מס' בנספח  

 שלה. לניתוחים סטטיסטיים של אתרי האינטרנט google analytics חברת ויסוצקי משתמשת בתוכנה 

http://www.wtea.co.il/
http://green.wtea.co.il/
https://www.facebook.com/Wissotzky?v=wall
https://www.facebook.com/Wissotzky?v=wall
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כאמור לעיל, לשם קביעת שיעור ההיחשפות לפרסום המטעה של  חברי הקבוצה המיוצגת   .063

ולבחינת השאלה מי מהם נפגע והוטעה בפועל על ידי חברת תה ויסוצקי ניתן לערוך סקר צרכני  

במתכונת של ראיונות טלפון בקרב מדגם מייצג של משקי בית בקרב האוכלוסייה הבוגרת 

,  כי אף הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בתמ"ת עורכת סקרים בישראל. בהקשר זה יוער

בנושאים הנוגעים להגנת הצרכן, לשם מדידת שיעור משקי  באמצעות ראיונות בטלפוןצרכניים 

 . 54הבית שנפגעו מהטעיות צרכניות של עוסקים ועסקים כאשר בצעו עסקאות צרכניות שונות

עותרת  המבקשת .55נמצאים אצל המשיבה שהוזכרו לעיל, ,יובהר, הנתונים הסטטיסטיים .065

 .56מסמכים כללי וספציפי לביהמ"ש הנכבד כי יורה על גילויים במסגרת גילוי 

 

 עילת תביעה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט -התעשרות בניגוד לדין 1.ז

 

 לחוק עשיית עושר ולא במשפט קובע כדלקמן: 4סעיף  .060

 

שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת "מי שקיבל שלא על פי זכות  (א)

המזכה(, חייב להשיב למזכה  -הזוכה( שבאו לו מאדם אחר )להלן  -)להלן 

לשלם לו את  -את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה 

 שוויה.

 אחת היא אם באה הזכיה מפעולת הזוכה, מפעולת המזכה או  (ב)

 בדרך  אחרת" .

ה תנאים בהתקיימותם מתגבשת עילת תביעה לפי חוק עשיית הוראה זו מעמידה שלוש .063

 עושר,  כדלקמן: 

ם אלה מתקיימים ברי שתנאי.  שבאה לזוכה מן המזכה -תנאי שלישיו; התעשרות -תנאי ראשון

 תמורה עבור המוצרים. מהצרכן צם העובדה שהמשיבה מקבלת בע

תנאי זה מתקיים מאחר שאת התמורה היא מקבלת הודות שלא על פי זכות שבדין.  -תנאי שני

 בתחומי הגנת הצרכן, הנזיקיןלהפרה בוטה, מתמשכת, רחבה ומכוונת של הדינים החלים 

. המבקשת תטען כי הצרכן הסביר לא היה בוחר לרכוש את המוצרים, במחיר ובריאות הציבור

ה, בהפרת החיקוקים החלים . המשיבללא ההפרות של המשיבההגבוה שהמשיבה דורשת עבורם, 

. לפיכך, ועקב כך מצליחה לגבות מהם מחיר גבוה עבור המוצריםאת הצרכנים  עליה, מטעה

רכישתם נעשית על סמך הפרת חוק, הטעייה והולכת שולל. עסקה שבוצעה על סמך מצג שווא 

לא בוטה שכזה, דינה להתבטל לאלתר. את התמורה שניתנה בגינה יש להשיב, שכן מלכתחילה 

 הייתה למשיבה זכות לגבותה.  
                                                 

54
בנושאים הנוגעים   2112ראה סקר צרכני באמצעות ראיונות טלפון  שנערך ע"י הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן במרץ  

A580-4F3A-6414-http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/71846BEF-  לאירועי הטעיה צרכניים:

7D1AF1D78EFF/0/tauet_zarhanut.pdf  

 
55

וצים תוך שהוא מציג בכל הער המשיבה הפרסום של ותמסע מספק נתונים סטטיסטיים לגבי google analytics יובהר, 

 לחשבון החברה, בלבד.דוחות מפולחים לפי ערוצי פרסום על ידי הספקת נתונים בזמן אמת, 
56

על ידי מסירת שם משתמש חשיפת הנתונים הסטטיסטיים תוכל להתבצע בין על ידי חשיפתם והצגתם על ידי החברה ובין  

 אחר.יקות של חשבון המשיבה עם חשבון וסיסמה של חשבון המשיבה  או על ידי  אישור שיתוף סטטיסט

 חובת הה

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/71846BEF-6414-4F3A-A580-7D1AF1D78EFF/0/tauet_zarhanut.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/71846BEF-6414-4F3A-A580-7D1AF1D78EFF/0/tauet_zarhanut.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/71846BEF-6414-4F3A-A580-7D1AF1D78EFF/0/tauet_zarhanut.pdf
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על דין  הלכה פסוקה היא כי התעשרות שלא על פי זכות שבדין תתרחש במקרה בו ניתן להצביע

השולל את הפעולה אשר גררה את ההתעשרות או לחלופין גם כאשר ההתעשרות אינה צודקת 

המכון למחקרי  ,"ההשבה בהקשרים חוזיים" ,גונן-ויושר )ראו למשל: מ' אגמון משיקולי צדק

 430/09רע"א  ;06 , בעמ'2444-קר, תשס"אחקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סא

א.ש.י.ר. יבוא  5300/91רע"א  ;(0991) 464-460, 419( 6, פ"ד מד)ליבוביץ' נ' א.את.י. אליהו בע"מ

 ((.4664) 342-144, 609( 3, פ"ד נב )יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה

 

בורסי,   "דיני עשיית עושר ולא במשפט" )הוצאתן ראה דברי המלומד דניאל פרידמן בספרו כ .060

 ( גורס כדלקמן: 50, עמ' 0906ירושלים, תשמ"ב 

 

" לאמיתו של דבר כוחו של הדין בעניין זה מוגבל וזהו הקושי העקרי הנובע 

)א( לחוק עשיית עושר ולא במשפט. החקיקה אינה מספקת לנו  4מסעיף 

רשימה סגורה של זכויות שבדין, ולא אחת תחתך השאלה אם קיבל הנתבע 

טובת הנאה "שלא על פי זכות שבדין" על פי המבחן אם ההתעשרות היא 

 .צודקת. אם היא בלתי צודקת אין לראותה כהתעשרות על פי זכות שבדין"

 

 

 (:30השיקולים בהחלת עיקרון זה כוללים כדלקמן)שם בעמ'  .069

 

בהחלת העיקרון הכללי כוללים את עצמת זכותו של התובע, את "השיקולים 

אופי הפגיעה באינטרס שלו, את התנהגות הצדדים ואת טיב הפעולה 

 שמכוחה זכה הנתבע ברווח".

 

על חשבון יודגש, בעצם המצג המטעה מבקשת המשיבה לעשות עושר ולא במשפט  .041

 שמוצריתוך שהיא יוצרת אצל ציבור צרכניה את הרושם המוטעה המבקשת וחברי הקבוצה, 

בעלי סגולות רפואיות  על -החליטות שלה אינם מוצרי מזון רגילים אלא מוצרי מזוןוהתה הירוק 

   וכך גורמת להעלאת ערך המוצר ולביקוש מוטעה מצד קהל צרכניה.

 

 0.5שקיקי תה )של  65 -ל₪  66.91 -צרכנים רבים עברו לצרוך תה שעולה בממוצע כ ודוק, .040

 . 57גרם( 0.5שקיקי תה )של  65 -ל₪  3.65 -גרם( במקום תה "רגיל" )שחור קלאסי( שעולה כ

לשון אחר, באמצעות פרסום המעניק למוצרים נשוא בקשת האישור סגולות רפואיות הצליחה 

צא מהתה הרגיל. יו 511% -המשיבה להרגיל את קהל צרכני התה  לצרוך תה ירוק שיקר בכ

 .חברת תה ויסוצקיל -אפוא, כי התה הירוק בריא יותר

 עולה מן האמור, כי הכספים נתקבלו אצל המשיבה "שלא על פי זכות שבדין". .046
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 . 6לבקשה זו וה"ש מס'  11ראה ביתר פירוט סעיף  
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 תום לב חובת הפרת 4.ז

על החולש על כל פעולה משפטית, וכן על ביצוע חיובים שאינם בגדר -עיקרוןתום הלב הוא  .044

)להלן: "חוק החוזים"(.   0934-החוזים )חלק כללי( תשלג)ב( לחוק 00חוזה כהגדרתם בסעיף  

היתר למכור  , , השולט בשוק התהכלכלי עוצמתי  כדוגמת המשיבה, שהינו מקום בו ניתן לגוף

נורמות התנהלות שהן מעבר לחובה הבסיסית  השרווח בצדו, הרי שמוטלות עלי  מוצר לציבור

 עליה אין חולק. 

 

( בע"מ 4661) קליר כימיקלים שווק  8817/02נוסיף לכך את ההלכה , שנקבעה הן בע"א  .043

בתצ)תא(  60414/13והן בש"א   )63/4/6110)פורסם בנבו, ניתן  ואח' נגד צבי עצמון ז"ל ואח'

מי  הקובעת כי  (01.3.6101)פורסם בנבו, ניתן  בן עמי נגד הדר  חב' לביטוח בע"מ 6315/13

ה לפי הוראות החוק או התקן הינו העוסק, והלקוח זכאי מצדו להניח כי העוסק שאמון על פעול

 .מקפיד על ביצוע חובותיו החוקיות

 

 הנזק .ח

 

 : מבקשתל שנגרם  ממוניהזק נה 4.ח

 66.91גרם( סך של  0.5שקיקים של  65בעבור אריזת תה ירוק ויסוצקי ) המבקשת שילמה  .045

או חליטה לבריאות  מסוג קמומיל )בבונג( גרם(  0.5שקיקים של  65)ויסוצקי ובעבור חליטת ₪ 

 לבקשה דנן. צורפות ת הקנייה המוכעולה מחשבוני ,₪ 09.61סך של ארכינצאה 

כי לו ידעה, שהחוק אוסר לייחס למוצרים, בהיותם מוצרי מזון, סגולות תטען המבקשת  .040

תה יחוק שנועדו להגנתה כצרכנית הי רפואיות, וכי ייחוסן של סגולות כאלה הינן הפרת הוראות

מקום זאת, הייתה מבכרת לרכוש בגבוה שנדרש עבורם. הנמנעת מלרכוש את המוצרים במחיר 

 משקה חם.או , מוצרי תה רגיל בכדי לענות על הצורך של שתיית תה

כי לא הייתה רוכשת מוצרים מחברה המטעה אותה ואת כלל  ,עוד תטען המבקשת .043

 צאה מכך על חשבונם.הצרכנים ומתעשרת כתו

ישירה של המצגים המטעים שהציגה בפניה המשיבה, התוצאה  הכי  ,המבקשת תטען .040

הינה רכישת המוצרים. הנזק הישיר כתוצאה מכך עולה כדי עלותו המלאה של המוצר, אשר 

מאחר שהפיקה תועלת מסוימת מצריכת  ,הייתה נמנעת כאמור מלרכוש לולא הוטעתה. אולם

על של המבקשת , יועמד סכום נזקה הממוני  ל עלותו של תה רגילעהמוצר, בשיעור שאינו עולה 

 ההפרש שבין עלות המוצרים לעלות תה רגיל. 

כי לו ידעה שאין לייחס למוצרי מזון כדוגמת המוצרים סגולות רפואיות,  ,המבקשת תטען .049

ובריפוי מחלות,  הש מוצרים אחרים, אשר להם יעילות מוכחת במניעיתכן שהייתה מבכרת לרכו

 כגון תרופות ולא מוצרי מזון.

המצ"ב, ביחס  ותעל פי מחירי המוצרים כפי שרכשה אותם המבקשת בהתאם לקבל .031

₪  63.90 בכמות זהה, יועמד נזקה הממוני על)ויסוצקי קלאסיק שחור(  "רגיל"למחירו של תה 

 :לפי החישוב הבא
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 .₪  66.91עומד על סך של המבקשת שקיקי תה, שרכשה  65אריזת תה ירוק בתכולה של  מחיר .א

  ₪58 05.40עומד על סך של  המבקשת שקיקי תה, שרכשה 65מחיר חליטה בתכולה של 

 .תה שקיקי 44עבור ב ₪  44.29: שילמה המבקשת סה"כ

 . ₪59 44.44 הנו גרם(  0.5שקיקי תה )של  51)שחור קלאסי( עבור מחיר אריזת תה רגיל  .ב

 

  

 

 

 

 

בגין אותה  הנזק הממוני הבלתי ישיר, כתוצאה מאי הנוחות שגרמו לה מעשי המשיבהאת  .ג

מסכום הנזק הממוני הישיר, כלומר  44%בשיעור מעריכה המבקשת רכישה מסוימת בלבד, 

 .₪ 2.44עוד 

 44-את הנזק הבלתי ממוני, כתוצאה מפגיעה באוטונומיה הצרכנית שלה, מעריכה המבקשת ב .ד

 , לאור היות הפרת הדינים מצד המשיבה מתמשכת, נרחבת, ובוטה. ₪

 . ₪ 11.19סה"כ נזקי המבקשת יוערכו אם כן בסך של  .ה

 

 : המיוצגת  קבוצהחברי הל מצרפי שנגרםההנזק הממוני  2.ח

כוללים ידיעות שנמסרו ברשת האינטרנט )ה םולפי פרסומי המבקשתלפי מיטב הערכת  .030

 :61עולה כי, 60( הבעצמ מטעם המשיבה

 מיליון שקל בשנה. 451 -כמגלגל החם התה שוק  .א

 .11%-כ נתח השוק של חברת תה ויסוצקי מחזיקה ב .ב

עומדים ויסוצקי  של מוצרי התה והחליטות של חברת תהמכירות היקף הכך שבסך הכול  .ג

 בשנה.₪ מיליון  246על סך של 

 משוק התה בישראל. 61% -, התה הירוק מהווה כונילסן לפי נתוני סטורנקסט .ד

ל היקף המכירות של מוצרי תה ירוק ויסוצקי על ידי המשיבה עומד ועולה מכך, שבסך הכ .ה

 .בשנה₪  מיליון 42 -כעל סך של 

 בישראל. משוק התה 46% -החליטות מהוות כעל פי נתוני נילסן  .ו

ל היקף המכירות של חליטות ויסוצקי על ידי המשיבה עומד על סך ועולה מכך שבסך הכ .ז

 .בשנה₪ מיליון  42-כשל 

                                                 
58

 הנחה. 21%בניכוי של ₪  19.21מחיר החליטה על פי שתי החשבונית הינו  
59

 לבקשת האישור.  6, ה"ש מס' 11ראה ביתר פירוט סעיף  
60

, כניסה 12.2.13, פורסם ביום http://www.themarker.com/advertising/1.1927646מרקר:  -אתר האינטרנט דה 

פורסם ,    bes.co.il/news/article.aspx?did=1000055821http://www.glo , אתר האינטרנט גלובס:29.4.14ביום 

, פורסם ביום  http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/004/935.html  .29.4.14, כניסה ביום 31.1.16ביום 

 .29.4.14, כניסה ביום 8.11.2115
61

 לבקשה זו. 3חי שוק התה ראה ביתר פירוט סעיף בבנושא נת 

 

 ₪ . 21.69הנו:   חסרון הכיס

  94%באחוזים הנו: חסרון הכיס

{21.69/44.2} 

http://www.themarker.com/advertising/1.1927646
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000055821
http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/004/935.html
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 ₪מיליון   441 -כ  היקף המכירות של תה ירוק ויסוצקי וחליטות ויסוצקי הנומשמע,  .ח

 . בשנה

הנזק הממוני שנגרם לחברי הקבוצה( חיסרון הכיס באחוזים ו/או מסכום זה )  %94 .ט

. ₪ מיליון  03של לחברי הקבוצה על סך שנגרם  הנזק השנתיאת סכום למעשה מעמיד 

אולם, מטעמי שמרנות ולצרכי הגשת בקשת האישור בלבד, יועמד סכום הנזק הממוני 

, בהנחה שניתן לייחס לפחות שיעור זה להכנסות השנתי מהיקף המכירות %44בלבד על 

מיליון  44.1סכום הנזק הממוני השנתי יועמד על דהיינו, ייחוס הסגולות הרפואיות. בגין 

 .₪ 

נרחבות מאוד בהן מצאה המבקשת עדויות  השנים האחרונותבשלוש אם נכפיל סכום זה  .י

, הרי שסכום הפיצוי בגין הנזק (6100להטעיה ולהפרת הדין )הכנסות המשיבה החל משנת 

 .₪ מיליון  14   -כעומד על הממוני שנגרם לחברי הקבוצה 

 

כאמור לעיל, הרי שרק בשלב מאוחר יותר, ולאחר שתינתן למבקשת הזכות לגילוי  .036

 מסמכים כללי וספציפי, תוכל המבקשת להעריך במדויק את הנזק הממוני שנגרם לקבוצה.

 

 

 לא ממוניהנזק ה 4.ח

 הן מפגיעה מכוונת נזק שאינו ממוני, הנובע ולקבוצה בנוסף לנזק הממוני, נגרם למבקשת .034

ושלם   תיינמנעה מהם הזכות לקבל מידע אמלמעשה, ונרחבת בזכויותיהם הצרכניות הבסיסיות.  

לקבוע אילו  עליו יוכלו לבסס את החלטתם להוציא את כספם באופן מושכל.  נמנעה מהם הזכות

האמצעים הנכונים את  מוצרים יכניסו לגופם, ומאיזו סיבה יעשו כן. נמנעה מהם הזכות לבחור

  . כל אלה בגין מצגי השווא שהציגה להם המשיבה שלא כדין.והמיטביים לשמור על בריאותם

  למבקשת אין בשלב זה את הכלים לשם כימות הנזק שאינו ממוני. המבקשת תטען כי .033

להוסיף  שמורה לה הזכות במסגרת ההליך ובשל פערי המידע,  הלאור המידע שיתקבל מהמשיב

 כתב התביעה ככל שיידרש )לרבות בנוגע לסכום התביעה בכללותה(.ולתקן את 

 

  אף אם מסיבה כלשהי לא ניתן יהיה להתחקות במדויק אחר שיעור הנזק שנגרם לחברי .035

לעשות כן  הקבוצה )הגם שמאגרי הנתונים ממוחשבים ומצויים בידי המשיבות(, הרי שניתן יהיה

לאחרונה ע"י כב'  . כפי שנקבע אומדנה שימוש בכלים סטטיסטיים או בדרך שלבאמצעות 

(, 3.0.13)פורסם בנבו,  רייכרט נ' יורשי המנוח משה שמש ז"לדן  435/14השופט ריבלין בע"א 

 לפסק הדין: 03בפסקה 

 

מן העבר האחר, קיימות דרכים נוספות לקביעת הפיצוי, המבוססות על  "

קביעת סכום הנזק הכולל שנגרם לקבוצה כולה באמצעות שיטות שונות 

שפורטו לעיל. לבסוף, במקרים בהם לא ניתן לחשב את הנזק )אף שאין 

חולק כי נגרם(, קיימת אפשרות לקבוע את סכום הפיצוי גם על דרך 

 .  "האומדנה
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 התובענה למסגרת הייצוגיתהוכחת התאמת  .ט

ומהותה, מסגרת תובענה  האופייכי בחינת הבקשה שבנדון תעיד כי לאור  ,המבקשת תטען .030

ייצוגית היא המסגרת הראויה לדיון בה. כאשר תכלית התובענה מצויה בתביעה כספית להשבה, 

בהתאם  פעלהלא  המשיבההנובעת בין היתר מעילת הטעיה, עשיית עושר ומן העובדה כי 

 המסגרת הדיונית בה בחרה היא הראויה.המבקשת תטען, כי להוראות הדין, 

 

 גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת התובענה כתובענה ייצוגית  4.ט

כלל לקוחות המשיבה אשר רכשו ו/או המבקשת מבקשת לייצג במסגרת התובענה את   .033

 .נשוא בקשת אישור זו צרכו את המוצרים

את הבקשה שבנדון ולו לאור העובדה המבקשת תטען כי גודלה של הקבוצה מצדיק  .030

ל פני עשרות אלפי צרכנים ובאה לידי ביטוי בשקלים בודדים ללקוח. שגביית היתר מתפזרת ע

מעשית, לא קיימת מסגרת משפטית ראויה אחרת אשר תעלה את הנושא אל פני השטח בהיקף 

 ובאופן הראוי. 

ברי הקבוצה הינם מספר רב של צרכנים הזרים זה לזה ואשר אין כל דבר ברור ומובן כי ח .039

וכי הופעלה כנגדם הטעייה  המשותף המקשר ביניהם, מלבד העובדה כי הם לקוחות המשיב

 שיטתית ללא אבחנה בזהותם ובאישיותם. 

המבקשת תטען כי בכך גם מוגשמת תכלית התובענה הייצוגית: מתן גישה  לאדם, שנזקו  .051

 כיחיד 

קטן יחסית, לתבוע בשם כל הנפגעים אשר כל אחד מהם סביר שיימנע מהגשת התביעה הפרטית 

צילה ומאוריס הרשקו נ'  0306/10 תא )ת(בשל הטרחה וההוצאות הכרוכות בכך )ראה לעניין זה: 

 נבופורסם ב, ברוך נ' עירית רעננה 0601-14-01; ת.צ. )מרכז( (05/15/16) נבופורסם ב, עיריית ת"א

(60/13/01.) 

 

 

 

 שאלות מהותיות של עובדה ומשפט משותפות לכלל חברי הקבוצה 2.ט

ראשית ייאמר, כי בענייננו קיימות שאלות עובדתיות ומשפטיות העולות מהמקרה של  .050

 המבקשת ומשותפות לקבוצה בכללה.

מן הראוי להבהיר כי אין כל הכרח בזהות מוחלטת בכלל השאלות המשותפות, ודי בכך  .056

על ידי בית המשפט העליון, ששאלות מרכזיות הן משותפות לכלל חברי הקבוצה. כך למשל נקבע 

לפסק דינה של  05פסקה ( 06.13.10), 630( 5, פ"ד נה )דן רייכרט נ' משה שמש 0446/90ברע"א 

 כהן: -טרסברגכבוד השופטת ט' ש
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אין לפרש את הדרישה לקיומן של שאלות עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה "

כדרישה לזהות מלאה בכל בשאלות הטעונות הכרעה לגבי קבוצת התובעים. 

בכל השאלות הטעונות הכרעה, עובדתיות  של זהות מוחלטתדרישה 

את השימוש בה כמשפטיות, תסכל את תכלית התובענה הייצוגית ותהפוך 

שהשאלות למשימה בלתי אפשרית. לפיכך, יש לאמץ גישה לפיה די בכך 

, העומדות במוקד הדיון, תהיינה משותפות לחברי הקבוצה, ואין העיקריות

 נפקא מינא אם מתקיים שוני בשאלה משנית זו או אחרת". 

 

  טצת נגד 3550/93וראו לעניין זה אף את אשר שנקבע על ידי בית המשפט העליון ברע"א  .054

 לפסק דינו של כבוד הנשיא א' ברק(:  06)פסקה  (60/15/90) 333( 5פ"ד מט) זילברשץ

 

"אין כל צורך שכל השאלות המתעוררות ביחס לקבוצה תהיינה משותפות. די 

בכך שהיסוד המשותף מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות. אם יש לאחד 

ניתן לבררו בשלב  -כגון נזק מיוחד -מהקבוצה עניין שהוא מיוחד לו

האינדיבידואלי, אשר יבוא לאחר סיום השלב הקבוצתי, ולאחר שנקבעה בו 

 ריות של הנתבעים". שאלת האח

 

זת חברה לייעוץ כלכלי בע"מ נ' ,  09/96בתא   ואף ראו דברי סגן הנשיא השופט לויט .053
 ( :64/01/95) 004( 6, תשנו ) חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

 

"הסעיף דורש קיומה של אפשרות סבירה, ששאלות מהותיות של עובדה 

התביעה. שאלות משותפות ומשפט המשותפות לקבוצה יוכרעו במסגרת 

 השאלות המשותפות". ולא כל -נאמר

 

 :במסגרת התובענה תוהמתעוררת והעיקרי ות השאללענייננו,  .055

 

 ות?איהאם המשיבה ייחסה למוצרים, שהינם מוצרי מזון, סגולות רפו -

 בניגוד לאיסור? גוף האם המשיבה הזכירה אברי -

 החוק החלות עליה?האם בכך הפרה את הוראות  -

 ?הצרכניהאם הטעתה את  -

 האם הפרה את חובת תום הלב שהיא חבה כלפיהם? -

 האם התעשרה שלא כדין עקב מעשיה? -

 

 .יודגש, כי שאלות אלו משותפות לכל חברי הקבוצה המיוצגת
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חברי הקבוצה עומדות עילות תביעה משפטיות זהות כלפי המשיבה, שכן המשיבה ל .050

הטעיה, הפרה את חובת תום הלב, הפרה חובה חקוקה ביצעה כלפי כלל חברי הקבוצה עוולת 

 והתעשרה שלא כדין על חשבונם.

כי דרישת חוק תובענות ייצוגיות בסוגיית השאלות המשותפות הינה חלופית ולא  ,יצוין .053

משפטיות משותפות. של שאלות מצטברת. דהיינו, די להוכיח קיומן של שאלות עובדתיות או 

והזכירה איברי  מזון סגולות רפואיות  ק  שהמשיבה ייחסה למוצריבענייננו, לא יכול להיות חול

 ודי בכך.  גוף.

לחברי הקבוצה כולם נגרם נזק אותו ניתן יהיה להעריך בשיעור זהה, ביחס למחיר  .050

 המוצרים נשוא בקשת אישור זו.

 

 לחברי הקבוצה כולם עניין בפסיקת פיצוי לטובת הקבוצה וזאת על מנת להגשים את .059

 ההרתעה.עקרונות 

 

 התובענה הייצוגית היא הדרך ההוגנת והיעילה להכריע בסכסוך בנסיבות העניין 4.ט

 בהקשר זה, מן הראוי לחזור ולציין את המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות,  .001

, "אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו"וכוללות בין השאר את המטרות של  0המפורטות בו בסעיף 

"ניהול יעיל,  וכן"מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין" , זכות הגישה לבית המשפט" מימוש

לעניינו, יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשים את המטרות הנ"ל הוגן וממצה של תביעות". 

 .  בכללותן

המקרה שבפנינו מעלה תהיות מדאיגות  ראשית, - והרתעה מפני הפרתו" אכיפת הדין"היעדר  .000

כולתן של רשויות האכיפה לאכוף באופן יעיל את הדין על יצרני ומשווקי המזון ולו בלבד לגבי י

 בשל מחסור תקציבי ובשל מחסור בכוח אדם.

המקרה שבפנינו מצביע על הפרה גורפת של הדין, מבלי שרשויות הפיקוח מודעות להפרת הדין,  .006

 רפואיותבעניין איסור ייחוס סגולות  החוקיותלאכיפת החובות  מצדןומבלי שבוצע כל אקט 

 למצרך מזון .

כי הותרת מחדלים אילו על כנם, עלולות ליצור זילות בחשיבותן של הוראות הדין  ,יודגש .004

 ומיקומן הראוי בקרב יצרני המזון השונים ופיחות ניכר בהקפדה על קיומן. 

"אכיפה הנוגע ל  בעניין זה יפים הם הדברים אשר נאמרו על ידי כבוד השופט ענבר בכל .003

 "כבדותה ואיטיותה של פעולת הרשויות". ואזרחית", "הרתעת הדין מפני הפרתו", 

 

 :(44/41/44יום )פורסם בנבו, ניתן ב אליק מוחיילוב נ' יינות ביתן 44-44-292ראה ת"צ 
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"המשיבות הפרו לכאורה את חובתן החוקית במשך קרוב לשנתיים. רשויות 

של הוראות הדין על המשיבות. המשיבות החלו התביעה לא פעלו לאכיפתן 

לקיים את הוראות הדין רק לאחר הגשתן של בקשות האישור והן מוכנות 

ליטול על עצמן חיוב פסוק לעשות כן גם בעתיד. דעתי היא, כי מהיבטים 

אלו יש בהסכמי הפשרה כדי להגשים את תכליתו של חוק תובענות 

 4הדין והרתעה מפני הפרתו )סעיף  ייצוגיות לקדם, בין היתר, את "אכיפת

 ( לחוק תובענות ייצוגיות(.2)

יפים בהקשר זה, בשינויים המחויבים מן העניין, הדברים שנאמרו על ידי  

אירית שמש נ' פוקצ'טה בע"מ  6944/44השופט א' רובינשטיין ברע"א 

 -בהקשר ל "אכיפה אזרחית" של חוק הגבלת העישון

 

כבדותה ואיטיותה של פעולת הרשויות מצדיקה לפתוח פתח ל "אכיפה 

 אזרחית" כך שהאזרח האיכפתי המבקש לשמור בריאותו ובריאות הציבור

 יוכל להשפיע אף הוא לתקנת הרבים...

 

 ובהמשך: 

 

ברי הוא, כי המבקשת ובא כוחה באים בתביעה בעלת אופי ציבורי יותר 

 מאשר אישי".

 

 כך: בדיון נוסף ברזניכהן, כתבה בעניין זה,  -רגכב' השופטת שטרסב .005

 

האפשרות הניתנת לצרכן היחיד לתבוע בתובענה ייצוגית בשם קבוצת "

הצרכנים האנונימית שנפגעה מהפרת החוק, מגשימה אכיפה ראויה ומונעת 

אכיפה הפוגעת בצרכן הבודד, בקבוצת הצרכנים ובציבור -מצב של תת

מביא לפגיעה באמון הציבור בסדר החברתי אכיפה -בכללותו. מצב של תת

 ."הכולל ובשלטון החוק

 

ומעוולים  הביצוגית זו בכדי לתרום משמעותית להרתעת המשיעה יייש בהגשת תב .000

 ., במקרים כדוגמת המקרה נשוא תובענה זובציבורמלפגוע בצורה חמורה  -הכדוגמת

 בהקשר זה יוער, כי אין בכוחה של סנקציה פלילית או מנהלית לשמש הרתעה משמעותית  .003

בדיון כהן,  -. היטיבה להסביר זאת כב' השופטת שטרסברגהלמשיבה מפני הרתעת ציבור צרכניי

 : , כךנוסף ברזני

 חוק הגנת הצרכן"הפעלת הסנקציה הפלילית במשך שנות קיומו של 

נעשתה במשורה, ונראה כי אין בכוחה של הסנקציה העונשית לשמש 

הרתעה משמעותית לעוסק רב עוצמה מפני הטעיית ציבור הצרכנים 

שתוצאתה גריפת הון רב לכיסו )ס' דויטש "הדרישה להסתמכות אישית" 

 הדין בהפעלת סנקציות מינהליות".(. הוא 449 [, בעמ'94]

http://www.nevo.co.il/law/70305
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, תובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאותם לפיצוי של חברי הקבוצה כלפי בנוסף

. סכום התביעה דנן, שקלים בודדים, אין די בו על מנת לתמרץ תובע לפתוח בהליך ההמשיב

לכל אחד מחברי , כמו כן המשיבהמשפטי מורכב ומסובך כנגד גופים עוצמתיים במיוחד כדוגמת 

המיוצגת אין תמריץ להגיש תובענה אישית בעניינו מאחר שהטרחה וההוצאות משיצריך  הקבוצה

 3550/93רע"א ביהמ"ש העליון בוראה בהקשר זה הדברים שנאמרו ב הדבר גדולים מסך נזקו.

   (.60/1590) 303 (, בעמ' 5, פ"ד מט )טצת ואח' נ' זילברשץ ואח'

ת, לחסוך במשאבים ולמנוע אפשרות של פסיקה שונה בתביעות אף הרצון לפעול ביעילו .000

)פרשת עמוסי, שם, פרשת צוגית יאישיות שונות מצדיקים את ניהולו של ההליך דנן כתובענה י

 (.643אשת, עמ' 

 

 

 ת התובענהסיכויי הצלח 1ט.

לאורן של השאלות המשותפות של עובדה או משפט, המתקיימות בעניינו, יש   לבחון את   .009

הפניקס חברה  6060/19 רע"אנדרש כבוד ביהמ"ש העליון ב ,סיכוייה של התובענה . לאחרונה

( לנטל המוטל על המבקש בעניין 5/3/6106, ניתן פורסם בנבו) 05, פסקה לביטוח בע"מ נ' עמוסי

מגדל  4309/19ל שנדרש בעת הזו הוא בחינה מקדמית ולכאורית. ראה גם רע"א זה, וקבע, כי כ

 (.     00/3/04)פורסם בנבו, ניתן  חברה לביטוח בע"מ נגד חברת ציפוי מתכות עמק זבולון בע"מ

בחינה כזו מובילה למסקנה כי בקשת האישור מציגה מסכת עובדתית ומשפטית, ברמה  .031

הנכבד למסקנה, כי יש לברר את הדברים לגופם ולאשורם, המספקת בכדי להוביל את ביהמ"ש 

הליך שעיתויו ומקומו בדיון בתובענה עצמה.  במסגרת זו, נתונה לביהמ"ש הנכבד הסמכות 

 .להורות על גילוי מסמכים הדרושים למבקש בכדי לכמת את תביעת הקבוצה

 נזק אישי במצב הדברים המתואר בבקשה זו, בו מחד, לכל אחד מחברי הקבוצה נגרם  .030

ישיר מצומצם יחסית אשר אינו מצדיק לרוב הגשת תביעה אישית, ומאידך, הנזק הממוני הכולל 

אשר גרמה המשיבה, הינו רחב היקף באשר הוא נגרם למספר גדול מאוד )מאות אלפים( של 

  הדרך היעילה ביותר להכרעה במחלוקת היא דרך של תובענה ייצוגית. -לקוחות

 יאיר צדקני נגד  60139-13-01וראה דברי כבוד השופטת שטמר בת"צ וראה דברי כבוד   .036

 (: 3.6.6106)פורסם בנבו, ניתן  פלאפון בע"מ

"משקבעתי כי קיימות שאלות משפטיות משותפות לכלל חברי הקבוצה, 

ומשנקבע כי אין בקושי באיתור חברי הקבוצה או בהוכחת הנזק כדי להכשיל את 

אישור התובענה, וכן משום שהסכומים הנמוכים אינם מצדיקים ניהול תביעה 

      .  עה"נראה כי תובענה ייצוגית היא גם הדרך היעילה וההוגנת להכר –אישית 
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כוחה מייצגים בדרך הולמת את כל -קיים יסוד סביר להניח כי המבקשת ובא 4.ט

 חברי הקבוצה

 

 המבקשת מייצגת בדרך נאמנה והולמת את עניינם של חברי הקבוצה וללא ניגוד עניינים. .034

 נסתרות  לב או מטרות-מניעים פסולים, חוסר תום למבקשתלייחס הלכה היא שאם אין   .033

לייצוג )השווה:  האו התאמת המוכחות בהגשת התובענה הרי שאין מקום להטיל דופי בתום ליב

)פורסם  לימיטד נ' בנק לאומי לישראל בע"מ אסטוריה אינווסטמנטס  6615-13ת.א )ת"א( 

 (.04/01/01ביום  , ניתןבנבו

  הכשיר הוהינבין היתר בתחום התובענות הייצוגיות  ןניסיו תבעל הב"כ המבקשת הינ .035

 לייצג בדרך הולמת את עניינה של המבקשת ושל הקבוצה המיוצגת.

 לאור האמור לעיל, תטען המבקשת כי התובענה הייצוגית היא הדרך העדיפה להכרעה  .030

 במחלוקת.

 

 

 :הסעדים .י

 

-ביהמ"ש הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו שלפי חוק תובענות ייצוגיות תשסו .033

המבקשת סבורה כי הסעדים ו חברי הקבוצה והמבקש., ולקבוע את הסעדים לטובת 6110

 שייטיבו עם עניינה של הקבוצה, כוללים בין השאר:

 

 הקובע כי המשיבה הפרה את הוראות הדין. סעד הצהרתי .א

המורה למשיבה לשנות את התנהלותה ולחדול לאלתר מכל  צו עשה .ב

 פרסומיה המייחסים סגולות רפואיות למוצרים.

השתמש  בכל אמצעי המדיה בהם השתמשה המורה למשיבה ל צו עשה .ג

ליידע את הציבור בכך שאין לייחס סגולות ובכדי ליצור מצג מטעה, 

רפואיות למוצרים, וכי המוצרים לא הוכחו כבעלי סגולות כאלה ואינם 

 תרופות. 

הצרכנים שניזוקו זכאים להשבה מלאה וריאלית של הסכומים  :השבה .ד

שיר שנגרם להם. ההשבה לפי ששילמו למשיבה ביתר, סכומי הנזק הי

 דיני הנזיקין, החוזים, הגנת הצרכן  ועשיית עושר. 

לחילופין, מתבקש ביהמ"ש לקבוע את שיעור ההשבה בהתחשב בהיקף  .ה

ובמחיר הגבוה שדרשה המשיבה עבור מוצריה לאחר יצירת  ההטעיה

 מצג השווא. 

שיר, עוד זכאים חברי הקבוצה לפיצוי כספי בגין הנזק הממוני הבלתי י .ו

 והנזק שאיננו ממוני. 
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במסגרת ניהול התובענה, מתבקש ביהמ"ש הנכבד  גילוי מסמכים: .ז

להורות למשיבה למסור לידי באת כוחו את כל המסמכים, הנתונים 

 והתחשיבים לצורך כימות הנזק האישי והקבוצתי המדויק. 

 

 :תהמבקש  ח וכ תושכר הטרחה המוצע של בא תהגמול המוצע למבקש .יא

 

    הכוח תשכר טרחת באבו תשמשיבה בגמול למבקהיעתרו לחיוב ת כוחה  ובא תהמבקש .030

לחוק תובענות ייצוגיות, כפי שאלה  64-ו 66לכללים ולשיקולים הקבועים בסעיפים  בהתאם

 ביטוי בסמוך לסיום ההליכים בבקשה ובתובענה אלה. יבואו לידי 

 

 ניהול ההליכים המשפטיים.כ"כ מתבקש ביהמ"ש הנכבד לחייב את המשיבה בהוצאות  .039

 

בקשות   בדיקה שערכה באת כוח המבקשת בפנקס התובענות הייצוגיות, העלתה כי לא קיימות  .יב

 תובענות ייצוגיות המעלות שאלות משותפות של עובדה או משפט, הדומות לשאלות לאישור   

 שהועלו בבקשה זו. 

 

 המקומית והעניינית לדון בה.התובענה הוגשה לביהמ"ש הנכבד בהיותו בעל הסמכות  .יג

 

 תהמבקש ה מן המקובץ עולה כי מן הדין ומן הצדק לקבל את הבקשה, לאשר כי התובענה שהגיש .יד

 תידון כתובענה ייצוגית וליתן החלטה כמבוקש ברישא לבקשה זו.

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 אורלי בן עמי, עורכת דין

 ב"כ המבקשת

 

 

 

  

 

 

 


