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 נה כייצוגיתתובעבקשה לאישור 
 2887-ו"נות ייצוגיות התשסתובעלפי חוק 

 
בקשה לאישור , האישית בתיק דנן עם הגשת התביעהבד בבד  ,לבית המשפט הנכבד המבקש מתכבד להגיש

 .4442-ו"בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות התשס, התובענה כייצוגית כנגד המשיבה
 
 

 :בית המשפט הנכבד מתבקש
 

נה ייצוגית בהתאם תובעכ תידוןב לבקשה זו "המוגשת בד בבד עם בקשה זו ואשר העתקה מצ נהתובעהלאשר כי  .א
עומדת בתנאים הקבועים  נהתובעהבכלל זה לאשר כי , על כל הנובע מכך 4442-ו"התשס, נות ייצוגיותתובעלחוק 

 .נות ייצוגיותתובעלחוק ( א) 1בסעיף 

 

 :בתור, כפי שתאושר, נה הייצוגיתתובעבגדיר את הקבוצה המיוצגת לה .ב
 
השנים עובר  6במהלך  כדיןמנו אשר לא סו, ארוזים מראש עוגות ולחמניות פיתותמי שרכש מהמשיבה כל " 

 ".נה זותובעלמועד הגשת 
 
ח הקבוצה וי כישמשו כבא מבקשח הול וכי באי כ"נה הייצוגית הנתובעמייצג ב תובעשמש כי מבקשלאשר כי ה .ג

 .המיוצגת

 

 הנתבעיםאו משפט המשותפות לקבוצה ואת הסעדים /את השאלות של עובדה ו, נהתובעהלקבוע את עילות  .ד
 .כמפורט בהמשך הבקשה במסגרת נימוקיה

 

בדבר אופן ונוסח : בכלל זה, נה ייצוגיתתובעכ נהתובעהליתן הוראות אופרטיביות מתאימות הכרוכות באישור  .ה
רישום בפנקס , נה ייצוגיתתובעכ נהתובעהאו הודעה לחברי הקבוצה המיוצגת על דבר אישור /פרסום פומבי ו

 .ב"וכיו נות ייצוגיותתובעלחוק  41הייצוגיות כאמור בסעיף  נותתובעה
 
 .נספח אב "רצ מבקשתצהיר ה -

 

 .נספח בב "כתב תביעה רצ -
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 ואלה נימוקי הבקשה
 .2848 - ע"תש, נות ייצוגיותתובעלתקנות  2רט בתקנה להלן יפורטו נימוקי הבקשה בהתאם למפו

בהפרה גסה של הוראות הדין בידי המשיבה מזה , עניינן, תביעה זו והבקשה להכיר בה כיצוגית .4
, ארוזים מראשמזון המשיבה מתעלמת מהוראות הדין בישראל לענין סימון מוצרי , שנים רבות

צרת בסניפיה ימי/מוכרת/ותם היא משווקתאוהעוגות  הלחמניות  כלאת  מסמנתהמשיבה אינה 
בסימון תזונתי כלשהו , י המשיבה"ונמכרות באריזות שנארזו מראש ע ,באריזות שנארזו מראש

, (סימון תזונתי)בהתאם לחובה שנקבעה בתקנות בריאות הציבור מזון , בשפה העברית
ותקן ישראלי  ,4110–ט"תשנ, (סימון ואריזה של מוצרי מזון)ו הגנת הצרכן צו,  4110-ד"התשנ

ופרטים , את התאריך האחרון לשיווק ואינה מסמנת , סימון מזון ארוז מראש, 4410' רישמי מס
 .בדבר רכיבים אלרגנים במוצרים אלה

את , בכל סניפיה, המשיבה גם אינה מסמנת בכל הפיתות הנאפות ונארזות מראש על ידה  .2
כקבוע בתקן  (ף לא את תאריך היצורוא),של אריזות הפיתות הללו, תאריך האחרון לשיוקה

 .ופיתות לחמניותהעוסק בלחמים  4214ישראלי רישמי 

 
בסניפיה והנמכרים כמוצרים ארוזים , נארזים, חלק ממוצריה הנאפים מסמנתזה המקום לציין כי המשיבה  .0

 ים כן לסמןנוהגכי גם בסניפים בהם , אך ניתן לראות בצילומים שצורפו לתובענה זו, מראש כפי הנדרש בדין
שאינם מסומנים  עוגות ולחמניות -מוצריםעשרות עדיין נמכרים באותם סניפים , מוצרי מזון ארוזים מראש

ובסניפים אחרים , ניתן לראות בצילומים אלה כי בחלק מהסניפים מסומן מוצר מסוים כדין, לא זו אף זו. כדין
 .אינו מסומן כלל אכשהונמכר יוק דבאותו מוצר 

 
כמוצרים הנמכרים כמזון , מחויבת לסמן את המוצרים המוצגים בתובענה דנן אשיה מודה כי היהמשיבה במע .1

 .בחלק מסניפיה, בנסיבות בהן את חלקם היא כן מסמנת כנדרש בדין, ארוז מראש
 

או בטעות של סניף כזה או אחר בנסיבות בהן נבדקו וצולמו , אין המדובר כאן בתופעה שולית .0
הנמכרים כמוצרים מזון  עוגות ולחמניותמארזי ובכולם נמצאו , סניפים רבים של המשיבה

 .ארוזים מראש כשהם אינם מסומנים כנדרש בדין
 
או בטעות של סניף כזה או אחר בנסיבות בהן נבדקו וצולמו , אין המדובר כאן בתופעה שולית .7

מידע  אינם כוללים, כשיטה הפיתותכי כל מארזי ובכולם נמצאו , סניפים רבים של המשיבה
 .לשיווקהתאריך האחרון תאריך הייצור שלהם ו בדבר

 
נארזו בנקודת המכירה  ,המשיבה לא תעמוד למשיבה הטענה כי מוצרים אלה נאפו בבית המאפה שבחנות .1

שכן בנסיבות בהן החליטה המשיבה לארוז , ועל כן הם אינם מוצרים שנארזו מראש באריזה שנארזה מראש
ולהציבם למכירה על , כמות בכל אריזה על מנת להגדיל את הרכישה של הלקוחלקבוע את ה, מוצרים אלו מראש

מחויבת היא על פי דין לפרסם את כלל המידע , כמוצרים ארוזים מראש, ככל מוצר אחר , שבחנותה מדפיה
 .!!!!!!!!ועוגיות , עוגות, כגון, בסניף הנמכריםבדיוק כפי שהיא נוהגת במוצרי אפיה אחרים , שנקבע בדין

אותם היא מוכרת באריזה  ,נאפים ונארזים במאפיה עוגות והלחמניותהפיתות הא תעמוד למשיבה הטענה כי ל .0
שכן בנסיבות בהן החליטה המשיבה להציגם למכירה כשהם , אריזתם הינה לצורך נוחות הלקוח בלבדש ,מראש

ת היא לפרסם על גבם את מחויב, מכירותיה בכל אריזה ובכך הגדילה הכמותהיא זו שקבעה את , ארוזים מראש
נמכרים כשהם מסומנים  כן עוגות ולחמניותמארזי הועובדה לכך כי בחלק מסניפיה , כל המידע שנקבע בדין

 .מוצרי מזון ארוזים מראש ןלענייכנדרש בדין 

 
עת היא נוהגת , בתובענה דנן המוצגים המשיבה עצמה מודה במעשיה כי הינה מחויבת לסמן את המוצרים  .1

ואילו חלק אחר של , ממוצריה כנדרש בדין רק חלקהמשיבה בוחרת ברשלנותה לסמן , חלקם בלבדאת לסמן 
וכן ניתן למצוא מוצר , חסרי סימון נדרש בדין כפי שיוצג בהמשךעל ידה כשהם מוצרים ארוזים מראש נמכרים 

 .ימון הנדרשנמכר אותו מוצר ללא הס' ובסניף ב, מסומן כדין אכשהו' המוצג למכירה בסניף א Zמסוג 
 

ובכך , סימון מוצרי מזון ארוזים מראש ןלענייאת הוראות הדין , המשיבה עושה דין לעצמה ומפרה באופן בוטה  .14
 .סימון מוצרים אלה ןלעניימסתירה מידע חשוב מהציבור 

, הינן מתן גילוי מלא לצרכן בדבר רכיבי המוצר, מטרות חוקים ותקנים רבים העוסקים בסימון מוצרי מזון .11
 .ועוד, התקופה שניתן לצרוך ממנוערכו התזונתי ,רכבוה

י "ידועה לכל מזה שנים רבות והגיעה העת  להפסקת עוולה זו ע, רשלנותה של המשיבה באי סימון מוצרים אלה .14
 .המשיבה
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באותה העוולה וגם להם  יםצרכנים רבים  נתקל, המשיבה נוהגת כך בכל סניפיה וכלפי כל לקוחותיה באופן גורף .13
, מהם רכיביו, התזונתי של המוצר שרכשוומאותה סיבה שלא יכלו לדעת מהו ערכו , המבקש נזק זהה לשלנגרם 

 .מה תאריך התפוגה שלובעיקר ו
במעשה או , מטעה את לקוחותיה, היא מפרה הוראות קוגנטיות שנקבעו בדין עת קופתההמשיבה מעשירה את  .14

 .השל לקוחותי ובנוחות ובכך פוגעת באוטונומיה, במחדל
, הארוזים מראש, פיתותו עוגות ולחמניותהמשיבה מעשירה את קופתה בנסיבות בהן היא מוכרת אריזות של  .11

כך , י המשיבה"ומראש ע אריזתם מחייבת את הלקוח ומעודדת אותו לרכוש כמות גדולה שנקבעת  בלעדית
את הכספים והזמן ומאידך המשיבה לא טרחה להשקיע , הלקוח מגדיל את רכישתו וקופת המשיבה מתעשרת

היא כמות הקלוריות במוצר ה ומ, המוצרמהם מרכיבי אותם  עוגות ולחמניותלסמן על גבי ההנדרשים על מנת 
 .אריזות הפיתות תאריך אחרון לשיווקנמנעה מלציין על כן ו, מכיל חומרים אלרגנים ועוד ואוהאם ה, ווהרכב

גם אם מוצרים , לפרסם פרטים אלו על מוצריה הנמכרים על פי דיןאין ולא יכול להיות ספק כי המשיבה מחויבת  .12
עוגות ועוגיות ההוכחה לכך הינה כי המשיבה כן מפרסמת על מוצרים אחרים כגון , אלה נאפו בחנות המשיבה

תאריך אחרון בדבר הרכב המוצר ערכים קלוריים פרטים  בחנות המשיבההנמכרות  אחרות עוגות ולחמניותו
 .וע בדיןבהתאם לקב, ועוד קלשיוו

המשיבה עושה דין לעצמה עת היא בוחרת שעל חלק ממוצריה הנאפים ונארזים מראש ונמכרים בסניפיה יפורסם  .11
 .ועל חלק אחר היא בוחרת להעלים מידע קוגנטי זה, המידע הקוגנטי שנקבע בדין

, עוולה דנןוזאת במטרה לגרום למשיבה לחדול מ, בנסיבות אלה אין מנוס אלה להגיש התובענה והבקשה דנן .11
בנוסף לנזקם הממוני כפי שיפורט , שלהם נפגעה בעקבות עוולה זו והנוחות את לקוחותיה שהאוטונומיה ולפצות
לקוחות רבים של המשיבה רכשו מוצרי מזון ארוזים מראש ולאחר מכן נתברר להם כי אין על המוצר את , בהמשך

 .תאריך תפוגה ועוד, אלרגנים רכיבים ,ערכו התזונתי, רכיבי המוצר ןלענייהמידע הנדרש 
 
  

 : לייצג מבקשא וושל הקבוצה שה מבקשהעובדות המקימות את עילת התביעה האישית של ה
 

 :עובדות הנוגעות למשיבה .15
 שווקתמהחנויות  רשת, סניפים ברחבי הארץ עשרותים המונה המפעילה רשת מרכול, ציבוריתהמשיבה חברה  .א

  .ומייצרת מוצרי מזון
 
 .נספח ג ב"רצ שם החברות במשרד המשפטיםדף רישום מר 
 

 .ארוזות מראש עוגות ולחמניותפיתות ו -נה זותובעוכרת במרכוליה את המוצרים נשוא מ, בין השאר .ב

 

מי שמוכר נכס  -" עוסק": "(חוק הגנת הצרכן:"להלן ) 1511-כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן תשמא" עוסק"המשיבה  .ג
 ;כולל יצרן, או נותן שירות דרך עיסוק

 
 :כלהלן  http://www.rami-levy.co.ilהמשיבה מעידה על עצמה באתר האינטרנט שלה .ד

 
 השיטה" 

 כדי לממש את החזון בחרה החברה את ארבעת עיקרי המכירה והשירות

         פשטות 
ומעל , ללא התחייבויות לסלי מחיר וללא אותיות קטנות על המדף, מרכיבי מחירים פשוטה

 שיווק שאינם אגרסיביות כדי לא להטעות את הלקוחהכול עיקרון שיטות 
         הוגנות 

וכפי שיעידו לקוחות רבים קשה " רמי לוי"ההוגנות היא יסוד הנחת אבן הפינה בחברת 
החברה מיישמת תקנים רבים " טעויות חישוב"וב" פינות נסתרות"להתקיל את החברה ב

 ,ומוציאה כספים רבים לטובת שיקוף והוגנות
         שירות 

זאת בעזרת נציגים מיומנים , ידוע כשירות הנחשב לאחד המובילים" רמי לוי "השירות הניתן ב
 שעברו הכשרות והוסמכו כדי לתת את השירות המיטבי

 ברמי לוי רואים את השירות כערך מוסף ומאמינים שהוא סוד ההצלחה
        מחיר 

 "הנוגע לתחרות במחירבכל " רובין הוד"על דגלו של רמי חרוט סמל ה 
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 :האישית וולעילת מבקשעובדות הנוגעות ל .44
 

 .בין הייתר בחנות המשיבה, וקניות למשק בית ךעור מבקשה .א

 .נשרבסניף  פריטים בחנות המשיבה' רכש המבקש מס  44.41.4414ביום  .ב
  

 .נספח דב "קבלה עבור רכישה זו מצ
 
מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק ": וק הגנת הצרכןשבח" צרכן"עונה על הגדרת   המבקש אין חולק כי  .ג

 ".ביתי או משפחתי, במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי

 .אשר נאפו ונארזו על ידי המשיבה בסניף ולחמניותפיתות ,  המבקש רכש בין היתר בקניה זו .ד

וי וכמצופה על מקפידה כרא, רשת מרכולים גדולה ומוכרת, סבר כי המשיבה ככל לקוח נורמטיבי מבקשה .ה
שקיים סימון  וא לא אמור לבדוק ברגע הקניההכי  בטוחה עת הי -נורמטיביפעל ככל צרכן ו, החוק הוראות
 .ותאריך תפוגתו, המוצרעל גבי  וסימון מרכיבי המוצר, תזונתי

יצור  הפיתות לא תאריךעל גבי אריזת אין  נתברר לו כי, מהפיתותלצרוך ביקש עת , ובביתכשהיה  םיומיילאחר  .ו
 .ולא תאריך תפוגה

 .של הפיתות והאם הן עדין ראויות למאכל ןהמבקש לא יכול היה לדעת האם פג תוקפ .ז

את רשימות המרכיבים אין  בלבד יש תאריך יצור, שם ראה כי לחמניותההמבקש ניגש לבדוק את אריזת   .ח
 .לא תאריך תפוגה ו, התזונתי והסימון

 
 .'ה ספחכנב "מצ, הןדימכל צד ,שרכש לחמניותהוהפיתות  אריזתצילום  
 

פיתות  0מנעו מהמבקש לצרוך , והעדר תאריך ייצור שלהן, לחמניותוההעדר תאריך תפוגה על אריזת הפיתות  .ט
 .ואלה נזרקו בסופו של יום לפח, שנותרו באריזתן, לחמניותושתי 

, לחמניותהשל י רשימת המרכיבים והסימון התזונתהמבקש יטען כי תאריך התפוגה של מוצרים אלה וכן  .י
, במרכיביהםבתוקפם לשיווק מוצרי מזון תוך התחשבות  הוא צורך והן בשיגרת חיי, ומהותיים ביותר עבור

ומהווים שיקול משמעותי בהחלטה כמה , ונתונים אלה מהותיים עבור. בתכולת הקלוריות שלהםו, בכמותם
 .ממוצרים אלה תוויכולת צריכ והנאתנפגעה  ועל כן, מסויםממוצר מזון כלשהו במועד ומתי לצרוך 

, מזון על גבי כל אריזת מוצרל "לציין את הפרטים הנ מחויבת, ככל רשת סופרים בארץמכיוון שידע שהמשיבה  .יא
 .ובעיקר תאריך אחרון לשיווק, שרכש מוצריםבקש לצרוך את היכך שהמידע יהיה זמין כשעל  ךהסתמ

שלא צרך ביום  לחמניותוהיתרת הפיתות מלצרוך את  נמנע, ואת המידע החיוני והחשוב בעיני משלא איתר .יב
 .נזרקו בסופו של יום לפח ואלה, בחנות המשיבההקניה 

לברר מהן  בה ביקש, ד המייצג"בפנייה לעו. לעשות מעשה מבקשהניעו את ה, המקוממים של המשיבהמחדליה  .יג
שהדרך הרי , כל לקוחותיהכי מאחר שהמשיבה נוהגת באופן זה כלפי  ונתברר ל, וחובות המשיבה וזכויותי

 .צוגיתנה ייתובעהעניין הינה כבירור המתאימה ביותר ל

לבדוק סניפים נוספים שמפעילה  ושלוחיו המבקש טרח סניפי -מדובר במחדל נקודתי בכדי לברר האם .יד
 .המשיבה

 
כי המשיבה נוהגת כשיטה שלא לסמן על גבי אריזות הפיתות  בכל הסניפים נמצא

מהו תאריך ייצור הפיתות ומהו , רה כשהן ארוזות מראשהמוצגות על ידה למכי
הלוקים בהיעדר , מוצרים רבים נוספים וכן, של מוצרים אלה קלשיוותאריך אחרון 
 .כקבוע בדיןסימון כלשהו 

 
וכן תמונות מדגמיות של מארזי פיתות ולחמניות , כולל אריזותיהם חסרות הסימון, צילומיהם של מוצרים אלה        

 .'בנספח וב במפורט "ות כדין מתוצרת יצרנים שונים המראים כיצד יש לסמן אריזות אלה מצהמסומנ
 
המציגים את מכירת המוצרים הללו כשהם ארוזים מראש ללא כל  סרטי וידאו שצולמו בכל הסניפים הללו 
כל הכיוונים    וכן קבלות על רכישת מוצרים אלה במועד נוסף בסניפי המשיבה וצילומיהם מ, סימון נדרש בדין 
 .כ המבקש"אריזות אלה ללא  תאריך שמורות אצל ב, 'כנספח וב "מצ י הצלם לירן שיטרית"ע, לאחר מכן 
 .ב תצהיריהם של לירן שיטרית ולירון שטיבל שצילמו צילומים אלה"רצ 

 

או /ו שהמדובר בשיטת פעולה מכוונת הרי  ,מאחר והמוצרים ללא סימון נמצאו בכל סניפי המשיבה שנבדקו .טו
 .מחדל שנמשך גם בימים אלו, רים רבים מספורצבכל סניפיה ולגבי מו ונפוצה אצלה רשלנית

והראיה לכך , בתביעה דנן כפי שנקבע בכל דין לסמן את המוצרים מחויבתאין ספק כי המשיבה   .טז
כאשר , בסימון כנדרש בדין,  פיהיבסנשנאפים ונארזים  כי היא נוהגת לסמן חלק ממוצריה

 .מוצריה הנמכרים כמוצרים ארוזים מראש היא נמנעת מלסמנם כנדרש בכל דיןמ אחרבחלק 
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הנוחות בריאותם , כספם, היא חוסכת סכומי כסף משמעותיים על חשבון זמנם, באי מילוי הוראות החוק .יז
 מבלי, משווקת במרכוליהו, אופהמוצרי מזון שהיא  צרניתעוול זה מתעצם בהיותה אף י. והאוטונומיה של צרכניה

 .שתטרח לבצע ולממן את הבדיקות  והסימונים הנדרשים

, והפוגענית הרשלנית  חייב את המשיבה לחדול מהתנהלותה הבלתי חוקיתלש "ביהמ מתבקש , נה זותובעבהגשת  .יח
 . ולפצות את לקוחותיה

 
ת לכלל חברי הקבוצה שייצוגה מתבקש והמשותפ מבקשת התביעה האישית של הועיל

 :ת עלומבוסס
 

 :אלהובמיוחד סעיפים , 4104-חוק הגנת הצרכן תשמא ההטעיה מכחעילה     .24
 
או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד  בכתב או בעל פה, במעשה או במחדל –לא יעשה עוסק דבר  (א) .4"

בלי לגרוע מכלליות האמור ; (הטעיה –להלן )העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה  –ההתקשרות בעסקה 
 :אלה כמהותיים בעסקהיראו ענינים 

 ;הכמות והסוג של נכס או שירות, המהות, הטיב(1)
 ;והמרכיבים של נכסהצורה , המשקל, המידה(4)
 ;התועלת שניתן להפיק מהם והסיכונים הכרוכים בהם, השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות(4)
 ;היבואן או נותן השירות, זהות היצרן (2)
 ;ל הנכס או השירותהשם או הכינוי המסחרי ש (1)
 ;מקום הייצור של הנכס (1)
 ;או תאריך תפוגתותאריך הייצור של הנכס  (5)
 ;למיפרט או לדגם, התאמתו של הנכס או השירות לתקן (11)
 

לא ייבא ולא יחזיק לצרכי מסחר נכס שיש בו הטעיה ולא ישתמש בנכס כאמור למתן , לא ימכור עוסק (ב)     
 .שירות

 
. כוזבת הטעיה היא הצהרה" : (פורסם בנבו) מ"שלום ארד נגד בזק בע  4131/51א "רע ":דלבמעשה או במח" 

הטעיה יכולה ללבוש שתי . לבין המציאות( או המוסתרים)ההטעיה נוצרת כאשר קיים פער בין הדברים הנאמרים 
, השנייה ;הטעיה במעשה על דרך של מצג שווא הכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות, האחת: צורות

 ". (א241)גילוי פרטים מקום שיש חובה לגלותם -אי: קרי, הטעיה במחדל
 . המשיבה נוקטת בשתי הדרכים גם יחד 
ואי הצגתו , כמהותי ל"מוגדר היטב בסעיפי חוק הגנת הצרכן  הנגבי אריזת המוצר  להפירוט הנדרש בעברית ע 

אין ספק כי המשיבה עושה . ל אלא גם במעשה מכווןומדובר לא רק במחד, הינה עניין של מדיניות אצל המשיבה
 .בכל סניפיה ובנוגע למוצרים רבים, הפרות  אלה נעשות באופן שגרתי. את האסור עליה על פי דין

  
כשמכל  אלה , תאריך תפוגתוו, של המוצר הרכבוש, ברי מן ההיגיון ומן החיקוק, כפי שציינו": ענין מהותי" 

 .כולם מהותיים ואף מוגדרים ככאלה בחוק הגנת הצרכן -ונובע השימוש שניתן לעשות ב
  
 14242/41א "תכלית איסור ההטעיה  שבחוק הגנת הצרכן נקבעה בע: צרכן שהוטעה עלול לבצע צריכה מוטעית 

תכלית האיסור על הטעייה היא להבטיח " (: פורסם בנבו)מ "בנק הפועלים בע' מ נ"אביב שרותים משפטיים בע
חייב העוסק , בכדי להימנע מהטעיית הצרכן  ".יבור הלקוחות להתקשר ולצרוך באופן מיודעאת יכולתו של צ

לצרכיו , כך שתובטח יכולתו לצרוך באופן התואם למציאות, לוודא כי הציג בפניו את כל המידע המצוי בידיו
 .ולרצונותיו

זו בודאי אינה  .מוצר לקויר מעשי המשיבה גורמים לצרכן לשלם עבו .הדברים מדברים בעד עצמם, ענייננול 
 .תו של הצרכן ממוצרים אלהאהפוגעים בהנ, צריכה הגיונית ומחושבת

חצי " ": ג"כרך ב תשנ, חוזים, נילי כהן' דניאל פרידמן ופרופ' פרופ: אי הצגת כל האמת כולה מהווה מצג כוזב 
 ".פתהמתבונן מקבל תמונה חלקית ולכן מסול. היא מצג כוזב לכל דבר ועניין" אמת

". חצי אמת"ש העליון של מדינת ישראל קובע מסמרות בעניין "י ביהמ"אחד מפסקי הדין הראשונים שניתנו ע 
ואולם יש ובעת " (:פורסם בנבו) 141(4)פמ ל', נגד דוד אהרוני ואח 52-51' חברת בית החשמונאים מס 454/41א "ע

מנת שתתקבל תמונה מלאה -אותם על ההתקשרות לא נאמרו דברים אשר בנסיבות המקרה היה מקום לומר
ושלמה של העובדות העשויות להשפיע על אחד הצדדים לאותה ההתקשרות או על המחיר או על תנאי 

. במקרה כזה לא תעמוד הטענה כי כל אשר נאמר הוא אמת וכי לא הוצגו דברים שבשקר יסודם. ההתקשרות
שמלבד הדברים והתיאורים שנאמרו היה מקום  פי הנסיבות יש לצפות-וכאשר על -החובה הולכת הרחק מזה 

גילוי כל הפרטים מעוותת את -כי אז יתכן ושתיקה ואי -לומר דברים שמבחינת העסקה יש להם חשיבות 
חצי אמת יכולה להיות גרועה : "וכן". שוא-ידי שתיקה יוצרת מצג-התמונה בכללותה והעלמת אותם פרטים על

הרי עלולה להיות התמונה הכללית שונה , אך מכסה טפחייםכשאדם מגלה טפח מן האמת . משקר מלא
 ".לחלוטין מהמציאות
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אך  (:"פורסם בנבו)נהוראי נגד ריינגבירץ  444/14א "נקבע בע: מצג כוזב בעניין מהותי תכליתו להטעות 
להניע  ההייתשאלמלא מגמתו ומטרתו , לכאורה אתה מסיק שגם שימש מניע, אם היה ההיצג מהותי

  ".לא היה מהותי, להתקשר בחוזה תובעאת ה
  
יש " :נקבע כדלקמן, ( פורסם בנבו)מ "ברזני נגד בזק בע 1511/51א "עב: הטעייה יוצרת חזקת נזק 

. פי המצג-ללראות במצג שיוצר עוסק הבטחה לציבור הצרכנים הקושרת אותו ומחייבת אותו לפעול ע
משלא עמד העוסק . ג כלפי ציבור הצרכניםהבטחה זו מקימה זכות לצרכן ומטילה חובה על יוצר המצ

הפר הוא את חובתו , בהתחייבות שנטל על עצמו באמצעות המצג וגבה מחיר גבוה מהמובטח במצג
 ". וכתוצאה מההפרה נגרם לצרכן נזק

נקבע כי הטעיה היוצרת נזק מקימה , נהתובעכפי שנפרט בעילות ה, מ"ברזני נגד בזק בע ןבענייבהמשך הדיונים  
 .לפיצויזכות 

 consumerism -מעמד הצרכן במשפט בעידן ה, אורנה דויטש' בספרה של דר 14בפרק , ועוד לענין ההטעיה 
אחת הבעיות המרכזיות מבחינת (:"314' עמ)העוסק בצרכן והגורם האינפורמטיבי ( פורסם בנבו)ג "תשס

קיומו של מידע , כידוע. ןטמונה בפערים האינפורמטיביים העמוקים שבין העוסק לצרכ, האינטרס הצרכני
והוא גורם קריטי בהבטחת הניצול האופטימלי של , משוכלל הוא גורם מרכזי בהבטחת התחרותיות בשוק

, יעד חשוב איפוא של החקיקה הצרכנית הוא צמצומם של פערים איננפורמטיביים אלה. המשאבים שבידי הצרכן
 ".של חובות גילוי באמצעות הטלת איסורים על מצגי שווא מצד העוסק והטלתן

 
 .מהותי המידע המוטבע על גבי אריזת המוצרביססנו את היות  
  .רשלנות לכל הפחותהפרט המהותי כהטעייה העולה כדי  היעדר ביססנו את  
 .ביססנו גם את העובדה שההטעייה מכוונת ומזיקה לצרכן 

כפי שניתן לראות מנספח ), כנדרש בדין אין סימוןמשווקת ומוכרת מוצרי מזון ועליהם  משיבהכי ה, טעןי מבקשה 
ואת  רכיבי המוצר וערכים תזונתיים בואת  נחשאין את היכולת ל מבקשל.  (משיבהה בכל סניפי צילום מוצרים 
לפי שיקול דעתו  מנולצרוך מוכל יסומנו כנדרש כך שבטוח כי ה את המוצרים הי ברכישתו, תאריך תפוגתו

לזרוק חלק מהמוצרים נאלץ  משגילה שלא כך הם פני הדברים. ,וע עליבהסתמך על המידע שהיה אמור להופי
 .הללו

  

 : לחוק 4גם עילת תביעה מכוח סעיף  מבקשמחדל זה מקים ל
   

– עוסק חייב לגלות לצרכן     (א)  .4        
 המפחיתים, כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו(1)   
 ;באופן משמעותי מערכו של הנכס   
 ;כל פרט מהותי לגבי נכס שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת(0)   
 
של  באי הסימוןכי  המבקש יטען. משיבהחובת הגילוי לצרכן קשורה קשר אמיץ לחובת תום הלב המחייבת את ה 

 -ויתרה מכך, הינה מעילה בחובה זושעלמת והסתרת פרטים מהותיים יש ה' רכיבי המוצר וכו, תאריך התפוגה
שבחירתה של , נראה  .ת ממנוומהיכולת להנו מפחית משמעותית מערכו, בי המוצרגהיעדר הפרטים המהותיים ל

אי מילוי חובת הגילוי . אינה מקרית, המשיבה שלא לסמן את המוצרים ובכך לחסוך את העלויות הכרוכות בכך
 .נובע מחוסר תום לב

 
, היבואן, יראו גם את היצרן, על גבי האריזה או במצורף לה, היתה הטעיה בעיצוב הנכס או באריזתו (א) . 2 

 .4רים את הוראות סעיף האורז והמעצב כמפי
  
לגבי , כאחראים למחדלים ולמעשים המטעים יכולה להסתתר מאחורי גורמים אחרים משיבהשאין ה, מכאן 

  .ללא שסומנו כנדרש בדין, כמוצרים ארוזים מראש ומשווקת, אופה, מוצרים שהיא מייצרת

 
  -השר רשאי לקבוע בצו  (ב). 11 
 ;לא יחולו עליהם( א)טובין שהוראות סעיף קטן  (1) 
היותם , מועד תפוגתם, תאריך ייצורם, לרבות פרטים בדבר מחיר הטובין לצרכן, פרטים נוספים שיש לסמן (4)

, איכותם, דרך השימוש בהם, דרך כלל או לשימוש של ילדים לקבוצות גיל שונות כפי שיקבע, מסוכנים לשימוש
נות שיש בהן לעשותם כשרים בעיני הציבור כולו או לרבות תכו, עמידותם או תכונותיהם האחרות, סבילותם

 ;מקצתו
 ;חובה לסמן טובין לפני יבואם (3) 
 .הוראות בדבר הדרך והצורה שבהן יסומנו טובין (4) 

 רשאי לקבוע בצו תנאים שבהתקיימם יסומן , בהתייעצות עם ארגון צרכנים יציג, השר (1ב)    
וכן שיש בו כדי למנוע טעות או , ד על טיבו או על מהותומצרך בשם או בכינוי שיש בו כדי להעי   
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 .ברכישה או בשימוש במוצרי מזון, בזיהוי, הטעיה   
רשאי לקבוע הוראות בדבר חובתו של עוסק לסמן , באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, השר (4ב)    

 .באופן שיאפשר את זיהוי היצרן, בדרך ובצורה שקבע, טובין   
 .ן יהיה בעברית זולת אם נקבע אחרתהסימו (ג)    
   

אריזות פיתות שאינן מסומנות לענין , מציבה במדפיה ובכל סניפיה/תמשווק/צרתימי/אין ספק כי המשיבה אופה .א
ן לענין רכיבים וערכים כנדרש בכל די שאינן מסומנות עוגות ולחמניותואריזות של , תאריך תפוגתן ויצורן

 .בחוק הגנת הצרכן" עוסק"ה להגדרת ולפיכך הינה עונ, קאלורים ועוד

 עוגות ולחמניותו, פיתותצרכני המשיבה הנוהגים לרכוש אצל המשיבה , אין ספק כי המבקש ושאר חברי הקבוצה .ב
 .בחוק הגנת הצרכן" צרכן"עונים להגדרת , לשימושם

טי מידע בדבר אין ספק כי המשיבה מטעה את חברי הקבוצה בכך שהיא מפרה חובות קוגנטיות לענין גילוי פר .ג
, לצד החסרת תאריך ייצור ותאריך אחרון לשיוק, הרכב המוצרים הללו ערכם הקאלורי רכיבים אלרגניים ועוד

ובכך היא נטלה מלקוחותיה את , רה של לקוחות המשיבה חברי הקבוצההחסרת פרטים אלו מהווה הטעיה חמו
 .ל דיןהזכות לרכוש מוצרים לאחר קבלת מלא המידע המגיע להם כקבוע בכ

  
   

 4110-ט"תשנ, (סימון ואריזה של מוצרי מזון)צו הגנת הצרכן הפרת  עילה לפי .22

 

 —בצו זה  .1

למעט חומרים , לרבות חומרי מוצא ותוספות, בשתיה או בלעיסה, דבר המיועד לצריכת אדם באכילה —" מזון" 
 ;המשמשים ברפואה בלבד

ושהופקד לעיון הציבור , 1513–ג"תשי, חוק התקניםל 2תקן כמשמעותו בסעיף  —" י"ת"ו" תקן ישראלי" 
, ו"תשל, במקומות המפורטים בהודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט הפרסומים

 . 1111' עמ
מתמוז  - סימון מזון ארוז מראש - 4410י "סימון מוצר מזון ארוז מראש יהיה כמפורט בתקן ישראלי ת (א) .4

מאלול  4' בגליון תיקון מס, (1514יולי )ב "מתמוז תשמ 1' כפי שתוקן בגליונות תיקון מס  -( 1511 נובמבר)ב "תשמ
 יוני)ו "מתמוז תשמ 4' ובגליון תיקון מס( 1551יולי )ה "מאב תשנ 3' בגליון תיקון מס, (1515ספטמבר )ט "תשמ
 "......ואולם , (התקן  -בצו זה ( )1552

כמעט כל סעיף שם מופר על ידי . הוראות מפורטות כיצד יש לסמן את מוצרי המזוןמגוון של  1141בתקן ישראלי  
 . משיבהה

יצור ותאריך  והן לענין תאריך יצור המוצרים ובעיקר תאריך, ערכם הקאלורי, הן לענין סימון מרכיבי המוצרים 
 .אחרון לשיווקם

 

 סימון מזון ארוז מראש -4410עילה לפי הפרת תקן ישראלי רישמי 

 

 :קובע 1141תקן 

 

 

 גדרותה

 ן



 1 

 
 

 
 

 
 

 רכיבים. 0             
 

 תאריך. 1              
 
 

 'כנספח ז 4214ומתקן ישראלי  4410ב חלקים רלוונטים מתקן ישראלי "רצ

את רכיבי  עוגות והלחמניותהמשיבה לא סימנה על גבי אריזת ה 1141' בניגוד לקבוע בתקן ישראלי רישמי מס .43
 .ן לשיווקואת התאריך האחרו, המוצר

 "לחם" -4214' עילה לפי הפרת תקן ישראלי רישמי מס .21

 :קובע 4214תקן  .20

 
 סימון. 486

 
 .סימון המוצר יהיה כמפורט להלן 

 
תאריך יום  -יחידות 42-או פיתות שנארזו מראש באריזה המכילה עד ל לחמניות  486.2.2.2

 .יוהתאריך האחרון לשיווק יסומן בגלו, היצור יסומן בגלוי או בקוד
 

בכל אריזות הפיתות הנמכרות עלידה בכל הסניפים בכך שלא ציינה על  4214המשיבה הפרה את הוראות תקן  .27
 .גבי אריזת הפיתות לא תאריך ייצור ולא תאריך אחרון לשיווק

 
הנמכרות עלידה בסניפים בכך שלא ציינה על גבי  הלחמניותבאריזות  4214המשיבה הפרה את הוראות תקן  .26

 .מהו התאריך האחרון לשיווק ולחמניות עוגותאריזת ה
 

 
 4110-ג"תשנ, (סימון תזונתי( )מזון)תקנות בריאות הציבור עילה לפי הפרת  .20

– בתקנות אלה  : הגדרות .1
למעט פירות וירקות טריים ובשר ודגים שלא עברו , מזון שנארז בידי יצרן בטרם שיווקו -" מזון ארוז מראש" 

 ;תהליך עיבוד
 ;העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה -" שיווק" 
אלא אם כן הוא  יאחסנו ולא יציגו למכירהלא , לא ישווקו, לא ייבאו, אדם מזון ארוז מראש לא ייצר (א) .4 

 (.סימון תזונתי -להלן )מסומן בסימון תזונתי בהתאם לתקנות אלה 
השומנים , הפחמימות, ותכולת החלבונים, הסימון התזונתי יפרט את הערך הקלורי של המזון (א) .3 

 .'בחלק א, והנתרן כמפורט בתוספת הראשונה
; יסומן לצדו אפס, במשקל 4.1%-פחות מ, למעט נתרן, (א)אם הערך של פרט כאמור בתקנת משנה  (ב)  

 .גרם 144-במיליגרם  1-כמות הנתרן תסומן אפס אם שיעורו פחות מ
יסומנו גם תכולת הכולסטרול בו ואחוז , במשקל 4.1%מזון המכיל בהרכבו שומנים בשיעור העולה על  (ג) 

 

 ת' קת
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 .'בחלק ב, כמפורט בתוספת הראשונה, חומצות שומן רוויות
בנוסח , בצורת טבלה, בתוך מסגרת, הסימון התזונתי ייעשה על אריזת המזון במקום בולט לעין (א)  .1 

 .ובסדר כמצויין בתוספת הראשונהבעברית 
הוא יסומן , אם קטנה האריזה מכדי לאפשר סימון תזונתי בטבלה כאמור, (א)על אף האמור בתקנת משנה  (ב) 

 .לפי הענין, בשורה או בשורות
( 1514יולי )ב "תמוז תשמ 1141י "בתקן ישראלי ת 1האותיות בסימון התזונתי יהיו בגודל המפורט בטבלה  (ג) 

 .לענין סימון רכיבי המזון, ון מזון ארוז מראשסימ -
הארוזות באריזה חיצונית שתכולתה , גרם כל אחת 14יחידות מזון ארוזות מראש שמשקלן אינו עולה על  (ד) 

 .אינן חייבות בסימון תזונתי ובלבד שהאריזה החיצונית סימנה בו, אינה עולה במשקל על קילוגרם אחד
 
 ".קלוריות( אנרגיה")ים במל, לצד המספר, הערך הקלורי יבוטא ביחידות של קילוקלוריות ויסומן (א) .2
 .תקנות אלה באות להוסיף על כל דין .ב1

לא ישווקו לא יאחסנו ולא יציגו למכירה אלא אם כן הוא מסומן בסימון תזונתי , לא ייבאו.... לא ייצר אדם"      
שמכרה מוצרים , הפרה כל אחת ואחת מן התקנות מן הטעם הפשוט והחמור משיבהה -"בהתאם לתקנות אלה

 .להלן. ד4כך גם לגבי העילה שבסעיף . סומנושלא 

 

 

 

 

 (נוסח חדש) פקודת הנזיקין ל הפרת חובה חקוקה בהתאם .21
 
להגן על הצרכן העומד  כאלה שתכליתם, רובם ככולם, באשר החיקוקים שהופרו  -הפרת חובה חקוקה: 70סעיף  

 .באופן מובהק  הכוחות נוטה לטובתו בידיו ומאזן עצמאותו ומשאביו נתונים, בריאותו, כאשר כספו, מול התאגיד

, ועקנין נגד המועצה המקומית בית שמש 141/14א "בע יסודות כפי שנקבע 1הוכחת עוולת הפרה חקוקה נקבעו ל 
 ( :פורסם בנבו()1)י לז"פד

במקרה דנן אין ספק כי המשיבה מחויבת לפרסם על מוצריה –קיום חובה המוטלת על המשיבה מכח חיקוק  .א
הרכב המוצרים וערכם , תאריך אחרון לשיווק, תאריך ייצורם בכל החיקוקים שפורטו לעיל בדבר פרטים נדרשי
 .הקאלורי ועוד

מטרת המחוקק , אין ספק כי כל החיקוקים שפורטו בבקשה דנן, המבקש-החיקוק נועד לטובתו של הניזוק .ב
ובין היתר , ושכלת של מוצריםבחקיקקתם היתה כי ימסר לצרכן מלא המידע לו הוא זקוק על מנת לבצע צריכה מ

חיקוקים אלו חוקקו , ועד מתי מוצרים אלה ראוים למאכל ,להחליט איזה מוצרים וכמה מהם להכניס לגופו
 .לטובת המבקש ושאר חברי הקבוצה

, אין ספק בנסיבות בהן המבקש הציג צילומים ממספר סניפי המשיבה -המשיבה הפרה את החובה המוטלת עליה .ג
אשר אינם מסומנים כדין  עוגות ולחמניותלהציג למכירה /למכור/ת כפעולה שבשיגרה לשווקכי המשיבה נוהג

מגון המוצרים  . וכן מארזי פיתות אשר אין עליהם תאריך יצור ותאריך אחרון לשיווק, ובכלל, בשפה העברית
ליה לסמן אינם משאירים ספק כי המשיבה הפרה את החובה המוטלת ע, שצולמו בכל סניפי המשיבה שנבדקו

 .מוצרים ארוזים מראש אלה

של  ולנחש מהם רכיבי ץהמבקש ממש נאל, של המבקש ברור ומוכח ובמקרה דנן ניזק -ההפרה גרמה למבקש נזק .ד
ובפיתות נאלץ לנחש מהו תאריך ייצורן ותאריך , תאריך תפוגתו ובעיקר מהמהו ערכו הקאלורי , לחמניותהמוצר 

של המבקש  ונזקי  ,לאשפה לזרוק חלק גדול מהמוצרים הללו המבקשאת כל אלו אילצו , אחרון לשיווק שלהם
 .כפי שיפורט בהמשך ובאוטונומיה שלבנוחות והינם ממונים ושאינם ממונים עקב פגיעה 

כוונת המחוקק הייתה למנוע מצב בו ישווקו לציבור אין ספק כי , הנזק שנגרם הינו מהסוג אליו התכוון המחוקק .ה
ביודעם שאי פרסום פרטי מידע זה פוגע ביכולתו של הצרכן ובינהם , מידע כפי הנדרש בדין מוצרים שאינם כוללים

גורם ללקוחות המשיבה נזק , ובאי פרסום מידע זה, המבקש וחברי הקבוצה לבצע צריכה מושכלת של המוצר
 .ממוני ושאינו ממוני

 

  -רשלנות: 00סעיף  .34

 

בכך . אינו צפוי ואינו רשאי  לנקוטעוסק סביר מסוגה נקטה בהתנהלות ש במעשיה ובמחדליה משיבהבאשר ה 
 . על כל הנובע מכך, הפרה את חובת הזהירות המושגית והקונקרטית כלפי צרכניה

ה היחידה האפשרית מהתנהלות זו התוצא. היפגעו בצרכני חייבת היתה לראות שמעשיהו, המשיבה יכולה היתה 
. למרות זאת בחרה לרמוס ברגל גסה את זכויות הקבוצה. ה אחרתלא צפויה שום תוצא וברי כי , רשלנית כזו שלה

 

 רך קע
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כתוצאה , כנדרש בכל דין בעת שהיא מוכרת מוצרים ללא סימון, בהתנהלות כולה תהמשיבה עצמה שולט
הינה פשוטה בתכלית ואינה , סימון המוצרים כראוי שעניינה, עמידה קפדנית על חובתה כלפי צרכניה. ותהנמרשל

  .ה מסובכת או יקרהמטילה עליה משימ

 (פורסם בנבו)(1)י לז"פד, ועקנין נגד המועצה המקומית בית שמש 141/14א "לעוולת הרשלנות כפי שנקבע בע 
 : שלושה יסודות

במסגרת . מושגית וקונקרטית, והקבוצה מבקשבה כלפי ה החב האין חולק כי המשיב -קיומה של חובת זהירות  .1
ומחויבת , םהגיעה בהזהירות הסבירים בכדי למנוע אירועים העלולים לגרום לפחובה זו עליה לנקוט בכל אמצעי 

בסימון בעברית כקבוע , אותם היא משווקת כמוצרים ארוזים מראש והפיתות עוגות ולחמניותההיא לסמן את 
 .לרבות תאריך יצור ותאריך אחרון לשיווק בדין

 

, ה במכירת המוצרים כפי שעשתהבזלזול שנקט, זהירותאת חובת ה הלא מילא  ההמשיב -הפרת חובת הזהירות . 4 
  .כשהם אינם מסומנים כדין

 

מתוך ידיעה כי , צרכן מבצע  רכישת מוצר .ולחברי הקבוצה נגרמו נזקים משמעותיים ביותר מבקשל -גרימת נזק.  3
וגע באיכותו של היעדר הסימון פ. הסימון המהותי והחיוני חייב להימצא על גבי האריזה ויהיה זמין עת ידרש

כי קיימת היתכנות בסיברות גבוהה ביותר כי צרכנים , ברור. המוצר עד כדי חוסר יכולת להשתמש בו כלל ועיקר
עבור , החל בערכו הקלורי –פרטים מהותיים הם שלא סומנו על יםמוצרוצריכת  ת כירנפגעו בבריאותם עקב מ

 . הנזק אם כן אינו רק ממוני ,תאריך תפוגהבעיקר ו, נייםוכלה במרכיבים אלרג, לערכי מרכיבים שונים כגון נתרן

היינו האם יכול  -ל נקבע קיומה של חובת זהירות מושגית וקונקרטית בהתייחס למבחן הצפיות"ד ועקנין הנ"בפס 
מובילה באופן   השהתנהלות המשיב, ברור לכל אדם סביר. אדם סביר לצפות את הנזקים שנגרמו עקב מעשיו

ד "בנקיטת אמצעי זהירות סבירים כמוגדר בפסהמשיבה  בכך נכשלה. והקבוצה מבקששספגו הישיר לנזקים 
 .אמצעי זהירות שיעמדו באמות מידה אובייקטיביות, ל"ועקנין הנ

 :ו הסעיפים הבאים מחיקוק זההרי שיוחל, ברשלנות כלפי חברי הקבוצה הנכשל המשהוכח כי המשיב 

 

 חובה כלפי כל אדם: 07סעיף  

 

 .חובת הראיה ברשלנות כשהדבר מעיד על עצמו: 14 סעיף 

 

 

 .  4161-עילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט התשלט .04
 

  חובת ההשבה.1

 

 -להלן )שבאו לו מאדם אחר ( הזוכה-להלן )שירות או טובת הנאה אחרת , מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס( א)

 . לשלם לו את שוויה -ה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה ואם השב, ההזכייחייב להשיב למזכה את , (המזכה

 

 .מפעולת המזכה או בדרך אחרת, מפעולת הזוכה ההזכייאחת היא אם באה ( ב)

מוכרת להם מארזי פיתות שאין עליהם לא תאריך יצור  בכך שהיא, המשיבה מתעשרת על חשבון חברי הקבוצה 
או , ה למכור אריזות פיתות שייתכן ותפוגתם הינה קצרת מועדובכך מצליחה המשיב, ולא תאריך אחרון לשיווק

והלקוח מגלה מידע זה רק בביתו עת הוא פותח את אריזת הפיתות ומגלה את מצב טריותו , שאף חלפה זה מכבר
 .של מארז הפיתות שרכש מהמשיבה

ובמידע , איכותםהמשיבה מתעשרת על חשבון לקוחותיה בכך שמכרה להם במחיר מלא מארזי פיתות הלוקים ב 
שגבתה בניגוד לדין עליה להשיב , את עלות אריזות הפיתות הללו, קריטי בדבר תוקפם ותאריך תפוגתם

, יתכנו מקרים רבים בהם לקוחות המשיבה רכשו במחיר מלא מארזי פיתות שתאריך תפוגתם חלף, ללקוחותיה
 .מכירהקרי אורך חייהם אינו כמצופה ממוצר המוצג על המדף ל -או שטריותם

כלל חוסכת סכומי כסף נכבדים בכך שאינה מסמנת את בכך שהיא , מתעשרת על חשבון חברי הקבוצההמשיבה  
הרכב , בערכים קאלוריים הנארזים ונמכרים כמוצרי מזון ארוזים מראש בכל סניפיה עוגות והלחמניותאריזות ה

יוצרות ונארזות מראש בסניפיה את תאריך וכן אינה מסמנת על גבי אריזות הפיתות המ, ותאריך התפוגה, המוצר
במחיר שאינו תואם את מה , במכוון מוצר שאיכותו נפגמת כתוצאה ממעשיהוהיא מוכרת להם ביודעין . התפוגה

כל , ם להשתמש בו כפי שציפובהשיאה אותם לרכוש מוצר שאינו מתאים להם ואינם יכולי. שהיא מספקת להם
. ומתעשרת על חשבונם שלא כדין, היא מכניסה ידה הארוכה לכיסם, ונםרצונה להשיא רווחיה על חשב זה עקב

ומה , לם עבור מוצרים שלא סומנוומה שש -התרופה היחידה לכך הינה השבת כל מה שהושג עקב הפרת הדין
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 .שנחסך הודות לאי סימונם

 ,למבקש ולשאר חברי הקבוצה עומדת עילה מכח עשית עושר ולא במשפט כנגד המשיבה 
רכיבים  הקלוריהרכב המוצרים ערכם לגבי , בהחסרת נתונים מפורטים ובעברית, גורמת לצרכניה, ההמשיב 

היא מוכרת להם נכס נחות מבלי לגלות להם .  לשלם עבור מוצר בעל תכונות נחותות, עודותאריך תפוגה אלרגנים 
חוק . כך על חשבונםאת התמורה משלשלת המשיבה לכיסה ומתעשרת ב. פרטים מהותיים המשקפים עובדה זו

היא רווח כספי ניכר , התוצאה הישירה של הפרת הדינים. עשיית עושר  מתאר במדויק את שעושה המשיבה
 . לכיסה

ת לצורך בדיק, בכך שהיא חוסכת כספים רבים הנדרשים ממנה, המשיבה מתעשרת על חשבון חברי הקבוצה 
סימון כלל ו, ם וערך תזונתי של מרכיבים אלהאת הרכבי המוצריהמוודא  ,מוצריה הנמכרים במעבדות מזון

, י המשיבה"את לקוחותיה לרכוש כמות מוצר שנקבעת מראש ע םוהמחייבי, המוצרים הנמכרים בחנויותיה
 .י המשיבה"בנסיבות בהן המוצר ארוז מראש ע

 .ועליה להחזירם לנפגעים, הכנסות ורווחים אלה שהושגו בניגוד לדין אינם שייכים למשיבה
החוק , ה קובע את חובת ההשבה שנועדה לבטל התעשרות שלא כדין של המשיבה על חשבון חברי הקבוצהחוק ז

 :קבע שלושה יסודות שיש להוכיחם
 .י המשיבה"קבלה של נכס ע .א

 .ההתעשרות נתקבלה אצל המשיבה מהמבקש .ב

 .ההתעשרות של המשיבה נעשתה שלא על פי דין .ג
במעשיה עת היא מוכרת להם , ין על חשבון המבקש וחברי הקבוצהבעניננו אין ספק כי המשיבה התעשרה שלא כד 

פרטים שנועדו לתת לצרכנים את היכולת , שאינם כוללים פרטי מידע כנדרש בכל דין עוגות ולחמניותפיתות ו
 .,לבצע רכישות מושכלות ונבונות

חשבון בריאותם כספים המשיבה חוסכת על חשבון חברי הקבוצה כספים רבים בכך שהיא חוסכת על חשבונם ועל  
, אותם היא משווקת באריזות סגורות מראש םאותם היתה אמורה להוציא לצורך ביצוע בדיקות מעבדה למוצרי

וכן את העלות המלאה גבתה בגין מוצרים הפגומים בטריותם ובמידע , סימון מוצרים אלה בכל המידע הנדרש
 .ידה בניגוד לדין רווחים שהושגו על, לחברי הקבוצה על כן מחויבת המשיבה להחזיר סכומים אלה, הכתוב עליהם

 

 .01 -ו 42,40סעיפים ובמיוחד , 4160-ג"התשל, חלק כללי, חוק החוזיםעילה לפי   .02
הם סעיפי הוראות על  14,35סעיפים (:"פורסם בנבו)מ "ילינק נגד בנק לאומי למשכנתאות בע 4411/41ד תא "פס 

 ". תוך כדי התאמה לחוק אליו הם מצטרפים, פעולה משפטיתחוזה או , המצטרפים אוטומטית לכל חוק
בשלב בו , מצג ובו מציגה המשיבה, חברי הקבוצה צד לחוזה שבין המשיבה לבינםו מבקשבהיות ה ,14סעיף  

א ומתן מתקיים במצב מש. המוצריםברכישת  האשר גורם לו להתקשר עמ, צרכן האם לרכוש את המוצר מתלבט
מומחי שיווק וצרכנות  המעסיק, רב משאבים, תאגיד גדול) המשיבה -כאשר מצד אחד .זה בין המשיבה לצרכן

 ,כי העסקה המוצעת כדאית לו, כלפי הלקוח" בקול רם"טוענת  -(בדרכים להעצמת מכירותיו ורווחיו ובעל ידע רב
צרכן המסתמך ה -צד שניומ . שומרת חוק, מפוקחת ואמינה, מוכרת, רה גדולהשכן הוא עומד לרכוש מוצרים מחב

במהלך . במיטב כספו, הצרכן מחליט לכרות חוזה עם המשיבה. ועל ההגיון הצרכני המנחה אותו, על הצהרותיה
 .14בה מכוח חוק החוזים סעיף  החב את חובת תום הלב שהיא הה מפרדברים זה המשיב

הותי וחיוני שעליה בבחרה שלא לספק מידע מ, לחוק זה מפרה המשיבה במהלך כל תקופת העסקה 35את סעיף  
 .על מוצריה לספק מכוח חוק

, את הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמווצשהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא ת מי" :11לשון סעיף  
לפי נוהג או לפי הנסיבות , גילוין של עובדות אשר לפי דין-לרבות אי -" הטעיה", לענין זה; רשאי לבטל את החוזה

 .עילה זו חלה במלואה ,הטעייהכמאחר וביססנו את התנהלות המשיבה  ".היה על הצד השני לגלותן
חובה זו מופרת על ידי . ת את עיקרון תום הלב שבדיני החוזיםומשקפוההימנעות מהטעייה ת הגילוי וחוב 

אינו מהווה עמידה , היוצר תמונה שונה מן המציאות כפי שפירטנו" גילוי", שגילוי חלקי של האמת, ברי. ההמשיב
( 1)4442מח -ברקוביץ נגד איסתא ליינס תק 1443/41ע "נקבע בבר. ההמשיב עלת החלו, ות אלהולו מינימלית בחוב

 ".זהו מהלך חסר תום לב.....אין לנקוט בדרך של פיתוי המגלה טפח אך מסתיר טפחיים(: פורסם בנבו) 14144
מול צרכן המאמין , רב כוחתאגיד ענק ו המעצם היות, של חוסר תום לב מתגלה אצל המשיבה מדרגה גבוהה יותר 

 חלות עליה, נהפוך הוא. את הציבור להונות אין כדי להתיר למשיבה, הנלווה לו העדיף ובמעמד בכוחה. בתום לבו
 .חובות מוגברות

מחייב בחובת זהירות  מעמד המשיבה.  החובת זהירות מושגית כלפי צרכני  גם חלה על המשיבה, ככל נותן שירות 
ישיר בין הפעולות המכוונות קיים קשר  .הגורמת להם נזק ישיר ועקיף, הפרתה מהווה רשלנות כלפיהם. מוגברת

 .עקב כךהנזק שנגרם לצרכניה לבין , שנוקטת המשיבה
 
 
 
 
 
 
 

 . ילת פגיעה באוטונומיה של הרצוןע .00
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 ופיתות גות לחמניותעובאי סימון , צאה ישירה של מעשים חמורים שביצעה המשיבהכאן הפגיעה נוצרה כתו 

 .תהומי הפער הכוחות בין הצרכן למשיב, אותם היא משווקת ללקוחותיה
 .אנו סבורים כי זהו בסיס שאין מתאים ממנו להחלת ההלכה,  במצב דברים זה 

הפגיעה באוטונומיה שלהם נוצרה עקב רגשי כעס ותסכול , המבקש ושאר חברי הקבוצה נפגעו עקב מעשי המשיבה        
 .במוצרים נשוא התובענה מיטביתכך שהמשיבה שללה מהם מידע קריטי הנדרש להם כדי להשתמש בצורה על 

 
 :נקבע בענין פגיעה באוטונומיה של הרצון .34

 
-עידן ה-מעמד הצרכן במשפט"אורנה דויטש ' כפי שנדונו בהרחבה בספרה של דר, מטרות דיני הגנת הצרכן        

consumerism  "חיזוק האוטונומיה . "א: הינן בין השאר: 41' עמ, בפרק המבוא, (ופורסם בנב)ג "תשס
חופש הפעולה של הצרכן בבחירת המוצר או השירות והיכולת לפעול בנדון ללא לחצים פסולים ועל  -האישית

ולמעשה זכות זו לאוטונומיה , "הם גורמים חשובים בביטוי האישיות, יסוד תשתית אינפורמטיבית נאותה
מטרת : קידום ההגינות המסחרית. "ב: 31ובעמוד  .ופגיעה בה הינה פגיעה בזכותו לכבוד, ודהינה זכות יס

מניעת הצבירה של יתרון בלתי הוגן בידיהם של עוסקים הנוהגים , ואולי בעיקר, ההגנה על הצרכן היא גם
וספת שתדון עילה נ, סוגיה זו מתקשרת גם לדיני עשיית עושר ולא במשפט". בדרכים פסולות כלפי צרכנים

 .בהמשך

 
תנובה מרכז וערעור שכנגד  1331/51א "עקבע בית המשפט העליון ב, בעניין פגיעה באוטונומיה של הפרט .31

 :כי"( ד תנובה"ספ: "להלן) 213( 4)ד נו"פ ,ראבי תופיק' מ נ"שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע

הנזק הלא ממוני לו טוען . תחושות שליליות ותחושות של גועל: הנזק שטוען לו ראבי הוא נזק לא ממוני"

על כל המטען האסוציאטיבי המלווה , מאופיין בתחושת הגועל הנובעת מכך שמדובר בסיליקון, התובע

, דבר תכולת החלב במקרה זה היאהטעיה ב. פיצוי-נזק מסוג זה הוא לכאורה נזק בר, לדעתי. חומר זה

זכותם של צרכנים היא לקבוע . אנו עוסקים במוצר מזון. בגדר פגיעה באוטונומיה של הפרט, לכאורה

ויסתבר לו בדיעבד , לצרוך רק מזון כשר, למשל, מי שרוצה. מה יכניסו לפיהם ולגופם וממה יימנעו

כך יחוש גם מי . פגיעה באוטונומיה שלויחוש תחושת גועל ו, שהמזון שהוצג תוך הטעיה איננו כזה

מי שמבקש לקנות . שצורך רק מזון אורגני והסתבר לו בדיעבד שמזון שפורסם כמזון אורגני איננו כזה

בכל . ולהפך, לא יסכין עם כך שימכרו לו תוך הטעיה חלב שבו אחוז השומן גבוה, חלב דל שומן דווקא

אף , ישנה פגיעה באוטונומיה של הפרט, לות על הדעתהמקרים הללו ובמקרים רבים אחרים שניתן להע

העדפות , לכל צרכן וצרכן העדפות בנוגע למזונותיו. שאין עמה נזק גוף או סכנה ממשית לנזק גוף

זה שאינו , אכן. המבטאות לעתים את האידיאולוגיה בה הוא מאמין כדרך לחיים נכונים או בריאים

לא . לא נגרם לך כל נזק; ה קרה אם אכלת מזון שאינו כשרמ: שומר כשרות יוכל לומר לשומר הכשרות

הפגיעה . זו השקפתו של מי שמבקש לשמור על כשרות או לאכול רק מזון אורגני או מזון דל שומן

' דעקה נ 2604/10א "ע: באוטונומיה של הפרט כמצדיקה פיצוי הוכרה כבר בפסיקתו של בית משפט זה

בעניין זה לא נמסר למטופלת מידע שהיה צריך להימסר לה . 027( 1)ד נג"פ, בית החולים כרמל חיפה

התביעה התבססה . לא גרם נזק הטיפול הרפואי שבוצע. 4117-ו "התשנ, חוק זכויות החולהבהתאם ל

, בית המשפט קבע. הוא הנזק-על פגיעה באוטונומיה בטענה שעצם ביצועו של טיפול בלא הסכמה הוא

 .פיצוי במסגרת עוולת הרשלנות-כי נזק מעין זה הוא בר

התפתחויות עכשוויות , הערכה נורמטיבית : פיצוי בשל פגיעה באוטונומיה", פז-קרן. צבעניין זה גם ' ר) .32

ראש  אופן הערכת הפיצוי בגדר ", אייל-קרקו. נו; 111( 4441-ז"תשס) א"המשפט י, "ומגמות עתידיות

 (.421( 4441-ז"תשס) א"המשפט י, "הנזק של פגיעה בזכות לאוטונומיה

 

' התייחסה כב, "(העניין דעק: "להלן) 142( 4)ד נג"פ, בית החולים כרמל חיפה' דעקה נ 4111/53א "עב .31

היא . השופטת שטרסברג כהן לעניין הקשר הסיבתי במקרה של נזק מסוג פגיעה באוטונומיה של הפרט

והיא , כי הפגיעה באוטונומיה של הפרט מתרחשת בד בבד עם הפרת החובה למסור מידע מלא, קבעה

ן הפגיעה באוטונומיה כך שהקשר הסיבתי בין הפרת החובה לבי, פגיעה אינהרנטית להתנהגות העוולתית

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201338/97
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201338/97
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202781/93&Pvol=נג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202781/93&Pvol=נג
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/133_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=קרן-פז&MaamarName=פיצוי%20בשל%20פגיעה%20באוטונומיה:
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=אייל&MaamarName=אופן%20הערכת%20הפיצוי%20בגדר
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202781/93&Pvol=נג
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אין צורך להוכיח קשר סיבתי בין הפרת החובה לבין נזק ממשי שנגרם כתוצאה , לכן. טבוע בהפרת החובה

בית . לבחור בטיפול או במוצר הראוי לו –או הצרכן  –והפיצוי ניתן בגין שלילת זכותו של המטופל , ממנה

 :כי ןהמשפט קבע באותו עניי

ואפילו יוכח כי המטופל היה , גם אם לא גרמה לכל נזק נוסף, ק עצמאישלילת כוח הבחירה היא נז"

, גם לו ידע את כל העובדות לאמיתן, או שהצרכן היה מסכים לרכישת המוצר, מסכים לקבלת הטיפול

 ".עשויה להיות חשיבות לשאלת התוצאה, אף כי לעניין היקף הנזק

 
המבקשת טענה " :  נקבע , (פורסם בנבו)מ"שטראוס מחלבות בע' לאה הראל נ 1125-41( 'חי)בתא  .00

דבר שהיה , שהנזק שנגרם לה הוא העדר אפשרות להשוות את מחירי המוצרים למחירי מוצרים אחרים

נזק כזה אמנם אינו נזק . אפשרי אם המשיבות היו מסמנות את אריזות המוצרים כנדרש על פי התקן

: ראו)ומאז שנפסקה ההלכה בעניין ראבי  . ואך הוכר בפסיקה כנזק שיש לפצות עלי, ממוני או רכושי

 760( 1) נז, תופיק ראבי ' מ נ"תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע 4000/16עא 

שיאפשר לו , לתו לקבל מידעאין עוד מניעה הלכתית להכיר בפגיעה שתיגרם לצרכן ביכו(( 2880)

איכות ושאר שיקולים שהם , להשוות מחירים ולרכוש את המוצר שבו יחפוץ על יסוד שיקולי מחיר

( א"ת)א "בש: ראו למשל)כנזק שהוא בר פיצוי בתובענה מעין זו שלפנינו , רלוונטיים להחלטה צרכנית

 [ פורסם בנבו], טרם פורסם( )קמפוס בילינסון)מרכז רפואי רבין ' נ שרית טל(  4807/87תא ) 4066/87

עיה נזק כזה ניתן לראות כנובע הן מהפרת החובה החקוקה והן מהפרת איסור ההט((. 04.0.48

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

לא  יסתיר מהם , משמעותי וחשוב במשק  הישראלי, הניחו באופן טבעי  כי גוף חזק, המבקש וחברי הקבוצה .35
תאריך , תאריך יצורנמכרים על ידי המשיבה כשהם אינם כוללים  עוגות ולחמניותשאריזות פיתות בכך , מידע

 .ואלרגנים, קלוריםרכיבים וערכים , פוגהת
 

ומהתנהלות , באי גילוי עובדות ונתונים קריטיים, מדובר למעשה בפגיעה ברצונם החופשי הנובעת ממצג כוזב .44
 . המפרה מגוון של חוקים ודינים

 
בי תנובה נגד רא 1331/51א "נקבעה כבר בע, ההלכה לפיה פגיעה באוטונומיה של הרצון מהווה עילה נזיקית .41

עילה זו מצטרפת אם כן לעילות נזיקיות נוספות ונותנת להן משנה תוקף בכל האמור לגבי תובענה (. פורסם בנבו)
 . ייצוגית

 
שישנה חשיבות , ל"ראבי הנ' ד תנובה נ"שקבעו בפס, נפנה לשופטי  בית המשפט העליון, נציין כי  בעניין עוולה זו .44

בידיי  רשמייםחוקים ותקנים במקרה דנן אי קיום , הניזוק לדרך בה נוצרה הפגיעה באוטונומיה של רצון
 .המשיבה היא שגרמה בצורה ישירה לפגיעה באוטונומיה של המבקש ושל שאר חברי הקבוצה

 
 .אנו סבורים כי זהו בסיס שאין מתאים ממנו להחלת ההלכה,  במצב דברים זה .43

 
 

נוסח )לפקודת הנזיקין  2בוצה כקבוע בסעיף למבקש ולכלל חברי הק" חוסר נוחות"עילה עקב גרימת נזק בשל 
 (:חדש

 
שעסק ביכולתו של הצרכן (: פורסם בנבו)מ"יוניליוור ישראל מזון בע' שטיין טל נ 31445-44-11( 'חי)צ "בת .44

 :להשוות בין מחירי מוצרים חליפיים קבע כבוד השופט יגאל גריל כלהלן 
 

מכירה גם בנזק של ( נוסח חדש) פקודת הנזיקין. אני סבור כי אכן נגרם למבקשים נזק, עם זאת " 

 :של הפקודה 2כפי שנקבע בסעיף , "חוסר נוחות"

וכל אבדן או חיסור , או חיסור מהם, טוב-רווחה גופנית או שם, נוחות, אבדן נכס, אובדן חיים -' נזק'”  

 .(ג.י –ההדגשה שלי )“  ;הכיוצאים באל

חוסר הנוחות מתבטא בכך ששיווקן של אריזות דגני , במקרה דנן. גם חוסר נוחות הוא בגדר נזק, דהיינו          

הביא לכך שהמבקשים התקשו בהשוואה בין , (44)4440הבוקר שלא בהתאם להוראות תקן ישראלי 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201338/97
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשא%201877/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשא%201877/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%201036/06
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$SearchResultsTemplate1$rptSearchResults$ctl01$ctl00$Appellant','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$SearchResultsTemplate1$rptSearchResults$ctl01$ctl00$Appellee','')
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
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 4' לתצהירו של המבקש מס( ג)0סעיף  :עיינו)מוצרים חלופיים ובבחינת כדאיותה של הרכישה 

 (. 2' לתצהירה של המבקשת מס 6-7וסעיפים 

עדיין היה באפשרות המבקשים להשוות בין מחירי המוצרים גם במקומות שאינם מחויבים , אמנם 

, (גם בטלפונים סלולאריים, למשל, הזמין)ידי שימוש במחשבון -וזאת על, בסימון מחיר ליחידת מידה

דורש מן הצרכן מאמץ שהתקן בא לחסוך אותו ולהקל עליו להשוות בין מוצרים חלופיים ואולם הדבר 

 ".ולבצע בחירה מושכלת של הקניה הכדאית

 
 

. נגרם להם עקב התנהלות המשיבה, הפגיעה בנוחות של המבקש וחברי הקבוצה במקרה דנן .41
יטי לגבי תאריך תוך הסתרת מידע קר, ופיתות כמוצרים ארוזים מראש עוגות לחמניותשיווק 

הביא לכך שהמבקש וחברי הקבוצה התקשו , הקלוריהרכבם וערכם , תפוגתם של מוצרים אלה
וכן התקשו בהשוואה של כדאיות רכישת המוצרים , לצרוך ממוצרים אלה בצורה מקסימאלית

ביחס למוצרים חליפיים המיוצרים על ידי , הללו המיוצרים ונארזים מראש על ידי המשיבה
 .ונמכרים בחנויות המשיבה, יצונייםיצרנים ח

וגרימת הפגיעה , י המשיבה"בגין הפרת הדין ע, המבקש מעריך את ניזקו הלא ממוני על הצד השמרני .42
עקב שלילת זכויותיו הצרכניות , או ועקב גרימת נזק בשל חוסר נוחות שנגרם למבקש/באוטונומיה של המבקש ו

 .₪ 1בסך של ,  הרכב המוצרים טרם ההחלטה לרכושםמידע בדבר תאריך תפוגתם ו -הבסיסיות ביותר
 

 .₪  1על כן סך נזקו של המבקש בגין נזק שאינו ממוני הינו סך של  .41
 

 
 
 
 
 
 
 

  4170-חוק המכר תשכח עילה לפי .10

 –אם מסר , את חיוביום וכר לא קייהמ":אי התאמה: 44סעיף 

 ;כס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכםנ(4) 
אין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן כס שנ(3) 

 ;ההסכם
זולת אם הוצגו , ו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונהותאיכ, תיאורו, כס שמבחינת סוגונ(4) 

 ;ללא קבלת אחריות להתאמה
 ."וסכם בין הצדדיםכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהנ(1) 
היעדר מידע זה שהינו . ותקנים רישמיים מוכרת ביודעין נכס שאין בו מידע שהיא חייבת לציינו מכח חוק משיבהה 

משליך גם על איכותו ועל התאמתו למה שהצרכן מצפה  ,תכונותיומתיאורו ומ,  חלק אינטגרלי מהנכס עצמו
יקבל את המגיע לו בהתאם , השייך לרשת גדולה ומוכרת במרכולים מוצרסמוך ובטוח שברכישת , הצרכן .לקבל

ומן הראוי שתספק , המשיבה מוכרת מוצרים במחיר מלא . הנוהג בהתאם לחוק ולחובותיו,  למצופה מצד להסכם
כדי שיוכל לצרוך מהמוצר בצורה , במוצרים שיכללו את כל המידע הנדרש לצרכן, תמורה מלאה בהתאם

 .תיוולפי טעמיו ורצונו, מושכלת
 
שאינם מסומנים תוך  ארוזים מראש שביטויים במכירת מוצרי מזון, מעשי ומחדלי המשיבה, לסיכום 

ותוך מעילה בחובות תום הלב המוגברת החלות עליה , הפרת מגוון דינים שמטרתם הגנה על הצרכן
ולחברי  מבקשתוצאתם נזק ממוני ושאינו ממוני ל -בהיותה  תאגיד ענק ורב משאבים מול צרכן יחיד

 .ולסעדים שמכוחה, נה זותובענזק המקים להם זכות לנקוט פעולה הבאה לידי ביטוי בהגשת . הקבוצה
 
 

 :נה ייצוגיתתובענה כתובעלחוק שעל פיו מתבקש אישור ה ההשנייהפרט בתוספת  .11
 

 השנייתוספת  "
 (נה ייצוגיתתובעתביעה שניתן להגיש בה בקשה לאישור  -( א)3סעיף )

בין אם התקשרו בעסקה ובין אם , שבינו לבין לקוח ןלענייבקשר , כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, קתביעה נגד עוס
 -".לאו
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" צרכן"וחברי הקבוצה עונים להגדרת  תמבקשה, בחוק הגנת הצרכן" עוסק"המשיבה עונה להגדרת אין ספק 
 ": עסקה"ההתקשרות עונה להגדרת 

 
 ;כולל יצרן, יסוקמי שמוכר נכס או נותן שירות דרך ע -" עוסק"
 
 ;מכירת נכס או מתן שירות -" עיסקה"
 
 ;משפחתיביתי או , מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי -" צרכן"

ה נתובעולקבוצה את הזכות להגשת  בקשה זו לאישור ה מבקשסעיף זה בתוספת השניה מקנה ל, לית מאן דפליג
 .ולאישורה, כייצוגית

 
 :ם שייצוגה מתבקש והמספר המשוער של חבריהיתובעההגדרת קבוצת  .08

 
המדובר למעשה . הלותהנשניזוק בדרכים שונות מהת משיבההלקוח דוגמא פרטית ל המבקש הינו

 .ובכל סניפיה, כלפי כל לקוחותיה משיבההכללית הנהוגה אצל  בשגרה
 :ורבת, כפי שתאושר, נה הייצוגיתתובעלהגדיר את הקבוצה המיוצגת בבנסיבות אלה ראוי 

 
השנים עובר  6במהלך  כדיןאשר לא סומנו , ארוזים מראש לחמניותועוגות פיתות כל מי שרכש מהמשיבה " 

 ".למועד הגשת תובענה זו
 
אי לכך תבוצע בשלב הגשת הבקשה , את גודלה של הקבוצה במדויקאין בשלב זה את הכלים להעריך  מבקשל

את כל הנתונים  וובאי כוח מבקשת למשיבה למסור לידי הש מתבקש להורו"ביהמ .זהירה ושמרנית ביותר הערכה
 . ה באופן מיטבי לשירות חברי הקבוצהנתובעהמספריים והאחרים הנדרשים לצורך כימות ה

 
 
 
 
 
 
 

 :הסכום או השווי המשוערים של תביעותיהם של כל הנמנים עם הקבוצה .04
  

, מהמשיבה רכשאותם  ופיתות ותעוגות לחמניעלות המוצרים מ רבעכב זה יוערך בשל מבקששל ה ונזק .א
של ו כך שנזק  .₪ 31.14ים עלות המוצר. כחוק עקב מחדל המשיבה באי סימונם ך במלואםולא צר

 .₪ 1משווים הינו  41%העומד על המבקש 

, אשר נקבעה כעוולה נזיקית המקימה זכות לפיצוי, בגין הפגיעה החמורה באוטונומיה של הרצון .ב
 .למבקש ₪ 1לקבוע פיצוי בסך  ש"יתבקש ביהמ, בפסיקה ענפה

 .₪ 13של המבקש הינו  וכך שסך ניזק .ג

 :יחושב בהתאם לנתונים הבאים, בהערכה שמרנית וזהירה ביותר, נזקה של הקבוצה .ד

-עמד על כ, D& Bשל  duns 100דירוג חברות  בדוחותכמופיע  4414מכירות המשיבה בשנת  -
לצורך שנות התובענה מוערכות הכנסותיה  1-וב, ₪ ושמונה מאות מליון מיליארד שני₪  4,144,444,444

  (.₪מיליארד  העשר).₪  14,444,444,444בכ הזהירות 
 
 .'חב כנספח "מצ  D& Bשל  duns 100דוחות דירוג חברות ראה  
 

כאלה שלא סומנו  ,נה זותובעמן המכירות נובע ממכירת מוצרים נשוא , ףמוצר אחד לאלההערכה כי  -
, ₪ 14,444,444 מכירות המוצרים נשוא התובענה דנן עומדים על כ  דהיינו  ,בכל הסימונים הנדרשים

מעלות המוצר יועמד הנזק  רבעובהערכה שמרנית כי הנזק מהווה . נה הנובע מסעיף זהתובעסכום ה
  .₪ 4,144,444בסעיף זה על 

 

 .האצל הםקניותי יםמבצעה למשיבה בהערכה זהירה כחצי מליון לקוחות -

 

, אשר נקבעה כעוולה נזיקית המקימה זכות לפיצוי, מורה באוטונומיה של הרצוןבגין הפגיעה הח -
כ "ובסה, ₪ 1*144,444דהיינו , למשק בית₪  1ש לקבוע פיצוי בסך "יתבקש ביהמ, בפסיקה ענפה

 .נוספים בגין סעיף זה 4,144,444

 

, ווחת צרכניהעל חשבון ר, בכך חסכה. המשיבה נמנעה מלערוך בדיקות ולסמן את המוצרים בהתאם -
 . שנות התובענה 1במשך ₪  144,444-סכום המוערך ב
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 :    סכום התובענה הייצוגית לצורך הגשת הבקשה עומד אם כן על
 

,888088  +2,088,888  +88,8882,0  ₪ =,088,8880 ₪. 
 

 .ח"ש 0,888,888לצורך הזהירות תעמוד התובענה על 
 
 
 

 : העניין   להכרעה במחלוקת בנסיבות  וגנתהייצוגית היא הדרך היעילה והה נהתובעה  .02
 

הסדרה ממצה וברורה של  הדינים החלים על  -"(החוק"להלן )  4442ו "נות ייצוגיות התשסתובעיעודו של חוק  .א
תחת ההסדרים הספציפיים שנקבעו , החוק נולד בכדי לקבוע הסדר כללי וכולל. נות ייצוגיות בישראלתובעהגשת 

 .ובחוקים שונים טרם חקיקת
 

 :לחוק מפרט 1סעיף 
לשם שיפור ההגנה על , נות ייצוגיותתובעהגשה וניהול של  ןלעניימטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים "

 :ובכך לקדם בפרט את אלה, זכויות
 ;לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים, מימוש זכות הגישה לבית המשפט(  1)
 ;תעה מפני הפרתואכיפת הדין והר(  4)
 ;מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין(  3)
 ."הוגן וממצה של תביעות, ניהול יעיל(  4)

 
,  נקבעו שתי תכליות כעיקריות (: נבו,1.11.4441מיום ) חברה לביטוח  -מ "הראל בע' גלניק נ 1251/42ד "בפס .ב

מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת (( 3)ק"ס)וכלשון החוק , תכלית הפיצוי למי שנפגע מפעולותיו של הנתבע -ראשית
". תוך מניעת התעשרותו של הגורם המזיק, התביעה נועדה לפצות את קבוצת הנפגעים על נזק שנגרם להם: "הדין
היא נועדה גם כדי לשמש : "אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו(( 4)ק "ס)כלשון החוק , תכלית ההרתעה -שנית

, סגל-אירית חביבלפי ו ".מידה של גופים גדולים בהוראות הדין החלות עליהםע( לוודא)ו, מכשיר לאכיפת החוק
נה הייצוגית תובעמבטיחה ה, כך" : (4)נה ייצוגיתתובעתביעה נגזרת ו, תביעה אישית: 'פרק יב( 4441)דיני חברות 

לת נטי–תכלית שלישית ". את השגתו של אפקט ההרתעה העומד ביסודם של ההסדרים המשפטיים המהותיים
(: פורסם בנבו)מ "מולטילוק בע' דניאל פרחן נ 4131/42ד "נקבעה בפס, הרווחים הלא חוקיים מידיו של הנתבע

נה הייצוגית לצד מטרות הפיצוי תובעבדברים אלה באה לידי ביטוי מטרה שלישית ונוספת של ה"
פרופסור דויטש מדגיש ... נטילת הרווחים הלא חוקיים מידיו של הנתבע ומניעת התעשרות שלא כדין...וההרתעה

 ".נות ייצוגיותתובעל כי המטרות של הרתעה והשבת הרווח הלא חוקי הן העיקר ב"במאמרו הנ
 
נות תובעמשמעותה אפשרות להגשת , לו ההשנייכי היריעה  הרחבה של תחולת החוק כפי שנקבע בתוספת , מובן .ג

נות תובעהערות על חוק )" "כולל הרשימה כה מקיפה שניתן לראותה כהסדר"במגוון של נושאים שכן 
 (.(1) ז"תשס' עלי משפט ו, סטיב גולדשטיין, 4442-ו"תשס,ייצוגיות

והיא תלויה במכלול , עשויה להשתנות מתביעה אחת לאחרת, השאלה מהי המטרה העיקרית של תביעה ייצוגית" 
 .הראל' ד גלניק נ"פס, "הנסיבות הרלוונטיות של אותה תביעה 

או בעניינים בהם נקבע בהוראת /ו,לחוק הישניהנה ייצוגית בעניינים המנויים בתוספת תובע חוק מתיר הגשתה 
נה ייצוגית אלא בתביעה תובעלא תוגש :" לחוק( א) 3כאמור בסעיף ,נה ייצוגית תובעחוק מפורשת כי ניתן להגיש 

על רוחב  ".נה ייצוגית ובעתיה או בעניין שנקבע בהוראת חוק  מפורשת כי ניתן להגיש בו יכמפורט בתוספת השנ
עמותת ' ד אילן גפני נ"עו 4252/41א "היריעה ועל היקף תחולתו של החוק עמדה השופטת בייניש בדיון מקיף בע

 לעילות הייצוגית נהתובעה את הגשת מצמצם אינו הפרט (: "נבו, 1/1/4414מיום )אגודת בעלי מוניות התחנה 
 נותתובע של הגשתן שהגביל ,על ההסדר המצומצם שנמתחה קורתהבי לאור חוק הגנת הצרכןב כיום הקבועות
ההסדר המוצע מסיר את ההגבלה האמורה ומבהיר כי כל התחום הצרכני הינו ......זה חוק לפי לעילות ייצוגיות

קבעה השופטת , מעשית".  44' עמ 41.4.4441מיום , נות ייצוגיותתובעתזכיר חוק . נות ייצוגיותתובענושא להגשת 
 ".נה ייצוגיתתובעמקומה בבית המשפט הדן בבקשה לאישור  -יש כי כל עילה שמהותה ומטרתה הגנת הצרכןביינ

 
-כפי שקבעה השופטת שטרסברג, מגמת החוק והפסיקה :כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק , סעיף זה ןלעניי .ד

הייצוגי ועל  תובעכבד מידי על השלא להטיל נטל , 15פסקה  ,314( 4)ד נא"פמ נגד טמפו "ד מגן וקשת בע"כהן בפס
החוק קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק ברמה , ובהמשכיות לגישה זו, בהתאם. ש בשלב הגשת הבקשה"ביהמ

 מבקשדי בכך שה -( א)1בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן :" לחוק( 1()ב)4בסעיף . לכאורית
 ".יראה כי לכאורה נגרם לו נזק

 
  .וכמוה לחברי הקבוצה ממוני ושאינו ממוני ,ולא רק לכאורי, במקרה דנן נגרם נזק אישי ואמיתי מבקששל, מובן  
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 :הקובע כי, (א)0נה כייצוגית מנויים בסעיף תובעהתנאים שנקבעו בחוק  לצורך אישור 
 

פשרות ויש א, נה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצהתובעה(0" ) .00
 " : נה לטובת הקבוצהתובעסבירה שהן יוכרעו ב

 
 מבקשל. משיבהנגד ה, טובות ומבוססות, ולקבוצה המיוצגת עומדות עילות תביעה זהות מבקשל 

נה תובעהמסכת העובדתית שבבסיס ה. ולקבוצה המיוצגת נגרם נזק כספי בגין מעשיה ומחדליה
 –ות שביצעה בניגוד לדינים החלים עליההפעול – משיבהמעשיה ומחדליה של ה –והבקשה דכאן 

נוכח האחידות במסכת , משכך .ולכלל חברי הקבוצה מבקשהינם מסכת עובדתית אחידה ומשותפת ל
כי  בסבירות גבוההקיימת אפשרות , וליתר חברי הקבוצה מבקשהעובדתית והמשפטית המשותפת ל

ת של עובדה ומשפט לטובת כלל נה ייצוגית תוביל להכרעה בשאלות המשותפותובענה כתובעניהול ה
עוגות  – כלל חברי הקבוצה רכשו מוצרי מאפה.מבקשכפי שסביר שהן תוכרענה לטובת ה, חברי הקבוצה

לכולם עילות משותפות כפי שפורטו , שאינם מסומנים כנדרש בדין ופיתות ארוזים מראש לחמניות
 .לעיל

 
כי משמעותו , כהן-י השופטת טובה שטרסברג"ע, 412 (1)ד נה"פ, רייכרט' שמש נ 5334/52 א"רע ,נקבע בפסיקה 

. תהיינה זהות עבור כל חברי הקבוצה, או אפילו חלקן, ק זה אינה הכרח כי כל השאלות המשותפות"של ס
אין לפרש את " : שעניינן עובדה או משפט, כי די בהתקיימות שאלות מרכזיות משותפות, המשמעות הנכונה היא

של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה כדרישה לזהות מלאה בכל השאלות הטעונות הדרישה לקיומן של שאלות 
, עובדתיות כמשפטיות, דרישה של זהות מוחלטת בכל השאלות הטעונות הכרעה. יםתובעהכרעה לגבי כל קבוצת ה

יש לאמץ גישה , לפיכך. נה הייצוגית ותהפוך את השימוש בה למשימה בלתי אפשריתתובעתסכל את תכלית ה
ואין נפקד מינא , תהיינה משותפות לחברי הקבוצה, העומדות במוקד הדיון, יה די בכך שהשאלות העיקריותלפ

ד "טצת נגד זילברשץ פ 4112/54א "ברעוכן השופט אהרון ברק ב ".תאם מתקיים שוני בשאלה משנית זו או אחר
די בכך שהיסוד . ותפותל השאלות המתעוררת ביחס לקבוצה תהיינה משכאין כל צורך ש" :   114( 1)מט

ניתן  -כגון נזק מיוחד  -אם יש לאחד מהקבוצה עניין שהוא מיוחד לו . המשותף מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות
ולאחר שנקבעה בו שאלת האחריות של , אשר יבוא לאחר סיום השלב הקבוצתי, לבררו בשלב האינדיווידואלי

 ".הנתבעים
כלל חברי הקבוצה . ה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצהנתובעאיש לא יחלוק כי ה, לענייננו  

את נזקם של חברי הקבוצה ניתן . ממוני ושאינו ממוני של המשיבה ונגרם להם נזקומחדליה הושפעו ממעשיה 
כרעה בפסק דין ה .אך כזו שתהא משותפת לכלל חברי הקבוצה, יהא לחשב בדרך חישוב מצרפית או פרטנית

ההכרעה תשרת היטב את תכלית , כמו כן. סעדאשר יזכו ל, וצה תשרת את עניינה של כלל חבריהלטובת הקב
 .ותמנע בעתיד ניצול לרעה של כח במקרים דומים, ההרתעה

האפשרות . ולפיכך דין הבקשה להיות מאושרת, שלא כדין כלפי חברי הקבוצה תפועל הכי המשיב המבקש בטוח 
 .הינה הכרעה בשאלות המהותיות לטובת חברי הקבוצה, יקהלאחר בחינה מעמ, הסבירה היחידה

 :השאלות המשותפות הינן 
והפיתות המיוצרות על ידה  עוגות ולחמניותהאם מחויבת המשיבה לסמן על גבי אריזות ה .א

 .ותאריך אחרון לשיווק קלוריםערכים , רכיבים

 .האם המשיבה הפרה את החובה לסמן מוצרים אלה .ב

 .הקבוצה נזק ממוני ושאינו ממוניהאם ההפרה גרמה לחברי  .ג
 

לכולם אותן , כלל חברי הקבוצה נפגעו מהתנהלות המשיבה, ברי כי התשובות לכל השאלות דנן הינן חיוביות
 .עילות טובות ומבוססות כנגד המשיבה

 
  ;נה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענייןתובע(7) .01

 
בכך שבעוד שסכום התביעה האישי "  הדרך היעילה וההוגנת"קבע בין השאר המדד לבחינת נ, ל"הנטצת  בעניין  

כרוך בעלויות , אין בו תמריץ מספיק לפתיחה בהליך משפטי מורכב, (תובעהנזק  האישי של  -ולעניינו) תובעשל 
נה תובעוה המהו, הרי שלנפגעים כקבוצה. מסובך וממושך כנגד גופים חזקים ועתירי אמצעים, משמעותיות

 . הייצוגית הכרח על מנת לממש את זכאותם לסעד מן הנתבעים
נה הייצוגית הדרך היעילה וההוגנת למיצוי תובעסוגיה זו של כוחם המצרפי של חברי הקבוצה כמדד להיות הב   

כל אחד מחברי , במקרה דנן. נה הייצוגיתתובעדנו בסעיפים קודמים ובעיקר בכל הקשור למטרת ה, המחלוקת
רק . אולם כאמור סביר שלא יעשה זאת, לסעדים הכל אחד זכאי לתבוע את המשיב. הי המשיב"הקבוצה ניזוק ע

 .ובהכרעה לטובת חברי הקבוצה הנה ייצוגית תביא לדיון מעמיק וממצה במעשי המשיבתובע
, בחינה כלכליתעל כל הכרוך בכך מ, פונה לערכאות משפטיות, השל המשיב צרכניםגם לו היה אחוז בודד מאותם  

שהם צרכני המשיבה על פי , משקי הבית 144,444 -שכן כל אחד ואחד מ) תביעות נפרדות עשרות אלפי היינו 
ה אין ספק שהיה מוטל נטל בלתי סביר על מערכת המשפט ועל המשיב, (נפגע ממעשיה, הערכה זהירה ביותר

  .יםתובעבנוסף לנטל שעל כל אחד מה, עצמה
מכך שאין כל סיכוי שחברי הקבוצה ינהלו הליך כלשהו למיצוי זכויותיהם שנפגעו , איפוא תנשכר תיוצא ההמשיב 

על דבר , ה מדווחת להם מן הסתםאינ הוהמשיב, שהם כלל אינם מודעים, נוסיף לכך את העובדה המצערת. על ידו
 .ניתן להניח כי תמשיך במעשיה  כמפורט לעיל –לא זאת אף זאת  .הפגיעה בהם
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כי אופן ניהול ( פורסם בנבו)מ "מ  נגד בנק הפועלים בע"אביב שרותים משפטיים בע 12424/42א "בע, נקבע כבר 
אינו  , נה כייצוגיתתובעכנגד מי שגרמו להם עוולה ושכנגדם הגישו בקשה לאישור ים מבקשעניינם האישי של ה

, פניותותיהם באמצעות מכתבים ולעמוד על זכויאו לא הצליחו /ו, וכך שגם אם לא ניס. הרלוונטי לצורך אישור
 .נה הייצוגיתתובעאין בכך כדי להשפיע על תוצאות ה

לכל אחד מחברי הקבוצה נגרם נזק אישי ישיר מצומצם יחסית , בו מחד, במצב הדברים כפי שתואר בבקשה זו 
רחב היקף הינו , הנזק הממוני הכולל אשר גרמה המשיבה, ומאידך, אשר אינו מצדיק לרוב הגשת תביעה אישית

הדרך היעילה ביותר להכרעה במחלוקת היא  –של לקוחות ( מאות אלפים)באשר הוא נגרם למספר גדול מאד 
 .נה ייצוגיתתובעדרך של 

 
קיים יסוד סביר ( 0)וכן  ;קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת( 6)" .00

 ."לב-קבוצה ייוצג וינוהל בתוםלהניח כי עניינם של כלל חברי ה
 
מוגשות בתום לב כאשר המניע להגשתן הינו הרצון להפסיק  וובקשת ותביעת, אדם מן הישוב מבקשה 

להפסיק את התעשרות המשיבה על חשבונם שלא , את התנהלותה הנפסדת של המשיבה כמפורט לעיל
וכי המשיבה , יבה ללקוחותיהכדין ולגרום לכך שאותם כספים שנגבו שלא כדין יושבו על ידי המש

 .תתקן התנהלותה בעתיד
זמנו וידיעותיו לצורך ייצוג , ולרשות חברי הקבוצה את ניסיונוו יעמיד לרשות, מבקשכ ה"משרד ב 

 .הולם
 

שלא  והרי שהחלטת, הממעשי המשיב ,כלכלית ושאינה כלכלית -בדרכים שונות נפגעשהמבקש חש מרומה וכיוון      
בפסיקה אף נקבעה . נעשתה בתום לב ולצורך מיצוי המטרות שבבסיס החוק, להגיש בקשה זוו, להבליג על כך

ד "כך  בפס. עומד בה ולמעלה מכך מבקששאין ספק כי ה, נות ייצוגיותתובעדרישת תום לב מתונה לצורכי הדיון ב
ואם , אלטרואיזםדרישת תום הלב אין משמעה דרישה ל(: "פורסם בנבו)תנובה ' ל נ"תאופיק ראבי ז 1314/51

לעודד אכיפה  -תמצא מטרת החוק -לטפל באופן רווחי בתביעות צרכניות, כמו עורכי דין, נמנע מן המומחים בדבר
 ".מסוכלת -אזרחית על ידי הצרכנים

 
והתקנות  4442-ו"ת התשסנות ייצוגיותובעעומדים היטב בכל הדרישות שבחוק  וובקשת מבקשה, לסיכום 

לאישור  והבקשהש הנכבד "ולפיכך ביהמ; לחוק( א)1מים כל  התנאים המנויים בסעיף מתקיי . תקנו מכוחושה
 .הבקשה הינם האכסניה המתאימה לדיון  ולאישור, נה כייצוגית באמצעותותובע

 
, 'ואח זילברשץ' נ 'ואח טצת 4112/54א "ברע, ברק .א( בדימוס) יפים דבריו של כבוד הנשיא, בענייננו 

הגנה על אינטרס , האחד: הייצוגית מונחים שני שיקולים מרכזיים נהתובעהביסוד " :  114( 1)ד מט "פ
לעתים . אינו טורח להגיש תביעה, ברוב המקרים, אותו יחיד. הפרט באמצעות מתן תרופה ליחיד שנפגע

כך , הנזק לקבוצה הוא גדול, עם זאת. בא הדבר בשל כך שהנזק שנגרם לאותו יחיד הוא קטן יחסית
השיקול . הופך את תביעתם לכדאית, הייצוגית נהתובעההיא , תביעות יחידים לתביעה אחת שרק ריכוז

ביסוד אינטרס זה מונח הצורך לאכוף את הוראות החוק שבגדריו מצויה . השני עניינו אינטרס הציבור
. גדםמפרי החוק יודעים כי לניזוקים יכולת פעולה נ. נה הייצוגית ערך מרתיעתובעל. הייצוגית נהתובעה

הנלווים , אינטרס ציבורי זה מוגבר לאור היעילות והחיסכון במשאבים של הצדדים ושל בית המשפט
כן מושגת באמצעותה אחידות בהחלטות בית המשפט בעניינים דומים ונמנע ריבוין . נה הייצוגיתתובעל

 . "של תביעות
 
יעיל -הינו בלתי, נהתובעהשל  שעניינם זהה לעניינה, בו זמנית, ניהול מספר רב של הליכים נפרדים 

הצורך בהחלטה  ברור, משכך. למתן פסקי דין והחלטות הסותרים זה את זה רוך באפשרותכבעליל ו
 .שתהא תקפה לכלל חברי הקבוצה, שיפוטית אחת

 
 מחדל באי סימון . מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה נהתובעהכי  על איש לא יחלוק 

 כנקבע בדין לטובתפירוט מהותי אין מכירת מוצרים שעל גביהם ; מהווה הטעייההים הפרטים המהותי
עשיית עושר ולא ; הפרת חובת הגילוי העולה כדי חוסר תום הלב טרם ובמהלך ההתקשרות ; הצרכנים

כל אלה הופנו כלפי כל חברי  . שמטרתן הגנה על הצרכן, רבותוהפרת חובות חקוקות  ; רשלנות; במשפט
כלל חברי הקבוצה הושפעו ממעשי .  תוך יצירת עילות תביעה דומות לכולם, באופן דומה הקבוצה

לחשב בדרך כאמור את נזקם של חברי הקבוצה ניתן יהא . ושאינו ממוני ונגרם להם נזק ממוני משיבהה
הכרעה בפסק דין לטובת  .אך כזו שתהא משותפת לכלל חברי הקבוצה, חישוב מצרפית או פרטנית

ההכרעה תשרת היטב את תכלית , כמו כן. אשר יזכו לסעד, של כלל חבריה םתשרת את עניינהקבוצה 
 .ותמנע בעתיד מקרים דומים, ההרתעה

בעוד שסכום התביעה  :"הדרך היעילה וההוגנת"קבע בין השאר המדד לבחינת נ, ל"ד טצת הנ"פס 
, וך בעלויות משמעותיותכר, אין בו תמריץ מספיק לפתיחה בהליך משפטי מורכב, תובעהאישי של 

הייצוגית  נהתובעהמהווה , הרי שלנפגעים כקבוצה ;מסובך וממושך כנגד גופים חזקים ועתירי אמצעים
 . משיבההכרח על מנת לממש את זכאותם לסעד מן 
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ניתן לומר כי אין דוגמא מובהקת יותר מהעניין הנדון כאן להליך המתאים לניהול בדרך של , למעשה 
 .ית בהיותה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענייןנה ייצוגתובע

 
הייצוגית הדרך היעילה וההוגנת למיצוי  נהתובעהוחם המצרפי של חברי הקבוצה כמדד להיות כ 

י "כל אחד מחברי הקבוצה ניזוק ע, במקרה דנן. עומד במקרה הנדון במבחן המציאות, המחלוקת
, לסעדים המשיבהכל אחד זכאי לתבוע את . אמור היה לשלם שלאתמורה כל אחד שילם . המשיבה

 המשיבהנה ייצוגית תביא לדיון מעמיק וממצה במעשי תובערק . אולם כאמור סביר שלא יעשה זאת
 .ולמיצוי זכויותיהם הכרעה לטובת חברי הקבוצהתוביל לו

 
 
 

 סוף דבר .07

בנה שבין התמריץ הפרטי לעשיית שימוש מוסד התובענה הייצוגית הוא בעל חשיבות רבה בצמצום הפער המו" 
 במערכת אכיפת החוק האזרחית לבין התמריץ החברתי הכולל לעשיית 

 הוא מאפשר התפתחותן של תביעות שאף כי קיים אינטרס חברתי . שימוש  שכזה
 ... "אפשר שלא היו באות לאוויר העולם בהיעדרו, בבירורן

 

 ((81.33.8030, נבו)ליאור שפירא ואחרים ' בנק יהב נ 8952802רעא , השופט פוגלמן' כב)

 

כי מתקיימים כלל התנאים הנדרשים לצורך אישורה של התובענה כייצוגית וכי תובענה זו , מהאמור לעיל עולה .א

 .מגשימה את תכליותיו של החוק

 :ש הנכבד לעשות שימוש בסמכותו ולהורות כדלקמן"מכל האמור לעיל מתבקש ביהמ .ב

 הסעדים המבוקשים

ולקבוע את , 4442-נות ייצוגיות תשסותובעש הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו שלפי חוק "ביהמ
 .מבקשהסעדים לטובת חברי הקבוצה וה

 :כוללים בין השאר, סבור כי הסעדים שייטיבו עם עניינה של הקבוצה מבקשה
 
, עוגות לחמניותמארזי פיתות וסימון  ןלעניי, סעד הצהרתי הקובע כי המשיבה הפרה את הוראות הדין -

 .הנמכרים בסניפיה כמוצרים הארוזים מראש

ה הנמכרים ונארזים ומוצגים ולציין בכל מוצרי צו עשה המורה למשיבה לפעול לפי הדינים החלים עליה -
 .לקבוע בכל דיןלמכירה כשהם ארוזים מראש פרטים בהתאם 

, לפי דיני הנזיקין, דיןשל הסכומים ששילמו למשיבה ברכישת המוצרים שלא סימנה כ חלקיתהשבה  -
 .החוזים ועשיית עושר

 .הגנת הצרכן  והחוזים, מכח דיני הנזיקין, פיצויים על נזק ממוני ושאינו ממוני -

 

או /ולזכות בפיצוי נזיקי ו, להרתיע את המעוול, למבקש ולקבוצה קמה הזכות לסעדים בכדי לתקן את המעוות .א

 .יןאו על פי כל ד/ו, או מדיני עשיית עושר/חוזי ו

וכן את , ולרשות הקבוצה את הדרוש לשם מיצוי ההליכים המשפטיים וש כי יעמיד לרשות"המבקש עותר לביהמ .ב

 :הסעדים 

ש מתבקש להורות למשיבה למסור את כל הנתונים המספריים "ביהמ: מסירת נתונים ומסמכים באופן מיידי .ג

אך לא )בין השאר , בכלל זה. הקבוצה באופן המיטבי בשירות ווכל לכמת את תביעתי בכדי שהמבקש, והאחרים

שנמכרו באריזה שנארזה  ופיתות עוגות לחמניותשקיבלה המשיבה מלקוחותיה עבור , סך כל הסכומים, (רק

 .בכל   תקופת התובענה, מראש
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לתקן את סכומי הבקשה בהתאם לנתונים שבמסמכים , ש הנכבד"ברשות ביהמ, את הזכות והמבקש שומר לעצמ .ד

 . שתגלה המשיבה

סעדים , בהתאם לשיקול דעתו הרחב, או לטובת הציבור, ש הנכבד מתבקש לפסוק לחברי הקבוצה"לחלופין ביהמ .ה

 .שיראו לו

-תק, מ"תדיראן מוצרי צריכה בע' אמיר שהי שאול נ 1151/41( א"מחוזי ת)א "בשבי השופט בנימיני "כך נקבע ע 
 (4441) 1111,  1112, (1)4441מח 

 
 לכלל חברי הקבוצה הסעדים המשותפים ( ד)"

הגדרת השאלות המשותפות לכלל חברי הקבוצה מצריכה בירור של הסעדים המבוקשים בבקשה לאישור . 02
מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניין אישור התובענה . התובענה הייצוגית

לחוק דן  28סעיף . ק בתובענה ייצוגיתמוצאת את ביטויה גם בנושא הסעדים שניתן לפסו, הייצוגית ודרך ניהולה
בהתאם , "מתן פיצוי כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה"ואלו כוללים , בסעדים שניתן לפסוק בתובענה ייצוגית

 : לחוק קובע( ג)28סעיף . 28להוראות שבסעיף 
ין משום שלא ב, אינו מעשי בנסיבות הענין, כולם או חלקם, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

רשאי הוא להורות על מתן כל סעד אחר , ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת
 ".כפי שימצא לנכון בנסיבות הענין, או לטובת הציבור, כולה או חלקה, לטובת הקבוצה

 

 צו עשה וסעד הצהרתי

 (4445) 4213,  4242, (4)4445מח -קת, מפעל הפיס' דני שור נ 5312-43-45( 'מחוזי מר)צ "תנקבע ב .א

 . הסעד המבוקש בתובענה ייצוגית צריך שיענה על מטרות חוק תובענות ייצוגיות"

במקרה בו יורה בית המשפט לתקן רישום , לשרת את מטרות החוק לדוגמה מסוימותצו עשה עשוי בנסיבות 

 . 'למשל לעניין משקלו או תכולתו וכיוב, מטעה על גבי מוצר

? חינת מדיניות משפטית ראוי להכיר בעילה שהסעד המבוקש בה הוא ציווי במסגרת תובענה ייצוגיתהאם מב

בתובענה ייצוגית אשר נועד לעשות שירות ציבורי לציבור " הטהור"לכאורה סעד של ציווי הוא התגלמות הסעד 

נוכח הקושי להוכיח נזק , עם זאת יכול לטעון הטוען כי התובע עושה מלאכתו קלה. כסף -כולו ואין עניינו 

כמו כן . הוא מסתפק בסעד של ציווי ומותיר את הקבוצה ללא סעד ממשי שהוא הפיצוי, לקבוצה בתביעה כספית

פסק דין שינתן בעניין הציווי יהווה מעשה בית דין שיכבול את חברי הקבוצה וימנע מהם להגיש תביעה אישית 

(. ואינני מביעה דעה לעניין אפשרות זו במסגרת תובענה ייצוגית -אלא אם כן תוכר זכות לפיצול סעדים )כספית 

בחוק ( א)0סעיף )התשובה היא שלבית המשפט שיקול דעת לגבי כל תביעה אם לאשר אותה כתובענה ייצוגית 

נראה לי כי במסגרת שיקול הדעת רשאי בית . על בית המשפט לשקול כל מקרה לגופו(. תובענות ייצוגיות

ככל שהוא עונה על מטרות חוק תובענות , הצו חשוב כשלעצמו" שעושה"ם השירות הציבורי א -המשפט לשקול 

, שאם לא תותר הגשת התביעה בתביעה לסעד של ציווי ולא יוכל תובע ייצוגי לתבוע בסעד של פיצוי; ייצוגיות

וף הוראות דין שיוכל לאכ( להבדיל מהליך מנהלי או פלילי)לא ימצא הליך אזרחי , עקב המגבלות של הפסיקה

שהצרכן הבודד לא יטרח להגיש תביעה אישית שלא במסגרת ; שבגינן עומדת זכות להגיש תובענה ייצוגית

תובענה ייצוגית למתן ציווי הואיל וההוצאות הכרוכות בהגשת תביעה מעין זו גבוהות מאד לעומת הפיצוי הכספי 

 ".שהוא עשוי לזכות בו

ש הנכבד ליתן "כמו כן מתבקש ביהמ, י המשיבה הפרה את הוראות הדיןש הנכבד מתבקש בזאת להצהיר כ"ביהמ .ב

לסעד המבוקש חשיבות רבה הואיל .בנסיבות בהן אין חולק כי המשיבה פעלה בניגוד לדין, כמפורט מטה, צו עשה

 .שנארזו על ידה מראש בלא שיהיו מסומנים כנדרש בדין םלרכוש אצל המשיבה מוצריוחברי הקבוצה ממשיכים 

ולקבוע שהיא מחויבת , ש הנכבד מתבקש ליתן צו עשה ולהורות למשיבה לחדול מידית ממעשיה ומחדליה"ביהמ .ג

 . בהתאם לחוק ולהוראות הדין, מציבה על מדפיה/מוכרת/משווקת/תמייצראותם היא  הלסמן את כלל מוצרי
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תכנית , וכוח יובא ש ובפני המבקש"ש הנכבד מתבקש ליתן צו עשה ולהורות למשיבה להציג בפני ביהמ"ביהמ .ד

בהתאם לקבוע מוצרים ארוזים מראש בדיקת סימון לגבי , להדרכת עובדי המשיבה, הדרכה מפורטת וישימה

 .פ חוק"כנדרש ע, והמשווקים ונמכרים על ידה, המוצבים על מדפי המשיבה מזוןשל כלל מוצרי , בדין

 סעד כספי .4

( חלק כללי)זאת מכוח חוק  החוזים , ל את העסקההזכות לבט, לצרכן מוקנית במקרה עסקינן: השבה ופיצויים .א

כ מוקנית לו הזכות "כ.  ולקבל את כספו בחזרה; 34סעיף , 4441-א"וחוק הגנת הצרכן התשס, 14-11סעיפים 

וחוק הגנת הצרכן , 12סעיף ( נוסח חדש)פקודת הנזיקין , 14סעיף ( חלק כללי)י חוק החוזים "לפיצויים עפ

 (.  טעיה כעוולה נזיקיתה) 31סעיף , 4441-א"התשמ

 .₪ 13ועומד על סך , של המבקש פורט בבקשה זוו נזק .ב

אמיר שהי שאול נגד  1151/41( תא)א "בש ראה, לעניין הערכת הפחתה משוויו של מוצר מאחר שלא סומן כדין .ג

 (. פורסם בנבו) מ"תדיראן מוצרי צריכה בע

שלאחריו ניתן , יתבקש הליך גילוי מסמכים, וגיתלאחר אישור התובענה כייצ, לעניין הנזק המצרפי של הקבוצה .ד

 .י שימוש במומחה חיצוני"ע, יהיה לחשב את הנזק המצרפי לכלל חברי הקבוצה בצורה מדויקת

הרי שיש לקבוע פיצוי , מטיבם ומטבעם, מאחר והמדובר במוצרים שאין אפשרות לבצע לגביהם בטלות והשבה .ה

 .כספי לניזוקים

ד לקבוע כי יינתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה או לטובת כלל הציבור כפי שנקבע ש הנכב"לחלופין  יוכל בהמ .ו

 .הכוללת בין היתר קביעת סעד לטובת הציבור, ש סמכות רחבה בקביעת הסעד"כי יש לבהמ, בפסיקה

בהתחשב ברצון להעניק את הסעדים למי שזכאי , ש מתבקש לקבוע את מנגנון ההשבה והפיצויים הראוי"ביהמ .ז

 .זאת בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדיןכל . להם

מהמוצרים בעובדה שהכנסות המשיבה , להתחשב ולשקף בסעד שיעניק, בבחנו סעיף זה, ש הנכבד מתבקש"ביהמ .ח

 .שקלים בשנה יליוניבמ, מוערכות באופן זהיר ושמרני ביותר , נשוא התובענה דנן

 .סור המשיבה את נתוניה כמבוקשאנו סבורים שזו הערכה שמרנית אשר תתגלה ככזו עת תמ, כאמור .ט

כי לחברי הקבוצה הזכות לביטול החוזה הנכרת עקב הטעיה , וואף החוק והפסיקה לציד, סבור המבקש,  כאמור .י

 שיבהששולמו על ידם לפי דרישת המ ,שלא סומנו כדין םמוצריהרכישת ולהשבה מלאה של כל סכום , ותרמית

, קשה יהיה לאתר את חברי הקבוצה שלא היו מודעים לתרמית ,ברם עקב טיבם של הדברים. ובניגוד לכל דין

לכן . ועל כן אין סעד זה ריאלי לצערנו, דין מחיר מלא על מוצרים לא מסומנים אלה כקבוע בכלושילמו למשיבה 

, בהתאם להגדרתה לעיל, ש הנכבד לאשר למבקש לנהל תובענה כייצוגית בשמם של חברי הקבוצה"מתבקש ביהמ

ולשלם לקבוצה או לכל הפחות סכום השבה ופיצויים , מהסכומים שניגבו, חלקיתשיבה בהשבה ולחייב את המ

ציבור כפי שנקבע הלקבוע כי יינתן סעד לטובת כלל הקבוצה או לטובת כלל  או לחלופין. ₪ 3,444,444בסך של 

 .ל"בפסיקה בסכום הנ

לוף ממועד הגשתה ועד למתן פסק דין וכן התקופה שתח, השנים שלפני מועד הגשת הבקשה 1 -תקופת התובענה .יא

 .חלוט

לזמן ולמשאבים הכספיים , לסיכון, לטרחה, שכר הולם ליוזמה, התובע המייצג -לקבוע למבקש: גמול למבקש .יב

 . שקיע  בעתיד לתועלת חברי הקבוצהיוש, שהשקיע עד כה, והאחרים הניכרים
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שכר ההולם את המשאבים הכספיים  לקבוע לעורכי הדין המייצגים: שכר טרחה לעורכי הדין המייצגים .יג

את התועלת שיקבלו , ואת הידע  שהעמידו ושיעמידו בעתיד לטובת חברי הקבוצה, את הסיכון, והאחרים

ש הנכבד ובצירוף "וזאת באחוזים מתוך הקרן בהתאם לשיקול דעתו של ביהמ, האחרונים בזכות בפועלם זה

 .מ  כדין"מע

 .יות בגין ניהול תובענה זולהורות כי המשיבה תישא בהוצאות משפט .יד

או הוראות הפסיקה וכן הסמכות /ו, לבית המשפט סמכות מקומית לאור מקום מושבה של הנתבעת .טו

 .העניינית לדון בתביעה

לאשר כי התובענה תידון כתובענה ייצוגית וליתן , מן המקובץ עולה כי מן הדין ומן הצדק לקבל את הבקשה .טז

 .החלטה כמבוקש ברישא לבקשה זו

ש כי הוגשה "כ המבקש מתכבד להודיע לביהמ"ב, לחוק תובענות ייצוגיות( 4()א)1הוראות סעיף  י"עפ .11
אשר השאלות המהותיות של עובדה או משפט , כגד נתבעות אחרות, בקשה לאישור תובענה כייצוגית

זהות או דומות בעיקרן לשאלות כאמור , כולן או חלקן, המשותפות לחברי הקבוצה המתעוררות בה
. צ.ת, מ"צים שיווק ישיר בע.ר.ע'  שני גרניט נ 41888-86-42.  צ.ת וררות בבקשתו לאישורהמתע

 מ"רשת סופרמרקטים בע –מנדל רואי קואופ ישראל  46117-86-42
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