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א לחוק תובענות ייצוגיות 64לסעיף  להגדיר את הקבוצה שבשמה מוגשת התביעה בהתאם .ב

 :באופן הבא

או שסברו הכלולים בצו הפיקוח י מזון רכשו מוצראשר , הכלל לקוחות המשיב"

ם רשימת המוצרים אי פרסוואשר נגרם להם נזק בגין , שהם נכללים בו

 "י דין"מתחייב עפכ הי המשיב"ע שבפיקוח
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 פתח דבר .א

האם גבינה לבנה ? הוא מוצר מפוקח ' האם קוטג? מהם המוצרים הכלולים בצו הפיקוח  .6

איזו שמנת מתוקה הוכנסה , 4%או  5%היא מוצר מפוקח או שמא גבינה לבנה  4%

 !? 44%או שמא  44%שמנת להקצפה  49%האם שמנת לבישול  -ו הפיקוחלאחרונה לצ

וחוסר ידע מצידו של הצרכן חוסר וודאות אשר מבטאות , שאלות אלו ורבות אחרות .0

הביאו את המחוקק לקבוע חובת פרסום , זהות המוצרים שבפיקוחהסופי באשר ל

 .ל"המוצרים הנמשווקים את שרשימת המוצרים שבפיקוח בכל אחד מהמרכולים 

תקנות "–להלן ) 0460-ב"תשע ,(חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח)תקנות הגנת הצרכן  .1

 84לאחר תקופת התארגנות של , 61.7.0460נכנסו לתוקף ביום "( פרסום מוצרים בפיקוח

 .יום אשר ניתנה לבתי העסק השונים לשם יישומה

וקק בנושא פיקוח על י המח"הרב שמושקע ע מץעקב העובדה שהמא התבקשמהלך זה  .0

 .מגיע לצרכן הסופי אינובאם המידע בנושא הרצויות מחירים לא יביא לתוצאות 

 .ולציית להוראות התקנות בנושאבנושא דא עקא שהעוסקות לא ממהרות לשתף פעולה  .5

קרים הממובחלק  יםבחלק מהמקרים נובע סרוב זה מרשלנות גרידא של העוסק

העדפה שהצרכן ירכוש מוצרים שאינם )מניעים כלכליים טהורים  גםמסתתרים 

 (.בפיקוח שעליהם מתח הרווחים גדול בהרבה

אשר אישורה כתובענה ייצוגית מתבקש כדלקמן ואשר הוגשה במקביל , התובענה .8

 –להלן ) 4544-א"התשמ, הגנת הצרכןחוק  יסודית של בהפרה עוסקת, להגשת בקשה זו

 .כוחומאשר הותקנו  בפיקוח יםתקנות פרסום מוצר ושל "(חוק הגנת הצרכן"

תקנות אלו הותקנו על מנת להביא בפני הצרכן את מלוא המידע לגבי המוצרים אשר   .7

 6998-ו"התשנ, חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותיםנמכרים במחיר מפוקח בהתאם ל

מחירים )צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים כלולים בו"( חוק הפיקוח"-להלן)

 "(צו הפיקוח"–להלן ) 0461-ג"עהתש, (מרביים לחלב ומוצריו וקביעת רמת פיקוח

" דלק"ת בתוך תחנות דלק של חברת והממוקמ" מנטה"ברשת חנויות נוחות עסקינן  .6

 .ובכללם מוצרי מזון בפיקוח, (נוספים כמו גם מוצרים)ת מגוון מוצרי מזון ומשווקואשר 

 נושאב ולהפר באופן בוטה את הוראות הדין הלעשות דין לעצמה בחר דא עקא שהמשיבה .9

 .פרסום ויידוע הציבור בדבר רשימת מוצרי המזון שבפיקוח

אשר )את הוראות החוק גורמת לחלק גדול מהצרכנים  ברי כי המנעות המשיבה מלקיים .64

לבצע רכישה שאינה חסכונית ( לא מכירים מספיק טוב את רשימת מוצרי המזון שבפיקוח

כמתחייב )באופן ברור ובולט ה המשיבה הייתה יכולה להמנע לו פרסמש, ואינה מושכלת

 .הל ידע ותאשר מופעלחנויות את רשימת מוצרי המזון שבפיקוח ב( י חוק"עפ

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P193_006.htm
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יתרון  קיים, ההמשיבת במסגרת מערכת השיקולים הכלכליים המניעים א, כפי הנראה .66

שכן מתח הרווחים על מוצר בפיקוח הוא נמוך במיוחד , ת החוקכלכלי ברור להפר

 .נו בפיקוחנשאימוצר שהלקוח ירכוש  המעדיפ יאוה

הרי , הוראות הדין אינה מקיימת את ההמשיבעולה כי בשל העובדה ש, מכל האמור לעיל .60

אכוף על ל, עילההי נזק כלכלי והדרך, המהווים לקוחותיה, לציבור הצרכנים המסב יאשה

 .ייצוגית זו כ הנתובע אישורה שלהינה בדרך , את קיומן של הוראות הדין ההמשיב

ת על שורה של חוקים ותקנות אשר ועובר ההמשיבכי , יוצא אפוא, במסגרת עובדתית זו .61

 :כדלקמן, כעילות התביעה םהנכבד יתבקש לאשרבית המשפט 

 
 ."(חוק הגנת הצרכן" –להלן ) 4544-א"התשמ, חוק הגנת הצרכןל 0הטעיה לפי סעיף   4.4

חוק הגנת של ( ב)1עשיית דבר שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן כמשמעותו בסעיף  4.4

 .הצרכן

 .הצרכןחוק הגנת ל 0סעיף חובת הגילוי לצרכן בהתאם להפרת  1.1

 0460-ב"תשע ,(חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח)תקנות הגנת הצרכן ל 0הפרת סעיף  1.0

 "(בפיקוח יםתקנות פרסום מוצר"–להלן )

 6986-ח"התשכ, [נוסח חדש] פקודת הנזיקיןל 81הפרת חובה חקוקה לפי סעיף   4.9

 .ועוולת הרשלנות מכוחו

חלק )חוק החוזים  מכוח, 60 ףלב בהתאם לסעיה בתום הפרת החובה לקיים חוז 4.7

 "(.חוק החוזים" –להלן ) 6971-ג"התשל, (כללי

 -להלן) 6979-ט"התשל, חוק עשיית עושר ולא במשפטעשיית עושר ולא במשפט לפי  4.7

 "(.חוק עשיית עושר"

או מכתב /כל עילה אחרת העולה מן העובדות אשר תפורטנה בכתב הבקשה ו 4.4

 . התובענה המצורף אליה

 , אשר את התובענה כייצוגיתבנסיבות אלו מתבקש בית המשפט ל .60

65.  

 :ולהכריע בה לטובת חברי הקבוצה ולהעניק לחברי הקבוצה את הסעדים הבאים .68

שלא בכך  ,ניגוד לדיןב הפעל המשיבהליתן צו הצהרתי לפיו  – צו עשהצו הצהרתי ו .א

למלא אחר  למשיבהולהורות  ,את רשימת המוצרים הנמכרים בפיקוח הפרסמ

 .בענייןהוראות הדין 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
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ואת כלל חברי הקבוצה בגין הנזק  המבקשלפצות את  למשיבהלהורות  -פיצוי כספי .ב

אי מילוי הוראות הדין אשר נגרם להם בשל , ממוני כמו גם בגין הנזק הלא, הממוני

להיעשות באופן סביר  ההערכת גובה הפיצוי יכול. עניין חובת פרסום מוצרי הפיקוחב

מומחה בהסתמך על נתונים אשר י "או ע/ואו באמצעות סקר צרכנים /והצדדים בידי 

 .המשיבהי "יוצגו ע

 

 התובענה חשיבות נושא -רקע  .ב

הרציונל העומד מאחורי החלטת המחוקק להטיל  מוסבר, בדברי ההסבר לחוק הפיקוח .67

 :כדלקמן, פיקוח על על רשימת מוצרי מזון

 

הן על מצבו הכלכלי , השפעות מרחיקות לכתנמצאנו למדים כי לחוק הפיקוח , הנה כי כן .66

 .והן על הפגיעה בצרכן הבודד בפרטשל המשק בכלל 

צרכנים רבים אשר אינם ישנם מבדיקה שערכה המועצה הישראלית לצרכנות עולה כי  .69

 .יקוח או שמכירים את חלקם בלבדפמכירים את רשימת המוצרים שב

שכן לעתים היה , מונעת מהצרכן לבצע רכישה מושכלת וחסכונית אי הכרת המוצרים .04

למוצר שנמכר  למעדיף לרכוש מוצר זול יותר הנותן מענה מתאים לצרכיו באופן מקבי

 .נקבע עבור המוצר שבפיקוח במחיר גבוה יותר מהמחיר המירבי אשר

 המועצה הישראלית לצרכנותי מכון גיאוקרטוגרפיה עבור "בסקר אשר בוצע ע, ודוק .06

ביום   YNETבאתר האינטרנט  ,ואשר פורסם במסגרת כתבה בנושא"( הסקר"–להלן )

 :הבאותהמפתיעות נתגלו העובדות "( הכתבה" -להלן) 65.6.0461
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 .מהנשאלים כלל לא ראו בשנה האחרונה שלט ליד מוצרים בפיקוח 74.7% -כ .א

 . מהמשתתפים בסקר לא יודע שחמאה הוא מוצר בפיקוח 55%  .ב

 . מהנשאלים לא יודעים שלחם לבן הוא מוצר בפיקוח 04% .ג

 . מהמשתתפים לא יודעים שמלח מפוקח 50% .ד

 . ים שחלב בפיקוחלא יודע 01%אך עדיין , חלב כבר נמצא יותר במודעות הציבור .ה

 איננההיא אך , בפיקוח' גבינת קוטגמהמשתתפים בסקר חושבים בטעות ש 50% .ו

 .בפיקוח

  כתבה בנושא מאתר האינטרנטYNET  ומצורפת לבקשה 4כנספח מסומנת 

ח ובמחיריהם שאינן לכך יש להוסיף את השינויים שחלים ברשימת המוצרים שבפיקו .00

 .לציבורידועים מספיק 

 .בנה וכן שמנת להקצפהם הוכנסו לפיקוח המוצרים גבינה לבחודשים האחרוני, כך למשל .01

והציבור  שוניםאחוזי שומן  הכוללות אריזותבמגוון שכל אחד מהמוצרים משווק , אלא

ונאלץ לבצע  בצו הפיקוח מבין המוצרים כלול איזהאיננו יודע ( בחלקו הגדול והמכריע)

 .את קנייתו כסומא בארובה

משווקים ללא ח המשיכו המוצרים להיות קופה הסמוכה להכנסתם לפיקובת, זאת ועוד .00

עובדה אשר , כפי שמסומנים המוצרים שבפיקוח ,"מוצר בפיקוח ממשלתי"הכיתוב 

בדיוק " )משימה כמעט בלתי אפשרית"-הפכה את המשימה של זיהוי המוצר שבפיקוח ל

 (.כפי שארע במקרה של המבקש בדנן

מסלולים עוקפי חוק "חלק מהעוסקים ככל שביכולתם לייצר  םעושי, למרבה הצער .05

בכדי להגדיל את מתח הרווחים המתקבלים אצלם בעבור מוצרים שאינם , "פיקוח

 .בפיקוח

יזמה המועצה  ,המידע הנוגע למוצרים שבפיקוח בכדי להביא בפני הצרכן את מלוא .08

לתוקף  ואשר נכנס, הישראלית לצרכנות את התקנתם של תקנות פרסום מוצרי פיקוח

  .61.7.0460ביום 

 :קובע כדלקמןתקנות פרסום מוצרי פיקוח ל 0סעיף  .07

בסמוך ככל האפשר למוצר , יציב שלט, עוסק המוכר מוצר מזון בפיקוח(א)"

המגלה , במקום בולט לעין ובאותיות וספרות ברורות וקריאות, מזון בפיקוח

ואת מחירו הכולל  לצרכן את רשימת מוצרי המזון בפיקוח הסמוכים לשלט

עוסק המוכר מוצר מזון בפיקוח בשיווק מרחוק  ;של כל מוצר כאמור
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במקום בולט לעין ובאותיות , יגלה לצרכן, לחוק( ו)ג41כהגדרתו בסעיף 

את רשימת מוצרי המזון בפיקוח ואת מחירו , וספרות ברורות וקריאות

 ".הכולל של כל מוצר כאמור

 

י המועצה הישראלית לצרכנות בנושא התברר כי "ביקורת אשר בוצעה עבשדא עקא  .06

 .והיחס לגבי יישומן הינו מזלזלעוסקים רבים אינם ממלאים אחר הוראות התקנות 

בכתבה ד אהוד פלג אשר התבטא "ל המועצה לצרכנות עו"היטיב לתאר את המצב מנכ .09

 :באופן הבא

ובכך , בתי עסק רבים מתעלמים מחובתם על פי התקנות המחייבות"

זילזול כזה בחובות חוקיות מצד . מונעים מהציבור לבצע קנייה יותר נבונה

 "בתי עסק לא יתאפשר אם תבוא פעולת אכיפה נמרצת של המדינה

 
 

 הצדדים ומסכת העובדות .ג

 המשיבה  תיאור 4.ג

אשר ממוקמות בתוך תחנות , בפריסה ארצית "חנויות נוחות" 664-המשיבה מפעילה כ .14

 .ימים בשבוע 7שעות ביממה  00ועוסקות במכירה קמעונאית " דלק"דלק של חברת 

ר כל "מ 644-בגודל של כ)הינם חנויות מיני מרקט  חנויות נוחותשתים עשרה מתוך אותן  .16

ס ואשר בהן קיים מגוון מוצרים גדול יותר ביח" מנטה מרקט"המכונות בשם , (אחת

 .לשאר חנויות הנוחות

לרבות מוצרי חלב , חנויות משווקת המשיבה מגוון מוצרים הנכללים בצו הפיקוחהבכלל  .10

 .  'חמאה וכו, שמנת מתוקה, גבינה לבנה, חלב: שונים

תיאור בדבר פעילות המשיבה בעניין חנויות הנוחות ניתן למצוא באתר המרשתת שלה  .11

  :כלהלן .co.il http://www.delekבכתובת 

השעה מאוחרת והבטחתם לילדים להכין , אתם חוזרים הביתה מהמשרד"

עוצרים במנטה מרקט הקרוב ? מה עושים. ביחד פיצה לארוחת הערב

מאוחר . שבטח כבר סגורה, ממש כמו במכולת השכונתית, ועושים קניות

שדרגו את הפיצה , גם לא נורא? מדי להתחיל להכין פיצה מעשה ידכם

פנקו אותם עם ? יש לכם ייסורי מצפון. הקפואה המוכנה עם ירקות טריים

 .גלידה וחוברות קומיקס

מנטה מרקט הוא הסופר הקרוב אליכם ולא משנה היכן אתם נמצאים או 

 41, ימים בשבוע 7סניפי מנטה מרקט פתוחים לנוחיותכם . מה השעה

: גדול מאי פעםמגוון מוצרים ומציעים , כולל שבתות וחגים, שעות ביממה
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, מוצרי בישול ואפייה, ירקות ופירות, מזון קפוא, מוצרי בשר, מוצרי מכולת

, נקניקים, סלטים, דגני בוקר, מאפים ולחמים, חומרי ניקוי, מוצרי טיפוח

בסניפים מחכים לכם מבצעי הוזלות ומבצעים  .גלידות משפחתיות ועוד

  ".השיהפכו את הקנייה שלכם לחסכונית ויעיל, חודשיים

 

אתר המרשתת שלה בי המשיבה מתוארת "המופעלות ע "מנטה מרקט"פעילות חנויות  .10

   :באופן הבא

הכל " -במסגרת האסטרטגיה הקמעונאית החדשה של דלק מנטה "

דלק מנטה מגדירה מחדש את עולם , (One Stop Shop" )בעצירה אחת

מהיום תוכלו לעצור , לא עוד תחנות דלק ושטיפה: חנויות הנוחות בדרכים

מוצרים ושירותים של חברות , במנטה וליהנות ממגוון ייחודי של פתרונות

כל זאת . סודהסטרים ועוד, דואר ישראל, ו'כגון קפה ג, מובילות בתחומן

העומדים לרשות הנוסעים להתרעננות  לצד המוצרים והשירותים הרגילים

שתייה קרה , מוצרי חלב, חטיפים, מאפים –ומנוחה בחנויות הנוחות 

 ..."ומגזינים

 

  8כנספח במזכרת בתיה מסומן  "מנטה מרקט"העתק תמונות מחנות 

 ומצורף לכתב התביעה

 

למרות הפריסה הענפה של חנויותיה וההשפעה שיש להן על קהל לקוחות , למרבה הצער .15

 . התקנות הנוגעות לחובת פרסום מוצרי הפיקוח את כללמקיימת  האינ המשיבה, גדול

 

 המבקשתיאור השתלשלות הארועים לגבי  4.ג

 .המשיבהאת חנויות לעתים רחוקות אשר נוהג לפקוד , מן השורה ןצרכ והינ המבקש .18

בשעת ערב ביקשה רעייתו של המבקש להכין עוגת גבינה ועל כן הגיע  67.8.0460ביום  .17

גבינה לבנה : רכישת המוצריםבמזכרת בתיה לשם ביצוע  "מנטה מרקט"המבקש לסניף 

 .ושמנת מתוקה להקצפה

לצו הפיקוח על מחירים ועל כן לא לאחרונה המבקש זכר כי שני המוצרים הללו הוכנסו  .16

 .מוצרים אחרים דומיםנכון להשוות את מחיר המוצרים למצא ל

שומן  10%) שמתאימים לצרכיו' שמנת מתוקה להקצפה'הבחין בשני מוצרים של  המבקש .19

והניח כי הסיבה לכך היא  ,הםעל גבי" מוצר בפיקוח ממשלתי"לא כיתוב ל( שומן 16%-ו

 .ו הפיקוחצשמועד ייצורם חל טרם הכנסתם ל

 .שב לביתו ומסר את המוצרים לאשתו, את הרכישה ביצעהמבקש  .04

  ומצורף לכתב התביעה 9כנספח העתק חשבונית קנייה של המבקש מסומן 
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שאלה אשתו של המבקש מדוע רכש דווקא שמנת מתוקה  בעודה מכינה את העוגה .06

שכן מדובר במוצר שאיננו בפיקוח ולכן יקר יותר מאשר שמנת , שומן %44להקצפה 

 .שומן %44מתוקה להקצפה 

כמו . המבקש השיב כי סבר שמדובר במוצר מפוקח ועל כן לא טרח להשוותו למוצר דומה .00

ציין המבקש כי לא ראה שילוט המפרסם את המוצרים שבפיקוח ועל כן לא יכול היה  ,כן

 .לעמוד על טעותו

את מחירו של  בדוקחנות בכדי לשב המבקש ל, בשל אכזבה וכעס על ההטעייה שנגרמה לו .01

 .המוצרים שבפיקוח ואת עניין פרסום (שומן 16%) ר הדומההמוצ

שהינו זול , ₪ 8.8של נמכר במחיר  16%להקצפה כי המוצר שמנת מתוקה המבקש גילה  .00

 .ביחס למוצר שרכש₪  6.6-ב

  שומן מסומן  44%-שומן ו 44%העתק תמונת המוצרים שמנת מתוקה

 ומצורף לכתב התביעה 7כנספח 

איננו כלול המוצר שרכש שהמבקש הבין כי בשל מחדלה של המשיבה לא יכול היה לדעת  .05

   .ביתר בעבורולכן שילם מחיר בצו הפיקוח ו

ובדק את " תקלה נקודתית"בעקבות ייעוץ משפטי ביקש המבקש לוודא שאין מדובר ב .08

 .המצב במספר סניפים נוספים של המשיבה

נס , אשדוד, רחובות) המשיבה בערים שונותמסניפי  44-בכמבדיקה שערך המבקש  .07

שבו , ולו סניף אחד,  לא נמצא, ('כנות וכו, גדרה, יבנה, מזכרת בתיה, ראשון לציון, ציונה

 .מפרסמת המשיבה את רשימת המוצרים שבפיקוח

  ומצורף לכתב  7כנספח  ןמסומהשונים העתק תמונות מסניפי המשיבה

 התביעה

לחשוב כי מדובר  השטע העובדה בעקבות למבקשנגרם להלן חישוב ההפסד הממוני אשר  .06

 :במוצר שבפיקוח

 שם המוצר 

 ותיאורו

מחיר מוצר  מחיר ששולם
או /מקביל ו

 בפיקוח תחליפי

כ הפסד "סה
 ממוני

שמנת מתוקה 
 10%להקצפה 
 שומן

7.7  ₪ 8.8  ₪ 6.6  ₪  

               

 ₪ 4.4  :מבקשלהנזק הכספי אשר נגרם 
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 הנורמטיביתהמסגרת  .ד

התוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות כוללת רשימה של עילות בגינן ניתן להגיש תביעה  .09

 :לתוספת 6העילות קבועות בסעיף , בדנן. ייצוגית 

 " גם אם לא נכרתה ביניהם עיסקה, תביעה של צרכן כנגד עוסק ( 4")

 המשיבהחוק ואילו י "עפ כהגדרתו" ןצרכ" והינ המבקש ,במקרה שלפנינו אין עוררין כי

 .חוק י "עפ כהגדרתו "עוסק" הינה

לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאים להגיש בקשה לאישור ( 6()א) 0סעיף  .54

 :תביעה ייצוגית

המעוררות , (א)3אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף "
הנמנים שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים 

 " .בשם אותה קבוצה -עם קבוצת בני אדם

בענין המעורר שאלות  המשיבהעילת תביעה אישית כנגד  למבקש ,במקרה שלפנינו

 .מהותיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה

בבקשה : "כדלקמן( 6()ב)0קובע חוק תובענות ייצוגיות בסעיף , באשר להוכחת הנזק .56

יראה כי  המבקשתדי בכך ש –( א)4לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן 
 " .לכאורה נגרם לו נזק 

מגן  4577559א "בעכהן -לענין זה ראוי להביא את קביעתה של כבוד השופטת שטרסברג .50

  160(0)ד נא "פ, טמפו' מ נ"וקשת בע

משום שאלה , לעניין מידת השכנוע, אין להעמיד דרישות מחמירות מדי"

יתר בבירור הנושא -המשפט עומס-עלולות להטיל על הצדדים ועל בית
לכפילות בהתדיינות , דבר העלול לגרום להתמשכות המשפט, המקדמי

-את כל אלה יש למנוע על. ולרפיון ידיים של תובעים ייצוגיים פוטנציאליים

, יצוגיידי קריטריון מאוזן בנושא נטל ומידת ההוכחה הנדרשים מהתובע הי
שמצד אחד לא יפטור אותו מחובת שכנוע  ומצד אחר לא יטיל עליו נטל 

 "כבד מדי 

 :לחוק תובענות ייצוגיות( א) 6התנאים לאישור תביעה ייצוגית קבועים בסעיף  .51

 :אם מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית"

משפט המשותפות התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או  (4)
ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת , לכלל חברי הקבוצה

 ;הקבוצה

תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת  (4)
 ;בנסיבות הענין

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  (3)
לבקש לערער על החלטה בענין הנתבע לא רשאי לערער או ; בדרך הולמת

 ;זה

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  (1)
 " בתום לב
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. נזק ווכי נגרם ל המשיבהת כנגד ות תביעה אישיועיל ות לווכיח כי עומדי המבקש, על כן .50

 .כי מתקיימים התנאים לאישור התביעה כתביעה ייצוגית  המבקשוכיח י ,בנוסף

א "ברע אליעזר ריבלין, המשנה לנשיא, (בדימוס) השופט' יפים דברי כב, לעניין זה .55

-להלן), (5.7.0460ניתן ביום ) רחמים עמוסי' מ נ"הפניקס חברה לביטוח בע 0606/49

 :"(ד הפניקס"פס"

די לו לבית המשפט לעקוב בדקדקנות אחר לשון , לעניין זה"...

להכרעה לטובת " רהאפשרות סבי"המחוקק ולראות האם קיימת 

החמרת התנאים לאישור תובענה . ותו לא, הא; קבוצת התובעים

ובירור רוב רובה של התביעה כבר בשלב אישור , כייצוגית

ועל כן היא , חורגת מהאיזון שקבע המחוקק, התובענה כייצוגית

 "אינה ראויה

 

של אחת די בקיומה של אפשרות סבירה להתקיימותה , ד הפניקס"פסי "עפ, ודוק היטב .58

 :כדלקמן, בכדי שבית המשפט יאשר את הבקשה כייצוגית, העילות

כל אימת שקבוצת התובעים מבקשת סעד זהה שמבוסס על מספר "

די בקביעה כי קיימת אפשרות סבירה להכרעה , עילות חלופיות

כויי ואין הכרח לבחון את סי לטובת התובעים באחת העילות

קיומה של אפשרות סבירה להכרעה לטובת . קבלת יתר העילות

מצדיקה את חשיפת הנתבע לסיכון , התובעים באחת העילות

ועל כן מאפשרת את אישור , שיצטרך לשאת בעלויות הסעד הנתבע

 "התובענה כייצוגית
 

 

 הגנת הצרכןתקנות  עילות תביעה מכוח .ה

 :כדלקמןלתקנות פרסום מוצרי פיקוח קובע  0סעיף  .57

בסמוך ככל האפשר , יציב שלט, עוסק המוכר מוצר מזון בפיקוח(א) 

במקום בולט לעין ובאותיות וספרות ברורות , למוצר מזון בפיקוח

המגלה לצרכן את רשימת מוצרי המזון בפיקוח הסמוכים , וקריאות

עוסק המוכר מוצר מזון  ;לשלט ואת מחירו הכולל של כל מוצר כאמור

, יגלה לצרכן, לחוק( ו)ג41מרחוק כהגדרתו בסעיף בפיקוח בשיווק 

את רשימת , במקום בולט לעין ובאותיות וספרות ברורות וקריאות

 .מוצרי המזון בפיקוח ואת מחירו הכולל של כל מוצר כאמור
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את רשימת  כלל הולא פירסמ, אחר הוראות תקנות אלו הלא מילא המשיבהבמקרה דנן 

 .מוצרי המזון שבפיקוח

יש לגביהן גם ואשר שווקת מוצרים שונים אשר נכללים בצו הפיקוח כי המשיבה מויודגש  .56

 .אותן ההפרות המתוארות בדנא  לייחס את 

ליימן ' אייל הלר נ 07709-47-60לעניין זה ראה החלטת בית המשפט הנכבד בעניין תצ  .59

 :כדלקמן ,"(ליימן שליסל עניין" –להלן )מ "שליסל בע

 

, בצמצום היקף התובענה למוצר שרכש ותו לאאין טעם מקום מכל "

 "מפני שהמגמה בימינו היא להתמקד בעילת התביעה של הקבוצה

 

 

 עילות תביעה מכוח חוק הגנת הצרכן .ו

 הטעיהעילת ה 4.ו

 :קובע כי " ( חוק הגנת הצרכן" -להלן ) 6966-א"התשמ, לחוק הגנת הצרכן 0סעיף  .84

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

העלול להטעות צרכן  –דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ; (הטעיה –להלן ) בכל ענין מהותי בעסקה

 :סקהעענינים אלה כמהותיים ב

 

 ;או שירות והסוג של נכסהכמות , המהות, הטיב (4)

 

מדובר שאת הצרכן לחשוב  המטע יאבכך שה חדלבמ המשיבה תמעוול ,במקרה שלפנינו .86

 .בסוג נכס אשר נכלל בקטגוריה של מוצרים במחיר מפוקח

 4447554א "ן ברעכה -לענין עילת ההטעיה ראוי להביא את דברי כבוד השופטת שטרסברג .80

 :  ולענין שלפנינמאוד דברים אלה יפים , בזק החברה הישראלית לתקשורת  'שלום ארד נ

( או המוסתרים)ההטעיה נוצרת כאשר קיים פער בין הדברים הנאמרים "

הטעיה במעשה , האחת: הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות. לבין המציאות

, השנייה; הכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות על דרך של מצג שווא

 "גילוי פרטים מקום שיש חובה לגלותם-אי: קרי, הטעיה במחדל

 

אי גילוי "בדרך של , מחדל הטעיה בה בוצעה הטעיה התואמת אתבמקרה שלפנינו 

בדבר רשימת המוצרים  ןמיידעת את הצרכ האינ המשיבה -"פרטים שיש חובה לגלותם

 המבקשלהטעיית  היא גורמתבכך , שבפיקוח וגורמת לו לבצע רכישה שאינה חסכונית
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 .וכלל חברי הקבוצה 

 

 

 עילת העושק 4.ו

 :כדלקמן, איסור על ניצול מצוקת הצרכןלחוק הגנת הצרכן קובע  1סעיף  .81

או בכל , בכתב או בעל פה, או במחדלבמעשה  -לא יעשה עוסק דבר (ב)"

או הפעלת השפעה  ,בורותו, של הצרכןמצוקתו שיש בו ניצול , דרך אחרת

הכל כדי לקשור עסקה בתנאים בלתי מקובלים או בלתי , עליו בלתי הוגנת

 ".המקובלת או לשם קבלת תמורה העולה על התמורה, ריםסבי

 

הסיבה לחקיקת תקנות פרסום מחירי מוצרים בפיקוח נעוצה בבורותו , כפי שהוסבר לעל .80

. על בוריה בפיקוח מצוייםאשר אינו מכיר את כל רשימת המוצרים ה, של הצרכן הממוצע

וגורמת לו לבצע רכישה של  תומנצלת את בורו המשיבהי "אי פרסום הרשימה ע, על כן

 .ם שאינם נכללים בצו הפיקוחירמוצ

 מצוקה ובורותלבצע את קנייתו בתנאי  צרכןגורמת ל המשיבהברי כי , לאור האמור לעיל .85

 " .כדי לקשור עסקה בתנאים בלתי מקובלים"מנצלת את בורותו ב יאהו

 

 חובת גילוי לצרכן 4.ו

 :כדלקמן, מידע לצרכןחובת גילוי לחוק הגנת הצרכן קובע  0סעיף  .88

– עוסק חייב לגלות לצרכן  (א)

המפחיתים  ,או תכונה אחרת הידועים לוכל פגם או איכות נחותה  (4)
 ;באופן משמעותי מערכו של הנכס

... 

שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של  כל פרט מהותי לגבי נכס (3)
 ;הכנסת

ברשימת המוצרים שבפיקוח ( או לא נכלל)אין חולק כי העובדה שמוצר נכלל  ,במקרה דנן

שם ביצוע החלטת קנייה כשמלוא לצרכן ל החיוני, "פרט מהותי לגבי נכס"מהווה 

 .הנתונים עומדים לרשותו

את  האת רשימת המוצרים שבפיקוח ולכן לא קיימ ה בסניפיהלא פירסמ המשיבה

  .דלעיל 0הוראות סעיף 
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 בהתאם לפקודת הנזיקין   עוולות .ז

 הפרת חובה חקוקה  4.ז

לחוק הגנת  16בסעיף  מעוגנת, חוק הגנת הצרכן הפרתבגין  וי כספיציפקבלת הזכות ל .6

 : הקובע כי, הצרכן 

כדין עוולה לפי  4'או ד' ד', ג', דין מעשה או מחדל בניגוד לפרקים ב" (ב)
 [.נוסח חדש] פקודת הנזיקין

                         נתונה לצרכן שנפגעהזכות לסעדים בשל עוולה כאמור  (4א)
יף עמהטעיה כאמור בס, במהלך עסקו, וכן לעוסק שנפגע  ,מהעוולה

4  ." 

לתקנות  0סעיף לחוק הגנת הצרכן ו 0,1,0את סעיפים  המשיבה הבמקרה שלפנינו הפר

קיימת זכות לסעדים בגין הפרות לצרכנים אשר נפגעו מהעוולות ו, פרסום מוצרים בפיקוח

 .אלו

 :הקובע כי, (נוסח חדש)לפקודת הנזיקין  81בהתאם לסעיף   תומעוול המשיבה .87

פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל מ(א)"

או נועד לטובתו , לפי פירושו הנכון, והחיקוק —למעט פקודה זו  —חיקוק 

 גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הפרוה, להגנתו של אדם אחר

 הפראין האדם האחר זכאי בשל ה םאול; נזק שאליו נתכוון החיקוקה

התכוון , לפי פירושו הנכון, אם החיקוק, לתרופה המפורשת בפקודה זו

 .להוציא תרופה זו

, להגנתו של פלוניענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או ל(ב)

אותו פלוני או ל אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו ש

אדם מסוג או הגדר -אדם בכלל או של בני-ם של בניתלטובתם או להגנ

 ".שעמם נמנה אותו פלוני

תקנות פרסום מוצרים בפיקוח ל 0סעיף את הוראות  הפרמ המשיבה ,במקרה שלפנינו

מפרסמת שילוט בנושא  האינ יאבכך שה ,לחוק הגנת הצרכן 0,1,0ואת הוראות סעיפים 

  .המוצרים הנמכרים במחירי פיקוח

, ןכצרכ המבקשנועדו להגן על , המשיבהי "המופרות ע, כל הוראות חוק אילו, היטבודוק  .86

 ."נזק שאליו נתכוון החיקוקה נזק מסוגו או מטבעו של" למבקש גרם הפרוה

ים מוצרעבור מופקע תשלום מחיר בשל  ,נזק ממוני למבקשהרי שבדנן נגרם , לענין הנזק .89

בראש נזק ממוני זה אשר  ועמיד את תביעתמ המבקש, שנחזו על ידם כמוצרים מפוקחים

 .₪ 4.4של סך על  ונגרם ל
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 פגיעה באוטונומיה 4.ז

לבצע  משתדל המבקש. מפגיעה באוטונומיה של הרצון ומעוגמת נפש המבקש לסב, בנוסף .74

קנייה לא  ביצע ואגרמו לכך שה המשיבהשל ית ומחדליה מושכלת וחסכונצרכנית רכישה 

 .לנזק נפשי ואשר גרמה ל, חסכונית ולא מושכלת בהיבט הכלכלי

אופן חסכוני לבצע קנייה ב המבקשזכות הבחירה של ת לישלל גרמה המשיבה, למעשה  .76

מחיר יקר  םשיל ואזול יותר והמוצר הההאוטונומית לבחור את  וומשום כך נפגעה זכות

 המשיבה הה גרמבמחדל ז .לשלם בהתאם לאשר נקבע בצו הפיקוח ךצרי המזה אשר הי

 .ולכלל חברי הקבוצה למבקשלנזק לא ממוני 

פד , ראבי' תנובה נ 4444557א "בעה 'יפים דבריה של כבוד השופטת פרוקצ, לענין זה .70

 : 774(4)נז

העדפה ברורה ומוגדרת למוצר בעל בסוג מקרים אלה מצויה בלב הצרכן "

בין העדפה , בין העדפה שמקורה בערכי דת והשקפת עולם –אפיון מסוים 

הנובעת מערכי טבעונות ובין העדפה הבנויה על תכלית לשלוט בהיקף 

פגיעה בהקשרים אלה . וכיוצא באלה עניינים, הקלוריות הנצרכות מהמזון

היא פגיעה ממשית  ל הצרכן לבחור את המוצר הראוי בעיניובזכותו ש

קיומה .ונזקו הכללי מפגיעה זו אינו קשה להוכחה, בתחום העדפותיו כפרט

של העדפה מוגדרת וברורה של הצרכן לרכוש מוצר בעל איכויות מוגדרות 

לתבוע את נזקו מהמשווק על הפרת חובתו עשוי לתת בידו כלי לגיטימי 

עילה מסוג זה עשויה . בי תכונותיו של המוצר הנרכששלא להטעותו לג

, אשר את בני קבוצתה להצדיק תובענה ייצוגיתבמקרים מתאימים גם 

 . ניתן להגדיר בלא קושי מיוחד, השותפים לתובענה

                                              

 

בית חולים ' דעקה נמיאסה עלי  4474554א "בעכבוד השופט אור ראה דבריו של ,בנוסף .71

  : 570( 1)99על -תק, כרמל

אם הנזק הכרוך , השאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניין זה היא"

כמובנו " נזק"בפגיעה בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא 

המונח . יש להשיב לשאלה זו בחיוב, דעתיל[. נוסח חדש] פקודת הנזיקיןב

, הגדרה זו היא רחבה[. נוסח חדש] פקודת הנזיקיןל 4מוגדר בסעיף  'נזק'

 :ומתייחסת ל

, או חיסור מהם, טוב-רווחה גופנית או שם, נוחות, אבדן נכס, אבדן חיים'

 .'חיסור כיוצאים באלה וכל אבדן או

ניתן , כך. ניתנה הגנה לאינטרסים בלתי מוחשיים רבים, במסגרת הגדרה זו

הכרוך בנזק גוף שנגרם  –כאב וסבל , למשל –פיצוי בגין נזק לא רכושי 

, נפסק כי פגיעה בנוחות גופנית, נוכח רוחבה הניכר של הגדרה זו. לניזוק

וגם אם אין הם מתלווים לפגיעה , גם אם אין להם כל ביטוי פיזי, סבל ופחד

עיריית  413383א "ע)פיצוי בנזיקין -עשויים להוות נזק בר, פיזית כלשהי

מגנה , פי גישה זו-על(. 431' בעמ, (עניין גורדון –להלן )גורדון ' ירושלים נ

, על האינטרס של הניזוק בנפשו"...גם [ נוסח חדש] פקודת הנזיקין

 ."(414' בעמ, שם" )בנוחותו ובאושרו

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20243/83
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
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 6689-47 א"ראה דברי בית המשפט בת,  לעניין חשיבות יכולת הצרכן להשוות מחירים .70

 (:04.64.046ניתן ביום ) 'מ ואח"שטראוס מחלבות בע' לאה הראל נ

וכל , יכולתו של הצרכן להשוות מחירים היא נשמת אפה של צרכנות"
תו לקבל החלטות הגבלה או מניעה של יכולת זו כמוה כפגיעה ביכול

 ."צרכניות מושכלות

' אורית רוקח נ 60960-66-60צ "כמו כן יפנה המבקש להחלטת בית משפט נכבד זה בת .75

James Richardson Proprietary Ltd (  05.5.0460פורסם ביום) ,כלהלן: 

 איזהו לדעת מבקש אשר צרכן, הנזק של ממוני-הלא הפן על נביט אם"
 זאת לעשות בידו שיסייעו הכלים ממנו וניטלים מבחינתו הכדִאי המחיר
נוחות ורגשות -אי יסבול והוא נפגעה רצונו של דומה כי האוטונומיה, בקלות

 ".ניסיונות כושלים לחשב ולהשוותתסכול בעקבות 

פוגע  בדנן לא יכול להיות חולק כי היעדר המידע באשר לרשימת המוצרים שבפיקוח .78

 .בזכות בסיסית זו של הצרכנים לקבל החלטות צרכניות מושכלות

 ומעמיד את תביעת ואהועל כן ₪  64בסכום של  את הפגיעה באוטונומיה ךמערי המבקש .77

 .₪  64בראש נזק זה על סך של 

 

 עשיית עושר ולא במשפט 4.ז

חוק עשיית עושר ולא במשפט ל 6התגבשות עילה לעשיית עושר  ולא במשפט לפי סעיף  .76

 :יסודות 1מותנית בהתקיימות 

נכסים , אשר מוגדר באופן רחב וטומן בחובו קבלת כספים – יסוד ההתעשרות .6

ם קיבל הא, במסגרת יסוד ההתעשרות נבחנת השאלה. ושירותים שניתנו לזוכה

 .הזוכה נכס שירות או טובת הנאה אחרת

יסוד שני זה דורש . קרי המבקש, צריך לצמוח לזוכה מאדם אחר – מקור ההתעשרות .0

זוהי שאלה שבעובדה המוכחת . המזכה" על חשבון"כי ההתעשרות של הזוכה תהא 

 .בהתאם לנסיבות של כל מקרה לגופו

כאשר ניתן להצביע על דין אשר שולל את הפעולה שהביאה את  – אופי ההתעשרות .1

 .הרי שניתן לומר כי ההתעשרות איננה כדין, ההתעשרות

לרכוש  לקוחותיהגורמת ל המשיבהמתקיים בכך ש יסוד ההתעשרות, במקרה שלפנינו .79

הצרכן היה יכול לרכוש מוצר זהה במחיר אשר כ ,מוצרים בעלי מתח רווחים גבוה האצל

 .ל הרבה יותרמפוקח זו
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דומה בעבור מוצר  מחיר גבוה למשיבה םשילאשר  המבקשהינו מ קור ההתעשרותמ .64

הגנת הצרכן ותקנות חוק הינו בניגוד ל אופי ההתעשרות. למוצר שאותו ביקש לרכוש

 .פרסום מוצרים בפיקוח

באקט המחדלי אשר ננקט הן , כאמור לעיל ולאור מסכת העובדות אשר תוארה בבקשה זו .66

יוצא אפוא כי  ,והן בשוויון הנפש והאדישות באשר לקיום הוראות המחוקק המשיבהי "ע

מונעת מהם מידע הכרחי  יאעת ה, מתעשרת שלא כדין על חשבונם של הצרכנים המשיבה

 .י דין"מחויבת לספק עפ יאאותו ה, וחיוני

כאשר  ,גבוהמוצר במחיר  גורמת ללקוחותיה לרכוש המשיבה בעקבות זאת .60

אשר מתעשרת על חשבון , המשיבה, הנשכרת מכל זה היא העוסקת ובמקרה דנן

 .ןלקוחותיה

תפקיד  הממלא, במסגרת חוק עשיית עושר ניתן לבתי המשפט שיקול דעת נרחב, ודוק .61

כפי  –מרכזי ביותר בעיצוב נורמות התנהגות המכוונות לשמור על הלכות מסחר נאותות 

 .פי פסיקת בתי המשפט ממקרה למקרהשעיצוב נורמות זה מתמלא בתוכן על 

בניגוד לחוק עשיית עושר  הפעל המשיבהקבוע כי מתבקש בית המשפט הנכבד ל, על כן .60

והכל כפי , ואת כלל חברי הקבוצה בסכום נזקיהם המבקשלפצות את  למשיבההורות ול

 .שיפורט בהמשך

שערי דלק ' פרי נשרון דפני    0457-47( א"ת)תא בימוכין לכך ניתן למצוא בפסק הדין ת .65

אשר  ,"(עניין שרון דפני" –להלן ( 0.6.0464פורסם ביום ) שותפות רשומה-פתוח וניהול

 :בו נקבע כדלקמן ,עסק בחריגה מחוק הפיקוח

אינן זכאיות להמשיך ולהחזיק בסכומי התוספת שגבו  המשיבה"

לחוק ( ב)44גישה זו ניתן להסיק גם מהוראת סעיף . שלא כדין

שילם אדם בעד מצרך או בעד שירות את המחיר : "הקובעת, הפיקוח

לא יהווה הדבר , אף אם הוסכם בחוזה על מחיר גבוה יותר, הקובע

או לתביעת , טולוהפרת החוזה ולא ישמש עילה לבטלותו או לבי

 "שיפוי או השבה, ההפרש או כל פיצוי

 

 עוולת הרשלנות 8.ז

וחברי קבוצת  ה לבין המבקשמחלוקת כי במערכת היחסים שבין המשיב להיות יכולהאין ולא  .68

 .זהירות מושגית חובתקמה , הנפגעים

את הנזק , לצפות האמור יתהאו לפחות הי, ה צפתהלא יכולה להיות מחלוקת כי המשיב .67

שנגרם בשל עוולותיה מושא תובענה זו ובין השאר הנזק הכספי שנגרם למבקש ולחברי קבוצת 

של מכירה ל הביאהצפויה כמובן ל ,אי פרסום רשימת המוצרים שבפיקוחהנפגעים בשל 

 .תוך פגיעה בכיסו של הצרכן, מוצרים שאינם בפיקוח



 66 

אלא אם כן , (ין נורמטיבייכענ)חובה לצפותו ( כעניין פיסי)צפוי  הנזקבו במקום , כידוע .66

 צמצוםאת המצדיקים , (אשר ברי כי אינם מתקיימים בענייננו) מיוחדים שיקולים קיימים

 .1הפיסיתיה יחרף יכולת הצפ ,שלילתהאו  החובה

לא  ,במתכוון תהעשאת אשר  תהגם אם לא עש ,במחדליה כמפורט לעיל ההמשיב, הנה כי כן .69

ולא , במיומנות ההשתמשמעשה שעוסק סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות ולא  תהעש

, שעוסק סביר ונבון באותו תחום היה משתמש או נוקט באותן נסיבות, מידת זהירות הנקט

כלפי  החב יאה האת חובת הזהירות המושגיות והקונקרטיות אות הוהפר הובכך התרשל

 .להם לנזק ההמבקש ויתר חברי קבוצת הנפגעים וגרמ

 מתקיימתכאשר , (מאגרי נבו) המאירי. אגבריה נ 740/76א "כפי שכבר נקבע בפרשת ע .94

מלמד הדבר על קיומה של , (בענייננו םכפי שמתקיי)בנסיבות העניין הפרת חובה חקוקה 

 .התרשלות

כיוון שהנזקים שנגרמו למבקש וליתר חברי קבוצת הנפגעים הם נזקים שהיו , כןכי  הנה .96

 הואשר נגרמו בשל התרשלות, בזמן ההתרשלות ההפיזית והמשפטית של המשיבבצפייה 

 .קבוצת הנפגעים המשיבות גם בעוולת הרשלנות כלפי המבקש וחברי ההרי שעוול ,כאמור

וליתר חברי הקבוצה אין כל ידיעה או יכולת לדעת אודות הנסיבות שגרמו  למבקשהעובדה ש .90

א לפרסם את רשימת המוצרים שבפיקוח ה שלא למלא אחר הוראות התקנות וללמשיב

זהירות  הלא נקט המשיביותר עם המסקנה שה תמתיישב, הנושאהיתה השליטה על  הלמשיבו

 .הירות סבירהז הטנק יאסבירה מאשר עם המסקנה שה

בקיום הוראות החוק בעניין פרסום המוצרים  המשיבהשל  הרשלותהתכי  ןטעי המבקש .91

באשר לא , המבקשחותיה ובכללם וכמו גם לא ממוני ללק ,גרמה לנזק ממוני, שבפיקוח

 .המשיבהי "הייתה להם ידיעה או יכולת לדעת אודות נסיבות ההטעייה המבוצעת ע

זאת בהתאם  -את נטל הראיה שלא התרשלה המשיבהיש להטיל על , במצב דברים זה .90

  :הקובע כך, (נוסח חדש)לפקודת הנזיקין  06לסעיף 

יתה ידיעה או לא ה לתובע לאזק והוכח בה כי ובענה שהוגשה על נבת"

היתה לו יכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא 

, וכי הנזק נגרם על ידי נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו ,לידי הנזק

קרה שגרם לנזק מתיישב יותר עם מונראה לבית המשפט שאירוע ה

 טמאשר עם המסקנה שהוא נקהמסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה 

על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי המקרה  —הירות סבירה ז

 ".שהביא לידי הנזק התרשלות שיחוב עליה

 

 

                                                 
 (מאגרי נבו) גורדון .ית ירושלים ניעיר 001/61א "ע 1
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 עילות תביעה מכוח חוק החוזים .ח

 מהווה, חוק הפיקוח וצו הפיקוחמלקיים את הוראות  הוהמנעות המשיבהשל  ההתנהלות .95

בפיצויים עקב הפרת חובה  המבקשומזכה את  המשיבהשל  המצידהפרת חובת תום הלב 

 .זו

 קיימת כברחובת תום הלב  4574 -ג"תשל, (חלק כללי)החוזים  חוקל 60בהתאם לסעיף   .98

 .החוזה  לכריתתמ "שלב המוב

 משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג         ב(א)44"

 .בדרך מקובלת ובתום לב 

   

 
בה משום ש העוסק לבין הצרכן הינה מערכת יחסים אשר י כי מערכת היחסים בין, ברי .97

 .אצל העוסק עת מבצע הצרכן רכישה , הצעה וקיבול המשתכללים להסכם

התנהלות כולל תניה מכללא האוסרת על  המשיבהלבין  המבקשחוזה רכישת המוצר שבין  .96

אי יידוע הלקוחות בדבר המוצרים הנמכרים בפיקוח מהווה הפרת  על כןו, בחוסר תום לב

חלק )חוק החוזים ל 60בניגוד להוראת סעיף  ומבוצעת המשיבהחובת תום הלב מצידן של 

וסכום , משיבההשל  הנהגות שכזו מהווה הפרה יסודית מצידהת. 6971-ג"התשל, (כללי

 .הנזק בגין הפרה זו הינו הסכום שנגבה ביתר

פועלת בהתאם  יאמוכרת כי הו חנויות גדולהכרשת  המשיבהעל  ךסמ המבקש, ודוק .99

 .התוך הסתמכות על תום ליב המשיבהלדינים החלים עליה והתקשר עם 

תוצאות הפרת חובת תום הלב מביאות לידי בטלות ההסכם ומזכות את הנפגע בפיצויים  .644

אין די בכך שלצרכן יש זכות לביטול : רוצה לומר. מהצד אשר נהג בחוסר תום לב

נהגה כלפיו בחוסר  המשיבהאלא שיש לו זכות לתבוע פיצוי בשל העובדה כי , העסקה

 .תום לב

 :וזים כדלקמןלחוק הח 60זכות זו קבועה בסעיף  .646

ם בעד ייחייב לצד השני פיצולב -ד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתוםצ(ב)"

והוראות סעיפים , עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה הנזק שנגרם לו

, 4171-א"תשל, (תרופות בשל הפרת חוזה)חוזים הלחוק  41-ו 43, 41

 ."יחולו בשינויים המחוייבים

 

 :כדלקמן, 2חוזים, פרידמן' תימוכין לכך ניתן למצוא בספרו של פרופ .640

                                                 
 טעות :60פרק ( 4554-'כרך ב)חוזים  ,נילי כהן, פרידמן' ד 'פרופ 2

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/142_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/142_002.htm
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 לחוזים צרכנייםיש להתייחס , 3סיני דויטש' פרופ, בהתאם לדעתו של המלומד, ודוק .641

כיוון שמתקיימת מערכת יחסים לא , המטילה חבות גדולה יותר על העוסקבצורה 

 :כדלקמן, והמידעשוויונית בין העוסקת לבין הצרכן חסר הידע 

דיני החוזים הכלליים מופעלים בצורה ליברלית יותר כאשר הרוכש הוא "

. לענייננו נסתפק בדוגמאות מספר, צרכן והצד האחר הוא עוסק מסחרי

ובביצועו ( לחוק החוזים הכללי 44סעיף )חובות תום הלב בכריתת חוזה 

כוי לתחולה קיים סי, יחד עם זאת. חלים על כל החוזים( לחוק 31סעיף )

במקרים אלה חובת . רחבה יותר של חובות אלה כאשר הלקוח הוא צרכן

תום הלב של המוכר המסחרי רחבה יותר מאשר במקרים בהם הרוכש הוא 

 .איש עסקים שרכש נכס למטרות מסחריות

סיפא לחוק החוזים רחבות יותר בחוזים צרכניים  41חובת הגילוי בסעיף 

הלקוח הוא צרכן מתבקשות חובות גילוי כאשר ...מאשר בחוזים עסקיים

 "רחבות יותר מכוח הנסיבות והנוהג

 

, דרך פרשנית זו מצאה ביטויה במספר החלטות קודמות לאישור תובענות כייצוגיות .640

 :במסגרתו קבע בית המשפט הנכבד כדלקמן, 4סלקום' פתאל נלרבות פסק הדין בעניין 

שבין סלקום לבין חברי הקבוצה בכך  הפרת ההסכםעילת התובענה היא "

לחייב את הלקוחות בתשלום עבור  באופן חד צדדישסלקום החליטה 

 ."שירות פירוט שיחות

 
 

 

 

 

 

                                                 
 659' בעמ, ס"תש, עיוני משפט כג, דיני החוזים הצרכניים מול דיני החוזים המסחריים, סיני דויטש' ראה פרופ 3

 (67.6.0449פורסם ביום ) מ"סלקום ישראל בע' טל פתאל נ 6466-41-46( מרכז)תצ  4
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 תוצאות אכיפת החוזה וחישוב הנזק 4.ח

השיב ול, המשיבהבמידה ויקבע בית המשפט הנכבד כי יש לאכוף את החוזים על  .645

למוצרים " הדומים"בעבור המוצרים  לצרכנים את ההפרש בין הסכום שניגבה מהם

  .שבפיקוח לבין מחירם המירבי של המוצרים שבפיקוח

ים המוצרכמות אודות  המשיבההוא קבלת נתונים מבכדי לחשב את ההשבה ל שנדרש כ .648

והשבת ההפרש שבין מחירו  ה מיום כניסת התקנות לתוקףאשר נמכרה על יד ,הדומים

 :בהתאם לדוגמא המובאת להלן .בפועלר נמכר המוצר שלמחיר או המירבי בצ

 :לדוגמא תחשיב השבה

מחיר  מוצר

מירבי 

י צו "עפ

  הפיקוח

מחיר 

מוצר 

 דומה 

כמות 

אשר 

 נמכרה 

 כ השבה"סה

שמנת להקצפה 

 שומן 44%

7.7  ₪ 8.8 ₪ 64,444 4.4 X 47,777 
 =44,777  ₪ 

 

הכולל  ,המשיבהות מח מכיר"דוהוא קבלת , לשם ביצוע התחשיבכל שנדרש : רוצה לומר .647

 סקר סטטיסטיאשר נמכרו על ידם וביצוע  למוצרים שבפיקוח כמויות המוצרים הדומים

אצל כל אחת  אשר יכמת את אחוז הצרכנים אשר טעה לגבי רכישת כל אחד מהמוצרים

, ('בדומה למידע אשר הוצג בכתבה לגבי אחוז האוכלוסיה ששגה ביחס לקוטג) המשיבהמ

 .כ המחיר להשבה לצרכנים"פשוטה וקבלת סה EXCELLלטבלת הכנסת המידע 

, אשר נגרם לצרכנים בעקבות המידע אשר נמנע מהםהממוני נזק השבה זו תבטא את ה

 .ה בבחינת אכיפת החוזה אשר נחתם בין הצדדיםיויה

 :ה זובעיל ,בין היתר, אשר עוסק, עניין שרון דפניבגישה דומה ניתן למצוא  .646

כי אף זו עשויה להיות עילת תביעה  המבקשמקבל אני את טענת "

היו  המבקשש - המשיבהאותה מדגישות  -חרף העובדה , במקרה זה

יש לראות את הוראות הצו וחוק . מעונינים בתדלוק בשירות מלא

. הפיקוח כמוכללות אל תוך חוזה המכר שבין הלקוח ותחנת הדלק

החוזה יפורש בדרך שאינה מנוגדת לחוק ואינה כוללת תשלום 

גביית סכומים מעבר למותר מהווה , לכאורה. חוק אוסר לגבותושה

ועל כן הפרה יסודית של , קיום חוזה שלא בדרך מקובלת ובתום לב

 ."החוזה
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 התקיימות התנאים לאישור התביעה כייצוגית .ט

תנאים מצטברים כתנאי  0ייצוגיות דורש התקיימותם של  לחוק תובענות( א)6סעיף  .649

 .קיימות התנאים במקרה דנןתלהלן נבחן את ה, לאישור תביעה כייצוגית

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט :"  הינו התנאי הראשון .664

ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת , המשותפות לכלל חברי הקבוצה

כלל חברי לבמקרה שלפנינו התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות  –" הקבוצה

 המשיבההפרת חובות . לכלל חברי הקבוצה ת את מוצריהמוכר המשיבה שכן, הקבוצה

הינן כלפי כלל חברי , "(המסגרת הנורמטיבית"כפי שפורטו בהרחבה בפרק )י דין "עפ

נפגעה זכות , בנוסף. את חוק וצו הפיקוח המשיבהנפגעו מהפרת הקבוצה אשר 

 .האוטונומיה של כלל חברי הקבוצה 

א "ברע אליעזר ריבלין, המשנה לנשיא, (בדימוס) השופט' כביפים דברי , לעניין זה .666

-להלן), (5.7.0460ניתן ביום ) רחמים עמוסי' מ נ"הפניקס חברה לביטוח בע 0606/49

 :"(ד הפניקס"פס"

די לו לבית המשפט לעקוב בדקדקנות אחר לשון , לעניין זה"...

להכרעה לטובת " אפשרות סבירה"המחוקק ולראות האם קיימת 

החמרת התנאים לאישור תובענה . ותו לא, הא; ת התובעיםקבוצ

ובירור רוב רובה של התביעה כבר בשלב אישור התובענה , כייצוגית

 "ועל כן היא אינה ראויה, חורגת מהאיזון שקבע המחוקק, כייצוגית

 

תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת  :"הינו התנאי השני .660

 :לחוק 6המופיעות בסעיף , מטרת החוק לתובענות ייצוגיות להלן –" בנסיבות הענין

 מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין הגשה וניהול של תובענות "

 :ובכך לקדם בפרט את אלה, לשם שיפור ההגנה על זכויות, ייצוגיות 

 לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשים , מימוש זכות הגישה לבית המשפט(4)

 ;לבית המשפט כיחידיםלפנות 

 ;אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו(4)

 ;מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין(3)

 " .הוגן וממצה של תביעות, ניהול יעיל(1)
 

אשר נועד  כדי להגשים את מטרות החוקב ,יש באישור התביעה כייצוגית, במקרה שלפנינו

  .כמפורט להלן, בחוק האמורים כל הנושאיםו מדוקיההגנה על זכויות ו לשם שיפור

אשר יתקשו לעשות כן , לכל חברי הקבוצה זכות גישהאפשר מימוש יאישור התביעה  .661

 . עקב ההוצאות הכרוכות בהליך המשפטי מול סכום התביעה  ,כבודדים

לכלל עביר מסר יו אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתוגביר את יאישור התביעה כייצוגית  .660

  .לפרסם את רשימת המוצרים שבפיקוחחובתם לבנוגע  ,מוצרי מזון עוסקים בממכרה
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הדין  אשר נפגעו מהפרת, לכלל חברי הקבוצה עד הולםמתן סאפשר יהתביעה אישור  .665

של כלל  ניהול יעיל הוגן וממצהאפשר יאישור התביעה . ויתקשו לקבל סעד זה כיחידים

לנהל את  המבקשחברי הקבוצה כיחידים  תהתביעות בגין עילה זו וייתר את הצורך בפניי

 .תביעתם 

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג  :"הינו  התנאי השלישי .668

 אמצעים כלכליים הנדרשים לשם ניהול ההליך בעל המבקש –" וינוהל בדרך הולמת

נסיון בטיפול בתובענות  יבעל ,שבכותרתד "י עוה"ע מיוצג המבקש. בדרך הולמת

על מנת לממש , להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש יםהמבטיח ,ייצוגיות

 .המשיבהאת זכויות החברים בקבוצה כנגד 

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג :" הינו התנאי הרביעי .667

אשר נפגע ממעשיה ומחדליה , המבקשי "תביעה זו מוגשת בתום לב ע –" וינוהל בתום לב

ואחרים מפני  המשיבהוכן להביא להרתעת  ולזכות בפיצוי המגיע ל ץוחפ המשיבהשל 

כל ניגוד עניינים  ועל ממניעים צרכניים גרידא ואין לפו המבקש. מעשים דומים בעתיד

 .או מניעים זרים בקשר לבקשה זו ולתובענה הייצוגית /ו

כתובענה ייצוגית בשם  להתבררוראויה כשרה  המשיבהד כנג וכי תביעת ןיטע המבקש .666

 :אף בשל כל אחת מהסיבות המנויות להלן ובשל משקלן המצטבר , הקבוצה

 .שיש לבררן פשוטות וזהות לגמרי ביחס לכל חברי הקבוצה השאלות העובדתיות .א

 .שיש לבררן פשוטות וזהות לגמרי ביחס לכל חברי הקבוצה השאלות המשפטיות .ב

יחסי ולפיכך איש מהם לא יטרח  ןע לכל אחד מחברי הקבוצה נמוך באופהסכום המגי .ג

יות הגשת התביעה גדולות בהרבה מסכום התביעה ושכן על, להגיש תביעה בגינו

 .האישי של כל אחד מחברי הקבוצה

ה להפרתישא באחריות תלא  המשיבהיביא לכך ש, אי אישורה של התביעה כייצוגית .ד

יים ק. "אות מתה"בבחינת  פרסום מוצרים בפיקוחתקנות ותותיר את  חוקהאת 

יקפידו על קיום הוראות חוק  המשיבהשל  המסוג עוסקיםאינטרס ציבורי כי 

רק אם תאושר  ,קמעונאיתבמכירה מסר זה יועבר לכלל הגופים העוסקים . הפיקוח

 . התביעה כייצוגית

ולמעוולים  הלמשיב" אור ירוק"יהווה בבחינת , אי אישורה של התביעה כייצוגית .ה

ולהתעלם להמשיך  ,המשיבהמבהרבה קטנים  חלקםאשר ב, פוטנציאליים אחרים

ולהעדיף את תועלתם  לפרסום המוצרים שבפיקוחמדרישות המחוקק בכל הנוגע 

 .הכלכלית על פני קיום החוק

אם  ,לה תזכאי יאכל הגנה שה המשיבהאישורה של התביעה כייצוגית לא ישלול מן  .ו

 .התביעה הייתה מוגשת כתביעה רגילה
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של אחת די בקיומה של אפשרות סבירה להתקיימותה , ד הפניקס"פסי "עפ, היטבודוק  .669

 :כדלקמן, בכדי שבית המשפט יאשר את הבקשה כייצוגית, העילות

כל אימת שקבוצת התובעים מבקשת סעד זהה שמבוסס על מספר "

די בקביעה כי קיימת אפשרות סבירה להכרעה לטובת , עילות חלופיות

ואין הכרח לבחון את סיכויי קבלת יתר  באחת העילותהתובעים 

קיומה של אפשרות סבירה להכרעה לטובת התובעים באחת . העילות

מצדיקה את חשיפת הנתבע לסיכון שיצטרך לשאת בעלויות , העילות

 "כייצוגיתועל כן מאפשרת את אישור התובענה , הסעד הנתבע

 

 

 

 כלל חבריהסעדים המגיעים לגדרת הקבוצה והה .י

יגדיר , אישר בית המשפט תובענה ייצוגית": לחוק תובענות ייצוגיות נקבע כי 64 סעיףב .604

 המציע כי הקבוצה שבשמ המבקש – "בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל התביעה

 : תנוהל התביעה תוגדר באופן הבא

או י מזון הכלולים בצו הפיקוח רכשו מוצראשר , הכלל לקוחות המשיב"

ואשר נגרם להם נזק בגין אי פרסום רשימת , שסברו שהם נכללים בו

 "י דין"י המשיבה כמתחייב עפ"המוצרים שבפיקוח ע

חשוב להדגיש כי גם בהתאם להוראות הדין הכללי לבית המשפט הנכבד , לעניין הסעדים .606

לעניין זה . קרה של הפרת הוראות הדיןנתונה סמכות רחבה לקבוע את הסעד הראוי במ

( 6)ד נה"פ סלומון' רוקר נ 7445557א "ברעי כבוד השופט חשין "ראה את אשר נקבע ע

699 ,086 : 

והשאלה שלפנינו מסבה עצמה , המשפט-סמכות ליתן כל סעד יש לו לבית"

דין סעד זה או סעד -אם יעניק לבעל, המשפט-דעתו של בית-על שיקול

-לפעולתו של בית –דומים הם אך אינם זהים  –הדברים דומים . אחר

משפט -בית. שהתאים את הדין לחיים המשתנים, Equity-המשפט של ה

. ואכן יצר דין מיום ליום, למעשה ליצור דין-החזיק בסמכויות Equityשל 

ענייננו הוא אך ורק . לכת כדי כך-אין אנו מרחיקים, לענייננו עתה, אנו

-בשיקול –מטבע ברייתו  –המשפט -מחזיק ביתתנו ולגירס, בנושא הסעד

 . דעת איזה סעד יעניק למתדיין שהוכיח זכותו לפניו

היא ועמה כל  –משפט שואב מקרבו -כי אותה סמכות שבית, ניתן לטעון.42

כל אלה כוללים בחובם  –המשפט נושא על גבו -הפרשנות שבית-אשפת

לתובע סעד זה או משפט אם יעניק -דעת המוענקת לבית-סמכות שיקול

-אין הוא שיקול, למותר לומר, הדעת-שיקול. אחר בנסיבותיו של עניין פלוני

המשפט יפעיל את -בית. דעת בלתי מוגבל-דעת חופשי ואין הוא שיקול

תוך שיביא במניין שיקוליו את האינטרסים , "שיפוטי"דעתו באורח -שיקול

דעת -אשר שיקולב, דעת בהענקת סעד-ואולם שיקול. המתגוששים ביניהם

 . המשפט-מהווה חלק מבית, הוא

 ubi jus ibi: ובמקום שיש זכות יש סעד, הסעד אינו אלא טפל לזכות, אכן
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remedium .משפט לקבוע אם שמעון מחזיק -בראשית שומה עליו על בית

ולאחר שמיעת , משקבע כך. ואם הפר ראובן את זכותו של שמעון, בזכות

המשפט אל מחסן הסעדים ונוטל הוא -רץ בית-אץ, הדין-טיעוניהם של בעלי

אין פלא בדבר . לתובע, לדעתו, מעל למדפים את הסעד הראוי כי יינתן

במסגרת , המשפט-שנושא הסעד מצא את מקומו בחוק סמכויות בתי, אפוא

 "המשפט ולא במסגרת המשפט -סמכותו של בית

 

יקת חוק תובענות ייצוגיות בעקבות חק. ה ייצוגיתנלעניין תובע יפים מאודדברים אלו  .600

ראה דברי בית המשפט . ענה ייצוגיתבניתן שיקול דעת נרחב לצורך פסיקת סעד בתו

 (:פורסם בנבו)  מ"תדיראן מוצרי צריכה בע' אמיר שהי שאול נ 4779579א "בת הנכבד

הגדרת השאלות המשותפות לכלל חברי הקבוצה מצריכה בירור של "

מגמת החוק . התובענה הייצוגית הסעדים המבוקשים בבקשה לאישור

החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניין אישור התובענה 

מוצאת את ביטויה גם בנושא הסעדים שניתן לפסוק , הייצוגית ודרך ניהולה

לחוק דן בסעדים שניתן לפסוק בתובענה  41סעיף . בתובענה ייצוגית

, "אחר לחברי הקבוצה מתן פיצוי כספי או סעד"ואלו כוללים , ייצוגית

 :לחוק קובע( ג)41סעיף . 41בהתאם להוראות שבסעיף 

 

אינו מעשי , כולם או חלקם, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה

בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בעלות , בנסיבות הענין

לטובת רשאי הוא להורות על מתן כל סעד אחר , סבירה ובין מסיבה אחרת

כפי שימצא לנכון בנסיבות , או לטובת הציבור, כולה או חלקה, הקבוצה

 ".הענין

 

בכך  ,בניגוד לדין הפעל המשיבהליתן צו הצהרתי לפיו  ,בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת .601

למלא אחר  למשיבהולהורות , את רשימת המוצרים הנמכרים בפיקוח השלא פרסמ

 .הוראות הדין בעניין

ראה להלן דברי . יים וראויים בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיותסעדים אלו אפשר .600

)  מ"מגדל חברה לביטוח בע' גינדי טל נ 44477578( א"ת)א "בבשבית המשפט הנכבד 

 ( :פורסם בנבו

, עם זאת. ובמובן זה נדחית בקשתם המשיבהלא הוטעו על ידי  המבקש"

את חובת הגילוי היזום המוטלת עליהן  המשיבההפרו , כפי שנקבע לעיל

ל כי בעת "בכך שלא הסבו את תשומת לבם של המבוטחים המשרתים בצה

יש , לפיכך. השרות כפופה יכולת ניצול הפוליסות להוראות רשויות הצבא

להיעתר לבקשתם של התובעים ולהעניק להם את הסעד ההצהרתי החלופי 

 . ..נפלו בפוליסותהיינו תיקונם של הפגמים ש, הנדרש על ידם

למלא אחר חובת הגילוי הייזום  המשיבהלא נותר אלא לקבוע כיצד על 

יש להתייחס לנדרש מהמבטח , באשר לכך. בקשר עם הוראות הדין הצבאי

היינו בשלב עובר , בשני מועדי הזמן הרלוונטיים למידע נשוא התובענה

ו של לכריתתו של הסכם הביטוח ובמהלך תקופת הביטוח עובר לגיוס

לכלול בפוליסת הביטוח פיסקה , המשיבהעל  –ראשית . המבוטח
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המפנה את תשומת ,  במשמעות שניתן למונח זה בדין הביטוח, "בולטת"

לב המבוטח כי השימוש בפוליסה כפוף בעת השרות הצבאי להוראות 

על המבטח ליידע את המבוטח  –שנית . הצבא המשתנות מפעם לפעם

במועד שמאפשר ביטול ההתקשרות מבחינת  ,לקראת מועד גיוסו הצפוי

כי אופן השימוש בכיסוי הביטוחי מושפע מהוראות , גבית תשלומי הפרמיה

בדבר זיהוי  המשיבהכי ער אני לקושי אותו העלו , בהקשר זה יצוין. הצבא

מועד גיוסו הצפוי של כל מבוטח ומבוטח ומשכך נכון אני לקבוע כי מועד זה 

בהתאם למאגר הנתונים המצוי בידי , חיתבסס על גילו של המבוט

 ..."המבטח

 

להעריך במדויק את היקף  המבקששל  ואין זה מחובת -ערכת סכום התביעה לענין ה .605

נתונים אלה  ,הקבוצה ואת סכומי ההשבה והפיצוי המבוקשים עבור כלל חברי הקבוצה

אשר וניתן יהיה לגלותם רק לאחר חשיפת נתוני היקף השיווק  המשיבהנמצאים בידי 

 .העל יד בוצע

ביחס לכלל חברי ( כמו גם הנזק הלא ממוני)ני ולעניין זה יודגש כי כימות הנזק הממ .608

באמצעות סקר צרכנים אשר יביא לידי ביטוי את אחוז  גםהקבוצה יכול להיות מחושב 

י "רסום רשימת המוצרים שבפיקוח עהצרכנים שביצע קנייה לא מושכלת בשל אי פ

 .המשיבה

מספר החנויות הגדול שבבעלות המשיבה ועל היקפי המכירות הנובעים בהתבסס על , ברם .607

 .₪מיליון  4.9המבקש מעריך כי מדובר בנזק ממוני בסך כולל של , מכך

אשר נגרמו לכלל חברי ( פגיעה באוטונומיה)לכך יש להוסיף את הנזקים הנפשיים  .606

 .לכל לקוח₪  47בסכום של  ,(בכל שנה 644,444) הקבוצה

 ₪ X 47  ₪ =,777,7774לקוחות  77,7774

לתבוע בשמם של כלל חברי הקבוצה סעד  בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר למבקש .609

בסך של בלתי ממוני פיצוי וכן ₪  4,977,777בסך של פיצוי כספי בצורת , כספי

4,777,777 ₪ . 

במסגרת תביעה ייצוגית הינה באמצעות פסיקת פיצוי אישי לכל במתן סעד " דרך המלך" .614

 :לחוק תובענות ייצוגיות כדלקמן ( א) 04בהקשר זה קובע סעיף . חבר בקבוצת תובעים

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

או סעד אחר לחברי הקבוצה  החלטתו על מתן פיצוי כספיבמסגרת 
שלא יהיה בכך  ובלבד, לפי הענין, הוראה כמפורט להלן, בין השאר, להורות

 :כדי להכביד במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדין

לכל , בשיעור ובאופן שיקבע, על תשלום פיצוי כספי או על מתן סעד אחר(4)
 ;הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור אחד מחברי

 ;על כך שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר(4)

 על תשלום פיצוי כספי בסכום כולל ועל אופן חישוב חלקו של כל חבר(3)
ובלבד שסכום הפיצוי הכולל ניתן לחישוב מדויק על יסוד הראיות , קבוצה
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רה בית המשפט על תשלום פיצוי כספי בסכום הו; בית המשפט שבפני
באופן , הוא להורות בדבר חלוקה בין חברי הקבוצה רשאי, כולל כאמור

, אחד או יותר, הסכום שתיוותר אם חבר קבוצה של יתרת, יחסי לנזקיהם
לא אותר או שלא , זכאותו לפיצוי או לסעד לא הוכיח את, לא דרש את חלקו

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל פיצוי  ,אחרת ניתן לחלק לו את חלקו מסיבה
נותרה יתרת ; הסעד המגיע לו כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או

יורה בית המשפט על , סכום לאחר החלוקה לחברי הקבוצה כאמור
 ".העברתה לאוצר המדינה

 

בירה בהתחשב סאפשרות )במקרה ויש קשיים באיתור חלק מחברי הקבוצה , לחילופין .616

ם את שניתן ליי, ( והסכום הנמוך המגיע לכל אחד מהם פיזורם, חברי הקבוצהבכמות 

 :לחוק תובענות ייצוגיות ( ג)עקרונות הפיצוי לטובת הציבור הקבועים בסעיף 

אינו , כולם או חלקם, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

התשלום בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את , מעשי בנסיבות הענין

רשאי הוא להורות על מתן כל סעד אחר , אחרת בעלות סבירה ובין מסיבה

כפי שימצא לנכון , או לטובת הציבור, כולה או חלקה, לטובת הקבוצה

 ".בנסיבות הענין

ניות מסוגה של התובענה כפסיקת סעד לטובת הציבור הוכרה כסעד ראוי בתובענות צר .610

 'תנובה  נדינה של כבוד השופטת נאור בעניין  בעניין זה ראה את פסק, נשואת בקשה זו 

 :(867' עמ) ראבי

קשר  הן שאלות שיש ביניהן" קבוצה"הסעד ושאלת הגדרתה של ה שאלת"

על כך שאין דרכם של  ,בצדק ,עמדהמחוזי משפט ה-בית. הדוקגומלין 

קושי במשפט עצמו בהבאת  ויהיה, צרכנים לשמור קבלות בגין רכישת חלב

, כגון מוצרי מזון ,לגבי מוצרים רבים ...םיראיות בידי תובעים פוטנציאלי

 ןואין זה גם ממנהג, הצרכניםאין מתנהל שום רישום של  ,וכדומהתרופות 

מעין אלה  בתביעותקבע תיאם לא . של הבריות לשמור קבלות לאורך זמן

 מתוכן תעוקר ,וצההאפשרות לסעד לטובת הציבור או לטובת הקב

קבע תהיה ייאם כך . האפשרות להגשת תביעות ייצוגיות בעניינים צרכניים

בהם מתנהל רישום שלהגשת תביעה ייצוגית רק בעניינים  מעשיתאפשרות 

שהוא פתרון ההולם , סעד לטובת הציבור הואהפתרון . של הצרכנים

 "צרכניות תביעות במיוחד
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 אחרית דבר .יא

בעלת רשת חנויות גדולה ועל כן דרך פעולתה המנוגדת לחוק פוגעת ה עסקינן בחבר .611

 .בישראלרבים ם של צרכנים כיסב

מה , אם בארזים נפלה שלהבת"תיצור מצב שבו , המשיבהשל ה התעלמות מדרך פעולת .610

כדוגמת מכולות ) לשאר העוסקים" אור ירוק"במצב זה יינתן  –" יגידו אזובי הקיר

חוק ההתעלמות מלפעול בדרך זו של , המשיבהקטנים מה, (וסופרמרקטים שכונתיים

 .פגיעה בצרכניםתביא להפיקוח ו התקנות הנוגעות לחוקו

של חוקי  "האכיפה האזרחית"את חשיבות  "על נס"העלה בית המשפט , בשורת פסיקות .615

, באופן חיוני יותר, מקרה שבו נדרשעסקינן בדומה כי  -רשתות השיווק  הגנת הצרכן על 

כי קיים חשש שהתקנות בעניין פרסום זאת לנוכח העובדה , הליך של אכיפה אזרחית

 .לאור האכיפה הלא מספקת של הרשויות בעניין, "אות מתה"מחירי הפיקוח יהפכו ל

' אירית שמש נ 5749579א "רעבראה דברי כבוד השופט אליקים רובינשטיין , לענין זה .618

 (:פורסם בנבו )  מ"טה בע'פוקצ

הרשויות צריך שיעשו מלאכתן כפי שהטיל עליהן המחוקק בפיקוח , אכן"

מצדיקה לפתוח כבדותה ואיטיותה של פעולת הרשויות , ואולם. ובאכיפה

יוכל להשפיע אף הוא ...כך שהאזרח האיכפתי, "אכיפה אזרחית"פתח ל

 ". לתקנת הרבים

 לקבל החלטה  הבבוא, אשר על כן. מונעת ממניעים כלכליים גרידא המשיבהכי , ברי .617

, "קרה"מבצעת הערכת מצב כלכלית  יאה, באם להמשיך להפר את החוק אם לאוו

המשקללת את התועלת הכלכלית שבכיבוד החוק מחד ומנגד הנזק הכלכלי המתלווה לכך 

 (.במחיר מפוקח מוצרים ה מוגברת שלירידה בהכנסות עקב מכיר)

 ,אי כיבוד החוק אינו משתלםלפיו " חד וחלק"תבקש להעביר מסר מבית המשפט הנכבד  .616

לידי כלל  המשיבהאת  עלול להביאמסר זה ישנה את המאזן ה. גם מבחינה כלכלית

 .שלא לכבד את החוק ומכוונתהחלטה מושכלת 

 :מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כדלקמן ,  שר על כןא .619

 .לחוק תובענות ייצוגיות( א)6כייצוגית בהתאם לסעיף את התובענה לאשר  .א

להורות על אישור התביעה כתביעה ייצוגית בשינויים וזאת , ככל שיש צורך בכך .ב

 .לחוק 61בהתאם לסעיף 

הכולל את שילוט ה הציגשלא בכך  ,בניגוד לדין הפעל המשיבהליתן צו הצהרתי לפיו  .ג

 .וך למוצריםם בפיקוח  במקום בולט לעין ובסממוצרירשימת ה

 .ולהציב שילוט בהתאם לדרישות החוקלמלא אחר הוראות הדין  למשיבהלהורות  .ד

 .₪ 77,7779,8לשלם לקבוצה את הסך של  המשיבה לחייב את  .ה
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 .₪ 4.44לחייב את המשיבה  לשלם למבקש  את הסך של   .ו

 .לחוק 00בהתאם לסעיף , למבקשפסיקת גמול מיוחד להורות על  .ז

ד "תשלום שכר טרחת עול םזכאי יויה המבקשכ "ב, קבוע כי אם תתקבל התביעהל .ח

 .בהתאם לשיקול דעת בית המשפט הנכבד  ,לחוק 01בהתאם לסעיף 

 .ליתן כל סעד אחר בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד .ט

לאשר את  ,כמפורט ברישא לבקשה זו ,לאור כל האמור לעיל יתבקש בית המשפט הנכבד

בצרוף  ט עורך דין"בהוצאות בקשה זו לרבות שכ המשיבההתובענה כייצוגית וכן לחייב את 

 .מ כדין"מע
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