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  :בעניין

   738847840ת.ז: אפרים זמיר 
 עו"ד  גולן משעלי ו/או עדנה מינגלגרין באמצעות 

 ו/או עירן שושני ואח' מירב מרקו ו/או ו/או רם דוד 
 משרד עורכי הדין משעלי ושות' מ

  50003ברמת ישי  1מרחוב אקליפטוס     
  00-0955109; פקס':  00-0955100טל':      
    

 

 להלן " המבקש/ת"/"התובע"       

 -נגד-      

 

 510481468"פ חסוגת תעשיות בע"מ  .1
  3030505רמת גן  10אבא הלל סילבר 

  05-5351000פקס:  05-5351010טל:             
 

  )מחסני כמעט חינם(  111181115ח"פ: ע.ר צים שיווק ישיר בע"מ   .2

 רמלה     11קלאוזנר 

  18-9199991פקס:  18-9199999טל: 
        

 
    

 ת"ו"/"הנתבעהמשיבותלהלן "      

  
    

  .ייצוגית, כספיתתביעה  -+ השבה הצהרתי + צו   צו עשה :מהות התביעה
 0002 -חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו תובענה ייצוגית בהתאם להוראות 

  ₪ 111.61סכום התובענה האישית: 
 לכלל חברי הקבוצה המיוצגת.  ₪ 18,515,111  פחותל צוגית: יהתובענה היסכום 

 

 

 בקשה לאישור תובענה ייצוגית כתובענה ייצוגית
 0002 - בקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו      

 

(, "התביעה"להגיש לבית המשפט הנכבד, בד בבד עם הגשת התביעה העיקרית בתיק )להלן: מתכבד  המבקש

"חוק תובענות )להלן:  0002-בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

 (.ייצוגיות"

 ".1" כנספח ןומסומתצהיר המבקש מצ"ב 

 ".0" כנספח ןומסומכתב תביעה מצ"ב 

 
   "תוהנתבע" "המשיבות"ו "התובע" המבקש יקראיהדין, -תבי בכתבי המונחים זהות למען
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 :כדלקמןלאשר את הסעדים ו בזאת מתבקש הנכבד המשפט בית

 תובענות חוק חומכ ייצוגית כתובענה"(, התובענה" – להלן) זו לבקשה המצורפת התובענה את לאשר .א

 נגד תביעה) לחוק יהיהשנ לתוספת 1 פרט י"עפ"( ייצוגיות תובענות חוק" – להלן) 0002-ו"התשס, ייצוגיות

 .להלן כמפורט, הייצוגית לתובענה בקשר הוראות ולתת(, הצרכן הגנת בחוק כהגדרתו עוסק

 התובענה מוגשת בשמה הקבוצה כי ,ייצוגיות תובענות לחוק( 1()א)10 -ו 10 לסעיפים בהתאם לקבוע

 :המפורטים להלן יםהמוצראת  רכשו ו/או צרכו הוטעו והצרכנים אשר ציבור   תכלול את הייצוגית

 "(מלח יוד)להלן "מלח ים עם יוד" "

 )להלן "מלח מופחת נתרן"(פחות נתרן"  %05תערובת מלחי ים "

 עדין"()להלן "מלח מלח ים עדין" "

 

הנתבעות ע"י ו/או הנמכר המיוצר ו/או המשווק   ("המלחו/או "ו/או "המזון"  ,"ים/להלן "המוצרכולם יחד )
, להגשת התובענה הייצוגית שקדמושנים ה 5במהלך בארץ ו/או לחלופין  םומכירת םשיווקממועד החל , 

  :כדלקמןלפיה תוגדר הקבוצה   ,הבקשהכפוף לאישור 

 - להלן)הנתבעות  של "להנ" יםהמוצר" אתצרך  אוו/ רכש אשר אדם כל תכלול המוצעת המיוצגת הקבוצה

, הנתבעות י"עו/או הנמכרים ו/או מיובאים  יםשווקממיוצרים ו/או ה "(המוצעת המיוצגת הקבוצה"

לרבות הפרת  ,תוך הטעייתו והטעיית חברי הקבוצה לרכוש את המוצרים אחרים באמצעות או במישרין

הפרות   - כמפורט בבקשה זו לוהכ, נםובסימו יםהמוצר בכינויהחקוקות בהוראות הדין שלהלן, חובות 

 לחילופין. לרכוש מוצרים אלהו המוצריםעל גבי סימון העל  , להסתמכותו תובעלהטעיית האשר הביאו 

       ;לקבוצה אחרת הגדרה לקבוע הנכבד המשפט בית יתבקש

 תוספת או/ו שינוי בכל, ייצוגית כתובענה התובענה את, ייצוגיות תובענות לחוק 15 לסעיף בהתאם לאשר .ב

 ומתאים כהולם הנכבד המשפט בית' כב בעיני יראהיש כפי לוהכ, עליהן יחליט המשפט בית' כב אשר

 ; הייצוגית התובענה של והוגן יעיל ניהול להבטחת

 כוחו באי וכי הייצוגי התובע יהיה המבקש כי, ייצוגיות תובענות לחוק( 0()א)10 לסעיף בהתאם לקבוע .ג

 ; המייצג כוח -באי יהיו זו בקשה בכותרת המפורטים

 :כדלקמן, הינן התובענה עילות כי ייצוגיות תובענות לחוק( 5()א)10 לסעיף בהתאם לקבוע .ד

 "(;הצרכן הגנת חוק" – להלן) 1091-א"התשמ, הצרכן הגנת לחוק 0 סעיף לפי הטעיה .1.ד

 ;הצרכן הגנת לחוק( ב)5 בסעיף כמשמעותו הצרכן של מצוקתו ניצול בו שיש דבר עשיית .0.ד

 ;הצרכן הגנת לחוק 0 סעיף לפי הגילוי חובת הפרת .5.ד

 ; 1029 -ח"התשכ, המכר לחוק 11 סעיף הוראות הפרת .0.ד

 ג"התשל(, כללי חלק) החוזים לחוק 50 -ו 10 לסעיפים בהתאם לב בתום חוזה לקיים החובה הפרת .3.ד
 "(החוזים חוק" -להלן)  1055 –

 ;לפקודת הנזיקין 32התרמית, לפי סעיף עוולת  .2.ד

 :1035-הפרת הוראות חוק התקנים התשי"ג  .5.ד

 "(; הנזיקין פקודת" -להלן[ )חדש נוסח] הנזיקין לפקודת 52-ו 53 בסעיפים כנוסחה, הרשלנות עוולת .9.ד

 עשיית חוק" – להלן) 1050 -ט"התשל, במשפט ולא עושר עשיית חוק לפי במשפט ולא עושר עשיית .0.ד
 "(;במשפט ולא עושר
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  :"(הצרכן הגנת"צו )להלן  1009 –צו הגנת הצרכן )סימון ואריזה של מוצרי מזון( התשנ"ט הפרת  .10.ד

 :1095 –צו הגנת הצרכן )סימון טובין(, התשמ"ג הפרת  .11.ד

 :״(סימון  -בריאות  ״תקנות)להלן:  1053תקנות בריאות הציבור )מזון()סימון( הפרת  .10.ד

 1978-תקנות בריאות הציבור )מזון( )איסור ייחוס סגולות ריפוי למוצר מזון(, תשל״ח  הפרת .15.ד
 :״(סגולות ריפוי -מזון –״תקנות בריאות )להלן:

תוספי  -בריאות ״תקנות)להלן: 0001 –) מזון( )תוספי מזון( התשס"א תקנות בריאות הציבור  הפרת .10.ד
 :״(מזון

 -בריאות ״תקנות)להלן: .4990-)מזון( )תוספי תזונה(, התשנ"ז  הציבור בריאות תקנות הפרת .13.ד
 :״(תוספי תזונה

 :"(4413"סימון מזון ארוז מראש" )להלן "תקן  4413ישראלי ת"י  תקן הפרת .46.ד

 :("144ו/או "תקן  "תקן מלח)להלן "מלח למזון : נתרן כלורי  144הפרת תקן ישראלי  .40.ד

 :"(4-4448 תקן)להלן "  כללי - מזון מוצריתכולה אחידה של  4-4448תקן ישראלי ת"י   הפרת .48.ד

 :"(הנזיקין)להלן "פקודת  4968  -פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, תשכ"חהפרת  .49.ד

 :"( ההגבלים חוק)להלן " 8849-ם"מ, התשההגבלים העסקייםחוק הפרת  .07.ד

 :)להלן "חוק הפיקוח"(  4996-חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"והפרת  .04.ד

 :. )להלן "חוק עוולות מסחריות"( 4999-"טתשנ,  מסחריות עוולות חוק הפרת .00.ד

 .דלעיל החוקים מהפרות הנובעת חקוקה חובה הפרת עוולת .04.ד

 .אליה המצורף התביעה בכתב ואו/ו זו בבקשה שתפורטנה העובדות מן העולה אחרת עילהכל  .00.ד

 "(./או "החוקו" הדין הוראות)כל ההוראות הנ"ל יכונו יחדיו ולהלן : "

במחיר בהתאם לקבוע למכור את המוצרים לפעול על פי חוק הפיקוח ו/או  נתבעותלולהורות  עשהצו  ליתן .ה

למוצר,   סגולה לריפוי למצרך מזון/או שיוך סגולות מרפא ולהסרת הסימון לליתן צו עשה ו/או שבפיקוח 

 כןכנגד המשך הפרסום המטעה וו/או ליתן צו עשה לסימון  המוצרים על פי תקן מלח והוראות הדין ו/או 

סימונים ל ו/או להתאים את הסימונים על גבי אריזות המוצרים יף/או להוסו קןלת נתבעותל להורות

 כנדרש שם המזון כינוי ו/או  יםהמוצרמות שאת בכלל זה ו הכיתובלשנות את /או ובהוראות הדין שנקבעו 

 . זו בבקשה כמפורט, הדין להוראות בהתאםו

 בניגוד להוראות הדין. ו פעל הנתבעותלפיו  הנתבעות, צו הצהרתי כנגד ליתן .ו

 בדיקה לצורך הנדרשים המסמכים העתק התובע כ"ב לידי להמציא ןלה שיורה הנתבעות, כנגד עשה צו ליתן .ז

 והרווחים המוצר מכירות תונינכ, הקבוצה של מדויק וזיהוי הנתבע הפיצוי של יותר מדויקת והערכה

 והיקף מכירותיו.  ייצורו עלויות על מלא ומידע  האחרונות השנים שבע במהלך

  הוקושהנ"ל, שאותם  יםהמוצרבגין  בקבוצה חבר מכל ,כדין שלא ו הנתבעות,שגב הסכומים להשבת צו ליתן .ח

 תוך הפרת חובה חקוקה ובניגוד להוראות הדין. 

למבקש וכן לכל  אישי פיצוי הינו המבוקש הסעד כי ייצוגיות תובענות לחוק( 0()א)10 לסעיף בהתאם לקבוע .ט

 .התביעה עילותמה להם כמפורט להלן ובהתאם לשנגר ההטעיה בגיןאחד מחברי הקבוצה 

 או/ו, חלקה או כולה, המיוצגת הקבוצה לטובת אחר סעד כל על להורות המשפט בית' כב יתבקש, לחילופין .י

 ; ייצוגיות תובענות לחוק( ג)00 לסעיף בהתאם, הציבור לטובת
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 ידי על שייקבע באופן תפורסם זו בבקשה ההחלטה כי, ייצוגיות תובענות לחוק 03 לסעיף בהתאם להורות .יא

 ;הפרסום בהוצאות שאית הנתבעותכל אחת  וכי הנכבד המשפט בית

 עבור, לו שיראה בשיעור הייצוגית בתובענה התובע את המייצגים הדין עורכי של טרחתם שכר את לקבוע .יב

, ייצוגיות תובעניות לתקנות( 11( )א) 0 בתקנה הנדרש על לענות מנת על;  הראשונה בערכאה בתובענה טיפול

 .שייפסק הכולל הסעד משווי מ"מע+  00% ריעובש המוצע הטרחה שכר את לחשב מבוקש, 0010 – ע"תש

 ניכוי לאחר, יפסקיש הכולל הסעד שווי או/ו הסכום מתוך הנכבד המשפט בית שיקבע מסוים חלק כי לקבוע .יג

 התובענה בהגשת טרח אשר, תובעל ישולם, התובעים כלל לטובת דין עורך טרחת ושכר ההוצאות

 מבוקש, 0010 – ע"תש, ייצוגיות תובענות לתקנות( 10( )א) 0 בתקנה הנדרש על לענות מנת על; ובהוכחתה

 .שייפסק הכולל הסעד משווי מ"מע+  9% עוריבש המוצע התגמול את לחשב

 . לנכון הנכבד המשפט בית שימצא כפי בתובענה הדיון בדבר נוספות הוראות ליתן .יד

 כדין מ"מע בצירוף ד"עו ט"ובשכ זו בקשה בהוצאות הנתבעות את לחייב הנכבד המשפט בית יתבקש כן .טו

 .בגינה

משפט המשותפות לקבוצת ו/או  מעוררת שאלות מהותיות של עובדה הייצוגית לקבוע כי התובענה .טז

 לחובת הקשור בכל הדין הוראות את זו הפרה הנתבעות, האם בפעולותיה ומחדליה של , בין היתר,התובעים

האם חברי הקבוצה הוטעו : וכן הדין בהוראות כנדרש המוצרים סימון, הפיקוח במחירי המוצרים מכירת

הפרת חובות חקוקות  ובכלל הדין הוראותלרכוש ו/או לצרוך את מוצרים תוך הפרת  הנתבעותעל ידי 

שלא התעשרו  הנתבעותהאם ? הקבוצה חברה כלפיה התרשל הנתבעותכל אחת מ האםכמפורט להלן ? 

חובות חקוקות ובכלל זה את הוראות הדין הנקובות הפרו  הנתבעותהאם  כדין על חשבון חברי הקבוצה?

באוטונומיה של חברי הקבוצה? האם נגרם נזק לחברי הקבוצה? מה שיעור  פגעו  הנתבעותבבקשה זו? האם 

הנזק שנגרם לתובע ולחברי הקבוצה? האם חברי הקבוצה הוטעו לרכוש ו/או לצרוך מוצרים שיוצרו ושווקו 

שאלות משותפות של עובדה ו/או משפט המשותפות לכלל חברי  -וכיוצ"ב ונמכרו בניגוד להוראות הדין? 

 הקבוצה המיוצגת.

 כי התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה בשאלות המשותפות לכל חברי הקבוצה.  לקבוע .יז

 כנדרש הנתבעותעשה כנגד  צוכמפורט בבקשה זו ובכלל זה מתן הם  יםהמבוקש יםלקבוע כי הסעד .יח

חבר בקבוצת התובעים בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה  לפצות כל הנתבעותלקבוע כי על ה זו וכן בבקש

, להורות על סעד אחר לטובת לחילופין .םמקצת או םכול הנתבעותכל אחת מ שלומחדליה  ממעשיה

 הקבוצה, כולה או חלקה, או לטובת הציבור.

 המשפט הנכבד, לצורך ניהול התביעה כייצוגית.כל סעד אחר, הנדרש על פי שיקול דעתו של בית  תןיל .יט

 :יציין כיהתובע  ייצוגיות תובענות לחוק( 0)א( ) 3לס'  בהתאם .כ

ואח' נגד )מחוזי מרכז( יהושוע  41-74-49818הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית מס'  0012 יוני  בחודש
 דומות לטענות דנן.   הועלוחלק מהטענות ש שם , חברת מלח הארץ אילת בע"מ ואח'

  
 

 נימוקי הבקשה:ואלה 

 מבוא: א. 

 
 בהוראותכקבוע הוראות חקוקות  הנתבעות פרתבה, הוא שבכותרתהבקשה  נשואתובענה העניינה של  .1

הטעיית הצרכנים. מדובר במכלול של הפרות הוראות חקוקות מהותיות וב כמפורט בבקשה זוו הדין

ובכלל זה הפרת חוק הפיקוח ומכירת המוצרים במחירים מופקעים בנגוד לקבוע במחיר המפוקח ו/או 
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למוצר,  ו/או סימון  המוצרים בניגוד לדרישות  סגולה לריפוי למצרך מזוןשיוך סגולות מרפא ו/או 

רישות דעל מנת לעקוף את מוצרים בנגוד לדין  וכל זאת הייצור ו/או  פרסום המטעהתקן מלח ו/או 

להסתמך  ,ושאר חברי הקבוצה המיוצגת התובע הכשלתתוך  הטעייהביצוע מעשי  ו/או חוק הפיקוח 

  :הבאיםאת המוצרים  לרכושעל המצג באריזת המוצרים ו

  

 )להלן "מלח יוד"(מלח ים עם יוד" " .1

 )להלן "מלח מופחת נתרן"(פחות נתרן"  %05תערובת מלחי ים " .2

 עדין"()להלן "מלח מלח ים עדין" " .3

 

בניגוד להוראות הדין   באריזות שונות,הנמכרים "( המלח)להלן "המוצר/ים" ו/או "המזון" ו/או " 

 .כמפורט להלן

 .'א כנספח, יםהמוצר תואריז צילום"ב מצ***  
 

כל כתבה, המתמצתת את מדיניות הישראבלוף בה נוקטת  YNET -פורסמה ב 05/05/0011 בתאריך .0
 :הכותרת תחתואחרות,   הנתבעותאחת מ

 
  : "..."מסלול עוקף פיקוח

ישראבלוף? לצד המוצרים שעל מחיריהם חלה הגבלה, שוכנים בהבלטה על המדפים מוצרים " 
 דומים, שיקרים בעשרות אחוזים..."  

 בגוף הכתבה נכתב : 
משרד שקלים לפי  1..1ק"ג מלח שולחן מעולה באריזת נייר עולה  1גם מלח שאינו מפוקח זה מוצר יקר. "

. שקלים 9.94-ל 9.44ק"ג מלח ים יבש, מוצר שאינו מפוקח, זה יעלה לכם בין  1התמ"ת. אבל אם תקנו 

גרם מלח  052על מוצר דומה שאינו בפיקוח. אם תרהיבו עוז ותרכשו  1כלומר, כמו בביצים: תשלמו פי 

 .19פי  –שקל לק"ג  05.49שקלים, כלומר  9.94הארץ מועשר ביוד עולה, תשלמו על האריזה בשופרסל 
המוצרים הדומים למוצרים שבפיקוח מתהדרים בכוח משיכה נוסף: אחיזת עיניים של בריאות. אין ספק 

  שמזון בריא יותר עולה יותר בישראל. כי ככה זה, רק לעשירים מגיע להיות בריאים"
 
 '.ב כנספח, 05/05/0011העתק הכתבה מיום "ב מצ***  

 

אותו עברה החברה ההטעיה  תהליך את מתמצתת, 0011בשנת  כתבהב שפורסמה, לעיל הפסקה .5
 .  גרם כבמוצרים דנן 500 -ל ₪ 10מלח עולה הנוכחית בה עד למציאות  ,ם האחרונותיבשנ הישראלית

 המוצריםכיצד למכור את  -שיטת הישראבלוף את מיישמת  הנתבעותכל אחת מ כיזו יוכח  בבקשה
ר יוהכל במטרה לעשיית עושר מה הציבור והטעיית, תרמית חקוקות חובות הפרת תוך מופקעבמחיר 

 ולא במשפט. 

 

והוראות הדין,  התקנים, החוקים למרות, זה שנים רבות, שקורה כיצדלא פחות הינה:  שאלה חשובה .0
שהרגולטור עומד מהצד ולא פועל  תוךושוב,  שובממשיכה להטעות את הציבור,  הנתבעותכל אחת מ

 החקוקות החובות את המפיריםאלה מעניש את או לאכוף את הוראות הדין ו/או מרתיע ו/ נתעל מ די
על מנת להטעות את ציבור הצרכנים, על בסיס הרצון להתעשר שיטות  , חדשות לבקרים,איםימצומ

 שלא כדין על חשבונו.

 

את העבריינים וירתיע יפתן לאכ שיפעל  הוא שהרגולטור במקום, דין הוראותעל אף קיומן של  .3
ותובעים רבים תובע ה םעצמ יםמוצאולעשוק אותו,  את הציבור להטעותבמטרה הפועלים שוב ושוב 

מהווים איום  ןאת המלחמה הזו באמצעות תובענות ייצוגיות, שבמקרים רבים אינ מנהליםנוספים 
 . הצרכניםמהטעיית  כתוצאה צברה  כבר הנתבעותכל אחת מש הרבו/או נזק לעושר 

זאת משום ם תאושר הבקשה לאישור התובענה כייצוגית,  הרי שזהו בבחינת " ניצחון פירוס".  אף א .2
, לאחר שמכרה תובעבתשלום פיצוי משמעותי לציבור ול הנתבעותכל אחת מגם מקום בו תחויב ש

 הינו לציבור הנתבעותכל אחת מ תחזיר אותו הפיצוי שקלים, מיליוני במאות לציבור אותם מוצרים 
 כחברותיה.   הנתבעות, את אין בו כדי להרתיעלא היה ואף ו מגוחך
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משום ,המקרים  ברובהנזק לקבוצה , זניח,  בגיןשמעניקים בתי המשפט פיצוי בסופו של יום, ה .5
מהר,  שיותר  כמה ולהתעשרלהרוויח  כדיהצרכנים  אתלהטעות  – הרציונל עומד ההטעיה בבסיסש

. את זניח יהאהפיצוי )ברוב המקרים(   הרי תובענה תוגש אםשככל  –"שהפשע משתלם" ידיעה מתוך 
יש  ,ייצוגיותהתובענות האחת ולתמיד. במקביל לשימוש במנגנון  לעקור מן השורש יש הרציונל הזה 

חיוב  באמצעות הטלת  המחוקק באמצעות ענישה הרתעתית במלוא החומרה,מקום להתערבותו של 
על כל זאת , בתאגיד המשרה נושא שלאישי  חיובבאמצעות וכן  הנתבעותעל כספי גדול ומשמעותי 

המטעות במכוון את החברות  על מנת להרתיע ניים" וילחוק "יהיו שלהביא למציאות הרצוייה בה מנת 
  ..עשיית עושר ולא במשפטמתוך כוונה ורצון לעשות על חשבון גבו של הציבור את הצרכנים 

 

פורסות בהרחבה את שיטות ההטעיה, הרמייה וההתעשרות שלא בקשת אישור זו והתובענה הייצוגית,  .9
 ופועלת הפעל הנתבעותכל אחת מהשיטה וכיצד  פועלת כיצדעל מנת שיובן זאת   נתבעת. כדין של ה

, את הוראות הדין ל"חוכא ואיטלולא"  הנתבעותכל אחת מכיצד הופכת . בחוסר תום לבו בתרמית
 "עשיר" ו/או מלח "עדין" מלחו/או  "בריא מלחלצרכן לרכוש  לגרוםעל מנת חובות חקוקות  מפרה

  שבפיקוח.  מלחה ירחממ מופקע במחירבניגוד לדין(  הנתבעות, )המצאה של

 

 היא המטרה עיניה לנגד שעומד מה וכלאין דין ואין דיין  נתבעותכל אחת מהלש רושם עושהעל פניו  .0
לצרכנים  לגרוםעל מנת  הסופית להתעשר מהר ובגדול  ע"ח הציבור כאשר כל האמצעים כשרים 

למרות שמוצרי  המלח דנן מצויים  ,מופקע ובמחיר לדין בניגוד המיוצריםלרכוש את המוצרים 
 הציבור את לרמותמכוונת  הטעיה בשיטת ובחר הנתבעות. בפיקוח נמצאיםברשימת המוצרים ה

 .     היקרים המוצרים את לרכוש לצרכן לגרוםו
 

 '.ג כנספחרשימת מחירים של מוצרי צריכה בפיקוח  "ב מצ***
 

הדין  שהוראותמתוך הנחה  המזון מוצרי אתו/או משווקת ו/או מוכרת  מייצרת הנתבעותכל אחת מ .10
 מחיר מהצרכן לגבות " יצירתיות" שיאפשרו לה ושיטות  דרכיםושניתן להמציא אותה אינן מחייבות 

   . , בגין אותם מוצרים שבפיקוחמהר יותר ולהתעשר יותר יקר

  

הוראות דין.  ואיןאין חוקים , תקן  איןכפי שיפורט בהרחבה בבקשה זו,  הנתבעות, של ןלשיטת .11
זכויות הצרכן ברגל גסה ית מחירים מופקעים תוך דריסת ילגבובמחדליה סללה את הדרך  במעשיה

 לעשיית עושר מהיר ולא במשפט. ומתוך כוונה ברורה 

 
 ההטעיה:  שיטת תמצית

 וונועד לדין בניגוד םהינהן התכולה והן הסימונים   –האריזות השונות של המוצרים  יטען כי התובע .10
 ולא עושר עשיית לצורךהדין  הוראותחוק הפיקוח ואת שאר אך ורק להטעות את הציבור ולעקוף את 

 ט. במשפ
 

 הפיקוח נקבע:  לחוק( 0)א()1' בסא' "פרשנות"  בפרק .15

 

מצרך שמבחינת השימוש בו בידי רוכש סביר, הינו בעל תכונות דומות ביותר למצרך פלוני,  -"מצרך דומה" 

 , באריזתו או בשמו;לודבגואף אם אינו זהה מכל הבחינות, ואף אם הוא שונה מאותו מצרך במשקלו, 
   

 לחוק הפיקוח נקבע:  03 בסעיף .10

הקמעונאי רשאי למכור את המצרך החדש הדומה יהיה מחירו )ב( המחיר שבו יהיה היצרן, היבואן, הסיטונאי או 

 של המצרך האחר, זולת אם נקבע או הותר לו מחיר אחר.

 

בשמות שונים ו/או המכונה מלח ים )נתרן כלוריד( במעיון בסימון הרכיבים במוצרים עולה כי מדובר  .13

 הה:או למעשה עסקינן במצרך ז –" דומה מצרך. הווה אומר מדובר ב"בתוספת יוד

נתרן כלוריד "המלח הרגיל" הנמצא בפיקוח אף הוא למעשה מלח ים הזהה למוצרים אלה בכל, ומכיל 

 "מה חדש"מחיר מצרך דו

)א( יבואן, יצרן, סיטונאי או קמעונאי המבקש למכור במהלך עסקו מצרך חדש שהוא מצרך דומה למצרך שחוק 

זה חל עליו, יגיש למפקח הודעה ובה תיאור מפורט של המצרך החדש ושל מצרכים אחרים מאותו סוג שהוא 

 מוכר ומחיריהם.
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 הנתבעותבכדי למנוע ממלח את תקן הוראות דין והמחוקק חוקק . תקן מלח עפ"י שהוא מלח לבישול 

 להציג מצג שווא ולהטעות את הציבור.  

  

זו  תובענה נשוא"דומים"  מוצריםמכירת לניתן אישורו  לאהמפקח עולה שבמהלך כהונתו,  מתשובת .12

המוצרים  למכירתו/או  הדומה המוצר מחירי לקביעתו/או מוצר אחר "דומה" למלח שבפיקוח  ו/או 

ניתנה בכתב לשאילתה שהועברה ש,  05/02/0010תשובה מאת המפקח בעניין זה מיום כנקוב ב הדומים

   למשרדו של המפקח ומדברת בעד עצמה. 

 '.ד כנספחתשובת נציגת המפקח על המחירים ממשרד הכלכלה,   "ב מצ***
 

הפרה ברגל גסה את הוראות הדין וחוק הפיקוח הקובע מפורשות כי יש לקבל את  הנתבעותכל אחת מ .15

אישורו של המפקח למכירת מוצר דומה שבפיקוח אף אם הוא שונה בשמו ו/או במשקלו ו/או  בגודלו 

ו/או באריזתו וכל זאת תוך מכירת המוצרים במחירים מופקעים ובפערים משמעותיים מהמחיר 

 במרמה. הוצאת כספים הצרכן לעשיית עושר ולא במשט ו, תוך הטעיית שבפיקוח 

 

מכירתם הדין ובניגוד להוראות בשמות וסימונים ו/או כינוים ייצור המוצרים ו/או שיווקם לפיכך,  .19

מתן אפשרות  –אחד ייעודם ח וללא אישורו של המפקח , חוק הפיקולבמחירים מופקעים בניגוד 

בריאים" /או "ו "המתיימרים להיות "איכותייםמחירים מופקעים, על המוצרים לגבות  נתבעותל

מחירי המלח על בעשרות ובמאות אחוזים סכומים העולים ת לגבות ונוהג הנתבעותשבגינם יותר, 

(. כך בחרה ק"ג 1 -ל ₪  0.00לגביו קבע המחוקק מחירי מקסימום ) ( מסוג "רגיל" שבפיקוח )לכאורה 

 ת הוראות חוק הפיקוח על המחירים, בעשותה דין לעצמה.לעקוף א המשיבות

 

 " :וסיווג"מיון ( קובע  : 011לתקן מלח )  105ס'  .10

 105.0מלח שולחן )מעולה/רגיל(  105.1ומסווגים אותו כלהלן:  יעודוילאת המלח בהתאם  ממיינים"

 מלח מטבח )מעולה /רגיל( "]..[. 

 

 ביצוע מעשהוהטעיה מכוונת ליד מכוונת ישנה בשמות שונים בסיס הרעיון לכנות את המוצרים ב .00

יחשוב שלכאורה שניתן  על מנת בשמות שונים כלפי ציבור הצרכנים ע"י הצגת המוצרים  תרמית 

המוצרים שונים, בריאים, טובים , איכותיים וכיוצ"ב, כינויים  ו/או סימונים בהם אסר המחוקק 

ניתן להוסיף )ובניגוד להוראות הדין(  הנתבעות,כל אחת מ שללשיטתה , לכן. בכדילעשות שימוש ולא 

על מנת להכשיר את אופן מטעה המלח בובכך להציג את  ב "וכיוצ למוצר יוד ו/או להפחית את הנתרן

הפרת החובות תוך ו "הרגילים"המלח מוצרי הקרקע לגביית מחירים הגבוהים בעשרות אחוזים מ

 הוראות הדין.החקוקות ו/או 

 

המלח  מחירילפקח על והינה הייתה הנוספות  והוראות הדין תקן מלח בחקיקת כוונת המחוקק מטרת ו .01

, ככל כספיםלגבות  , מלחו/או המוכרת ו/או המשווקת המייצרת  הנתבעותכל אחת מלמנוע מעל מנת 

 בניגוד לחוק הפיקוח, תוך ביצוע מעשי הטעייה של הציבור והונאתו.רוחה העולה על 

    

הפרה ברגל גסה כל החובות החקוקות  הנתבעותכל אחת מנרחבת זו על מנת להיווכח  כי בהקדמה די  .00

בדין בייצור מוצרים אלה, מתוך כוונה להטעות ו/או כוונת זדון ו/או בתרמית ו/או לחלופין מתוך 

מכל קשר להוראות הדין,  יםנמכרים במדף מנותקהבורות, אחרת קשה להבין כיצד מוצרים אלה 

 וצרים. על המות החל
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 הדגשתבבכינוי המוצרים ו/או בסימונם ו/או באריזתם ו/או צרכנים ה ציבורשל  ובהטעיית מדובר .05

שלכאורה מציגים את המוצרים השונים, כבריאים, כטובים , הרכיבים ו/או האיכויות ו/או התוספים 

מעשיה הדין, תוך שוהוראות הפרת חובה חקוקה  ים מהוואלה  סימונים . , בניגוד לדיןכאיכותיים יותר 

 הצרכנים ולסמא את עיניו. ציבורנעשו ונעשים על מנת להטעות את  הנתבעותכל אחת משל  האל

 

 מיוחדה בתקן המופיע השם יהיה המזון שם ,למוצר מיוחד תקן קיים אם כי קובע 1103 לת״י 0.0 סעיף .00
 ". המיוחד בתקן המפורטים בקריטריונים עומד המוצר אם רק יעשה וכזאת 

 
 מוצריה את לכנות הנתבעותכל אחת מ בחרה מדוע ,מיוחד תקןנקבע  למלח אםב ,השאלה נשאלת .03

 ?הדין להוראות בניגוד בכינויים
 

קיימים  את המוצרים נשוא בקשת אישור זו, אינם הנתבעותמכנות בהם המוצרים  שמותיצוין כי,  .02
 ובחרבהם  כינויים. הדיןהמהווה עבירה על הוראות   "מלח ים..", סדרת המוצריםכינוי   .מלחבתקן 

את  לרכוש ,לצרכןלהטעותו במכוון ולגרום /או ואלא לרמות את ציבור הצרכנים  ,לא נועדו הנתבעות
מיוחדים שסומנו בניגוד לדין האוסר את  מוצריםכי אכן עסקינן במתוך סברה והסתמכות   המוצרים

נוספים.  כל אלה מביאים את הצרכן לידי סברה, כי המוצרים  ציון איכותם ו/או הוספת חומרים 
במאות  במחיר גבוה יותרמצדיקים רכישתם של המוצרים ושלכאורה  שונים מהמוצרים הרגילים

 .  אחוזים
 

 אמון יתןי מזון, מוצרי הרוכש הסביר שהאדם, והינה תהיהיאת הוראות הדין  בקבעו, המחוקק כוונת  .11
פי  עלומהותו, יכיל את מרכיבי המזון  המזוןאת תוכן  יאפייןלפניו  המוצג המזון ששם בכךביצרן  מלא

 0' סלא בכדי, הוראת . על הוראות הדין והתקן המיוחד יוצרמהמזון ן אמון מלא שוכהוראות הדין 
"העלול  כי אין צורך בהטעיה בפועל אלא די במעשה ו/או מחדל  תוקובע המחמירהגנת הצרכן  לחוק

מוצר שיוצר על פי התקן ועל פי הוראות כן". מטרתו של איסור זה להבטיח כי הצרכן יקבל להטעות צר
"העלולים ו/או ניסיונות הטעיה  יסיונותלמנוע נ. כל אלה נועדו מידע מלא ואמיתיהדין וכן יקבל 

 מקום בו נעשים, כבמקרה שלפנינו, מעשים המהווים ,את הציבור. יפים הדברים שבעתיים" להטעות

   . לעשיית עושר ולא במשפט מכוון בכוונתלהטעות את הצרכן  המטרתש תימהותפוזיטיבית ו יההטע

 

 :הצדדים ב.

 . ביתו ומשפחתוהאישי ו/או עבור בני לשימושו  יםהמוצראת צרך ו/או  רכש התובע   .09

 .ו/או מרשתות השיווק המובילות במדינת ישראל יצרנית מזוןהינן מ הנתבעות  .00

ו/או מכרה ייצרה ו/או שיווקה ו/או הפיצה ו/או  הנתבעותכל אחת מבמועדים הרלוונטיים לתובענה  .50

 .תביעה  נשוא יםאת המוצרייבאה 

 

 רקע עובדתי: ג.

במחירים מופקעים תוך הטעייתו לסבור כי מדובר  התביעה  נשוא יםרכש  ו/או צרך את המוצר התובע  .51

במוצרים מיוחדים, בריאים ואיכותיים יותר בעלי סגולות מרפא שיש בהם סגולות רפואיות שיש בהם 

  כדי לעודד שימוש וצריכת יתר של המוצרים. 

בפני ומציגה הציגה תוך ש להטעיית הציבור ובניגוד להוראות הדין הנתבעותלצורך התעשרותה פעלה  .50

מכילים רכיבים הנ"ל המלח  כי סדרת מוצרי , כולו ליצור את הרושםכל , המיועד הקבוצה מצג מטעה

המלח ו/או ממוצרי  שבפיקוח אחריםהמלח  ממוצרי, השונים יותר בריאיםאיכותיים ו/או מיוחדים, 

 חקוקות.  תוך הפרות חובות , הכול חברות אחרותע"י  המיוצרים 

 

", בניגוד להוראות הדין היא רק ]..[מלח ים...בשם "מוצרים בכינוי  המשיבותאלא מאי? התנהלות  .55

וציבור  תובע. המעשה החמור ביותר מבחינת ההמשיבותשל להתנהלותן כל הנוגע "קצה הקרחון" ב

את הוראות תקן מלח וכן גובה בגין מוצרים אלה מחירים הפרו חוקים  וכן  הנתבעותא  שוהצרכנים ה
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כל אחת מהנתבעות ,בשלה , בכך סת חוק הפיקוח והמחירים שנקבעו בחיקוק ומופקעים תוך רמי

 . בניגוד להוראות הדיןפעלה ופועלת 

 

 –בריאות הציבור מזון  תקנות. על  פי הדין להוראות מנוגדת, יוד כגון, תזונהתוספי  הוספתכן,  כמו .50

אלא אם ההוספה עומדת בכל הדרישות של תקנה זו,  תזונהתוספי תזונה, חל איסור להוסיף תוסף 

 הווהמ, ות תוספי תזונה, ללא ציון האזהרות הקבועות בתקניוד תהוספ .ובכללן סימון מיוחד ויעודי

 הפרת חובה חקוקה שמטרתה להגן על שלום ובריאות הציבור.    

 

 הכיתוב המטעה על האריזה הינואשר לפי ) יוד של תוספתהמופיע על אריזות המוצרים בדבר   הסימון .53

 כנדרש, להוכחה ניתן שאינו כיתוב מהווהומסייע לתפקוד תקין של בלוטת התריס(   תורם לכאורה

  . "כל סימון יהיה נכון, לא מטעה וניתן להוכחה"כי: הקובע  5.5סעיף  ,1103 בתקן

 

לתפקוד תקין של בלוטת ומסייע  תורם לכאורה הינושהמוצר הכיתוב המטעה על האריזה כמו כן,  .52

 להענקת סגולות ריפוי ו/או  מרפא למוצר.  לאיסור הפרת הוראות הדין באשר  מהווה התריס

 

, תוך  ושאר חברי הקבוצה המיוצגתהכשלת התובע הוא  שבכותרת,הבקשה נשוא תובענה העניינה של  .55

כינוי ל ים באשרצרכנציבור ה הטעיית  -הפרת חובות חקוקות באשר לסימון המוצרים ובכלל זה 

רשלנות הטעיה מכוונת ו/או , על ידי ביצוע מעשי ורכיבי המוצרים הנמכרים םטיבם, איכותהמוצרים, 

 חקוקות החלות עלהחובות הפרת תוך המוצרים כנדרש בהוראות הדין האי סימון ים בשל מחדל/או ו

   נשוא התובענה .  יםלמוצר באשר הנתבעות,

 
 עילות התביעה  ד.

 עילות התביעה וטענות התובע כלפי הנתבעת: . 4ד.

 

 :4984-"אהתשמ,  הצרכן הגנת חוק
 

 הצרכן של מצוקתו ניצול ואי סימון, הגילוי חובות, הטעייה איסור

 אודות מטרתו של חוק הגנת הצרכן, אמר בית המשפט העליון: .59

מטרתו של חוק הגנת הצרכן היא להגן על הצרכן מפני מעשי מרמה, עושק והטעיה "
ולהבטיח כי בעשותו עסקה יעמוד לרשות הצרכן מידע, מלא ככל האפשר, על טיב 

בהינתן מידע מלא  ינה כהיהעסקה ועל פרטיה. ההנחה העומדת בבסיסו של החוק 
ך נכללה כטיבה ורצויה. לשם והוגן יוכל הצרכן לכלכל את צעדיו ולהתקשר בעסקה מי

ל דבר "העלול להטעות צרכן", איסור כ, נקבע בו האיסור על החובהבחוק חובת הגילוי 
דיעתו את השפה, יעל ניצול מצוקתו של הצרכן, חולשתו הגופנית או הנפשית או אי 

)ראו דברי ההסבר בהצעת חוק הגנת  וכן איסור על הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו
 1000-(, תשנ"ד5(, הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מסי 500)בעמי  1090-"םהצרכן, תש

ואילך;  0590)תשנייד(  150והדיון בקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק זו )ד" ב 
 (( ."15.5.1000ישיבה מיום 

 .811, עמ' 181( 1פדנו)עיריית ירושלים, נ' אזוב דליה  3613191.א. ע-ב

פורשו  הדברים ה לפי חוק הגנת הצרכן כדין עילת ההטעיה לפי דיני החוזים.ודוק, אין דין עילת ההטעי .39
 :609- 608, עמ' 600( 1פ"ד), בע״מ לתקשורת הישראלית ההברה בזקנ'  ארד שלום 2837/98"א ברע

 
"הטעיה נוצרת כאשר קיים פער בין הדברים הנאמרים )או המוסתרים( לבין המציאות. 
הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות: האחת, הטעיה במעשה על דרך של מצג שווא הכולל פרטים 
שאינם תואמים את המציאות; והשנייה, הטעיה במחדל, קרי: אי גילוי פרטים מקום שיש 

; ד' פרידמן ונ' כהן 225ני חוזים )מהדורה שנייה, תשנ"ה( חובה לגלותם. )ראו: ג' שלו די
 איסור של כדינו החוזים דיני לפי ההטעיה עילת דין אין: ודוק(. 787חוזים )תשנ"ג, כרך ב'( 

 נדרש ההטעיה עילת שתתגבש מנת על החוזים שבדיני בעוד הצרכן הגנת חוק פי על ההטעיה
 החוזים לחוק 15 סעיף: ראו) בחוזה התקשר זו טעותו ובשל טעה אכן להטעיה הטוען הצד כי
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 כל על חל והוא יותר רחב הצרכן הגנת חוק מכוח שהאיסור הרי(, 1973 תשל״ג(, כללי חלק)
לחוק הגנת הצרכן  2/ה: סעיף י)רא בפועל הוטעה לא הלה אם גם" וצרכ להטעות העלול דבר"

 ("326, 309( 3בנק משכנתאות לישראל בע"מ נ' ליפרט, פ"ד מז) -טפחות  1304/91וכן ע"א 
 

ו/או מכילים רכיבים  תוספי תזונההמכיל בעל סגולות מרפא ו/או הצגת המוצר נשוא התביעה כמוצר  .00

הנה הפרה בוטה של , השונים ממוצרי המלח אחרים שבפיקוח, יותר בריאיםאיכותיים ו/או מיוחדים, 

)להלן: "החוק"( האוסר על עוסק,  1091 –לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א  0האיסור הקבוע בהוראת סעיף 

 במעשה או במחדל, לעשות מעשה, העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה.

 

א בע"כב' הנשיא ברק קבע בהקשר זה  לחוק הגנת הצרכן מתייחס למצג ש"עלול להטעות". 0סעיף  .01

לחוק אינו דורש הטעיה  0"סעיף  )להלן: "ערעור ברזני"( כי: 390( 0, פ"ד נ"ה )ברזני נ' בזק 4900/90

טרתו של איסור זה פיו הוא עשיית דבר 'העלול להטעות צרכן'. מ-הלכה למעשה. כל שנאסר על

 (. 593( 2ברזני נ' בזק, פ"ד נ"ז ) 3510/01)ר' גם ד"נ  להבטיח כי הצרכן יקבל מידע מלא ואמיתי"

 

)להלן: "עניין ברזני"( נקבע  מ"בע לתקשורת הישראלית החברה בזק נגד ברזני יוסף 0803/98"א ברע .00

די להראות כי החומר הפרסומי מטעה ואין צורך שכאשר מדובר בתובענה שסעדה אינו פיצויים, 

 ממש.  להוכיח הטעיה של

פיו הוא עשיית דבר "העלול -לחוק אינו דורש הטעיה הלכה למעשה. כל שנאסר על 0סעיף "
להטעות צרכן". מטרתו של איסור זה להבטיח כי הצרכן יקבל מידע מלא ואמיתי. האיסור 

 לחוק אינו איסור "תוצאתי"; הוא איסור "התנהגותי".  0שנקבע בסעיף 
 

סימון אי ייצור ו/או  שיווק ו/או מכירת המוצרים בניגוד לדרישות התקן ו/או להוראות הדין ו/או   .05

הסימונים הנדרשים לגילוי העובדות ו/או  גילוי ו/או הסתרתכנדרש בהוראות הדין ו/או אי מוצרים ה

 .  החוקלהוראות בניגוד , הנעשות הפרות חובות חקוקות מהווה  מעין הצרכן,  /הסתרתםבהצגתם

  

"מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך : "צרכן" כהגדרת המונח בחוק הגנת הצרכןהנו התובע  .00

במועדים הרלוונטיים לתובענה רכש  וצרך  התובע עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי". 

 . משפחתוהאישי ולשימוש בני לשימושו נשוא התביעה  המוצראת 

 

שמוכר נכס או נותן שירות  מי" - הנה "עוסק" כהגדרת המונח בחוק הגנת הצרכן הנתבעותכל אחת מ .13

 ".יצרןדרך עיסוק, כולל 

 במסגרת דין וחשבון, אשר ,הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגןראוי לצטט את דבריה של  .02
בעניין מהותם וחשיבותם של דיני הגנת הצרכן  0010בשנת  וגש לממשלת ישראל, על ידי הרשותה

 ואכיפתם, כלהלן:
 

מטילה החקיקה הצרכנית חובות מוגברות על העוסקים כלפי צרכנים  בעיקרה"
סימון ואי ניצול מצוקתו של הצרכן. חוקים אלה  ,וביניהן: איסור הטעיה, חובות גילוי

באים ליצור שכבת הגנה מיוחדת, לצרכנים המתקשרים בהסכמה עם ספקים לרכישת 
 מוצר או שירות... 

 
 על להגן המשני המחוקק וכן הראשי חוקקהמ בחר  אלה מגן חוקי...באמצעות 
 ההגנה את לספק יכול לא החוזים שחופש במקום הצרכנים של האינטרסים

 ".הנדרשת

 
    .'ה כנספח,  0010"ח השנתי של הרשות לשנת הדו מתוך הרלוונטי העמודמצ"ב  ...
 

ו/או כינויים בכינויים מטעה  ןבאופהוראות הדין ו/או הצגתם בניגוד לסימון המוצרים אין חולק, כי  .05

ו/או  המכיר .הגנת הצרכן )א( לחוק0עניין מהותי כמשמעו בסע' מהווה  מטעים בניגוד להוראות הדין 

המוצרים סומנו ו/או יוצרו ו/או שווקו חרף העובדה כי  התביעה,  ינשוא יםהמוצרו/או הפצת  שיווק
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וגורמים לו להסתמך צרכן המטעים את /או וו/או אינם עומדים בדרישות התקן ו/או בהוראות הדין  

 , מהווה הטעייה של צרכן בעניין מהותי:על המצג לרכישת המוצרים
 

]תיקונים: התשמ"ח, התשנ"ג, התשנ"ט, התש"ס,  הטעיה"איסור 

 ([0התשס"ו )מס' 

במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך  -.)א(לא יעשה עוסק דבר 0

להטעות צרכן  העלול -אחרת, לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

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

 ענינים אלה כמהותיים בעסקה:

 ;ירותש או נכס של והסוג הכמות, המהות, הטיב (4)

 של נכס; והמרכיביםהמידה, המשקל, הצורה  (0)

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

 ... ;בהם הכרוכים והסיכונים

 :השירות או הנכס של המסחרי הכינוי או השם ( 0)

 למכירתו או הנכס לייצור שניתנו ההרשאה או העידוד, החסות (47)

 ;השירות למתן או

 ;לדגם או למפרט, לתקן השירות או הנכס של התאמתו (44)

שיש ימכור עוסק, לא ייבא ולא יחזיק לצורכי מסחר נכס  לא)ב( 

 ולא ישתמש בנכס כאמור למתן שירות". בו הטעיה

 .הוראות סעיף זה יחולו גם על פרסומת)ג( 

 

איסור ההטעיה בא להגן על זכותו של הצרכן לבחור את המוצר המתאים לו, טיבו, מהותו והרכיבים  .09

מידע מלא ומבוסס ולבל יתקשר בעסקה שאינה ראויה ו/או אמון מלא בעוסק למסירת בו על בסיס 

כדאית מבחינתו. עוד נועד האיסור להגן על זכותו של הצרכן לדעת מה הוא צורך ו/או רוכש ובפרט 

 כאשר מדובר במוצר אותו מכניס אדם לגופו. 

 

לחוק הגנת הצרכן  והטעתה את  0ברגל גסה את הוראות ס'  המשיבותכל אחת מבמקרה דנן הפרה  .00

 הצרכן בעניין מהותי ותוך כדי דריסת הוראות הדין אחת לאחת: 

שמלח המחוקק קבע בהוראות תקן מלח ולכן במלח מדובר  -  ", כמות והסוגומהות הטיב"( 4).)א( 0

הכמות נקבעה בתכולה תוספי תזונה וכמו כן, ו/או יוד למלח אסור היה להוסיף לא יכיל חומר זר ולכן 

 .של המוצר, שנמכר בתכולה שונה

 , הינה בניגוד לדין.יודולכן הוספת מלח הינו המותר בתקן הרכיב  -  "הרכיבים"( 0.)א( )0  

מלח  והנתבעת, בייחוסה סגולות מרפא למוצר הרכיב הינו  -  "והתועלת... השימוש"( 1.)א( )0  

מעודדת לכאורה את הצרכן לצרוך מלח ו/או מטעה אותו שלכאורה המלח לא יזיק לו לבריאותו אלא 

מטעמי מלח צריכת שממעיט באדם ההפך ובכך גורמת לצרכן הנאיבי לצרוך מלח "לבריאותו". 

   דנן הוא יכול לצרוך לבריאותו.   יםלחשוב שאת המוצרמוטעה בריאות, עלול להיות 

, תקן  מלח תקןדרישות לוהכינוי הינם בניגוד גמור  השם  -  "המסחרי והכינוי השם"( 0.)א( )0 

וזאת לצורך הטעיית  הצרכן הגנת צובור לפי הקבוע בתקן מיוחד צהקובע שיש לכנות את המו 4413

  . ע"י הנתבעת הצרכן

מיוצר בניגוד לדרישות תקן מלח ותקן המוצר  -" לתקן השירות או הנכס של התאמתו( "44.)א( )0

   . המיוחדתקן ההינו בניגוד להוראות וכינויו סימון המוצר כן . כמו אינו תואם את הוראות הדיןו 1103
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לא כל שכן כאשר   להטעות צרכן" העלול" שאףאיסור הטעיה מצד המחוקק הינה ונקבעה כדבר   .30

אשר גרמו לתובע להסתמך  ,בהטעיה פוזיטיבית, תוך הפרות חובות חקוקות -מדובר, בהטעיה מכוונת 

דורש הוא השבה  ,ולכן את המוצר כושרולמדובר במוצר איכותי, מועשר ובריא יותר  ולכאיעל המצג 

 שאינו"רגיל",  מלחהלו לבין  ושנמכרהמיוחדים  מלחה מוצריההפרש במחיר בין כספו בגין  של חלקית

 .מהם מהותית שונה

      

(   קבע בית המשפט קבע כי על מנת להוכיח את עילת 0005) 593( 2נז ) ברזני נ' בזק, 3040/74בדנ"א  .31

יסודות: הטעיה, נזק וקשר סיבתי.  להלן ניישם  5ההטעיה על פי חוק הגנת הצרכן יש צורך להוכיח 

 ות מתקיימות: זאת בענייננו ונראה כי העיל

כל מכירת מוצר "דומה" במחירים מופקעים בנגוד לחוק הפיקוח, תוך ש: יסוד ההטעיה .א

הטעתה את לקוחותיה לגבי הטיב, המהות, הסוג והמרכיבים של המוצר,  הנתבעותאחת מ

כמוצר בריא יותר בעוד בעל סגולות מרפא ו/או איכותי יותר ו/או אשר הוצג כמוצר 

, הינה כינוי איכותהצגת המוצר באמצעות  ,לא זו אף זו .איננה נכונהשעובדתית טענה זו 

חלק מן  מסוכנת לבריאותאף אף יתכן שהינה ומעודדת צריכת מלח  ,מופרזת, מיותרת

יתרה מזו, מכירת המוצרים במחיר מופקע ממחיר שנקבע בפיקוח מזכה את . הקבוצה

קוח לבין המחיר שנגבה חברי הקבוצה, לכל הפחות בהפרש המחיר בין המחיר שבפי

 בפועל בניגוד להוראות הדין. 

מוצרים תוך הסתמכות על מצג מהותי את ה: הלקוחות ניזוקו מכך שרכשו יסוד הנזק .ב

זכאים והטעיה פוזיטיבית, שלכאורה המוצר מכיל סגולות מרפא ו/או בריא יותר ולכן הם 

נומיה שלהם בבחירת להשבה. כמו כן נפגעה יכולתם לקבל החלטה מושכלת ונפגעה האוטו

, לא כל המזון שאותו הם רוכשים ושאותו הם מכניסים לגופם ולגופם של בני משפחתם

רבית היומית ישכן כאשר בנסיבות של צריכת המוצר בכמות הגדולה מהכמות המ

 . אף עלול לסכן את בריאותם כפי שיפורט בהמשך ,המותרת

ומה למבקש, רבים מן הצרכנים בד –קיים קשר סיבתי בין ההטעיה לנזק קשר סיבתי:  .ג

כל .  כך שבריא יותר ובעל סגולות מרפא -המטעהרכשו את המוצרים בהסתמך על המצג 

ברגל גסה את הוראות  ההפר ,מחד הבקיאה בתקנים ובהוראות הדין הנתבעותאחת מ

יכולה הייתה לצפות את הנזק, ואך ראוי לדרוש ממנה  הדין והחובות החקוקות ו/או 

עוסקים ביצור מזון את בהציבור נותן בה וככל שצור מזון וימי שעוסקת בילצפות נזק כ

 מיוצרים על פי הוראות הדין.    האמונו שהמוצרים המיוצרים על יד

 

הן ולחוק הגנת הצרכן  0פוזיטיבית ומכללא,  הן הפרת הוראות  ס' הטעיה ב מדובר  -  רואותה עינינו .30

פער בין הדברים הנאמרים )או המוסתרים( לבין בוהפרת החובות החקוקות בשאר הוראות הדין 

מהותיים של המזון ומאידך  פרטיםהו/או אי גילוי  טשטושהטעיה במעשה על דרך ב מדוברהמציאות. 

כינוי  ים נשוא בקשת אישור זו. את הצרכן לרכוש את המוצר להטעותשמטרתו  מטעההצגת מצג 

בתוספת תוספים ו/או מינרלים ות מרפא ו/או , תוך יחוס סגול בשם המזון המוצרים כמתואר לעיל

   של הציבור.  פוזיטיבית הטעיה  המהווו/או ויטמינים 

 

 התביעה ראויה כי( נאור ומרים לוין שלמה השופטים) דעות, , ברוב העליון ש"ביהמ בהלכת תנובה פסק .35

 שהמדובר די בכך אלא הנתבע בנזק להכיר בכדי ממשי פיזי בנזק צורך אין וכי, ייצוגית כתובענה לדיון

  .נפש" ועוגמתמוראלי  נזק"ב וכן "לגופו יכנס מה לקבוע זכאי אשר, הפרט של באוטונומיה בפגיעה"

יותר ו/או בעלי סגולות מרפא הינה  יםלצרוך אותם כמוצרים בריא ,סגולות מרפא למוצרים דנן תהענק
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את הוראות הדין ביקש לאסור הטעיה פוזיטיבית לעודד צרכנים לצריכת מלח כאשר המחוקק בקבעו 

  .גולות מרפא למזון במטרה לשמור על שלום ובריאות הציבורסהוספת כינויים איכותיים וכן איסור ב

 

מאידך, בהפרת חבות חקוקות אלה מעודדת את הצרכן לצרוך את המוצרים בניגוד לכוונת  הנתבעות .45

עלולה  אף ש מיה של הפרטפגיעה קשה באוטונוהמחוקק שביקש לאסור זאת. לפיכך , מדובר ב

  . סכנה לבריאותולגרום 

 

)ב( לחוק הגנת -)א(0בסעיף  והטעיית הצרכן בעניין מהותי כמשמענדונה מקרה בו  בעוד מדובר לצערנו .33

, כפי שנהגה ו/או נוהגת "פרסומת על גם יחולו זה סעיף)ג( לחוק קובע כי "הוראות 0וסעיף . הצרכן

  .לעת, בכל מדיות הפרסוםלפרסם את מוצריה מעת  הנתבעות

 

פרסמה ו/או שיווקה ו/או הפיצה ו/או מכרה את הינה עוסק כהגדרתו בדין אשר  הנתבעותכל אחת מ .32

בשמות שהתקן המוצרים הן בפרסום והן על גבי אריזות המוצרים, כינוים של באמצעות  יםהמוצר

 לכנות.אינו מתיר 

 

 להטעיה בפרסומת.  הנתבעותלחוק הגנת הצרכן קובע את אחריות  5ס'   .35

 

 " אחריות להטעיה בפרסומת"  0ס' 

  0הייתה הטעיה בפרסומת , יראו כמפירים את הוראות סעיף ( א)0

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

 לפרסום וגרם בכך לפרסומו"

 : וחובת הגילויאיסור ניצול מצוקת הצרכן  קובעלחוק הגנת הצרכן,  0 -ו 5סעיף לא זו אף זו,  .39
 

 "איסור ניצול מצוקתו של הצרכן"  4' ס

במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך  -( לא יעשה עוסק דבר ב)

אחרת שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן, בורתו או הפעלה בלתי הוגנת עליו, 

הכל כדי לקשור עסקה, בתנאים בלתי מקובלים או בלתי סבירים או לשם 

 העולה על התמורה המקובלת" קבלת תמורה

 

 "חובת גילוי לצרכן"  1' ס

( עוסק חייב לגלות לצרכן כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת 4) א

 . סהידועים לו, המפחיתים באופן משמעותי מערכו של הנכ

 

גדולה  מזון. דווקא על רקע היותה יצרנית אין דין ואין דיין נתבעותכל אחת מהכנטען לעיל, ל .30

כאחת לא לעשות שימוש בכוחה הרב, הוראות הדין ו להקפיד על  הנתבעות שומה על, ודומיננטית בשוק

למכור לו מוצרים בעלי סגולות מרפאה  ,צל מצוקתו של הצרכןעל מנת לנ ,מן החברות הגדולות במשק

למרכיבי  פרטים מהותיים באשרלגלות  לאמידע ו/או להסתיר ממנו ו/או במחירים יקרים יותר ו

 גם על איסור ניצול מצוקתו הנתבעותת ו, בנוסף להטעיית הצרכן  עוברלפיכך . םותוכנ םהמוצר, מהות

 בפרטים מהותיים לגבי רכיביו ותוכנו של המוצר.  מדוברוחובת הגילוי, שהרי  של הצרכן

 

תערובת מלחי ים "מלח ים עם יוד" ו/או "יטען כי הפרסומים בדבר היות המוצרים המכונים התובע  .67

ו/או מי כל אחת מהנתבעות שפורסמו ע"י  המצגים. יםמטע  מלח ים עדין""פחות נתרן" ו/או  30%

 בריאותולכאורה תורם ובכך לכמלח בעל סגולות מרפא ו/או בריא יותר את המוצר המציגים מטעמה, 
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תקנות  :חומכ הן  ,לחוק הגנת הצרכן 0. הטעייה זו אסורה הן מכוח הוראות סעיף מטעה, של הצרכן

, צו הגנת  מלח תקן ,1978-בריאות הציבור )מזון( )איסור ייחוס סגולות ריפוי למוצר מזון(, תשל״ח 

 לא, נכון יהיה סימון: "כל  4.4  בסעיף הדורש" מזון"סימון  4413 תקןכוח מהצרכן סימון ואריזה , 

 .ותוספי תזונה מזון תוספי הציבור בריאות תותקנ מכח כן ו "להוכחה וניתן מטעה

 

כוונה הייתה ויש  נתבעותכי לאת החובות החקוקות המוטלות עליה, יש להסיק  הנתבעותבהפרת  .64

 במוצרכי מדובר להביאו לידי סברה ע"י כינוי המוצרים בכינויים אסורים ו/או להטעות את הציבור 

 הצרכן לבריאותכולו לתרום  מוצר המיועדאיכותי יותר, בריא יותר, טוב יותר, בעל סגולות מרפא ו/או 

אינם בפיקוח ו לבדל אותו משאר המוצרים ה"פשוטים" אשרעל מנת , )להלן "סימונים אסורים"(

ובכך לעודד את צריכתו  במיוחדבריאים בדבר היותם  אשוומתיימרים להציג בפני הצרכן טענות 

מוליכה שולל את ציבור הצרכנים, אף  , הצגת הפרסום בצורה זו על גבי האריזה .ורכישתו של המוצר

גם מדובר לא רק במצג העלול להטעות אלא בהטעיה פוזיטיבית שעצמו ובסופו של יום, התובע את 

 )ג( לחוק הגנת הצרכן.   0הווה הטעיה לפי ס' בגינה מהפרסום 

   
נשוא התביעה ו/או  יםו/או משווקת ו/או מפיצה ו/או מוכרת את המוצרכיצרנית  הנתבעותכל אחת מ   .20

להטעיה באריזה בהתאם להוראת סעיף אף ו/או מעצבת את האריזה, אחראית  םהאחראית לאריזת

 לחוק הגנת הצרכן: 2

 "אחריות להטעיה באריזה

יתה הטעיה בעיצוב הנכס או באריזתו, על גבי האריזה או במצורף יה .)א(6 
את הוראות סעיף  לה, יראו גם את היצרן, היבואן, האורז והמעצב כמפירים

0."  
 

שהצרכן יסבור  במטרה ובאריזתובכינוי ובעיצוב המוצר  באריזה הטעיהל הנתבעות אחריותב מדובר .25

רכיבים מכיל הבעל סגולות מרפא , מועשר ובריא יותר ,מיוחד מלחבאלא רגיל  מלחמדובר ב כי אין

לגרום . המטרה מאחורי הצגת מצג שווא זה הינה רגיל  מלחבאלו הנמצאים נוספים ובריאים יותר מ

  . , ולשלם עליו מאות אחוזים יותרהרגיל מלחולא את ההמיוחד  מלחלצרכן לרכוש את ה

 

כאשר על האריזות נרשמו , התובע  רכש  ו/או צרך את המוצרים בהסתמך על הצגתם על גבי האריזות   .20

ועשירים יותר,  בריאיםהמציגים את המוצרים בפני הצרכן, לכאורה כמוצרים  האסורים הכינויים 

 במקום מרכזי ודומיננטי על גבי האריזות, שאינו משאיר ספק לגבי תוכן המוצר.   

 

 

 : ( לחוק הגנת הצרכן קובע0א ) 15סעיף  .63

 

 :אריזתםטובין ו ימוןס

 "בדבר פרטים להם במצורף או לצרכן המיועדים טובין גבי על לסמן עוסק על" (א. )40

    ..... 

שם היבואן, מספר זהותו  –היצרן, מספר זהותו ומענו ואם מצרך מיובא  שם( 5)
 ומענו"

 היסוד שמהם הוא מורכב." מריוחהמצרך ופירוט  כמות( 1)        
 

על גבי האריזה  את מספר זהותה להעלים מ בחרה  כאשר הנתבעותע"י  גסה ברגל נרמס זה עיףס גם .22

, ובל נקל ראש משום שגם בזאת יש כדי הטעיה ולכן המחוקק דרש סימון מוצרים בניגוד להוראות הדין

 ובכלל זה פרטי העוסק למנוע הטעיית הצרכן.   
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"המפתה" והמטעה את  בכינויפעולת התובע לרכישת המוצר, בהסתמך על המצג  – התובע הסתמכות .60

הפרות באת היסוד העובדתי ויוצרת קשר סיבתי בין המצג לנזק. לפיכך,  מדובר  מהווה, יםהמוצר

מעל לכל ספק ברי כמהותי בנסיבות המקרה  שנחשבחובות חקוקות שמטרתן להגן על הציבור, בעניין 

הוטעה לרכוש את אכן התובע שמקבל המצג וקיימת חזקה  -להשפיע על פעולת התובעש בו כדי שי

כתוצאה מרכישת שנגרם לו זכאי הוא לפיצוי בגין הנזק פיכך, ול המצג עלו המוצר תוך הסתמכות

 המוצרים אותם רכש.   

 

כל אחת הוכח מעל לכל ספק: יש הפרות חובות חקוקות, יש הטעיה, יש נזק ויש קבוצה ולכן תואיל  .29

 .לפצות את התובע וחברי הקבוצה שהסתמכו על  המצג המטעה לרכישת המוצר הנתבעותמ

 

דנן אין ספק שהתובע הוכיח כי מדובר בהטעיה מהותית ו/או בהטעיה מכוונת, בשם המזון, במקרה  .20

בעיצוב המוצר ובשם קשר סיבתי בין המצג המטעה קיים כן כי ובמחיר ו ברכיבים, במהות , בתוכן

 . לתובע מולבין הטעות והנזק שנגרהמזון שהטעו אותו והובילו אותו לרכישת המוצר, 

 

 החוזים חוק
 

 חוזה והפרת לב תום חוסר, גילוי אי, הטעיה לפי עילות
 

)להלן: "חוק  1055 - התשל"ג  ,הוראות חוק החוזים )חלק כללי(מכוח למבקש עילות תביעה נוספות  .50

פרסום הפרת חובת תום הלב בשלב הטרום חוזי והחוזי. בנוסף, והחוזים"( בגין הטעיה ו/או אי גילוי 

במטרה לגרום לצרכן להעדיפו על פני מוצרים ו/או סימונים אסורים מצג שווא המוצר נעשה תוך הצגת 

תרופות ה לקבלת התובע חוזה המזכה את  חובה חקוקה והפרת הפרתמהווים  הנתבעות. מעשי אחרים

 תרופות"(. -)להלן: "חוק החוזים  1050-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( התשל"אהנזכרות ב
 

לסימונים באשר הטעיה נשוא התביעה עקב  יםהמוצרוחברי הקבוצה רכשו ו/או צרכו את  התובע  .51

, במיוחד מועשריםו בריאיםאיכותיים, הצגתם כמוצרים  ו/או יםהמוצרשל  םלאיכותהאסורים, 

כל אחת הטעייה ישירה ומכוונת מצד פעולת הטעייה זו של התובע והקבוצה המיוצגת על ידו היא פרי ו

 לחוק החוזים. 13-ו 10ו/או מי מטעמה כמשמעה בסעיף  הנתבעותמ

 

בניגוד בסימונים אסורים באשר להצגת המוצרים ו/או כינוי המוצרים  פוזיטיבית בהטעיה מדובר .50

 העובדותגילוי  אי בשללחוק החוזים  41במחדל כמשמעה בסעיף  בהטעיה מדוברלדין. לחלופין, 

מלח המוגדרים כ" –צרים נשוא בקשת אישור זו המושל " סימונם"הרלבנטיות כי הלכה למעשה, 

הטעתה  הנתבעותכל אחת מ   .בוצעה תוך הפרת חובות חקוקות במטרה להטעות את הציבור "מיוחד

מיוצר  שאינו שונה ממלח רגיל, אך למרות זאת מלחו/או הסתירה מעין הצרכן את העובדה שמדובר ב

 להוראות הדין.  תקן מלח ובניגוד לו/או נמכר ו/או משווק 

 

החובות  ההפרבכך שהפרה את חובת תום הלב כלפי התובע וחברי הקבוצה שכן  הנתבעותכל אחת מ .55

בדרך מקובלת  היא  לא נהגה , הפרת הסימונים האסוריםלצור המוצר ו/או ייבכל הנוגע ל החקוקות 

ה את החוזה בדרך לחוק החוזים ולא קיימ 10ובתום לב במשא ומתן לכריתתו של חוזה כאמור בסעיף 

לפצות  הנתבעותכל אחת מלחוק החוזים. לפיכך, חייבת  50מקובלת ובתום לב, בניגוד להוראות בסעיף 

את התובע ואת חברי הקבוצה בגין הנזק שנגרם להם עקב רכישת ו/או צריכת המוצר ו/או להשיב להם 

 את עלות שוויו של זה.
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 לחוק החוזים קובע: 10סעיף 

  ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך במשא )א( .10   
 .לב ובתום מקובלת         

  לב חייב לצד השני -שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום צד )ב(    
 עקב כריתת  או ומתן המשא עקב לו שנגרםבעד הנזק  פיצויים         
 )תרופות בשל  החוזיםלחוק  10-ו 15, 10, והוראות סעיפים החוזה        
 .המחוייבים, יחולו בשינויים 1050–"אתשלחוזה(,  הפרת        

 :קובע החוזים לחוק 50 סעיף

של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב;  בקיום .50   
 .מחוזה הנובעת בזכות השימושהדין לגבי  והוא   

 

בחובו פרמטרים בסיסיים ועקרוניים כגון תום לב, מאגד וחוק החוזים הנו חוק דיספוזיטיבי במהותו  .50
לצד אשר כלפיו בוצעה ההפרה מעניק חוק החוזים, תרופות וסעדים שונים וסעיפי החוק ו אי הטעייה

 מדברים בעד עצמם:  

 

 טעות

מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד  )א(. 41
 עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה.השני ידע או היה 

מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד  )ב(
השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הצד שטעה, 

יב את לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחי
 הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה.

  

 הטעיה

מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי  .13
גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי -לרבות אי -לבטל את החוזה; לענין זה, "הטעיה" 

 על הצד השני לגלותן.הנסיבות היה 

 

 עושק

מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חולשתו  .19
, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, וניסיונהשכלית או הגופנית או חוסר 

 רשאי לבטל את החוזה.

 

 ביטול חלקי

הרשאי לבטל לא היה מתקשר בחוזה לולא העילה, רשאי הוא לבטל אולם אם יש להניח שהצד .... .49
 את החלק האמור או את החוזה כולו.

 

 השבה לאחר ביטול

תה יואם ההשבה הימשבוטל החוזה, חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה,  .01
 לשלם לו את שוויו של מה שקיבל. -בלתי אפשרית או בלתי סבירה 

 

 תרופותשמירת 

 אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מכל תרופה אחרת. .00

 

בשל העובדה כי מערכת היחסים החוזית בין העוסק לצרכן הנה מערכת יחסים בלתי שוויונית מיסודה,  .53
המחוקק ראה לנכון להחיל על מערכת יחסים זו חוק ספציפי נוקשה וקוגנטי, חוק הגנת הצרכן לרבות 

ם יצמתיועל זכויותיו של הצרכן הנאלץ להתמודד דרך קבע עם העוסקים הע מורשלתקנותיו, אשר נועד 
 השונים.
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מאחר והתובע הוטעה באשר   ולכן נתבעותבין התובע לעסקה נרקמה ש חולק איןפי חוק החוזים,  על .52
( באשר לטיב המוצר, ובהוספת רכיבים בניגוד לדיןשל המוצר ומחירו לפרט מהותי בעסקה )שמו וכינויו 

עת לכדה את המבקש , משולה לעושק מובהק הנתבעותמהותו ואיכותו ובשל העובדה כי התנהלות 
משום כך  עוולה המגבשת נזק מובהק,  שלמטעים, הרי עסקינן במהותה בסימונים וכלל הצרכנים 

פחות את ו/או לכל הבעד המוצר אשר רכש  םשל התמורה ששיל מלאהלהשבה  ועותר דורשהתובע  
 .)בהתאם לדיני הנזיקין(ההפרש בין המוצרים המיוחדים דנן לבין "המוצר הרגיל" 

 
נסיבות אלה מצביעות כי המבקש וקבוצת הצרכנים אותה הוא מייצג רכשו את המוצר עקב טעות שהיא  .55

. על המקרה חלות הוראות סעיפי חוק החוזים לעיל ) חלק הנתבעתתוצאה של הטעייה שהטעתה אותו 

 והתובע  זכאי להשבה מלאה. 1055 –כללי(, התשל"ג 
 

 צריכתהתובע  גילה לאחר  הנתבעות, מאחר ואת דבר ההטעיה ו/או התרמית שבמעשי ו/או במחדלי .59

מוצר הריק ניתן לבצע "השבה" במובן המשפטי הצר של המילה, היינו להשיב את השלא המוצר, הרי 

לחוק החוזים הנ"ל הקובעות כי  01. עם זאת, במקרה זה חלות הוראות סעיף נתבעתהצרוך אל ה –

אם ההשבה הייתה בלתי אפשרית צריך הצד המטעה   ,במקרה של ביטול חוזה ) כאן, עקב הטעייה(

טעיה. )הנתבעת( לשלם לצד המוטעה )המבקש וחברי הקבוצה(, את מלוא שווי המוצר שרכשו בגין הה

א( לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 0תואם אף את הוראת סעיף  01האמור בסעיף 

– 1050. 
 

בא המחוקק ויצר קשר חוזי מחייב  הנתבעות, לבין תובעאף כי פורמאלית לא נוצר קשר חוזי ישיר בין ה .50

 בשורת חיקוקים. הנתבעותלבין  תובעוישיר בין ה
 

 0לחוק סעיף ההגדרות(. סעיף  1שר חוזי ישיר בין הצרכן לבין "עוסק" ) סעיף חוק הגנת הצרכן ייצר ק .90

קובע כי שורת האיסורים שתפורט להלן אינה חלה רק על מוכר המוצר אלא אף על היצרן. זאת עשה 

 המחוקק על ידי הרחבת הגדרת "עוסק" ככוללת אף את היצרן.

 
 המכר   חוק

 

 ;4968 -'תשכ"חה, המכר לחוק 44 סעיף הוראות הפרת
 

 המשיבותכל אחת מ .בנסיבות שתוארו לעיל, וזאת כמוכח הנתבעות, לחוק המכר הופר ע"י 11סעיף  .84

לא קיימה את הוראות הדין ודרסה חובות חקוקות במטרה להטעות את הצרכן לעשיית עושר ולא 

ו/או סימונים רגיל המכיל רכיבים ו/או תוספים  מלח" שהינו למעשה מלח מיוחדמכור לו "לבמשפט ו

מוצר הפרה את הבטחותיה והתחייבויותיה וסיפקה לתובע  הנתבעותכל אחת מ.  על פי חוק אסוריםה

ו/או שנמכר לצרכן בניגוד  למה שהוסכם בין הצדדים בניגוד והנדרשות אין בו את האיכות והתכונות ש

 הנתבעותחקוקות של .  הרי זו הפרת חובות להוראות הדין ותוך ביצוע סימונים אסורים להטעייתו

 בנסיבות שתוארו לעיל.  הנתבעותכל אחת מסעיף זה הופר ע"י ו

               

 :11קובע בסעיף  1029-חוק המכר ה'תשכ"ח

 – מסר אם, חיוביו את קיים לא המוכר .11   

    (1... ) 

 ;המוסכם מן שונה תיאור או מסוג נכס או שונה נכס (0)  

הדרושות לשימושו הרגיל או  שאין בו האיכות או התכונות נכס (5)
 ;ההסכם  מן המשתמעת מיוחדת למטרהאו  המסחרי

  (0.. ) 
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 .הצדדים בין שהוסכם למה אחרת מבחינה מתאים שאינו נכס (3)  
 

הנתבעת, תוך כדי הפרה בוטה של הוראות הדין לא קיימה את הבטחותיה, חובותיה והתחייבויותיה  .80

כלפי התובע וספקה לתובע נכס/מוצר צור המזון על פי הוראות הדין ובכך הפרה את התחייבויותיה ילי

כל ובכך הפרה הוראות הדין ותוך הפרת חובות חקוקות ו  הוראות התקןשונה מן /או שונה מהתיאור ו

לפי  למכור לו מוצר שעומד בדרישות הוראות  התקן ומיוצר את התחייבויותיה לתובע הנתבעותאחת מ

  התקן. 

 
 4968  -פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, תשכ"ח

 

 " נוחות חוסר"
 

 של הפקודה: 0פקודת הנזיקין מכירה גם בנזק של "חוסר נוחות", סעיף  .83
  

, וכל אבדן חיסור מהםאו טוב, -, רווחה גופנית או שםנוחותאובדן חיים, אבדן נכס,  -"נזק" 
    “או חיסור כיוצאים באלה;

 
 תחושת השפלהבבאמון ו פגיעהבמקרה דנן, חוסר הנוחות מתבטא ב עוולה נזיקית.גם חוסר נוחות הוא  .90

עת גילה התובע כי המוצר אותו רכש במיטב כספו ו/או האפשרות לפגיעה בבריאותו, רמיסת כבודו /או ו

נמכר לצרכן אינו עומד בתקן החל עליו ומיוצר ו , אינו שונה במהותו ממלח רגיל,כמלח מיוחדוהוצג 

 מצב דברים זה מהווה. במרמה במטרה להוציא ממנו כספים נוספיםזאת כל  - בניגוד להוראות הדין 

את הצרכן תוך ניצול  להטעותעל מנת הפועל בחוסר תום לב   ב"עוסק"התובע אובדן אמון חוסר נוחות ו

 מצוקתו ו/או בורותו ותוך אי גילוי מהותו ותוכנו של המזון. 
 

ו/או  יתןימזון,  מוצרי הרוכש הסביר שהאדם, והינה יתהיה הדין הוראות את בקבעו, המחוקק כוונת .93

שמו וכינויו כי ו יוצר ונמכר בהתאם להוראות התקן, לפניו  המוצג המזוןכי מלא ביצרן  אמוןיוכל לתת 

את  הטעיה וללאמצג אמת  יציגווומהותו  המזוןתוכן יאפיינו את ו/או תכונותיו ו/או סגולותיו 

דבר "העלול  אףכי ,  איסור עובוק מחמירהגנת הצרכן  לחוק 0' ס לפיכך המוצרים " תוכם כברם" 

 להבטיח כי הצרכן יקבל מידע מלא ואמיתי.מהווה הטעייה על מנת  להטעות צרכן" 
 

ינהג בחוסר תום לב ובחוסר  הנתבעותכל אחת משעוסק במעמדה של על הדעת  אין זה מתקבל הרי  .92

שכל אחת מהן , המשיבות. ת לייצור מוצרים תוך הפרת חובות חקוקות ובניגוד להוראות הדיןאחריו

החלות חקוקות החובות וה ניםהתקו הדין הוראותלמלא אחר אחת מענקיות החברות במשק אמורה 

הצורך לחקור  לחסוך מהצרכן להגן על הצרכן,חוקים אלה, נועדו  . ולמנוע את הטעיית הצרכנים יה על

 .מוצר ומוצר האם יוצר על פי התקן לגבי כלבדוק ולהקל עליו ל כל מוצר ומוצר 

    

, הכיר כב' השופט א. קיסרי בנזק שעניינו הגבלה או מניעה , מחוזי חיפה( 1120-05)ת"א  בעניין הראל .95

של יכולת הצרכן להשוות בין מחירי מוצרים דומים או חלופיים במטרה לקבל החלטה צרכנית 

בין רכיבי  השוואהבדרישות הדין התקן ו/או המוצרים בדיקת עמידות המקרה דנן מושכלת, קל וחומר 

ותה על הצרכן, שהיא מעין גזירה שהציבור לא יכול ואינו נדרש מלאכה שלא ניתן לגזור אזו  המוצרים 

 לעמוד בה.  
 

 כוזב   תיאור
 

 קובע: מסחריות,  עוולותלחוק  0סעיף  .99

לא יפרסם עוסק מידע ולא יגרום לפרסום מידע, אשר הוא יודע או שהיה עליו  )א(
לדעת שהוא אינו נכון, לגבי עסק, מקצוע, נכס או שירות, שלו או של עוסק אחר 
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 תיאור כוזב(. -)להלן 

המפיץ פרסום של עוסק אחר או מטעמו הכולל תיאור כוזב, או מי שהחליט   )ב(
אמור, לא יישא באחריות לפי סעיף זה, אלא אם בפועל על פרסום תיאור כוזב כ

 .כן ידע שהתיאור כוזב, או שהתיאור כוזב על פניו
 

תוך ידיעה   למכירת מלח בריא ו/או איכותי   פרסמה מידע פוזיטיבי שגויבדרכה,  הנתבעותכל אחת מ .90
הפרסום אסור תוך שהיה עליה לדעת כי  אף אינו עומד בתקן ויוצר בניגוד להוראות הדין ומשהמוצר 

כל אחת איננו נכון. על כן, מעשיה של בשל הפרות התקן ו/או הסתרה ו/או אי גילוי העובדות ולכן 
 עולים כדי עוולת תיאור כוזב. הנתבעותמ
 

 

  תרמית עילת
 

עוולה זו נועדה . פקודת הנזיקיןהיא עוולה פרטיקולארית )ייחודית( ביסודותיה של עוולת התרמית  .00

הצהרה כוזבת על עובדה בכל צורת התבטאות שהיא )בכתב,  – זדוני על מי שהסתמך על מצג שוואלהגן 

פה(, שנעשתה מתוך ידיעה על אי אמיתותה או חוסר אכפתיות נוכח חשד בכך, -בהתנהגות או בעל

עקב הסתמכותו על מצג  נזק ממוני ומתוך כוונה שמקבל המצג יפעל על פיו. אם למקבל המצג ייגרם

 .לפי עוולת התרמית פיצויים השווא, הוא יוכל לתבוע מהמציג

 

 :זהו הסעיף בו קבועה עוולת התרמית בזו הלשון .01
 

 לפקודת הנזיקין 36סעיף 

ראש, -או באין אמונה באמיתותה או מתוך קלות כוזבת שהיא בידיעה עובדה של כוזב ֶהֵצג"תרמית היא 
כשלא אכפת למציג אם אמת היא או כזב, ובכוונה שהמוטעה על ידי ההיצג יפעל על פיו; אולם אין להגיש 

 ידי על וסבל פיו על פעל והתובעתובענה על היצג אלא אם היה מכוון להטעות את התובע, אף הטעה אותו, 
 .ממון"-נזק כך

 

תוך  הנתבעותכל אחת מאותו הציגה משום שהסתמך על המצג  הנתבעותשל  אלה יםהתובע רכש מוצר .00

 הנתבעותלהטעות את הציבור. הצגת המוצר ע"י בעיקר נועד ש בסימון אסור ומטעה יםהצגת המוצר

, שכנעה את התובע לרכוש דווקא מוצר זה ולהעדיף אותו על פני רכישתם של בסימונים אסורים

התקן. ובהתאם לדרישות הדין הינם המוצרים שתכונות  ,נתבעתבמתוך אמון מלא  אחריםמוצרים 

 אינם עומדים בדרישות הדין, התקנות והתקנים., אלה יםבדיעבד, הסתבר לתובע כי מוצר

  

הדין דריסת הוראות תוך  בסימונים אסורים צרכן את המוצר למכנות ומציגות  הנתבעותהעובדה ש .05

גרמה וגורמת לתובע ו/או לצרכן ומכירת מוצרים שהינם בניגוד להוראות הדין ודרישות התקן 

צרכנים  להעדיף את המוצר על פני מוצרים הכאן ולציבור  לתובעגרמה ובכך  להסתמך על המצג המטעה

ואת הציבור בגין העוולה  תובעלפצות את ה הנתבעותכל אחת מת תרמית ועל ל, מהווה עוואחרים 

  הנ"ל.

 
, מסמן את מוצריו בסימונים מציג מצגי שווא את הוראות הדין ברגל גסה,  רומסהתובע יטען כי  מי ש .91

הטעייה  תרמית , מבצע עוולת את הצרכן לרכוש את מוצריו שכנע מפר חובות חקוקות בכדי לו   אסורים

 זים והמכר ועוולת היצג כוזב.לפי חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, הפרה של חוק החו
 

 הציבור בריאות תקנות

 :השאר בין קובעות 4943)מזון()סימון(  הציבור בריאות תקנות הפרת
 

 :4943)מזון()סימון(  הציבור בריאות לתקנות 6' ס .93

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%93%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%93%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%96%D7%A7_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%98%D7%94%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%96%D7%A7_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%98%D7%94%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D


 00 

"כל חבילה או פתק אסור שיהא רשום על פניהם או שיכילו איזו סימון, כתובת, תיאור ציורי 
אשר יש בהם, ...כדי להביא את הקונה לידי סברה כי טיבו של החומר  או איזו הערה אחרת

 המזון שלו הם שונים מן הטיב וערך המזון האמיתיים שלו" .-שבחבילה או ערך
 

להביא את הקונים  נועד, האריזות גבי על כמסומן:  סימון ו/או כינוי המוצרים חקוקה חובה הפרת
 יותר משובחים/או ויותר  איכותיים/או ו יותר טובים/או ו בריאים ,לידי סברה כי מדובר במוצרים

 בניגודזאת  כלו בקטגוריה האחרים המוצריםו/או בעלי סגולות מרפא,  שלכאורה טובים יותר מ
שונה  החומר של טיבו כי סברה לידי הקונה את להביא כדי,  בו ישסימון זה  . הדין להוראות

  .יותרולכן שווה יותר ויקר מהערך האמתי שלו 
 

 0774 –"א התשסתקנות בריאות הציבור ) מזון( )תוספי מזון(  הפרת
 

 תוספי מזון   -לתקנות בריאות  0 סעיף .96

 ".. "השימוש בתוספי מזון0
"לא ייצר אדם מזון המכיל תוסף מזון, לא ייבאו, לא ישווקו ולא יחסינו, אלא אם כן יש בשימוש 

או ברכיב שלו , אשר לא ניתן להשיגה באמצעים  בתוסף המזון מטרה טכנולוגית במזון המיוצר
  .סבירים אחרים"

 
תוסף מכילים בסימונים אסורים ו/או כמוצרים ה שלא כדין מסומנים  המוצרים: חקוקה חובה הפרת
לרכוש את הצרכנים ולצורך עידוד  הדין להוראות בניגוד למוצריםוהוכנסו  , ולא תוסף מזון,תזונה

   .להוראות הדין ותוך הפרת חובות חקוקותהמוצר המיוצר בנגוד 
 

ברשימת תוספי המזון והשימושים המותרים בהם של משרד  כמופיע אשלגן של הטכנולוגית מטרתו
מותרת בתקן  מלח במוצריאשלגן  הוספת כי כך על חולק אין".  מונע התגיישות"כ הינההבריאות, 

 ואף תזונה המתיימר לתת יתרונות תזונתיים,, בכמות נאותה, כדי למנוע התגיישות, ולא כתוסף מלח
   . הדין להוראות בניגוד הסימון של תוסף המזון  נעשה 

 
של תוספי מזון  רשימה "הרשימה" הגדרתמופיעה  מזון תוספי–בריאות  תקנותב "הגדרות" 1 ' בס .05

 מגדירה אשר רשימה  (ו/או "הרשימה" "המזון תוספי רשימת"המותרים בשימוש במזון" )להלן 

מותרים  רביתמ כמות ובאיזה, מוצרים באיזה, תימ וכן מספריהם, שמותיהם, מותרים תוספים איזה

 בכל מוצר ומוצר.  לשימוש תוספי המזון 

  

 תוספי מזון   -לתקנות בריאות  4 סעיף .98

 מותרים":  מזון"תוספי .4
 אלא, יחסינו ולא ישווקו לא, ייבאו לא, מזון תוסף המכיל מזון או מזון תוסף אדם ייצר"לא 

 תקנות הוראות שאר לגביו והתקיימו ברשימה המפורטים מן אחד או המזון תוסף כן אם
 ".אלה

 

חומרים מותרים לשימוש  זהאי וקובעת, ברורה, חד משמעית רטתומפ התקנה :חקוקה חובה הפרת

המרבית המותרת  כמותה את קובעת, השונים מוצריםהסוגי  את קובעתכתוספי מזון בתעשיית המזון, 

 בשמו מזון תוסף כללכנות  מחייבת התקנהלשימוש בכל אחד מסוגי המוצרים המותרים, וכמו כן 

 דרישות ופירט המחוקק טרח בכדי לא המגדיר אותו באופן חד ערכי.  E –במספר ה  אוו/ המלא הכימי

 . ברחל בתך הקטנה אלה

 

"מטרה  – "טכנולוגית"מטרה  הגדרתמזון מופיעה  תוספי–בתקנות בריאות  "הגדרות" 1'  בס .00

הקשורה לייצור, עיבוד, הכנה, טיפול, אריזה, הובלה, או אחסון של מזון, לרבות שיפור מראהו, ריחו, 

 " עובמרקמו, טעמו או צ
 

: כגון)לשרת מטרה טכנולוגית  ורק אך, הם באים , ואינם תוספי תזונהמזון אינם מזון תוספי

 מהכמות החורגתבכמות  שימוש. אחרים באמצעים להשגה ניתנת שאינה/הסמכה/ייצוב/חוזק( ימורש



 01 

בכמות נאותה  מלחב מותרת אומנם  אשלגן הוספתלפיכך,  עלול לגרום לנזק בריאותי. , המותרת

 .בה המפורשת הדרישה פי על סומנה לאו הוספה זו בוצעה בניגוד לתקנהאלא ש  בלבד,

 

  E536את מטרתו הטכנולוגית של חומר בשם ו הנתבעות הרכיבים במוצרים ציינ, ברשימת מאידך

אך משום פסחה ו/או התעלמה בכוונה מהחובה לציין את מטרתם כחומר המונע התגיישות 

 , ביודעה שאין מטרה טכנולוגית לתוספים אלה.יודהטכנולוגית העיקרית של 

 
 תוספי מזון   -לתקנות בריאות  6 סעיף .477

 ".מזון תוסף המכיל מזון. "סימון 6
 הרכיבים ברשימת יסומן, הראשונה בתוספת המפורטים מן מזון תוסף המכיל מראש ארוז"מזון 

 למטרתו בהתאם השניה בתוספת המפורטות הקבוצות משמות באחד וכן המזון תוסף בשם, שבו
 " קריתיהע הטכנולוגית

 
בחרה  המשיבותכל אחת מכי  מכאן להסיק אלא לנו אין: חקוקה חובה הפרת

תוספי מזון כהגדרתם  ינםא האלניתן להבין כי חומרים  שממנו שוואלהסתיר/להטעות/להציג מצג 
 לבריאותו תורמותבניגוד להוראות הדין ולכאורה  מוצריה את" יםה"מעשיר   םיתוספאלא  –בחוק 

מודגשים ובולטים על גבי  סימונים, ואף חיזקה את הרושם המטעה הזה בכך שהוסיפה הצרכן של
מסרים גלויים וסמויים על גבי האריזה, באשר לרכיבי המוצר הייחודים,  הדגשתהאריזה וזאת תוך 

 .הצרכן של ולבריאות ולתרוםביוד אשר לכאורה יש בהם כדי להעשיר את המוצר 
 

 .4990-"ז התשנ(  תזונה)תוספי  )מזון( הציבורתקנות בריאות הפרת 
 

 הנתבעותכל אחת מהוסיפה , המוצריםלשדלו לרכוש את על מנת הציבור  הטעיית במסגרת מדיניות  .474

ום הציבור לאת הוראות הדין ואת תקנות הבריאות שנועדו להגן על שברומסה , "פשעעל חטא "

, לפיכך הוספת תקנות בריאות הציבורהינה עבירה על הוראות  מלחל תזונהובריאותו. הוספת תוספי 

 . למוצר הינה הפרה של חובות חקוקות שמטרתן להגן על בריאות ושלום הציבוריוד 

 

 קובע :  ,תוספי תזונההציבור, לתקנות בריאות  4סעיף  .470

 : "תוסף תזונה"

  ויטמין, מינרל, חומצת אמינו, צמח או מזון אחר שאישר המנהל לצריכה כמזון, ולרבות
 –תמצית, מיצוי, רכיב, תוצר פירוק, נגזרת או תערובת של כל אחד מאלה, למעט אם הוא 

   4986תכשיר רשום לפי תקנות הרוקחים )תכשירים רפואיים( התשמ"ו. 

  פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי צמח מרפא כהגדרתו בתקנות הרוקחים )תנאי
 , ובלבד שאינו מוצג כמזון קונבנציונאלי.4980תרופות(, התשמ"ב, 

 

 לתקנות בריאות תוספי תזונה קובע:  0סעיף   .474

 
  "איסור מכירה"

מעידה  שתויתוישווק אדם, לא ייצר, לא יארוז, לא ייבא ולא יאחסן תוסף תזונה או מוצר  לא"
 -כןלא אם עליו שהוא תוסף תזונה א

 .המרבית הקצובה על עולה אינה בו יחידה בכל מינרל או ויטמין של כמות( 4)
 אינואינו ראוי למאכל אדם,  אשהו או לבריאותלא מצא כי תוסף התזונה עלול להזיק  המנהל( 0)

 .ברשומות תפורסם המנהל החלטות על הודעה. ידועה אינה בטיחותו או כמזון מוכר
 ". אלה תקנות בהוראות עומד הוא( 4)
 

התקנה מפורטת, ברורה, חד משמעית ומגדירה מהו תוסף תזונה, כיצד יש  :חקוקה חובה הפרת
דרישות הסימון המיוחדות, לסמן אותו, מהן הדרישות החלות על יצרן המעוניין לשווק תוסף תזונה, 

. לא בכדי טרח ביחס לקצובה היומית המומלצת מוצר יחידת כלל המוסף המרבי המינוןובעיקר 
המחוקק בוודאי בדק ומצא מהן הרמות המרביות המחוקק ופירט דרישות אלה ברחל בתך הקטנה. 

המותרות, אלה שאין בהן לסכן את בריאותו של הציבור, וחייב לסמנן באופן ברור ובולט על גבי 
 האריזה, כפי שיפורט להלן.

 



 00 

 :"הגשת מסמכים"לתקנות בריאות תוספי תזונה קובע  0ס'   .100

 –למנהל המוסמך מטעם משרד הבריאות  "הגשת מסמכים" נדרשת תזונהתוספי –בתקנות בריאות 
בהם מפורטים תעודות הבדיקה לתוסף התזונה, שיטות הבדיקה, תוצאות מיקרוביולוגיות, ואישור על 

  כך כי התוסף מיוצר על פי כל דין.
 ועדיין הכשר בזה אין הרי, המסמכיםכי הוגשו  מנהלהתקבל אישורו של ה לפיה ראיה תוצגאם  אף

 פגיעהאת מטרת המחוקק,  להגן על הצרכן ולמנוע  שמפרות  מהותיותחקוקות  חובות הפרת ישנן
   :להלן כמפורט,  ובבריאות הציבור בזכויות 

  

 "סימון":  לתקנות בריאות תוספי תזונה קובע 5ס'   .103

ת לתוספי תזונה, והתקנה ומיוחדמחמירות ו ת "סימון"ודריש נקבעותוספי תזונה –בתקנות בריאות 

מפרטת דרישות אלה. בתוספת השלישית לתקנה מוסבר בפירוש מה כוללות דרישות הסימון לתוספי 

תזונה, ואף מודגש כי יש לציין על המוצר, באותיות שגודלן לא יפחת משני מילימטרים, כי מדובר 

 סימון להוסיףבתוספי תזונה,  היצרן נדרש , במסגרת הדרישות המחמירות ב"תוסף תזונה", וכמו כן

 .תרופות הנוטלים אנשים או בהריון נשים, ילדים"י ע המוצר צריכתל באשרגבי המוצר  על אזהרות

 

מיוצרים ונצרכים הם על אף שהם "צפים" בין עולם התרופות לעולם המזון, , מזון אינם תזונהתוספי  .102

. שימוש בכמות ו/או "להשלים את החסר" הזקוקים להםכדי לפתור בעיות תזונתיות אצל אנשים 

המחוקק דורש ואף . לפיכך, , ואולי אף חמור!בריאותי לנזקהחורגת מהכמות המותרת,  עלול לגרום 

מותרת ההכמות המרבית ואוסר לחרוג מ,  מפרט את הכמות המרבית המותרת בכל יחידת מכירה

 . ודורש סימון אזהרות על גבי המוצר הדיןבהוראות 

 

 סימון:  הוראותלתקנות בריאות תוספי תזונה ,   (5 תקנה) שלישית תוספת .470
 

 :אלה כל את תכלול תזונה תוסף של תווית. א
 ;מילימטרים משני יפחת לא שגודלן באותיות" תזונה תוסף" המילים( 1)
 ;התזונה תוסף של מהותו את מטעה ולא נכון בתיאור המתאר שם( 0)
 :יפורטו שבהם טורים שלושה בעלת טבלה, מינרל או ויטמין מכיל התזונה תוסף אם( 5)
 ;התזונה בתוסף מינרל או ויטמין כל של שמו -' א בטור( א)
 וקבוצות המין ציון תוך, יחידה בכל המומלצת היומית הקצובה אחוז -' ב בטור( ב)

 ;הסימון מתייחס שאליהם הגיל
 ;יחידה בכל מינרל או ויטמין כל כמות -' ג בטור( ג)

...... 
 ;יחידות בצורת התזונה תוסף אם במכל היחידות ומספר יחידה כל משקל( 3)

..... 
יש  להיוועץ  – וילדים מרשם תרופות הנוטלים אנשים, מניקות נשים, בהריון נשים" המילים( 9)

 ברופא" 
 
 ";ילדים של ידם מהישג להרחיק" המילים( 10)

 

ו/או לדרישות תקנות הבריאות תוספי תזונה בניגוד ת וומבוצע ובוצעות התזונה וספתאין חולק, כי  .109
ות ולדרישות החד משמעיות, סימון ו/או הוספת תוספי שכן בניגוד לתקנתוך הפרות חובות חקוקות 

המותר רבי וספת מינונים הגבוהים מהמינון המנעשה בהתעלם מדרישות אלה, תוך התזונה למוצרים 
 . ליחידת מכירה

 

אינה טורחת אף לציין בטבלה התזונתית את  הנתבעותכל אחת מש ,יתרה מזו וחמור הרבה יותר הוא .479
ואת השם , את כינוי היוד הספציפי במוצר )הרי יש כמה סוגי יוד(  במוצרהיוד הכמות הנוכחת של 

 קיימת כי לציין תוטורח ןאינ אף הנתבעות. הקבוע בהוראות הדין והסימון הכימי ומספרו המדויק
 החוק לדרישת גמור בניגוד, אותה לעבור שאין כך על הצרכן את מיידעת ואינה, לצריכה מרבית כמות

  .הציבור ובריאות לוםשובכך מסכנת את 
 

 אתתום לב משווע דורסת ורומסת  בחוסרו/או  בתרמיתשמדובר, ברשלנות ו/או במחדל ו/או  יוצא
 . במשפט ולא עושר לעשיית במטרההוראות הדין ואף מסכנת את שלום הציבור וכל זאת 
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 : למוצרים מרפא סגולות יחוס איסור
 

פעלה  הנתבעותכל אחת מואיכותי יותר התובע יטען כי בכדי למכור את המוצר כמוצר בריא יותר  .110

והדגישה זאת על גבי בבקשה זו  בניגוד להוראות הדין כמפורט לסימון המוצרים בסימונים אסורים 

בריא שיותר שתורם לבריאותו בכל לכאורה אריזת המוצרים במטרה לגרום לצרכן לצרוך מוצר 

 :   הפרמטרים הבאים ובמילים

עם המסר    מלח ים עדין""פחות נתרן" ו/או  30%תערובת מלחי ים "מלח ים עם יוד" ו/או "
המוצרים לרכוש את המוצרים האלה ולא את  ועדיףבריא שהמשתמע, ו)הסמוי/גלוי( הברור 

המכילים בעלי סגולות מרפא , בריאים ואיכותיים יותר בפיקוח(,  כי אלה מוצרים שהאחרים )
מי שרוצה . לחלופין המסר הוא שלהיות בריאים יותרבמטרה , עשירים ובריאיםתוספים, 

מועבר בסלוגן הברור על עם  המסר ה, צריך לקנות את המוצרים דנן לצרוך מלח ולהשאר בריא 
 : גבי האריזות 

 "התריס בלוטות של תקין לתפקוד מסייע היוד"
 פחות נתרן"  37%ים  מלחי תערובת"
  

, למוצר מזון, באשר הוא ריפוי חל איסור מוחלט לייחס סגולות התובע יטען כי על פי הוראות הדין,  .111
בין אם הוא מכיל ויטמינים או ייחס אדם בדרך פרסומת כל שהיא סגולה לריפוי למצרך מזון, "לא 

כמו כן,  תקן מלח אוסר הוספת כינויים איכותיים ".  מינרלים ובין שאינו מכיל ויטמינים או מינרלים
מפרה הוראות חקוקות אלה , מסמנת את מוצריה  הנתבעותכל אחת מלמרות זאת למוצרים אך 

ומעניקה להם לכאורה סגולות ריפוי ומציינת בסימון ע"ג האריזה  וזאת בניגוד בסימונים אסורים 
 להוראות הדין. 

 

 קובע כדלקמן:סגולות ריפוי,  – לתקנות בריאות 2סעיף  .110
 

בין אם הוא מכיל ויטמינים , סגולה לריפוי למצרך מזון״לא ייחס אדם בדרך פרסומת כל שהיא 
ידי אדם עשויה -ולא יפרסם כי צריכתו עלאו מינרלים ובין שאינו מכיל ויטמינים או מינרלים 

 לרפא מחלה כלשהי או למנעה״

 
 קובע:  5.5ס'   1103 תקן .444

 

לא יצוינו בסימון של המוצר סגולות מרפא המיוחסות למזון, ולא יצוין בסימון כי צריכתו "
 "למנוע מחלה כלשהי או עשויה לרפא

 
מהאיסור על ייחוס גם לחלוטין התעלמה  הנתבעותכל אחת מכי  ןיטעהתובע  :חקוקות חובות הפרת

 אם ןיוב/מינרלים ויטמינים מכיל הוא אםן י)בלמוצר מזון או יחוס סגולה לריפוי סגולות רפואיות 
שמות ו/או הכינויים של העל גבי האריזה את  באותיות קידוש לבנה לסמןדואגת תוך שהיא  (לאו

הסגולות הרפואיות של העיד על לשיש בהם כדי הידועים ו/או התוספים ו/או הרכיבים 
זה את הסגולה של היוד במילים :  "היוד מסייע לתפקוד תקין הרכיבים/התוספים של המזון ובכלל 

 . של בלוטת התריס"
 

 4998 –צו הגנת הצרכן )סימון ואריזה של מוצרי מזון( התשנ"ט 
 

 3059"ת ק) 1009-"טהתשנפורסם צו הגנת הצרכן )סימון אריזה של מוצרי מזון(,  02.11.1009 ביום .110
 מזון מוצרי של ואריזה לסימון בדגש( הנותן תוקף חוקי לסעיפים 90( עמ' 02.11.1099"ט )התשנ,
 תקנים ישראליים. ב

 

. סימון מזון 1103עוסק בסימון מוצר מזון, כשבעניין זה עוסק תקן ישראלי בצו הגנת הצרכן )א( 0סעיף  .113
כולל את: שם המזון, שם היצרן, היבואן, המשווק והאורז, ארץ היצור, התכולה, רכיבים, תאריך, סימן 

 תזונתי, כשרות וכדומה. 
 

 

 )א( לצו הגנת הצרכן  מפנה לתקן וקובע:  0' סע .112
 " 4413 -סימון מוצר מזון ארוז מראש יהיה כמפורט בתקן ישראלי ת"י ")א(  0 

 
 צו הגנת הצרכן קובע  .115

 "דרישות תקן מיוחד או קבוצתי תהינה מחייבות רק אם הן כלולות בצו זה ( "4)א( ) 0



 00 
 

 )ג( לצו הגנת הצרכן קובע:  0 סעיף .119
)ג( "מוצר מזון לא יסומן בשם או בכינוי כאמור בטור א' לתוספת או בשם  0  

 או בכינוי דומים, אלא אם כן מתקיימים בו אלה :
( הוראות התיאור שבסעיפים או בסעיפי המשנה, הישימים לפי 4)    

 העניין, בטור ד לתוספת של התקן הישראלי המפורט בטור ב' לצידו" 
 

שאינם על ובסימונים את המוצרים בכינויים כינו  הנתבעותמיוחד וולמוצרים קיים תקן לפיכך, היות  .110
את הוראות החקוקות בתקנים הפרו  הנתבעותשהרי ותוך הפרות חובות חקוקות, המיוחד פי התקן 

 .  את צו הגנת הצרכןכמו גם  אלה ברגל גסה
 

 התקנים  חוק
 

 לחוק( 0הקובע באופן הבא )בס'  1035 –התשי"ג את הוראות חוק התקנים  הנתבעותהפרו לעניינו  .100
 

 )תיקון: תשל"ט( . חובת שמירה על תקן רשמי0
)א( לא ייצר אדם מצרך, שמפרט שלו נקבע בתקן רשמי, ולא ימכרנו, ולא ייבאו ולא ייצאו, ולא 
ישתמש בו בכל עבודה שהיא, ולא יבצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן 

אם התאימו המצרך או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי, אם נקבעה  רשמי, אלא
 ".הוראה אחרת באכרזה שבה הוכרז התקן כתקן רשמי

 

את דרישות  תקן שהפרה  בכךהנתבעת, הפרה את חובת השמירה על תקן רשמי ו/או  את הוראות הדין,  .101
 .גסה ברגלותוך רמיסתם   1103ישראלי  תקןזה את  ובכללמפרטים שנקבעו הומלח והוראות הדין 

 
חוק התקנים קובע אחריות פלילית של מנהל בחברה: "נעברה העבירה...על ידי חבר בני אדם, אשם  .100

בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה חבר הנהלה, מנהל..., אלא אם יוכיח שהוא נקט 
 ."בכל האמצעים המתקבלים על הדעת להבטחת שמירתו של חוק זה

 

מספיק שיוכח כי נמכר מוצר חייב תקן   .מנהלים על פי חוק התקנים היא כמעט מוחלטת אחריות .105
וגם אם המנהל לא התכוון לעשות את המעשה וגם אם לא התרשל ואפילו אם לא ידע על  -בניגוד לחוק 

הגנתו של המנהל היא אחת: אם יוכיח כי לא ידע על המתרחש ולא היתה   .ניתן להרשיעו -המתרחש 
  .הוא עשה "כל שניתן" על מנת למנוע את העבירה -במעשיו רשלנות ובנוסף לכך 

 

דע כי מלח הינו מוצר שבפיקוח ו/או שחוק יקשה להאמין כי מנהליה של כל אחת מהנתבעות לא  .100
סגולות מרפא למוצר מזון  ו/או שאינו מכיר את האיסור להענקת על כל המשתמע חל עליו הפיקוח 

ולפיכך על כל אחד ממנהליה של  1103למלח ו/או את הפרות תקן  איכות כינוית  ו/או האיסור להענק
  ובכך תגיע ההרתעה התבקשת הנתבעות לשאת גם באחריות הפלילית 

 

 

  4413 תקן
 

 :4413תקן הוראות  הפרת
 

 9' סע לפי והמסחר התעשייה שר של סמכותו מכוח, 1091 מנובמבר רשמי תקן הינו 1103' מס"י ת .103
 תקן"-כ התקן על, 09/10/1090 ביום האחרון הכריז התקינה על לממונה שהואצלה, התקנים לחוק
 (. 09.10.90, י"א בחשון התשמ"ג,0921)ילקוט פרסומים  "הצרכן הגנת לשם כרשמי שהוכרז, רשמי

 

 , מגדיר את שם המזון, כלהלן:0.10)הגדרות( , סעיף  0, סעיף  1103תקן  .406
 

 שם המזון 0.40
 .המזון של מהותו את מטעה ולא נכון תיאור המתאר שם

 

 )דרישות כלליות(: 5סעיף  1103תקן  .105
 .כל סימון יהיה נכון, לא מטעה וניתן להוכחה 5.5סעיף 

 

  
 :0.0סעיף  1103תקן  .408

 המזון שם. 1
אם קיים תקן מיוחד למוצר, שם המזון יהיה השם המופיע בתקן מיוחד. סימן זה של שם " 1.0

 ".המיוחד יעשה רק אם המוצר עומד בקריטריונים המפורטים בתקן המיוחד המזון כמצוין בתקן
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למלח תקן מיוחד הקובע ברחל ביתך הקטנה את דרישות התקן ובכלל  : חקוקה חובה הפרת
, לתקן  105' סזה כינוי המוצרים ולכן יש לכנות את המוצרים בהתאם לדרישות התקן המיוחד. 

ממיינים את המלח בהתאם ליעודו : כדלקמן"  מיון וסיווג הכותרת "תחת קובע   מלח
מלח מטבח )מעולה /רגיל(  474.0מלח שולחן )מעולה/רגיל(  474.4ומסווגים אותו כלהלן: 

פחות נתרן" ו/או  30%תערובת מלחי ים "מלח ים עם יוד" ו/או "כונו הנ"ל  יםהמוצר  "]..[. 
מסמנת ומכנה את המוצרים בכינויים ו/או  הנתבעות.  האריזה"ג ע מרכזי במקום מלח ים עדין""

לעין  ובולטבמקום מרכזי  מופיע המזוןהיות ושם בסימונים אסורים  שיש בהם להטעות את הצרכן.  
בריאים יותר ומיוחדים  יםכמוצר יםאת המוצר ומציג המזוןכלפי הצרכן את שם  המהווהשהשם  יוצא

 ים.   מטעורים והרי שסימונים אלה ו/או הכינויים הינם אס
 

 פי על שאינם בכינויים מוצריה את מכנהבכלל זה ועושה דין לעצמה  הנתבעותכל אחת מעקא,  דא .100

בתוספת לצו הגנת לא ,עים ברשימת הכינויים י. שמות המוצרים נשוא תובענה זו אינם מופהתקן

והם מטעים  מלחבתקן  נכללים" אינם התוספות"ו/או  "מלחמשקה ". הכינויים מלחולא בתקן הצרכן 

 תרמית ו משום הטעיה ו/או הוראות הדין ויש בוכינויים ו/או רישומם על גבי האריזות נעשה בניגוד ל

 . מצג שוואו

 

 מלח תקן
 

 :מלחתקן הוראות  הפרת

 

  ( קובע  : 011לתקן מלח ) 101ס'  .150

 "חלות התקן" 

 ( המיועד להוספה למזון )להלן "המוצר"( NaCl"תקן זה חל על מלח )נתרן כלורי 

 

 "מיון וסיווג" :( קובע  : 011לתקן מלח )  105ס'  .444

 474.0מלח שולחן )מעולה/רגיל(  474.4יעודו ומסווגים אותו כלהלן: יממיינים את המלח בהתאם ל"

 מלח מטבח )מעולה /רגיל( "]..[. 

 

 "סימון" ( קובע :  011לתקן מלח ) 105ס'   .440

 בשינויים ובתוספות אלה" . 4413יהיה כנדרש בתקן הישראלי ת"י הסימון "

 " נוספים איכות כינוי להוסיף אין":  "474: "מין המוצר וסוגו לפי ס'  470.4ס' 

פחות  %30תערובת מלחי ים "מלח ים עם יוד" ו/או "כונו הנ"ל  יםהמוצר: חקוקה חובה הפרת
לא סומן כלל שם המזון הקבוע בתקן המיוחד מלח שולחן ובסימונם  מלח ים עדין""נתרן" ו/או 

כלפי הצרכן  המהווהשהשם  יוצאלעין  ובולטבמקום מרכזי  מופיע המזוןהיות ושם ו/או מלח מטבח .  
בריאים יותר ומיוחדים הרי שסימון המוצרים בכינויים  יםכמוצר יםאת המוצר ומציג המזוןאת שם 

שם המוצר ו/או  כינוי איכות למוצר ו/או יחוס הדברים באשר ל ויפים ים.מטעדנן  , הינם אסורים ו
 סגולות מרפא למוצר ו/או תכולת המוצר.    

 

 "דרישות": ( קובע:011לתקן מלח ) 001ס'  .444

ים, של כריה וכתוצר לוואי בתהליך של הפקת אשלג. מלח -המלח יופק בתהליך של אידוי מי"

 יכיל לא( 474.4.4( ומלח לתעשיות מזון מסוג א )474.0( מלח מטבח )474.4מהמינים מלח שולחן )

 "  073ובס'  071.4, למעט חומר לא נמס בשיעורים הנקובים בס' זר חומר

מהווה סימון אסור ומטעה הן בשם המוצר ו/או  ח ים עם יוד" מל" המוצר: חקוקה חובה הפרת
 כינוי איכות למוצר ו/או יחוס סגולות מרפא למוצר והן הוספת חומר זר )יוד ( למוצר.    

 
 :4-4448 תקןהוראות  הפרת

 
( העוסקים בתכולה אחידה של מוצרי 1119הינו תקן כללי ומהווה את הגג לסדרת התקנים ) 1119-1תקן  .150

  מזון ארוזים מראש. 
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 קובע :  1119-1לתקן   0סעיף  .153

 התכולה המוצהרת בסימון של המוצרים השונים תהיה כנקוב בתקן המיוחד החל על המוצר הנדון" "
 

 "תכולת האריזה": ( קובע:011לתקן מלח ) 000ס'  .446

( ביחידת אריזה תהיה אחד 474.0( ומלח מטבח )מין 474.4התכולה המוצהרת של מלח שולחן )מין "

 ק"ג וכפולותיו"  4ג',  377ג',  077המשקלים האלה: 

ס' התכולה בא למנוע הטעיית הצרכן לבל ימכור העוסק את המוצר באריזות : חקוקה חובה הפרת
 500ים  נמכרים באריזת המוצרשונות מאלה הקבועות בתקן ובמטרה למנוע את את הצרכן. דאעקא, 

, גרם. כך שבנוסף 000גרם,  300ק"ג,  1גרם, כאשר התקן מתיר מכירת תכולה של המוצר באריזות של 
ן המיוחד, הפסיקה נתנה דעתה לא אחת באשר לחוסר הנוחות הנגרמת לצרכן על הפרות דרישות התק

ממכירת מזון באריזות שונות, בניגוד להוראות התקן,  המונעות מהצרכן את ההשוואה והחישוב 
 הנדרש עובר לרכישת המוצר.   

 
 -במשפט ולא עושר עשיית

 

  יםכמוצר םעל בסיס הצגת הנתבעות,מי מ על ידי ,התביעה ינשוא יםהמוצרתשלומים עבור  גביית .155
הפרת הסימונים הנדרשים ו/או תוך בין היתר בייצור מוצרים בניגוד להוראות הדין ו/או , מיוחדים

בניגוד להוראות הדין לצורך הטעיית הצרכן ולגרום להסתמך על המצג הכוזב ביצוע סימונים אסורים 
ואת חברי  התובעט ולפיכך מזכה את , מהווה עשיית עושר ולא במשפבכדי לרכוש את המוצרים

 1050-)א( לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט1הקבוצה כולה בהשבה מכוח הוראות סעיף 
 הקובע:

 
הזוכה( שבאו -"מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה )להלן

בעין בלתי המזכה(, חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה  -לו מאדם אחר )להלן
 לשלם לו את שוויה". -אפשרית או בלתי סבירה

 

 הסעיף המצוטט לעיל מציב שלושה יסודות להתגבשות עילת התביעה, המתקיימים בענייננו: .159
  

 הפקת רווח או תועלת על ידי הנתבע.  -התעשרות א.
 האם ההתעשרות באה לנתבע מאדם אחר.  -מאדם אחר ב.
עשרות של הזוכה על חשבון המזכה תהא שלא על פי הדרישה היא, כי ההת -שלא כדין ג.

זכות שבדין. מקום בו ניתן להצביע על דין השולל את הפעולה שגררה את ההתעשרות ניתן 
 לומר כי ההתעשרות שלא כדין.

 

בכדי להתעשר הפרה חובות חקוקות  הנתבעותכל אחת מ בענייננו מתקיימים שלושת התנאים לעיל,  .150
במטרה להטעות את הציבור ובכך גרמה לציבור לרכוש את המוצרים  והפיקה רווחים עצומים 

התעשרות באה על חשבון התובע ויתר חברי הקבוצה שלא הכתוצאה ממכירת המוצר נשוא התביעה . 
בר בהתעשרות שלא כדין היו רוכשים ו/או צורכים את המוצר אילו ידעו את העובדות לאשורן. מדו

/או לשווק ת לייצר וורשאיהיו לא  הנתבעותשכן בהתאם להוראות חוק איסור הונאה והתקנות שלפיו, 
בסימונים האסורים ו/או לגבות מחיר מופקע מהמחיר שבפיקוח על מוצרים  יםלמכור את המוצרו/או 

 אלה. 

 

 חובה חקוקה  הפרת
 

 לפקודת הנזיקין, הקובעת :  25יסודותיה של עוולת הפרת חובה חקוקה מנויים בהוראות סעיף  .100

 

 - מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוקמפר חובה חקוקה הוא  (א
והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה  -למעט פקודה זו 

גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם אין האדם האחר 
זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון להוציא 

 .פה זותרו
לעניין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני, אם לפי פירושו הנכון  (ב

-אדם בכלל או של בני-הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או להגנתם של בני
 .אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני
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ולא קיימה  תוך ש לא הנתבעותמי מהפרה קות אותם בקשה זו רצופה בהפרת חובות חקו ,לעניינו .101
של חוקים, תקנים, צווים, והוראות דין, שפורטו לעיל ואשר יפורטו להלן, רשימה ארוכה לאה אחר ימ

 כמפורט להלן.  הנתבעות,מי  להגן על הצרכנים מפני הטעייתם על ידי ושמטרתםעליה  תוהמוטל

 

לפיכך, . פי חיקוק-בנטל להוכיח קיומה של חובה על מדוע תובעאם לסכם את הדברים עד כה, הרי שה .100
הפרה הוראות חקוקות שמטרתן להגן על הצרכן, תוך דריסת הוראות הדין  הנתבעותכל אחת מהיות ו

להשבה מלאה בגין הנזק הוא ברגל גסה, ותוך הטעייה מכוונת להטעותו לרכוש את המוצר, הרי זכאי 
, שהפרה את ההוראות החקוקות ברגל המשיבותאחת מכל שנגרם לו כתוצאה מטעות והטעיה של 

 גסה.

 

, לצערנו, כנתבעות אחרות יודעות שלכאורה "הפשע משתלם". כך שאף אם הנתבעותיתרה מזו,  .105
גם זאת משום שתאושר הבקשה לאישור התובענה כייצוגית,  הרי שזהו בבחינת " ניצחון פירוס".  

 , לאחר שמכרה אותם מוצרים  תובעמשמעותי לציבור ולבתשלום פיצוי  הנתבעותכל מקום בו תחויב 
 מגוחך הינו לציבורכל אחת מהן  תחזיר אותו הפיצויש נתבעותידוע ל שקלים, מיליוני בעשרות לציבור

 כחברותיה.   הנתבעות, אתאין בו כדי להרתיע לא היה וו

 

 בבסיסהמקרים  ברובועל כן הנזק לקבוצה , זניח,  בגיןשמעניקים בתי המשפט פיצוי בסופו של יום, ה .100
 כמה ולהתעשרלהרוויח  כדיהצרכנים  אתלהטעות לפיו כדאי, ראוי ואף רצוי  הרציונל עומד ההטעיה

 הרי תובענה תוגש אםשככל שהמציאות מלמדת  –ידיעה "שהפשע משתלם" שיותר  מהר, מתוך 
 . זניח יהאהפיצוי )ברוב המקרים(  

 

אחת ולתמיד. במקביל לשימוש במנגנון של אישור תובענות לעקור מן השורש יש את הרציונל הזה  .103
. לצערנו התובעים נתבעתחיוב כספי גדול ומשמעותי את העל ידי  , ענישהה החמרתייצוגיות יש מקום ל

במקום המחוקק וימשיכו לעשות זאת הם אלה שפועלים להרתעת העוסקים ולמניעת הטעיית הציבור 
ת האחריות לאכיפת התקנים והחוקים הדואגים לבריאות הציבור ולמניעת עד שהמחוקק ייקח א

ירתיעו בכך ניים" וי, על מנת שלחוק "יהיו שבתאגיד המשרה נושא שלאישי  חיובהטעיית הציבור וכן ל
גבו של הציבור ועל חשבון להתעשר מתוך כוונה ורצון את הצרכנים המטעות במכוון את החברות 

 ט, עשיית עושר ולא במשפב
 

 :הנזק .416
 

בית המשפט במסגרת תובענה ייצוגית,  המשפט הנכבד -בהתאם לשיקול הדעת הרחב המוענק לבית .105
)פורסם בנבו, ניתן ביום  שהי ני תדיראן 4763/73א. . בתכפי שפסק כבי השופט בנימיני מתכבד לפסוק 

 ( כלהלן:10/00/09
 

של הסעדים המבוקשים בבקשה ״הגדרת השאלות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, מצריכה בירור 
המשפט שיקול דעת רחב בעניין אישור  -לאישור התובענה הייצוגית. מגמת החוק להעניק לבית

התובענה הייצוגית ודרך ניהולה, מוצאת את ביטויה גם בנושא הסעדים שניתן לפסוק בתובענה 
ללים ״מתן פיצוי כספי או לחוק דן בסעדים שניתן לפסוק בתובענה ייצוגית ואילו כו 07ייצוגית. סעיף 

 סעד אחר לחברי הקבוצה״.
 

 )ג( לחוק נקבע כי: 00בהתאם להוראות של סעיף  .109
 

המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה, כולם או חלקם אינו מעשי בנסיבות העניין, בין  -״מצא בית
ורות על משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת, רשאי הוא לה

מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה כולה או חלקה או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות 
 העניין״.

 

 :ממוני  שאינו נזק

במחירים מופקעים תוך הטעייתו לסבור כי מדובר  התביעה  נשוא יםרכש  ו/או צרך את המוצר התובע  .100

במוצרים מיוחדים, בריאים ואיכותיים יותר בעלי סגולות מרפא, שיש בהם סגולות רפואיות ושיש 

  בהם כדי לעודד שימוש וצריכת יתר של המוצרים. 
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המשפט הנכבד יתבקש לפסוק לזכות התובע  ויתר חברי הקבוצה, פיצוי בשל עגמת הנפש הרבה  בית .130

עלבון, התסכול, הכעס, ההנפש,   משאטכתוצאה שנגרמה לכל אחד מהם. עגמת נפש זו מובנת מאליה, 

מוצרים  וגילוי  ברכישתשחש  התובע לאחר גילוי התרמית וההטעיה השליליים ואובדן האמון  הרגשות

ו/או תוספי תזונה ריפוי הצגת המוצרים כמוצרים בריאים ו/או איכותיים ו/או בעלי סגולות עובדה כי ה

ממוצרים אחרים מהותית שונים ינם שאלעודד את התובע וחברי הקבוצה לצרוך את המוצרים  ונועד

 העדפות וצרכן צרכן לכל, שהרי האריזותהמזון על גבי בשמות כמוצהר שלא  שמחירם תחת פיקוח,

 או נכונים לחיים כדרך מאמין הוא בה האידיאולוגיה את לעתים המבטאות העדפות, למזונותיו בנוגע

, מה גם שיתכן המיוצגת הקבוצה חברי יתר ידי ועל ידועל ך ו/או נצר שנרכש מוצרביחס ל בריאים

 .  י ממשישבמצבים מסוימים צריכת המוצרים בכמות רבה מידי עלולה אף להסב לצרכן נזק בריאות

 

נזק זה אינו טעון הוכחה. שכן, הוא "אינהרנטי להתנהגות העוולתית". כך מסכם כב' השופט. ע. בנימיני  .131
 בפרשת תנובה:

 

ממוני -"הקבוצה התובעת הוכיחה הן את הנזק הנובע מפגיעה באוטונומיה של הפרט, והן נזק לא
המתבטא בתחושות שליליות שונות. אשר לפגיעה באוטונומיה של חברי הקבוצה, הרי שעל פי ההלכות 

 מיידישבוארו לעיל איך צורך בהבאת ראיות לשם הוכחת נזק זה: הפגיעה באוטונומיה מתרחשת באופן 
. שלילת העוולתיתעם הפרת החובה למסור מידע מלא לצרכן, והפגיעה היא אינהרנטית להתנהגות 

זכותם של הצרכנים לקבל החלטה באופן שקול, מושכל ומודע, בידיעת העובדות הנוגעות בדבר, האם 
אין פיצוי, גם בהיעדר כל נזק אחר, ואפילו -של תנובה, מהווה נזק עצמאי בר החלבלרכוש ולצרוך את 

 לו ידעו את כל העובדות." החלבראיה שהצרכנים היו נמנעים מלרכוש את 
 

 בישראל חקלאית תוצרת לשיווק שיתופי מרכז תנובה' נ ז״ל ראבי תופיק המנוח יורשי 59/2731( א"ת) תא

 הדין לפסק 02 סעיף[ במאגרים פורסם, 7/75772770 ביום ניתן] מ"בע
 

, ולכאורה בתביעה השופטת נאור בערעור הראשון בעניין תנובהוכך פסק בית המשפט העליון מפי כב'  .130
 :זו ייתכן ואף קיים סיכון בריאותי כפי שכבר פורט בהרחבה בסעיפים הקודמים

 

"הנזק הלא ממוני לו טוען התובע, מאופיין בתחושת הגועל הנובעת מכך שמדובר בסיליקון, על כל 
פיצוי. הטעיה -מסוג זה הוא לכאורה נזק בר המטען האסוציאטיבי המלווה חומר זה. לדעתי, נזק

במקרה זה היא, לכאורה, בגדר פגיעה באוטונומיה של הפרט. אנו עוסקים  מלחבדבר תכולת ה
במוצר מזון. זכותם של צרכנים היא לקבוע מה יכניסו לפיהם ולגופם וממה יימנעו. מי שרוצה, 

צג תוך הטעיה איננו כזה, יחוש למשל, לצרוך רק מזון כשר, ויסתבר לו בדיעבד שהמזון שהו
תחושת גועל ופגיעה באוטונומיה שלו. כך יחוש גם מי שצורך רק מזון אורגני והסתבר לו בדיעבד 

דל שומן דווקא, לא  מלחמי שמבקש לקנות שמזון שפורסם כמזון אורגני איננו כזה. 
 . בכלשבו אחוז השומן גבוה, ולהפך מלחיסכים עם כך שימכרו לו תוך הטעיה 

המקרים הללו ובמקרים רבים אחרים שניתך להעלות על הדעת, ישנה פגיעה באוטונומיה של 
הפרט, אף שאין עמה נזק גוף או סכנה ממשית לנזק גוף. לכל צרכן וצרכן העדפות בנוגע למזונותיו, 
העדפות המבטאות לעתים את האידיאולוגיה בה הוא מאמין כדרך לחיים נכונים או בריאים. אכן, 

אינו שומר כשרות יוכל לומר לשומר הכשרות: מה קרה אם אכלת מזון שאינו כשר; לא נגרם זה ש
לך כל נזק. לא זו השקפתו של מי שמבקש לשמור על כשרות או לאכול רק מזון אורגני או מזון דל 

 שומן"
 

י וערעור שכנגד, תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בעיימ  נ'  ראב /599073ע"א 

 304,עמ' 3/9(, 4תופיק, פ"ד נז)
 

יש להקיש קל וחומר מדובר בפגיעה חמורה ומהותית באוטונומיה וכי יטען כי במקרה דנן  התובע .135
דל שומן דווקא, לא יסכים עם כך  חלבמי שמבקש לקנות " –באוטונומיה  כפגיעה לעיל מהקבוע

לכל צרכן וצרכן העדפות בנוגע ו/או " שבו אחוז השומן גבוה, ולהפך" חלבשימכרו לו תוך הטעיה 
למזונותיו, העדפות המבטאות לעתים את האידיאולוגיה בה הוא מאמין כדרך לחיים נכונים או 

   ."בריאים
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, במקרה דנן על אחת כמה וכמה ,באוטונומיה פגיעהמדדים לכ ונקבעאלה מקרים אם  -קל וחומר  .130
הווה פגיעה דבר המייחוס סגולות מרפא למוצרים יש בהם כדי לעודד את הצרכן לצריכת מוצרים אלה 

המצ"ב יש בתוכנית הלאומית להפחתת צריכת המלח שהרי לשיטת משרד הבריאות באוטונומיה, 
ת צריכת מלח תוך הענק ומעודד הנתבעותבכך לעודד להורדת צריכת המלח ולא לעידוד צריכת המלח. 

של הפרה סגולות רפואיות למוצר ו/או מציגה את המוצר כמוצר בריא יותר ו/או איכותי יותר ישנה 
חובות החקוקות ובכלל זה הפרת תקנות בריאות הציבור האמורות להגן על בריאות הציבור ומניעת  

 פגיעה באוטונומיה של הצרכן.  
 
    '.ו כנספח, באוכלוסייה בישראל  צריכת המלח התוכנית הלאומית להפחתת מצ"ב  ...
   

  
המחוקק בהוראות הדין שאין לייחס סגולות מרפא למזון וכן לעניין מלח קבע שאין  בכדי קבע לא  .133

כל חובות אלה ונוספות הפרו  הנתבעותלהוסיף כינוי איכות למוצר ואין להוסיף חומר זר למוצר ו
כל אחת במטרה לעודד את הציבור לצרוך את המלח שלכאורה בריא יותר. אין ספק שבמעשיה מנצלת 

מצוקתו  ניצול חל איסור גם על -מצוקה ניצול על איסור על ועוברתאת הצרכן  הנתבעותמ

ובר במוצר בריא הוגנת להביאו לידי סברא כי לכאורה מד או הפעלת השפעה בלתי ,בורותו ,הצרכן של
 וניתן לצרוך אותו יותר מאשר מוצר מלח "רגיל" ובכך ישנה אפשרות לפגוע בבריאותו של הצרכן.  

 

הופרו ברגל גסה וביד מכוונת תוך פגיעה מהותית באוטונומיה מדובר בהפרות חובות חקוקות אשר  .132
יחסת סגולות מרפא, מיובמכוון ביודעין  הנתבעותכל אחת משל התובע ושל כל חברי הקבוצה, כאשר 

 גרוםל ,אף שעלולים בנסיבות מסוימותשוהוספה לאסורים תזונה ו/או תוספי מזון ה תוספימוסיפה 
 ובריאות הציבור. באוטונומיה מהותית פגיעה ב לפיכך מדובר   .לצרכן בריאותי נזק

 
הוא מוצר יסוד, הנצרך על בסיס יום יומי על ידי  מלחחמור שבעתיים לאור העובדה כי  זה מקרה .135

 הנתבעותאחד מתוספי התזונה שהמלח "הבריא" ו/או ילדים ומבוגרים כאחד. צריכה מופרזת של 
מוסיפה בניגוד להוראות הדין, ובמיוחד בניגוד גמור לתקנות בריאות הציבור )תוספי מזון ותוספי 

לא כן לא היה טורח המחוקק, בודק וחוקר ומגיע למסקנה תזונה(  עלולה לגרום גם נזק בריאותי. שאם 
 .  את הוראות הדין וקובע

 

 ( :250-255בעניין דעקה נאמרו הדברים הבאים באשר לראש נזק זה )עמי  .139
 

״השאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניין זה היא, אם הנזק הכרוך בפגיעה בכבודה של 
כמובנו בפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[. לדעתי, יש להשיב לשאלה המערערת ובאוטונומיה שלה הוא ׳נזק׳ 

לפקודת הנזיקין )נוסח חדש(. הגדרה זו היא רחבה, ומתייחסת  0זו בחיוב. המונח ״נזק״ מוגדר בסעיף 
׳אבדן חיים, אבדן נכס, נוחות, רווחה גופנית או שם טוב, או חיסור מהם, וכל אבדן או חיסור  -ל

 כיוצאים באלה׳.
 

בל מעוגמת נפש ובמידה רבה גם איבד אמון ביצרני מזון. עוגמת הנפש נובעת מכך וס תובעה בנוסף .130
ו/או  טיבו של המוצרו/או תוכנו  מהותו ו/או בעניין לרכוש את המוצר ה סבור כי הוטע תובעשה

להשוות בין מוצרים  תובעשל הו פגעה ביכולת ההשוואה ובזכותאף  הנתבעותכל אחת מ. סגולותיו
 ותחליפיים.שונים 

 : 3( בעמי 00.10.0010)נבו,  ׳ות בע׳׳מ ואחמלחלאה הראל נ׳ שטראוס מ 70-4469ת״א 
 

״טענה זו, על שני חלקיה, אין ביכולתי לקבל. המבקשת טענה שהנזק שנגרם לה הוא העדר אפשרות 
להשוות את מחירי המוצרים למחירי מוצרים אחרים, דבר שהיה אפשרי אם המשיבות היו מסמנות 
את אריזות המוצרים כנדרש על פי התקן. נזק כזה אמנם אינו נזק ממוני או רכושי, אך הוכר בפסיקה 

תנובה מרכז שיתופי  4448/90כנזק שיש לפצות עליו. ומאז שנפסקה ההלכה בעניין ראבי )ראו: עא 
(( אין עוד מניעה הלכתית 0774) 604( 1לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע״מ ני תופיק ראבי , נז )

ר להכיר בפגיעה שתיגרם לצרכן ביכולתו לקבל מידע, שיאפשר לו להשוות מחירים ולרכוש את המוצ
שבו יחפוץ על יסוד שיקולי מחיר, איכות ושאר שיקולים שהם רלוונטיים להחלטה צרכנית, כנזק 

( שרית טל 4746/76)תא  4800/76שהוא בר פיצוי בתובענה מעין זו שלפנינו )ראו למשל: בש״א )ת״א( 
יתן לראות ((. נזק כזה נ44.3.47ני מרכז רפואי רבין )קמפוס בילינסון( )טרם פורסם, ]פורסם בנבו[ 
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כנובע הן מהפרת החובה החקוקה והן מהפרת איסור ההטעיה המיוחסות למשיבות ומשום כך אין 
 מנוס מלדחות טענה זו של המשיבות.

 

נזקים שאינם ו ל שנגרמו המשפט מתבקש לקבוע כי לצד הנזק הכספי אשר נגרם לתובע, הרי  -בית .120

לבצע רכישות מושכלות של  התובע, זכות הבחירהממוניים בשל ההפרה הנדונה, במובן זה שנגזלה מן 

המוצר הרצוי מבין שלל המוצרים, המינים,  מוצרים, נפגעה זכות האוטונומיה של התובע לבחור את

כלפי התובע וכלפי  הנתבעותכל אחת מבמחדליה, התרשלה  הסוגים והאריזות. זאת ועוד, במעשיה ו/או

 לשרת.  קבוצת הצרכנים אותה היא מבקשת

 

עת גילה התובע כי המוצר אותו , רמיסת כבודו תחושת השפלהבבאמון ו פגיעהחוסר הנוחות מתבטא ב .121

אינו עומד בתקן החל עליו ומיוצר ונמכר לצרכן בניגוד  בסימונים אסורים ,והוצג רכש במיטב כספו 

 להוראות הדין. 

 

של  אמונואת  תבעותהנכל אחת מהתובע יטען כי מדובר במקרה חמור בו מתקיימת הפרה בוטה של  .460

ושמדובר  הצרכן בעוסק שמכר ו/או ייצר ו/או שיווק מוצרים שהינם בניגוד גמור להוראות התקן והדין

שיצר את החוקים  מחוקקוכל חברי הקבוצה נותנים את אמונם ב תובעבהפרת אמון מהותית. הרי ה

יכנס לגופו וניתנה דעתו של המחוקק, לכינוי  ומהוהתקנות בכדי להגן על זכויות הציבור, בריאותו 

 ובכבודו ברצונו הפגיעבניגוד להוראות הדין ישנה וסימונו המזון, מהותו, מרכיביו וכי בייצור מוצר 

לצורך עשיית עושר ולא במשפט הפרה חובות  הנתבעותכל אחת מ. בעוסק אמונו שנותן אדם של

ואשר הסתבר  הנתבעות והציגמך על המצג אותו אשר מסת תובעחקוקות ובכך הפרה את האמון של ה

 . זו פגיעה באוטונומיה. תקןהולהוראות הדין  בניגוד ונמכרהמוצר מיוצר  כי

 

הפרה חובות חקוקות ומכרה ו/או שיווקה מוצרים בניגוד להוראות הדין  הנתבעותכל אחת מהוכח ש .125

הפרה מהותית את אמון התובע   הפרה, הנתבעותכל אחת מ, על כל המשתמע מכך ולכן יטען התובע כי 

 ואובדןהשליליים  הרגשותוכן עלבון, וכעס, תסכול,  , הנפש עגמתצאה מכך, התובע חש ובה  וכת

 .  עוסקב האמון

 

לטובת התובע  ולטובת כל אחד מחברי  ₪ 030לפיכך, בית המשפט הנכבד יתבקש לפסוק פיצוי בסך של  .120

בכלל הפגיעה והאמון  ואובדןהשליליים  הרגשותעלבון, התסכול, הכעס, ה , הנפש עגמת בגיןהקבוצה, 

 תנובה 4448/90ע"א באוטונומיה כפי שנקבע בפסק הדין בעניין "תנובה", פגיעה  –בכבודו ובחירותו 

)ג( לחוק 00ו/או בהתאם להוראות סעיף  1300( 0)  0005על -תק ,תופיק ראבי' נ לשיווק שיתופי מרכז

 .0002תובענות הייצוגיות התשס"ו 

 

 :ממון נזק .0.ה

כל אחד מחברי הקבוצה המיוצגת, להורות לגבי ו התובע בנוסף יתבקש בית המשפט הנכבד, לגבי  .123

 יםהמוצרלהשיב את מלוא הממון שהוצא בהתקשרות שנעשתה על בסיס ההטעיה לרכישת  לנתבעות 

 .נשוא התביעה ואשר שולמו במהלך המועדים הרלוונטיים לתובענה, כמפורט להלן

 

ולהביאו לידי סברה שמדובר התובע יטען כי מוצרים אלה נולדו בחטא ובמטרה להטעות את הציבור  .122

 כנטען לעיל.  במוצר איכותי ו/או בריא ו/או בעל סגולות מרפא 

 

מדיניותה של נשקפת התובע על  הנתבעותכל אחת מהשפעתה של בגם במקרה דנן, התובע יטען כי,  .125

מצגי שווא הציג ולבגדול ולגבות מחירים גבוהים והינה הטעיה מכוונת במטרה להתעשר מהר ש
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סומנו בסימונים דנן. לפיכך התובע יטען כי היות ומוצרים אלה מוצרים וסימונים אסורים. כך גם ב

ותוך הפרת חובות חקוקות לעקוף את במטרה להציג בפני הציבור מצג שווא ולהטעותו  אסורים

,  כך שלכאורה מדובר חוק הפיקוח ולמכור לתובע את המוצר המפוקח במחיר גבוה יותרדרישות 

והכל בכדי לגבות מחיר יקר יותר ואיכותיים יותר במוצרים, בריאים יותר, בעלי סגולות מרפא, 

 מהצרכן. זו תרמית, הונאה, מצג שווא, הטעיה מכוונת והכל לעשיית עושר ולא במשפט.  
 

  : אישי נזק

     .כמפורט להלן  האישי את נזקו יחשב בנדון, המוצרים מ  5 ו/או צרך  רכש, התובעוהיות  .129

 

ולא ניתן להשיבו לעוסק ולכן  : אין חולק כי צרכנים אשר רכשו את המוצר השתמשו בוחלקית השבה .120

מדובר במכירת מוצר דומה כהגדרתו בחוק הפיקוח  , כאמור לעיל,לחלופין. זכאים הם להשבה מלאה

ובהטעיה שנועדה לצורך גביית מחיר מופקע במאות אחוזים מהמחיר המוצר שנקבע בפיקוח ולכן 

הסכום המהווה את הפער שבין המחיר שנגבה בפועל זכאי התובע וכן זכאים חברי הקבוצה להשבה של 

 לבין המחיר שבפיקוח.  

 

ו/או שהיו  שבפיקוחבגובה ההפרש בין המחיר ששלמו בפועל לבין המחיר יחשב נזקם  ,הווה אמור .150

 סימוניםבייצור המוצר בניגוד להוראות התקן ו/או ב שמדוברלו ידעו י, אבכלל אםמוכנים לשלם, 

, אלה בנסיבות. עושר ולא משפט לעשותבמטרה שנועדו  האסורים  סימוניםבו/או  יםולא חוקי יםטעמ

לצורך חישוב ראשוני בלבד נעריך  אולם,  השבה מלאה של מחיר המוצריםב הנתבעות את לחייב ראוי

  ., אלא אם כבוד בית המשפט יחליט אחרתחלקית השבהאת הנזק לפי 

 

 500 -ול ₪ 0.000גרם הינו  100 -לאחד ק"ג. הווה, אומר מחיר ל ₪ 0.00המפוקח הינו מחיר המוצר  .151

 . ₪ 0.205גרם  הינו 

 

בפועל לבין המחיר של  מחיר בין הפער) ₪  ₪  00.21ל  ההשבה החלקית יועמד על סך שכום פיכך, סל .150

 , כמפורט להלן:(גרם 500לפי חישוב לתכולה של  בפיקוח המוצר

  ₪ 5.15( =    ₪ 0.25)        רגיל  מלחלבין מחיר  –( ₪ 5.9) ים עם יוד  מלחבין מחיר  ההפרש .1

 ₪ 0.55  =  (  ₪ 0.25)    רגיל  מלחלבין מחיר  –( ₪ 10) תערובת מלחי ים בין מחיר  ההפרש .0

 ₪ 0.05=    (  ₪ 0.25)        רגיל  מלחלבין מחיר  – ( ₪ 0.5) ים עדין  מלח בין מחיר  ההפרש .5

 
  ₪ 64.70  הינואותם צרך התובע  מוצריםה  5עבור  (חלקית)השבה  הנתבע הפרשסה"כ  

  .'ז כנספח  0010 יוני   מחודש  תוחשבוני ...מצ"ב
      

 (  ₪  030 ממוני הלא הנזק+   ₪ 00.21 הממוני הנזק )  ₪  050.21 : הינו  התובעשל  האישי נזקו סך .155

 

 כללי:  נזק

 הגשת בשלב תבוצע לכך אי, הקבוצה של גודלה את במדויק להעריך הכלים את זה בשלב אין תובעל .150

 ובאי התובע  לידי למסור נתבעותל להורות מתבקש ש"ביהמ. ביותר ושמרנית זהירה הערכה הבקשה

 לשירות מיטבי באופן התובענה כימות לצורך הנדרשים והאחרים המספריים הנתונים כל את כוחו

 . האחרונות שנים 5 -לאורך תקופת ההטעיה ולכל היותר ב הקבוצה חברי

 

לציבור הרחב, ,  ונמכרש יםהמוצרהיקף כל אחד מבאשר להתובע חסר כלים  ובהיותלעיל  כאמור .153

 אחד כל של שהנזק הרי , השנים האחרונות  בשבעבשוק  ונמכר יםכי המוצר ובהנחה זהירה בהערכה

אחרת יקבע בית המשפט יוכח אחרת ו/או כבוד כנזקו של התובע, אלא אם מוערך  הקבוצה מחברי

 -לפי המפורט להלן:
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 הינוקבוצה  ב חבר כלהממוני של   ונזק סךכי זה בלבד,  בשלבמעריך  , לצורך הגשת התובענה  התובע  .152

  ₪  21050.: הינוכל אחד מחברי הקבוצה  של הכוללנזקו , לפיכך ₪  6470."ס ע הממוני האישי  כנזקו

 (  ₪  030 ממוני הלא הנזק+   ₪ 00.21 הממוני הנזק )

 

שצרכה  האוכלוסייה מכל הבית משקי משיעור  3% -כ הכוללת המיוצגת הקבוצה את מעריך  התובע .155

 או רכשה את כמות היחידות המפורטת לעיל.   

 

 5.55כפול ממוצע   אב בתי 103,000 – בכמדובר   לפיכך,  אב בתי מיליון 0.1 -כ ישנם הערכה לפי,  כיום .159

אך לצורך הערכה ראשונית /ה. איש 501,230 -, לפיכך מספר חברי הקבוצה הינו כנפשות בכל בית אב 

  איש/ה.  103,000יחשב זאת כמספר בתי האב 

 

לפיכך על בסיס נתונים אלה, התובע מעריך, כי סכום ההשבה גבוה יותר מאחר ומדובר בהערכה, אולם  .150

בסך של  יועמדההשבה המבוקש  סכום, הנתבעות/או עד להמצאת הנתונים ע"י ובלבד  אומדן לצרכי

 מספר( 103,000 ) כפול( של כל אחד מחברי הקבוצה ₪  050.21) הנזקחישוב של  לפי, ₪  09,010,030 -כ

   . חברי הקבוצה

 

במידה ויקבע בית המשפט הנכבד, כי השבה אינה אפשרית בנסיבות העניין, יתבקש בית המשפט  .190

 הנתבעותבהתאם לנתונים שיומצאו על ידי וליתר חברי הקבוצה למבקש הנכבד להורות על פיצוי כספי 
  

בגין עוגמת לחילופין מתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק פיצוי לטובת הציבור או לטובת הקבוצה,  .191

תנובה מרכז  4448/90ע"א כפי שנקבע בפסק הדין בעניין "תנובה", נפש ו/או פגיעה באוטונומיה, 

)ג( לחוק 00ו/או בהתאם להוראות סעיף  1300( 0) 0005על -תק שיתופי לשיווק נ' ראבי תופיק,

 .0002בענות הייצוגיות התשס"ו תו

 
 תובענה ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות: .ו

 1)א( לחוק תובענות ייצוגיות, התובענה דנן מוגשת בעניין המנוי בסעיף 5בהתאם להוראת סעיף  .190

"תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, ביה לחוק, שכן עניינה של התובענה  ילתוספת השנ

  שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו". בקשר לעניין

יצוין, כי הגדרה זו הנה רחבה ומקיפה וכיום ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד עוסק בגין עילות על פי  

 חוקים שונים, בין אם התובע התקשר בעסקה עם העוסק ובין אם לאו. 

"מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך  -רכן"עוסק" כהגדרתו בחוק הגנת הצהנה  הנתבעותכל אחת מ .195
 .  עיסוק, כולל יצרן"

 

כל אחת עילות תביעה אישיות כלפי  תובעל( לחוק תובענות ייצוגיות, 1)א()0על פי הוראת סעיף  .190
ה לחוק, כפי שפורט בפרק שכותרתו "עילות תביעה אישיות" יבעניין המנוי בתוספת השני הנתבעותמ

 לעיל.

 עילה אישית להגשת תובענה ייצוגית   תובעל

 ( לחוק תובענות ייצוגיות קובע מי רשאי להגיש תובענה ייצוגית, וזו לשונו:1)א()0סעיף  .193

 "אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית כמפורט להלן:
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)א(, המעוררת שאלות 4אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף   (4)
יות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת מהות

 בשם אותה קבוצה; –בני אדם 

 :  לחוק תובענות ייצוגיות קובע( 1ב())0סעיף כמו כן,  .192

 : אחד היסודות העילה הוא נזק לעניין סעיף זה, כאשר"

( די בכך 4בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן )א()  (4)
 ;"נזק לו נגרם לכאורה כי יראה שהמבקש

כתוצאה  הנתבעות, מהטעייתו ע"יאשר נפגעו באופן אישי  הצרכניםבמקרה שלפנינו התובע הוא אחד  .195

הצרכנים שרכשו ו/או צרכו משותפת לכל יתר  תובעואין ספק כי העילה שיש למהפרות חובות חקוקות  

 את המוצר נשוא התביעה, כולם או מקצתם.      

 :המיוצגת צההקבו גדרתה

כפי שהוגדרה ברישא מוגדרת ו/או כל הגדרה אחרת עליה יחליט בית המשפט בהתאם  המיוצגת הקבוצה.199
   לשיקוליו.  

 
המשפט כי עומדת לו  -בשלב של הבקשה לאישור תביעה ייצוגית, על המבקש לשכנע את ביתנקבע כי .190

 מחמירות. לכאורה עילת תביעה אישית, אך אין להעמיד בהקשר זה דרישות
מגן וקשת בע״מ ני טמפו,  2967/05להלן דבריה של השופטת, שטרסברג כהן בעניין זה במסגרת ע״א 

 ( :19)פסקה 312( 2פ״ד נא )
 

, מבחינת נטל ומידת ההוכחה, להיות אחיד לכל סעיפיו 54״ נראה לי כי על המבחן למילוי התנאים שבסעיף 
המשפט במידת הסבירות הראויה ולא  -המשניים, ולגבי כל התנאים הנדרשים מהתובע, ועליו לשכנע את בית

, ולעניינו, שהראשונה 'א 54פי האמור בכתב התביעה בלבד, כי הוא ממלא לכאורה, אחר כל דרישות סעיף  -על
להעמיד דרישות מחמירות מדי, לעניין א )א(. אין  54לת תביעה אישית, כאמור בסעיף בהן היא קיומה של עי

המשפט עומס יתר בבירור הנושא המקדמי,  -מידת השכנוע, משום שאלה עלולות להטיל על הצדדים ועל בית
. אליםדבר העלול לגרום להתמשכות המשפט, לכפילות בהתדיינות ולריפיון ידיים של תובעים יצוגיים פוטנצי

 ידי קריטריון מאוזן בנושא נטל ומידת ההוכחה הנדרשים מהתובע הייצוגי....״ -את כל אלה יש למנוע על
 

 עילת תביעה אישית  אשר פורטו לעיל, ניכר כי מחד לתובע הפרות הוראות הדין והחובות  החקוקות  .100

אי מילוי ו/או  עותהנתבהפרת חובות חקוקות מצד נזק בפועל, בשל  וואכן נגרם ל הנתבעות, כנגד

מתוכן את  ולרוקןלעשות דין לעצמה  בחרה הנתבעותכל אחת מש הוראות חוק ברורות ובשל העובדה

ת ות והן משפטיומהותית הן עובדתיות ת שאלומתעורר הנתבעות, הפרה זו מצד רצון המחוקק. בשל

 לכלל חברי הקבוצה. תוהמשותפ

 

 התקופה  במהלךו/או צרכו  שרכשו המוגשת לצד בקשה זו מוגשת בשם כל ציבור הצרכנים  התובענה .101

     . התביעה, כולם או מקצתם ינשוא יםהמוצר את

 

 מכל הבית משקי משיעור  3% -כ הכוללת המיוצגת הקבוצה אתבזהירות רבה,  מעריך התובע לפיכך,  .100

 שצרכה או רכשה את כמות היחידות המפורטת לעיל.   האוכלוסייה

 

, /האיש 501,230 -לפיכך מספר חברי הקבוצה הינו כ,  אב בתי מיליון 0.1 -כ ישנם הערכה לפי,  כיום .105

 איש/ה.   103,000אך לצורך הערכה ראשונית יחשב זאת כמספר בתי האב 
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לבית המשפט הנכבד, יעתור    התובע . הנתבעותהנתונים המדויקים לגבי היקף הקבוצה מצויים ברשות  .100

 את מטעמו ומומחים   התובעבפני  להציג לכל אחת מהנתבעות אם יוחלט לאשר את הבקשה, להורות 

 של המדויק והסכום הקבוצה גודל את במדויק לחשב יהיה שניתן מנת על, הרלוונטיים הנתונים

 .הקבוצה לכלל בהתייחס התביעה

להגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה בהתאם להוראת בית המשפט הנכבד מתבקש 

 )א( לחוק.10סעיף 

 :ייצוגית כתובענה התביעה הגשת לאישור הנימוקים

לחוק תובענות ייצוגיות למתן אישור להגשת התובענה כתובענה  9התובענה עונה על התנאים הקבועים בסעיף 

 ייצוגית:

הותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה התובענה מעוררת שאלות מ( 1)א()9ס'  .103

  –וקיימת אפשרות סבירה להכרעה לטובת הקבוצה 

ן, יהעובדות המהותיות, העומדות בבסיס התביעה נשוא בקשה זו והראיות הרלוונטיות לעני .א
נשוא התביעה במועדים  המוצרמשותפות לכלל חברי הקבוצה המיוצגת שרכשו ו/או צרכו את 

 הרלוונטיים לתובענה. 

הבקשה דנן מעלה שאלות משפטיות עקרוניות המתייחסות לתשתית עובדתית ידועה  ב.
 ומשותפת לכלל חברי הקבוצה המיוצגת.

קבלת הבקשה וניהול התביעה כתובענה ייצוגית תייתר את הצורך לחזור ולהוכיח תשתית  ג.
 קבוצה המיוצגת.עובדתית בתביעת כל אחד מחברי ה

 התובענה דנן מעוררת שאלות משותפות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה,  ד.
שאלות משותפות של עובדה ו/או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה כמפורט לעיל, 

 המיוצגת.

הנימוקים והטיעונים המשפטיים עליהם מתבססת התביעה כפי המפורט בבקשה , תקפים  ה.
 לייצג. התובע ירים לגבי כלל חברי הקבוצה שאותה מבקש ושר

ברי החקוקות כמפורט בהרחבה בבקשה זו, וראות המשעה שהמסקנה היא כי המשיבות הפרו את ה .102

 שמתקיים תנאי זה.

 

 בנסיבות העניין הגשת תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה  במחלוקת( 0)א()9ס'  .105

אשר  אלה מוצרי וצורכים שרוכשים בישראלאת כל ציבור  כוללתבשמה מוגשת התביעה, ש ,הקבוצהו

  . נשוא התביעה המוצרכאמור, לרבות  הנתבעותמוצרי  תארכשו ו/או צרכו 
  

תובענה ייצוגית עשויה להימצא כדרך היעילה וההוגנת ביותר במקרה דנן לנוכח מספרם הרב של חברי  .109

 המוצרשית לצרף את כולם כבעלי דין. אין להעלות על הדעת, כי צרכני הקבוצה הגורר חוסר יכולת מע

לכאורה הינו נשוא התביעה מלפני מספר שנים יטרחו להגיש תביעה אישית, כאשר הסכום הנתבע 

מטרתה העיקרית של התובענה הייצוגית היא להתגבר על בעיה זו. המדובר בציבור צרכנים  .מזערי

בנוסף, יש בניהולן של  . יד למבחן משפטי הפרה בתחום הצרכנותגדול שלו אינטרס מובהק להעמ

 תובענות פרטניות על ידי פרטים רבים חוסר יעילות למערכת המשפט וחשש מפסיקות סותרות.
 

יה והרכבה מצדיקים כאמור את ניהול התביעה כתובענה ייצוגית לגבי כלל חברי יגודל הקבוצה, אופ .100

 הקבוצה המיוצגת. 
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הכרה בתובענה הייצוגית תייתר הצורך בהגשת תובענות נפרדות ע"י כל אחד מחברי הקבוצה וע"י כך  .000

יחסכו טרחה והוצאות בסכומים ניכרים לחברי הקבוצה, ימנע עומס גדול מבתי המשפט, ייחסך 

ות תביעליוני ימתובעים וימנע בזבוז משאבים בגין ניהול  ליוניימלמשיבות הצורך להתדיין בנפרד עם 

 .ןזהות באותו עניי
 

התובענה הייצוגית תאפשר הכרעה אחידה וחד משמעית לגבי כלל חברי הקבוצה, בעוד שניהול הליכים  .001

נפרדים ע"י כל אחד מחברי הקבוצה בבתי משפט בכל רחבי הארץ ובפני מותבים שונים עלול לגרום 

 הצדק.לתוצאות משפטיות בלתי אחידות, באופן העלול לפגום במראית פני 
 

סכום התביעה אינו מצדיק הגשת תובענה נפרדת ע"י כל אחד מחברי הקבוצה המיוצגת. יתרה מכך,  .000

העלות הגבוהה של ניהול תובענה כזו, מהווה לגבי חברי הקבוצה גורם מרתיע מפני היזקקות לערכאות 

 משפטיות בעיקר הואיל ומדובר באחד מענקי המשק הישראלי. 
 

ייצוגית היא הדרך לאפשר לכל חברי הקבוצה להביא עניינם בשערי בית ניהול התובענה כתובענה  .005

המשפט תוך הבטחת ייצוג משפטי מקצועי, עלויות נמוכות ובירור יעיל ומהיר של ההליך המשפטי. 

 לאור האמור, התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת ביותר להכרעה בנסיבות דנן.

 

תובענה כתובענה ייצוגית את הנטל להוכיח שהתובענה הייצוגית תנאי זה מטיל על המבקשים לאשר  .000

 היא "הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין".

 

תנאי זה כתב המלומד פרופ' א.קלמנט במאמרו )א. קלמנט, "קווים מנחים לפרשנות חוק  ן ייבענ .003

 (:101בעמ'  (,0002) 151( 1", הפרקליט מט)0002-התובענות הייצוגיות, התשס"ו

על בית המשפט לבחון אם היתרון בניהול תובענה ייצוגית בשאלות המשותפות, עולה על החיסרון ”

הנובע מהשונות בין התובעים בשאלות אחרות. שאלה זו צריכה להיות מוכרעת במסגרת התנאי 

 “שהתובענה תהיה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת הנדונה...
 

( של חוק 0)א()9( ובסעיף 5)א()9לאישורה של תובענה כייצוגית, המנויים בסעיף  שני התנאים הנוספים .002

תובענות ייצוגיות, דורשים כי המבקשים יצביעו על כך ש"קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל 

 . חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת"

 

, ומשעה שנזקו ניםתקין, התקנות והדאוכף את הוראות הכאשר ישנה מציאות שבה, לכאורה אין מי ש .005

לכל אחד מחברי הקבוצה, ברי שלכל  מוערך בסכום קטן נזק שהשל כל אחד מחברי הקבוצה הינו קטן, 

אחד מחברי הקבוצה בפני עצמו, אין תמריץ להגיש תביעה אישית בעניין, שכן ניהולו של הליך תביעה 

נה כלכלית. במצב דברים זה אישורה של ידי כל אחד מחברי הקבוצה איננו כדאי מבחי-נפרדת על

 התובענה כתובענה ייצוגית, יביא למימוש זכות הגישה לערכאות של כל אחד מחברי הקבוצה.
 

 : דברי סיכום .ז
 

לאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את הגשת התובענה המוגשת לצד בקשה זו  .009

 .0002-ייצוגיות, תשס"וכתובענה ייצוגית בהתאם להוראות חוק תובענות 
 

כן מתבקש בית המשפט הנכבד להגדיר את הקבוצה המיוצגת אשר בשמה תוגש התובענה, וכמוצע  .000

 במסגרת בקשה זו.
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בית המשפט הנכבד מתבקש במסגרת אישור התובענה כייצוגית, להגדיר את עילות התובענה והשאלות  .010

 עים.של עובדה או משפט המשותפות לקבוצה וכן את הסעדים הנתב
 

כל הקבוצה ו/או לעבור בבקשה זו את הסעדים המפורטים  תובעבית המשפט הנכבד מתבקש להעניק ל .011

 אחד מחברי הקבוצה המיוצגת.
 

, לשלם לתובעות הוצאות משפט בצירוף שכר הנתבעותבנוסף, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את  .010

בהגשת התובענה והבקשה רח למבקש  המייצג  שטטרחת עו"ד בתוספת מע"מ כחוק ולפסוק גמול 

,  התובע הרבה של בטרחתו והוכחת התביעה בשם כל חברי הקבוצה המיוצגת, תוך התחשבות 

 התועלת שהביאה התובענה לקבוצה ומידת החשיבות הציבורית של התובענה.
 

כמו כן מתבקש בית המשפט בית המשפט הנכבד לפסוק את שכר טרחתם של הח"מ המייצגים את  .015

 בערכאה בתובענה טיפול עבור, לו שיראה בשיעורוהקבוצה בעד הטיפול בתובענה הייצוגית,  התובע 

, 0010 – ע"תש, ייצוגיות תובעניות לתקנות( 11( )א) 0 בתקנה הנדרש על לענות מנת על;  הראשונה

 , תוךשייפסק הכולל הסעד משווי מ.ע.מ+  00% ריעובש המוצע הטרחה שכר את לחשב מבוקש

התחשבות בתועלת שהביאה התובענה לחברי הקבוצה, מורכבות ההליך, הטרחה שטרחו הפרקליטים 

 המייצגים וכן ההוצאות שהוצאו לצורך כך, מידת החשיבות הציבורית של התובענה וכיוצ"ב.

 

אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את הבקשה ולהורות על הגשת התובענה כייצוגית 

 להמשך ניהולה.וליתן הוראות 

 

 

_____________________ _________________________________________ 

                             עדנה מינגלגרין, עו"ד         , עו"ד משעלי  גולן  

       התובע –ב"כ   המבקש                                  

 


