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  ההמשיב

  

  כייצוגית בקשה לאישור תובענה 

  

בית המשפט הנכבד . ש הנכבד בקשה לאישור תובענה כייצוגית"ני ביהמ בזאת להגיש בפת מתכבדתהמבקש

ולפסוק לטובת חברי הקבוצה את , להכריע בה לטובת הקבוצה, מתבקש בזאת לאשר את התובענה כייצוגית

  .הסעדי� המבוקשי� במסגרתה

  . לבקשה זו"1"כנספח ב " מצהתביעה כתב $  

  .לבקשה זו "2"כנספח ב "צ מ,אלה וולובי+ 'גב, תהמבקש של התצהיר $  

  

בכפו, לאישורו של , תוגדר באופ� הבא,  לייצגתש הנכבד לאשר למבקש"קבוצת התובעי� אותה מתבקש ביהמ

מסמוטסאקור� , סוריי אינטרפוד טמבול בנבורמתוצרת "  חרי� כשרילי' צרוטב"  המוצררוכשיכלל " :ש הנכבד"ביהמ

  ."י המשיבה" המיובא ע,בתאילנד

  

  



  

 

  
  

2  

  :הקדמה. א

רוטב " בקשר ע� שיווק מוצר הידוע בש� בהפרה בוטה של הוראות הדי� בידי המשיבהתובענה זו עניינה  .1

 . )"המוצר": להל�" (ילי כשר חרי,'צ

 סימו� שגוי אינו יכול להצדיק ערכי� קלוריי� פחותי�  המיובא על ידהרצונה של המשיבה לייחס למוצר .2

 .יה�תובמתכוו� של הערכי� התזונתיי� על גבי אריז

  מצויה טבלת ערכי� קלוריי� בשפה העבריתהמוצרת ועל גבי אריז. כ/ בדיוק נהגה המשיבה, לדאבו� הלב .3

  הינהמוצרבפועל כמות הקלוריות אשר מכיל ה.  גר�$100 ל קלוריות בלבד50מכיל  המוצר כי בה מודפס

 .בשפה העברית, ותי המשיבה על גבי האריז"ע מהמוצהר וחצי 2פי כמעט  ,  גר�$100 קלוריות ל113

 כה וצרהרכש, )ספירת קלוריות ( לצרו/ מוצרי� בהתא� לכמות הקלוריות שבה�תאשר נוהג, תהמבקש .4

בטבלת הערכיי� הקלוריי� המודפסת ,  האריזות בשי� לב לכמות הקלוריות המצויינת על גבימוצראת ה

 מוצר שונה הוסיפקה ל, התו/ הטעיית, תהמשיבה הפרה את ההסכ� ע� המבקש. בשפה העברית

 נזק תבנסיבות אלו נגר� למבקש.  המוצהרתמכמות הקלוריותיותר  (!!) וחצי 2פי המכיל , מהמובטח

 . ממוני ונזק שאינו ממוני

הרי שהדר/ , ולאור סכו� התביעה הנמו/, ת המוצרכה א וצרה אשר רכשה היחידה איננתהואיל והמבקש .5

 .ת תובענה ייצוגיתהנכונה למיצוי הדי� ע� המשיבה הינה באמצעות הגש

 .א/ זהו כלל� של דברי� ולהל� פירוט� .6

  

  :רקע עובדתי. ב

ואשר עיסוקה   בישראלהמאוגדת כדי�הינה חברה , המשיבה .7

 .'וכו רטבי�, מוצרי מזו� שוני� מטבח האסיאתי לרבותמוצרי מזו� מהביבוא , בי� היתר, הוא

 . לבקשה זו"3"כנספח ב "מאתר רש� החברות מצ פרטי המשיבה $

, מרקטי�$סופר בהנמכרו המשיבה י"ע מוצר המיובאה לרכוש מתנוהג ,חיפה ת תושבה הינתמבקשה .8

 פעמי� שונות את $3 לפחות בה רכשת המבקש. וכלל החנויות לממכר מזו� בכל רחבי האר+רשתות מזו�

 .מוצרה

 בשי� לב לכמות מוצר את ההרכש, ודלה בקלוריותמאוזנת  לשמור על תזונה תהנוהג, תהמבקש .9

 ). גר�$100 קלוריות ל50 (בטבלה המודפסת בשפה העברית, ת המוצרוקלוריות המוצהרת על גבי אריזה

 . לבקשה זו"4"כנספח ב " מצמוצר הותתמונות מאריז $
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מוצר על סמ/ המוצהר  את הכה המבקשת צר, לצריכה ולפיכ/ ככמות סבירהת כמות זו נראתה למבקש .10

 .על גבי האריזות

קשת את אריזת המוצר והשוותה אותה למול אריזת מוצר זהה של חברה בחנה המב, באחד מ� הימי� .11

המבקשת הופתעה לגלות כי כמות הקלוריות המסומנת בטבלת הערכי� התזונתיי� המודפסת על . אחרת

 .גבי המוצר שונה מהותית מהמוצר הזהה

מכילי� , המוצרי� זהי� כמעט לחלוטי� מבחינת תכולכיצד יתכ� כי , הדבר נראה למבקשת מוזר שכ� .12

חיפשה המבקשת ומצאה באתר המועצה הישראלית לצרכנות את אופ� , לכ�?  כמות קלוריות כה שונה

 . החישוב של ערכי� קלוריי�

חשדה , המבקשת ערכה חישוב מתמטי פשוט בהתא� למפורט בתקנות סימו� תזונתי ונוכחה לדעת כי אכ� .13

 : התעורר בצדק

  X 4    =0'  גר0 –חלבוני� 

  X 4    =184'  גר46 –פחמימות 

   X 9    =0'  גר0   –שומני� 

 .קלוריות� קילו184=         כ "סה

 המוצהרת בטבלת הקלוריות מכמות הקלוריות 4פי כמעט  בהגבוההמדובר על הפרש , ל"י החישוב הנ"עפ

 . על גבי האריזההמודפסת 

החל לחשוד כי  הנוהאחרו,  מוזרת נראה למבקש, בכמות הקלוריות לפי תוצאת החישובההפרש העצו� .14

 .   אינו תוא� את תכולת המוצר בפועלאריזות הסימו� על גבי ה

ובה נתגלה כי כמות ) מ"אמינולאב בע(לבדיקת מעבדה  מוצר אריזה אטומה של הה שלחתהמבקש .15

 50(  מהמוצהר על גבי האריזה יותר2.5פי כמעט : היינו,  קלוריות113 גר� הינה $100הקלוריות ל

 ).קלוריות

 . לבקשה זו"5"כנספח ב " מצ2010/0812/בדיקת המעבדה מיו� צאות תו $

מוצר שונה וליתר הלקוחות  ה וסיפקה לההונתה אותהמשיבה  כי ה חשתהמבקש, בנסיבות אלו .16

 .מצדיקות הגשת תובענה ייצוגית זו, מיותר לציי�, נסיבות אלו.  מהמובטח

 
 

 ג. הטיעו* המשפטי

 כללי. 1.ג

הסדיר באופ� ממצה את הדיני� חוק תובענות ייצוגיות נועד ל .17

וכוללות בי� , 1המטרות שביסוד החוק מפורטות בו בסעי,  .החלי� על הגשת תביעות ייצוגיות בישראל
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מת� סעד ", "מימוש זכות הגישה לבית המשפט", "אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו"השאר את המטרות של 

 ".צה של תביעותהוג� וממ, ניהול יעיל"וכ� " הול� לנפגעי� מהפרת הדי�

חוק תובענות ייצוגיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בענייני�  .18

או בענייני� בה� נקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש תביעה , המנויי� בתוספת השניה לחוק

 :לחוק) א(3כאמור בסעי, . ייצוגית

בע  או בעני� שנקכמפורט בתוספת השניה לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה  "

 "בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית

התוספת השניה לחוק כוללת רשימה של עילות בה� נית� להגיש  .19

 : הרלוונטיתהיאלתוספת  1 ,סעיב ההקבוע ההעיל, לענייננו. תביעה ייצוגית

בי� א� , בקשר לעני� שבינו לבי� לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, תביעה נגד עוסק. 1"

  .התקשרו בעסקה ובי� א� לאו

 לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאי� להגיש 4סעי,  .20

 :לחוק) 1)(א(4רלוונטי סעי, , לענייננו. בקשה לאישור תביעה ייצוגית

המעוררת שאלות מהותיות , )א(3 אד� שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי� "

� הנמני� ע� קבוצת בני אד� של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברי– � בש

 ";אותה קבוצה

 להגיש בקשה לאישור תביעה תיעל מנת להיות זכא, כלומר .21

וכ� כי ,  עילת תביעה באחד הענייני� המנויי� בתוספת השניההל להראות כי עומדת תהמבקשעל , ייצוגית

וליישו�  .תובעי�התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת ה

וכי עילת התביעה מעוררת , ההמשיבעילת תביעה נגד  ה להראות כי עומדת לתהמבקשעל , לענייננו

 .שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל חברי קבוצת התובעי�

 לשכנע את תהמבקש תביעה ייצוגית על בשלב של הבקשה לאישור .22

עמדה . אי� להעמיד בהקשר זה דרישות מחמירותא/ ,  לכאורה עילת תביעה אישיתהש כי עומדת ל"ביהמ

$ לפסק19פסקה  (312) 2(ד נא"פ, טמפו' מ נ"מג* וקשת בע 2967/95א "כ/ השופטת שטרסברג כה� בע$על

 ):דינה

להיות ,  מבחינת נטל ומידת ההוכחה54 כי על המבח� למילוי התנאי� שבסעי� , נראה לי"

�ועליו לשכנע את בית , הנדרשי� מהתובעולגבי כל התנאי� , אחיד לכל סעיפיו המשניי

כי הוא ממלא , המשפט במידת הסבירות הראויה ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבד

שהראשונה בה� היא קיומה של עילה אישית , א ולענייננו54  אחר כל דרישות סעי� לכאורה

משו� שאלה , לעני� מידת השכנוע, אי� להעמיד דרישות מחמירות מדי). א(א54 ' כאמור בס

דבר העלול , עלולות להטיל על הצדדי� ועל בית המשפט עומס יתר בבירור הנושא המקדמי

לכפילות בהתדיינות ולרפיו� ידי� של תובעי� ייצוגיי� , לגרו� להתמשכות המשפט
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�את כל אלה יש למנוע על ידי קריטריו� מאוז� בנושא נטל ומידת ההוכחה . פוטנציאליי

שמצד אחד שלא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד שני לא יטיל , גיהנדרשי� מהתובע הייצו

  ".עליו נטל כבד מדי

חוק תובענות ייצוגיות קובע כי די בהוכחת , בנוגע להוכחת הנזק .23

 :לחוק) 1)(ב(4כאמור בסעי, . ברמה לכאוריתגרימה של נזק 

ראה כי  יהמבקשת די בכ% ש–) א(1בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� כאמור בסעי� קט� "

 ." נגר� לו נזקלכאורה

הקובע , לחוק) א(8התנאי� לאישור תביעה ייצוגית מנויי� בסעי,  .24

 :כי

  :א� מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א( .8

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל  )1(

  ;  תובענה לטובת הקבוצהויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו ב, חברי הקבוצה

תובענה ייצוגית היא הדר% היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות  )2(

 ;העני�

קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר%  )3(

 ;הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זה; הולמת

חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל  )4(

  .לב

הרי שהדיו� משלב זה יחולק , בהתא� להוראות שפורטו לעיל .25

 הלוכי נגר� , ההמשיב עילת תביעה אישית נגד תנראה כי עומדת למבקש, בשלב הראשו*. לשני שלבי�

 8, נעמוד על התקיימות התנאי� לאישור התביעה כייצוגית המנויי� בסעי, בשלב השני. לכאורה נזק

 .לחוק

  

  הפרת הסכ�. 2.ג

.  גר�$100 קלוריות ל50 מוצר המכיל הכי המשיבה הפרה את התחייבותה לספק ל, טע�ת תהמבקש .26

תו/ הפרה בוטה של ,  גר�$100 קלוריות ל113סיפקה למבקשת מוצר המכיל , בפועל, המשיבה

 .התחייבויותיה

חוזה נכרת בדר% של הצעה וקיבול לפי ", $1973ג"תשל, )חלק כללי (חוק החוזי� ל1סעי, בהתא� להוראות  .27

  ".הוראות פרק זה

 :באופ� הבא" הצעה" לחוק החוזי� מגדיר מהי 2סעי,  .28
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א� היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר ע� הניצע , פנייתו של אד� לחברו היא בגדר הצעה"

  ."כול שתהיה לציבורהפנייה י; בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה

לרכוש מוצר בהתא� למפרט הקבוע על , תובכלל זאת למבקש, המשיבה הציעה הצעה לציבור, לענייננו .29

 50המכיל  ילי חרי, כשר'רוטב צלרכוש ,  קיבול להצעהה ביצעת בעת רכישת המוצר המבקש.גבי האריזה

 .קלוריות

 .תחייבויותיה של המשיבה כלפי המבקשתומדובר ללא ספק בהפרת ה,  קלוריות113  המוצרמכיל, בפועל .30

 

  הפרת חובה חקוקה. 3.ג

 : לפקודת הנזיקי� קובע באופ� הבא63סעי,  .31

 למעט *מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי� חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק  )  א(

, נועד לטובתו או להגנתו של אד� אחר, לפי פירושו הנכו�,  והחיקוק*פקודה זו 

; מה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוו� החיקוקוההפרה גר

, א� החיקוק, אול� אי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

  .התכוו� להוציא תרופה זו, לפי פירושו הנכו�

א� לפי פירושו , לעני� סעי� זה רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני  )ב(

*הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובת� או להגנת� של בני

  .אד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו פלוני* אד� בכלל או של בני

ש העליו� על "עמד ביהמ, 139' בעמ, 113) 1(ד לז"פ, המועצה המקומית בית שמש' ועקני* נ 145/80א "בע .32

קיו� חובה המוטלת על המזיק ) א: (שהינ�, הפרת חובה חקוקההיסודות הנדרשי� לצור/ קיו� עוולת 

ההפרה ) ד(, המזיק הפר את החובה המוטלת עליו) ג(החיקוק נועד לטובתו של הניזוק ) ב(מכוח חיקוק 

 .הנזק אשר נגר� הוא מסוג הנזקי� אליו נתכוו� החיקוק) ה(גרמה לניזוק נזק 

) א(2סעי, . 1993ג "התשנ) סימו� תזונתי(ות הציבור הוראות תקנות בריאהמשיבה הפרה את , לענייננו .33

 :לתקנות קובע באופ� הבא

לא יאחסנו ולא יציגו למכירה אלא , לא ישווקו, לא ייבאו, לא ייצר אד� מזו� ארוז מראש  )א(

 ). סימו� תזונתי*להל� (א� כ� הוא מסומ� בסימו� תזונתי בהתא� לתקנות אלה 

  :קנות קובע באופ� הבאלת) א(3סעי, 

, הפחמימות, ותכולת החלבוני�, הסימו� התזונתי יפרט את הער% הקלורי של המזו�  )א(  

  .'בחלק א, השומני� והנתר� כמפורט בתוספת הראשונה

בהתא� לתקנות . התקנות מטילות על העוסק חובה לציי� את ערכי הסימו� התזונתי בצורה של טבלה .34

 : באופ� הבאהער/ הקלורי של המוצרמחשבי� את 
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) אנרגיה"(במלי� , לצד המספר, הער% הקלורי יבוטא ביחידות של קילוקלוריות ויסומ�  )א(

 ".קלוריות

  :חישוב הער% הקלורי ייעשה לפי מקדמי המרה כמפורט להל�  )ב(  

)1(   �  ; קילוקלוריות לגר�4 *חלבוני

  ; קילוקלוריות לגר�4 *פחמימות זמינות   )2(

)3(   �  ; קילוקלוריות לגר�9 *שומני

)4(   �  ; קילוקלוריות לגר�2.4 * רב כהליי

  ; קילוקלוריות לגר�3 *חומצות אורגניות   )5(

 . קילוקלוריות לגר�7 *כהל   )6(

  2.5פי בכ  קלוריות בכמות הגדולההמוצר מכיל בפועל. המשיבה הפרה את הוראות התקנות בריש גלי .35

 . מכמות הקלוריות המצויינת על גבי האריזה

, ואספקת מידע מלא בדבר מאפייני המוצר, ל הינה הגנה על הצרכ�"וראות הנכי תכלית הה, מוב� מאליו .36

 .הנדרש לש� צריכתו בדר/ מושכלת

$ קלוריות ל50 לרכוש מוצר המכיל נה נתכוותהמבקש.  לנזקי�תהפרת הוראות התקנות גרמה למבקש .37

 מות הקלוריותמכ 2.5כמעט בפי קלוריות בכמות הגדולה  מוצר המכיל הא/ בפועל רכש,  גר� בלבד100

 . המצויינת על גבי טבלת הערכי� הקלוריי� בשפה העברית

וכי ,  מוצר השונה לרעה בתכונותיו מהמובטחהכי נמכר ל, התנא ה5ו כי הה חשתהמבקש, בנסיבות אלו .38

ובפרט לעניי� כמות ,  הצרכניותהמוצרי� התואמי� את העדפותי לצרו/ ה זכות הבחירה שלהנפגע

,  היא לצריכה מאוזנת של מזו�ת המוצהרת של המבקשההעדפת, ורט לעיל כמפ.הקלוריות שבמוצר

 . מוצרי� דלי� ככל שנית� בקלוריותובכלל זאת

ומכא� שמתקיימי� כל ,  נגרמו בדיוק בדר/ אותה נתכוו� מחוקק המשנה למנועת של המבקשהנזקי .39

 .התנאי� להתגבשות עוולת הפרת חובה חקוקה

  

  הטעיה. 4.ג

 :ת הצרכ� קובע באופ� הבאלחוק הגנ) א(2סעי,  .40

בכתב או בעל פה או בכל דר% אחרת לרבות לאחר מועד ,  במעשה או במחדל–לא יעשה עוסק דבר 

  ...) הטעיה–להל� ( העלול להטעות צרכ� בכל עני� מהותי בעסקה –ההתקשרות בעסקה 

בזק ' ארד שלו
 נ 2837/98א "עעל מהות עוולת ההטעיה נאמרו הדברי� הבאי� ב .41

 :608, 600) 1(ד נד"פ, מ"לתקשורת בע החברה הישראלית

) או המוסתרי�(ההטעיה נוצרת כאשר קיי� פער בי� הדברי� הנאמרי� . הטעיה היא הצהרה כוזבת"

ר% של מצג שווא הטעיה במעשה על ד, האחת: הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות. לבי� המציאות
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גילוי פרטי� מקו� *אי: קרי, הטעיה במחדל, השנייה; הכולל פרטי� שאינ� תואמי� את המציאות

� ". שיש חובה לגלות

 מאשר מקו� בו מסומ� הפרט המהותי ביותר אי� הטעיה ברורה יותרטע� כי ת תהמבקש .42

 המדובר לענייננו ה� .ריזהבאופ� שגוי ומסול, עלי גבי הא) כמות הקלוריות(במסגרת הסימו� התזונתי 

 ).המנעות מסימו� הנתו� הנכו�(וה� במחדל ) סימו� נתו� שגוי(בהטעיה במעשה 

 על הער/ הקלורי הרשו� על גבי כהוהסתמ,  עקב המצג המטעההת הוטעתהמבקש .43

ה יו� הכמות הנכונה של הקלוריות היצ,  למע� הסר ספק.ובעת צריכת המוצר, האריזה בעת רכישת המוצר

 .התאו לכל הפחות לצרו+ את המוצר בכמויות פחותות ממה שעש, ת להעדי, מוצר אחרלמבקש �גור

  

  תהנזקי� שנגרמו למבקש. 5.ג

 . ונזק שאינו ממונינזק ממוני נגר� תלמבקש .44

) וטוב פחות( מוצר שונה ה רכשתהמבקש, הנזק הממונילעניי�  .45

 $4בחישוב ל.  ממחיר המוצר20% את הנזק הכלכלי בגובה כה מעריתהמבקש.  לרכושנהממה שנתכוו

 . 11.127 הרי שס/ הנזק הינו 7 13.90המוצר בעלות של רכישות של 

 מפגיעה באוטונומיה ה סבלתהמבקש, הנזק שאינו ממונילעניי�  .46

לרבות ,  הברורה של כל צרכ� וצרכ�והעדפת.  לצרו/נה מוצר שונה מזה שנתכווכהוצר, של הרצו�

 . במסגרת שמירה על תזונה מאוזנת קלוריות נמוכה ככל שאפשר היא לרכישת מוצר ע� כמות,תהמבקש

 $100 קלוריות ל50רכשה מוצר שאמור היה לאחוז , תהמבקש .47

 .המדובר ללא ספק בפגיעה חמורה באוטונומיה של הרצו�.  גר�$100קלוריות ל 113ובפועל כולל , גר�

רגשות כעס ,  עוגמת נפש רבהתקש המבהובכלל זאת חש, כמו כ� נלוו לפגיעה באוטונומיה רגשות נלווי�

 . מזו�או יבואני/ ווזע� ואובד� אמו� ביצרני

' תנובה נ 1338/97א "בענאמרו הדברי� הבאי� , לגבי ראש נזק זה .48

  :השופטת נאור' כבבידי , 682, 672) 1(פד נז, ראבי

ל ע, הנזק הלא ממוני שהתובע טוע� לו מאופיי� בתחושת הגועל הנובעת מכ% שמדובר בסיליקו�

. פיצוי*נזק מסוג זה הוא לכאורה נזק בר, לדעתי. כל המטע� האסוציאטיבי המלווה חומר זה

אנו . הטעיה בדבר תכולת החלב במקרה זה היא לכאורה בגדר פגיעה באוטונומיה של הפרט

 מי .זכות� של צרכני� היא לקבוע מה יכניסו לפיה� ולגופ� וממה יימנעו. עוסקי� במוצר מזו�

, ויסתבר לו בדיעבד שהמזו� שהוצג תו% הטעיה איננו כזה, צרו% רק מזו� כשרשרוצה למשל ל

והתברר לו , כ% יחוש ג� מי שצור% רק מזו� אורגני. יחוש תחושת גועל ופגיעה באוטונומיה שלו

מי שמבקש לקנות חלב דל שומ� דווקא לא . שמזו� שפורס� כמזו� אורגני איננו כזהבדיעבד 

בכל המקרי� הללו . ולהפ%, תו% הטעיה חלב שבו שיעור השומ� גבוהיסכי� ע� כ% שימכרו לו 
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א� שאי� , ישנה פגיעה באוטונומיה של הפרט, ובמקרי� רבי� אחרי� שנית� להעלות על הדעת

העדפות , לכל צרכ� וצרכ� העדפות בנוגע למזונותיו. עמה נזק גו� או סכנה ממשית לנזק גו�

זה , אכ�. �אמי� בה כדר% לחיי� נכוני� או בריאיהמבטאות לעתי� את האידאולוגיה שהוא מ

לא נגר� ; מה קרה א� אכלת מזו� שאינו כשר: שאינו שומר כשרות יוכל לומר לשומר הכשרות

לא זו השקפתו של מי שמבקש לשמור על כשרות או לאכול רק מזו� אורגני או מזו� . ל% כל נזק

 .דל שומ�

  ):דינה$לפסק 13בפסקה (יה 'השופטת פרוקצ' וכ/ קבעה כב

בענייננו מדובר בהוספת מרכיב לדבר מאכל תו% הפרת חובת התק� הרשמי בלא שהצרכ� ידע את דבר "

. קיומו של אותו מרכיב במזו� שצר% ובמציאות דברי� שבה אותו תוס� מזו� איננו מזיק לבריאות

לכ� הטבעי של לשאלה באיזו מידה עוגמת נפש של צרכ� במצב דברי� זה היא בבחינת נזק הנובע ממה

�אכ� עשויי� להיות מצבי� קיצוניי� שבה� הטעיה . רצה מעור אחדאי� תשובה אחידה אשר קו, הדברי

עשויה להיות בעלת חשיבות מיוחדת , ג� כשאי� בה� נזק בריאותי, לגבי מרכיביו של מוצר אכילה

�מבחינת השקפת עולמו או עקב קיומה של העדפה , למשל מבחינה ערכית, לצרכ� מהיבטי� שוני

 �כ% למשל הצגת מוצר אכילה . לצור% השגת תכלית ספיציפיתמוגדרת למוצר בעל מרכיבי� מסוימי

שומ� בעוד *או הצגת מוצר כדל, או הצגת מזו� כמזו� אורגני א� שאינו כזה, ככשר א� שאינו כשר

 אלה עשויות במקרי� מסוימי� להוליד נזק לא ממוני שנית� לומר במידת –שומ� *שלמעשה הוא רב

בסוג . � הרגיל של הדברי� כתוצאה ישירה מעוולת הנתבעודאות כי הוא נגר� באורח טבעי ובמהלכ

 בי� העדפה שמקורה –הצרכ� העדפה ברורה ומוגדרת למוצר בעל אפיו� מסוי�     מקרי� אלה מצויה בלב

ובי� העדפה הבנויה על תכלית לשלוט ובי� העדפה הבנויה על תכלית לשלוט ובי� העדפה הבנויה על תכלית לשלוט ובי� העדפה הבנויה על תכלית לשלוט  בי� העדפה הנובעת מערכי טבעונות, עול� בערכי דת והשקפת

פגיעה בהקשרי� אלה בזכותו של הצרכ� . יוצא באלה ענייני�יוצא באלה ענייני�יוצא באלה ענייני�יוצא באלה ענייני�וכוכוכוכ, , , , בהיק� הקלוריות הנצרכות מהמזו�בהיק� הקלוריות הנצרכות מהמזו�בהיק� הקלוריות הנצרכות מהמזו�בהיק� הקלוריות הנצרכות מהמזו�

ונזקו הכללי מפגיעה זו , לבחור את המוצר הראוי בעיניו היא פגיעה ממשית בתחו� העדפותיו כפרט

  .אינו קשה להוכחה

קיומה של העדפה מוגדרת וברורה של הצרכ� לרכוש מוצר בעל איכויות מוגדרות עשוי לתת בידו כלי 

. ע את נזקו מהמשווק על הפרת חובתו שלא להטעותו לגבי תכונותיו של המוצר הנרכשלגיטימי לתבו

השותפי� , עילה מסוג זה עשויה במקרי� מתאימי� ג� להצדיק תובענה ייצוגית אשר את בני קבוצתה

והתשובה לו קשה ומורכבת , אול� המקרה שלפנינו הוא שונה. נית� להגדיר בלא קושי מיוחד, לתובענה

  ."יותר

 בגי� הפגיעה באוטונומיה ה את הפיצוי המגיע לה מעמידתהמבקש .49

 . 36.127כ� על ס/ $ עומד עלת של המבקשהס/ נזקי.  257על ס/ 

 

  הגדרת הקבוצה והסעדי� המגיעי� לחברי הקבוצה. 6.ג

 :קבוצה התובעי� הוגדרה בפתיח לבקשה זו באופ� הבא .50
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 ,,,,מסמוטסאקור� בתאילנדמסמוטסאקור� בתאילנדמסמוטסאקור� בתאילנדמסמוטסאקור� בתאילנד, , , , יי אינטרפוד טמבול בנבוריי אינטרפוד טמבול בנבוריי אינטרפוד טמבול בנבוריי אינטרפוד טמבול בנבורסורסורסורסורמתוצרת "  חרי� כשר חרי� כשר חרי� כשר חרי� כשרילי' צרוטברוטברוטברוטב"כלל רוכשי המוצר 

 ....י המשיבה"המיובא ע

לתק� להורות למשיבה (ש הנכבד יתבקש לפסוק לטובת חברי הקבוצה צו עשה "ביהמ, כפי שיובהר להל� .51

 .וכ� פיצוי כספי) את אריזת המוצר

עת הרחב חברי הקבוצה סעדי� בהתא� לשיקול הד ותהמבקשש הנכבד מתבקש לפסוק לטובת "ביהמ .52

' שהי נ 1065/05א "בת השופט בנימיני 'כפי שפסק כב. ש הנכבד במסגרת תובענה ייצוגית"המוענק לביהמ

 ):14.2.08נית� ביו� , פורס� בנבו (תדירא*

הגדרת השאלות המשותפות לכלל חברי הקבוצה מצריכה בירור של הסעדי� המבוקשי� בבקשה 

להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� אישור להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� אישור להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� אישור להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� אישור מגמת החוק החדש מגמת החוק החדש מגמת החוק החדש מגמת החוק החדש . לאישור התובענה הייצוגית

מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה , , , , התובענה הייצוגית ודר% ניהולההתובענה הייצוגית ודר% ניהולההתובענה הייצוגית ודר% ניהולההתובענה הייצוגית ודר% ניהולה

מת� פיצוי כספי או "ואלו כוללי� ,  לחוק ד� בסעדי� שנית� לפסוק בתובענה ייצוגית20סעי� . ייצוגיתייצוגיתייצוגיתייצוגית

  :לחוק קובע) ג(20סעי� . 20שבסעי� בהתא� להוראות , "סעד אחר לחברי הקבוצה

אינו מעשי בנסיבות , כול� או חלק�, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

בי� משו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבירה ובי� מסיבה , העני�

או , כולה או חלקה, רשאי הוא להורות על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה, אחרת

  ".כפי שימצא לנכו� בנסיבות העני�, הציבורלטובת 

  

   ולסעד הצהרתיצו עשהל דרישה

 בהתא� המוצרת  אריזלתק� אתהמורה למשיבה , עשהבית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לית� צו  .53

  .לחיקוקי� המפורטי� לעיל

שופט ה' כפי שנקבע בידי כב. סעד שכזה הינו אפשרי וא, ראוי בהתא� להורות חוק תובענות ייצוגיות .54

 ):15.1.2009, נבו( מ"בע לבטוח חברה מגדל' נ טל גינדי 21177/04 )א"ת (א"בשבאלטוביה 

הפרו המשיבות את חובת הגילוי היזו� המוטלת עליה� בכ% שלא הסבו את תשומת , כפי שנקבע לעיל"

ל כי בעת השרות כפופה יכולת ניצול הפוליסות להוראות רשויות "לב� של המבוטחי� המשרתי� בצה

יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על , , , , לפיכ%לפיכ%לפיכ%לפיכ%. הצבא

� ...יקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותהיינו תהיינו תהיינו תהיינו ת, , , , יד�יד�יד�יד

. לא נותר אלא לקבוע כיצד על המשיבות למלא אחר חובת הגילוי הייזו� בקשר ע� הוראות הדי� הצבאי

היינו , ני מועדי הזמ� הרלוונטיי� למידע נשוא התובענהיש להתייחס לנדרש מהמבטח בש, באשר לכ%

 –ראשית . בשלב עובר לכריתתו של הסכ� הביטוח ובמהל% תקופת הביטוח עובר לגיוסו של המבוטח

, במשמעות שנית� למונח זה בדי� הביטוח, "בולטת"לכלול בפוליסת הביטוח פיסקה , על המשיבות

וליסה כפו� בעת השרות הצבאי להוראות הצבא המפנה את תשומת לב המבוטח כי השימוש בפ

�במועד ,  על המבטח ליידע את המבוטח לקראת מועד גיוסו הצפוי–שנית . המשתנות מפע� לפע
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כי אופ� השימוש בכיסוי הביטוחי מושפע , שמאפשר ביטול ההתקשרות מבחינת גבית תשלומי הפרמיה

  ..מהוראות הצבא

  : להחלטה10בפסקה , )נבו, 17/11/2009( מפעל הפיס' נ' אחשור ו 9386$03$09צ "תבוכפי שנקבע ג� 

"� במסגרת ציווי הוא בה המבוקש שהסעד בעילה להכיר ראוי משפטית מדיניות מבחינת הא

 נועד אשר ייצוגית בתובענה" הטהור "הסעד התגלמות הוא ציווי של סעד לכאורה? ייצוגית תובענה

 עושה התובע כי הטוע� לטעו� יכול זאת ע�. כס� * נועניי ואי� כולו לציבור ציבורי שירות לעשות

 ומותיר ציווי של בסעד מסתפק הוא, כספית בתביעה לקבוצה נזק להוכיח הקושי נוכח, קלה מלאכתו

 בית מעשה יהווה הציווי בעניי� שינת� די� פסק כ� כמו. הפיצוי שהוא ממשי סעד ללא הקבוצה את

 זכות תוכר כ� א� אלא (כספית אישית תביעה להגיש מה� וימנע הקבוצה חברי את שיכבול די�

 היא התשובה). ייצוגית תובענה במסגרת זו אפשרות לעניי� דעה מביעה ואינני * סעדי� לפיצול

 חוקב) א(8 סעי� (ייצוגית כתובענה אותה לאשר א� תביעה כל לגבי דעת שיקול המשפט שלבית

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

 על עונה שהוא ככל, כשלעצמו חשוב הצו" שעושה "הציבורי השירות א� * לשקול המשפט בית

 יוכל ולא ציווי של לסעד בתביעה התביעה הגשת תותר לא שא�; ייצוגיות תובענות חוק מטרות

 להבדיל (אזרחי הלי% ימצא לא, הפסיקה של המגבלות עקב, פיצוי של בסעד לתבוע ייצוגי תובע

    ;ייצוגית תובענה להגיש זכות עומדת שבגינ� די� הוראות לאכו� שיוכל) פלילי או מנהלי מהלי%

 הואיל ציווי למת� ייצוגית תובענה במסגרת שלא אישית תביעה להגיש יטרח לא הבודד שהצרכ�

 לזכות עשוי שהוא הכספי הפיצוי לעומת מאד גבוהות זו מעי� תביעה בהגשת הכרוכות וההוצאות

 ".בו

  

  לסעד כספי דרישה

מ� הראוי לציי� כי בהתא� לחוק תובענות , הנזקחישוב לעניי�  .55

אי� צור/ להוכיח בפועל את . ייצוגיות הרי שבשלב בקשת האישור יש להוכיחו ברמה לכאורית בלבד

' אי שאול נש 1065/05. א.השופט בנימיני בת'  כפי שקבע כב.שיעור הנזק שנגר� לכלל חברי הקבוצה

 : להחלטה31בפסקה ) 14.2.08, "נבו"פורס� ב (תדירא*

"  יראה כי לכאורה נגר� לו נזק יראה כי לכאורה נגר� לו נזק יראה כי לכאורה נגר� לו נזק יראה כי לכאורה נגר� לו נזקהמבקשתהמבקשתהמבקשתהמבקשתדי בכ% שדי בכ% שדי בכ% שדי בכ% ש " " " "כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק " 

. אי� צור% להראות נזק שנגר� לכאורה לכל חברי הקבוצה, בשלב זה). לחוק) 1)(ב(4סעי� (

כי בית המשפט יאשר תובענה ייצוגית , לחוק) 2)(ג(8ה סעי� מור, בניגוד לדי� היש�, זאת ועוד

אלא שבמקרה זה יורה בית המשפט ; המבקשתג� כאשר לא הוכחה עילה אישית לכאורה של 

 ."על החלפת התובע המייצג

 . 36.127 פורט לעיל ועומד על ס/ ת של המבקשהנזק .56

 לערו/ חישוב מדויק של נזק� של כלל ת של המבקשהאי� ביכולת .57

 . המכירות של המשיבהתכמו מידע מדויק אודות תמבקששכ� אי� בידי ה ,רי הקבוצהחב
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 :חישוב הנזק מבוסס על ההנחות השמרניות הבאות .58

 . השני� האחרונות3 המוצר נמכר לפחות במהל/ ת של המבקשהלמיטב ידיעת  )א(

כ סכו� המכירות "ובסה ליחידה7  13.90 במחיר יחידות 80,000מהמוצר נמכרו   )ב(

 .  1,112,0007ו הכולל הינ

 .  רוכשי� של המוצר20,000 $כ ב"כ/ שמדובר בסה  יחידות4כל אד� בממוצע רכש   )ג(

ואילו הפיצוי בגי� הפגיעה ,  222,4007כ� על ס/ $הפיצוי בגי� הנזק הכלכלי עומד על  )ד(

 . 7 500,000באוטונומיה עומד על ס/ 

 . 722,4007 ס/ הפיצוי לכלל חברי הקבוצה עומד על ס/  )ה(

יתבצע הלי/ גילוי ,  אישור התובענה כייצוגיתלאחר מועד .59

ולאחריו נית� יהיה לחשב , ובכלל זאת יימסרו בידי המשיבה דוחות של רואה חשבו�, מסמכי� מסודר

  .בצורה מדוייקת יותר את הנזק המצרפי אשר נגר�

לחוק ) א(20סעי, , י חברי הקבוצה"באשר להוכחת הנזק ע .60

 :ת� פיצוי לחברי הקבוצה באופ� הבאתובענות ייצוגיות קובע בהקשר של מ

לטובת הקבוצה שבשמה , כולה או חלקה, הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית  )א(

רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי , כולה או חלקה, נוהלה התובענה הייצוגית

לפי , הוראה כמפורט להל�, בי� השאר, כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה  להורות

ד שלא יהיה בכ% כדי להכביד במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה ובלב, העני�

  :או על בעלי הדי�

לכל , בשיעור ובאופ� שיקבע, על תשלו� פיצוי כספי או על מת� סעד אחר )1(

 ;אחד מחברי הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

 ;;;;על כ% שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ% שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ% שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ% שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר ))))2222((((

על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל ועל אופ� חישוב חלקו של כל חבר  )3(

ובלבד שסכו� הפיצוי הכולל נית� לחישוב מדויק על יסוד הראיות , קבוצה

הורה בית המשפט על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל ; שבפני בית המשפט

באופ� יחסי , רשאי הוא להורות בדבר חלוקה בי� חברי הקבוצה, כאמור

לא דרש , אחד או יותר, של יתרת הסכו� שתיוותר א� חבר קבוצה, יה�לנזק

לא אותר או שלא נית� , לא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעד, את חלקו

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל פיצוי כספי , לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת

נותרה יתרת סכו� ; או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע לו

יורה בית המשפט על העברתה לאוצר ,  החלוקה לחברי הקבוצה כאמורלאחר

 ".המדינה
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ש לקבוע "החוק קובע מנגנו� גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמ .61

יתרת ) 3)(א(20כאשר בהתא� לסעי, , כיצד נית� יהיה להוכיח את נזק� האישי של החברי� בקבוצה

חברי חלק מבמידה ויתגלו קשיי� באיתור , �חליפיל . תועבר לאוצר המדינה– אשר לא יידרשו –הכספי� 

 :לחוק) ג(20הקבועי� בסעי, " הפיצוי לטובת הציבור"נית� יהיה לייש� את עקרונות , קבוצת התובעי�

אינו מעשי בנסיבות , כול� או חלק�, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

ת סבירה ובי� מסיבה בי� משו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלו, העני�

או , כולה או חלקה, רשאי הוא להורות על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה, אחרת

  ".כפי שימצא לנכו� בנסיבות העני�, לטובת הציבור

דינה של $פסיקת סעד לטובת הציבור הוכרה ג� כסעד ראוי בפסק .62

 ):687' בעמ (ראבי' תנובה נכבוד השופטת נאור בעני� 

כפי , ה� שאלות שיש ביניה�" הקבוצה" הגדרתה של שאלת הסעד ושאלת"

בית המשפט עמד בצדק על כ% שאי� דרכ� של צרכני� . קשר גומלי� הדוק, שנראה

ויהיה קושי במשפט עצמו בהבאת ראיות בידי , לשמור קבלות בגי� רכישת החלב

�נראה לי שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חברי הקבוצה . תובעי� פוטנציאליי

  ...כ� יתעורר הוא שייקבע פיצוי לטובת הקבוצה או לטובת הציבורשסביר שא

ועמדתי היא שג� בתביעות לפי , לבית המשפט סמכות רחבה לקבוע את הסעד

  ."חוק הגנת הצרכ� נית� לקבוע סעד לטובת הציבור או סעד לטובת הקבוצה

 

  התקיימות יתר התנאי
 לאישור התובענה כייצוגית. ד

לחוק ) א(8 כייצוגית קבועי� בסעי, התנאי� לאישור תובענה .63

 :הקובע באופ� הבא, תובענות ייצוגיות

  :א� מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א(. 9"

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל  )5(

  ;  הויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצ, חברי הקבוצה

תובענה ייצוגית היא הדר% היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות  )6(

 ;העני�

קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר%  )7(

 ;הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זה; הולמת

וינוהל בתו� קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג  )8(

  ".לב

 .להל� נעמוד על התקיימות תנאי� אלו כסדר� .64
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  שאלות משותפות מתקיימות

התנאי הראשו� לאישור התביעה הייצוגית הינו כי התובענה  .65

 . של עובדה ומשפט– לכלל חברי הקבוצה –מעוררת שאלות משותפות 

מ� הראוי להבהיר כי אי� כל הכרח בדרישה לזהות בכלל השאלות  .66

א "ברענקבע   לכ/ למש.  ודי בכ/ ששאלות מרכזיות ה� משותפות לכלל חברי הקבוצה,המשותפות

  :276) 5(ד נה"פ,  שמש נגד רייכרט8332/96

אי� לפרש את הדרישה לקיומ� של שאלות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה "

�דרישה של . כדרישה לזהות מלאה בכל השאלות הטעונות הכרעה לגבי כל קבוצת התובעי

תסכל את תכלית , עובדתיות כמשפטיות, ות מוחלטת בכל השאלות הטעונות הכרעהזה

יש לאמ1 , לפיכ%. התובענה הייצוגית ותהפו% את השימוש בה למשימה בלתי אפשרית

תהיינה משותפות לחברי , העומדות במוקד הדיו�, גישה לפיה די בכ% שהשאלות העיקריות

 לפסק 15פסקה ." (בשאלה משנית זו או אחרתואי� נפקא מינא א� מתקיי� שוני , הקבוצה

  ")כה�*שטרסברג' דינה של כבוד השופטת ט

  :באופ� הבא, 774) 5(ד מט" פ טצת נגד זילברש�4556/94א "נקבע ברעש וראה בנוס, את

די בכ% שהיסוד .  אי� כל צור% שכל השאלות המתעוררות ביחס לקבוצה תהיינה משותפות"

 *א� יש לאחד מהקבוצה עניי� שהוא מיוחד לו . תדיינותהמשות� מהווה מרכיב מהותי בה

, אשר יבוא לאחר סיו� השלב הקבוצתי,  נית� לבררו בשלב האינדיווידואלי*כגו� נזק מיוחד 

� לפסק דינו של כבוד הנשיא 12פסקה ." (ולאחר שנקבעה בו שאלת האחריות של הנתבעי

  .)ברק' א

 שאלות רבות איש לא יחלוק כי התובענה מעוררת, לענייננו .67

 :בי� היתר מדובר בשאלות המשותפות הבאות. המשותפות לכלל חברי הקבוצה

הפרת מכח  וזאת ,ה כלפי המשיבותת זהומשפטיות עיללחברי הקבוצה עומדת   )א(

 . ועילת ההטעיהעוולת הפרת חובה חקוקה, הסכ�

. מרבית� של הצרכני� במשק כיו� הינ� כאלה אשר הפ� הבריאותי חשוב לה�  )ב(

, קר של המכו� לגיאוקרטוגרפיה שנער/ עבור המועצה הישראלית לצרכנותעל פי ס

בוחני� את טבלת הסימו� התזונתי הצהירו כי חלק ניכר מכלל הצרכני� במשק 

 .על גבי מוצרי� ובפרט את הער/ הקלורי של המוצר

 . לבקשה זו"6"כנספח ב "העתק תוצאות סקר מטע� המכו� לגיאוקרטוגרפיה מצ $

ונית� לכמתו באופ� זהה לכל חבר , רי הקבוצה נגר� באופ� זההלל חבכנזק� של   )ג(

 .בקבוצה
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אשר יזכו , הכרעה בפסק די� לטובת הקבוצה תשרת את עניינה של כלל חבריה   )ד(

ותוביל ,  ואכיפת הדי�ההכרעה תשרת היטב את תכלית ההרתעה, כמו כ�. לפיצוי

 .לסימו� המוצרי� כדי� במקרי� עתידיי�

  

  

  דר/ יעילה והוגנתה

התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר/ ההוגנת  .68

 .והיעילה להכריע בסכסו/ בנסיבות העניי�

המפורטות בו בסעי, , מ� הראוי לחזור ולציי� המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות, בהקשר זה .69

, "ה לבית המשפטמימוש זכות הגיש", "אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו"וכוללות בי� השאר את המטרות של , 1

יש באישור , לענייננו".הוג� וממצה של תביעות, ניהול יעיל" וכ� "מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�"

 .ל בכללות�"התביעה הייצוגית כדי להגשי� את המטרות הנ

 ומעוולי� – ההמשיב של התיש בהגשת תביעה ייצוגית זו בכדי לתרו� משמעותית להרתע, ראשית .70

 . ע בצורה חמורה בציבור במקרי� כדוגמת המקרה נשוא תובענה זו מלפגו– הכדוגמת

. התובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות� לפיצוי של חברי הקבוצה כלפי המשיב, שנית .71

 אי� די בו על מנת לתמר+ תובע לפתוח בהלי/ משפטי מורכב ומסוב/ כנגד גופי� התביעה דנ�סכו� 

'  טצת ואח4556/94א "ברעוראה בהקשר זה את הדברי� שנאמרו , ההמשיבעוצמתיי� במיוחד כדוגמת 

 .784' בעמ, 774) 5(ד מט "פ, 'זילברש� ואח' נג

  

   ותו� לבייצוג הול�

כלכליי� הנדרשי� לש� ניהול האמצעי� ה תבעל ה הינתהמבקשהרי ש, לעניי� הייצוג ההול� .72

 'ד כה� ישראלי ושות"ממשרד עוכה� ד שלומי "או עו/ו  אמיר ישראליד" עוי"ע יוצגת תהמבקש. ההלי/

 להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על מנת לממש את זכויות החברי� י�המבטיח

 . ההמשיבבקבוצה כלפי 

 . הצרכניותתוי הייצוגותב בתחו� התובענ בעל נסיו� רוהינד ישראלי "עו

 ממעשיה של ה אשר נפגעתבקשהמלב בידי $הרי שתביעה זו הוגשה בתו�, הלב$לעניי� דרישת תו� .73

 מפני מעשי� דומי� ה וכ� לפעול על מנת להרתיע את המשיבה לזכות בפיצוי המגיע לנתומעוניי ההמשיב

מ .נקבע בה, כ/ למשל. הפסיקה קבעה כללי� מקלי� לעניי� דרישת תו� הלבמ� הראוי לציי� כי  .בעתיד

  : כי)פורס� בנבו (תנובה' ראבי נ 141/95
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כמו עורכי , וא� נמנע מ� המומחי� לדבר, ב אי� משמעה דרישה לאלטרואיז�דרישת תו� הל"

ידי *לעודד אכיפה אזרחית על,  תמצא מטרת החוק*לטפל באופ� רווחי בתביעות צרכניות, הדי�

 �  ." מסוכלת–הצרכני

 :נקבע כי) פורס� בנבו (על�אל' זילברשלג נ 1440/98א "בבש

� על גבול אי החוקיות ונראה שלא די בהתנהגות חוסר תו� הלב צרי% שיתבטא ביסודות שה

 .רשלנית גרידא של התובע בכדי לשלול את תו� ליבו

הנשיא ברק ' י כב" נקבע ע778, 774 )5(ד מט "פ, 'נגד זילברש� ואח' ת ואח.צ.ט  4556/94א "ברע, בדומה

  :כי

ובענה הייצוגית עניי� כשירות התובע איננו יכול להפו% עיקר וכל מה שיש לבדוק הוא הא� הת"

  " או רצו� לסחוט פשרה, פגיעה בחברה המתחרה: הוגשה מתו% מניעי� פסולי� כגו�

  

ש הנכבד לעשות שימוש "ביהממכל האמור לעיל מתבקש  .74

 : ולהורות כדלקמ�בסמכותו

לדו� בה ולהכריע בה לטובת , לאשר את ניהול התובענה כתובענה כייצוגית   )א(

 . וחברי הקבוצההמבקשת

 .דרכי� להוכחת נזק� של יחידי הקבוצהלהורות על ה  )ב(

להוציא צו המורה למשיבה לתק� לאלתר את טבלת הערכי� הקלוריי� על   )ג(

 .גבי אריזות המוצר

 .ח"ש 722,400 בס/ כולללפסוק לטובת חברי הקבוצה פיצוי   )ד(

 ה על עצמה נטל� בגי� הטרחה והסיכו� אותתלפסוק פיצוי מיוחד למבקש  )ה(

 .למע� חברי הקבוצה

תשלו� שכר טרחה לעורכי הדי� המייצגי� וזאת באחוזי� להורות על   )ו(

מ "והכול בתוספת מע, משווי הפיצוי הכולל שייפסק לטובת חברי הקבוצה

 .כדי�

  

       _______________                              _______________    

  ד"עו, שלומי כה�                                                          ד "עו,   אמיר ישראלי         

  המבקשתכ   "ב


