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 בקשה בכתב לאישור תובענה ייצוגית

 המשיביםבזאת להגיש לבית המשפט הנכבד בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד  ת מתכבדתהמבקש
 (. "חוק התובענות הייצוגיות": להלן) 2557 –ו "תשס, להוראות חוק תובענות ייצוגיותבהתאם , 1-7

 בקצירת האומר 
ת בשם הממותג, ות משחק המיועדות לילדיםגומימאגדת או מכרו /ואו שיווקו /ייבאו ו המשיבים

'LOOM BANDZ' ,(המוצר: "להלן) גומיות 755כי האריזה מכילה , אשר על גבי האריזה נכתב", 
 .גומיות בלבד 155-מכילה האריזה כ, בפועלכאשר 

הפרת חובת גילוי וחוסר תום לב , תהטעייה צרכני, המדובר במקרה בוטה של הפרת חוזה, הנה כי כן

  .לשימוש ילדיםוהכל במוצר המיועד  –עשיית עושר ולא במשפט והפרת חובה חקוקה , מ"במו

לחוק התובענות הייצוגיות  17בהתאם לסעיף , במסגרת הבקשה יתבקש בית המשפט הנכבד
 :ולהוראות כל דין

כתביעה , ("תב התביעהכ": להלן)לאשר את כתב התביעה המוגש בד בבד עם בקשה זו  .א
או להורות על ביצוע כל תיקון הנראה  ("התביעה הייצוגית": להלן) המשיביםייצוגית נגד 

 ;לו לנכון בנוסח כתב התביעה

 ;בתביעה הייצוגית ת המייצגתכתובע ,כמפורט בכותרת בקשה זו, תלקבוע את המבקש .ב

בתביעה  מייצגכבא הכוח ה ,כמפורט בכותרת בקשה זו, כוח המבקשת-לקבוע את בא .ג
 ;הייצוגית

: באופן הבא, ("הקבוצה": להלן) להגדיר את הקבוצה בשמה מוגשת התביעה הייצוגית .ד
עליה  'LOOM BANDZ'ממותגת גומיות משחק באריזה האשר רכשו  המשיבים כלל צרכני"

, או; "במשך שבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו ,'including 600 bands'המילים הודפסו 
 ;להגדיר את הקבוצה כפי שיימצא בית המשפט הנכבד לנכון, לחלופין
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 הפרת חובת גילוי, הטעיה, הפרת חוזה :לקבוע את עילות התביעה הייצוגית באופן הבא .ה
, הפרת חובה חקוקה, מצג שווא רשלני, עשיית עושר ולא במשפט, מ"וחוסר תום לב במו

 ;י הקשר הדברים והדבקםלפ, או לחילופין/מצטבר וב, בבקשה זו להלןהמפורט בשל ל כה

ברכישת המוצר נכרת האם : להגדיר את השאלות המשותפות לחברי הקבוצה באופן הבא .ו
  755חברי הקבוצה לספק ל המשיביםובו התחייבות , לחברי הקבוצה המשיביםבין חוזה 

מהווה הטעיה צרכנית האם הכתוב על אריזת המוצר ; המשיביםאותה הפרו , גומיות משחק
( במעשה או במחדל)מהווה הטעיה , האם הצגת אריזת המוצר; הגנת הצרכן בניגוד לחוק

עושר ולא  המשיבים ועשהאם ; תןומשא או חוסר תום לב במ/או הפרת חובת גילוי ו/ו
אריזת האם ; מצג שווא רשלנימהווה  אריזת המוצרהאם ; מכירת המוצרבעקבות  במשפט

 המשיבים והפרפרטי היצרן והיבואן  האם בשיווק המוצר ללא; תיאור כוזבהמוצר מהווה 
האם זכאים  ;חובה חקוקה תהפרעוולו כלפי חברי הקבוצה באת הוראות חוק הגנת הצרכן ו

או חוסר /או הפרת חובת הגילוי ו/ההטעיה ואו /הפרת חוזה וחברי הקבוצה לפיצוי בגין 
לרבות , ייםחברי הקבוצה לפיצויים בגין נזקים לא ממונהאם זכאים ; תום הלב במשא ומתן

או /ו המשיביםאחריות ; רכישת המוצרבשל , עגמת נפשו פגיעה באוטונומיה של הפרטבגין 
  .מי מהן

 : לקבוע את הסעדים הנתבעים בתביעה הייצוגית באופן הבא .ז

 ;לקבוע כי על המשיבים לחדול מייבוא ושיווק המוצר המטעה

 05%, ד מחברי הקבוצהלשלם לכל אח, בנפרד או מי מהם, יחד ולחוד, יםחיוב המשיב
בתוספת הפרשי ריבית והצמדה , המוצרהסכום בו חויב כל אחד מחברי הקבוצה בגין מ

ועד התשלום בפועל לידי , מהיום בו נגבה הסכום האמור מכל אחד מחברי הקבוצה, כחוק
 ;אותו חבר קבוצה

יצוי בגין כפ, לשלם לכל אחד מחברי הקבוצה, בנפרד או מי מהם, יחד ולחוד, המשיביםחיוב 
, עגמת נפשולרבות בגין הפגיעה באוטונומיה של הפרט לרבות בגין , נזקים לא ממוניים

מיום הגשת , בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כחוק, ח לכל חבר בקבוצה"ש 155בסכום של 

 ;כתב התביעה ועד התשלום בפועל לידי אותו חבר קבוצה

לרבות סעדים לטובת הקבוצה , ם אחרכל סעד צודק ומתאי הענקת –או לחילופין /בנוסף ו
לחוק התובענות  25בהתאם לסמכות בית המשפט הנכבד לפי סעיף , או הציבור בכללותו

 .או הוראות כל דין/הייצוגיות ו

, מ"ד בתוספת מע"ט עו"לרבות שכ, בבקשה זו תבהוצאות המבקש המשיביםלחייב את  .ח
 ;תשלום בפועלובצירוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום פסיקתן ועד ה

 .כפי שייראה לבית המשפט הנכבד, ליתן כל סעד צודק וראוי אחר .ט

  .כנקוב בכותרת שפרטיו הכוח-באבהליך זה על ידי ת מיוצג ההית תהמבקש

, נטענות באופן משלים ומצטבר, או בכתב התביעה/ו בבקשה זוכל הטענות העובדתיות הנטענות 
או נטל /את עול ההוכחה ו העל עצמ תנוטלהמבקשת  אין. והטענות המשפטיות נטענות אף לחלופין

  .על פי כל דין םההראיה מקום שאלו אינם מוטלים עלי

 . אלא אם צוין במפורש אחרת, וספוה, כל ההדגשות לעיל ולהלן



 

 

 

- 1 - 
 

 :ואלו נימוקי הבקשה

 פתח דבר .א

בין  .מוצרי פנאי ומשחק לילדים סוחרים שלאו /או משווקים ו/המשיבים הינם יבואנים ו .1

, גומיות משחק המיועדות לילדיםחבילות או מכרו /או שיווקו ו/המשיבים ייבאו ו, יתרה

כי האריזה , באנגלית בלבד, על גבי האריזה נכתבאשר , 'LOOM BANDZ'הממותגות בשם 

 "(.המוצר: "להלן) 'including 600 bands' - גומיות 555מכילה 

ובפרט לא נרשמו שם היצרן , פי דיןלא נכתבו פרטים המחויבים על  על גבי אריזת המוצר

 .אריזת המוצר כלל לא כללה סימון בעברית, בניגוד לדין, כמו כן. ושם היבואן

 1   נספחכ  מצורף  אריזת המוצרהעתק  "1"

המשחק  אופנתכי , יצוין, על מנת להשלים את התמונה בפני בית המשפט הנכבד, יצוין .2

שרשראות ומוצרי אופנה , היא הרכבת צמידים ,הפופולארית אצל ילדים ונוער בעת האחרונה

כשמו של , "גומילום"המתקראות בפי הילדים והנוער בשם הגנרי , מגומיות משחק קטנות

  .בישראלבו גדלים ילדים ומצוי כמעט בכל בית  יהמוצר פופולאר .המותג הראשון בתחום

, באילת, 1 בחנות המשיבה, שחרעומר  –עבור בתה הקטינה , את המוצר המבקשת רכשה .1

 .גומיות 755כי החבילה מכילה , נוכח המצג שהוצג בפניה, ₪ 15תמורת סך של 

 755מכיל אינו כי המוצר , טענה האחרונה, בתה, כאשר מסרה המבקשת את המוצר לעומר .7

ספרה את , 11ובמרץ נעורים אופייני לבת , עומר לא התעצלה. גומיות 155-גומיות אלא כ

 . גומיות בלבד 117ך בחבילה היו א –באריזה  מספר הגומיות

גומיות בלבד ולא  318שהמוצר מכיל כאשר נוכחה לדעת , מה רבה הייתה הפתעת המבקשת

 .על גבי האריזה כמצוין, גומיות 555

הפעם בחנות , רכשה המבקשת שתי חבילות נוספות של המוצר, מ"הח, כוחה-בהנחיית בא .0

 .לציון-בראשון 1המשיבה 

 גומיות בלבד 350חבילה אחת מכילה נמצא כי , ד קובי בני"ערך עוש –מתועדת  –בספירה  .7

 .גומיות בלבד 351יה מכילה יוהחבילה השנ

מהכמות  0קטנה פי גומיות מכרו המשיבים לחברי הקבוצה כמות , הלכה ולמעשה, כלומר .4

 .אליה התחייבו ואותה הציגו על גבי אריזת המוצר

בתשובה . צר פרטי היבואן או היצרן של המוצרלא צוינו על גבי המו, בניגוד לדין, כאמור .8

ממנו רכשה את , כי יבואן המוצר, 1שיבה המשיבה ה 2-ו 1מ למשיבות "למכתבים ששלח הח

הינה , ממנה רכשה את המוצר, כי יבואנית המוצר, השיבה 2המשיבה ; 1הוא המשיב , המוצר

 .7המשיבה 
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מ "וניהלו מו הפרו חובת גילוי, הפרו את החוזה שנכרת בינם לבין חברי הקבוצה המשיבים .0

בניגוד להוראות חוק הגנת , הטעו המשיבים את חברי הקבוצה, כמו כן. בחוסר תום לב

מכירת טובין בכמות , בנוסף .מהווה מצג שווא רשלניאריזת המוצר . 1081-א"התשמ, הצרכן

 . עושר ולא במשפט על חשבונם של חברי הקבוצהמהווה עשיית , מהמוצג 2קטנה פי 

ובכך שלא צוינו על גבי אריזת , בכך שעל גבי אריזת המוצר לא צוינו פרטים  בעברית, כמו כן .15

, חוק הגנת הצרכןאת הוראות  המשיביםהפרו , המוצר פרטי היבואן והיצרן של המוצר

 . 1081-ג"התשמ, (סימון טובין)צו הגנת הצרכן ואת הוראות  1081-א"התשמ

ממחיר  05%בשיעור של לפיצוי והשבה הקבוצה זכאים המבקשת וחברי אשר על כן על  .11

 .בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד רכישת המוצר, המוצר לצרכן

 ממוני-הנזק הלאבגין ואת יתר חברי הקבוצה  לפצות את המבקשת המשיביםעל , כמו כן

 .ובגין עגמת נפש לרבות בגין פגיעה באוטונומיה של הפרט, שנגרם להם

למעשה . תיו מתאימות מעין כמוהן לבירור באמצעות תביעה ייצוגיתעובדות העניין ונסיבו .12

סכום הנזק . מספרם של חברי הקבוצה הינו רב. של תביעה ייצוגית מובהקמדובר במקרה 

 על ידיניהול הליך משפטי עצמאי את הטרחה שבואינו מצדיק , הינו נמוך, לכל חבר בקבוצה

המטרות . ינו אחיד לכל חברי הקבוצההוהמצג המקרה הינו פשוט . בנפרד כל אחד מהם

להבטיח את אכיפת הדין והרתעה  –הציבוריות העומדות בבסיס חוק התובענות הייצוגיות 

וניהול  המשיביםמתן סעד הולם לחברי הקבוצה שנפגעו מהפרת הדין על ידי , מפני הפרתו

על ידי ניהול , יוגשמו באופן הטוב ביותר בעובדות המקרה –יעיל והוגן של הליכים משפטיים 

 .ההליך כתביעה ייצוגית

 .מכאן בקשה זו .11

 הצדדים .ב

תחת שם , הינה חברה המפעילה חנות המפעילה חנות לממכר צעצועים באילת 1ה המשיב .17

וכן חבילות גומיות , למכירה את המוצר 1מציעה המשיבה , בין היתר". Toy Factory"העסק 

 .מסוגים שוניםמשחק 

וכן מפעילה רשת , ומשווקת אביזרים ומוצרים למסיבות המייבאתהינה חברה  2המשיבה  .10

 2מציעה המשיבה , בין היתר ".ביג פופ שופ"תחת שם העסק , חנויות לממכר צעצועים

 .וכן חבילות גומיות משחק מסוגים שונים, למכירה את המוצר

משווק את המוצר ומכר מלאי ממנו ובין היתר , משווק צעצועיםאו /הינו יבואן ו 1המשיב  .17

 .1למשיבה 

 .2אשר שיווקה את המוצר למשיבה , או משווקת צעצועים/הינה יבואנית ו, 7המשיבה  .14
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: להלן) 11 כבת, שחר אם לשלוש בנות ובהן עומר, ישראל ת ותושבתאזרחי, תהמבקש .18
 "(.עומר"

 העובדות .ג

 המקרה נושא התביעה הייצוגית ובקשה זו .I.ג

, יות משחק ולהרכיב מהן צמידיםלשחק בגומ, נוהגת כבני גילה, בתה של המבקשת, עומר .10

 .טבעות ושאר אביזרי אופנה לנוער, שרשראות

 . נפשה המבקשת באילת, 2517בחודש מרץ  .25

עומר מסרה . חבילות של גומיות משחק שתיכי תרכוש עבורה , עומר ביקשה מהמבקשת .21

 .₪ 15-גומיות ומחירה כ 155כי חבילה רגילה של גומיות משחק מכילה , למבקשת

גומיות באילת במטרה לרכוש  – 1בבעלות המשיבה  –" Toy Factory"נסה לחנות המבקשת נכ .22

 .משחק עבור עומר

הוצעו חבילות של גומיות , כך. הוצעו למכירה גומיות משחק מתוצרת יצרנים שונים, בחנות

תמורת  -כן הוצע למכירה. ₪ 15תמורת גומיות  155משחק שנרשם על גבי אריזתן שמכילות 

 - 'LOOM BANDZ'חבילת גומיות משחק הממותגת בשם  -כהגדרתו לעיל המוצר  - ₪ 15

 .גומיות משחק 555שהוא מכיל ( באנגלית בלבד)אך על גבי אריזתו צוין 

 :להלן העתק אריזת המוצר .21
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מאחר ועל פי אריזת המוצר הוצעה כמות כפולה מהכמות ביתר חבילות גומיות המשחק  .27

₪  15ואכן רכשה אותו תמורת סך של , מוצרבחרה המבקשת לרכוש את ה, ובמחיר זהה

 .1 מהמשיבה

 0   נספחכ מצורף בעבור רכישת המוצר  1קבלה מהמשיבה /חשבונית מסהעתק  "0"

, עומר התלוננה בפני אמּה. מסרה המבקשת לעומר את המוצר, עם שובה לביתה מחופשתה .20

והמבקשת , על כך שקיבלה חבילה אחת של גומיות בעוד ביקשה שתי חבילות, המבקשת

 . הפנתה את תשומת ליבה לכמות המצוינת על האריזה

כי המוצר , המבקשת, בהכירה את גודלן של אריזות גומיות המשחק טענה עומר בפני אמּה .27

והמבקשת הקניטה ואתגרה את בתה לספור את מספר הגומיות , גומיות 755אינו מכיל 

 .באריזה

קץ שעה קלה הודיעה למבקשת בתרועת ומ, במרץ נעורים החלה עומר סופרת את הגומיות .24

גומיות כמצוין  755גומיות בלבד ולא  117המוצר מכיל כי , (מהולה באכזבה)ניצחון 

 .על גבי האריזה( באנגלית)

רכשה המבקשת , כוחה-בהדרכת בא. מ"הח, כוחה-פנתה המבקשת אל באמרומה ונסערת  .28

אחת מהחנויות , לציון-בראשון" ביג פופ שופ"הפעם בחנות , שתי אריזות נוספות של המוצר

 .2שמפעילה המשיבה 

וכי הוצעו למכירה בחנות , ₪ 15היה  2כי מחיר המוצר גם אצל המשיבה , לא למותר לציין

 .₪ 15אף הן תמורת , מוצרים נוספים של חבילות גומיות 2המשיבה 

מצורף שתי אריזות המוצר בעבור רכישת  2קבלה מהמשיבה /העתק חשבונית מס "3"
 3   ספחנכ 

-לבא, 2בצירוף החשבונית בגין קנייתן מהמשיבה , המבקשת מסרה את שתי אריזות המוצר .20

 . מ"הח, כוחה

. לבצע ספירה של הגומיות בכל אריזה של המוצר, ד קובי בני"עו, מ ביקש את מיודעו"הח .15

כי , בבדיקה התברר. מ"במשרד הח, את הבדיקה שהתבקשד בני "ביצע עו, 1.4.2517ביום 

 .גומיות בלבד 151וכי האריזה הנוספת מכילה ; גומיות 152מכילה , אחת אריזה

 .ב לנוחיות בית המשפט הנכבד"המצ, ד בני תועדה בסרטון וידאו"הבדיקה שביצע עו

 8   נספחכ מצורף  1.4.2511ד קובי בני מיום "תצהיר עו "8"

 2   חנספכמצורף  ד בני"עותק סרטון המתעד את ביצוע הבדיקה על ידי עו "2"

גומיות כמצוין על גבי  555בשלוש אריזות המוצר שנבדקו לא היו , עינינו הרואות, כלומר .11

 .בלבד מהכמות המצוינת 25%-אלא כ, האריזה
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"( חוק הגנת הצרכן: "להלן) 1081-א"התשמ, בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן, כאמור .12

או המשווק של /היבואן ו, צרןצוינו על גבי אריזת המוצר פרטי הילא , וחקיקת המשנה על פיו

 .כדרישת הדין, וכלל לא צוינו על גבי המוצר או אריזתו פרטים בעברית, המוצר

בבקשה לקבל מהן את פרטי היבואן או המשווק  2-ו 1מ בכתב אל המשיבות "פנה הח, לפיכך .11

שלטענת , וכן עותק חשבונית מס 1מ את פרטי המשיב "שלחה את הח 1המשיבה . של המוצר

מ את פרטי "שלחה לח 2המשיבה . בגין מכירת המוצר 1ניתנה על ידי המשיב  1בה המשי

 .2כיבואנית ומשווק המוצר שמכרה אותו למשיבה , 7המשיבה 

 5   נספחכ  מצורף  1מ למשיבה "עותק מכתב הח "5"

 5   נספחכ   מצורף 2מ למשיבה "מכתב החעותק  "5"

 4   נספחכ   מצורף 1תשובת המשיבה עותק  "4"

 9   נספחכ  מצורף  2תשובת המשיבה עותק  "9"

 עילות התביעה .ד

 הפרת חוזה .I.ד

לספק להם , וכלפי יתר חברי הקבוצה כלפי המבקשת, תחייבות חוזית שלהןהפרו ה יםהמשיב .17
 .יחידות של גומיות משחק 755מוצר הכולל 

חלק )לחוק החוזים  2כמשמעה בסעיף " הצעה" הינה 2-ו 1הצגת המוצר בחנויות המשיבות  .10
 למבקשת, 2-ו 1ות א פניה של המשיביבאשר ה, ("חוק החוזים": להלן) 1041 –ג "תשל, (כללי

המעידה על גמירות דעת מצד , הן כיחידים והן כציבור לקוחות, הולכל אחד מחברי הקבוצ
על פי התנאים הנקובים , בהצגת המוצרהמפורט  המסויםהמשיבות להתקשר עמן בחוזה 

המצוינים על גבי האריזה והמחיר המפורסם מות הפריטים בחבילה סוג המוצר וכ –לצידו 
 .לצד המוצר

, בהתנהגותם –המבקשת וכל יתר חברי הקבוצה , היינו –קיבלו הניצעים , ברכישת המוצר .17
 .2-ו 1את ההצעה הגלומה בהצגת המוצר בחנויות המשיבות 

, מפורסם לצידו בחנויותהמצוין על גבי אריזת המוצר והמחיר התוכנו של החוזה הינו כתוכן  .14
יחידות של גומיות משחק תמורת סך של  755לספק מוצר ובו התחייבות של המשיבות  –קרי 

 ההייתאף אם . הינו חד משמעי בעניין זה ואינו נתון לפרשנויות אחרותהחוזה נוסח . ₪ 15
ת הרי ממילא צריך היה לדחות פרשנו, קיימת פרשנות אפשרית אחרת לחוזה הגלום בפרסום

הפניקס הישראלי חברה  1044/01א "רע –ראה . לאור הכלל של פרשנות נגד המנסח, כזו
 11107-12-58( מרכז)תצ ; 47' בעמ, (1007) 45( 7)ד מח"פ, אהרון מוריאנו' נ מ"לביטוח בע

עניין ניו ": להלן; פורסם בנבו( )2511) מ"ניו קופל בע' מ נ"ר שירותי אכיפה בע.ג.מ.א.ש

 . לפסק הדין 0 בפסקה, ("קופל

שסיפקו למבקשת בכך , בהצגת המוצר והצעתו למכירההמשיבות הפרו את החוזה הגלום  .18
 . מהכמות שהוצגה בהצעה 2וליתר חברי הקבוצה כמות קטנה פי 

ויתר חברי הקבוצה  כלפי המבקשתכמי שהתחייבו  2-ו 1על כן יש לראות את המשיבות  .10
 . באריזת המוצר והצגתובחוזה הגלום 
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שנכרת בינן לבין המבקשת ויתר חברי בחוזה  2-ו 1ולאור התחייבות המשיבות , כןאשר על  .75
ואת יתר חברי הקבוצה בגין הנזק  חייב את המשיבות לפצות את המבקשתיש ל, הקבוצה

כן יש לחייב את המשיבות לפצות את . הממוני שנגרם להם כתוצאה מהפרת החוזה כאמור
ממוני שנגרם להם כתוצאה מהפרת החוזה -ק הלאואת יתר חברי הקבוצה בגין הנז המבקשת

 .כאמור

 מ"וחוסר תום לב במו הפרת חובת גילוי, הטעיה .II.ד

 הפרת חובת גילוי, וכלפי יתר חברי הקבוצה בהטעיה המבקשתעוולו כלפי  כולם המשיבים .71

 .מ"וחוסר תום לב במו

 בניגוד לחוק הגנת הצרכן והפרת חובת גילוי הטעיה .II.1.ד

 :קובע ,לחוק הגנת הצרכן 2סעיף  .72

 איסור הטעייה .0"

בכתב או בעל פה או בכל , במעשה או במחדל –לא יעשה עוסק דבר  (א) 
העלול  –דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

בלי ; (הטעיה –להלן ) ענין מהותי בעסקהצרכן בכל  להטעות
  :סקהעלגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים ב

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

... 

 ... ;היבואן או נותן השירות, זהות היצרן (7)

לא ייבא ולא יחזיק לצרכי מסחר נכס שיש בו , לא ימכור עוסק (ב)
 ... " .מתן שירותלהטעיה ולא ישתמש בנכס כאמור 

ות כמות הגומיות בחבילת הגומי –כמות היחידות במאגדת כי , אין ולא יכול להיות חולק .71

אף שמובן מאליו כי מדובר . מהותי בעסקת רכישת המוצר ןענייהינה  –שהיא המוצר הנמכר 

, רישא( א)2משום הפרה של החובה הכללית הקבועה בסעיף בכך ועל כן יש , בעניין מהותי

 .ל"בדבר מהותיות העניין הנ( 1()א)2בסעיף  ההרי ממילא אף מתקיימת החזקה הקבוע

חבילת גומיות  –במוצר אותו הם רכשו כי , קבוצה לסבורהאריזה הטעתה את חברי ה .77

. כפי שיש בפועל, ולא כמחצית הכמות, גומיות משחק 755כמות של  מצויה –במאגדת 

בכך גלומה הפרה של איסור . נוסח האריזהלמעשה זו המסקנה אליה יגיע כל אדם סביר נוכח 

מר נוכח החזקה הקבועה קל וחו, לחוק הגנת הצרכן( א)2ההטעיה הכללי הקבוע בסעיף 

 .לחוק( 1()א)2בסעיף 

, בכך. זהות היצרן והיבואן של המוצר, כלל לא צוינו על גבי המוצר או אריזתו, כאמור, בנוסף .70

, הטעו המשיבים את המבקשת ויתר חברי הקבוצה באשר לזהות היצרן והיבואן של המוצר

  .לחוק הגנת הצרכן (7()א)2החזקה הקבועה בסעיף לאור 
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הינם  המבקשתו..."( מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק" )"עוסק" הינם יםהמשיב .77

ביתי , מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי" )"צרכן"

 .לחוק הגנת הצרכן 1כמשמעות מונחים אלה בסעיף  –"( או משפחתי

 : כדלקמן, באריזהעיה קובע את האחראים להט, לחוק הגנת הצרכן( א)7סעיף  .74

  אחריות להטעיה באריזה .5"

על גבי האריזה או , הטעיה בעיצוב הנכס או באריזתו ההיית (א)
והמעצב כמפירים  האורז, היבואן, יראו גם את היצרן, לה במצורף

 .2את הוראות סעיף 

 7-ו 1גם המשיבים כי  ,על כן קמה חזקה .הינם יבואני המוצר 7-ו 1המשיבים , כאמור

לחוק הגנת הצרכן ועוולו בכך כלפי המבקשת ויתר חברי  2מפירים את הוראות סעיף 

  .הקבוצה

דין מעשה או מחדל בניגוד קובע כי , "פיצויים"שכותרתו , לחוק הגנת הצרכן( א)11סעיף  .78

נוסח ]כדין עוולה לפי פקודת הנזיקין  1'או ד' ד', ג, (7-ו 2בו כלולים סעיפים ) 'לפרקים ב

 . בגינה זכאים הנפגעים לפיצוי, על כן עוולה ההינ, כאמור לעילאיסור ההטעיה  הפרת. [חדש

במחיר  –גומיות משחק  755רוכש כמות של הוא כי  ,מאריזת המוצרכל אדם סביר מסיק 

זהו כמובן מניע ו –גומיות משחק  155ת גומיות המכילות וליהשווה למחיר המוצע לחב

 .  ביםבעסקה לרכישת המוצר מהמשילהתקשרות 

מהאריזה המטעה ומרכישת המוצר נפגעו  ,רכש את המוצרבקבוצה אשר  המבקשת וכל חבר 

 . המכיל כמחצית מהכמות המצוינת על גבי אריזתו

שנגרם  הממוני בגין הנזק המשיביםויתר חברי הקבוצה זכאים לפיצוי מ המבקשתמכאן כי  .70

בוצה אף זכאים לפיצוי המבקשת ויתר חברי הק. מרכישת המוצר עם אריזתו המטעהלהם 

 .ממוני שנגרם להם מהאריזה המטעה-בגין הנזק הלא

 החוזיםוחוסר תום לב בניגוד לדיני הטעיה  .II.0.ד

והצעת  האריזה. לחוק החוזים 10מהווה הפרסום אף הטעיה כמשמעה בסעיף , באופן דומה .05

, הכל אדם סביר למסקנ יםמוביל( במחיר זהה למוצרים המציינים כמות קטנה יותר)המוצר 

התהווה ובכך , במחיר זהה, כמות כפולה ממוצרים מוצעים אחריםירכוש מוצר המכיל כי 

 . לרכישת המוצר מושא בקשה זוכמובן מניע 

" הצעה" ההינ 2-ו 1מושא בקשה זו למכירה בחנויות המשיבות הצגת המוצר , כאמור .01

באשר , ("וזיםחוק הח": להלן) 1041 –ג "תשל, (חלק כללי)לחוק החוזים  2כמשמעה בסעיף 

הן כיחידים והן כציבור , הולכל אחד מחברי הקבוצ למבקשת, המשיביםהוא פניה של 

המפורט  המסויםלהתקשר עמן בחוזה   המשיביםהמעידה על גמירות דעת מצד , לקוחות

 . הפרטים המצוינים על גביהעל פי , אריזהבבמחיר הנקוב ובאמור 
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, מ שלא בתום לב ובדרך מקובלת"מו מהווה ,האריזה המטעה באשר לכמות הפריטים במוצר .02

 .לחוק החוזים 12בניגוד להוראות סעיף 

יש לחייב את , בהצעת המוצר למכירהבחוזה הגלום  המשיביםולאור הצעת , אשר על כן .01

לפצות את המבקשת ואת יתר חברי הקבוצה בגין הנזק שנגרם להם כתוצאה  המשיבים

 .בחוסר תום לב מהטעייתם החוזית ומניהול משא ומתן עימם

 עשיית עושר ולא במשפט .III.ד

מכירת בעצם  שלא כדין על חשבון חברי הקבוצה המשיביםהתעשרו , או במצטבר/לחילופין ו .07
התעשרו מחברי הקבוצה  המשיביםברי כי , שכן. המוצר וההטעיה לגבי כמות הפריטים שבו

כי התעשרו  ,יבר ;מהמצוין על גבי אריזתו 2אך קיבלו כמות קטנה פי , שרכשו את המוצר
המבטיח כמות כפולה ממוצרים  –ביכרו לרכוש את המוצר מחברי הקבוצה  המשיבים

 .במחיר זהה למוצרים המתחרים –מתחרים אחרים 

 :קובע, ("חוק עשיית עושר": להלן) 1040 –ט "תשל, לחוק עשיית עושר ולא במשפט 1סעיף  .00

טובת הנאה  שירות או, י שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכסמ (א)  .1"
חייב להשיב , (המזכה -להלן )שבאו לו מאדם אחר ( הזוכה -להלן )אחרת 

ם שלל -ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה , למזכה את הזכיה
 .לו את שוויה

מפעולת המזכה או , חת היא אם באה הזכיה מפעולת הזוכהא (ב)  
 ".בדרך אחרת

ילן א 141/80א "רע –ראה . ילה בעשיית עושרהפסיקה הגדירה את שלושת היסודות של הע .07
 :121-121' עמ, (1005) 150( 2)ד מד"פ, מ"אליהו בע. את י. א' נץ ליבובי

על  לחוק עשיית עושר מציב שלושה יסודות להתגבשותה של עילה 1 סעיף"
 ... פיו

אם , במסגרתו נבחנת השאלה. היסוד הראשון הוא זה של ההתעשרות
עניינו  היסוד השני...". ירות או טובת הנאה אחרתש, נכס... קיבל"הזוכה 
כאן הדרישה . לזוכה מן המזכה" באה"אם ההתעשרות האמורה , בשאלה

היסוד השלישי . המזכה" על חשבון"כי ההתעשרות של הזוכה תהא , היא
שלא "מציב את הדרישה כי ההתעשרות של הזוכה על חשבון המזכה תהא 

 ."על פי זכות שבדין

שלא על פי "כי על ההתעשרות להיות , שמעותה של הדרישהמכאן למ... 
 ...  .לחוק עשיית עושר 1 כלשונו של סעיף, "זכות שבדין

את  מקום בו ניתן להצביע על דין אשר שולל את הפעולה שגררה...
טובת  ,למשל, כך. ההתעשרות איננה כדין הרי שניתן לומר כי, ההתעשרות

החוזה שבינו לבין הנפגע היא בגדר ההנאה שצמחה למפר חוזה מתוך הפרת 
שכן היא נעשתה מתוך הפרתו של , "שלא על פי זכות שבדין"התעשרות 

 ... חוזה 

המקרים הקשים להכרעה בשאלה אם ההתעשרות אינה כדין הם 
המקרים בהם לא ניתן להצביע על דין מפורש אשר מקנה לזוכה זכות 

שאלה אם המבחן ל, במקרים אלה. להתעשר או שולל זאת ממנו
.. .אם התעשרות זו היא בלתי צודקת ההתעשרות אינה כדין הוא בבחינה

מודרך , על פיו נבחנת השאלה האם ההתעשרות אינה כדין, מבחן הצדק
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הישר "פי השקפות בדבר -ועל" תחושת המצפון והיושר"פי -על
 "..."והטוב

 .125' בעמ, (2557) 111( 1)ד נח"פ, בנימין קרייתי' משרד השיכון נ 7047/00א "ע -ראה גם 

המשיבים סיפקו שאין ספק כי מקום . של הנהנה" התעשרות"היסוד הראשון אם כן הוא  .04
לא העניקו כמות ו ם חסכושכן ה מכך והתעשר םה, כמחצית כמות המוצר שהתחייבו לספק

בעקבות , את המוצר רכשואין ספק כי מקום שחברי הקבוצה ; "נכס"י פריטים שהם בוודא
שהרי במובן הפשוט , המשיביםמכך  התעשרו, התנאים המטעים על גבי האריזה המטעה

 ".טובת הנאה"ולמצער " נכס"שהוא בוודאי , סכום כסףיבלו ק םה, ביותר

ובוודאי  – מזכהלזוכה מן ה" באה"אם ההתעשרות האמורה , עניינו בשאלההיסוד השני  .08
שרכשו את המוצר המבטיח חברי הקבוצה מ םלה באה –כולם  –המשיבים של  שהתעשרותם

  .כמות כפולה של פריטים

 והפר המשיבים, בענייננו". שלא על פי זכות שבדין"הינו כי ההתעשרות הינה  היסוד השלישי .00
 . אינה כדין םעשרותועל כן הת, דיני החוזים ודיני הנזיקין, דיני הגנת הצרכןאת הוראות 

ניתן להסיק התקיימות היסוד , במנותק מהעילות האחרות, אלא שלצורך הדיון בעילה זו .75
יסוד זה עשוי , כפי שראינו .הוראות דינים אלה המשיביםו גם אלמלא הפר, השלישי

הוא מבחן במקרה כזה המבחן . מסייםלהתקיים אף אם אין ההתעשרות כרוכה בהפרת דין 
מבטיחים ו המצהירים עוסקיםאין ספק כי מבחנים אלה מחייבים . והיושרהמצפון , הצדק

יספקו את כמות הפריטים כי  ,מסייםמכירת כמויות מסוימת של פריטי מוצר במחיר 
 . המצוינת והמובטחת

 להשיב למבקשת, ית עושר ולא במשפטמכוח חוק עשי, המשיביםאשר על כן יש לחייב את  .71
 .שלא כדין ו מהםשהתעשרוליתר חברי הקבוצה את 

 מצג שווא רשלני .IV.ד

וכלפי יתר חברי הקבוצה בעוולה של  המבקשתכלפי  המשיביםעוולו , או במצטבר/לחילופין ו .72
 .מצג שווא רשלני

נוסח ]לפקודת הנזיקין  17-ו 10שיסודה בסעיפים , מצג שווא רשלני יסודות העוולה בגין .71
ד "פ, מ"אלביט מחשבים בע' נ American Microsystems Inc 405/81א "ע-סוכמו ב, [חדש

 : כדלקמן, 404' בעמ (1080) 480( 2)לט

ועל [ נוסח חדש] לפקודת הנזיקין 17-ו 10 בהסתמך על הוראות סעיפים"
כשבוחנים קיומה של עילה בשל התרשלות בהיצג רשלני , האמור לעיל

האם ההיצג לא ; האם הוכח היצג של עובדות: יש לבחון, במהלך משא ומתן
, לדעת ובזהירות ושקידה ראויות היה על מציג העובדות, מןהיה מהי

כי הצד האחר למשא ומתן , האם היה עליו לצפות; שההיצג אינו מבוסס
ואם יפעל כך עלול להיגרם נזק פיסי לגוף , יסתמך על דבריו ויפעל על פיהם

האם בפועל הסתמך האחר על ההיצג ; או לרכוש או נזק כלכלי לאחר
 ".כך נגרם לו נזקהרשלני וכתוצאה מ

הינו מצג  הצעת המוצר למכירהאין חולק כי  (1) :ודות אלה מתקיימים כולם בענייננויס .77
 (0); 2-ו 1ביקרו החנויות המשיבות אשר , ויתר חברי הקבוצה המבקשתהמופנה כלפי 

מצג זה לא  (3) ;גומיות משחק 755המוצר מהווה מאגדת המכילה כעובדה כי  המציג האריזה

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/9906574-padi.doc


 

 

 

- 12 - 
 

כי , בזהירות ובשקידה ראויה, לדעת ריךה צאו הי, ידע המשיביםמ דכל אח .ןהיה מהימ
לצפות  היו צריכים המשיבים (8); המוצר לא מכיל את כמות הפריטים המצוינת על האריזה

הצעת המוצר קרי , יסתמכו על המצג, כאנשים סבירים, וכל יתר חברי הקבוצה תכי המבקש
ממוצרים מקבילים במחיר זהה למחירם של  כמות כפולהבאשר הוא מבטיח , למכירה

וכל יתר חברי הקבוצה כאנשים סבירים הפועלים ממניעים , המבקשת (2) ;מוצרים מקבילים
 .וכתוצאה מכך ניזוקו, לרכוש את המוצרהונעו , סבירים

, מצג שווא רשלניהמהווה העמידו את המוצר למכירה אשר , המשיבים יםלאור כל זאת חייב .70
ממוניים שנגרמו -ואת יתר חברי הקבוצה בגין הנזקים הממוניים והלא שתלפצות את המבק

 .להם כתוצאה ממנו

 תיאור כוזב .V.ד

עוולו המשיבים כלפי המבקשת וכלפי יתר חברי הקבוצה בעוולה של , או במצטבר/לחילופין ו .77

 .תיאור כוזב

 :קובע, 100-ט"התשנ, לחוק עוולות מסחריות( א) 2סעיף  .74

 תיאור כוזב. 0"

אשר הוא יודע או , ם עוסק מידע ולא יגרום לפרסום מידע לא יפרס (א)
, נכס או שירות, מקצוע, שהיה עליו לדעת שהוא אינו נכון לגבי עסק

 "(.ר כוזבותיא –להלן )שלו או של עוסק אחר 

( 1). מידע לגבי כמות הפריטים במוצר, על גבי אריזת המוצר, פרסמו המשיבים, כאמור .78
אינה , כפי שפורסמה, כמות הפריטים במוצר( 2); בים למכירההמוצר הינו נכס שהציעו המשי

המשיבים ידעו או ( 1); מהכמות שצוינה על גבי המוצר כמחציתשכן המוצר מכיל  –נכונה 
 . כי המידע שפרסמו אינו נכון, שהיה עליהם לדעת

 .עוולו המשיבים כלפי המבקשת ויתר חברי הקבוצה בעוולה של תיאור כוזב, משכך .70

לפצות את המבקשת ואת יתר , אשר עוולו בתיאור כוזב, זאת חייבים המשיביםלאור כל  .45
 .ממוניים שנגרמו להם כתוצאה ממנו-חברי הקבוצה בגין הנזקים הממוניים והלא

 הפרת חובה חקוקה  .VI.ד

עוולו המשיבים כלפי המבקשת וכלפי יתר חברי הקבוצה במעשה , נוסף על האמור לעיל .41

בכך שלא הוטבעו על , ן והצו מכוחו ובהפרת חובה חקוקהבניגוד להוראות חוק הגנת הצרכ

ובכלל זה כלל לא צוינו פרטי היצרן והיבואן , המוצר או אריזתו הפרטים הנדרשים בעברית

ואת הוראות צו הגנת הצרכן , לחוק הגנת הצרכן 14ובכך הפרו את הוראות סעיף , של המוצר

 "(.ביןצו סימון טו: "להלן) 1081-ג"התשמ, (סימון טובין)
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 :קובעלחוק הגנת הצרכן  14סעיף  .42

 סימון טובין ואריזתם. 15"

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

 ;שם המצרך וכינויו המסחרי  (1)

 ;ארץ הייצור  (2)

 שם  ואם המצרך מיובא, מספר זהותו ומענו, שם היצרן  (1)
 ;נומספר זהותו ומע, היבואן

 .כמות המצרך ופירוט חמרי היסוד שמהם הוא מורכב  (7)

לא צוינו על גבי המוצר או , לעיל 21וכפי הניתן לראות מאריזת המוצר בסעיף , כאמור .41

 .אריזתו שמות היצרן והיבואן של המוצר

דין מעשה או מחדל קובע כי , "פיצויים"שכותרתו , לחוק הגנת הצרכן( א)11סעיף , כאמור .47

נוסח ]כדין עוולה לפי פקודת הנזיקין  1'או ד( 14בו כלול סעיף )' ד', ג', בניגוד לפרקים ב

 . בגינה זכאים הנפגעים לפיצוי, הינה על כן עוולה, כאמור לעילחובת הסימון הפרת . [חדש

, הדרך לקבוע הוראות ולהתקין צווים לגביהוסמך השר , לחוק הגנת הצרכן 14על פי סעיף  .40

  .צו סימון טובין הותקן, זאת חמכו. הצורה והפרטים שבהם יסומנו טובין

את פרטי קובע אף הוא את החובה לסמן על גבי אריזת המוצר , לצו סימון טובין 1סעיף  .47
 . וכן את כמות הפריטים במוצר, היבואן והיצרן של המוצר

  .שים בעבריתלסמן את הפרטים הנדרכי יש , לצו סימון טובין קובע 8סעיף  .44

מספר הפריטים  –כמות המוצר , לעיל 21וכפי הניתן לראות מאריזת המוצר בסעיף , כאמור .48

לא צוינו פרטי היבואן , כן כאמור. ולא בעברית, סומנה על גבי המוצר באנגלית בלבד –שבו 

 . על גבי המוצר

 .לא מילאו המשיבים אחר החובות הקבועות בהוראות צו סימון טובין, בכך .40

בניגוד להוראות חוק  בעוולהעוולו המשיבים כלפי המבקשת וכלפי יתר חברי הקבוצה  בכך .85

 .ובהפרת חובה חקוקה, צו על פיוהגנת הצרכן וה

 הסעדים המבוקשים בתביעה .ה

מלוא הכמות לא זכתה המבקשת לקבל את , למצג על גבי המוצרבניגוד , כמפורט לעיל .81
  .בלבד המובטחת על גבי אריזת המוצר אלא כמחצית ממנה

שילמה , כאמור. מחצית מהתמורה המובטחת בלבדקבלת למבקשת נגרם נזק ממוני בגין  .82
ונזקה הממוני הישיר הינו כמחצית מהסכום ששילמה , ₪ 15המבקשת תמורת המוצר סך של 

כתוצאה מהעוולות המתוארות  ת בגין הנזק הממוני שנגרם להפיצוי המבקש. ₪ 0סך של  –
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או מי מהם /כל אלה מחייבים את המשיבים ו - על המשיביםוחובת ההשבה החלה לעיל 
 .₪ 0בסך של  – אמורכ שנגבה ממנההסכום מחצית את  לשלם למבקשת

כאשר ניטלה מהם הזכות , נפגע חופש הרצון של המבקשת והאוטונומיה שלה כפרט, בנוסף
. יםלבחור באופן מושכל איזה מוצר לרכוש מבין המוצרים המציעים גומיות משחק לילד

 755יכולה היא לרכוש כמות של להאמין כי  את המבקשת והטעהמוצר ואריזתו שכן , זאת
 .גומיות משחק בלבד 155גומיות משחק במחיר זהה למוצרים מקבילים אחרים המציעים 

נזק  תהמבקש כמו כן סבלה. גומיות בלבד 155-שעה שקיבלה המבקשת מוצר המכיל כ, זאת
קיבלה רק מחצית מכמות נוכח העובדה כי , ת נפש ועלבוןלא ממוני נוסף מסוג של עוגמ

כאמור  המבקשת סכום הנזק הלא ממוני אותו סבלה. המוצר שהובטחה לה בהצעת המוצר
גם במסגרת , הפסיקה הכירה בזכות לתבוע. ח"ש 155בסך של , על דרך האומדן, לעיל מוערך

תנובה מרכז  1118/04 א"ע –ראה לדוגמא . נזקים לא ממוניים מסוג זה, תביעה ייצוגית
ראה גם סעיף (. 2551) 741( 7)זד נ"פ, ראבי' מ נ"שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע

 .לחוק התובענות הייצוגיות( ה)25

כי תפקידו וסמכותו של בית המשפט הנכבד הוא להגדיר את קבוצת , המבקשת תטען .81
 :הייצוגיות התובענותלחוק ( א)15וזאת על פי האמור בסעיף , התובעים

 הגדרת הקבוצה. 15"

יגדיר בהחלטתו את הקבוצה , אישר בית המשפט תובענה ייצוגית (א)
  ..."; שבשמה תנוהל התובענה

כלל צרכני המשיבים אשר רכשו  "כי ראוי שהקבוצה תכלול את , תטען המבקשת, עם זאת .87
 including 600'עליה הודפסו המילים  'LOOM BANDZ'גומיות משחק באריזה הממותגת 

bands' ,במשך שבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו." 

  – תכל אחד מחברי הקבוצה נפגע באופן דומה לזה של המבקש .80

גומיות  755רכש את המוצר בעקבות הצעה לרכישת מוצר המכיל כל אחד מחברי הקבוצה 
פיצוי על הנזק . אך קיבל תמורה של כמחצית מהכמות המובטחת, ₪ 15בסך של משחק 

וחובת , עילשנגרם לכל אחד מחברי הקבוצה כתוצאה מהעוולות המתוארות להממוני 
לשלם לכל אחד  או מי מהם/ים וכל אלה מחייבים את המשיב – ההשבה החלה על המשיבים

 .מחברי הקבוצה את הסכום שנגבה ממנו כאמור

ל בש, כל אחד מחברי הקבוצה סבל מנזק של פגיעה באוטונומיה של הפרט ובחופש הרצון שלו
איזה מוצר לרכוש מבין המוצרים המציעים גומיות משחק נטילת זכותו לבחור באופן מושכל 

הדעת נותנת גם כי כל אחד מחברי הקבוצה סבל מנזק לא ממוני . על פי העדפותיו, לילדים
של , סכום נזקו הלא ממוני כאמור. נוסף מסוג עוגמת נפש ועלבון בנסיבות המתוארות לעיל

 155בסכום של , באופן זהה לשלה, על דרך האומדן, תוערך על ידי המבקשמ, כל חבר בקבוצה
 .ח לאדם"ש

בגדרה של התביעה הייצוגית שאישורה מתבקש , אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד .87
  – את הסעדים הבאים להעניק , בזאת

 .יחדלו המשיבים מייבוא ושיווק המוצר המטעהולפיו " מניעהצו "להוציא תחת ידיו  .א
 –ראה לדוגמא , יקה הכירה באפשרות מתן סעד של צו במסגרת תובענות ייצוגיותהפס

 15בפסקה , (14.11.2550החלטה מיום ) נפעל הפיס' נ' שור ואח 0187-51-50צ "ת
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מ "בע( ישראל()תנועה וחניה. )אי.פי.אי' אמיר רוזנברג נ 1020-58-50צ "וכן ת; להחלטה
 (.0.4.2515מיום )

, לשלם לכל אחד מחברי הקבוצה, בנפרד או מי מהם, חד ולחודי, יםלחייב את המשיב .ב
, המוצרכל אחד מחברי הקבוצה בגין אותו שילם הסכום מחצית , ובכלל זה למבקשת

את  כל אחד מחברי הקבוצהרכש מהיום בו , בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כחוק
 . ותו חבר קבוצהועד התשלום בפועל לידי א, המוצר

לשלם לכל אחד מחברי , או מי מהן בנפרד, יחד ולחוד, המשיבותלחייב את  –בנוסף  .ג
לרבות בגין הפגיעה , כפיצוי בגין נזקים לא ממוניים, ובכלל זה למבקשים, הקבוצה

בתוספת הפרשי ריבית , ח לכל חבר בקבוצה"ש 155סכום של , באוטונומיה של הפרט
 . אותו חבר קבוצה מיום הגשת כתב התביעה ועד התשלום בפועל לידי, והצמדה כחוק

לרבות סעדים לטובת , להעניק כל סעד צודק ומתאים אחר –או לחילופין /בנוסף ו .ד

לחוק  25בהתאם לסמכות בית המשפט הנכבד לפי סעיף , הקבוצה או הציבור בכללותו
 .או הוראות כל דין/התובענות הייצוגיות ו

  -אישורה מתבקש בזאת בגדרה של התביעה הייצוגית ש, מתבקש בית המשפט הנכבד כמו כן .84

בתוספת , תבהוצאות המבקש, בנפרד םאו מי מה, יחד ולחוד, המשיביםלחייב את  .א
 .וק מיום פסיקתן ועד התשלום בפועלהפרשי הצמדה וריבית כח

, תבתשלום גמול מיוחד למבקש, או מי מהן בנפרד, יחד ולחוד, המשיביםלחייב את  .ב
שיעור הגמול המיוחד המבוקש  .וגיותלחוק התובענות הייצ 22בהתאם להוראות סעיף 

קבוצה על פי פסק הדין המבוקש חברי הל המשיביםמהסכומים שישולמו על ידי  7%הינו 
, ("סכום פסק הדין": להלן), אם וככל שייקבעו, הסעדים האחרים שייקבעו שוויאו מ

או כל שיעור  –בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסיקתו ועד התשלום בפועל 

 ;אחר שייראה לנכון על ידי בית המשפט הנכבד

בתוספת , ד"ט עו"בתשלום שכ, בנפרד םאו מי מה, יחד ולחוד, המשיביםלחייב את  .ג
שיעור . לחוק התובענות הייצוגיות 21בהתאם להוראות סעיף , תכוח המבקש-לבא, מ"מע
מ כחוק ובתוספת "בצירוף מע, מסכום פסק הדין 10%ד המבוקש הינו "ט עוה"שכ

או כל שיעור אחר  –פרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסיקתו ועד התשלום בפועל ה
 .שייראה לנכון על ידי בית המשפט הנכבד

, ייעשה בשלב השני של המשפט, כימות הסעדים המבוקשים לקבוצהקביעת גודל הקבוצה ו .88
ם ובהיעדר נתונים של ממש בדבר היקף הסעדי, בשלב זה .לאחר אישור התביעה כייצוגית

 תאין בידי המבקש -בלבד  המשיביםשהרי הנתונים מצויים בידי  –המבוקשים לקבוצה 
על פי פרסומים בעיתונות , עם זאת. ואת גודל הקבוצה להעריך את שוויים של הסעדים

במסגרת אופנת שזירת הגומיות על ידי ילדים ונוער נמכרו בישראל מאות , הכלכלית בישראל
הרי מדובר  –חבילות גומיות 15,555-רק ככרו המשיבים מגם אם . אלפי גומיות משחק

הכולל והיקף הסעד , ₪ 150-הזכאית לסעד פרטני של כבקבוצה גדולה של עשרות אלפים 
כי מדובר בהערכות  ת סבורההמבקש .שקלים מיליון 1-הוא כ, ןהאומדעל דרך , המבוקש

 . ממעיטות
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 הנימוקים לאישור התביעה כייצוגית .ו

 כללי -ירור כתביעה ייצוגית התאמת התביעה לב .I.ו

 :כדלקמן, מגדיר את המטרה שבייסוד מוסד חשוב זה, לחוק התובענות הייצוגיות 1סעיף  .80

מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין הגשה וניהול של תובענות "
 :ובכך לקדם בפרט את אלה, לשם שיפור ההגנה על זכויות, ייצוגיות

לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשים , משפטמימוש זכות הגישה לבית ה (1)
 ;לפנות לבית המשפט כיחידים

 ;אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו (2)

 ;מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין (1)

 ".הוגן וממצה של תביעות, ניהול יעיל (7)

  :יוגשמו באופן המיטבי באמצעות אישור הגשת התביעה הייצוגית בענייננו, מטרות אלהה כל .05

שהיו , אישור הגשת התביעה הייצוגית יאפשר מתן גישה לבית המשפט לחברי הקבוצה, כך
בעיקר כאשר מדובר בנזק קטן  - חברותלהתמודד עם , או לא היו טורחים כלל, מתקשים

 .1יחסית

אישור התביעה הייצוגית יביא לאכיפת הדינים האוסרים על מתן הבטחות שווא וביצוע , כך
ולו , מפני הפרת דינים אלה בעתיד, ועוסקים דומים להם משיביםהפרסום מטעה וירתיע את 

את כמות הפריטים המכיל אלה יקפידו להבא לציין במפורש  עוסקיםבשל כך שיביא לכך כי 
 . מוצר

 .אישור התביעה הייצוגית כאן יביא למתן סעד הולם לחברי הקבוצה, כך

של כל חברי הקבוצה באופן יאפשר ניהול התביעות , אישור התביעה הייצוגית כאן, כך
 .בהוגנות ובאופן ממצה, ביעילות –קיבוצי 

למעשה . עובדות העניין ונסיבותיו מתאימות מעין כמוהן לבירור באמצעות תביעה ייצוגית .01
סכום הנזק . מספרם של חברי הקבוצה הינו רב. מדובר במקרה קלאסי של תביעה ייצוגית

את הטרחה שבניהול הליך משפטי עצמאי על ידי  ואינו מצדיק, הינו נמוך, לכל חבר בקבוצה
 . המקרה הינו פשוט והפרסום הינו אחיד לכל חברי הקבוצה. כל אחד מהם בנפרד

 .מתאימה וצריכה להיות מאושרת, יכולה, אשר על כן התביעה הייצוגית נשוא בקשה זו .02

 לחוק התובענות הייצוגיות 3סעיף  –סיווג העילה  .II.ו

  –הייצוגיות קובע כי לחוק התובענות  (א)1סעיף  .01

לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בענין "
 "בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית שנקבע

                                           
פיסקה , ("עניין מולטילוק": להלן; פורסם בנבו( )2550) מ"מולטילוק בע' דניאל פרחן נ 27700/57( א"ת)בשא  -ראה  1

 .ןלפסק הדי 17
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לחוק התובענות  ההשנייבתוספת  1התביעה מתאימה במדויק לסיווג הקבוע בפרט , בענייננו .07
 :שזו לשונו, הייצוגיות

בקשר לענין שבינו לבין , כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, סקתביעה נגד עו"
 "בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו, לקוח

 -קרי , לחוק הגנת הצרכן 1כהגדרתו בסעיף " עוסק" םהינ המשיביםלא יכול להיות חולק כי  .00
אף לא יכול להיות חולק כי  .או יבואן ..."מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק"

חברי ויתר  המבקשת. המשיביםשל " לקוחות"הינם , כמו גם יתר חברי הקבוצה, המבקשת
התביעה הייצוגית הינה על כן בקשר לעניין שבין . צרכנים שרכשו מוצרהקבוצה הינם 

 1 המשיבותעל ידי שהוצע למכירה  –טובין  –בנכס שהרי עניינה , "יבואן"-ו "עוסק"ו" לקוח"
 .םיהכלקוחות, וליתר חברי הקבוצה למבקשת 7-ו 1ויובא על ידי המשיבים  2-ו

 לחוק התובענות הייצוגיות 8סעיף  –הזכות להגיש תביעה ייצוגית  .III.ו

ובראש , לחוק התובענות הייצוגיות מונה את אלו הרשאים להגיש תביעה כזו( א)7סעיף  .07
 :זו לשון הסעיף. מי שיש לו עילה אישית –הרשימה 

ה לאישור תובענה ייצוגית אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקש (א) .7
 :כמפורט להלן

, (א)1אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף  (1)
מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל  המעוררת שאלות

 ...";בשם אותה קבוצה –החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם 

 יאשהרי ה, ישיתעילה א תבעל ההינ תמראות כי אכן המבקש, העובדות המתוארות לעיל .04
וקבילה רק מחצית מהכמות שהובטחה על גבי אריזת  2-ו 1רכשה את המוצר מהמשיבות 

 . המוצר

בתוספת  1כלומר סיווגה מתאים לפרט  –(" א)1 ףכאמור בסעי"כי עילה זו הינה  ,כבר צוין .08
 .השניה

משותפות , המתעוררות בתביעה הייצוגית שאישורה מתבקש בגדרה של בקשה זוהשאלות  .00
 .נרחיב להלןעוד בעניין זה . כפי שזו הוגדרה שם, לכלל חברי הקבוצה בשמה מוגשת התביעה

 :לפיו, לחוק התובענות הייצוגיות( ב)7כמו כן יש להפנות להוראות סעיף  .155

– כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק , לענין סעיף זה (ב). ... 7"

( 1()א)בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן ( 1)
 ";די בכך שהמבקש יראה כי לכאורה נגרם לו נזק –

 .האישי ואף תנאי זה מתקיים ת לעיל את נזקההמבקש תההרא, בענייננו

יצוין כי , ומבלי שיש לראות בכך משום סיוג כלשהו של האמור לעיל, למען הזהירות בלבד .151
פט הנכבד משום אף אם ימצא בית המש, לחוק התובענות הייצוגיות( 2()ג)8בהתאם לסעיף 

אין פירושו , לחוק התובענות הייצוגיות( 1()א)7את תנאי סעיף  ת אינה מקיימתמה כי המבקש
יצוגית אך להורות יש לאשר את התביעה הי, במקרה כזה. של דבר כי דין הבקשה להידחות

 .ים כתובעים ייצוגיים/באחר על החלפת המבקשת
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לחוק ( 1()א)4סעיף  –אפשרות סבירה להכרעה לטובת הקבוצה  .IV.ו
 התובענות הייצוגיות

לחוק התובענות הייצוגיות קובע כי יש לבחון אם ישנה אפשרות סבירה ( 1()א)8סעיף  .152
 . להכרעה לטובת הקבוצה בשאלות המשותפות

די בכך כי . בתביעה הייצוגית עצמה הלזכייהרף הנדרש לקיום תנאי זה אינו זהה לרף המוצב  .151
כי במהלך , "(אפשרות סבירה"ובלשון החוק )סביר  בית המשפט ישתכנע כי קיים סיכוי

 –ראה . יוכיח התובע הייצוגי את טענותיו, לאחר אישור התובענה כייצוגית, המשפט גופו
פורסם ( )2550) יפו-אביב-עיריית תל' מ נ"סריגי שלום ומלכה בע 11512/57( א"ת)בשא 

 (:בנבו

רק באופן ו המבקש להגיש תובענה ייצוגית נדרש להוכיח את טענותי
במהלך קיים סיכוי סביר כי ועל בית המשפט להשתכנע כי , לכאורי

יוכיח התובע הייצוגי את כל התנאים הדרושים לשם קבלת  המשפט
א "ע; 11פסקה , רייכרטל בעניין "הנ 8112/07א "רע) התביעה הייצוגית

' בעמ, 110( 1)ד נג"פ', טוביה אבן ואח' נ' מ ואח"אבנר נפט וגז בע 7171/00
, 411, (2)נבד "פ, ל"עזבון המנוח אליהו גת ז' בזק נ 7074/04א "רע; 118

 (."0פסקה 

: להלן; פורסם בנבו( )2550) שירותי לווין DBS' חגי קרן נ 404/58 (חיפה) א"ת –כן ראה 
 (:"עניין קרן"

אין המבקש נדרש להוכיח את עילות תביעתו במאזן במסגרת תנאי זה "
אלא די שהמבקש יצביע על אפשרות סבירה להצלחה , ההסתברויות

 ."הן ביסס את התובענהבהוכחת עילות התביעה עלי

העילות המשפטיות הנובעות מהן , אנו סבורים כי הדברים שפורטו לעיל בקשר עם העובדות .157
מראים לפחות אפשרות סבירה כי השאלות המשותפות יוכרעו , והסעדים המגיעים מכוחם

 .לא נחזור על הדברים, על מנת שלא לייגע. אם לא למעלה מכך –לטובת הקבוצה 

סעיפים  – משותפות ותנאי היעילות וההוגנותתנאי השאלות ה .V.ו
 לחוק התובענות הייצוגיות( 0()א)4-ו( 1()א)4, (1()א)8

 רקע כללי למשמעות תנאי השאלות המשותפות ותנאי היעילות וההוגנות .V.1.ו

דורשים כי , (1()א)8וכמוהו גם סעיף , לחוק התובענות הייצוגיות( א)7סעיף , כפי שראינו .150
המשותפות לכלל חברי , אלות מהותיות של עובדה או משפטהתביעה הייצוגית תעורר ש

תובענה לפיו יש לבחון אם , (2()א)8נהוג לבחון תנאי זה בצמוד לתנאי הנקוב בסעיף . הקבוצה
 .ןהענייייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות 

היא כי יש  –נות תנאי השאלות המשותפות ותנאי היעילות וההוג –משמעות תנאים אלה  .157
המשותפות לחברי הקבוצה , עולות בתביעה שאלות מהותיות של עובדה או משפטלבחון אם 

ועל כן יהיה זה גם יעיל והוגן לדון בשאלות משותפות אלה במסגרת של תביעה  – מחד
כדי להפוך את התביעה , ככל שקיימות, ואם אין בשאלות שאינן משותפות –ייצוגית 

בעניין זה חשוב לזכור כי נקודת  .לדון במחלוקת, או בלתי הוגנת, יעילה הייצוגית לדרך לא
השאלות המתעוררות בגדר התובענה הייצוגית תהיינה  כלכי לא נדרש ש, המוצא היא

שאלות משותפות של עובדה או משפט שהן  ישדי בכך ש. משותפות לחברי הקבוצה
  ".מהותיות"

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%208332/96
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/95063430.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/95063430.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/97065670.doc
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 השאלות המשותפות בענייננו  .V.0.ו

קל לראות כי התביעה הייצוגית מעוררת שאלות מהותיות המשותפות לכלל חברי נ, בענייננו .154
 . הקבוצה

אין עסקינן במידע שנמסר . הוכתוב האחיד הא התביעה הינהצעת המוצר ותנאי העסקה מוש .158
סום כתוב ואחיד המופנה לכלל פראלא ב, באופן אינדיבידואלי ומשתנה מאדם לאדם, בעל פה

למידע שנמסר , ההצעה על גבי אריזת המוצרלות הנוגעות לתוכן השא, על כן. חברי הקבוצה
 –ולהבטחות שניתנו להם בגדרו  (ככל שהוא דורש פרשנות)לפרשנותו , לחברי הקבוצה בגדרו

של בהתקיימות הרכיבים הדיון כי , מכאן .הינן שאלות משותפות לכלל חברי הקבוצה
הפרת , הטעיה, דיני הגנת הצרכןת הפר, הפרת חוזה –עילות הנטענות בתביעה הייצוגית ה

הינו משותף  –מצג שווא רשלני , עשיית עושר ולא במשפט, מ"וחוסר תום לב במו חובת גילוי
 . לכלל חברי הקבוצה

ובכללה זכאות חברי הקבוצה ) גם שאלת סוג הסעדים הנובעים מהעילות המשפטיות הללו .150
  .ברי הקבוצההינה שאלה משותפת לכלל ח, (ממוני-לפיצוי בגין נזק לא

הינה שאלה , הולתוצאותילהטעיה באריזה  –או איזה מהן  – המשיביםשאלת אחריות  .115
 .מהותית נוספת המשותפת לכלל חברי הקבוצה

השאלות נקל לראות כי מבחן , משקלן וחשיבותן, משראינו את מצבור השאלות המשותפות .111
  .מתקיים בענייננו המשותפות

 מבחן היעילות וההוגנות .V.3.ו

שכן הכרעה בשאלות המשותפות , יון בדרך של תובענה ייצוגית יהיה יעיל והוגןניהול הד .112
רעה בין ממצה והוגן הרבה יותר מאשר פיצול ההכ, יהיה יעיל, בדרך ייצוגית, כמפורט לעיל

ויאפשר ; יקדם את מטרות האכיפה וההרתעה מפני הפרת דין ;הליכים נפרדים רבים מאוד
 .כמפורט בפרק הכללי שלעיל –ין מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הד

גם לכך נמצא פתרון . טענה בדבר קושי באיתור חברי הקבוצה לעוררעשויים  המשיבים .111
שרון  2504-54( א"ת)תא  17187/54( א"ת)בשא  –ראה . לחוק התובענות הייצוגיות 25בסעיף 

לפסק  15ה פיסק, (פורסם בנבו( )2515) שותפות רשומה-שערי דלק פתוח וניהול' דפני פרי נ
 .הדין

בפסיקת פיצוי אחיד לכל  גם כאן אין קושי מיוחד –אשר לפסיקת פיצוי בגין נזק לא ממוני  .117
תנובה מרכז ' ל נ"יורשי המנוח תופיק ראבי ז 1142/00( א"ת) .א.ת -ראה . חברי הקבוצה

 ,("עניין תנובה": להלן; פורסם בנבו( )2558) מ"שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע
מספק מנגנונים מספקים גם לצורך הענקת סעד  25סעיף . לפסק הדין 120, 121-122 פסקאות

 מ"פרטנר תקשורת בע' עומרי רוטשילד נ 21150/57( א"ת)בשא  -ראה . ממוני-בגין נזק לא
 .לפסק הדין 21פיסקה , (פורסם בנבו( )2550)

ות טענה כי מבחן היעילות ניסיון החיים מלמד כי נתבעים בתביעות ייצוגיות נוהגים להעל .110
הקשר הסיבתי "אינם מתקיימים נוכח סוגיית , וההוגנות ומבחן השאלות המשותפות

 .במקרה שבפנינו אין כל ממש בטענה זו". וההסתמכות
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חברי : רכיב זה מתקייםכי , במאזן ההסתברויות, בנסיבות העניין אין כל קושי להסיק
המצוין על גבי שהרי כאמור לעיל  –צה הוטעו חברי הקבו; למוצר ולאריזתוהקבוצה נחשפו 

ניזוקו כתוצאה חברי הקבוצה ; וההטעיה חלה אף במחדל ובאי גילוי הינו חד משמעיהאריזה 
מסקנות אלה ניתן לקבוע על יסוד העובדות הפשוטות המונחות בפני בית  .מההטעיה באריזה

נכונות ביחס לכל , הללועל יסודן מוסקות המסקנות , שהרי העובדות עצמן, המשפט הנכבד
די אם נשאל את עצמנו מה היה פוסק בית משפט לתביעות קטנות  .אחד מחברי הקבוצה

המבוססת על עובדות אלה , מובאת בפניו תביעה של חבר קבוצה כלשהו השהייתבמקרה 
ברור כי בית משפט כזה היה פוסק כי במאזן ההסתברויות סביר יותר לקבוע כי רכיב  –עצמן 

 .מאשר שאינו מתקיים, ת והקשר הסיבתי מתקייםההסתמכו

תובע על "במשקפיו של " ההסתמכות והקשר הסיבתי"בחון את סוגיית ניתן ל, שלישית
 15272/50א "ע –ראה . מתקיים רכיב זהכי  לקבועכאשר במקרה כזה ברור כי נקל , "ייצוגי

פורסם ( )2558) ההנהלה הראשית, מ"בנק הפועלים בע' מ נ"אביב שירותים משפטיים בע
 .לפסק הדין 15פיסקה , (בנבו

מקום , "ההסתמכות והקשר הסיבתי"ניתן גם להזדקק לחזקה בדבר קיום רכיב , רביעית
 .2שהוכח קיומו של פרסום העלול להטעות

ניתן , ואף אם יסבור בית המשפט הנכבד כי רכיב זה הינו חיוני וכי הוא אינו משותף, לבסוף
 –ראה . לחוק התובענות הייצוגיות 25עות הכלים שמאפשר סעיף לפתור גם סוגיה זו באמצ

 :לעיל מולטילוקעניין 

טענות המשיבה לענין הצורך בבחינה פרטנית מתייחסות לשאלת "
הן ממוקדות . והזכאות לפיצוי, כולל הקשר הסיבתי ,הוכחת הנזק

חוק תובענות אך . בשאלת הסעד שייפסק אם תוכח התובענה
והקנה לבית המשפט , הלך בעקבות הדין האמריקאי ייצוגיות
לחוק סמכויות שונות שנועדו להתגבר על בעיית הצורך  25בסעיף 

בבירור פרטני לגבי אחד מחברי הקבוצה בכל הנוגע להוכחת 
 3."הזכאות לסעד ודרך קביעת שיעורו

 לניהול ההליך בשלב השניאפשרויות מוצעות  .V.8.ו

יעיל והוגן לדיון  יםאפשרי יםמתוולהציע , המתחייבת משלב מוקדם זהבזהירות , עתהנבקש  .117
  :לקביעת סעד כספי לחברי הקבוצה, בשלב השני של המשפט, בתביעה הייצוגית

, לקבוע כי כל חבר בקבוצה יוכיח את זכאותו לסעדים המנויים בה היא, הראשונההאופציה  .114
-ו( 2()א)25ראה סעיפים . תר בסיוע ממונה שיוסמך לשם כך על ידי בית המשפט הנכבדבין הי

 .לחוק התובענות הייצוגיות( 1()ב)25

היא פסיקת סעד לטובת הקבוצה , שהיא אולי הדרך המועדפת במקרה זה, השנייההאופציה  .118
נקבעו , התנובבעניין . לחוק התובענות הייצוגיות( ג)25בהתאם לסעיף , או לטובת הציבור

העברת , הורדת מחיר כפויה לתקופה קצובה –ובין היתר , מספר דרכים למתן סעד שכזה
 . תרומה, סכום למטרה ציבורית ראויה הקשורה בעניין

יורשי המנוח משה ' ט נרייכר 170/51א "ע-בהיתרון שבמתן סעד לקבוצה או לציבור הוסבר  .110

 :באופן הבא, לפסק הדין 71 בפסקה, ("עניין רייכרט": להלן; פורסם בנבו( )2554), ל"שמש ז

                                           
אך הצעתה זו לא נדחתה על ידי , בדעת המיעוט אמנם השהיית)כהן -ראה לעניין זה עמדת כבוד השופטת שטרסברג 2

 (.2551) 180( 7)ד נז"פ, 'מ ואח"חברה ישראלית לתקשורת בע, בזק' ברזני נ 0412/51א "דנ-ב, (שופטי הרוב
 .ההדגשה במקור 3

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20345/03
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/0105712-padi.doc
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לשיטה זו של קביעת הנזק הכולל עבור הקבוצה כולה יתרון מובהק "
במקרים בהם לא ניתן לחשב בפשטות את נזקו של כל אחד מיחידי 

רוכים בשיטת החישוב והיא נועדה להתגבר על קשיים הכ, הקבוצה
קיימים מקרים בהם קיים קושי ניכר לאתר את , ראשית: האינדיבידואלי

לעיתים יקשה , גם משאותרו חברי הקבוצה, שנית. כל חברי הקבוצה
בשל היעדר מסמכים , למשל, להוכיח את נזקו של כל אחד מיחידי הקבוצה

יישום , תשלישי. או נתונים אחרים הנדרשים לחישוב הנזק( כמו קבלות)
שיטת חישוב אינדיבידואלית כרוכה בהשקעת זמן שיפוטי רב ומשאבים 

, לפעמים, רביעית. מה שעשוי להקשות עד מאוד על יישומה, יקרים אחרים
נזקו האישי של כל חבר בקבוצה הנו נמוך מאוד ואינו מצדיק את המאמץ 

כל ידי -דרישה קפדנית להוכחת הנזק על, במקרים כאלו. הכרוך בהוכחתו
, שנועדה, אחד מחברי הקבוצה בנפרד עלולה לסכל את תכלית החקיקה

לאפשר אכיפה יעילה במקרים בהם נזקו האינדיבידואלי של כל , בין היתר
 ."אחד מחברי הקבוצה נמוך

אינו חייב לשקף במדויק את צירוף הסעדים שהיו , שיעור הסעד לטובת הציבור או הקבוצה .125
  .לפסק הדין 154פסקה , לעיל תנובהעניין  – ראה. הקבוצהעשויים להגיע לכל אחד מיחידי 

ההסתמכות "אם וככל שיסבור בית המשפט הנכבד כי יש להתחשב גם באפשרות שרכיב  .121
הרי ניתן לבחון את השפעתו של , אינו מתקיים ביחס לחלק מחברי הקבוצה" והקשר הסיבתי

או בדיקת , בית המשפט סקר שיבוצע על ידי מומחה מטעם -רכיב זה בכלים סטטיסטיים 
בתקופה הרלבנטית לעומת תקופות מקבילות ל או לאילת "בהזמנות חבילות נופש לחוהגידול 

 :לעיל רייכרטבעניין , לעניין השימוש בכלים סטטיסטיים ואחריםראה  .מתאימות

קביעת הנזק המצרפי הכולל של הקבוצה מתבצעת במשפט האמריקאי "
שימוש בשיטות , בדיקת רישומי הנתבע, כגון, בדרכי חישוב שונות ומגוונות

, (sampling techniques)סטטיסטיות ובהן הוכחה באמצעות מדגמים 
 "שימוש במודלים מתמטיים ועוד

נבקש לחזור ולהזכיר את , בתנאי השאלות המשותפות והיעילות וההוגנות לפני סיום הדיון .122
 :לעיל נובהתבעניין  כפי שתואר, בכל הנוגע לתנאי זה, היסודעקרון 

שניהולה כרוך , כאשר בית המשפט מתלבט האם לאשר תובענה ייצוגית"
בקשיים לא מבוטלים בשל העדר אפשרות מעשית להוכיח את הנזק ולקבוע 

עליו להביא בחשבון את האפשרות , את שיעורו באופן אינדיבידואלי
 אף, שהנתבע יחלץ מן התביעה בלא מתן פיצוי לקבוצה: קרי, הגרועה יותר

 ..."שביצע עוולה כלפיה

לחוק ( 8)-ו( 3()א)4סעיפים  –תנאי תום הלב והייצוג ההולם  .VI.ו
 התובענות הייצוגיות

קיים יסוד סביר להניח לחוק התובענות הייצוגיות מחייבים לבחון אם ( 7)-ו( 1()א)8סעיפים  .121
ם תנאים אלה הינ. ובתום לב של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת םעניינכי 

אם לא נטל השכנוע )במהותם ובדרך כלל מוטל נטל הטיעון לפחות " תנאים שליליים"
שהרי אין המבקש יכול לשער איזה , על כתפי המשיב, לאי התקיימות תנאים אלה, (וההוכחה

  -למרות זאת נוסיף את הדברים הבאים . למצוא בו המשיב ינסהפגם 

אף אין כל נסיבות . בין חברי הקבוצהו כוחה-ובא תן המבקשאין כל ניגוד עניינים בי .127
בקשר כלשהו עם  אינה קשורה תהמבקש. מיתר חברי הקבוצה תהמייחדות את המבקש

 . ה רגילהלמעט כלקוח – םיהאו עם מתחר, המשיבים
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אין מאחורי , מוגשים בתום לב בגדרהשאישורה מתבקש הייצוגית בקשה זו והתביעה  .120
וליתר  המבקשת להביא לתיקון העוול שנגרם להה של אלא רק רצונ, הגשתם כל מניע נסתר

 .חברי הקבוצה ולזכות בסעדים המבוקשים בתביעה הייצוגית

אישה  הלאור היות, תמייצג תאת הכישורים לשמש כתובע המבקשת מאמינה כי יש לה .127
שריתה בצבא קבע , בעלת תואר שניהמבקשת הינה . ניסיון חיים רב תבעל, ת ומשכילהבוגר

 .אביב-ומשמשת כמנהלת משאבי אנוש בעירית תל, סרן-רב והשתחררה בדרגת

כי יש  וסבור, מכובד ד"עו יוצא משרד, מבקשת הינו עורך דין בהשכלתו ובהכשרתוכוח הבא  .124
לאישור  ותבא כוח המבקשת הגיש וניהל בעבר בקש. את הכישורים לשמש כבא כוח מייצג ול

יום לקוחות עסקיים גדולים ורשויות כ בעבר ומייצג ייצג כוח המבקשת בא. תובענה ייצוגית
 .מ בעניין זה דבר"הח ם מעיד על עיסתו ועל כן לא יוסיףאין הנחתו. ציבוריות

 .אשר על כן גם תנאי תום הלב והייצוג ההולם מתקיימים בענייננו .128

יצוין כי , ומבלי שיש לראות בכך משום סיוג כלשהו של האמור לעיל, למען הזהירות בלבד .120
אף אם ימצא בית המשפט הנכבד משום , לחוק התובענות הייצוגיות( 1()ג)8בהתאם לסעיף 

לחוק ( 7)או /ו( 1()א)8אינם מקיימים את תנאי סעיפים  כוחה או בא/ו תמה כי המבקש
יש לאשר , במקרה כזה. אין פירושו של דבר כי דין הבקשה להידחות, התובענות הייצוגיות

ים או על פתרון /באחר כוחה באאו /ו תהמבקשאת התביעה הייצוגית אך להורות על החלפת 
 .הסוגיה בדרך אחרת

 סוף דבר .ז

תובענה ייצוגית אחרת אשר כי נרשמה בו העלה עיון בפנקס התובענות הייצוגיות לא  .115
כולן , השאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה המתעוררות בה

 .זוררות בבקשה זהות או דומות בעיקרן לשאלות המתעו, או חלקן

שאישורה מתבקש בגדר , הסעדים המבוקשים בתביעה הייצוגית, לעיל  88 88כמפורט בסעיף  .111
לבית המשפט הנכבד אף . באים בגדר סמכותו העניינית של בית המשפט הנכבד, בקשה זו

וראה תקנה  – 7-ו 2ן של המשיבות מעננוכח , דון בתביעה הייצוגיתהסמכות המקומית ל
 .1087 –ד "תשמ, לתקנות סדר הדין האזרחי( 0)-ו( 1), (2()א)1

נוכח כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להיעתר לבקשה זו ולהעניק את הסעדים  .112
 .המפורטים ברישא שלה

 .הבקשה נתמכת בתצהיר המבקשת .111

  .להיעתר לבקשהמן הדין ומן הצדק  .117

 

 _______________ 
 ד"עו, קלו יוסף

 (.2517, יולי 28 ) ד"תשע, אב' א היום , תל אביב
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 רשימת תצהירים ונספחים

 27' עמ תצהיר המבקשת

 12' עמ העתק אריזת המוצר 1נספח 

 17' עמ בעבור רכישת המוצר 1מהנתבעת  קבלה/העתק חשבונית מס 0נספח 

בעבור רכישת שתי  2קבלה מהנתבעת /העתק חשבונית מס 3נספח 
 אריזות המוצר

 17' עמ

 18' עמ 1.4.2511ד קובי בני מיום "תצהיר עו 8נספח 

 75 'מע ד בני"עותק סרטון המתעד את ביצוע הבדיקה על ידי עו 2נספח 

 72 'עמ 1מ למשיבה "עותק מכתב הח  5נספח 

 77 'עמ 2מ למשיבה "עותק מכתב הח 5ח נספ

 77 'עמ 1עותק תשובת הנתבעת  4נספח 

 78 'עמ 2עותק תשובת הנתבעת  9נספח 
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