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 13/07/2010  
  
  ,לכבוד

  מנהל בתי המשפט 

  , 22כנפי נשרי� ' רח

  95464ירושלי� 

  

  נ.ג.א

  

   הודעה על הגשת תובענה ייצוגית :הנדו�

  

1.  �מ להודיע על " מתכבד הח2006�ו"תשס, חוק תובענות ייצוגיותל) א(6בהתא� לסעי

מחוזי בירושלי� כמפורט ההגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית בבית המשפט 

07�15469צ "מ ת"שטראוס גרופ בע' נבורמד  :להל��10.  

 

אי הסרת רישו% השעבודי% אשר נרשמו לטובת המשיב בעניינה של תובענה זו הוא  .2

בניגוד ,  במרשמי� השוני� וזאת לאחר שההלוואה סולקהכבטוחה להלוואה

 � בלתי הטלת הוצאות באופ�וכ� ב, )ות ללקוחשיר(א לחוק הבנקאות 9להוראות סעי

  .חוקית של כספי� עבור הטיפול בבקשה להסרת רישו� השעבודי�

 

 .מצור� להודעה זוהעתק הבקשה  .3

                                          

  

  

  ,בכבוד רב ובברכה

  ד"עו, אס' פינק                                                            
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  בבית המשפט המחוזי 

  בירושלי%
  

07�15469 צ"ת  �10  
  

  :בעניי(
  

  
  
  
  026807388: ז. רפאל בורמד ת.1

  

   נתבע/המבקש    
  

   47378ר .ד אס� פינק מ"כ עוה"י ב"ע  
  16958ר .או טלי אית� מ/ ו15042ר .או יעקב פינק מ/ו

  94230ירושלי� , 34ב� יהודה ' מרח
  02-6248710: פקס, 02-6248701: טלפו�

  il.co.pinklaw@asaf: ל"דוא
  
  

  

    
                 ��נגד  

  
  

  

  520003781 צ. חמ"שטראוס גרופ בע. 1  
  194ד .ת, 49הסיבי� ' רחמ

  49517פתח תקווה 
  

  

  נתבעת/המשיבה    
  

  
  
  

  

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

2006�ו"תשס, לפי חוק תובענות ייצוגיות  

  

  

  :בית המשפט הנכבד מתבקש כדלקמ(
: להל�( לבקשה 'Aכנספח לאשר את התובענה הייצוגית המצורפת לבקשה זו   .א

�ו"סתש, חוק תובענות ייצוגיותבהתא� להוראות , כתובענה ייצוגית) "התובענה"

בכל שינוי שבית המשפט הנכבד יחליט עליו ביחס , )"חוק התובענות":להל� (2006

  .לבקשה

  Aנספח 

שמה תנוהל לחוק התובענות כי הקבוצה שב) א(14וסעי� ) א(10לקבוע לפי סעי�   .ב

דנונה "התובענה הייצוגית תהיה כלל לקוחותיה של המשיבה אשר רכשו את המוצר 

47� כפי שיפורט להל� בסעי, "פקא�. 

 וכי יכי המבקש יהיה התובע הייצוג, נותלחוק התובע) 2)(א(14בהתא� לסעי� , לקבוע  .ג

 .כוח הקבוצה הכללית המוצעת לייצוג-כוח� בבקשה זו יהיו באי-באי
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 :עילות התובענה ה( כדלהל(לחוק התובענות כי ) 3)(א(14לקבוע לפי סעי�   .ד

 עיצוב  המשיבה על ידי– חוק הגנת הצרכ(ל 2 לפי סעי� הטעייה )1

וכ� הכיתוב , כינוי בש� זה" דנונה בר פקא�"אריזתו של המוצר 

על גבי האריזה הטעתה את לקוחותיה לחשוב כי המוצר מכיל 

דבר זה מהווה תכונה . בעיקרו פקא� בעוד בפועל הדבר אינו כ/

 .מהותית של הנכס

, חוק עשיית עושר ולא במשפט לפי עשיית עושר ולא במשפט )2

על ידי ) "חוק עשיית עושר ולא במשפט" :להל� (1979�ט"תשל

ההטעיה גרמה המשיבה ללקוחות רבי� וכ� למבקש לרכוש את 

המוצר אשר לא היה נרכש אילולא אופ� שיווקו המטעה של 

שלשלה לכיסה המשיבה כספי� רבי� שלא , באמצעות כ/. המוצר

 .כדי�

ובענות וכי לחוק הת) 4)(א(14לקבוע את הסעד לתביעה ייצוגית זו בהתא� לסעי�   .ה

ה� הלקוחות אשר רכשו את המוצר , פיצוי כלל חברי הקבוצההסעד יהיה בדר/ של 

בשווי מחירו של , והוטעו לחשוב שמרכיבו העיקרי הינו פקא� ולכ� רכשו את המוצר

 . להל�52 בסעי� בנוס� לסעדי� המפורטי� זאת. המוצר

ת המשפט הנכבד לקבוע כי ההחלטה בבקשה זו תפורס� באופ� שייקבע על ידי בי  .ו

 � . לחוק התובענות25בהתא� לסעי

 .בגמול למבקשי� ובשכר טרחה לבאי כוח�, לחייב את המשיב בהוצאות התובענה  .ז

  

לא הגשת בקשה זו  נכו� ליו� , כ המבקשי� בפנקס התובענות הייצוגיות"לפי בדיקת ב

ת נרשמה בקשה או תביעה המעלה שאלות מהותיות בעובדה או במשפט הדומות לשאלו

  .נשואות תובענה זו בפנקס התובענות הייצוגיות

  

  כללי

 

בהטעיית לקוחותיה של המשיבה על ידי פרסו� תמונה על עניינה של תובענה זו הוא  .1

כינוי המוצר בש� , כמו כ�. אשר שונה באופ� מהותי מתוכנו, גבי אריזת המוצר

כי המוצר וש� ויצירת רתו/ הטעייה וכיתוב על גבי אריזת המוצר " דנונה בר פקא�"

 .כאשר למעשה כמות הפקא� שבו היא קטנה וא� מזערית, מכיל ברובו פקא�

 

 ,הוצגש מזהפרסו� מטעה זה מוביל את הצרכ� לרכישת מוצר השונה באופ� מהותי  .2

 .תו/ הטעייה חמורה של הלקוח

 

דנונה בר "לקוח של המשיבה אשר רכש את המוצר ,  הינו תושב ירושלי�המבקש .3

  .נכדיו לילדי� לצור/ צריכתו העצמית ועבור יוחדבמארז מ" פקא�
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היא כיו� חברה , קבוצת המזו� והמשקאות השנייה בגודלה בישראלהינה המשיבה  .4

.  מדינות20- אתרי ייצור ב22 עובדי� ומפעילה 13,000-בינלאומית המעסיקה כ

 1.62-ומחזור הפעילות שלה הגיע ל, הקבוצה מציגה צמיחה מזה שש שני� ברציפות

,  מבי� שיתופי הפעולה הרבי� שמקיימת המשיבה. 2009יליארד דולר בסו� שנת מ

 .חברה צרפתית לייצור מזו�, "דנונה"פועלת המשיבה בשיתו� ע� חברת 

  

, הינו אחד מבי� מוצרי� רבי� אשר מייצרת ומשווקת המשיבה" דנונה בר פקא(" .5

גוו� של תוספות  יוגורט בשילוב מ–" דנונה בר"והוא פריט בתו/ קבוצת מוצרי 

וכ� במארז מיוחד של רביעיית , המוצר משווק ביחידות בודדות). "המוצר": להל�(

פקא(  גביעי יוגורט ע� 4: "גביעי� ועליו מודבקת מדבקה צבעונית וגדולה עליה כתוב

 .לבקשה' ב כנספח א"מצ תמונה של אריזת המוצר ".סיני מצופה שוקולד

 

 'נספח א

  

6.  � :צרכ� קובעלחוק הגנת ה) א(6סעי

על גבי האריזה או , הייתה הטעיה בעיצוב הנכס או באריזתו"
והמעצב  האורז, היבוא(, יראו ג% את היצר(, במצור' לה

 ".2כמפרי% את הוראות סעי' 

 

עניינה של בקשה זו והתובענה המצורפת אליה הינה בהטעיה באמצעות עיצוב המוצר  .7

 המשיבה הינה היצרנית והמשווקת ,לחוק הגנת הצרכ�) א(6בהתא� לסעי� . ואריזתו

של המוצר ועל כ� יש לראות במשיבה אחראית לעילות המועלות בבקשה זו ובתובענה 

 .המצורפת אליה

  

  :רקע עובדתי

  

דיל בירושלי� את המוצר - קנה המבקש ברשת המזו� שופרסל2010 למר0 15בתארי/  .8

 המיוחד המתואר  במארז"דנונה בר פקא�"המיוצר ומשווק על ידי המשיבה ומכונה 

 .לעיל

 

התמונה המופיעה על גבי , בשל שמו של המוצר, כאשר רכש המבקש את המוצר .9

 .המוצר היה סבור כי רוב תכולתה של התוספת המצורפת ליוגורט תהיה אגוזי פקא�

 

כאשר פתח המבקש את האריזה התפלא למצוא כדורי שוקולד קטני� ולא אגוזי  .10

למעשה מדובר במוצר . וכ� שו� זכר לפקא�וכאשר חצה אות� לא מצא בת, פקא�

 .הוא שוקולד) א� לא היחידי(שמרכיבו העיקרי 
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ג� כשטע� המבקש את המוצר לא חש בטע� של אגוז פקא� שהיה אמור להיות  .11

 עקב אופ� השיווק של ,וזאת בניגוד מוחלט לציפיותיו, הטע� הדומיננטי של המוצר

 .המוצר

  

וכ� בשל הער/ ,  שהוא חובב אגוזי פקא�המבקש בחר לקנות את המוצר מכיוו� .12

וזאת לעומת מוצרי היוגורט האחרי� שמציעה המשיבה אשר , התזונתי המיוחס לה�

 את רוב החבילה ייעד המבקש לנכדיו ,יתירה מזאת. אינ� כוללי� רכיבי� טבעיי�

 ביכר המבקש לרכוש ,על כ�. אשר ביקשו ממנו לרכוש עבור� את היוגורט האמור

יוגרט ע� הפקא� שלדעתו היה יותר בריא לנכדיו מאשר דנונה ע� דווקא את ה

 .פצפוצי שוקולד בלבד או כל סוג אחר

  

, המבקש הוטעה על ידי התמונה של אגוזי פקא� שלמי� מופיעה על גבי אריזת המוצר .13

אילו היה יודע  המבקש כי התוספת . וכ� על ידי שמו של המוצר ואופ� הצגתו

עיקרה שוקולד וכמות הפקא� בה היא מזערית בלבד לא המצורפת ליוגורט מכילה ב

 .היה רוכש את המוצר

  

פנה המבקש למוקד הטלפוני לפי המספר , בשעות הצהריי� , 2010 למר0 16בתארי/  .14

 .שמופיע על גבי האריזה והלי� על הצגת התמונה המטעה על גבי האריזה

 

ה להמחשה בלבד הנציגה הטלפונית השיבה למבקש כי מדובר בתמונ, ביו� למחרת .15

בתגובה טע� המבקש כי הטיעו� אינו מקובל עליו . נה מייצגת את תכולת האריזהנשאי

  .שהרי על האריזה כתוב בפירוש כי מדובר במוצר שמכיל אגוזי פקא�

 

לפיה ה�  מודי� לו , באותו יו� שלחה המשיבה למבקש תגובה לאקונית ביותר בכתב .16

ב "מצמכתב התגובה . הצוות המנהל את המוצרעל פנייתו וכי הפנייה תועבר לידיעת 

 .לבקשה' כנספח ב

 'נספח ב

 

העתק מ� . מצעות בא כוחו מכתב לידי המשיבה מסר המבקש בא25.3.2010בתארי/ 

הלי� על , פרטי האירועהמבקש  פירט את  במכתבו.לבקשה' ב כנספח ג"מצהמכתב 

  :ופירט את דרישותיו לאור ההטעייה האמורהתגובת� הלאקונית 

הרישו% באותיות גדולות המעיד , הצבת התמונה על גבי המוצר"...
" פקא( מצופה בשוקולד"כי המוצר מכיל פקא( והשימוש במילי% 

מעידי% בבירור על כ, שמדובר במוצר שפקא( מהווה את אחד 
וע% זאת ניכר בבירור כי כמות הפקא( במוצר , ממרכיביו העיקריי%

ווקית הנכ% גורמי% ללקוחות על ידי ההטעיה השי ...היא מזערית
תו, כדי כ, . רבי% לקנות את המוצר על ידי הצגת פרטי% שקריי%

הנכ% משלשלי% לכיסכ% כספי% רבי% מלקוחות אשר טעו לחשוב 
כי ה% קוני% מוצר שמכיל פקא( כאשר הדבר אינו נכו( כלל וכלל 

 . ובודאי שאינו בצורה מספקת

  
 :מרשי דורש את הדברי% להל(, לפיכ,
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ח אשר שיל% תמורת " ש16פיצוי מרשי והשבת הכס' בסכו% "  .א
פיצוי עבור הזמ( והטרחה בפנייה אליכ% ובייעו- , המוצר ובנוס'

  .ח" ש500ד בס, "בעו

פיצוי כלל הלקוחות אשר רכשו את המוצר על ידי הענקת הנחה   .ב
, משמעותית על המוצר או מוצרי בסיס אחרי% או לחילופי(

 .הענקת מוצרי% בחינ%

ללא התמונה , י האריזה באופ( שיתאר את המוצר כמו שהואשינו  .ג
של אגוזי הפקא( או הכיתוב אשר מציי( כי המוצר מכיל אגוזי 
פקא( או לחילופי( שינוי מרכיבי המוצר כ, שיכיל פקא( באופ( 

 ."משמעותי אשר יורגש בעי( ובטע%

  
 'נספח ג

 

בו היא וח המבקש רה המבקשת מכתב לבא כס מ11.4.2010בתארי/ , בתגובה למכתב .17

 .לבקשה' ב כנספח ד"מצהעתק מהמכתב . דוחה על הס� את טענותיו של המבקש

בי� . במכתבה טענה המשיבה כי אי� באופ� שיווק המוצר כדי להטעות את לקוחותיה

כי פירוט מרכיבי המוצר מופיעי� על גבי האריזה וכי התמונה שעל גבי , היתר טענה

וכ� כי לטענתה לא נית� . הרכיב שבתו/ השוקולדהמוצר מסייעת לצרכ� לדעת מהו 

 .להציג בתמונה המחשה של פקא� מצופה בשוקולד

 'נספח ד

  

  הטיעו( המשפטי

  

18.  � : לחוק הגנת הצרכ�2לפי סעי

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

  ; ) הטעיה–להל( (כ( בכל עני( מהותי בעסקה להטעות צר

  

  :סקהעבלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני% אלה כמהותיי% ב

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

  ..." של נכסהצורה והמרכיבי%, המשקל, המידה  )2(
   

ות באמצע.  ומרכיביוצורתו, המשיבה הטעתה את לקוחותיה לגבי טיבו של הנכס .19

האופ� שבו שווקה המשיבה את המוצר נוצר רוש� כי אריזתו מכילה אגוזי פקא� 

 ליוגורט רכיב העיקרי בתוס� המצור�וכי ה) גדולהאו אגוזי פקא� בכמות (שלמי� 

 פועל המוצר שנמכר הינו כדורי שוקולד ע� שבבי פקא�בבעוד ש, הינה אגוזי פקא�

 . בלבדמזעריי�

 

 ):שיפורטו להל�(על ידי מספר אמצעי� משיבה הטעתה את לקוחותיה ה .20

  .הצגת תמונה של אגוזי פקא� שלמי� על גבי אריזת המוצר  .א

 ."פקא(דנונה בר "כינוי המוצר בש�   .ב

 ".פקא� סיני מצופה שוקולד גביעי יוגורט ע� 4: "רישו� על גבי האריזה  .ג
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בעוד , המעיד על כ/ כי פקא� הינו הרכיב העיקרי, "מצופה"שימוש במונח   .ד

 . הינו הרכיב המשניהשוקולד

   

על אריזת המוצר ניצבת תמונה בולטת וצבעונית של אגוזי פקא� שלמי� וגדולי�  .21

התמונה אינה כוללת כיתוב בצידה , בניגוד לנהוג. שאמורי� לייצג את תכולת המוצר

אשר מציי� כי התמונה מהווה הצעת הגשה בלבד וג� אילו היה כיתוב כזה אי� בדבר 

כי תמונה זו אינה מייצגת את תוכ� האריזה כלל ועל כ� מטעה כדי להוריד מהטענה 

 . לבקשה'הב כנספח "מצ העתק מהתמונה המופיעה על גבי האריזה .את הצרכ�

  

 'הנספח 

 

" המוצר מכיל פקא�"וכ� הכיתוב על גבי המוצר כי " דנונה בר פקא�"השימוש בכינוי  .22

, ע� זאת ובניגוד לכ/. רמעידי� על כ/ כי אגוזי פקא� הינ� המרכיב העיקרי במוצ

 .מסתבר כי המרכיב העיקרי בתוספת אשר נלווית ליוגורט הינה שוקולד ולא פקא�

  

".  בשוקולדמצופי%מכיל אגוזי פקא� "המשיבה מתארת את המוצר כ, יתרה מזאת .23

חומר המצפה דבר מה לנוי או , כיסוי מלמעלה" -) על פי מילו� אב� שוש� ("פוייצ"

 כי הפקא� אמור להוות את הרכיב  על כ/מעיד" מצופה"שג השימוש במו. "לחיזוק

 . העיקרי ואילו השוקולד ציפוי בלבד

  

 ואילו בפועל המוצר מכיל עיגולי שוקולד אשר כמעט ואי� בה� זכר לאגוזי פקא� .24

, לראיה. שאמור להיות רכיב משני בלבד מהווה את מרבית המוצר, השוקולד

שוקולד מופיע ראשו� ואילו אגוזי פקא� , צרברשימת הרכיבי� המסומני� על גבי המו

ללקוח הממוצע אי� ידיעה כי ,  וע� זאת.מכא� שהרכיב העיקרי הינו שוקולד, אחריו

רכיבי המוצרי� מסודרי� בסדר יורד על פי כמות ועל כ� אי� ברישו� זה כדי למנוע 

 .הטעית� של לקוחות

  

נוכח , כדורי השוקולד בהלא זו א� זו בבחינה של חבילה שלמה ולאחר חיתו/ כלל  .25

אלא מדובר על שביבי� שכמעט , רוכמעט ואי( פקא( בתו, הכדהמבקש לדעת כי 

 . בלתי נראי� לעי�

  

בפועל מכיל המוצר עיגולי , בניגוד לרוש� הנוצר באמצעות כל האמצעי� לעיל .26

מעבר . אשר בתוכ� שבבי פקא� מזעריי� אשר כמעט אינ� ניתני� להבחנה, שוקולד

 יעידו כי כלל לא נית� לחוש בטע� של אגוזי פקא� אלא בטעמו של רבי�, לכ/

 . השוקולד בלבד

  

 :ע ממכתב התגובה ששלחה המשיבה למבקשהדבר א� נוב .27

 מכיל יוגורט לצידו תוס' המורכב, אכשמו כ( הו, המוצר"
  " ומצופי% בשוקולד בטעמי%מאגוזי פקא( חתוכי% לשבבי%
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שוני� במהות� מהרוש� ) חלקי פקא� מזעריי� ביותר(אי� ספק כי שבבי פקא� 

 לא זו א� זו ג� הער/ התזונתי של שבב בגודל .שנוצר על ידי אופ� עיצובו של המוצר

 .מינימאלי הינו אפסי

  

28.  � : למכתבה2עוד טענה המשיבה בסעי

מ( הטע% הפשוט , הפקא( נחת, לשבבי% ואינו מצור' בשלמותו למוצר"

אגוזי פקא( שלמי% , המוגבלת בגודלה, שלא נית( להכניס לקופסת הבר

 ".בציפוי שוקולד

 

שהרי היא זו שבוחרת , וא� איננה אמת טענה זו של המשיבה היא חסרת כל טע� .29

, �ילחילופ. כיצד תעוצב אריזתו של המוצר ויכלה להתאימו לגודל� של אגוזי הפקא�

 לבחור לעצב את התוס� כ/ שיכיל יותר יכלה להשאיר את האריזה כמות שהיא אול�

כי נית( ג% נית(  א/ לעצ� העניי� בניסוי פשוט נית� לראות .פקא� ופחות שוקולד

ב "תמונה להמחשה מצ. להכניס לא מעט אגוזי פקא( מקולפי% לתו, הקופסא

 גר� של כדורי שוקולד 31כאשר נית� לראות בבירור כי בקופסא היו . 1'וכנספח 

יתירה מכ/ במוצר אחר של המשיבה   . גר� של אגוזי פקא�31הכניס ונית� בקלות ל

כ� הכניסה המשיבה חתיכות שלמות של מוצר כפי שנית� לראות ממוצר של דנונה 

 .2'ב תמונה כנספח ו" מצ,בטע� תות ע� קורנפלקס מצופה

 

2�1'נספח ו  

 

נוספי� צירופ� של כל הנתוני� המוזכרי� לעיל הביאו לכ/ שהמבקש וצרכני� רבי�  .30

 .כאשר בפועל הדבר הינו כ/, הוטעו לחשוב כי הרכיב העיקרי במוצר הינו אגוזי פקא�

 . לתביעה'זב כנספח "מצ על ידי המבקשהעתק מחשבונית על רכישת המוצר 

 'נספח ז

  

זאת בניגוד , אגוזי פקא� הינ� בעלי תכונות תזונתיות אשר מועילות לבריאות, כידוע .31

אי� ספק כי נתו� זה הביא צרכני� רבי� לרכוש . בריאותלשוקולד אשר אינו מומל0 ל

תו/ אמונה כי ה� רוכשי� מוצר שמכיל בעיקר אגוזי פקא� ועל כ� יטיב , את המוצר

 .ע� בריאות�

  

, לראיה( מדובר במוצר מזו� אשר משווק עבור ילדי� בהמש/ לדברי� הללו יצוי� .32

לכ� כאשר , ) האריזהמופיעי� על גבי" האי"תמונת� של כוכבי תוכנית הילדי� 

הורי� בוחרי� לרכוש את המוצר ה� מתחשבי� בכ/ שהמוצר מכיל אלמנטי� 

כ/ היה הדבר אצל . כמו אגוזי פקא� למשל, שיסייעו לחיזוק גופ� של ילדיה�

, בניגוד לכ/. המבקש אשר רכש את המוצר עבור צריכתו העצמית ועבור ילדיו

 .מכיל בעיקר שוקולדהסתבר כי במקו� אגוזי פקא� בריאי� המוצר 
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הינ� רכיב יקר יחסית אשר אמור , בניגוד לשאר המרכיבי�, אגוזי פקא�, יתרה מכ/ .33

עצ� העובדה . להצדיק בעייני הקוני� את מחיר המוצר ולהפו/ אותו ליוקרתי יותר

כי המוצר מכיל כמות כה מזערית של אגוזי פקא� בניגוד ליחס שבו הוא מוצג באופ� 

חוסר תו� לב של המשיבה וניסיו� לחסו/ בעלויות עבור הרכיב שיווקו מעידי� על 

 .שמחירו יקר ובמקביל להציג את המוצר כיוקרתי

  

שא� כמעט ואינה (לו היו יודעי� הלקוחות כי המוצר מכיל כמות כה קטנה יא .34

על ידי ההטעיה . של אגוזי פקא� ה� ודאי לא היו רוכשי� את המוצר) מורגשת

 פרטי� שקריי� המשיבה גורמת ללקוחות רבי� לקנות השיווקית ובאמצעות הצגת

תו/ כדי כ/ שהיא משלשלת לכיסה כספי� רבי� מלקוחות אשר טעו , את המוצר

 . לחשוב כי ה� קוני� מוצר שמכיל פקא� כאשר אמונה זו רחוקה מהמציאות

  

המבקש . אי� ספק כי קיי� קשר ישיר בי� ההטעיה של המשיבה לנזק שנגר� למבקש .35

וכש את המוצר האמור לו היה יודע כי מדובר על כדורי שוקולד במסווה של לא היה ר

יתירה מזאת לכל הלקוחות והמשיב בתוכ� נגר� נזק מעבר לסכו� ששיל� .פקא�

 . ג החבילה"בזאת שקיבל ונאל0 לצרו/ מוצר היורד בערכו רבות מהמוצר המצויי� ע

  

36.  � :לחוק עשיית עושר ולא במשפט) א(1לפי סעי

שירות או טובת , ל שלא על פי זכות שבדי( נכסי שקיבמ"
� להל( (שבאו לו מאד% אחר ) הזוכה �להל( (הנאה אחרת  

וא% השבה בעי( , חייב להשיב למזכה את הזכייה, )המזכה
 ".% לו את שוויהשלל �בלתי אפשרית או בלתי סבירה 

 

 אופ� שיווק המוצר שכנעה המשיבה את לקוחותיה כי המוצר מכיל פקא� וגרמה .37

רבי� מהצרכני� כלל לא היו רוכשי� את המוצר אילו היו . לצרכני� לרכוש אותו

ה� ) או לפחות אגוזי פקא� בכמות סבירה(יודעי� שבמקו� אגוזי פקא� שלמי� 

שלשלה לכיסה המשיבה , על ידי כ/. עתידי� לקבל שבבי פקא� מצופי� בשוקולד

 . כספי� שלא הגיעו לה

 

 שקלי� עבור ח" ש4.80-כ (עבור כל לקוח לבדו יחסית קט�מדובר בסכו� אמנ�  .38

אשר הוטעו על ידי המשיבה ורכשו את מצירו� המקרי� של כלל לקוחות א/ . )יחידה

שהמשיבה עשתה שלא עוד יותר  מדובר בסכומי� גדולי� ,המוצר בידיעה מוטעית

 . כדי�

 

תו/ , מחויבת המשיבה לפצות את לקוחותיה עבור הכס� שגבתה מה�, על כ� .39

 .יית� ולהשיב לה� בדר/ של פיצוי בעי� או בדר/ אחרת את כספ�הטע

  

המשיבה א� התעשרה שלא כדי� בגי� ההטעיה בכ/ ששילשלה לכיסה כספי� בגי�  .40

 .ההטעיה האמורה
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  התאמת התובענה כתביעה ייצוגית

41.  �בתביעה כמפורט ", לחוק קובע כי תובענה ייצוגית נית� להגיש בי� היתר) א(3סעי

 ".הבתוספת השניי

42.  � : לתוספת השנייה לחוק התובענות הקובע1תובענה זו נכנסת בגדרו של סעי

בקשר לעני( שבינו , כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ(, תביעה נגד עוסק"
  ".בי( א% התקשרו בעסקה ובי( א% לאו, לבי( לקוח

  

43.  � : לחוק הגנת הצרכ�1על פי סעי

  ";ל יצר(כול,  מי שמוכר נכס או נות( שירות דר, עיסוק�" עוסק"

 

 ועניינה של בקשה זו המשיבה הינה תאגיד ענק ויצרנית בתעשיית המזו� בישראל .44

עבור רכישת (והתובענה המצורפת אליה הינו בעסקת מכר בינה ובי� לקוחותיה 

 .)המוצר

 

45.  � :לחוק) 1)(א(4לפי סעי

המעוררת , )א(3אד% שיש לו עילה בתביעה או בעניי( כאמור בסעי' "
 עובדה או משפט המשותפות לכלל החברי% הנמני% שאלות מהותיות של
  ". בש% אותה קבוצה–ע% קבוצת בני אד% 

 

שכ� הוא , )כמתואר לעיל(ת נגד המשיבה קיימת למבקש עילת תביעה אישילמבקש  .46

" דנונה בר פקא�"לחשוב כי המוצר , על ידי אופ� שיווק המוצר של המשיבה, הוטעה

ה מוטעית זו הובילה אותו לרכוש את מכיל כמות גדולה יותר של פקא� ומחשב

עילה זו מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל . המוצר

מתו/ מחשבה מוטעית לגבי תוכ� " דנונה בר פקא�"רכשו את המוצר הלקוחות 

  .כל זאת כתוצאה מאופ� השיווק של המשיבה. אריזתו

  

  :הגדרת הקבוצה והשאלות המשותפות

 אשר לה� שאלה משותפת של עובדה או משפט בעילת תביעה זו קבוצת בני האד� .47

 "דנונה בר פקא�"רכשו את המוצר כוללת את כל לקוחותיה של המשיבה אשר 

וא� אגוזי פקא� (והוטעו לחשוב כי אריזת המוצר מכילה כמות גדולה יותר של פקא� 

ל פקאני� הצבת תמונה ש(כל זאת משו� שהוטעו על ידי אופ� שיווק המוצר , )שלמי�

וכ� אנשי� אשר , ")דנונה בר פקא�"שלמי� על גבי האריזה וכינוי המוצר בש� 

ממשיכי� לרכוש את המוצר במחשבה שמרכיבו העיקרי הינו פקא� כאשר הדבר כלל 

על . המוצר מיוצר ומשווק באופ� הזה כבר שני� רבות,  ככל הידוע למבקש.אינו כ/

רוכשי� של המוצר בשבע השני� קבוצת האנשי� המיוצגי� הינה כלל ה, כ�

 ).היא  התקופה המקסימאלית לתביעת השבה בתובענה ייצוגית(האחרונות 

התובענה מעוררת שאלות של עובדה או משפט המשותפות : "לחוק) 1)(א(8סעי'  .48

 ". ויש אפשרות סבירה שה( יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, לכלל חברי הקבוצה

 :השאלות העובדתיות והמשפטיות ה�  .א
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  הא% הצבת תמונה של רכיב מסוי% המוצר מחייבת לכמות ) 1    

  ?  ולצורה בו הוא מופיע בפרסו%    מסוימת בתו, אריזתו    

  ?הא% כינוי מוצר בש% מסוי% מחייבת כי יעיד על תוכנו) 2    

  הא% הוטעו לקוחותיה של המשיבה על ידי אופ( שיווק המוצר ) 3    

  ?דולה יותר של פקא(    לחשוב כי המוצר מכיל כמות ג    

  .שאלות אלו משותפות לכלל חברי הקבוצה  .ב

. כי התובענה תוכרע לטובת הקבוצה" אפשרות סבירה"המבקש יטע� כי יש   .ג

) תמונה של אריזת המוצר והצהרתו של המבקש(העובדות נתמכות בראיות 

  . ואינ� מעלות מחלוקת של ממש

בירה ואפילו קיימת אפשרות ס, על סמ/ העובדות ולשו� החוק, לפיכ/  .ד

  .שהמחלוקת תוכרענה לטובת המבקש והקבוצה, למעלה מזה

  

  התקיימות התנאי% לאישור תובענה ייצוגית

תובענה ייצוגית היא הדר, היעילה וההוגנת להכרעה : "לחוק) 2)(א(8סעי'  .49

  ".במחלוקת בנסיבות העניי(

הנזק שספג כל לקוח הינו קט� ולכ� מהווה חס� בפני הגשת תביעה אישית   .א

עקב העלויות הגבוהות שבניהול הלי/ , י כל אחד ואחד מחברי הקבוצה"ע

  .משפטי עצמאי

י כל אחד מחברי הקבוצה "ריבוי התביעות הנובע מהגשת תביעה אישית ע  .ב

  .יהווה עומס כבד על מערכת המשפט במדינת ישראל ובזבוז משאבי� אדיר

של חוק בקשה זו והתובענה שמצורפת אליה מתיישבת ע� מטרתו העיקרית   .ג

הגנת הצרכ� וחוק התובענות הייצוגיות והיא לאפשר לצרכני� להג� על 

  . הצרכ� מפני עוולות שנגרמות לציבור על ידי עסקי� ויצרני�

  

קיי% יסוד סביר להניח כי עניינ% של כלל חברי הקבוצה : "לחוק) 4)(א(8סעי'  .50

  ".ייוצג וינוהל בדר, הולמת

ד "ולעוה, ת משפטיות ותובענות ייצוגיותבאי כוח המבקש ניהלו בעבר התדיינויו

ה� הגישו מספר רב של , יעקב ואס� פינק ניסיו� רב בניהול תובענות ייצוגיות

שחלק� אושרו כתובענות ייצוגיות ובית , בקשות להכרה בתביעות ייצוגיות

בחלק� בית המשפט אישר פיצוי : המשפט פסק השבה לקבוצה המיוצגת לדוגמא

 תביעות שונות נגד בתי קפה בעניי� גביית 8: פגע לדוגמאשהיטיב ע� הציבור שנ

מסעדת '  עירית הופר נ6023/03א .תדמי אבטחה כתוספת למחיר הכולל כגו� 

במקרי� אחרי� הנתבע . ל'מסעדת אנג'  קר( ב( עזרא נ4076/03א . ת-ואוליב 

היה רשות ציבורית שתיקנה את המעוות כתוצאה מהגשת התובענה הייצוגית 

 בעניי� גביית ארנונה עיריית ירושלי%' נ'  אקסלרוד ואח2004/06מ .ת: לדוגמא

ד יעקב פינק עבר מוצלח בניהול "לעו. מבעל נכס כאשר השוכר לא שיל� את חובו

תביעות השבה קבוצתית לפני חיקוקו של חוק התובענות שבה� נפסק החזרת 

' נ'  אח308� שוקרו( ו1114/99א .ת: מיליוני שקלי� לאלפי אזרחי� לדוגמא

ת בגי� בקשה לאישור תובעה ייצוגיבדיו� נמצא כרגע , כמו כ�. עיריית ירושלי%
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 בתחו�  ייצוגיותבקשות לאישור תובענותמספר וכ� , גבייה בחניוני� שלא כדי�

 .הבנקאות

  

51.  �קיי% יסוד סביר להניח כי עניינ% של כלל חברי הקבוצה ייוצג  ":לחוק) 5)(א(8סעי

  ."וינוהל בתו% לב

קיי� יסוד סביר להניח כי עניינ� של כל חברי הקבוצה ינוהל וייוצג בדר/  

על מנת לתק� את העוול שנעשה לחברי , הולמת תו/ הקפדה על יושר והגינות

א� אי� כל ניגוד ענייני� בי� המבקש ויתר , לפי מיטב הבנתו של המבקש. הקבוצה

קבוצה נפגעו כלל חברי ה. חברי הקבוצה שבשמ� מגיש המבקש את התובענה

לא בכדי . באופ� דומה והמבקש רואה את עצמו כשלוח של כלל חברי הקבוצה

  .פנה המבקש בתלונה למשיבה עוד טר� חשב על האפשרות של תובענה ייצוגית

 

  :הסעדי% המתבקשי%  .52

  :מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מת� הסעדי� הבאי�, לאור האמור לעיל

  .וגיתלאשר את התובענה כתובענה ייצ  .א

 .כאמור לעיל, להגדיר את הקבוצה המיוצגת לצורכי התובענה הייצוגית  .ב

 לקבוע, לית� הוראות בדבר אופ� פרסו� ההחלטה בבקשה זו לכשתתקבל  .ג

 . בהוצאות הפרסו�את נוסח פרסו� ולחייב את המשיבה

 לחוק הגנת 2הטעתה את לקוחותיה בניגוד לסעי'  הלהצהיר כי המשיב  .ד

 .הצרכ(

רכישת המוצר  להשיב את הס, אשר נגבה עבור הלחייב את המשיב  .ה

בדר, של פיצוי כספי לכלל לקוחותיה אשר רכשו את המוצר או 

או הענקת תוספת /לחילופי( הענקת הנחה משמעותית במחיר המוצר ו

בכמות המוצר באופ( שיגל% את הנזק אשר נגר% לכלל לקוחותיה של 

 .המשיבה

מוצר ובזאת את התמונה לחייב את המשיבה לשנות את אופ( שיווק ה  .ו

את תיאורו המילולי ואת שמו כ, שיהיה ברור , המופיעה על גבי אריזתו

לצרכני% כי המוצר מכיל תוספת של עיגולי שוקולד אשר מכילי% שבבי 

 .  פקא( בלבד

 . לחוק22בהתא� לאמור בסעי� , להורות על תשלו� גמול הוג� למבקש  .ז

בהתא� לאמור , מ" החלקבוע את שכר הטרחה של בא כוחו של המבקש  .ח

 � . לחוק23בסעי

לפי שיקול , מבקש ולקבוצה כל סעד נכו� וצודק בנסיבות העניי�ללית�   .ט

  .דעתו של בית המשפט הנכבד

ש הנכנב "כ לביהמ"וע, כמו ג� מקו� מושבו של המבקש, המוצר האמור נרכש בירושלי�

  .סמכות לדו� בבקשה זו

  

___________  

  ד"עו, אס� פינק
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 כ המבקש"ב


