
  

  52426-07-14 .צת.        בבית משפט המחוזי

              יפו   -אביב -בתל    
  

  034935601ת.ז.   כרמית בן פנחס            
  שרון ענבר פדלון ו/או טלי לופו עו"ד ע"י ב"כ
   נתניה, קריית השרון, 4 הנופרמרחוב 

-072פקס':  054-3116123, 054-3334282ל':ט
2329097  

  ;מבקשתה

        ----נ ג ד  נ ג ד  נ ג ד  נ ג ד          ----

  
  שראל מזון בע"מ יוניליוור י       

  512665399ח.פ.                              
  3296279, 52יוליוס סימון                              

  ; משיבהה       
  

  ר תביעה כתובענה ייצוגיתושיבקשה לא
        

  המשפט מתבקש להורות בזאת כדלקמן: -בית
  

  - ייצוגיות התשס"וכתובענה ייצוגית מכוח חוק תובענות לאשר את הבקשה להלן    .א

  (להלן:"החוק").   2006

א לחוק תובענות 10להגדיר את הקבוצה שבשמה מוגשת התביעה בהתאם לסעיף      .ב

 ייצוגיות כדלקמן:

קנולה",  -מוצרי המשיבה כלהלן: "מיוקל, אשר רכשו את הצרכנים"כל 
     ."נותוהשנים האחר 7וכל זאת במהלך  , "מיוקל" -שמן זית" ו -"מיוקל

    

  )"חברי הקבוצה"(להלן: 

  

  לבקשהנספח א' -***רצ"ב כתב התביעה סומן כ 
  לבקשהנספח ב' -סומן כ תתובע***רצ"ב תצהיר ה

 

לחוק, כי נוסח ההחלטה  25המשפט הנכבד לפי סעיף  -להורות עפ"י סמכותו לבית    .ג
בבקשה זו יפורסם בעיתון יומי ארצי וכן ליתן הוראות נוספות כפי שימצא לנכון 

 ופן הפרסום כאמור או לקבוע כי המשיבה תישא בהוצאות הפרסום. בדבר א

  

  רקע כללי  -פתח דבר

 ". והמשיבה "הנתבעת".ת"התובע ת קרא המבקשתהדין, -למען זהות המונחים בכתבי בי .1

  תביעה זו עוסקת בהונאה ובהטעייה גסה של צרכני הנתבעת, שעה שהמשיבה מפרה את .2
מיונית ותחליבים אחרים של שמן במים ( 431 ישראלי תקן יו הרשמיות שלהוראות

הן שלעצמו והן מכוח  ומחייב חלקי -שהינו תקן רשמי )המשמשים כממרחים או כרטבים
 . 1998תשנ"ט  -צו הגנת הצרכן סימון ואריזה של מוצרי מזון
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קל", אולם אינם כלל  -המשיבה משווקת לצרכנייה מוצרים אשר נחזים להיות "מיונז .3
 שכאלה. 

כי ת ("מיונז") ומהם "תחליבים אחרים" וימגדיר מהו מיונ, לתקן זה 1.3סעיף הוראות  .4
 להלן:כ כיצד ממיינים מוצרים אלה

  

"מיוקל", דהיינו "מיונז קל", אולם הם  מתכנים בשמם המטעה ,עסקינן ים בהםהמוצר .5
 ."יםקל" -לא מוצרים היכולים להתכנות כובטח  אינם כלל מוצרי "מיונז"

  בחלמון ביצה.משמן במים המיוצב  מיוצרף ההגדרות לעיל, מיונז שהרי, עפ"י סעי .6

(ולכן גם אינם  מרכיב חלמון הביצהיודגש כי מוצרייה של המשיבה נעדרים לחלוטין  .7

או להתכנות בכותרות מטעות  בשמם זומכילים כולסטרול), על כן אינם יכולים לרמ
 .: "מיונז קל"כדוגמת

 - עיצוב ומיתוג סדרת מוצרייה "מיוקל" עלאין ספק כי המשיבה השקיעה רבות ב .8
 יטעה לחשוב כי מדובר במוצריי מיונז קלים.  הסבירמנת שהצרכן 

 ומצטרף, ועומד לבד ואינ (מיונז קל) המוצרים "מיוקל" סדרת המטעה שלו שמ .9
תמונות של המתנוססים על אריזת המוצר ( אחרים לשורה של מצגים מטעים

אשר מטרתם  -)אריזתו של המוצר כמוצר מיונז , ואופןכף מיונזצלוחית מיונז, 
 למרות העובדה וזאת מיונז מופחתי הקלוריות,נגוס בפלח שוק מוצריי הל

 וצרייה של המשיבה אינם מיונז!!!מש

בכך , הנתבעת אף הצליחה להערים על הקמעונאים , ובאין מפריע,לא זו אף זו .10
 . של החברות המתחרות מוצריי המיונז שמוצרייה מוצגים על מדפיהם יחד עם כלל

צילום הממחיש את סידורם של המוצרים על מדפי הקמעונאות ליד מוצרי המיונז ***רצ"ב 
  לבקשה 1נספח ב' -מסומן כ
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  :" של המשיבהקל "מיו מדרג הרכיבים של מוצריילהלן  .11

צבעי חומץ, שמן זית (שמן צמחי, שמן קנולה) עמילנים מעובדים, מלח, מייצב,  מים, סוכר,
חומצת מאכל, שמן סויה, חומר  ,חלבון ביצה , בטא קרוטן, כורכומין, תמצית פפריקה,מאכל

 משמר, תבלינים, חומרי טעם וריח" 

הינם מים וסוכר י המשיבה, עיניננו הרואות כי הרכיבים הראשונים אשר מוכלים במוצר
בתוספת ומהרכב המוצר  60% -מ בשיעור של למעלה משמעותי ונכבדנפח תופסים ה

, אשר מקנים למוצר את צבעו הצהוב (חלף חלמון הביצה אשר מוכל י מאכל כתומיםצבע
 או במיונז מופחת קלוריות).  רגילבמיונז 

 :הנם של המשיבה (רגיל) אמיתי"מיונז " המוכלים במוצר ביםיהרכ להלן מדרג .12

ן, , סוכר, מלח, מייצבים, חומרים משמרים, מעכב חימצוחלמון ביצהמים, חומץ,  שמן צמחי,
 חומרי טעם וריח. 

אשר  הרכיב הראשון ,אמיתי" של המשיבהמיונז "כי במוצר  שימת עינינו לעובדה .13
של חלמון הביצה,  לקיומוכן  -, כמו65%של  ניכר בשיעור הינו "שמן צמחי"מוכל 

   בלתו. אין לייצר מיונז אשר 

צמד ת ר אאזכ) אינו מ431כאן המקום להדגיש כי התקן הספציפי החל על מיונית ( .14
המוצר יסומן בהתאם לתקן כי , שלו קובע 2.4סעיף "מיונז קל", אולם  המילים

וכלשון , בשינויים ובתוספות של התקן המיוחד (רשמי במלואו) 1145ישראלי 
 :סעיף התקן

 

מוצר "קל" הוא מוצר "מופחת קלוריות"  1145תקן ל 1טבלה וב בנספח ב' לאור האמור,  .15

 ,אליו שהמוצר הדומה אשר משווים את המוצראי בתנו ,1 כפי המצויין בטבלה

שקיל מבחינה תזונתית למוצר המזון הדומה שאליו הוא משווה 
מוצרייה של המשיבה אינם עומדים דא עקא, ש ,)1 טבלהבבעמודה ב'  נרשם(

בשל עובדת שונות  ,למוצר מיונז תזונתית כלל המאחר ואינם שקילים מבחינ בהגדרה זו
 נותם כמוצרים קלים. ולכן אין לכ רכיביהם

 :1145לתקן  1להלן נספח ב' וטבלה  .16
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 :1 -להלן טבלה ב .17

  

יכולים להתכנות "קלים"  מוצרי המשיבה אינםכי  ראותועל מנת לה לאור האמור לעיל .18
טבלאות סימון  להלן יובאו ,)אמיתי"מיונז " "הדומה" שקילים למוצר מאחר ואינם(

 מוצר מיונז אמיתי כלהלן:תזונתי של המוצרים נשואי הבקשה לעומת 

 :אמיתי מיונז מוצר סימון תזונתי של .19

  

 סימון תזונתי של מיונז קל (מיוקל) קנולה: .20

 

  ג' 100  סימון תזונתי

  94    אנרגיה

  0     חלבונים

  12.3   פחמימות

  5     סך השומנים
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  2.5 -פחות מ    כולסטרול

  655    נתרן(מ"ג)

 שמן זית:סימון תזונתי של מיונז קל (מיוקל)  .21

 

  ג' 100  סימון תזונתי

  92    אנרגיה

  0     חלבונים

  11.7   פחמימות

  5     סך השומנים

  2.5 -פחות מ    כולסטרול

  647    נתרן(מ"ג)

 :(משמן צמחי) סימון תזונתי של  "מיוקל" .22

 

  ג' 100  סימון תזונתי

  94    אנרגיה

  0     חלבונים

  12.3   פחמימות

  5     סך השומנים

  2.5 -פחות מ    ולכולסטר

  655    נתרן(מ"ג)

מניתוח הסימון התזונתי של המוצרים נשואי התביעה למול מוצר מיונז אמיתי, עולה כי  .23
 .חלמון ביצה, אזי שהם נעדרים כולסטרול כלל מאחר וברכיבי המוצרים לא הוכל

ג מ" 43 ולכן קיימים ערכים תזונתיים שלחלמון  במוצר מיונז אמיתי מוכל ,לעומתם
 -לא ניתן לכנות מוצרים אילו כפועל יוצא מכך הוא, כי – מוצר גר' 100 -כולסטרול ל

אינם שקילים תזונתית הם אינם מיונז (בהתאם לסעיף ההגדרות) ומאחר ו -ים"קל"
 למוצר מיונז.

זאת ועוד, מניתוח רכיב השומן שבמוצרים נשואי התביעה למול מוצר מיונז אמיתי, עולה  .24
(במוצר  100%תי סבירה בעליל של שיעור השומן במוצר של כמעט כי קיימת הפחתה בל

ג' מוצר ואילו במוצרים נשואי התביעה  100 -גר' שומן ל 65מיונז אמיתי מכיל מינימום 
לא  כי פועל יוצא מכך הוא, -גר' מוצר 100 -ג' שומן ל 5רכיב השומן הינו בשיעור זניח של 
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מיונז (בהתאם לסעיף  מוצריי והם אינם מאחר -"קלים" -ניתן לכנות מוצרים אילו כ
 .שקילים תזונתית למוצר מיונזההגדרות) והם אינם 

את ציבור צרכנייה ואת המבקשת בכך שהציגה את מוצרייה  הטעתה המשיבה הווה אומר, .25
כמוצרי מיונז קלים, בעוד שבפועל פעלה המשיבה בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן 

 . 1145ן המיוחד ותקן קתשל ה םלסעיפיו הרשמיי גודובני , ופעלההאוסר על הטעייה

 ,מאחר ,לא ניתן לתאר את מוצרייה של הנתבעת ולו ברמיזה כ"מיונז קל" יתרה מכך, .26
, )מוצר מיונזכארוז פני אריזת המוצר בצירוף מצג אריזתו ( -ניתן לצרכן עלומידע זה אשר 
הינה בבחינת  -וכפית מיונז ת על אריזתו תמונות הגשה של מיונז בצלוחיתושעה שמתנוסס

 מסירת מידע כוזב והונאת הצרכן בחושבו כי מדובר במוצר מיונז קל. 

יינו "מוצר מוצק למחצה ה, ד1.4.2.1לפיכך, ניתן לקטלג מוצרים אלה עפ"י סעיף  .27
, כפי שבחרה רמז לכך שהמוצר הוא "מיונז" אמור להופיע("ממרח")", אשר בשמו לא 

 "מיוקל".  המשיבה לסמן :

ניכרת קיימת הפחתה  גם אם נניח והיה מוכל חלמון ביצה במוצרייה של המשיבה, עדיין .28
אף  מוצרייה כן -. על)כל במיונז רגילואשר מ(, שומן גר' 65 -גר' שומן מ 60של במוצרייה 

 יכולה בשיעור השומןכאשר ההפחתה  -"מיונז מופחת שומן" םלהתכנות בש יםיכול אינם
שליש עד לחצי בגבולות של  ) רק(א) לתקן 2.4.1.2עיף ס בהתאם להוראות( להתבטא

וזאת עפ"י  ולא יותר מכך )65%מיונז אמיתי (דהיינו שבמתכולת השומן המינימאלית 
 ההוראות כלהלן:

 

  הצדדים

, היא מהחברות המובילות בארץ למוצרי צריכה. החברה "יוניליוור ישראל", הנתבעת .29
תחום הטיפוח האישי והביתי. מותגי מזון, מייצרת ומשווקת מוצרים מתחום המזון ומ

, קנור ומותגי טיפוח וניקוי, כמו 778המשווקים על ידי החברה, כמו תלמה, קונפיטורה 
 דאב וסיף פנטסטיק, נמצאים כמעט בכל בית בישראל. 

 

והיקף המכירות יוניליוור ישראל היא חברת מוצרי הצריכה הרביעית בגודלה בישראל 
   מיליון אירו. 400 -תכם בכסהשנתי שלה מ
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  )""הנתבעת(להלן: 
  

***רצ"ב פירוט אודות זהות הנתבעת כשם שמופיע אצל רשם החברות (הודפס מאתר של 
  בקשה.כנספח ג' משרד המשפטים) מסומן 

   

המשיבה  יוצרמ את הרכשמן השורה אשר  וצרכנית, ישראל תויליד תתושב ההינ ,תהתובע .30
 הנמכר בין היתר ברשתות המזון הגדולות.   ובעת הנת ידי -על המשווק, מסדרת "מיוקל"

 ")תובע(להלן:"הת     

  נסיבתי - רקע עובדתי 

עבור משפחתה  הנתבעת יאת מוצר הרכשמן מהשורה אשר  ניתכאמור צרכ ההינ תהתובע .31
 ובנוסף לשם אירוח בביתה.

 

באופן מובלט ובאותיות  תכניםמ םשהלכך  בשים לבהתובעת רכשה את מוצרי הנתבעת,  .32
, מיונז ימוצרים כפי ארוז םה לרבות העובדה כי ,(מיונז קל)" מיוקל" דוש לבנהקי

לכדו  (צלוחית עם מיונז וכפית עם מיונז) אשר מתנוססים על אריזתם הגראפיים האיורים
את שיקולה של  וחיזק משל מוצר מיונז רגיל, הגבוה משמעותית םמחיר את עיניה ובפרט

  משמעותית. קלוריות עם הפחתה מיונז  ום שלי פרמינן במוצריהמבקשת כי עסק
 

 ' לבקשהכנספח דסומן  יםת המוצרו***רצ"ב צילום אריז

כי טעמם כלל אינו מזכיר את טעמו של התובעת  ה, חשיםתוך כדי טעימה מן המוצר .33
  מיונז.  ילבין מוצר םאין כלום בינ לאריזתם וכינוייםהמיונז וכי פרט 

בפירוט רכיבי לעובדה כי ליבה  מההנתבעת, ש ירת מוצואת אריז עת בחנה התובעת .34
(פרט שהינו הכרחי לייצור מוצר , חלמון ביצה יםמכיל יםהמוצר לא הופיע כי המוצר

 יםוכי המוצר" מיםהינו " יםכי הרכיב הראשון שבמוצר תהתובע נהכן הבחי -כמומיונז).  
 צבעי מאכל צהובים.  יםמכיל

ש את המוצרים שרכשה לאורחייה מסדרת לאור האמור, החליטה התובעת שלא להגי .35
 הנתבעת ואף לא לעשות במוצרים אלה כל שימוש אישי. 

ה לייעוץ תפנפרטים אילו העלו את חשדה של התובעת באשר לסדרת המוצרים, ולכן  .36
ולבטח לא  במוצרי מיונז אין מדובר כללהעובדה כי  הנגלתה לעינישלאחריו  ,משפטי

 . מיונז קל מוצריב

יודעת מראש כי אין מדובר במוצרי מיונז, לא הייתה התובעת אם הייתה כי ב ,יודגש .37
 הם(ש / קלוריותשומן ימיונז מופחת ירוכשת מוצרים אלו והייתה מעדיפה לרכוש מוצר

 רגילים. מיונז  ימיונז) או מוצר יאכן מוצר

בנוסף, יובהר כי אילו המוצרים הנ"ל היו מכונים "ממרח בתוספת שמן צמחי", ללא כל  .38
זכור ו/או קישור למילה מיונז או נגזרותייה, לא הייתה רוכשת התובעת את המוצרים א

 הללו. 
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 םלטיב יםמהותי הנוגע יםבאופן מגמתי פרט המעיני ו, כי נסתרתהתובע האותה העת חש .39
בפגיעה באוטונומיה שלה , שכן מדובר אכזבה רבה הא חשיוה םואיכות יםשל המוצר

  רים אלו ולהעדיף מוצרים אחרים חלף מוצריי המשיבה. וביכולת הבחירה שלה לשלול מוצ

הביאו את הם אשר  היקר םומחיר םהתוויית, םאריזת, יםכינוי המוצרעוד יוסף כי  .40
 הינם מוצריי מיונז. אשר נטלה  יםכי  המוצר התובעת למחשבה 

  נזקה של התובעת

 מוצריישל  םות(על בענייננו נגרם למבקשת נזק ברור ומובהק. מדובר בנזק שהוא ממוני .41
ובנוסף מדובר בנזק שהוא  )אלהשכ םמיונז קל כאשר אינ ילהיות מוצר והנתבעת אשר נחז

 בלתי ממוני. 

ציפיותיה כצרכנית ובשל מצב הדברים בפועל, לרבות בשל  רלמבקשת נגרם נזק בשל פע .42
 יםהעובדה כי עסקה זו לא הייתה מתגבשת כלל וכלל לו הייתה המשיבה מכנה את המוצר

 האמיתי "ממרח צמחי", ללא כותרות מטעות ותיאורים מטעים.  םבשמ

כן, קמה  -יש הטעייה מובהקת, על -יםהמוצר יםבעצם המתכונת הנוכחית שבה משווק .43
 עקב הטעייה. ים אשר נרכשו למבקשת עילה מידית להשבת עלות המוצר

שת סבלה נזק שאינו ממוני. בעקבות גילוי העובדות הנכונות המבק למבקשת בנוסף נגרם .44
מעוגמת נפש ובמידה רבה היא גם איבדה אמון ביצרני מזון. עוגמת הנפש נובעת מכך 

ים (מיונז של המוצר םשהמבקשת סבורה כי הוטעתה בעניין חשוב במיוחד לעניין מהות

המשיבה גם באשר למהותו של המוצר.  וכזבנוצר אצל המבקשת פער מידע מהותי – קל)
השוות בין מוצרים שונים של המבקשת ל פגעה ביכולת ההשוואה ובזכותה

  (מוצרי מיונז מופחתים קלוריות ושומן).  ותחליפים

 יודגש כי אלמנט  הפגיעה ביכולת ההשוואה של הצרכן הוכר כנזק שיש לפצות בגינו.  .45

  

) 20.10.2010(נבו,  לאה הראל נ' שטראוס מחלבות בע"מ ואח' 1169-07ראה והשווה: ת"א 

 : 5בעמ' 

  

על שני חלקיה, אין ביכולתי לקבל. המבקשטענה שהנזק שנגרם לה  "טענה זו,

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 

 1338/97עא צות עליו. ומאז שנפסקה ההלכה בעניין ראבי (ראו: כנזק שיש לפ

תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' תופיק ראבי , 

 )) אין עוד מניעה הלכתית להכיר בפגיעה שתיגרם לצרכן2003( 673) 4( נז

ביכולתו לקבל מידע, שיאפשר לו להשוות מחירים ולרכוש את המוצר שבו 

יחפוץ על יסוד שיקולי מחיר, איכות ושאר שיקולים שהם רלוונטיים 

להחלטה צרכנית, כנזק שהוא בר פיצוי בתובענה מעין זו שלפנינו (ראו 



-    -  

 

  יוניליוור

9

מרכז רפואי רבין נ'  שרית טל)  1036/06תא ( 1877/06בש"א (ת"א) למשל: 

. נזק כזה ניתן ))31.5.10  [פורסם בנבו]) (טרם פורסם, (קמפוס בילינסון

ת איסור ההטעיה לראות כנובע הן מהפרת החובה החקוקה והן מהפר

 המיוחסות למשיבות ומשום כך אין מנוס מלדחות טענה זו של המשיבות.

שקלים לכל צרכן בשים לב לעוגמת הנפש הוודאית  200נזק זה יש להעריך בסך של  .46
 . מסדרת "מיוקל"שתיגרם עקב גילוי העובדות הנכונות והמוסתרות בנוגע למוצר 

חסים בין העוסק לצרכן והחובות גזירת הנזק הכספי ממערכת הי -לחילופין 
 והכללים הנגזרים מכך  

מערכת היחסים בין העוסק לצרכן הנה מערכת חוזית עליה חלים דיני אין חולק כי  .47
החוזים ובנוסף עסקינן במערכת יחסים מיוחדת עליה חל חוק הגנת הצרכן אשר הנו חוק 

 קוגנטי, מבלי שניתנה כל אפשרות להתנות על הוראותיו. 

לחוק החוזים     15העוסק הנו "המציע" ואילו הצרכן הנו "המקבל". סעיף  -החוזי במובן  .48
 דן בנושא ביטול חוזה בשל פגם בכריתתו , וכלשון החוק: 

 סקר צרכנים

כאמור, השאלה המרכזית בבקשה שבפנינו הנה, האם המוצר בכללותו ראוי להתכנות  .49
המקשה  כינויו משולים למצג כוזבאריזתו ו"מיונז" על נגזרותיו? והאם התווית המוצר, 

רה צרכנית נבונה ומושכלת? ומהי ההשפעה היחסית או המוחלטת על כינוי המוצר יעל בח
 והתוויתו לאוטונומית הצרכן ובחירותיו הכלכליות?

ושנערך לבקשת משרדנו בעניין סדרת מוצרי  סקר הצרכנים שמצורף לבקשה שבנדון .50
באשר  ,גם אומדני יחסי לדעת קהל הצרכנים, יהווה עבורנו מד"מיוקל" של הנתבעת

הלימה בין מהות המוצרים הלכה  יעדרולה "מיוקל", להתווית המוצרים נשואי הבקשה
 למעשה ואי התאמתם לתקן לבין התוויתם וכינויים. 

כפי שנווכח לראות, תוצאות הסקר המדגמיות, מלמדות על מספר עובדות נהירות כבדות  .51
 משקל:

(על אף שאין  .) סבור כי המדובר במוצרי מיונז23מתוך  21ים (חלקם הארי של הנשאל .1
 מנת שיוכלו להתכנות "מיוקל").  -כל ממשק בין רכיביות המוצרים לתקן המיונז על

לו ידעו נכונה את פרטיו  ,קיימת הטעייה מובהקת של ציבור הצרכנים באופן בו .2
תחילה את המוצר או לא היו רוכשים מלכ -האמיתיים של המוצר (אין מדובר במיונז)
 עבורו עקב ערך נחות של המוצר.  תלחילופין היו נכונים לשלם תמורה מופחת

אילולא המצג הכוזב וכינוי המוצר "מיונז" על נגזרותיו, חלקו הארי של המדגם  .3
הנשאל, לא היה רוכש מלכתחילה את המוצר. הווה אומר לו היה המוצר מכונה 

צרי המיונז, רוב ציבור הצרכנים לא היה רוכש כ"ממרח" מבלי לייחסו לקטגוריית מו
 מוצר זה.
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ניכר כי קיים הבדל מהותי בהיבט התפיסה הצרכנית, בין מוצר המכונה מיונז זאת ועוד,  .52
על נגזרותיו לבין מוצר המכונה "ממרח"...כינוי המוצר הנו אחד הפרטמטרים המשפיעים 

ערי מידע אילו, ניתן לצקת את ביותר על מערכת שיקוליו של הצרכן הסביר כאשר לתוך פ
אותו מוטיב הטעייה, המוליך שולל את ציבור הצרכנים לבצע רכישות בלתי אוטונומיות 

 המושפעות, ממיתוג, כינוי ומראה המוצר. 

  
 ' לבקשההכנספח סומן  סקר צרכנים***רצ"ב 

  הטעיה 

 

שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר  מי
גילוין של - לרבות אי - לבטל את החוזה; לענין זה, "הטעיה" שאי רטעמו, מ

 נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן. עובדות אשר לפי דין, לפי 

   

 ".אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מכל תרופה אחרתקובע כי " 22ולצד הוראה זו סעיף      

אשר הנו חוק דיספוזיטיבי במהותו מאגד בחובו אם כן עיננו רואות כי אף חוק החוזים  .53
פרמטרים בסיסיים ועקרוניים כגון תום לב, אי הטעייה אשר לצד אשר כלפיו בוצעה 

 ההפרה מעניק חוק החוזים, תרופות וסעדים שונים. 

ומן הכלל אל הפרט, בשל העובדה כי מערכת היחסים החוזית בין העוסק לצרכן הנה  .54
ית מיסודה, המחוקק ראה לנכון להחיל על מערכת יחסים זו מערכת יחסים בלתי שוויונ

, חוק הגנת הצרכן לרבות תקנותיו, אשר נועד למען שמירה חוק ספציפי נוקשה וקוגנטי
 על זכויותיו של הצרכן הנאלץ להתמודד דרך קבע עם העוסקים העצמתים השונים.

ו במחדל, בכתב במעשה א –לא יעשה עוסק דבר לחוק הגנת הצרכן קובע כי " 2סעיף  .55
העלול  –או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

הטעיה); בלי לגרוע מכלליות  –(להלן  מהותי בעסקהלהטעות צרכן בכל ענין 
של  הכמות והסוג, המהות הטיב, :סקהעהאמור יראו ענינים אלה כמהותיים ב

    ;שירותנכס או 

לחוק הגנת הצרכן מכיר בהענקת  31הצרכנית, סעיף ולצד הגדרת מהותה של ההטעיה  .56
סעדים רחבים, למערכת יחסים בין עוסק לצרכן אשר נפגמה עקב הטעייה וניצול פרט 

 לביטולה של העסקה וכלדקמן:

ויים (תיקון: תשמ"א, תשמ"ד, תשמ"ו, תשמ"ח, תשנ"א, תשנ"ג, פיצ 31"
  תשנ"ה, תשנ"ט)

  
כדין עוולה לפי פקודת  1ב', ג', ד' או ד'(א) דין מעשה או מחדל בניגוד לפרקים 

הנזיקין (נוסח חדש). עוולה כאמור נתונה לצרכן שנפגע מהעוולה, וכן לעוסק 
  ".2כאמור בסעיף  שנפגע, במהלך עסקו, מהטעיה

  
של הפרה קל באשר על כן יוסף כי אם חוק הגנת הצרכן מעניק סעד של פיצויים ב

התמורה ששולמה בגין עסקה של לקבל השבה מלאה וחומר זכאים הנפגעים 
שבוצעה עקב הטעיה שהרי עסקינן בעסקה אשר ייתכן ולא הייתה מתגבשת כלל 
וכלל אם הייתה המשיבה מקפידה למלא אחר חובת הסימון הקוגנטית של 

, ולכן עסקינן  בעסקה שנרקמה עקב המוצרים ולא לכנותם בשמות מטעים
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בטלה ומבוטלת היא לכן ן, ונגרם נזק לצרכ ממנה הטעייה במהותה שכתוצאה
  במהותה. 

אשר על כן עיננו רואות כי בניתוח משפטי של העסקה אשר נרקמה בין התובעת   .57
המוצר לנתבעת עולה כי מאחר והתובעת הוטעתה באשר לפרט מהותי בעסקה ( 

ו, ובשל ) ובנוסף באשר למהות  המוצר ואיכותואינו כלל מוצר מיונז  אינו מיונז קל
מלספק לתובעת  הת משולה לעושק מובהק עת נמנענהלות הנתבעהעובדה כי הת

ולכלל הצרכנים את הגילוי הנאות באשר למהותם של המוצרים, הרי כי עסקינן 
במהותה בעוולה המגבשת נזק מובהק, ומשום כך התובעת עותרת להשבה מלאה 

 אשר רכשה . יםשל התמורה ששילמה  בעד המוצר

   ש"ח 60שר נגרם לתובעת הינו בגובה של אם כך יוצא כי סך הנזק הכספי א
עלות העסקה השבת ₪  602(הנזק הלא ממוני) =    ש"ח 200(הנזק הממוני)+ 

גילוי נאות  אי לרבות ,לנוכח מצג כוזבואשר נרקמה עקב הטעייה צרכנית, 
   .ביחס למוצרים נשואי הבקשה

אות הדין, הרי כי את הור הלאור האמור לעיל, עולה כי בשל העובדה שהנתבעת לא קיימ
, נזק כלכלי והדרך היחידה לאכוף על  לקוחותיהולציבור הצרכנים ולציבור   יאה המסב

 הנתבעת את קיומן של הוראות הדין, הינה בדרך של הגשת תובענה ייצוגית. 

 המסגרת הנורמטיבית

 כללי א.

ביעות חוק תובענות ייצוגיות נועד להסדיר באופן ממצה את הדינים החלים על הגשת ת .58
 ייצוגיות בישראל. 

, וכוללות בין השאר את המטרות של 1המטרות שבייסוד החוק מפורטות בו בסעיף  .59
המשפט", "מתן סעד  -"אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו", "מימוש זכות הגישה לבית

 הולם לנפגעים מהפרת הדין", וכן " ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות". 

ייצוגיות, מתיר הגשת תביעה ייצוגית, בעניינים המנויים בתוספת כן, חוק תובענות  -כמו .60
השנייה לחוק, או בעניינים בהם נקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש תביעה 

 (א) לחוק:3ייצוגית. כאמור בסעיף 

"לא תוגש תובענה ייצוגית, אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה או בעניין שנקבע 
 ניתן להגיש בו תביעה ייצוגית".  בהוראת חוק מפורשת כי

התוספת השנייה לחוק מונה רשימה של עילות, בהן ניתן להגיש תביעה ייצוגית, במקרה  .61
 לתוספת וכלהלן: 1שבפנינו, חלות העילות הקבועות בסעיף 

"תביעה כנגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לעניין שבינו לבין לקוח, בין אם 
 ין אם לאו". התקשרו בעסקה או ב

"הצרכן  ו/או לקוח" כאמור בהגדרת החוק ואילו הנתבעת  ההינ תאם כך בעניינו, התובע
 הינה "העוסק", כאשר במערכת יחסים אילו חלים מערכת חוקי הגנת הצרכן. 
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לחוק תובענות ייצוגית קובע את רשימת הזכאים, להגיש תביעה ייצוגית וכאמור  4סעיף  .62
 ) לחוק:1(א)( 4בסעיף 

(א), המעוררת שעלות מהותיות 3דם שיש לו עילה בתביעה או בעניין כאמור בסעיף "א
של עובדה או משפט, המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם בשם אותה 

 קבוצה".

של בעלת הדין בעניינו, ה אם כך, לאור המסכת העובדתית אשר פורטה לעיל ולאור מהות .63
נוגעת לציבור צרכנים שלם, בפרט ציבור לקוחותיה  תנראה כי עילת התביעה של התובע

של הנתבעת, ולכן ראוי כי אינטרס צרכנים אילו, ידון במסגרת תובענה ייצוגית לשם הגנה 
 על זכויותיהם. 

 -כן יוסף כי בשלב של הבקשה לאישור תביעה ייצוגית, על המבקש לשכנע את בית -כמו .64
ית, אך אין להעמיד בהקשר זה דרישות המשפט כי עומדת לו לכאורה עילת תביעה איש

 מחמירות. 

מגן וקשת  2967/05להלן דבריה של השופטת, שטרסברג כהן בעניין זה במסגרת ע"א 
 ): 19(פסקה 312) 2בע"מ נ' טמפו, פ"ד נא (

, מבחינת נטל ומידת ההוכחה, להיות 54" נראה לי כי על המבחן למילוי התנאים שבסעיף 
 -ם, ולגבי כל התנאים הנדרשים מהתובע, ועליו לשכנע את ביתאחיד לכל סעיפיו המשניי

פי האמור בכתב התביעה בלבד, כי הוא ממלא  -המשפט במידת הסבירות הראויה ולא על
א', ולעניינו, שהראשונה בהן היא קיומה של עילת  54לכאורה, אחר כל דרישות סעיף 

מחמירות מדי, לעניין מידת  להעמיד דרישותא (א). אין  54תביעה אישית, כאמור בסעיף 
המשפט עומס יתר בבירור  -השכנוע, משום שאלה עלולות להטיל על הצדדים ועל בית

הנושא המקדמי, דבר העלול לגרום להתמשכות המשפט, לכפילות בהתדיינות ולריפיון 
ידי קריטריון מאוזן  -. את כל אלה יש למנוע עלידיים של תובעים יצוגיים פוטנציאלים

 טל ומידת ההוכחה הנדרשים מהתובע הייצוגי...."בנושא נ

עילת תביעה אישית כנגד  תלאור הוראות החוק אשר פורטו לעיל, ניכר כי מחד כי לתובע .65
נזק בפועל, בשל אי מילוי הוראות חוק ברורות ובשל העובדה  ההנתבעת, ואכן נגרם ל

ומאידך בשל שהנתבעת בוחרת לעשות דין לעצמה ומרוקנת מתוכן את רצון המחוקק. 
הפרה זו מצד הנתבעת, מתעוררת שאלה מהותית הן עובדתית והן משפטית המשותפת 

 לכלל חברי הקבוצה. 

 ח עוולת הפרת חובה חקוקהועילת התביעה מכ

 לפקודת הנזיקין, קובע את מהותה של עוולת הפרת חובה חקוקה כלהלן:  63סעיף  .66

פי כל חיקוק, למעט  -עליו עלמפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת   .א
והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או הגנתו של אדם אחר,  -פקודה זו

  וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאילו נתכוון החיקוק.

לעניין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או הגנתו של פלוני, אם לפי   .ב
להגנתם של  ועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם אופירושו הנכון הוא נ

 בני אדם בכלל או של בני אדם מסוג או הגדר שאתם נמנה אותו פלוני. 
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בישראל, כמו במדינות מערביות אחרות, סימון מוצרי מזון מעוגן ומוסדר בחקיקה.  .67
 -ון), התשנ"טהחקיקה הראשית כוללת את צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מז

של מכון  1145, אשר על פיו סימון מוצרי מזון ארוז מראש ייעשה כמפורט בת"י 1998
התקנים, שהוא תקן "גג" רוחבי המסדיר את הוראות הסימון הכלליות במזון ארוז 
מראש. מדובר בתקן ישראלי רשמי ומחייב. התקן הינו מחייב שלעצמו בהיותו תקן רשמי 

והתאמתם ותקנים  ת בין מוצרים שונים לעניין סימונם כנדרשאשר נועד להבטיח תאימו
 .המיוחדים

(מיונית ותחליבים אחרים של שמן במים המשמשים כממרחים או  431 ישראלי תקן .68
צו הגנת הצרכן סימון הן שלעצמו והן מכוח  ומחייב חלקי -הינו תקן רשמי כרטבים)

ולסעיף ההגדרות שבו,  בהתאם להוראותיו. 1998תשנ"ט  -ואריזה של מוצרי מזון
מוצרייה אינם עונים להגדרת מיונז/ מיונית ולכן אין לכנותם כך או לרמוז בשמם 

 לכך.  

מוצר "קל" הוא מוצר "מופחת  1145לתקן  1בנוסף, לאור האמור,  בנספח ב' ובטבלה  .69
ובתנאי שהמוצר הדומה אשר משווים את המוצר אליו, , 1קלוריות" כפי המצויין בטבלה 

שקיל מבחינה תזונתית למוצר המזון הדומה שאליו הוא משווה (נרשם בעמודה ב' 
דא עקא, שמוצרייה של המשיבה אינם עומדים בהגדרה זו מאחר ואינם  ),1לטבלה 

 שקילים מבחינה תזונתית כלל למוצר מיונז, בשל עובדת שונות רכיביהם.

  
  לבקשה' וכנספח  ןסומ 431"ב העתקו של תקן ישראלי***רצ

  לבקשה' זכנספח  ןסומ 1145תקן ישראלילנספח ב'  ***רצ"ב העתקו של

, שמו של מזון חייב  להיבחר בקפידה לבל 1145לתקן  2.12זאת ועוד בהתאם לסעיף  .70
 יבוצע אקט הטעייתי בשל כינוי המוצר ואי הלימה למהותו. להלן ציטוט הסעיף:  

 

, חל 1145לתקן   3ת ועוד בכל הנוגע להוראות הכלליות לסימון מזון, כאמור בסעיף זא .71
 איסור לסמן מזון באופן מטעה, כלהלן:   

 

  
  

לפקודת בריאות הציבור  21האיסור הגורף הקבוע בסעיף את   היתרה מכך הנתבעת הפר .72

שהוא  "לא ייתן אדם במזיד, עם מזוןלפיו:   1983-(מזון) [נוסח חדש], תשמ"ג
  ".מוכר, תווית הנותנת למזון תיאור כוזב

נראה אפוא כי, המחוקק ביקש להקל על הצרכן ולאפשר לו באמצעות גילוי נאות  והזרמת  .73
על האוטונומיה של כינויו של המוצר, על מנת לשמור מידע אשר הינו חיוני לצרכן, אודות  

 מידע השוואתי נגיש.  הצרכן ומתן אפשרות לצרכן לשקלל צעדיו הצרכניים לאור קבלת

לקהל לקוחותיה,    הכליל מההוראות הללו, והציע הלמצער יצוין כי, הנתבעת התעלמ .74
 להם. םשלל מוצרים מבלי ליתן להם את חופש הגילוי הנאות והזרמת המידע אשר חיוני
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בנוסף, בשנים האחרונות, בד בבד עם העלייה במודעות של הצרכנים לאורח חיים בריא  .75
משקל, מודעות לרכיבים לא בריאים ולאלרגיות ועוד), גוברת הדרישה של (שמירה על ה

 הצרכנים למידע מפורט ומעודכן על מוצרי המזון שהם רוכשים.

  הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן

עצם העובדה כי מוצריי המשיבה אינם כפי שהם נחזים להיות "מיוקל" כי טען ת תתובעה   
אחרים" שאינם מיונז, מהווה פרט מרכזי ועיקרי  (מיונז קל) כי אם בבחינת "תחליבים

לרבות הטעייתם של כלל חברי הקבוצה,  ניתכצרכ העולה כדי הטעייתבתנאי העסקה ו
  . 1981 –לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א  2כאמור בסעיף 

  , קובע כדלקמן:איסור הטעיהשעניינו הגנת הצרכן,  לחוק 2סעיף 

  

  .2  איסור הטעיה
במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל  –לא יעשה עוסק דבר 

העלול להטעות  –דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 
הטעיה); בלי לגרוע  –(להלן  מהותי בעסקהצרכן בכל ענין 

  :סקהעמכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים ב

    (א)

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

חוק הגנת הצרכן, שלעיל, הדן באיסור הטעייה, נקבע כי "סימון מוצרים" ל 2בסעיף 
 נתפס כעניין מהותי בעסקה ובהתאם לעניינים הבאים;

  "מיוקל" -"השם או הכינוי המסחרי של הנכס או השירות"

 כך יוסף, כי אותו פרט מהותי מעוגן באופן חוקי, כך שההטעיה הינה חמורה יותר.  -על

וחובת  איסור ניצול מצוקת הצרכןלחוק הגנת הצרכן, דן בנושא  4 -ו 3כן, סעיף  -כמו .76
 וכדלקמן:  הגילוי

 

  .3  ור ניצול מצוקת הצרכן איס
במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל  –לא יעשה עוסק דבר 

או הפעלה בלתי  בורתושל הצרכן,  מצוקתו דרך אחרת שיש בו ניצול
בתנאים בלתי מקובלים או  הוגנת עליו, הכל כדי לקשור עסקה, 

  בלתי סבירים או לשם קבלת תמורה העולה על התמורה המקובלת.  

    ב)(

  

  .4  חובת גילוי לצרכן

) עוסק חייב לגלות לצרכן כל פגם או איכות נחותה או 1(
תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים באופן משמעותי 

  מערכו של הנכס;

שימוש בדרך ) כל תכונה בנכס המחייבת החזקה או 2(
מיוחדת כדי למנוע פגיעה למשתמש בו או לאדם אחר או 

  לנכס תוך שימוש רגיל או טיפול רגיל;
  

    (א)
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לגבי נכס שקבע השר  פרט מהותיעוסק חייב לגלות לצרכן כל 
  באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

    ב)(

שאין בכיסם את התקנים  ,בכך מנצלת את בורתם של ציבור הצרכניםהמשיבה 
כן, כל מה  -על. ולבנטים של כלל מוצריי המזון וכי אינם "טכנולוג מזון" בהכשרתםהר

הוא מידע אשר מתקבל מהנתבעת  -להיסמך עליו הצרכנים והתובעתשנותר לציבור 
  עצמה הכולל את שמו של המוצר, אופן הצגתו ואפיונו. 

כשילה במכוון ), המוצרייה אינם מוצרי מיונזלאור האמור, הנתבעת (שעצמה יודעת כי 
  .מיונז קלים יאת הצרכן, בכך שהציגה את סדרת מוצרייה כמוצרי

  עשיית עושר ולא במשפט

ידי  הנתבעת  -ובמסכת העובדתית שתוארה בבקשה זו, באקט אשר ננקט על ,כאמור לעיל .77
בפרט שוויון הנפש והאדישות באשר לקיום הוראות המחוקק, יוצא אפוא כי הנתבעת 

 "מיונז קלים" יימוצרמשווקת היא חשבונם של הצרכנים, עת  מתעשרת שלא כדין על
ים לכאורה עם מוצריי מיונז מופחתי קלוריות (שהינם המתחר (שאינם מוצרי מיונז)

ובכך למעשה מאלצת את הצרכנים, לבצע רכישות בלתי מושכלות, מותירה  ,מוצריי מיונז)
נו הנשכר מכל אילו הי,  כאשר וסר אונים מהותי עקב החסרת המידעאת הצרכנים בח

העוסק ובמקרה שבפנינו הנתבעת, שהשיגה לעצמה נתח בלתי מבוטל משוק מוצריי 
 המיונז מופחתי הקלוריות, למרות שאינה כלל מוצר מיונז. 

  פגיעה באוטונומיה של הפרט 

פיצוי בהקשרים שונים, ראה -תר, הרי שזו הוכרה כבבאוטונומיה של הפרטלעניין הפגיעה  .78
בהקשר של ביצוע  574) 3(99על -מיאסה עלי דעקה נ' בית חולים כרמל, תק 2871/93ע"א למשל 

(להלן: "עניין תנובה")  673) 4פ"ד נז(תנובה נ' ראבי,  1338/97הליך רפואי ללא הסכמה, ע"א 
בהקשר של פגיעה ביכולתו של הצרכן להחליט מה להכניס לפיו וממה להימנע. בעניין 

 ):672-673אשר לראש נזק זה (עמ' דעקה נאמרו הדברים הבאים ב

השאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניין זה היא, אם הנזק הכרוך בפגיעה "
בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא 'נזק' כמובנו בפקודת הנזיקין [נוסח 

לפקודת  2חדש]. לדעתי, יש להשיב לשאלה זו בחיוב. המונח "נזק" מוגדר בסעיף 
'אבדן חיים, אבדן נכס, - סח חדש). הגדרה זו היא רחבה, ומתייחסת להנזיקין (נו

  נוחות, רווחה גופנית או שם טוב, או חיסור מהם, וכל אבדן או חיסור כיוצאים באלה'. 

 הלסבו הרי כי ה ,תבעהמשפט מתבקש לקבוע כי לצד הנזק הכספי אשר נגרם לתו -בית
, זכות הבחירה תמן התובע הן זה שנגזלבשל ההפרה הנידונה, במוב יםממוני םשאינ יםנזק

לבחור את  תתובעלבצע רכישות מושכלות של מוצרים, נפגעה זכות האוטונומיה של ה
במעשיה ו/או זאת ועוד, וצרים, המינים, הסוגים והאריזות. המוצר הרצוי מבין שלל המ

מבקשת  יאהה וכלפי קבוצת הצרכנים אות תתובעהנתבעת כלפי הה התרשלבמחדליה, 
 לפגיעה באוטונומיה נלוו נזקים בלתי ממוניים נוספים, כמפורט לעיל. רת.לש

  עוולת הרשלנות  -36-35, סעיפים 1968 -הפרת  פקודת הנזיקן(נוסח חדש )התשכ"ח 

לחוק הגנת הצרכן קובע מפורשות כי "דין מעשה או מחדל" כדין העוולה לפי  31סעיף  .79
  פקודת הנזיקין כדלקמן :
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: תשמ"א, תשמ"ד, תשמ"ו, תשמ"ח, תשנ"א, תשנ"ג, ויים (תיקוןפיצ 31"
 תשנ"ה, תשנ"ט)

כדין עוולה לפי פקודת  1(א) דין מעשה או מחדל בניגוד לפרקים ב', ג', ד' או ד'
הנזיקין (נוסח חדש). עוולה כאמור נתונה לצרכן שנפגע מהעוולה, וכן לעוסק 

  ".2כאמור בסעיף  שנפגע, במהלך עסקו, מהטעיה

 לפקודת הנזיקין מגדירים את עוולת הרשלנות כדלקמן : 35-36 כמו כן סעיפים

 סימן ד': רשלנות

עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה   .35
שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא 

ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט נקט מידת זהירות, שאדם סביר 
הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן  ―באותן נסיבות 

 נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה.

ל אדם וכלפי בעל כל נכס, כל אימת שאדם סביר מוטלת כלפי כ 35החובה האמורה בסעיף   .36
צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של דברים להיפגע ממעשה 

  "או ממחדל המפורשים באותו סעיף

בכך שלמרות הוראות החוק הברורות,  האשר על כן כן תטען התובעת כי הנתבעת התרשל
אותיו והפר בין במעשה ובין במחדל את החובות לא מילא בקפידה אחר הור המי מטעמ

 המוטלות עליו מכוחן של ההוראות. 

פי החוק  -נוהג על  או מנהליה  כי מי מעובדיה הו/או פיקח הכן, הנתבעת לא וידא -כמו
 ומקיים את הוראותיו. 

הנתבעת חייבת בחובת זהירות מושגית המוטלת על עוסק כלפי לקוחות וצרכנים. הנתבעת 
. מתיאור בעניין קיום הוראות הדין והתקינהגם בחובת זהירות קונקרטית חייבת 

הנסיבות לעיל, ברי כי הנתבעת הפרה את חובות הזהירות כלפי הלקוחות והצרכנים הפרה 
 גסה ובוטה.

  עוולת תרמית

 לפקודת הנזיקין קובע: 56סעיף  .80

אמיתותה או מתוך "תרמית היא הצג כוזב של עובדה בידיעה שהיא כוזבת או באין אמונה ב
ראש, כשלא איכפת למציג אם אמת היא או כזב, ובכוונה שהמוטעה על ידי ההיצג יפעל  -קלות

על פיו; אולם אין להגיש תובענה על היצג כאמור, אלא אם היה מכוון להטעות את התובע, אף 
  הטעה אותו, והתובע פעל על פיו וסבל על ידי כך נזק ממון"

  ת המצויינות לעיל מקיימות את יסודות עוולת התרמית. המבקשת טוענת, כי העובדו

 הגדרת הקבוצה והסעדים להם זכאים חברי הקבוצה

הרי שבעקבות אישור התביעה כייצוגית על  (א) לחוק תובענות ייצוגיות, 10בהתאם לסעיף  .81
 המשפט הנכבד להגדיר את הקבוצה אשר בשמה תנוהל התובענה: -בית

את הקבוצה שבשמה צוגית, יגדיר בהחלטתו המשפט תובענה יי -אישר בית"
בו תנוהל התובענה, לא יכלל בקבוצה אדם שעילת תביעתו נוצרה לאחר המועד ש

  ".אושרה התובענה הייצוגית כאמור
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 כי את חברי הקבוצה יש להגדיר באופן הבא:טען ת תתובעה .82

 - קנולה", "מיוקל -מוצרי המשיבה כלהלן: "מיוקל"כל הצרכנים, אשר רכשו את 
   נות."והשנים האחר 7וכל זאת במהלך  "מיוקל", -שמן זית" ו

  )"חברי הקבוצה"(להלן:

 המשפט הנכבד מתבקש לפסוק הינם כלהלן: -הסעדים אותם בית .83

  צו עשה וסעד הצהרתי.  .א

 פיצוי כספי.   .ב

המשפט הנכבד  -ניתן לפסוק סעדים אילו בהתאם לשיקול הדעת הרחב המוענק לבית .84
שהי נ' תדיראן  1065/05בתא. פי שפסק כב' השופט בנימיני במסגרת תובענה ייצוגית, כ

 כלהלן: )14/02/08(פורסם בנבו, ניתן ביום 

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

ר התובענה הייצוגית ודרך ניהולה, מוצאת את ביטויה גם בנושא הסעדים רחב בעניין אישו
לחוק דן בסעדים שניתן לפסוק בתובענה ייצוגית ואילו  20שניתן לפסוק בתובענה ייצוגית. סעיף 

  כוללים "מתן פיצוי כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה". 

 (ג) לחוק נקבע כי: 20 בהתאם להוראות של סעיף .85

פט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה, כולם או חלקם אינו מעשי בנסיבות המש -"מצא בית
העניין, בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת, 
רשאי הוא להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה כולה או חלקה או לטובת הציבור, כפי 

 שימצא לנכון בנסיבות העניין". 

 לצו עשה ולסעד הצהרתי דרישה

יו הנתבעת הפרה את הוראות חוק בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ליתן צו הצהרתי, לפ .86
לרבות  ,1998 -הגנת הצרכן ואת צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון) התשנ"ט

והתרשלה חמורות  כלפי חברי  ,1145וכן נספח ב' לתקן  431תקן הוראותיו הרשמיות של 
 . ההקבוצ

להסיר את המשפט הנכבד ליתן צו עשה ולהורות למשיבה  -כן, מתבקש בית -כמו .87
  כדרוש. לתקן את הליקויים שנמצאו ולסמן את מוצריה מהמדפים,  יםהמוצר

סעדים שכאלו הינם אפשריים ואף ראויים בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, כפי  .88
גינדי טל נ' מגדל חברה  21177/04ת"א) שנקבע בידי כב' השופט אלטוביה בבש"א (

 ) כלהלן:15/01/09לביטוח בע"מ (נבו, 

כפי שנקבע לעיל, הפרו המשיבות את חובת הגילוי היזום המוטלת עליהן בכך שלא הסבו את"  

 תשומת לבם של המבוטחים המשרתים בצה"ל כי בעת השרות כפופה יכולת ניצול הפוליסות

תר לבקשתם של התובעים ולהעניק להם את הסעדים, להוראות רשויות הצבא. לפיכך, יש להיע

...היינו תיקונם של הפגמים שנפלו בפוליסותד  
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הדין " לא נותר אלא לקבוע כיצד על המשיבות למלא אחר חובת הגילוי הייזום בקשר עם הוראות

נשוא  הצבאי. באשר לכך, יש להתייחס לנדרש מהמבטח בשני מועדי הזמן הרלוונטיים למידע

היינו בשלב עובר לכריתתו של הסכם הביטוח ובמהלך תקופת הביטוח עובר התובענה, לגיוסו  

על המשיבות, לכלול בפוליסת הביטוח פיסקה "בולטת –של המבוטח. ראשית  במשמעות  ,"

כפוף בעת  שניתן למונח זה בדין הביטוח, המפנה את תשומת לב המבוטח כי השימוש בפוליסה

תשלומי על המבטח ליידע  –נות מפעם לפעם. שנית השרות הצבאי להוראות הצבא המשת

מבחינת גבית  המבוטח לקראת מועד גיוסו הצפוי, במועד שמאפשר ביטול ההתקשרות פרמיה 

 תשלומי פרמיה ."

לאור המסגרת הנורמטיבית, אשר חלה באשר לסעדים הצהרתיים הראויים להיתבע  .89
נחוץ ומהותי להצהיר כי הנתבעת במסגרת תובענה ייצוגית, ניכר כי במקרה שבפנינו, יהא 

 הפרה את הוראות הדין ולו בלבד למען לא ישונה מצב מעין זה בעתיד.

משפט לצווי עשה כפיצוי בתובענה ייצוגית, יופנה בית  -כעיגון להיעתרותם של בתי .90
דוד סלומון נ' מחלבות גד בע"מ (נבו  3432/07בבש"א  המשפט הנכבד לפסיקה האמורה 

"צ (מרכז) אמיר רוזנברג נ' אי. פי .אי (מנועה וחיה )(ישראל )  בע"מ ( ) וכן ת 03.09.09
 שם נקבע כי : )  05.07.10נבו , 

 

וחוק שיוויון זכויות, והגברת  חניה לנכים חוק"תכליתה של התביעה מהסוג הנדון היא אכיפת 

להוראות החוקים, של אנשים עם מוגבלות ושל הציבור וגופים רלבנטיים אחרים, כמו המודעות 

המפעיל בענייננו . חוק חניה לנכים מטרתו, בין היתר, להבטיח נגישות של אדם עם מוגבלות 

למקומות ציבוריים שהגישה הנגישה היחידה אליהם היא דרך חניה הכרוכה בתשלום. סעיף 

או המחזיק של המקום הציבורי חובה לשלם בעד חניה במקום ככל ב בחוק מחיל על המפעיל 4

אדם עם מוגבלות זכאי לפטור מתשלום בעד  - שנדרש מקום חניה לאדם עם מוגבלות. משמע 

  חניה במקום ציבורי כאמור.

נראה לי כי הסדר הפשרה המוצע מקדם תכליות אלו בצורה נאותה. המשיבה חדלה לגבות 

ב שילוט בכניסה לחניון, על מכונות התשלום וביציאה מהחניון, תשלום מחברי הקבוצה. הוצ

המודיע לחברי הקבוצה על זכותם לחנות ללא תשלום. בכך פעלה המשיבה ליידוע חברי הקבוצה 

  בדבר זכותם לפטור מתשלום עבור החניה. בכך גם הושגו מטרות החוקים.

עיל החדש של החניון שבא כמו כן נראה כי עקב הבקשה נושא הדיון תדאג הרשות לכך שהמפ

תחת המשיבה, ינהג על פי הוראות החוקים. הרשות אמנם לא הייתה צד בהליך אך נכחה בדיון 

  נוכח בקשת המשיבה לצירופה כמשיבה נוספת בבקשת האישור.  16.2.10שהתקיים ביום 

 אני ערה לכך שההסדר אינו כולל השבה ואולם נראה לי כי בנסיבות העניין שלפניי ההסדר
 ".סביר למרות האמור
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המשפט רואים בחשיבות מתן צווי עשה לעוסקים שונים,  -אם כך, פנינו רואות כי בתי .91
אשר עושים דין לעצמם ומפרים הוראות קוגנטיות בחוק, ובממשק למקרה שבפנינו, ראוי 

גבי המוצרים והטובין אותם מציעה לחוג  -כי תנתן הוראה חד משמעית לנתבעת לציין על
ועמידתו בתקן  המעיד על מהותו של המוצר של המוצר הנכון את סימון שמו לקוחותיה

  . המיוחד

 ולחברי הקבוצה תתובעהדרישה לסעד הכספי ל

במסגרת בקשה לאשר תביעה כייצוגית אין חובה לכמת הנזק ולהציגו חשוב לציין כי  .92
מח -שגיב נ' בנק לאומי תק 12904/00בש"א  2033/00בת.א. במדויק. כך גם נפסק 

2003)4 (1249: 

"המבקש "הראה" קיומו של נזק אישי כתוצאה ממעשי ההטעיה. אין מוטלת עליו החובה 
להראות או להוכיח, בשלב הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, את שיעור הנזק והיקפו 

  ואין עליו לכמתו, אלא "די בכך" שיראה כי נגרם לו נזק".

, הייתה לקבל מוצרי תשל המבקש ציפיתהלעיל כאמור  –  תהכספי של התובע  הנזק .93

פער בין  יצרו ,המטעהת מטעה ואופן שיווקם בכותר יםשל המוצר םטיבהסתרת מיונז. 
 םישל המוצר םובין מצב הדברים בפועל, ולפגיעה באיכות ניתכצרכ תהמבקששל  הציפיית

 ייםביכולתה להשוות בין מוצרים אחרים ותחליפכן,  -כמו .תהמבקששל  המבחינת
 . ולהחליט החלטות מושכלות בנוגע לרכישת המוצרים בין אם לאו

ש"ח  60  אם כך יוצא כי סך הנזק הכספי אשר נגרם לתובעת הינו בגובה של
עלות השבת  -ש"ח  260(הנזק הלא ממוני) =  ש"ח 200+  (הנזק הממוני)

 גילוי אי לרבות ,לנוכח מצג כוזבוהעסקה אשר נרקמה עקב הטעייה צרכנית, 
ופגיעה באוטונומיה שלה לבחור מוצר  נאות ביחס למוצרים נשואי הבקשה

  מיונז דיאטתי. 

  הערכת הנזק הממוני אשר נגרם לחברי הקבוצה

מנת להעריך ולשום את הנזק הממוני שנגרם לחברי הקבוצה יש צורך לבחון את נתוני  -על .94
שלוח אשר הונפקו ו/או תעודות מ הזמנות סחורהות המכירות של הנתבעת, לרבות דו"ח

סדרת      היינוד ,ומשווקת ייצרתמ םהבקשה אות ינשוא םהספציפי יםעל ידה ביחס למוצר
 "מיוקל".

 ציבור הצרכנים בכללותו.  לייצג הנם  תהתובע שתיודגש כי הקבוצה אותה מבק  .95

דיעתה האישית והבלעדית המצויים ביהנתונים הללו הנם נתונים ודוחות יודגש כי מלא  .96
 . פורסם ואינו נגיש לידיעת הצרכניםעסקינן במידע שאינו מ ,של הנתבעת

את הזכות לעתור לבית המשפט בבקשה  הלעצמ תהתובע תעל כן במידת הצורך שומר .97
 למתן צווים ספציפיים לגילוי המידע הדרוש.

פרטים  הנתבעת תמסוראם יודגש כי בנקל ניתן להתחקות אחר הנזק המצטבר שהרי  .98
ע לאמוד את הסעד הכספי של , הרי כי נדיםהמוצררת מכיס לכמות מדויקים ביח

 .  הקבוצה
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בחינת מכלול הנתונים הללו בידי מומחה תעניק אינדיקציה מדויקת לחילופין יודגש כי  .99
להערכת נזקם של חברי הקבוצה, שיעורם של חברי הקבוצה לרבות הפיצוי אותו יש 

 לפסוק לטובתם. 

 עמידתועל דרך האומדנה בלבד עור הנזק, היעדר נתונים ביחס לשיב ,לפיכך בשלב זה .100
 ₪.        20,000,000את סכום התביעה של חברי הקבוצה בסך של  תהתובע

מונחל מנגנון גמיש,  (א) לחוק התובענות הייצוגיות,20כן יצוין, כי בהתאם לסעיף  -כמו .101
המשפט לקבוע כיצד ניתן יהא להוכיח את נזקם האישי של  -רשאי ביתאשר במסגרתו 

) יתרת הכספים אשר לא ידרשו תועבר 3(א) (20ברים בקבוצה, כאשר בהתאם לסעיף הח
 לאוצר המדינה. 

במקרה שבפנינו כשם שפורט לעיל, ניתן יהא לזהות בנקל חלק מחברי הקבוצה ולפצותם  .102
חברה  , שכן מדובר בקהל לקוחות שלבהתאם לניתוח נתונים המצויים ביד המשיבה

כי שומרת בקלחתה את הדוחות הרלוונטיים לתפוקת נהיר ידועת שם, אשר על כן 
, במידה ויתגלו קשיים באיתור חברי הקבוצה, ניתן יהא לחילופין. המכירות והייצור שלה

 (ג) לחוק. 20ליישם את עקרונות הפיצוי לטובת הציבור הקבועים בסעיף 

 התקיימות התנאים לאישור התובענה כייצוגית  

ויתר חברי הקבוצה לפיצוי   תהתובע  תנתבעת, זכאיה של היה ו/או מחדליבשל מעשי .103
ח חוק הגנת הצרכן ו/או מדיני עשיית העושר ולא במשפט ונזיקי ו/או חוזי ו/או מכ

 כמפורט לעיל.

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה,  .104
  כדלקמן:הינן בין היתר, ו, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

 ?חברי הקבוצה את תה הנתבעתהאם בפעולותיה ו/או מחדליה הטע 104.1

 האם התרשלה הנתבעת כלפי חברי הקבוצה ? 104.2

 האם התעשרה הנתבעת שלא כדין על חשבון חברי הקבוצה ? 104.3

צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה האם הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן בפרט  104.4
 ?  431תקן ו, 1998של מוצרי מזון) התשנ"ט 

האם טשטשה את האיזון השוויוני שביקש המחוקק ליצור בין מעמדו הרם של  104.5
 העוסק לבין מעמדו הנחות של הצרכן?

 ? האם נגרם לחברי הקבוצה נזק, ומה שיעורו 104.6

מכל אחד  ןיתובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני .105
 כל שכן ממשקלם המצטבר:ואחד מהשיקולים הבאים לא 

 מספר חברי הקבוצה גדול ופיזורם רב.  105.1

לכל אחד מחברי הקבוצה קיימת חוסר כדאיות בניהול הליך משפטי נפרד הואיל  105.2
 והוא צפוי להוצאות וטרחה רבים יחסית לסכום העילה האישית.
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גם אם היו חברי הקבוצה עומדים על זכותם ונוקטים הליכים משפטיים נפרדים  105.3
בעת היה הדבר גורם עומס מיותר על בתי המשפט לעומת דיון אחד כנגד הנת

 ומאוחד בשאלות המשותפות לכל חברי הקבוצה כמפורט לעיל.

 הצורך להימנע מפסיקות סותרות. 105.4

לאישור תביעה זו כייצוגית קיים יתרון ברור של הרתעת עוסקים מפני הפרת  105.5
חוצה באופן כללי החוק ונקיטת מעשי הטעיה כלפי הציבור הרחב. הרתעה זו נ

שיוויון אינהרנטי בין העוסק ללקוחות. -בתחום זכויות האדם הטומן בחובם אי
חשיבותה של הרתעה זו מקבלת משנה תוקף לנוכח המודעות הגוברת של 
הרשויות במדינה לצורך במתן פיתרון אכיפתי הולם מחד גיסא, אך האמצעים 

 כיפה, מאידך גיסא. הא-המוגבלים העומדים לרשותן, הגורמים לתופעת תת

מבחינה זו, נראה כי לא נגזים אם נאמר שלאישורה של תביעה זו כייצוגית יש  105.6
השלכות חברתיות רחבות והיא הולמת את האינטרסים הציבוריים של מדינת 

 ישראל בשמירת החקיקה הצרכנית.

של התביעה כייצוגית יגרום להפסקת מרוץ לגבי חברי קבוצה רבים אישורה  105.7
מן ההפקר בתוך עשיית  תזכה תבתביעתם האישית ולכך שהנתבעההתיישנות 

עושר ולא במשפט, על ידי הקטנת הסיכון הכרוך בתביעות כתוצאה מחלוף הזמן 
אם  –והפרת התחייבויותיה לבין המועד בו יוגשו תביעות אישיות  השבין מחדל

 וכאשר יוגשו.

בתובענות היעתרות בית המשפט הנכבד לבקשה זו תקדם את מטרת החקיקה  105.8
 ייצוגיות והן את מטרות החקיקה בתחום החקיקה הצרכנית והחברתית בכלל. 

אוכלוסיה ל, המשפט זכות גישה לביתאישור התובענה כייצוגית יאפשר  105.8.1
לפנות לבית המשפט בדרך כלל לעמוד על זכויותיה ו ההמתקש
 .כיחידים

והנורמה אכיפת הדין אישור התובענה כייצוגית יקדם מאוד את  105.8.2
 ן.הרתעה מפני הפרתיה כמפורט לעיל ויתרום רבות להראו

אישור התובענה כייצוגית היא למעשה הדרך היחידה העומדת בפני  105.8.3
בגין סעד הולם שתאפשר להם לקבל  –רובה ככולה  –חברי הקבוצה 

 ;העל יד פרת הדיןכתוצאה מה תהפגיעה שנפגעו מהנתבע

ניהול ים אישור התובענה כייצוגית היא למעשה הדרך היחידה לקי 105.8.4
 .תחברי הקבוצה כלפי הנתבע יעיל, הוגן וממצה של תביעות

הן על  ינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמתיענקיים יסוד סביר להניח כי  .106
 ; ווהן על ידי באות כוח תידי התובע

פגיעה אישית עקב מחדלי  הנפגע תעילה אישית נגד הנתבעת. התובע תלתובע 106.1
הזדהות מלאה עם הקבוצה לגבי אותה פגיעה, הן  ההנתבעת המאפשרת ל

 מבחינה עובדתית הן מבחינה משפטית והן מבחינה רגשית.

 ולקבוצה זהות אינטרסים מלאה לגבי עילות התביעה.ת לתובע 106.2
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בעל נכונות ונחישות לקיים את  אואמונה שלמה בצדקת התביעה וה תלתובע 106.3
 ההליך המשפטי.

  תחבר ההינ ת, שכן התובעוינוהל בתום לב נם של כלל חברי הקבוצה ייוצגיעני 106.4
 נזק באופן דומה לשאר חברי הקבוצה. הקבוצה טיפוסית שסבל

או לב"כ אין מניעים אחרים אלא לקדם מטרות ראויות, לרבות פיצוי  תלתובע 106.5
 על מחדלי הנתבעת והפרות  הדין, כמפורט בבקשה זו.

  סוף דבר

ם לפיצוי של חברי הקבוצה כלפי הכרחית על מנת לממש זכאותתובענה ייצוגית זו  .107
המשפט הנכבד יתבקש לפסוק פיצויי ממוצע בסך עשרות  -הנתבעת כפי שיובהר לעיל, בית

אין די בו כדי לתמרץ תובע לפתוח בהליך משפטי  -שקלים לכל חבר בקבוצה, סכום זה
מורכב ומסובך כנגד גופים עוצמתיים במיוחד כדוגמת הנתבעת וראה בהקשר זה את 

 . 784, בעמ' 774) 5טצת ואח' נ' זילברזץ ואח', פ"ד מט( 4556/94ברע"א שנאמרו  הדברים

  להורות כדלקמן:לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד  .108

לנהל  ת, להתיר לתובע"תובענה ייצוגית"-לאשר את התובענה כמפורט להלן כ 108.1
דרתה , הכל כהג"תובע מייצג"- כ הולאשר "תובענה ייצוגית"-כ האת תביעת

 לחוק. 2בסעיף 

קבוצה, -להגדיר תת. לחילופין, תנוהל התובענה הקבוצה שבשמהלהגדיר את  108.2
מתעוררות שאלות של עובדה או משפט, אשר אינן משותפות לכלל חברי  השלגבי

-לתת להורות על מינוי תובע מייצג או בא כוח מייצגובמקרה כזה,  הקבוצה
הקבוצה ייוצג -נם של חברי תתיישהדבר דרוש כדי להבטיח שענככל הקבוצה, 

 .וינוהל בדרך הולמת

השאלות של ואת עילות התובענה לפרט בהחלטה לאישור התובענה כייצוגית את  108.3
  .עובדה או משפט המשותפות לקבוצה

  .יםהסעדים הנתבע לפרט בהחלטה לאישור התובענה כייצוגית את 108.4

תובענה ת האלאשר המשפט הנכבד בית לחילופין, ולשם הזהירות בלבד, יתבקש  108.5
קיומם של , בתוך הבטחת האמורים ייצוגית אף אם לא התקיימו התנאיםכ

אלה בדרך של צירוף תובע מייצג או בא כוח מייצג או החלפתם, או בדרך  תנאים
של חברי  םעניינהוראות לשם הבטחת ייצוג וניהול  בהחלטתווליתן  אחרת

  .הקבוצה בדרך הולמת ובתום לב

בלבד, יתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את התובענה  לחילופין, ולשם הזהירות 108.6
ן, י, לפי הענילחוקהתנאים  תתובעלא מתקיימים לגבי הכייצוגית גם אם 

 .המייצג  בהחלטתו על החלפת התובעולהורות 

בשיעור כמפורט בבקשה זו, , ובסעדיםתשלום פיצוי כספי לחייב את הנתבעת, ב 108.7
חה זכאותו לפיצוי או לסעד ובאופן שיקבע, לכל אחד מחברי הקבוצה שהוכ

 ובהקשר זה: כאמור
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וכיח את זכאותו לפיצוי כספי יהיה רשאי להכל חבר קבוצה להורות כי  108.7.1
ולהורות כי ב"כ  תבתצהיר שיוגש למשרד ב"כ התובע או לסעד אחר

 ) לחוק. 1(ב)(20"ממונה" בהתאם להוראת סעיף -כ נהתשמש יםהתובע

בסכום כולל ועל אופן חישוב  על תשלום פיצוי כספילחילופין, להורות  108.7.2
בין חברי הקבוצה, חלוקתו להורות בדבר ו קבוצה חלקו של כל חבר

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

בד שחבר ובל אותר או שלא ניתן לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת,
הסעד  קבוצה לא יקבל פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או

לאחר החלוקה לחברי שנותרה יתרת סכום ולהורות כי כל המגיע לו; 
 לאוצר המדינה.תועבר הקבוצה כאמור, 

להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, או לטובת  108.8
 ין.יהענ הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות

 .הודעה לחברי הקבוצהלהורות על פרסום  108.9

 אף אם לא אושרה התובענה הייצוגיתת המייצגת לתובע על תשלום גמוללהורות  108.10
  .או שלא ניתנה הכרעה בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה

הייצוגית,  את שכר הטרחה של בא הכוח המייצג בעד הטיפול בתובענהלקבוע  108.11
 .לרבות בבקשה לאישור

  
  
  

  __                                                        ______________________________  
  , עו"דפדלון -שרון ענבר         טלי לופו, עו"ד      
  תהמבקשב"כ                                                       תהמבקשב"כ        
              

  
  
  
  
  


