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 ייצוגית בקשה לאישור תובענה
 

-ו"התשס ,חוק תובענות ייצוגיותהוראות מוגשת בהתאם ל ,כייצוגית תובענהלאישור ה ,בקשה זו

–להלן ) תביעה העיקרית בתיק זה הבד בבד עם הגשת , "( חוק תובענות ייצוגיות"–להלן )  9880

 " ( .התביעה"

מהווים חלק , 9 כנספח ףמצורובבקשה  ךהתומ ,המבקשתצהיר ו 9כנספח  ףמצורהכתב התביעה 

 בלתי נפרד מבקשה זו

 .למעט מקומות בהם הדבר יצוין מפורשות , כל ההדגשות בבקשה זו אינן במקור

 :בית המשפט מתבקש להורות כדלקמן

 .בקשה להלן כתובענה ייצוגית מכוח חוק תובענות ייצוגיותהלאשר את  .א

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

 :באופן הבא

בעלי תוקף קצר י מזון רכשו מוצראשר ובכללם אלו , הכלל לקוחות המשיב"

 הי המשיב"ע גילוי מידע זהאי ואשר נגרם להם נזק בגין , אצל המשיבה

 "י דין"מתחייב עפכ
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 פתח דבר .א

היא מבקשת להיפטר ממלאי בגדרו , עניינה של תובענה זו הינו בנוהג פסול של המשיבה .6

במחירי מבצע  שיווקםו באמצעות עריכת מבצעי מכירותשל מוצרים בעלי תוקף קצר 

 .התוקף הקרוב של המוצרים מועדתוך הסתרת המידע לגבי , "אטרקטיביים"

לפיה המשיבה רוכשת , מדובר בשיטת מכירות מתוכננת ומכוונתהמבקש יטען כי  .2

תוקף קצר במחירים מוזלים ומשווקת אותם במסגרת מהספקים מלאי של סחורה בעלת 

ובכך מעשירה את קופתה במחזורי מכירה " תמימים"מבצעי מכירה שנחזים להיות 

 .גדולים ועל חשבון כיסם של לקוחותיה

 –להלן ) 9179-א"התשמ, חוק הגנת הצרכןפעולה זו מנוגדת לחובות הגילוי שנקבעו ב .1

 .כניםומהווה הטעיית צר "(חוק הגנת הצרכן"

יש לראות בכך משום התנהלות בחוסר תום לב של המשיבה כלפי לקוחותיה , כמו כן .0

 .ין לקוחותיהבנוגע לעסקה שמתבצעת בינה לבבהסתירה מידע חשוב ומהותי 

 ובכך היא ולהפר באופן בוטה את הוראות הדין הלעשות דין לעצמה בחר המשיבהברי ש .5

לתוקף הקצר של חלק מהמוצרים מודעים אשר לא )גורמת לחלק גדול מהצרכנים 

הייתה יכולה ש, לבצע רכישה שאינה חסכונית ואינה מושכלת( שנמכרים במחיר מבצע

 .את העובדה שתוקף המוצרים קצרבאופן ברור ובולט ה המשיבה להמנע לו פרסמ

יתרון  קיים, ההמשיבת במסגרת מערכת השיקולים הכלכליים המניעים א, כפי הנראה .8

 .השיטה שהוצגה לעיל מעשירה את קופתהשכן , החוקת כלכלי ברור להפר

הרי , הוראות הדין אינה מקיימת את ההמשיבעולה כי בשל העובדה ש, מכל האמור לעיל .0

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

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

ת על שורה של חוקים ותקנות אשר ועובר ההמשיבכי , יוצא אפוא, במסגרת עובדתית זו .6

 :כדלקמן, כעילות התביעה םבית המשפט הנכבד יתבקש לאשר

 
 ."(חוק הגנת הצרכן" –להלן ) 9179-א"התשמ, חוק הגנת הצרכןל 2הטעיה לפי סעיף   3.9

חוק הגנת של ( ב)1עשיית דבר שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן כמשמעותו בסעיף  3.9

 .הצרכן

 .חוק הגנת הצרכןל 8-ו 0 פיםסעיצרכן בהתאם לויידוע החובת הגילוי הפרת  1.1

 6986-ח"התשכ, [נוסח חדש] הנזיקיןפקודת ל 81הפרת חובה חקוקה לפי סעיף   3.8

 .ועוולת הרשלנות מכוחו

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
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חלק )חוק החוזים  מכוח, 62 ףלב בהתאם לסעיה בתום הפרת החובה לקיים חוז 3.0

 "(.חוק החוזים" –להלן ) 6901-ג"התשל, (כללי

 -להלן) 6909-ט"התשל, חוק עשיית עושר ולא במשפטעשיית עושר ולא במשפט לפי  3.8

 "(.חוק עשיית עושר"

או מכתב /כל עילה אחרת העולה מן העובדות אשר תפורטנה בכתב הבקשה ו 3.7

 . התובענה המצורף אליה

ולהכריע בה לטובת , אשר את התובענה כייצוגיתבנסיבות אלו מתבקש בית המשפט ל .9

 :חברי הקבוצה ולהעניק לחברי הקבוצה את הסעדים הבאים

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

הביאה לידיעת לקוחותיה את המידע הנדרש בדבר התוקף הקצר של המוצרים אשר 

 .בענייןלמלא אחר הוראות הדין  למשיבהולהורות  ,נמכרים אצלה

ואת כלל חברי הקבוצה בגין הנזק  המבקשלפצות את  למשיבהלהורות  -פיצוי כספי .ב

אי מילוי הוראות הדין אשר נגרם להם בשל , ממוני אכמו גם בגין הנזק הל, הממוני

להיעשות באופן סביר בידי  ההערכת גובה הפיצוי יכול. הגילוי בנושאבעניין חובת 

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

 .המשיבהי "ע

 

 התובענה חשיבות נושא -רקע  .ב

צרכן לעוסק קיימים פערי מידע גדולים המעמידים את הצרכן בעמדת הבין , כידוע .64

 .מובהקתנחיתות 

וזאת בנוסף לחובת תום )בניסיון לגשר על פערים אלו נקבעו בחוק מספר חובות בסיסיות  .66

, חובות אלו קובצו לתוך חוק הגנת הצרכן (.הלב אשר מהווה עיקרון על במשפט הישראלי

 .בניסיון להגן על זכויות הצרכן, "יתמשפט ית הגנהמטרי"אשר מהווה 

בקשר לעסקה שהוא  כל פרט מהותיעליו לגלות לצרכן  ,כחלק מהחובות החלות על עוסק .62

 חיוני לצרכןהינו מידע מהותי אשר  מוצרקצר במיוחד של תוקף ברי כי . מבקש לבצע

 .בבואו לבצע קנייה מושכלת ורציונלית

זאת , ובר במוצר אשר נמכר במחיר מבצעהדבר מקבל משמעות כפולה ומכופלת שעה שמד .61

היא  (אשר נתקל במחיר אטרקטיבי לגבי מוצר) סביר צרכן ו הטבעית שלכיוון שנטיית

של אותו מוצר בכדי לנצל באופן מיטבי את ההנחה יותר מהרגיל  רבלרכוש מספר 

 .המוצעת
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רכישה שכן , רועץצרכן לל עומדת מאודשהעובדה שהמוצר הינו בעל תוקף קצר , דא עקא .60

של מספר פריטים מאותו מוצר תביא לכך שהוא לא יספיק לעשות בהם שימוש עובר 

להשליך את המוצרים לפח  ביא לכך שהוא ייאלץעובדה שת, לתוקף הנקוב על גבם

 .גדול יותר מהרגילגרום לו לנזק ממוני תו

ע של הצרכן לנצל הזדמנות של מכירה במחיר מבצ דווקא נטייתו הטבעית : רוצה לומר .65

 . שעה שמדובר במוצרים בעלי תוקף קצר, היא זו שתגרום לו להפסד גדול יותר

חובת העוסק לגלות פרט מהותי זה אינה מוטלת בספק והיא מוצאת ביטוי , ודוק היטב .68

 "(.המסגרת הנורמטיבית"ראה פירוט בנושא בפרק ) במספר סעיפי חוק הקשורים לעניין

 

 הצדדים ומסכת העובדות .ג

 "יינות ביתן"רשת  –המשיבה  תיאור 9.ג

 וסופרמרקטים חנויות 88-כ בבעלותה אשר רשת הינה מ"בע ביתן יינות חברת, משיבהה .60

 של כולל שטח על משתרעות הרשת חנויות . ןשבצפו חדרה ועד שבדרום הפרוסים מאילת

 2,000  -כ ומעסיקה , מוצרים מגוון ללקוחותיה מציעה הרשת .ר"מ 34,000 מעל

 .עובדים

בהיותה , ובכך הפכה לשחקן מרכזי בשוק" כמעט חינם"לאחרונה רכשה הרשת את רשת  .66

 .אחת מרשתות השיווק הגדולות ביותר

מחזור המכירות שלה הגיע בשנת , בהתאם למידע המופיע באתר האינטרנט של החברה .69

 .₪מיליארד  9.07 -לכ 2462

, הרשת ניתן למצוא באתר המרשתת שלה בכתובת צמיחת הרשת והיקפה מידע לגבי  .24

 :כלהלןממנו מובא ציטוט  אשר

חנויות  66מ הינה רשת אשר בבעלותה "חברת יינות ביתן בע"
 . וסופרמרקטים הפרוסים מאילת בדרום ועד נהריה בצפון

 . ר"מ 090999חנויות הרשת משתרעות על שטח כולל של מעל 
טריים ואיכותיים במחירים 0 הרשת מציעה ללקוחותיה מוצרים כשרים

 . עובדיה 00599-כשהכל מלווה בשירות אדיב שמעניקים כ0 נמוכים
0 דגש מיוחד על מתן שירות אדיבחברת יינות ביתן שמה בכל חנויות הרשת 

תוך הקפדה יתרה על נושא  על איכות וטריות המוצרים0 על מחירים נוחים
 .הכשרות

מ הוא אספקת מוצרי מזון ומוצרי "של חברת יינות ביתן בע" אני מאמין"ה
תוך שמירה על איכות וסטנדרטים 0 צריכה במחירים זולים לציבור הרחב

 .כבוד לעובדים ותרומה משמעותית לקהילה0 גבוהים

במהלך השנים האחרונות עברה הרשת שינויים רבים אשר מיתגו אותה 
 ...כאחת מרשתות הסופרמרקטים הגדולות בארץ
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לספק לכלל לקוחותיה שמה לעצמה כיעד בעל חשיבות עליונה 0 יינות ביתן
מחירים הוגנים בכל חנויות הרשת לטובת ציבור הקונים הרחב בכלל 

 .ומעוטי היכולת בפרט

נוחה ונעימה הם  0ושמירה על חווית קנייה יעילההרשת מבינה כי אסתטיות 
וב החנויות פרמטרים חשובים ללקוח ולכן משקיעה הרשת רבות בעיצ

. בסטנדרט גבוה יחד עם השקעת מיטב המוחות בתכנון ותחזוקת החנויות
את חווית הקנייה 0 הלקוחות0 כל אלו נעשים על מנת שנוכל להעניק לכם

 ".הנעימה והנוחה ביותר בעיר

 

  ומצורף  3כנספח מסומן  מאתר המרשתת של המשיבה' צילום מסך'העתק

 לכתב התביעה

 

 

למרות הפריסה הענפה של חנויותיה וההשפעה שיש להן על קהל לקוחות , למרבה הצער .26

 . כלפי לקוחותיהמספקת מקפידה להתנהל בהוגנות  האינ המשיבה, גדול

 

 המבקשתיאור השתלשלות הארועים לגבי  9.ג

 .המשיבהאת חנויות  קרובותלעתים אשר נוהג לפקוד , מן השורה ןצרכ והינ המבקש .22

הסתבר  נתקל המבקש במצבים שבהם בעת שימוש במוצר שרכש אצל המשיבהמעת לעת  .21

  .לו שהמוצר אינו טרי מספיק ובחלק מהמקרים אף נאלץ להשליך לפח מוצרים פגי תוקף

 י המשיבה"המבקש סבר לתומו כי מדובר באירועים נקודתיים שארעו בתום לב ע, ברם .20

 .או במוצרים שהחזיק בביתו במשך זמן רב מידי/ו

עת ביצע רכישה אצל המשיבה ולאחר מספר ימים  66.8.2460חלה ביום  "מפנההקודת נ" .25

, מרביתם של המוצרים שנרכשו במחיר מבצע היו בעלי תוקף קצר מאודהסתבר לו כי 

 .כמו גם לנזק לא ממוני של ממש ,באופן שגרם לו לנזק ממוני

  ומצורף לכתב התביעה 1כנספח העתק חשבונית קנייה של המבקש מסומן 

 

₪  62.94במחיר מבצע מיוחד של  "לחמי"שמרים של חברת כך למשל רכש המבקש עוגת  .28

 66.8.2460שהעוגה אשר נרכשה כאמור ביום , דא עקא. ₪ 66.54במקום מחיר רגיל של 

 (.ימים בלבד 0) 20.8.2460הייתה בעלת תוקף עד ליום 

מלכודת "אין חולק כי מכירת עוגה בעלת תוקף קצר כל כך במחיר מבצע מפתה מהווה  .20

 .לכאורה, במחיר אטרקטיבי מספר עוגותלרכוש שמבקשים  צרכניםה עבור "דבש



 0 

 ומצורפת לכתב  8כנספח מסומנת  "לחמי" העתק תמונת המוצר עוגת שמרים

 התביעה

 

, NESTLEבאותה קנייה נתקל המבקש בכפל מבצעים לגבי מוצר דגני בוקר של חברת  .26

ושילוט המבצעים הודיע ₪  20כאשר מחירו הרגיל אשר הוצג במדבקה על גבי המוצר היה 

 .₪  66.94ועליה מבצע נוסף בגדרו נמכר המוצר במחיר של ₪  60.94על מכירה במחיר של 

 

 כפי שהוצג בחנות המשיבה NESTLEתצלום המוצר דגני בוקר 

  ומצורפת לכתב  0כנספח  ןמסומ דגני בוקר נסטלההעתק תמונת המוצר

 התביעה

 

מחיר אטרקטיבי לנחזית בעיני הצרכן ממחירו הרגיל  58%-מוצר בהנחה של כהמכירת  .29

 .ל"רכש שני מוצרים מהסוג הנ, "פחבנפל "אשר  ,המבקשו

והתאכזב לגלות כי העוגה איננה לאחר מספר ימים ביקש המבקש לאכול מן העוגה  .14

מתוך תהייה לסיבות לכך בחן המבקש את תאריך פג התוקף של העוגה וגילה כי , טרייה

 .העוגה הגיעה לקצה המועד הנקוב לשיווק
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המבקש בחן את מועדי התוקף של שאר המוצרים שרכש במבצע וגילה שגם דגני הבוקר  .16

ייצטרכו כך הבין המבקש כי ילדיו . קרובים מאוד למועד פג התוקף( שני מארזים)שרכש 

 .שאם לא כן  ייאלץ להשליכם לפח, לצרוך את המוצרים בתוך ימים

י המשיבה ועל כך שלא הובאה לידיעתו "המבקש חש כעס ואכזבה מכך שהוטעה ע .12

 . העובדה שהפריטים בעלי תוקף קצר מאוד

אם מדובר בשיטה של המשיבה ולא התפלא המבקש שם פעמיו לחנות בכדי לראות ב .11

 .ואשר מועד התוקף שלהם קרוב, למצוא מוצרים נוספים שנמכרים במבצע

של " מבצע"במחיר  20.8.2460ל אשר נמכרו ביום 'כך גילה המבקש עוגיות  של חברת אנג .10

 .0.0.2460כאשר מועד התוקף שלהם היה ₪  61במקום ₪  9.9

  ומצורף  8כנספח  ןמסומצע עם תוקף קצר  במב" ל'אנג"עוגיות העתק תמונות

 לכתב התביעה

 

באופן אינהרנטי ו שמדובר בהתנהלות פסולה לחוור תהנושא וה תלעומק אבדק המבקש  .15

איננה מתיימרת כלל להציב את נושא  פג התוקף של שעה שהיא , של המשיבהמצידה 

 .המוצר כנושא בעל חשיבות

מתנהל מעקב שוטף אחרי התוקף של המוצרים ' לדוגכי ברשת שופרסל מצא המבקש  .18

מספר שבועות עובר למועד )ובכל פעם שמתקרב מועד פג התוקף שלו , הנמכרים אצלה

" תוקף קצר"מסמנת שופרסל את המוצר במדבקת סימון מיוחדת עליה מצוין , (התוקף

 .בשל עובדה זווהמוצר נמכר בהנחה מיוחדת 

 

 ברשת שופרסלדוגמת מוצר בעל תוקף קצר אשר נמכר 
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  ןמסומ י שופרסל "מוצרים עם תוקף קצר המשווקים עהעתק תמונות 

 ומצורף לכתב התביעה 7כנספח 

שרכש מוצרים בעלי  העובדה בעקבות למבקשלהלן חישוב ההפסד הממוני אשר נגרם  .10

לגבי עוגת השמרים השבה מלאה בגין אי שימוש ולגבי דגני הבוקר מוערך )תוקף קצר 

 :(מהמחיר ששולםשוויים במחצית 

 שם המוצר 

 ותיאורו

כ הפסד "סה מחיר ששולם
 ממוני

עוגת שמרים 
 "לחמי"

62.9  ₪ 62.94   ₪ 

דגני בוקר 
NESTLE 

66.9 ₪ X 2   66.9  ₪ 

               

 ₪ 91.7  :מבקשלהנזק הכספי אשר נגרם 

בשלהי חודש יולי  בדיקה חוזרתביצע המבקש , שקיבליצוין כי בעקבות ייעוץ משפטי  .16

ללא ציון , אשר נמכרים במחיר מבצע שגם בה נתגלו מוצרים בעלי תוקף קצר 2460

מועד התוקף הקצר של  ינהה" האטרקטיבי"הסיבה האמיתית למחיר כי העובדה 

 .המוצרים

₪  60במקום ₪  64ששווקו במחיר מבצע של  FITNESSטול לדוגמא מוצר חטיפי דגנים  .19

 .8.6.2460ואשר מועד התוקף שלהם חל ביום 

  העתק תמונות מוצריFITNESS  ומצורף  1כנספח בעלי תוקף קצר מסומן

 לכתב התביעה

 

 

 המסגרת הנורמטיבית .ד

התוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות כוללת רשימה של עילות בגינן ניתן להגיש תביעה  .04

 :לתוספת 6העילות קבועות בסעיף , בדנן.  ייצוגית

 " גם אם לא נכרתה ביניהם עיסקה0 תביעה של צרכן כנגד עוסק ( 1")

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

 .חוק י "עפ כהגדרתו "עוסק" הינה
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רשימת הזכאים להגיש בקשה לאישור לחוק תובענות ייצוגיות קובע את ( 6()א) 0סעיף  .06

 :תביעה ייצוגית

המעוררות 0 (א)3אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף "
שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים 

 " .בשם אותה קבוצה -עם קבוצת בני אדם

בענין המעורר שאלות  המשיבהעילת תביעה אישית כנגד  למבקש ,במקרה שלפנינו

 .מהותיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה

בבקשה : "כדלקמן( 6()ב)0קובע חוק תובענות ייצוגיות בסעיף , באשר להוכחת הנזק .02

יראה כי  המבקשתדי בכך ש –( א)1לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן 
 " .לכאורה נגרם לו נזק 

מגן  9108518א "בעכהן -לענין זה ראוי להביא את קביעתה של כבוד השופטת שטרסברג .01

  162(2)ד נא "פ, טמפו' מ נ"וקשת בע

משום שאלה 0 לעניין מידת השכנוע0 אין להעמיד דרישות מחמירות מדי"

יתר בבירור הנושא -המשפט עומס-עלולות להטיל על הצדדים ועל בית
לכפילות בהתדיינות 0 משכות המשפטדבר העלול לגרום להת0 המקדמי

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

0 ידי קריטריון מאוזן בנושא נטל ומידת ההוכחה הנדרשים מהתובע הייצוגי
שמצד אחד לא יפטור אותו מחובת שכנוע  ומצד אחר לא יטיל עליו נטל 

 "כבד מדי 

 :לחוק תובענות ייצוגיות( א) 6ייצוגית קבועים בסעיף  התנאים לאישור תביעה .00

 :אם מצא שהתקיימו כל אלה0 בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית"

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות  (1)
ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת 0 לכלל חברי הקבוצה

 ;הקבוצה

ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת תובענה  (2)
 ;בנסיבות הענין

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

 ;זה

הל קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינו (0)
 " בתום לב

 

. נזק ווכי נגרם ל המשיבהת כנגד ות תביעה אישיועיל ות לווכיח כי עומדי המבקש, על כן .05

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

א "ברע אליעזר ריבלין, המשנה לנשיא, (בדימוס) השופט' יפים דברי כב, לעניין זה .08

-להלן), (5.0.2462ניתן ביום ) רחמים עמוסי' מ נ"לביטוח בע הפניקס חברה 2626/49

 :"(ד הפניקס"פס"

די לו לבית המשפט לעקוב בדקדקנות אחר לשון המחוקק 0 לעניין זה"...

; להכרעה לטובת קבוצת התובעים" אפשרות סבירה"ולראות האם קיימת 

ובה ובירור רוב ר0 החמרת התנאים לאישור תובענה כייצוגית. ותו לא0 הא
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חורגת מהאיזון שקבע 0 של התביעה כבר בשלב אישור התובענה כייצוגית

 "ועל כן היא אינה ראויה0 המחוקק

 

של אחת די בקיומה של אפשרות סבירה להתקיימותה , ד הפניקס"פסי "עפ, ודוק היטב .00

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

כל אימת שקבוצת התובעים מבקשת סעד זהה שמבוסס על מספר עילות "

די בקביעה כי קיימת אפשרות סבירה להכרעה לטובת התובעים 0 חלופיות

קיומה של . ואין הכרח לבחון את סיכויי קבלת יתר העילות באחת העילות

מצדיקה את 0 אפשרות סבירה להכרעה לטובת התובעים באחת העילות

ועל כן 0 יכון שיצטרך לשאת בעלויות הסעד הנתבעחשיפת הנתבע לס

 "מאפשרת את אישור התובענה כייצוגית

 

 

 עילות תביעה מכוח חוק הגנת הצרכן .ה

 הטעיהעילת ה 9.ה

 :קובע כי " ( חוק הגנת הצרכן" -להלן ) 6966-א"התשמ, לחוק הגנת הצרכן 2סעיף  .06

בכתב או בעל פה או בכל 0 במעשה או במחדל –לא יעשה עוסק דבר (א)"

העלול להטעות צרכן  –דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

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

 :סקהעענינים אלה כמהותיים ב

 

 ;או שירות והסוג של נכסהכמות 0 המהות0 הטיב (1)

 

אינה מיידעת אותו בדבר התוקף  יאבכך שה חדלבמ המשיבה תמעוול ,במקרה שלפנינו .09

באופן  ,במבצעלמכירה בכך שהיא מציגה את המוצרים  ובמעשההקצר של המוצרים 

 .שגורם לצרכן לרכוש כמויות גדולות מהרגיל מאותו מוצר

 9738517א "ן ברעכה -לענין עילת ההטעיה ראוי להביא את דברי כבוד השופטת שטרסברג .54

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

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

הטעיה במעשה 0 האחת: הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות. לבין המציאות

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

 "גילוי פרטים מקום שיש חובה לגלותם-אי: קרי0 ה במחדלהטעי

 

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

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

 המבקשלהטעיית  היא גורמתבכך , שבפיקוח וגורמת לו לבצע רכישה שאינה חסכונית
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בכך שהיא טומנת לו , "במעשה על דרך של מצג שווא"וכן  ,וכלל חברי הקבוצה

 .בשיווק המוצר במחיר שנחזה להיות אטרקטיבי וקורץ" מלכודת דבש"

 

 עילת העושק 9.ה

 :כדלקמן, איסור על ניצול מצוקת הצרכןלחוק הגנת הצרכן קובע  1סעיף  .56

או בכל 0 בכתב או בעל פה0 במחדלאו במעשה  -לא יעשה עוסק דבר (ב)"

או הפעלת השפעה  0בורותו0 של הצרכןמצוקתו שיש בו ניצול 0 דרך אחרת

הכל כדי לקשור עסקה בתנאים בלתי מקובלים או בלתי 0 עליו בלתי הוגנת

 ".המקובלת או לשם קבלת תמורה העולה על התמורה0 סבירים

 

מוצרים בפיקוח נעוצה בבורותו  הסיבה לחקיקת תקנות פרסום מחירי, כפי שהוסבר לעל .52

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

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

 .ם שאינם נכללים בצו הפיקוחירמוצ

 מצוקה ובורותלבצע את קנייתו בתנאי  צרכןגורמת ל המשיבהברי כי , לאור האמור לעיל .51

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

 

 לרבות הסיבה למחיר מיוחד חובת גילוי לצרכן 3.ה

 :כדלקמן, חובת גילוי מידע לצרכןלחוק הגנת הצרכן קובע  0סעיף  .50

– עוסק חייב לגלות לצרכן  (א)

המפחיתים  0תכונה אחרת הידועים לואו כל פגם או איכות נחותה  (1)
 ...;באופן משמעותי מערכו של הנכס

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

 החיוני הינו פרט  הינו בעל תוקף קצרמוצר השמידע אודות כך אין חולק כי ה ,במקרה דנן

 .ים לרשותושם ביצוע החלטת קנייה כשמלוא הנתונים עומדלצרכן ל

המשיבה אינה מיידעת את לקוחותיה בדבר העובדה שחלק מהמוצרים הינם בעלי תוקף 

לחוק הגנת  0הוראות סעיף דלעיל וכן  0הוראות סעיף קצר ועל כן דרך פעולתה מנוגדת ל

 (.לשון הסעיף) "שמתקרב מועד תפוגתם"הצרכן המחייב הודעת סיבת ההנחה במוצרים 

ראיה לכך ניתן . ברי כי העובדה שהמוצר הינו בעל תוקף קצר מפחיתה משמעותית מערכו

באזור מיוחד להביא מדרך התנהלותה של חברת שופרסל אשר נוהגת להציג למכירה 

 .מוצרים בעלי תוקף קצר אשר נמכרים בהנחה של עשרות אחוזים ממחירם הרגיל בחנות
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 צגת מוצרים בעלי תוקף קצר העתק תמונות מחנות שופרסל הכוללות ה

 ומצורפת לכתב התביעה  98כנספח בהנחה משמעותית מסומנת 

 

 עוולות בהתאם לפקודת הנזיקין   .ו

 הפרת חובה חקוקה  9.ו

לחוק הגנת  16בסעיף  מעוגנת, חוק הגנת הצרכן הפרתבגין  וי כספיציפקבלת הזכות ל .55

 : הקובע כי, הצרכן 

כדין עוולה לפי  1'או ד' ד'0 ג'0 דין מעשה או מחדל בניגוד לפרקים ב" (ב)
 [.נוסח חדש] פקודת הנזיקין

                         נתונה לצרכן שנפגעהזכות לסעדים בשל עוולה כאמור  (1א)
יף עמהטעיה כאמור בס0 במהלך עסקו0 וכן לעוסק שנפגע  0מהעוולה

2  ." 

לצרכנים אשר ולחוק הגנת הצרכן  2,1,0את סעיפים  המשיבה הבמקרה שלפנינו הפר

 .קיימת זכות לסעדים בגין הפרות אלונפגעו מהעוולות 

 :הקובע כי, (נוסח חדש)לפקודת הנזיקין  81בהתאם לסעיף   תומעוול המשיבה .58

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

נועד לטובתו או 0 לפי פירושו הנכון0 והחיקוק —למעט פקודה זו  —חיקוק 

 גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הפרוה0 להגנתו של אדם אחר

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

התכוון 0 לפי פירושו הנכון0 אם החיקוק0 לתרופה המפורשת בפקודה זו

 .להוציא תרופה זו

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

אותו פלוני או ל אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו ש
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אדם מסוג או הגדר -אדם בכלל או של בני-ם של בניתלטובתם או להגנ

 ".שעמם נמנה אותו פלוני

שנועדו  ,הגנת הצרכןלחוק  2,1,0סעיפים את הוראות  הפרמ המשיבה ,במקרה שלפנינו

 .להגן על הצרכן ולצמצם את פערי המידע שבין העוסק לצרכן

, ןכצרכ המבקשנועדו להגן על , המשיבהי "המופרות ע, כל הוראות חוק אילו, היטבודוק  .50

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

גבוה עבור מוצרים תשלום מחיר בשל  ,ממונינזק  למבקשהרי שבדנן נגרם , לענין הנזק .56

על  ובראש נזק ממוני זה אשר נגרם ל ועמיד את תביעתמ המבקש, בעלי תוקף קצר מאוד

 .₪ 91.7של סך 

פשיטא שהנזק לחברי הקבוצה איננו מסתכם רק במוצרים נשואי התובענה כי אם בכלל  .59

 .י המשיבה עם תוקף קצר"המוצרים ששווקו ע

ליימן ' אייל הלר נ 00029-40-62לעניין זה ראה החלטת בית המשפט הנכבד בעניין תצ  .84

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

 

0 אין טעם בצמצום היקף התובענה למוצר שרכש ותו לאמקום מכל "

 "מפני שהמגמה בימינו היא להתמקד בעילת התביעה של הקבוצה

 

 

 פגיעה באוטונומיה -נזק לא ממוני  9.ו

 .כלהלן שני ראשי נזק שונים ומובחניםי המבקש "לנזק הלא ממוני שנטען ע .86

פגיעה בזכות הצרכן לבחור את המוצר המועדף עליו   - פגיעה באוטונומיה של הרצון .א

מבין שלל המוצרים הקיימים בשל היעדר המידע הנחוץ לו לשם קבלת החלטת קנייה 

 .מושכלת

של  כעס ואכזבה שנגרמו לצרכנים לאחר שהבינו שרכשו מוצרים  שליליים רגשות .ב

 .י המשיבה"בעלי תוקף קצר ושהוטו ע

אין צורך להוכיח כי באוטונומיה  לשם הוכחת ראש הנזק הראשון של פגיעה, ודוק היטב .82

קנייה בכדי  תדי בכך שהמידע שנשלל מהצרכן היה חיוני לשם קבלת החלט .נגרם נזק

 .גרמה פגיעה באוטונומיה של הרצוןלקבוע כי נ

  (22.0.2460פורסם ביום ) מ"היינץ רמדיה בע' ב נ.ל 6065/61א "עהמבקש ל פנהילענין זה  .81

 :נקבע כלהלן הוב,  "(עניין רמדיה:"להלן )בבית המשפט העליון לאחרונה אשר ניתנה 
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אינה אמורה להיות מותנית בכך פסיקת פיצוי בגין פגיעה באוטונומיה "

0 לדוגמה0 כך) שלחופש הבחירה אשר נשלל מן התובע נלווה נזק אחר

תובע בגין טיפול רפואי שניתן ללא הסכמה מדעת אינו נדרש להוכיח כי 

כל מהותה של התביעה בגין ראש נזק זה (. הטיפול עצמו גרם לו נזק

0 ברי. היא שהפיצוי ניתן בשל הפגיעה ביכולת הבחירה של התובע

. אי צפוי להשליך על גובה הפיצוי שייפסק לתובעשהעדרו של נזק רפו

צודק חברי כי לעניינה של 0 בהתעלם מן התובענה הייצוגית0 לכאורה

משלא הוכח )המערערת צריך היה להתייחס כאל מקרה שבו לא נגרם נזק 

קיומו 0 אולם(. הקשר הסיבתי בין צריכתו של תחליף החלב למצבה הרפואי

ק אשר נגרם מעצם הפגיעה באוטונומיה אינו שמתווסף לנז" חיצוני"של נזק 

 ".מהווה תנאי לפיצוי

 

וברי  ,בעלי תוקף ארוךכי בחנויות המשיבה  משווקים מגוון מוצרים דומים  ויובהר היטב .80

המוצרים נשואי התובענה מנע מהצרכנים את התוקף הקצר של כי היעדר המידע לגבי 

, כמו כן. היכולת לבצע השוואה בין המוצרים השונים ושללה מהם את חופש הבחירה

את המוצרים וגם בכך יש לראות  שלא לרכוש כללייתכן שחלק מהלקוחות היו בוחרים 

 .רהיבחהמשום פגיעה בחופש 

פשיטא כי ניתן לעמוד  - (ואי נוחותגועל סלידה : רגשות שליליים)לעניין ראש הנזק השני  .85

קבוצה את האשר יכמת , באמצעות סקר צרכנים פשוטשנפגעה על היקף הקבוצה 

 .לרגשות שליליים םלה הגרמ שהעובדה שהמשיבה לא יידעה אותם בדבר התוקף הקצר

לבצע  משתדל המבקש. מפגיעה באוטונומיה של הרצון ומעוגמת נפש המבקש לסב, בנוסף .88

קנייה לא  ביצע ואגרמו לכך שה המשיבהשל ית ומחדליה מושכלת וחסכונ צרכניתרכישה 

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

אופן חסכוני לבצע קנייה ב המבקשזכות הבחירה של ת לישלל גרמה המשיבה, למעשה  .80

 הה גרמבמחדל ז .המתאים עבורומוצר ההאוטונומית לבחור את  וומשום כך נפגעה זכות

 .ולכלל חברי הקבוצה למבקשלנזק לא ממוני  המשיבה

פד , ראבי' תנובה נ 9337518א "בעה 'יפים דבריה של כבוד השופטת פרוקצ, לענין זה .86

 : 089(9)נז

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

בין העדפה 0 בין העדפה שמקורה בערכי דת והשקפת עולם –אפיון מסוים 

הנובעת מערכי טבעונות ובין העדפה הבנויה על תכלית לשלוט בהיקף 

פגיעה בהקשרים אלה . וכיוצא באלה עניינים0 הקלוריות הנצרכות מהמזון

היא פגיעה ממשית  בזכותו של הצרכן לבחור את המוצר הראוי בעיניו

קיומה .ונזקו הכללי מפגיעה זו אינו קשה להוכחה0 בתחום העדפותיו כפרט

של העדפה מוגדרת וברורה של הצרכן לרכוש מוצר בעל איכויות מוגדרות 

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

עילה מסוג זה עשויה . שלא להטעותו לגבי תכונותיו של המוצר הנרכש

0 אשר את בני קבוצתה ובענה ייצוגיתלהצדיק תבמקרים מתאימים גם 

 . ניתן להגדיר בלא קושי מיוחד0 השותפים לתובענה

                                              



 68 

 

 6689-40 א"ראה דברי בית המשפט בת,  לעניין חשיבות יכולת הצרכן להשוות מחירים .89

 (:24.64.246ניתן ביום ) 'מ ואח"שטראוס מחלבות בע' לאה הראל נ

וכל 0 יכולתו של הצרכן להשוות מחירים היא נשמת אפה של צרכנות"
תו לקבל החלטות הגבלה או מניעה של יכולת זו כמוה כפגיעה ביכול

 ."צרכניות מושכלות

' אורית רוקח נ 60962-66-62צ "כמו כן יפנה המבקש להחלטת בית משפט נכבד זה בת .04

James Richardson Proprietary Ltd (  25.5.2460פורסם ביום) ,כלהלן: 

 איזהו לדעת מבקש אשר צרכן0 הנזק של ממוני-הלא הפן על נביט אם"
 זאת לעשות בידו שיסייעו הכלים ממנו וניטלים מבחינתו הכדִאי המחיר

 נוחות-אי יסבול והוא נפגעה רצונו של דומה כי האוטונומיה 0בקלות

 ".ורגשות תסכול בעקבות ניסיונות כושלים לחשב ולהשוות

פוגע  בדנן לא יכול להיות חולק כי היעדר המידע באשר לרשימת המוצרים שבפיקוח .06

 .בזכות בסיסית זו של הצרכנים לקבל החלטות צרכניות מושכלות

מיאסה עלי  9789513א "בעראה דבריו של כבוד השופט אור ,לעניין הרגשות השליליים  .02

 :  500( 1)99על -תק, בית חולים כרמל' דעקה נ

אם הנזק הכרוך 0 השאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניין זה היא"

כמובנו " נזק"בפגיעה בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא 

המונח . יש להשיב לשאלה זו בחיוב0 דעתיל[. נוסח חדש] פקודת הנזיקיןב

0 הגדרה זו היא רחבה[. נוסח חדש] פקודת הנזיקיןל 2מוגדר בסעיף  'נזק'

 :ומתייחסת ל

או חיסור 0 טוב-רווחה גופנית או שם 0נוחות0 אבדן נכס0 אבדן חיים'

 .'וכל אבדן או חיסור כיוצאים באלה0 מהם

ניתן 0 כך. ניתנה הגנה לאינטרסים בלתי מוחשיים רבים0 במסגרת הגדרה זו

הכרוך בנזק גוף שנגרם  –כאב וסבל 0 למשל –פיצוי בגין נזק לא רכושי 

0 וחות גופניתנפסק כי פגיעה בנ0 נוכח רוחבה הניכר של הגדרה זו. לניזוק

וגם אם אין הם מתלווים לפגיעה 0 גם אם אין להם כל ביטוי פיזי0 סבל ופחד

עיריית  203383א "ע)פיצוי בנזיקין -עשויים להוות נזק בר0 פיזית כלשהי

מגנה 0 פי גישה זו-על(. 130' מבע0 (עניין גורדון –להלן )גורדון ' ירושלים נ

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

 ."(101' בעמ0 שם" )בנוחותו ובאושרו

 

ות אשר אינן מנת חלקם של הלקוח לרבות אובדן הנוחות, הרגשות השליליים, ודוק היטב .01

שגם ללקוחות אשר היו מודעים לדרך זאת כיוון , בפועל בלבד י המשיבה"הוטעו ע

כל מוצר אשר " בשבע עיניים"התנהלותה הפסולה של המשיבה ואשר נאלצו לבדוק 

 .אובדן נוחותשתוצאותיו  ,י המשיבה נגרם נזק"נמכר במבצע ע

 ומעמיד את תביעת ואהועל כן ₪  64בסכום של  את הפגיעה באוטונומיה ךמערי המבקש .00

 .₪  64בראש נזק זה על סך של 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20243/83
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
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 עשיית עושר ולא במשפט 3.ו

חוק עשיית עושר ולא במשפט ל 6התגבשות עילה לעשיית עושר  ולא במשפט לפי סעיף  .05

 :יסודות 1מותנית בהתקיימות 

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

האם קיבל , במסגרת יסוד ההתעשרות נבחנת השאלה. ושירותים שניתנו לזוכה

 .הזוכה נכס שירות או טובת הנאה אחרת

יסוד שני זה דורש . קרי המבקש, צריך לצמוח לזוכה מאדם אחר – מקור ההתעשרות .2

זוהי שאלה שבעובדה המוכחת . המזכה" ןעל חשבו"כי ההתעשרות של הזוכה תהא 

 .בהתאם לנסיבות של כל מקרה לגופו

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

 .הרי שניתן לומר כי ההתעשרות איננה כדין, ההתעשרות

לרכוש  לקוחותיהגורמת ל המשיבהמתקיים בכך ש יסוד ההתעשרות, במקרה שלפנינו .08

בעל תוקף הצרכן היה יכול לרכוש מוצר זהה אשר כ ,פגם מוסווהמוצרים בעלי  האצל

 .ארוך

דומה בעבור מוצר  מחיר גבוה למשיבה םשילאשר  המבקשהינו מ קור ההתעשרותמ .00

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

 .פרסום מוצרים בפיקוח

באקט המחדלי אשר ננקט הן , כאמור לעיל ולאור מסכת העובדות אשר תוארה בבקשה זו .06

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

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

 .דין י"מחויבת לספק עפ יאאותו ה, וחיוני

כאשר  ,לא כדאימוצר במחיר  גורמת ללקוחותיה לרכוש המשיבה בעקבות זאת .09

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

 .ןלקוחותיה

תפקיד  הממלא, במסגרת חוק עשיית עושר ניתן לבתי המשפט שיקול דעת נרחב, ודוק .64

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

 .שעיצוב נורמות זה מתמלא בתוכן על פי פסיקת בתי המשפט ממקרה למקרה

בניגוד לחוק עשיית עושר  הפעל המשיבהקבוע כי מתבקש בית המשפט הנכבד ל, על כן .66

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

 .שיפורט בהמשך
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שערי דלק ' שרון דפני פרי נ   2450-40( א"ת)תא בימוכין לכך ניתן למצוא בפסק הדין ת .62

אשר  ,"(עניין שרון דפני" –להלן ( 2.6.2464פורסם ביום ) שותפות רשומה-פתוח וניהול

 :בו נקבע כדלקמן ,עסק בחריגה מחוק הפיקוח

אינן זכאיות להמשיך ולהחזיק בסכומי התוספת שגבו  המשיבה"

לחוק ( ב)11גישה זו ניתן להסיק גם מהוראת סעיף . שלא כדין

שילם אדם בעד מצרך או בעד שירות את המחיר : "הקובעת0 הפיקוח

לא יהווה הדבר 0 אף אם הוסכם בחוזה על מחיר גבוה יותר0 הקובע

או לתביעת 0 או לביטולוהפרת החוזה ולא ישמש עילה לבטלותו 

 "שיפוי או השבה0 ההפרש או כל פיצוי

 

 עוולת הרשלנות 1.ו

וחברי קבוצת  ה לבין המבקשמחלוקת כי במערכת היחסים שבין המשיב להיות יכולהאין ולא  .61

 .זהירות מושגית חובתקמה , הנפגעים

את הנזק , לצפות האמור יתהאו לפחות הי, ה צפתהלא יכולה להיות מחלוקת כי המשיב .60

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

 .תוך פגיעה בכיסו של הצרכן, יידועם בדבר התוקף הקצר של המוצריםאי הנפגעים בשל 

אלא אם כן , (ין נורמטיבייכענ)חובה לצפותו ( כעניין פיסי)צפוי  הנזקבו במקום , כידוע .65

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

 .1הפיסיתיה יחרף יכולת הצפ ,שלילתהאו  החובה

לא  ,במתכוון תהאת אשר עש תהגם אם לא עש ,במחדליה כמפורט לעיל ההמשיב, הנה כי כן .68

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

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

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

 .להם לנזק ההמבקש ויתר חברי קבוצת הנפגעים וגרמ

 מתקיימתכאשר , (מאגרי נבו) המאירי. אגבריה נ 040/06א "כפי שכבר נקבע בפרשת ע .60

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

 .התרשלות

כיוון שהנזקים שנגרמו למבקש וליתר חברי קבוצת הנפגעים הם נזקים שהיו , כןכי  הנה .66

 השל התרשלותואשר נגרמו ב, בזמן ההתרשלות הבצפייה הפיזית והמשפטית של המשיב

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

                                                 
 (מאגרי נבו) גורדון .ית ירושלים ניעיר 201/61א "ע 1
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וליתר חברי הקבוצה אין כל ידיעה או יכולת לדעת אודות הנסיבות שגרמו  למבקשהעובדה ש .69

, הנושאהיתה השליטה על  הלמשיבו ,ליידע את הלקוחות בדבר תוקף המוצריםה שלא למשיב

 יאזהירות סבירה מאשר עם המסקנה שה הלא נקט המשיביותר עם המסקנה שה תמתיישב

 .הירות סבירהז הטנק

כמו גם לא  ,גרמה לנזק ממוניבקיום הוראות החוק  המשיבהשל  ההתרשלותכי  ןטעי המבקש .94

באשר לא הייתה להם ידיעה או יכולת לדעת אודות , המבקשחותיה ובכללם וממוני ללק

 .המשיבהי "נסיבות ההטעייה המבוצעת ע

זאת בהתאם לסעיף  -את נטל הראיה שלא התרשלה המשיבהיש להטיל על , במצב דברים זה .96

  :הקובע כך, (נוסח חדש)לפקודת הנזיקין  06

היתה יתה ידיעה או לא ה לתובע לאובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי בת"

 0לו יכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק

ונראה לבית 0 וכי הנזק נגרם על ידי נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו

קרה שגרם לנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא מהמשפט שאירוע ה

 על —הירות סבירה ז טנקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהוא נק

הנתבע הראיה שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק 

 ".התרשלות שיחוב עליה

 

 

 עילות תביעה מכוח חוק החוזים .ז

 מהווה, חוק הפיקוח וצו הפיקוחמלקיים את הוראות  הוהמנעות המשיבהשל  ההתנהלות .92

בפיצויים עקב הפרת חובה  המבקשומזכה את  המשיבהשל  המצידהפרת חובת תום הלב 

 .זו

 קיימת כברחובת תום הלב  9183 -ג"תשל, (חלק כללי)החוזים  חוקל 62בהתאם לסעיף   .91

 .החוזה  לכריתתמ "שלב המוב

 משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג         ב(א)12"

 .בדרך מקובלת ובתום לב 

   

 
בה משום ש כי מערכת היחסים בין העוסק לבין הצרכן הינה מערכת יחסים אשר י, ברי .90

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

התנהלות כולל תניה מכללא האוסרת על  המשיבהלבין  המבקשחוזה רכישת המוצר שבין  .95

מהווה הפרת  הפגם הגלום במוצריםאי יידוע הלקוחות בדבר  על כןו, בחוסר תום לב

חלק )חוק החוזים ל 62בניגוד להוראת סעיף  ומבוצעת המשיבהחובת תום הלב מצידן של 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/142_002.htm
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וסכום , המשיבהשל  הנהגות שכזו מהווה הפרה יסודית מצידהת. 6901-ג"התשל, (כללי

 .הנזק בגין הפרה זו הינו הסכום שנגבה ביתר

פועלת בהתאם  יאמוכרת כי הו גדולהחנויות כרשת  המשיבהעל  ךסמ המבקש, ודוק .98

 .התוך הסתמכות על תום ליב המשיבהלדינים החלים עליה והתקשר עם 

תוצאות הפרת חובת תום הלב מביאות לידי בטלות ההסכם ומזכות את הנפגע בפיצויים  .90

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

נהגה כלפיו בחוסר  המשיבהכות לתבוע פיצוי בשל העובדה כי אלא שיש לו ז, העסקה

 .תום לב

 :לחוק החוזים כדלקמן 62זכות זו קבועה בסעיף  .96

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

והוראות סעיפים 0 עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה הנזק שנגרם לו

0 1099-א"תשל0 (תרופות בשל הפרת חוזה) חוזיםהלחוק  10-ו 013 19

 ."יחולו בשינויים המחוייבים

 

 :כדלקמן, 2חוזים, פרידמן' תימוכין לכך ניתן למצוא בספרו של פרופ .99

 

 לחוזים צרכנייםיש להתייחס , 3סיני דויטש' פרופ, בהתאם לדעתו של המלומד, ודוק .644

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

 :כדלקמן, שוויונית בין העוסקת לבין הצרכן חסר הידע והמידע

דיני החוזים הכלליים מופעלים בצורה ליברלית יותר כאשר הרוכש הוא "

. לענייננו נסתפק בדוגמאות מספר0 צרכן והצד האחר הוא עוסק מסחרי

ובביצועו ( לחוק החוזים הכללי 12סעיף )חובות תום הלב בכריתת חוזה 

קיים סיכוי לתחולה 0 יחד עם זאת. חלים על כל החוזים( לחוק 30סעיף )

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

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

 .איש עסקים שרכש נכס למטרות מסחריות

לחוק החוזים רחבות יותר בחוזים צרכניים סיפא  15חובת הגילוי בסעיף 

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

                                                 
 טעות :60פרק ( 9119-'כרך ב)חוזים  ,נילי כהן, פרידמן' ד 'פרופ 2

 659' בעמ, ס"תש, עיוני משפט כג, החוזים הצרכניים מול דיני החוזים המסחרייםדיני , סיני דויטש' ראה פרופ 3
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 "רחבות יותר מכוח הנסיבות והנוהג

 

 .והקשרם של הדברים לענייננו ברור
 

 

 תוצאות אכיפת החוזה וחישוב הנזק 9.ז

השיב ול, המשיבהבמידה ויקבע בית המשפט הנכבד כי יש לאכוף את החוזים על  .646

 המשיבההוא קבלת נתונים מבכדי לחשב את ההשבה ל שנדרש כ, נזקםלצרכנים את 

והשבת ההפרש שבין  ה לתוקףאשר נמכרה על יד ,עם תוקף קצרים המוצרכמות אודות 

בהתאם לדוגמא המובאת  .ר נמכר המוצר בפועלשלמחיר א ( כמוצר פגום)האמיתי מחירו 

 :להלן

 :לדוגמא תחשיב השבה

מחיר  מוצר

 רגיל 

שווי מוצר 

עם תוקף 

 4קצר

מחיר שבו 

נמכר 

המוצר 

 בפועל

כמות 

אשר 

 נמכרה 

 כ השבה"סה

 X 98,888 9.08 64,444 ₪  66.9 ₪  9.25  ₪  66.5 עוגת שמרים
 =90,888  ₪ 

הכולל  ,המשיבהות מח מכיר"דוהוא קבלת , לשם ביצוע התחשיבכל שנדרש : רוצה לומר .642

הכנסת המידע  ,תחשיב כפי שהוצג לעילוביצוע  הכמויות המוצרים אשר נמכרו על יד

 .כ המחיר להשבה לצרכנים"פשוטה וקבלת סה EXCELLלטבלת 

שהוטעה ברכישת אשר יכמת את אחוז הצרכנים  סקר סטטיסטילערוך  ניתןכמו כן  .641

העובדה לגבי התוקף הקצר נאלץ להשליכם בעקבות גילוי מוצרים בעלי תוקף קצר ואשר 

  .מבחינתו" מאוחר מידי"

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

 .ויהיה בבחינת אכיפת החוזה אשר נחתם בין הצדדים

 

 

 

                                                 
 י מומחה"ע ות מוערך היקף ההפחתה בשווי המוצר יכול להי 4
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 התקיימות התנאים לאישור התביעה כייצוגית .ח

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

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

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט :"  הינו התנאי הראשון .2

ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת 0 המשותפות לכלל חברי הקבוצה

כלל חברי לת שאלות רבות המשותפות במקרה שלפנינו התובענה מעורר –" הקבוצה

 המשיבההפרת חובות . לכלל חברי הקבוצה ת את מוצריהמוכר המשיבהשכן , הקבוצה

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

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

 .של כלל חברי הקבוצה האוטונומיה 

א "ברע אליעזר ריבלין, המשנה לנשיא, (בדימוס) השופט' יפים דברי כב, לעניין זה .1

-להלן), (5.0.2462ניתן ביום ) רחמים עמוסי' מ נ"הפניקס חברה לביטוח בע 2626/49

 :"(ד הפניקס"פס"

די לו לבית המשפט לעקוב בדקדקנות אחר לשון המחוקק 0 לעניין זה"...

; להכרעה לטובת קבוצת התובעים "אפשרות סבירה"האם קיימת ולראות 

ובירור רוב רובה 0 החמרת התנאים לאישור תובענה כייצוגית. ותו לא0 הא

חורגת מהאיזון שקבע 0 של התביעה כבר בשלב אישור התובענה כייצוגית

 "ועל כן היא אינה ראויה0 המחוקק

 

היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת תובענה ייצוגית היא הדרך  :"הינו התנאי השני .0

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

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

 :ובכך לקדם בפרט את אלה0 לשם שיפור ההגנה על זכויות0 ייצוגיות 

 לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשים 0 מימוש זכות הגישה לבית המשפט(1)

 ;לפנות לבית המשפט כיחידים

 ;אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו(2)

 ;מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין(3)

 " .הוגן וממצה של תביעות0 ניהול יעיל(0)
 

אשר נועד  מטרות החוקכדי להגשים את ב ,יש באישור התביעה כייצוגית, במקרה שלפנינו

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

אשר יתקשו לעשות כן , לכל חברי הקבוצה זכות גישהאפשר מימוש יאישור התביעה  .5

 . עקב ההוצאות הכרוכות בהליך המשפטי מול סכום התביעה  ,כבודדים

לכלל עביר מסר יו אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתוגביר את יאישור התביעה כייצוגית  .8

  .לפרסם את רשימת המוצרים שבפיקוחחובתם לבנוגע  ,מוצרי מזון עוסקים בממכרה
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הדין  אשר נפגעו מהפרת, לכלל חברי הקבוצה עד הולםמתן סאפשר יהתביעה אישור  .0

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

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

 .תביעתם 

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג  :"הינו  התנאי השלישי .6

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

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

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

 .המשיבהאת זכויות החברים בקבוצה כנגד 

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג :" הינו התנאי הרביעי .9

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

ואחרים מפני  המשיבהוכן להביא להרתעת  ולזכות בפיצוי המגיע ל ץוחפ המשיבהשל 

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

 .או מניעים זרים בקשר לבקשה זו ולתובענה הייצוגית /ו

כתובענה ייצוגית בשם  להתבררוראויה כשרה  המשיבהכנגד  וכי תביעת ןיטע המבקש .64

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

 .כל חברי הקבוצהשיש לבררן פשוטות וזהות לגמרי ביחס ל השאלות העובדתיות .א

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

יחסי ולפיכך איש מהם לא יטרח  ןהסכום המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה נמוך באופ .ג

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

 .האישי של כל אחד מחברי הקבוצה

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

 . חוקהאת 

מסר זה . מסחר הוגןיקפידו על  המשיבהשל  המסוג עוסקיםיים אינטרס ציבורי כי ק .ה

 . רק אם תאושר התביעה כייצוגית ,קמעונאיתבמכירה יועבר לכלל הגופים העוסקים 

ולמעוולים  למשיבה" אור ירוק"וה בבחינת יהו, אי אישורה של התביעה כייצוגית .ו

ולהתעלם להמשיך  ,המשיבהמבהרבה קטנים  חלקםאשר ב, פוטנציאליים אחרים

 .ולהעדיף את תועלתם הכלכלית על פני קיום החוקמדרישות המחוקק 

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

 .התביעה הייתה מוגשת כתביעה רגילה
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של אחת די בקיומה של אפשרות סבירה להתקיימותה , ד הפניקס"פסי "עפ, היטבודוק  .66

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

כל אימת שקבוצת התובעים מבקשת סעד זהה שמבוסס על מספר "

די בקביעה כי קיימת אפשרות סבירה להכרעה לטובת 0 עילות חלופיות

ואין הכרח לבחון את סיכויי קבלת יתר  באחת העילותהתובעים 

קיומה של אפשרות סבירה להכרעה לטובת התובעים באחת . העילות

מצדיקה את חשיפת הנתבע לסיכון שיצטרך לשאת בעלויות 0 העילות

 "כייצוגיתועל כן מאפשרת את אישור התובענה 0 הסעד הנתבע

 

 

 

 כלל חבריהסעדים המגיעים לגדרת הקבוצה והה .ט

יגדיר 0 אישר בית המשפט תובענה ייצוגית": לחוק תובענות ייצוגיות נקבע כי 64 סעיףב .62

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

 : תנוהל התביעה תוגדר באופן הבא

י מזון בעלי תוקף קצר אשר רכשו מוצרלרבות אלו , הכלל לקוחות המשיב"

י המשיבה "ואשר נגרם להם נזק בגין אי גילוי מידע זה ע, אצל המשיבה

 "י דין"כמתחייב עפ

חשוב להדגיש כי גם בהתאם להוראות הדין הכללי לבית המשפט הנכבד , לעניין הסעדים .61

לעניין זה . ת הדיןנתונה סמכות רחבה לקבוע את הסעד הראוי במקרה של הפרת הוראו

( 6)ד נה"פ סלומון' רוקר נ 0331518א "ברעי כבוד השופט חשין "ראה את אשר נקבע ע

699 ,286 : 

והשאלה שלפנינו מסבה עצמה 0 המשפט-סמכות ליתן כל סעד יש לו לבית"

דין סעד זה או סעד -אם יעניק לבעל0 המשפט-דעתו של בית-על שיקול

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

משפט -בית. שהתאים את הדין לחיים המשתניםEquity 0-המשפט של ה

. ואכן יצר דין מיום ליום0 למעשה ליצור דין-החזיק בסמכויות Equityשל 

ענייננו הוא אך ורק . לכת כדי כך-אין אנו מרחיקים0 לענייננו עתה0 אנו

-בשיקול –מטבע ברייתו  –ט המשפ-מחזיק ביתולגירסתנו 0 בנושא הסעד

 . דעת איזה סעד יעניק למתדיין שהוכיח זכותו לפניו

היא ועמה כל  –משפט שואב מקרבו -כי אותה סמכות שבית0 ניתן לטעון.26

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

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

-אין הוא שיקול0 למותר לומר0 הדעת-שיקול. ר בנסיבותיו של עניין פלוניאח

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

תוך שיביא במניין שיקוליו את האינטרסים 0 "שיפוטי"דעתו באורח -שיקול

דעת -באשר שיקול0 דעת בהענקת סעד-ואולם שיקול. המתגוששים ביניהם

 . המשפט-מהווה חלק מבית 0הוא

 ubi jus ibi: ובמקום שיש זכות יש סעד0 הסעד אינו אלא טפל לזכות0 אכן

remedium .משפט לקבוע אם שמעון מחזיק -בראשית שומה עליו על בית
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ולאחר שמיעת 0 משקבע כך. ואם הפר ראובן את זכותו של שמעון0 בזכות

מחסן הסעדים ונוטל הוא המשפט אל -רץ בית-אץ0 הדין-טיעוניהם של בעלי

אין פלא בדבר . לתובע0 לדעתו0 מעל למדפים את הסעד הראוי כי יינתן

במסגרת 0 המשפט-שנושא הסעד מצא את מקומו בחוק סמכויות בתי0 אפוא

 "המשפט ולא במסגרת המשפט -סמכותו של בית

 

וגיות בעקבות חקיקת חוק תובענות ייצ. ה ייצוגיתנלעניין תובע יפים מאודדברים אלו  .60

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

 (:פורסם בנבו)  מ"תדיראן מוצרי צריכה בע' אמיר שהי שאול נ 9808588א "בת הנכבד

הגדרת השאלות המשותפות לכלל חברי הקבוצה מצריכה בירור של "

מגמת החוק . הסעדים המבוקשים בבקשה לאישור התובענה הייצוגית

החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניין אישור התובענה 

מוצאת את ביטויה גם בנושא הסעדים שניתן לפסוק 0 הייצוגית ודרך ניהולה

לחוק דן בסעדים שניתן לפסוק בתובענה  29סעיף . בתובענה ייצוגית

 0"מתן פיצוי כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה"ואלו כוללים 0 ייצוגית

 :לחוק קובע( ג)29סעיף . 29בהתאם להוראות שבסעיף 

 

אינו מעשי 0 כולם או חלקם0 מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה

בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בעלות 0 בנסיבות הענין

רשאי הוא להורות על מתן כל סעד אחר לטובת 0 סבירה ובין מסיבה אחרת

כפי שימצא לנכון בנסיבות 0 או לטובת הציבור0 חלקהכולה או 0 הקבוצה

 ".הענין

 

בכך  ,בניגוד לדין הפעל המשיבהליתן צו הצהרתי לפיו  ,בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת .65

הביאה לידיעת לקוחותיה את העובדה כי המוצרים הינם בעלי תוקף קצר ועשתה שלא 

למלא  למשיבהולהורות  ,מצג שווא שגרמה ללקוחות לרכוש כמות גדולה של המוצרים

 .אחר הוראות הדין בעניין

ראה להלן דברי . סעדים אלו אפשריים וראויים בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות .68

)  מ"מגדל חברה לביטוח בע' גינדי טל נ 99988581( א"ת)א "בבשבית המשפט הנכבד 

 ( :פורסם בנבו

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

את חובת הגילוי היזום המוטלת עליהן  המשיבההפרו 0 כפי שנקבע לעיל

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

יש 0 לפיכך. השרות כפופה יכולת ניצול הפוליסות להוראות רשויות הצבא

הסעד ההצהרתי החלופי  להיעתר לבקשתם של התובעים ולהעניק להם את

 . ..היינו תיקונם של הפגמים שנפלו בפוליסות0 הנדרש על ידם

למלא אחר חובת הגילוי הייזום  המשיבהלא נותר אלא לקבוע כיצד על 

יש להתייחס לנדרש מהמבטח 0 באשר לכך. בקשר עם הוראות הדין הצבאי

עובר  היינו בשלב0 בשני מועדי הזמן הרלוונטיים למידע נשוא התובענה

לכריתתו של הסכם הביטוח ובמהלך תקופת הביטוח עובר לגיוסו של 

לכלול בפוליסת הביטוח פיסקה 0 המשיבהעל  –ראשית . המבוטח

המפנה את תשומת 0  במשמעות שניתן למונח זה בדין הביטוח0 "בולטת"
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לב המבוטח כי השימוש בפוליסה כפוף בעת השרות הצבאי להוראות 

על המבטח ליידע את המבוטח  –שנית . עםהצבא המשתנות מפעם לפ

במועד שמאפשר ביטול ההתקשרות מבחינת 0 לקראת מועד גיוסו הצפוי

כי אופן השימוש בכיסוי הביטוחי מושפע מהוראות 0 גבית תשלומי הפרמיה

בדבר זיהוי  המשיבהכי ער אני לקושי אותו העלו 0 בהקשר זה יצוין. הצבא

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

בהתאם למאגר הנתונים המצוי בידי 0 יתבסס על גילו של המבוטח

 ..."המבטח

 

להעריך במדויק את היקף  המבקששל  ואין זה מחובת -ערכת סכום התביעה לענין ה .60

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

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

 .העל יד בוצעאשר המתוארות 

ביחס לכלל חברי ( כמו גם הנזק הלא ממוני)ני ולעניין זה יודגש כי כימות הנזק הממ .66

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

 יידועם בדבר התוקף הקצר של המוצריםהצרכנים שביצע קנייה לא מושכלת בשל אי 

עו קנייה בלתי נוחה בשל הצורך לבדוק כל הזמן שהמכירה צואחוז הלקוחות אשר בי

 ."אליה וקוץ בה"המיוחדת איננה בבחינת 

הגדול שבבעלות המשיבה ועל היקפי המכירות הנובעים מספר החנויות בהתבסס על , ברם .69

 .₪מיליון  8  המבקש מעריך כי מדובר בנזק ממוני בסך כולל של, מכך

אשר נגרמו לכלל חברי ( פגיעה באוטונומיה)לכך יש להוסיף את הנזקים הנפשיים  .24

 .לכל לקוח₪  98בסכום של  ,(בכל שנה 644,444) הקבוצה

 ₪ 888,8888,=  שנים X 98 ₪ X 8לקוחות  88,8889

לתבוע בשמם של כלל חברי הקבוצה סעד  בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר למבקש .26

בסך של בלתי ממוני פיצוי וכן ₪  8,888,888בסך של פיצוי כספי בצורת , כספי

8,888,888 ₪ . 

במתן סעד במסגרת תביעה ייצוגית הינה באמצעות פסיקת פיצוי אישי לכל " דרך המלך" .22

 :לחוק תובענות ייצוגיות כדלקמן ( א) 24בהקשר זה קובע סעיף . בקבוצת תובעיםחבר 

לטובת 0 כולה או חלקה0 הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית(א)"
רשאי הוא 0 כולה או חלקה0 נוהלה התובענה הייצוגית הקבוצה שבשמה

או סעד אחר לחברי הקבוצה  במסגרת החלטתו על מתן פיצוי כספי
שלא יהיה בכך  ובלבד0 לפי הענין0 הוראה כמפורט להלן0 ן השארבי0 להורות

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

לכל 0 בשיעור ובאופן שיקבע0 על תשלום פיצוי כספי או על מתן סעד אחר(1)
 ;אחד מחברי הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

 ;ר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כך שכל חב(2)

 על תשלום פיצוי כספי בסכום כולל ועל אופן חישוב חלקו של כל חבר(3)
ובלבד שסכום הפיצוי הכולל ניתן לחישוב מדויק על יסוד הראיות 0 קבוצה
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הורה בית המשפט על תשלום פיצוי כספי בסכום ; בית המשפט שבפני
באופן 0 להורות בדבר חלוקה בין חברי הקבוצה הוא רשאי0 כולל כאמור

0 אחד או יותר0 הסכום שתיוותר אם חבר קבוצה של יתרת0 יחסי לנזקיהם
לא אותר או שלא 0 זכאותו לפיצוי או לסעד לא הוכיח את0 לא דרש את חלקו

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל פיצוי  0ניתן לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת
נותרה יתרת ; הסעד המגיע לו למלוא הפיצוי אוכספי או סעד אחר מעבר 

יורה בית המשפט על 0 סכום לאחר החלוקה לחברי הקבוצה כאמור
 ".העברתה לאוצר המדינה

 

בירה בהתחשב סאפשרות )במקרה ויש קשיים באיתור חלק מחברי הקבוצה , לחילופין .21

ם את שלייניתן , ( והסכום הנמוך המגיע לכל אחד מהם פיזורם, בכמות חברי הקבוצה

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

אינו 0 כולם או חלקם0 מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום 0 מעשי בנסיבות הענין

סעד אחר  רשאי הוא להורות על מתן כל0 אחרת בעלות סבירה ובין מסיבה

כפי שימצא לנכון 0 או לטובת הציבור0 כולה או חלקה0 לטובת הקבוצה

 ".בנסיבות הענין

ניות מסוגה של התובענה כפסיקת סעד לטובת הציבור הוכרה כסעד ראוי בתובענות צר .20

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

 :(860' עמ) ראבי

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

על כך שאין דרכם של  0בצדק 0עמדהמחוזי משפט ה-בית. הדוקגומלין 

קושי במשפט עצמו בהבאת  ויהיה0 צרכנים לשמור קבלות בגין רכישת חלב

0 כגון מוצרי מזון 0לגבי מוצרים רבים ...םיראיות בידי תובעים פוטנציאלי

 ןואין זה גם ממנהג0 הצרכניםאין מתנהל שום רישום של  0וכדומה תרופות

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

 מתוכן תעוקר 0האפשרות לסעד לטובת הציבור או לטובת הקבוצה

קבע תהיה ייאם כך . האפשרות להגשת תביעות ייצוגיות בעניינים צרכניים

בהם מתנהל רישום שלהגשת תביעה ייצוגית רק בעניינים  מעשיתאפשרות 

שהוא פתרון ההולם 0 סעד לטובת הציבור הואהפתרון . של הצרכנים

 "צרכניות תביעות במיוחד
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 אחרית דבר .י

ה בעלת רשת חנויות גדולה ועל כן דרך פעולתה המנוגדת לחוק פוגעת עסקינן בחבר .25

 .בישראלרבים ם של צרכנים כיסב

מה , אם בארזים נפלה שלהבת"תיצור מצב שבו , המשיבהשל ה מדרך פעולתהתעלמות  .28

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

מסחר לא הוגן לפעול בדרך זו של , המשיבההקטנים מ, (וסופרמרקטים שכונתיים

 .פגיעה בצרכניםתביא לחוק והדרישות התעלמות מו

של חוקי  "האכיפה האזרחית"את חשיבות  "על נס"העלה בית המשפט , סיקותבשורת פ .20

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

 .של הרשויות בעניין האכיפה הלא מספקתזאת לנוכח , הליך של אכיפה אזרחית

' אירית שמש נ 1098588א "רעבראה דברי כבוד השופט אליקים רובינשטיין , לענין זה .26

 (:פורסם בנבו )  מ"טה בע'פוקצ

הרשויות צריך שיעשו מלאכתן כפי שהטיל עליהן המחוקק בפיקוח 0 אכן"

מצדיקה לפתוח כבדותה ואיטיותה של פעולת הרשויות 0 ואולם. ובאכיפה

יוכל להשפיע אף הוא ...שהאזרח האיכפתיכך 0 "אכיפה אזרחית"פתח ל

 ". לתקנת הרבים

באם  לקבל החלטה  הבבוא, אשר על כן. מונעת ממניעים כלכליים גרידא המשיבהכי , ברי .29

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

ירידה )ווה לכך את התועלת הכלכלית שבכיבוד החוק מחד ומנגד הנזק הכלכלי המתל

 (.כמו גם השלכת מוצרים פגי תוקף מוצרים של פחותהה בהכנסות עקב מכיר

 ,אי כיבוד החוק אינו משתלםלפיו " חד וחלק"תבקש להעביר מסר מבית המשפט הנכבד  .14

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

 .החוק שלא לכבד את ומכוונתהחלטה מושכלת 

 :מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כדלקמן ,  שר על כןא .16

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

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

 .לחוק 61בהתאם לסעיף 

יידעה את לקוחותיה שלא בכך  ,בניגוד לדין הפעל המשיבהליתן צו הצהרתי לפיו  .ג

 .בדבר מכירת מוצרים בעלי תוקף קצר

 .בענייןלמלא אחר הוראות הדין  למשיבהלהורות  .ד

 .₪ 88,8888,91לשלם לקבוצה את הסך של  המשיבה לחייב את  .ה

 .₪ 7.13לחייב את המשיבה  לשלם למבקש  את הסך של   .ו
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 .לחוק 22בהתאם לסעיף , למבקשפסיקת גמול מיוחד להורות על  .ז

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

 .בהתאם לשיקול דעת בית המשפט הנכבד  ,לחוק 21בהתאם לסעיף 

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

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

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

 .מ כדין"מע
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