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  ;י%המבקש              

                        
  ד  ג  נ        
        

  513682625. פ. חמ"משקאות בע�טמפו
  

  217. ד.ת, איזור התעשייה החדש        
          42101נתניה         

  
  ;המשיבה                              

  
  ( 60: )לכל אחד מהתובעי%(סכו% התובענה האישית 
  . בהערכה$ (מיליו� 30 $כ: סכו% התובענה הייצוגית

  .צו עשה וסעד הצהרתי, כספית: מהות התובענה

  
 1 בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית

 $2006ו"התשס, לחוק תובענות ייצוגיות) 1(א5בהתא, לסעי+ 
  

בקשה לאישור תובענה , להגיש לבית המשפט הנכבד, המבקשי, מתכבדי, בזאת .1
 .  תב התביעההמוגשת בד בבד ע, הגשת כ, כתובענה ייצוגית

  
  לבקשה זו'  כנספח אב"מצ כתב תביעה   'נספח א
  לבקשה זו'  כנספח בב"מצ תצהירי המבקשי, התומכי, בבקשה   'נספח ב

 

 :בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת כדלקמ�  .2

 $ו " לחוק תובענות ייצוגיות התשס8לעשות שימוש בסמכותו המוקנית לו על פי סעי+   .א
לאשר את התובענה המצורפת לבקשה זו ו") צוגיותחוק תובענות יי: "להל,( 2006

 לתוספת השנייה בחוק 1בהתא, להוראות סעי+  $ כתובענה ייצוגית 'כנספח א
 . ובמסגרת זו לית� הוראות נוספות כפי שיפורט להל�,תובענות ייצוגיות

 

ולהגדיר ,  לחוק תובענות ייצוגיות10לעשות שימוש בסמכותו המוקנית לו על פי סעי+   .ב
, בשמה מוגשת התובענה הייצוגית" קבוצת המשנה "$ו" הקבוצה"את 

 :בהתא, למפורט להל�") קבוצת המשנה "$ו"  הקבוצה:"להל,(
  

, הרכו את המשקה שמייצרת ומשווקת המשיבכל הצרכני, אשר צ: נ"הקבוצה" .1
ה שנב) "אמפ'ג "או / ו"המוצר: "להל� ובהמש."  (אמפ'ג"תחת ש, המותג  

 .האחרונה
  

אשר צרכו את , בני המגזר/ דוברי השפה הערביתהצרכני,": שנהקבוצת המ" .2
 .ה האחרונהשנבהמוצר 

                                                
 .אלא אם צוין במפורש אחרת,  במקוראינןכל ההדגשות בבקשה זו  1
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 לפי שיקול דעתו ולפי היתבקש להגדיר את הקבוצהנכבד  בית המשפט לחילופי� .3

  .ראות עיניו
  

לפסוק כי עילות התובענה הינ� כמפורט בהמש. בקשה זו ובכתב התביעה המצור+    .ג
 .אליה

  

גית מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לפסוק כי התובענה הייצו  .ד
 .לקבוצה התובעת כולה

  

וכ� כל , להורות למשיבה למסור פרטי, מדויקי, אודות היק+ המכירות של המוצר  .ה
 .הערכת סכו, התביעה הייצוגית/נתו� רלוונטי אחר  לצור. כימות

  

ה ואשר ניגבו י כלל חברי הקבוצ"להורות על החזר מלא של כל הכספי, ששולמו ע  .ו
 .שלא כדי�

  

או צווי עשה כמפורט בהרחבה בפרק הסעדי,  בהמש. /לתת צווי, הצהרתיי, ו  .ז
 .בקשה זו

  

להורות כי ההחלטה בבקשה זו תפורס, בשני עיתוני, יומיי, האחד בשפה העברית   .ח
ולית� הוראות נוספות כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכו� , והשני בשפה הערבית

 .שא בהוצאות הפרסו, תולקבוע כי המשיבה, , כאמורבדבר אופ� הפרסו
  

וזאת על פי ,  לפסוק למבקשי, אשר טרחו בהגשת התובענה ובהוכחתה גמול מיוחד  .ט
 . לחוק תובענות ייצוגיות22סעי+ 

  

מ " בתוספת    מע15%לפסוק שכר טרחת עור. די� בשיעור שאינו נופל מס. של   .י
על פי , להכו.  לפסוק בתובענות אלוזאת כפי   שנהוג, משובי התובענה הקבוצתית

וכפי ,  לחוק תובענות ייצוגיות23סמכותו של כבוד בית המשפט המוקנית לו בסעי+ 
 .שיפורט בהמש.

  

 .במלוא הוצאות בקשה זוה לחייב את המשיב  .יא
  

כפי שימצא בית המשפט הנכבד , בתובענהבבקשה ולית� הוראות נוספות בדבר הדיו�   .יב
 ו.י�לנכו� וצודק בנסיבות העני

  
  : ואלה נימוקי הבקשה

   
  : והמוצרהצדדי%. א

 

 .בעיר רהט" שוקניו�" בש, מרקט בעל סופר, תושב העיר רהט 1המבקש  .3

 
מורה ומחנ. במקצועו , . די� במקצועו כיו,רוע 2המבקש .  בני זוג3 $ ו2המבקשי,  .4

 ותואר התואר ראשו� בפסיכולוגיה וסטטיסטיק, בעל תואר ראשו� במשפטי,, לשעבר
 .כול, מטע, אוניברסיטת חיפה, י במנהל עסקי,שנ

 
בעלת תואר ראשו� לכימיה מהאוניברסיטה העברית , הינה מורה לכימיה 3המבקשת  .5

  .בירושלי,

 
חברה ציבורית המונפקת , משקאותוהפצת שיווק , המשיבה הינה חברה לייצור .6

 מאתרהלקוח  ציטוט אי� דר. טובה יותר לתאר את המשיבה מאשר. בבורסה
 : עצמההינטרנט שלהא
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, החברה מייצרת .בישראל הותיקההיא חברת המשקאות  טמפו"
 ומפיצה משקאות ללקוחותיה ברחבי ישראל תו., משווקת, מייבאת

,  תחו, המשקאות האלכוהוליי,–בשני תחומי פעילות  התמקדות
ומשקאות אלכוהוליי, מוכני,  ,חריפי, משקאות, יינות, הכולל בירות

, מיצי, ,מוגזי, שקאות הקלי, הכולל משקאותותחו, המ, לשתייה
   .משקאות אנרגיה ומשקאות מאלט, מי, בבקבוק

הנות� מענה , פורטפוליו עשיר של מוצרי משקאות ממותגי, לחברה
תו. הישענות על , זאת. לקוחות החברה לטווח נרחב של דרישות וצרכי

+ ושיווק מותגי, בענ סיו� הנצברי, בחברה בתחו, ניהוליהידע והנ
המותגי, העיקריי, של החברה בתחו, המשקאות . המשקאות

הנ, בעלי מוניטי� ומעמד משמעותי בענ+ המשקאות  האלכוהוליי,
   .בישראל

כוללי, , החברה העיקריי, בתחו, המשקאות האלכוהוליי, מותגי
סמואל , מרפיס, פאולנר, היינק� ,מכבי, את המותגי, גולדסטאר

המרכזיי,  היי� והמשקאות החריפי,בי� מותגי . אדמס ובקרדי בריזר
המופצי, על ידי טמפו משקאות ללקוחותיה נמני, מותגי היי� של 

בנוס+ . '84וודקה קגלבי2 ושטוק , מרטיני וליקרי, שוני, ,ברק� וסגל 
המי, המינרלי, תחת המותג סא�  מפיצה החברה הבת את מוצרי

שקאות המ בתחו,,  המרכזיי, של טמפו משקאות המותגי,. פלגרינו
מאלט , נשר מאלט, מירינדה, סב� אפ, פפסי,  פפסי מקס–הקלי, ה, 

   .סא� בנדטו וסיידר הגליל, אקווה נובה, טמפרי ,אמפ'ג, סטאר

הכוללי, בי� ,  לקוחות בכל רחבי האר-10,000 $למעלה מ לחברה
, מכולות, מינימרקטי, ,היתר את רשתות השוק המאורג�

 בתי, תות שיווק מזו� פרטיותרש, מעדניות, סופרמרקטי, פרטיי,
, מסעדות מזו� מהיר, מועדוני, ודיסקוטקי,, מלו� ובתי הארחה

אולמות , שרותי הסעדה, תחנות דלק, קונדיטוריות ,קיוסקי,, מזנוני,
   .קפה  מסעדות ובתי ,פאבי,, שמחה ואירועי,

  
היא המשווקת והמפיצה הבלעדית של בירה מתוצרת היינק�  טמפו

תחת המותג , )בחנויות פטורות ממכס למעט(ראל בשטחי מדינת יש
במותג  לטמפו זכויות שימוש. 1992וזאת החל משנת , "היינק�"
לשווק ולהפי2 בירה , וכ� זכיו� לייצר במפעל החברה בנתניה" היינק�"

  ".היינק�"תחת ש, המותג  לאגר הנמכרת

לפיה, תרכוש ,  הגיעה טמפו להסכמות ע, חברת פפסיקו2006 בשנת
ותייצר מתמציות אלו את , פפסי ה מפפסיקו תמציות למשקאותהחבר

  . פפסיקו  משקאות פפסי השוני, לש, הפצת, בישראל תחת מותגי
  

 אשר נית� על ידי המכו� ISO 2000-9001 החברה פועלת על פי תק�
התהליכי, החל  התק� מחייב בקרה ותיעוד של כל. לבקרה ואיכות

   .מקבלת חומר הגל, ועד האספקה ללקוח
  .עובדי, 950 הועסקו בטמפו 2008נכו� לסו+ 

מ " מההו� המונפק של טמפו משקאות בע40%, 2005החל משנת 
  .יצרנית הבירה ההולנדית, על ידי חברת היינק� מוחזק

  
ע בתל אביב החל "בבורסה לני ניירות הער. של החברה נסחרי,

  ".1981מחודש נובמבר 
  

  )http://www.tempo.co.il/htmls/page_130.aspx?c0=13057&bsp=13195: ראה(
 

ענקית מאוד ו) שנה$30למעלה מ(ותיקה ברה כי מדובר בח, מהתיאור העצמי לעיל עולה .7
בעלת היק+ ,  באר2בענ+ המשקאות)  לקוחות סיטונאיי,$1000למעלה מ(

 .חר רציני ומרשי,סמ/מכירות

 



 4

 :עצמו נאמר באתר החברה אמפ'געל המוצר  .8
  

והוא פועל בקטגוריית , המוביל של טמפואמפ הוא מותג המיצי, 'ג"
  . פרי29%הכוללת משקאות על בסיס פירות ע, עד , ל"המשק

  
.  מיליוני שקלי, בשנה650 $ל בישראל מגלגלת כ"קטגוריית המשק

אמפ מאפשר לטמפו להתחרות בהצלחה בקטגוריה חשובה זו ולבסס 'ג
  .את מעמדה של החברה כשחק� משמעותי בה

  
המיועד ה, לצריכה , צעיר ואיכותי, כיפי,  אנרגטיאמפ ממוצב כמותג'ג

קהל היעד של המותג הוא . במסגרת משפחתית וה, לצריכה אישית
  ".ובפרט ילדי%, צרכני% הצורכי% במסגרת משפחתיתבעיקר 

  
http://www.tempo.co.il/htmls/page_383.aspx?c0=13214&bsp=13200 

 

 .י, שנ המוצר מזה מספר ע, צרכניי, נמני,המבקש .9
  
  :רקע עובדתי. ב
  

הסתרה ,  עניינ, במקרה חמור מאוד של הטעיה,בקשה זו והתביעה המצורפת אליה .10
 .הגובלי, בסיכו� חיי אד,, הכל בלשו, המעטה, ורשלנות

 

ו לאחת המכולות השכונתיות בכפר") המבקש: "להל� (2 ניגש המבקש 17/06/2010ביו,  .11
חלק מאותה , כבדר. שגרה. משפחהני ה על מנת לבצע קנית מצרכי מזו� לב,עראבה

 . ענבי, ליטר בטע, 1.5" אמפ'ג "הקניה היה בקבוק 

 

ואכ� ע, . שחרור של גזי,ו  רעש של תסיסה ע, פתיחתו של אותו מוצר נשמע,דא עקא .12
 המוצר מסדרת ייצור .שונה מ� הרגיל כי הוא מוגז וטעמו הסתבר, טעימתו של המוצר

L0108 , ,17/12/2010ותארי. תפוגתו נקבע ליו. 
  

 שיגר המבקש ,ועל מנת למנוע נזק כספי ובריאותי מצרכני, נוספי,, 20/06/2010ביו,  .13
 גורפתתקלה בבאותו מכתב תהה המבקש בא, מדובר . בפקסימיליה מכתב למשיבה

 . כאשר אי� לדעת מהו היק+ אותה תקלה, בתהלי. ייצור המוצר מאותו סדרה
  'גב כנספח "העתק המכתב  מצ  'גנספח 

  'דב כנספח "ור משלוח בפקסימיליה מצהעתק איש  'דספח נ
  

כי המדובר בתקלה עד פעמית ושאותה תקלה  ,תקווהכ� באותו המכתב הביע המבקש  .14
 אמורה לפעול לפי תקני ייצור ,מכתבלפי אותו כ. , חברה כמו טמפו .תתוק� בהקד,

 .לותלא יעלה על הדעת כי תקלות מעיי� אלו יתרחשו בכזה ק. ובקרה מחמירי,

 

  . נותר ללא למענהבקשמ מכתבו של ה,למצער .15
  

ש תחושות של כעס יצרה אצל המבק, העובדה כי מכתבו של המבקש נותר ללא מענה .16
 .וקיפוח תסכול

  

האחד .  פגומי,שהסתבר כי ה, אמפ 'ג בידי המבקש עוד שני בקבוקי נרכשובהמש.  .17
י מסדרת ייצור  תפוגה ואילו השנ.מאותה הסדרה אשר צוינה לעיל ומאותו תארי

L0161 לבדיקת בית  אי� מנוס מצירו+ הבקבוקי, עצמ, .18/02/2011 תארי. תפוגה
 . ייעלמו ע, הזמ�,אולי ג, הריח,  שכ� תהלי. התסיסה.המשפט כבר בשלב זה

  'הב כנספח " של המוצר מצ בקבוקי% 2  'הנספח 
 

 נודע למבקש, נטתו. כדי גלישה ברשת האינטר, או בסמו. מאוד לכ., 14/07/2010ביו,  .18
מסתבר כי התקלה ארעה .  תקלה נקודתיתולא תקלה סדרתיתהתקלה במוצר הינה כי 

כי המשיבה כ� מסתבר ). בננה$תות $ והפסיפלור$מנגו(בעבר בטעמי, אחרי, של המוצר 
פי כ. בלשו, המעטה, בזה ורשלניתאלא בדר. מ,  אר2בדר.כאינה נוהגת בצרכניה 
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מעיני להסתיר עובדת קיומה של התקלה במוצר המשיבה מנסה , שיפורט בהמש.
 ג, א, המחיר לכ. כרו. ,בפרט דוברי השפה הערביתומעיני צרכניה  ,צרכניה בכלל
 .בנזק בריאותי אפילו ,ובמקרה הקיצוני, רכני,כעס ומרמור מצד הצ, בעוגמת נפש

  

 כתבות 2נמצאו ברשת ,  בה, המשיבה ונהגהעל א+ מעטה החשאיות וההסתרה שנוהגת .19

  YNETכ. בכתבה אשר פורסמה באתר ". אמפ'ג"$המתייחסות לתקלה הסדרתית ב
 ":אמפ תות בננה ומנגו פספלורה'טע, לוואי בג" תחת הכותרת 18/03/2010ביו, 

  

  אמפ תות בננה ומנגו פסיפלורה'טעם לוואי בג"

אמפ תות בננה 'בג" טע% לוואי חרי/" על �ynetצרכנית התלוננה ל
טמפו תפרס% .  נאמר לה כי חלה תקלה במוצרשלה ובשירות הלקוחות

צרכני% יכולי% לקבל . מחר הודעה על איסו/ בקבוקי% בשל תסיסה
   מוצר חלופי אבל לא פיצוי כספי

 ומי2 בננה תות בטע, מי2 של ליטר 1.5 פלסטיק בקבוקי מהמדפי, אוספת טמפו
צרכנית  .לתסיסה חשש בשל, אמפ'ג הקלי, המשקאות מותג של פסיפלורה מנגו בטע,

טע, "שלטענתה ניח� ב, אמפ בטע, תות בננה' סיפרה כי טעמה משקה גynet$ שפנתה ל
היא פנתה לשירות הצרכני, של החברה ונאמר לה שישנה תקלה גורפת ". לוואי חרי+

   .במוצר

לפי . בעיתוני הדפוס) 'ו(בטמפו מסרו בתגובה שמודעה על האיסו+ תתפרס, מחר 

 ושתוקפ, L0055 $ ו0053L, L0054ני, בקוד ייצור מדובר במוצרי, שמסומ, טמפו
  .2010 באוקטובר $25 ו$23,24פג ב

מתבקשי, להתקשר לשירות הצרכני, של , צרכני, שקנו מוצרי, מסדרות ייצור אלה
לא נמסר .  וה, יקבלו שובר למוצר חלופי1$800$300$370החברה בטלפו� שמספרו 

סכנה בריאותית בצריכת המשקאות אי� "עוד מוסרת טמפו כי .דבר על החזר כספי
  ". ל ופנייה זו נעשית במסגרת מער. אבטחת האיכות של מוצרינו"הנ

  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3864950,00.html: ראה

מדוע . מדברת המשיבה" מער. אבטחת איכות"למבקשי, לא ברור כלל וכלל על איזה  .20
מאפשר הגעת מוצרי, פגומי, למדפי , דכלל שהוא קיי% ומתפק, מער. אבטחה כזה

ככל שישנ� (ות לשמור את התשוב, בינתיי,, המשיבה מעדיפה?? המרכולי, והסופרי,
 .ה באמתחת)תשובות

 

 ביו, אשר פורסמה באתר האינטרנט של רדיו דרו,של נלה מיוחס בכתבה ג, כ.  .21
 :"משקה מקולקל"תחת הכותרת , 30/03/201

  

שלוח בקבוקי% מקולקלי% של משקה בעל מכולת התריע על קבלת מ"
   בערבית בעיתו, נפו-פרסמההחברה לא נהגה כמתחייב בחוק ולא , קל
  

ונקראי, , פע, אנחנו מתבשרי, בעיתונות על פגמי, במוצר זה או אחר מדי
וכ. ג, , כ. היה למשל ע, בקבוקי קוקה קולה לפני כמה חודשי,. להחזירו

  . טמפואמפ של חברת 'במקרה של בקבוקי משקה ג
  

 משלוח קבוע ,לאפי אבו פרייח, ברהט" שוקניו�"לפני כחודש קיבל בעל מכולת 
לתדהמתו הבחי� שהבקבוקי, היו . אמפ בטע, מנגו פסיפלורה'של בקבוקי ג

  . וחלק, א+ תססו והתפוצצו, נפוחי,
  

וקראה , חברת טמפו פרסמה מודעה מסודרת על הסדרה הפגומה, אמנ,
, שהפרסו, בערבית, אבל בדיקת רדיו דרו, מעלה, לצרכני, להחזיר את המוצר

  . היה חסר, למרות הדרישות בחוק
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של משרד הבריאות מחייב חברה לפרס, הודעה בשני " החזרה יזומה"נוהל 
במקרה זה חברת . עיתוני, בשפה העברית ובעיתו� אחד לפחות בשפה הערבית

אבל , ה הערבית זהו עיתו� בשפ–" איי,$אל"טמפו פרסמה את המודעה בעיתו� 
ונית� למצוא אותו בישראל ,  הוא יוצא לאור ברמאללה–תפוצתו מוגבלת 

  . במזרח ירושלי, בעיקר
  

התריע בפני  כי הוא,  רדיו דרו% נלה מיוחס סיפר לכתבתפרייח� לאפי אבו
אחד ,  ולטענתו–שהבקבוקי, מתפוצצי, ומהווי, סכנה , הסוכ� של החברה

א+ אחד מנציגי החברה , למרות זאת. הסוכ�מהבקבוקי, א+ התפוצ2 בידו של 
כל . לא יצר עמו קשר על מנת לבצע בדיקה של האירוע איסו+ של הבקבוקי,

 א. הוא לא נת� לו קבלה –שיחזיר אות, , שאמר לו הסוכ� הוא שא, הוא רוצה
בעל המכולת התקשר א+ מספר פעמי, לשירות הלקוחות והשאיר . כנגד זה

שאלו אותו כמה תיבות , אחר מספר ימי, חזרו אליול. מספר הודעות ע, פרטיו
 $בעל המכולת הבהיר שהפיצוי אינו הבעיה . ואמרו שישלחו לו פיצוי, פגומות

או נציג אחר מטע, החברה לאסו+ , שלא ייתכ� שלא הגיע אד, מבקרת איכות
  . נההבקבוקי, ולטפל בסכ את
  

וכ� להחזיר את יח סירב בכל תוק+ לבקשת הסבחברת טמפו טועני, שאבו פר
ודרש שיגיע נציג אבטחת איכות של ) כפי שנעשה ברשתות אחרות(הבקבוקי, 

 למרות שמשרד הבריאות בדק את המקרה ואמר שאי� סכנה –החברה 
  ". ולמרות שהחברה פרסמה מודעות בעיתונות, בריאותית

 

  CatId&13077=PageID?asp.page/html/il.co.dromi.www://http=104 :ראה
  

 להאזי, לראיו, ע% הכתבת וע%, ל ברדיו דרו," הנטאפשר ג, בכתובת האינטרנ .22
 . מר לאפי אבו פריח,1המבקש 

 

, הבטיחו כי התקלה לא תחזור על עצמהי המשיבה קברניטיצוי� ויודגש כי לאחר ש .23
,  בקבוקי, לקרטו�12( קרטוני, 8ל פיצוי חלקי על נזקיו בדמות  לקב1הסכי, המבקש 

 ) ליטר לקרטו�1.5

 

אמפ ' משלוח נוס+ של קרטוני  ג1 המבקש  או בסמו. מאוד לכ. קבל10/06/2010ביו,  .24
 לקרוב משפחת רובוהמשלוח סופק ב. בטע, תות בננה)  ליטר לבקבוק1.5,  בקבוקי,12(

חלק ניכר מהבקבוקי% באותו משלוח היו ). חתונה(אשר הייה לו אירוע משפחתי 
 .נפוחי% ותוססי% בדיוק כמו המשלוח ההוא של המנגו פסיפלורה

  

ואול, נראה כי למשיבה ". תקלה"$ג, הפע, נציגי המשיבה עודכנו ב .25
 . לטפל בעניי� באופ� יסודיכוונה רציניתקברניטיה אי� כל /ולראשיה

 

. ומעלה הרבה סימני שאלה  מקוממתהמבקשי, יטענו כי דר. התנהלותה של המשיבה .26
 ,"אלאיא,"בעיתו� , ככל שאכ� זו פורסמה, הבחירה של המשיבה לפרס, את המודעה

שאי, לו שו% תפוצה במגזר , עיתו� היצוא לאור ומופ2 בשטחי הרשות הפלסטינית
למטרה מקוממת ונועדה , שנויה במחלוקת, הינה בחירה מוזרה, הערבי במדינת ישראל

 .  מהמטרה אשר לשמה נועד הפרסו, לגמריהפוכה

 

מפי2 סביר הינה לידע את /משווק/י יצר�"בעוד שכוונתו של הפרסו, שנעשה ע, שכ� .27
הבחירה לפרס, בעיתו� , ציבור צרכניו הפוטנציאלי אודות קיומה של תקלה במוצר

 מעיני ציבור צרכניה הפוטנציאלי% של המשיבה להסתירנועדה על מנת " אלאיא,"
 .זוומה של תקלה את עובדת קי

 

הינה בהמש. לאותו קו , ו של המבקשכי התעלמותה של המשיבה ממכתב, ברור מאיליו .28
 .להתעל, מצרכניה ולנהוג בשיטת מצליח, ולאותה מדיניות

  

בעיתוני יו, Recall $תפרס, את הודעת ההמשיבה המבקשי, יטענו כי ראוי היה כי  .29
. אלסנארה$ פאנורמה ו, אלערב$כל: ,דוגמת העיתוני, שישי  בעלי תפוצה סבירה במגזר
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. רל שולטי, בנתח המשמעותי של שוק העיתונות המודפסת במגז" העיתוני, הנ3
 $י, ומיתר צרכני המוצר במגזר שלא לדעת על ההמחדל של אי הפרסו, מנע מהמבקש

Recall  הנתבעת , וכאילו לכאורה,שביצעה. 
  

, ובה לפרס, בעיתו� זה או אחרכי ג, א, לא הייתה מוטלת על המשיבה כל ח, יודגש .30
 בהפרת חובת תו, הלב ,טבולה כל כולה, "אלאיא,"הרי הבחירה לפרס, בעיתו� 

 .) בהמש.4ד' בעניי� זה ראה סע( המעוגנת בדיני החוזי, הכלליי,

 

 . המבקשי, אבדו לחלוטי� כל אימו� במשיבה .31
  

יה  הייתה מקיימת את החובה המוטלת עלמשיבהיוטמע ויודגש כי ג% א% ה .32

דבר זה אינו חוס% את ,   בעיתו, בעל תפוצה במגזרRecall �ומפרסמת את מודעת ה
בי, . התובעי% ויתר הניזוקי% בני המגזר אשר כבר רכשו את המוצר מלתבוע את נזק%

בדיוק כפי שהדבר אינו אמור לחסו% זאת . נזק לא ממוניאו /א% מדובר בנזק ממוני ו
או , לפני הפרסו% א% ה% רכשו את המוצר את כלל צרכני המוצר לתבוע את נזק%

 .קיומוידעו על אחרי הפרסו% כאשר לא 

 

בסיכו� , כל צרכניהג%  וכ., המבקשי, סבורי, כי המשיבה העמידה אות, ואת ילדיה, .33
סביר , שכ�. בריאותי אשר את משמעותו ואת גבולותיו יהיה לעול, קשה לדעת ולגלות

או הבדיקות אשר ערכה למוצר ותמשי. /מאוד כי המשיבה תשמיד את כל הראיות ו
 .לנהוג בצרכניה בשיטת מצליח

  

לכל . מעשיה ומחדליה של המשיבה הינ, בגדר הטעיה של ממש, כפי שיורחב בהמש. .34
 .עושה חסד ע, המשיבה" רשלנות" המונח ,בנסיבות, א, כי. מדובר ברשלנות, הפחות

  
  
  :תובענה וההבקשההגשת ת מטר . ג
  

עמד על כ. . כלשונ, של מלומדי," תת אכיפה"לת מתופעה של סוב" חקיקה צרכנית" .35
 :ניב$בר' מ' פרופ

  
וכ. ג, היק+ הפגיעה , ניכרי,$רוב העסקות הצרכניות הינ� בסכומי, לא"

בהיות הנזק . או הנזק הצפויי, כתוצאה מחריגה מהכללי, הצרכניי,
נמוכה ג, הכדאיות , הטיפוסי הכרו. בהפרת זכות צרכנית נמו. יחסית

, במונחי זמ�(תוחלת העלות . בהגשת תביעה המסתמכת על עילה צרכניתש
הכרוכה בהגשת תביעה ובניהולה עלולה להיות גבוהה יותר ) הוצאות וכולי

מכא� ברור . ברוב המקרי, מאשר תוחלת הרווח הצפויה מהתביעה
ידי צרכ� יחיד $שקיימת הסתברות נמוכה לנקיטת הליכי, משפטיי, על

כי רמת , מצב זה כשלעצמו מוביל למסקנה. יותיו כצרכ�בגי� פגיעה בזכו
 תהיה האזרחית האכיפה באמצעות הליכי הצרכ� הגנתהאכיפה של חוקי 

." אכיפה מובנית לגבי החקיקה הצרכנית$קיימת תת, דהיינו, נמוכה יחסית
עיוני , "גבולה של התובענה הצרכנית הייצוגית) "בורונובסקי(ניב $בר' מ[

 ].252$253, 251) ד"תשנ) (1(משפט יט
  

 ת עקרוניגישה הינה להמשי. באותהבקשה התביעה ות הושמה מוגשלהמטרה , ובכ� .36
של נורמות משפטיות " אכיפה אזרחית"והמעודדת , ה בפסקי די� רבי,תאשר הותוו
פסק הדי� המנחה בעניי� זה ". תת אכיפה"מתופעה של , מסיבות אלו ואחרות, הסובלות

: להל�( מ"טה בע'פוקצ'  אירית שמש נ   9615/05רעא  $ של בית המשפט העליו� בהינו
 :טה'ד פוקצ"השופט רובינשטיי� בפס' וכ. אומר כב). "טה'ד פוקצ"פס"

  
הרשויות צרי. שיעשו מלאכת, כפי שהטיל עליה, המחוקק בפיקוח , אכ,"

כבדותה ואיטיותה של פעולת הרשויות מצדיקה לפתוח , ואול%. ובאכיפה
כ. שהאזרח האכפתי המבקש לשמור את , "אכיפה אזרחית"פתח ל

  .ת הציבור יוכל להשפיע א/ הוא לתקנת הרבי%בריאותו ובריאו
נוסח ( לפקודת הנזיקי, 63תביעה בעקבות הפרת חובה חקוקה לפי סעי/ 

לא . המצטבר והול., בשעה שענייננו בנזק לאד%, א/ היא דר. לכ.) חדש
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בעניי, סעי/ זה "לפקודת הנזיקי, קובע כי ) ב(63למותר להזכיר שסעי/ 
א% לפי פירושו , בתו או להגנתו של פלונירואי% חיקוק כאילו נעשה לטו

הנכו, הוא לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובת% או להגנת% של בני 
אי, ". אד% בכלל או של בני אד% מסוג או הגדר שעמ% נמנה אותו פלוני

חשי� בתו. דיני ' ראו ג, מ; ספק בכ. לענייננו באשר לחוק הגבלת העישו,
' מ, ברק' א, אנגלרד' י, טדסקי' בעריכת ג,  הכלליתתורת הנזיקי�, הנזיקי�

  .106, ז"תשל, חשי�
 

הפצת וצריכת , שיווק,  ברגע שמדובר בייצורהרבה יותר תוק/לי, מקבלעיל  הדברי,  .37
 . מזו,

 

 תחת ,18/02/2010 ביו,  אשר פורסמה בעיתו� גלובס,ב" המצתה של אפרת אהרוניכתב .38
מת את  מסכ"?ק המזו, באר- פרו- לסכנותלמה שו: תקלות בשרשרת המזו,"הכותרת 

, מבאת החשיבות.  לצרכ� הישראליהסכנות האורבותוק המזו� ושל המצב העגו, של ש
 :להל� ציטוטי, חלקיי, מהכתבה

"  
אד% והיסטוריה של � מחסור בכוח, קנסות מצחיקי%, נהלי מעקב בעייתיי%

 יוזמות ■ישראל החלטות לא מיושמות גורמי% לבעיות בפיקוח על איכות המזו, ב
  א. מוקד% לדעת א% ה, יביאו את השינוי, חקיקה חדשות נמצאות בקנה

  
נפטרה לפני חודש ענבר , הרחק מעי� המצלמות, שבועיי, לפני יו, הולדתה השבע

 אחרי הפרשה הטרגית  שני,6.  הצמחיתרמדיה מהתינוקות פגועי ה$שובע 
נדמה כי לא הרבה , שהסעירה את המדינה ושהרסה את חייה� של עשרות משפחות

, הרבה גורמי, מעורבי,:  שאנו צורכי,מזו�השתנה באופ� הפיקוח על איכות ה
  . אד,$וחמעט מאוד הרתעה ומחסור רציני בחוקי, ובכ

ג " ק80רק השבוע נתפסו במסעדות באשקלו� . בתוצאות נושא כל אזרח במדינה
 סחורה שפג תוקפה ושמקורה אינו $שוני, שאינ, ראויי, למאכל אד,  מוצרי בשר

המגלה מה באמת מכילי, " כלבוטק"ממצאיו של תחקיר נוס+ ב בכנסת נדונו; ידוע
 המזו� חברותו, אספו שוב מהמדפי,שתייה קלה נ בקבוקי; דגי, המגיעי, לצלחתנו

 פתחו חזית נגד הצעת חוק הקוראת לפקח על טיב הסחורה באמצעות מדבקות
   . וכל זה רק בשבוע אחד$טריות 

 ייכות לאחדידי מזו, ש�מחלות הנגרמות על, פי נתוני ארגו, הבריאות העולמי�על
 �30%הארגו, מערי. כי כ. מגורמי התחלואה העיקריי% בעול% המערבי

הנתוני% . ידי מזו, בכל שנה� סובלת ממחלות המועברות על מאוכלוסיית העול%
 מזו, הרעלותבשנה של זיהומי% של דרכי העיכול ו באר- מדברי% על אלפי מקרי%

   .מקרי% המצריכי% לרוב טיפול רפואי אינטנסיבי ואשפוז � 

רק אצלנו הבומי, לא , בכל העול, היו מתעוררי, מקטסטרופה דוגמת רמדיה"
פי $על". "הציבור אמו�"ו� לית ארג"מנכ, גלית אבישיאומרת , "העירו א+ אחד
  ". איחוד של הגורמי, יביא דווקא לחיסכו� בעלויות, ההערכה שלנו

..........   

מחלקות  הבריאות משרדכשג, ב, סמכויות הפיקוח מפוזרות בי� גורמי, רבי,
משרד  בתחו, מלבדו מעורבי,. ואגפי, שוני, שאינ, בהכרח פועלי, בתיאו,

 ;למוצרי מזו� הממונה על יישו, חוק התקני, הקובע ג, תקינה רשמית, ת"התמ
האחראי , להגנת הסביבה המשרד ;המופקד על רישוי עסקי המזו�, משרד הפני,

המפקח על , ומשרד החקלאות ; התנאי, הסביבתיי, מחו2 למפעלי המזו�לבדיקת
   .פירות וירקות חומרי הגל, מהחי והצומח ואחראי ג, על פיקוח

 ל המכו� הישראלי לאיכות"מנכ, ר גידי ציפורי"אומר ד, "הכל נופל בי� הכסאות"
דינות כאילו מדובר במ. הפיצול בי� גורמי, מביא לחוסר עקביות", ובטיחות מזו�

כל רשות וכל לשכה עושה לה . י, או הרצליה$תקווה כדי� בת$אי� די� פתח $שונות 
   ".חוקי, משלה

   :אד,$בעיות כוח* 
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. ג, שורה של תקנות וכוונות טובות לא מספיקות כשאי� מי שייש, אות, בשטח
כל המערכות . "אומר ציפורי, "אד,$גדול כיו, הוא המחסור בכוח הכשל הכי"

ורופאי% ,  פקחי140%במשרד הבריאות חסרי% לפחות  .חלה הזוסובלות מהמ
   ".הרבה בשליש משרה באמת לא יכולי% לעשות

   :פיקוח וענישה* 

? הציבור בריאותבכל הנוגע ל, ומה דינ% של עברייני% הנתפסי% בקלקלת%
הקנס המקובל היו% למשל על הזרקת ,  שקל1,000. א גבוה במיוחדהתשלו% ל

וודאי , רחוק בהחלט מלהיחשב מרתיע, %)10(מי% לבשר מעבר למידה המותרת 
 מסכימי% גורמי% �הפיקוח כיו% . שאינו תמרי- הול% להקפדה יתרה על החוק

  ". לא מרתיע ורחוק מלהיות יעיל,  דל�שוני% בענ/ 

  ' וב כנספח"מצ של אפרת אהרוניתה כתבהעתק   'ונספח 
  )http://www.globes.co.il/serve/globes/printwindow.asp?did=1000539942 :ראה(

                    
  :הטיעו, המשפטי. ד
  
 : הגנת הצרכ,חוק�1ד

 

במעשיה ובמחדליה של המשיבה ישנו הפרה של יותר מהוראה אחת מהוראות חוק  .39
 ").חוק הגנת הצרכ,: "להל� ובהמש. ($1981א"התשמ, הגנת הצרכ�

 

 :לחוק הגנת לצרכ� קובע בזו הלשו�) א( 2' סע .40

 או בעל פה או בכל בכתב, במעשה או במחדל –לא יעשה עוסק דבר ) א(. 2    
העלול  –ד ההתקשרות בעסקה דר. אחרת לרבות לאחר מוע

בלי לגרוע ; ) הטעיה–להל� ( מהותי בעסקה � צרכ� בכל עניילהטעות
  :סקהע אלה כמהותיי, בי,מכלליות האמור יראו ענייני

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

  ;והמרכיבי% של נכסהצורה , המשקל, המידה  )2(    

    )3(  …………………………….  

התועלת שנית, להפיק ,  שנית, לעשות בנכס או בשירותהשימוש  )4(    
  ;מה% והסיכוני% הכרוכי% בה%

    ........  

  :לחוק הגנת לצרכ� קובע )ב(2' ואילו סע              

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

      
אזוב   3613/97. א.ע$אמר בית המשפט העליו� ב,  הגנת הצרכ�אודות מטרתו של חוק .41

 :801' עמ, 787) 2(נופד ,  עיריית ירושלי%'נדליה   
  
עושק , מרמהטרתו של חוק הגנת הצרכ� היא להג� על הצרכ� מפני מעשי מ"

מלא ככל ,  יעמוד לרשות הצרכ� מידעעסקהוהטעיה ולהבטיח כי בעשותו 
ההנחה העומדת בבסיסו של החוק הינה . רטיה ועל פהעסקהעל טיב , האפשר

 בעסקהכי בהינת, מידע מלא והוג, יוכל הצרכ, לכלכל את צעדיו ולהתקשר 
נקבע בו האיסור , חובת הגילוי הרחבהלש, כ. נכללה בחוק . מיטיבה ורצויה

, איסור על ניצול מצוקתו של הצרכ�, "העלול להטעות צרכ�"על כל דבר 
וכ� איסור על הפעלת , ידיעתו את השפה$ית או איחולשתו הגופנית או הנפש
$ ,"תש,  דברי ההסבר בהצעת חוק הגנת הצרכ�וראו(השפעה בלתי הוגנת עליו 

 והדיו� $1994 ד"תשנ, )3 ' תיקו� מס(הצעת חוק הגנת הצרכ� , )302 ' בעמ (1980
;  ואיל.9380) ד"תשנ (139כ "ד(בקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק זו 

  ")).13.7.1994יו, ישיבה מ
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 . הפיצה ושווקה, את צרכניה לגבי איכותו של המוצר שיצרההמשיבה הטעתה  .42

 

תקלה סדרתית במוצר  מדוע ארעה אותה לקוחותיה /אינה מגלה לצרכניההמשיבה  .43
מה, ההשלכות של אותה תקלה על בריאות הצרכני% ומה, תוצאותיה, של , שוב ושוב

  .ככל שנערכו בדיקות כאלו, בדיקות מעבדה שנערכו למוצר הפגו%
 

י בתי המשפט בערכאות "י בית המשפט העליו� וע" כי זה מכבר נפסק עכבר עתה יצוי� .44
שכ� .  של הפרטפגיעה באוטונומיהכי הטעיה מסוג זה מהווה למעשה , הנמוכות יותר

לדעת מה הוא מחדיר לפיו , כי זו זכותו של אד, בכלל ושל צרכ� בפרט, אי� חולק
 .ולגופו

 

שיתופי  תנובה מרכז וערעור שכנגד 1338/97א "ע$כ. פסק בית המשפט העליו� בו .45
 1525 ,1522, )2(2003על $ תק,ראבי תופיק' מ נ"לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע

)2003(: 
  

תחושות שליליות : ראבי הוא נזק לא ממוני הנזק שטוע� לו, ואול,"
 מאופיי� בתחושת הגועל ,התובע הנזק הלא ממוני לו טוע�. ותחושות של גועל

המלווה חומר  על כל המטע� האסוציאטיבי, הנובעת מכ. שמדובר בסיליקו�
 הטעיה בדבר תכולת. פיצוי$נזק מסוג זה הוא לכאורה נזק בר, לדעתי. זה

אנו . בגדר פגיעה באוטונומיה של הפרט, לכאורה, החלב במקרה זה היא
ע מה יכניסו לפיה% זכות% של צרכני% היא לקבו .עוסקי, במוצר מזו�
ויסתבר לו , לצרו. רק מזו� כשר ,למשל, מי שרוצה. ולגופ% וממה יימנעו

גועל ופגיעה  יחוש תחושת, בדיעבד שהמזו� שהוצג תו. הטעיה איננו כזה
 כ. יחוש ג, מי שצור. רק מזו� אורגני והסתבר לו בדיעבד. באוטונומיה שלו

מבקש לקנות חלב דל שומ� מי ש. שמזו� שפורס, כמזו� אורגני איננו כזה
, ע, כ. שימכרו לו תו. הטעיה חלב שבו אחוז השומ� גבוה ,לא יסכי, דווקא
, ובמקרי% רבי% אחרי% שנית, להעלות על הדעת בכל המקרי% הללו. ולהפ.

עמה נזק גו/ או סכנה  א/ שאי,, ישנה פגיעה באוטונומיה של הפרט
העדפות  , למזונותיולכל צרכ, וצרכ, העדפות בנוגע. ממשית לנזק גו/

המבטאות לעתי% את האידיאולוגיה בה הוא מאמי, כדר. לחיי% נכוני% או 
מה קרה : זה שאינו שומר כשרות יוכל לומר לשומר הכשרות, אכ� .בריאי%

לא זו השקפתו של מי . לא נגר, ל. כל נזק ;א, אכלת מזו� שאינו כשר
.  מזו� דל שומ�אורגני או שמבקש לשמור על כשרות או לאכול רק מזו�

בפסיקתו של בית  הפגיעה באוטונומיה של הפרט כמצדיקה פיצוי הוכרה כבר
 526(ד נג"פ, בית החולי, כרמל חיפה  ' נ   דעקה 2781/93א "ע : משפט זה

בעניי� זה לא נמסר למטופלת מידע שהיה צרי. להימסר לה בהתא, ). 4(
. שבוצע לא גר, נזקהטיפול הרפואי . $1996ו "התשנ ,לחוק זכויות החולה

בטענה שעצ% ביצועו של טיפול  התביעה התבססה על פגיעה באוטונומיה
 ".הוא הנזק�בלא הסכמה הוא

 

. אי� די�  עילת ההטעיה לפי חוק הגנת הצרכ� כדי� עילת ההטעיה לפי דיני החוזי,, ודוק .46
בזק החברה הישראלית לתקשורת  ' נ שלו% ארד  2837/98א "רעהדברי, פורשו ב

 :$609 608' עמ, 600) 1 (ד"פ, מ"בע
  
לבי� ) או המוסתרי,(הטעיה נוצרת כאשר קיי, פער בי� הדברי, הנאמרי, "

הטעיה במעשה על דר. , האחת: הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות. המציאות
הטעיה , יהיוהשנ; של מצג שווא הכולל פרטי, שאינ, תואמי, את המציאות

שלו דיני ' ג: ראו. (יש חובה לגלות,אי גילוי פרטי, מקו, ש: קרי, במחדל
כר. , ג"תשנ(כה� חוזי, ' פרידמ� ונ' ד; 225) ה"תשנ, הימהדורה שני(חוזי, 

אי, די, עילת ההטעיה לפי דיני החוזי% כדינו של איסור : ודוק). 787) 'ב
ההטעיה על פי חוק הגנת הצרכ, בעוד שבדיני החוזי% על מנת שתתגבש 

טוע, להטעיה אכ, טעה ובשל טעותו זו עילת ההטעיה נדרש כי הצד ה
, )1973ג"תשל , )חלק כללי( לחוק החוזי% 15סעי/ : ראו(התקשר בחוזה 

דבר העלול "הרי שהאיסור מכוח חוק הגנת הצרכ, רחב יותר והוא חל על כל 
 לחוק הגנת 2סעי+ : ראו (ג% א% הלה לא הוטעה בפועל" להטעות צרכ,
, ליפרט' מ נ"ק משכנתאות לישראל בע בנ$ טפחות 1304/91א "הצרכ� וכ� ע

 )"326, 309) 3(ד מז"פ
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הקבוצה אחת מחברי /כל אחד כי אי, כל צור. להוכיח כי המבקש או ,עינינו הרואות .47

דבר מעורר ה כי ,מספיקו די בכ.. תברמה הסובייקטיביו  בפועלתה/התובעת הוטעה
 ., חולק על כ.ואי, חשש כזה קיי% במקרה דנ,. תהאובייקטיביחשש להטעיה ברמה 

   
 39' ראה סע(או סוכ� ביטוח /מבטח ועל חוק הגנת הצרכ� אינו חל . ועוד מעבר לצרי. .48

 :כבוד השופטת צפורה ברו�וחר+ זאת כ. פסקה לאחרונה ). לחוק

 במסגרת" הטעייה"אינני מסכימה ע, טענת המשיבות כי לא נית� לטעו� ל"
ל מבוטח בכדי להוכיח תובענה ייצוגית משו, שנדרשת בחינה אישית של כ

          . להצטר+ לפוליסה בעקבות הטעייה שהוא אכ� החליט
אני סבורה כי האחריות הנתונה לחברת הביטוח למניעת מקרה של 

משכ. אי, צור. , בציבור הלקוחות היא הגדרה מקיפה וכוללת הטעייה
  "אלא כי הייתה הטעייה של הציבור להוכיח כי כל מבוטח הוטעה

 $מחוזי , מ"דקלה חברה לביטוח בע' נ  חיי, פרידמ� 1718/07תא : ראה
  29/06/2009 נית� ביו,, א"ת

שכ� אנו עוסקי, במצב בו חוק .  כא,מקבלי% הרבה יותר תוק/, דברי, שנאמרו ש, .49
 . והקבוצה התובעתי,הגנת הצרכ� פורש את כנפיו ואת הגנתו על המבקש

 

נקוט פעולה העלולה להטעות  לאו/ות המשיבה שלא להטעוהאחריות של , צא ולמד .50
י "וח הוטעו עקואי� צור. להוכיח כי כל לקוח ול" הגדרה מקיפה וכוללת" הינה צרכניה

 .המשיבה
  

 .ג% במעשה וג% במחדל. צורותיה/פניהשתי על מדובר  כא, על הטעיה , להדגיש .51
  

 ואילו לעניי� חובת הגילוי המוטלת על עוסק. אלו ה, כלל, של דברי, לעניי� ההטעיה .52
 : לחוק הגנת הצרכ�4' קובע סע

  
  :עוסק חייב לגלות לצרכ�) א.    (4

, כל פג, או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועי, לו) 1(
 ;המפחיתי, באופ� משמעותי מערכו של הנכס

    

הפרסו, בעיתו� . כלל וכלל, כלפי קבוצת המשנהאיש לא יחלוק כי חובה זו לא קוימה  .53
 .ו,ימיסה של החובה ולא קר/הפרה/הכשלההינו " אלאיא,"

 
  
  :)הטעיה ורשלנות, הפרת חובה חקוקה(עוולות לפי פקודת הנזיקי, �2ד
  

 :קובע לאמור)נוסח חדש( לפקודת הנזיקי� 63סעי+  .54
"  

                 .הפרת חובה חקוקה.63
 מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי, חובה המוטלת עליו על פי כל   )א(

נועד לטובתו או , לפי פירושו הנכו�, והחיקוק $למעט פקודה זו  $חיקוק 
וההפרה גרמה לאותו אד, נזק מסוגו או מטבעו של  ,להגנתו של אד, אחר

האד, האחר זכאי בשל ההפרה  אול, אי�; הנזק שאליו נתכוו� החיקוק
כוו� הת ,לפי פירושו הנכו�, א, החיקוק, לתרופה המפורשת בפקודה זו

  . תרופה זולהוציא
להגנתו של   סעי+ זה רואי, חיקוק כאילו נעשה לטובתו או�לעניי   )ב(

 א, לפי פירושו הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או, פלוני
אד, מסוג או הגדר $ או של בניאד, בכלל $ לטובת, או להגנת, של בני

  ". נמנה אותו פלונישעמ,
  

ק מכוח מזימוטלת על הקיו, חובה ה, ראשו,:  יסודות5לעוולת הפר חובה חקוקה  .55
המזיק הפר את החובה , שלישית. החיקוק נועד לטובתו של הניזוק, שנית. חיקוק
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הנזק אשר נגר, הוא מסוג , חמישית. ההפרה גרמה לניזוק נזק, רביעית. המוטלת עליו
 .הנזקי, אליו מתכוו� החיקוק

 

 .המשיבה הפרה מספר הוראות חוק אשר נועדו להגנה על בריאות צרכניה .56
  

] נוסח חדש) [מזו�( לפקודת בריאות הציבור 13את סעי+ רכ. הפרה המשיבה את הו .57
 :הקובע כי, $1983ג"התשמ

  
  איכות פגומה. 13 "

  "הזדהמות או כל סיבה אחרת, לא ימכור אד% מזו, שאיכותו נפגמה מחמת רקב     
  

) �איכות מזו( לצו הפיקוח על מצרכי, ושירותי, 2כ. הפרה המשיבה את הוראת סעי+  .58
 : הקובע1958ח "התשי

        

 מזו, נפג%"      

לא יעביר לאחר בשו, דר. מדרכי העברה , לא ייצר אד, מזו�. 2 
לא , לא ירכשנו ולא יחזיקנו, את הבעלות עליו או את ההחזקה בו

  –לא יחסיננו ולא יובילנו , יקבלו להחסנה או להובלה

  או; בתנאי, בלתי סניטריי,  )1(  

  או; צריכת אד%כשהוא בלתי ראוי ל  )2(  

מזיק או בלתי ראוי לצריכת , מזוה%, כשנמצא בו חומר ארסי  )3(  
  או; אד%

או , כשנמצא בו או נתווס/ אליו דבר שאינו צרי. להימצא בו  )4(  
  או; חסר בו דבר שצרי. להימצא בו

  """".הושחת או איכותו נפגמה מסיבה כלשהי, שנתקלקל  )5(  

 

אי� לדעת ואי� לפסול ג, , אמנ,. ל גסהל ברג"המשיבה הפרה את הוראות הדי� הנ .59
, צרכניהכלפי בהסתרה ובחוסר גילוי נאות כאשר המשיבה נוהגת , בשלב זה

 בא, נתווס+ אליו חומר או/ובא, קיי, חומר מזה, או מזיק אשר התווס+  למוצר 
 . חסר בו חומר שצרי. להימצא בואו/וצרי. להתווס+ לו שלא 

 

ייתכ� , ה לצרכני, מוצר שאינו ראוי לצריכת אד,אי� חולק כי המשיבה מכר, ואול, .60
 .מקולקל אשר איכותו פגומה וירודה, מזיק

 

. מעשיה של המשיבה תחילת, בהפרת הוראות חקוקות בספר החוקי, וסופ, ברשלנות .61
 .עושה חסד ע, המשיבה" רשלנות"המונח , א, כי

 

 :,או המחדלי, הבאי/במעשי, ו, בי� היתר, רשלנותה של המשיבה מתבטאת .62
  

 או/ו היה עושה בנסיבות המקרה   לאעשתה מעשי, שעוסק סביר   .א

לא עשתה מעשי, ונקטה פעולות שעוסק סביר היה עושה ונוקט בנסיבות   .ב
 או/והמקרה  

 .לקויאבטחת איכות   הפעילה מער. אולא הפעילה מער. אבטחת איכות בכלל    .ג

 ת התקלה אודודוברי השפה הערבית לצרכניה הפוטנציאלי, בכלללא הודיעה   .ד
 או/ו

בי� , ובכ..  צרכניה אודות התקלה בדר. מספקת ונאותהלכלללא הודיעה   .ה
 שו, ,לצד השבחי, והפרגו� העצמי, הלא פרסמה באתר האינטרנט של, היתר

 או/ו  ל"התייחסות לתקלה הנ

. פרסמה תוצאות בדיקה של המוצר לא נהגה בגילוי נאות כלפי צרכניה ולא  .ו
 או/ו  ללא כל מענהובה שאלות ובכ. הצרכני, נותרי, ע, הר

 נהגה בזלזול בוטה בצרכניה  .ז
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  :הפרת דיני החוזי% הכלליי3�%ד

בניגוד לדוקטרינת תו, הלב בדיני ,  נגועה בחוסר תו, לב מובהק משיבההתנהגות ה .63
 .החוזי, הכללי

 
 1973 $ג"התשל $)חלק כללי(לחוק החוזי,  39סעי+  לפי יהתו את חובה הפרמשיבהה .64

אי� חולק כי חובת תו, הלב בי� המשיבה לבי� צרכניה כאשר ") החוזי%חוק : "להל�(
כאשר , לחוק החוזי, 15סעי+  את  המשיבההכ� הפר. משתרעת על השלב הטרו, החוזי

  .ושאר הצרכני, י,המבקש את התהטע
  

ראוי כי כבוד בית המשפט יעניק למבקש ולשאר הצרכני, את כל התרופות , בנסיבות .65
 .1970 –א"תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה (זי,אשר מעניק חוק החו

  
  עשיית עושר ולא במשפט: 4ד
  

, הצרכני,/במעשיה ובמחדליה של המשיבה ישנו ניסיו� להתעשר על חשבו� הלקוחות .66
 . 1979 –ט" תשל,שלא כדי� ובניגוד להוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט

  
  :התמלאו התנאי% לאישור התובענה כייצוגית: ה
  
  .ני% שנית, להגיש בה% תובענה ייצוגיתעניי: 1ה

 

                  : לאמורקובעסעי+ ה.  לחוק תובענות ייצוגיות מגדיר מה� מטרות החוק1' סע .67

    הגשה וניהול של תובענות �לעניימטרתו של חוק זה לקבוע כללי, אחידי,     . 1"
  :ובכ. לקד, בפרט את אלה, לש, שיפור ההגנה על זכויות, ייצוגיות

 המתקשי% אוכלוסיה לסוגי לרבות, המשפט לבית הגישה זכות מימוש   ) 1(
  ;כיחידי% המשפט לבית לפנות

  ;הפרתו מפני והרתעה הדי, אכיפת  ) 2(
  ;הדי, מהפרת לנפגעי% הול% סעד מת,  ) 3(           

  . "הוג, וממצה של התביעות,   ניהול יעיל  )4(  
  

, ו והתובענה המצורפת אליה  מגשימות כי בקשה ז, לאור המפורט לעיל,אי� חולק .68
 .המטרות המרכזיות של חוק תובענות ייצוגיותאת  ,במלא המוב� והמשמעות

 

לא תוגש תובענה ייצוגית אלא : "לחוק תובענות ייצוגיות קובע לאמור) א(3סעי+  .69
סוגי /התוספת השנייה מונה מספר של  ענייני,.......". בתביעה כמפורט בתוספת השנייה

קובע ,  והרלוונטי לענייננו, לתוספת1סעי+ .  בה, נית� להגיש תביעה ייצוגיתתביעות
 :כדלקמ�

 

 בקשר לעניי, שבינו , כהגדרתו  בחוק  הגנת   הצרכ,, תביעה נגד עוסק. 1"  
  ."בי, א% התקשרו בעסקה ובי, א% לאו, לבי, לקוח

 
  :  כדלקמ� לחוק הגנת הצרכ�1מוגדר בסעי+ " עוסק"המונח 

  
  ". כולל יצר,, או נות� שירות דר. עיסוק/ ווכר נכסשממי "
  

  .המוצראת , בי� היתר, אשר מייצר ומוכר" עוסק" בגדר הכי המשיבה הינ, אי� חולק
  

ואול, לפי . אינו מוגדר בחוק הגנת הצרכ�  וג, לא בחוק תובענות ייצוגיות" לקוח"המונח 
. ר ממעגל הצרכני, ומקי+ אותומעגל הלקוחות הינו  גדול יות, הפסיקה והספרות המשפטית

ואי� כל חובה או דרישה כי הוא ירכוש את המוצר . עוסק, למשל, צמועכ. לקוח יוכל להיות ב
  ";יביתי או משפחת, שימוש שעיקרו אישיל"

  
  .של המשיבה" לקוח"בגדר  י, הינ,כי המבקש,         אי� חולק
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ות של עובדה ומשפט המשותפות קיומה של עילת תביעה אישית המעוררת שאלות מהותי :2ה

  .לכלל החברי% בקבוצה
 

סעי+ .   לחוק מונה את רשימת הזכאי, לכנס בשעריה של התובענה הייצוגית4סעי+  .70
 :.לחוק קובע) 1)(א(4

אלה רשאי, להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ) א.(4   "    
 :ייצוגית כמפורט להל�

, )א(3כאמור בסעי+ אד, שיש לו עילה בתביעה או בעני�   )1(  
 לכלל המשותפותהמעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט 

   "; בש, אותה קבוצה–החברי, הנמני, ע, קבוצת בני אד, 
 

כ. ו.  אי� דרישה לזהות מוחלטת בי� כל השאלות. ולא זהות" משותפות", כלשו� החוק .71
 :276) 5(ד נה"פ, רייכרט'   נשמשא "פסק בית המשפט העליו� ברע

אי� לפרש את הדרישה לקיומ� של שאלות של עובדה ומשפט המשותפות "
לקבוצה כדרישה לזהות מלאה בכל השאלות הטעונות הכרעה לגבי כל 

 בכל השאלות הטעונות של זהות מוחלטתדרישה . קבוצת התובעי,
תסכל את תכלית התובענה הייצוגית , עובדתיות כמשפטיות, הכרעה

לפיכ. יש לאמ2 גישה .  בלתי אפשריתותהפו. את השימוש בה למשימה
ולפיה די בכ. שהשאלות העיקריות העומדות במוקד הדיו� תהיינה 

ואי� נפקא מנה א, מתקיי, שוני בשאלה , משותפות לחברי הקבוצה
  :ולפיה,, יפי, לענייננו דבריו של הנשיא ברק. משנית זו או אחרת

ת ביחס לקבוצה אי� כל צור. שכל השאלות המתעוררו, לעניי� דרישה זו"
די בכ. שהיסוד המשות+ מהווה מרכיב מהותי . תהיינה משותפות

  ).   788' בעמ, ]2[פרשת טצת " (בהתדיינות

  :וכ� דברי סג� הנשיא השופט לויט

 מהותיות של עובדה ששאלות'הסעי+ דורש קיומה של אפשרות סבירה "
' ותשאלות משותפ'. יוכרעו במסגרת התביעה'  לקבוצההמשותפותומשפט 
 סותרת המוחלטתדרישת הזהות . ' השאלות המשותפותכל' ולא –נאמר 

הבא לאפשר למשקיעי, קטני, ומפוזרי, ,  לחוק1את תכליתו של פרק ט
  ... להשתמש בכלי דיוני יעיל לצור. הגנת האינטרסי, שלה,

על בית המשפט . מבח� העיקר והטפלהוא ... המבח� שיש להחיל בעניי� זה
בי� השאלות העובדתיות והמשפטיות , ות+ על השונהא, רב המש, לבחו�

 948, 92138/' המ, 117, 9219/) א"ת(א "ת" (המתעוררות במקרה מסוי,
   "   ).201' בעמ, ]20[ל "הנ

 

 ישנו עילות תביעה אישית אשר י,מבקשלכפי שפורט לעיל בפרק העובדתי והמשפטי  .72
 .מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל החברי, בקבוצה

 

, אשר מעוררות בקשה זו והתובענה המצורפת אליההמשותפות  תו העיקריותהשאל .73
 :כימבחינה עובדתית אי� חולק ,  שכ�. ככול�בעיקר� משפטיות הינ� שאלות 

  

 .מוצר פגו,בתקופה מסוימת שווקה וייצרה משיבה ה  .א

לחסו. מלקוחותיה הפוטנציאלי, , א, בכלל, המשיבה לא דאגה בצורה נאותה  .ב
 ברכישת ,וייתכ� ג, את הסכנה הבריאותית, עוגמת הנפשהנזק הכספי ו את

 .המוצר הפגו,

ומה של תקלה סדרתית המשיבה ניסתה בכל כוחה להסתיר את עובדת קי  .ג
 .בעיתו� היוצא לאור ומופ2 בשטחי הרשות, ככל שפרסמה,  ולכ� פרסמהבמוצר
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אי� באתר האינטרנט של המשיבה כל התייחסות לנושא , והראיה לכ. ג,  .ד
כי , במבחני הסבירות הפשוטי,, כאשר ברור היה למשיבה. במוצרהתקלה 

זהו .  התעדכ� בחדשותחלק מלקוחותיה נוהגי, לגלוש באתר מדי פע, ופע, ול
 ולמידה שבה היא עצמילהקדיש את האתר למילות שבח , חוסר תו, לב מובהק

, ולהתעל, באופ� מוחלט מתקלה זו או אחרת, מוצריה" תקינות"מקפידה על 
  . במוצר זה או אחרהקיימי,, פג, זה או אחר

  
  
 .אפשרות סבירה שהשאלות תוכרענה לטובת הקבוצה: 3ה
  

 .כי השאלות המשפטיות תוכרענה לטובת הקבוצה, אודקיי, סיכוי טוב מ .74
  
  
  .התובענה הייצוגית הדר. היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי,: 4ה

 

 לטובת בתובענה ו השאלות המשותפת שפורטווכרעבמסגרת הדיו� בתובענה הייצוגית י .75
מותר . י,מספר פעמרשו לדו� באותה סוגיה ובתי המשפט לא ייד, כל חברי הקבוצה

יגרו, לעומס , שריבוי התדיינות באותו עניי� יטריד פעמי, רבות את בתי המשפט, ציי�ל
משו, שבכל משפט פסק הדי� , ועלול להביא לתוצאות שונות וא+ סותרות, מיותר

  .משק+ את מה שהוכח באותו ההלי.

 

ת  תביעו הגשתעדיפה עלכי הגשת התובענה הייצוגית היא דר. , טענו יי, המבקש .76
מהטעמי, , בי� היתר, הוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי�המוצדקת וה, אישיות
 :הבאי,

  

 מגיעה שלא, המדובר בסוגיה עקרונית באופ� מובהק, לעיל' כפי שפורט בפרק ג  .א
 .לעיתי, קרובות לפתחו של בית המשפט נכבד זה

 

לות המשפטיות שיובאו להכרעת בית המשפט הנכבד הינ� פשוטות השא  .ב
 .ורות מעיקר�ובר

  

ומהווה הלכה , סכו, התביעה של כל אחד מחברי הקבוצה הינו נמו. יחסית  .ג
למעשה   מחסו,  בפני הגשת תובענה אישית על ידי כל אחד ואחד מחברי 

בהרבה הקבוצה שכ� העלויות בגי� הגשת תביעה כזו וניהולה יהיו גבוהות 
 .)'נא ראה פרק ג (מסכו, התביעה האישית

  

וגית עדיפה על פני תובענות אישיות זהות אשר יציפו את התובענה הייצ  .ד
  .ימנע קביעות עובדתיות ומשפטיות סותרותתו, המערכת ויהיו  עליה לעומס

  

יתרמו תרומה , ואישורה לאחר מכ� במידה ותאושר, אי� חולק כי הגשת התובענה .77
המשיבה ומעוולי, אחרי, מדוגמתה יימנעו . משמעותית להגברת אפקט ההרתעה

  . כלכליי, שלה,,גוע בצרכני, על מנת לקד, אינטרסימלפ
  

  .קיי% יסוד סביר להניח כי עניינ% של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו% לב: 5ה
  

קיי, , ומשכ..   מהתנהגות של המשיבה בדומה לשאר חברי הקבוצהו נפגעי,המבקש .78
ל כל הנמני,  בדר. הולמת את עניינ, שי, אכ� מייצגי,יסוד סביר להניח כי המבקש

 .הקבוצהע, 
  

 את התביעה בתו, לב ומתו. אמונה מלאה כי היא תוכרע לטובת י, מגישי,המבקש .79
 .כלל חברי הקבוצה

  

, י כבוד המשנה לנשיאה" ע לאחרונהלעניי� תו, הלב בתובענות מ� הסוג הזה נאמר .80
 :השופט אליעזר ריבלי�

$לתו,הנימוקי, שנקב בה, בית המשפט המחוזי המתייחסי, , שנית"
לגודלה של הקבוצה ולקיומ� של שאלות משותפות , ליב, של המערערי,
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אשר . המצדיקות בירור בהלי. של תובענה ייצוגית מוקשי, בעינינו
לא מצאנו כי העובדה שהמערערי, לא הקדימו פנייה רצינית , הלב$לתו,

. לב$לבנק עובר להגשת בקשת, מצדיקה את הקביעה שלא נהגו בתו,
ה של התובענה הייצוגית קשה ג, לקבל כי פנייה של לנוכח תכליותי

שלו תהווה תנאי בלעדיו אי� לאישור $ הייצוגי להשבת כספוהתובע
  . "התובענה

  )11/12/2008נית� ביו, (, מ"בנק הפועלי, בע ' נ   מ"אביב שירותי, משפטיי, בע  10262/05  עא
  
  :הערכת סכו% התובענה הייצוגית: ו
  

הוא שוק חזק מאוד שמגלגל לפי , "אמפ'ג"$ ליו נמנה הע, הקלי,שוק המשקאות  .81
ל " הנ�הנתו .) לעיל7' ראה סע$לפי המשיבה עצמה ( בשנהח"ש מיליו� $650 כהערכות

, בשוק חזק בו זמנית מלמדי, כי מדובר,  לחלוטי�י,ונתוני, אחרי, אובייקטיבי
 .אגרסיבי ואטרקטיבי

 

טמפו "תחת הכותרת , 21/05/2008בכתבה אשר פורסמה בעיתו� כלכליסט ביו,  .82
ל השיווק של המשיבה מר יואש ב� "צוטט סמנכ, "( מיליו� $4אמפ ב'גמרעננת את 

 :אמפ' בהתייחס לנתח השוק של הגאליעזר

אנחנו . "אמפ יש קהל צרכני, אוהד'לג, ג, ללא תמיכה שיווקית, לדבריו"
אמפ 'אבל נחזיר עטרה ליושנה ונשיב את ג, לא רוצי% לנקוב ביעדי%

אמר ב� , "20% ע% נתח שוק של �מקו% שבו היה לפני עשר שני% ל
  " .אליעזר

  ' כנספח חב"מצתבה העתק הכ   'זנספח   
  ]  html.,009542306-L,,73400/articles/marketing/il.co.calcalist.www://http: ראה ג%[ 

  

ערי. הנית, ל,  ובנתח השוק של המוצר של מדינת ישראלהבהתחשב בגודל האוכלוסיי .83
 . לקוחות�500,000 בכמוצרהאת מס הלקוחות הנאמני% של ,  שמרנית מאודבהערכה

  

הינו פגיעה " קבוצת המשנה "$ ל$ו" קבוצה"$אשר נגר, ל העיקריהנזק , כאמור .84
או /ענפה של בית המשפט אינו מעלה כל פסק די� וחיפוש בפסיקה ה. באוטונומיה

החלטה שיכולי, להיות מנחי, לגבי גובה הפיצוי שיש לפסוק בגי� פגיעה זו כאשר היא 
 . מתרחשת כתוצאה מהפרת הוראות הדי� הרלוונטיות לעיל

  

התרחשה כתוצאה ש, הפגיעה באוטונומיה , טה'פוקצקיי, פסק הדי� של , כאמור לעיל .85
ש, . שתכליתה איסור העישו� במקומות ציבוריי,, נורמטיבית אחרתמהפרת מערכת 

כי ,  יוער וידגש.בראש נזק זהכפיצוי  ( 1000 השופט רובינשטיי� ס. של ודפסק כב
 לאוהנזק , השופט רובינשטיי� הינו א. ורק בגי� הפגיעה באוטונומיה' הסכו, שפסק כב

 ".המיקרו טראומ "התייחס לעובדה כי חשיפה לעישו� הינו למעשה סוג של
  

 יתבקש כבוד בית המשפט לפסוק לכל אחד מחברי , ע% המשיבההמאוד מקלהדר. ב .86
 בראש הנזק של פגיעה כ "סה.  (50ס. של פיצוי סמלי בבראש נזק זה הקבוצה 

 . 5 מיליו,25 $ כבאוטונומיה
  

כי ה, , סביר מאוד להניח. המוצר הפגו, לא צרכו אותוצרכני, אשר רכשו את : השבה .87
צרכני המוצר ' לפי מס, בהתבסס על ההערכה לעיל. מטבחזרקו לפח או שפכו בכיור ה

כאשר העלות ,  בקבוקי, פגומי,2 בממוצע  ובהנחה שכל צרכ� רכש$500,000 הינו כ
סכו, ההשבה לצרכ� בודד עומד על ס. ,  (5 $ הממוצעת לבקבוק  מוצר אחד הינה כ

  . ( מיליו�$5 כולכל הצרכני,. (10: של
  

 .( מיליו� $30 כ  סכו, התובענה הייצוגית הינוכ"סה .88
  

נתוני, מלאי, ומדויקי, אודות היק+ המכירות של המוצר נמצאי, בידי המשיבה  .89
 .גרת הליכי הגילויסוהיא תתבקש לגלות, במ
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כתב התביעה ככל שיתעורר /המבקשי, שומרי, לעצמ, את הזכות לתק� את הבקשה .90
 .י המשיבה" עובהתבסס על הנתוני, שיימסרו, צור. בכ.

  :הסעדי%. ז
השבה וסעדי, , הסעדי, המבוקשי, בתובענה זו הינ, סעדי, משולבי, של פיצוי .91

כבוד בית המשפט מתבקש להורות על פיצוי קבוצת התובעי, בגי� הנזק  .הצהרתיי,
 .  כמפורט לעילהמשיבהי "שנגר, לה, ע

 ר2 ובגילוי נאותלנהוג בצרכניה בדר. אלמשיבה להורות כ� יתבקש כבוד בית המשפט  .92
פג, במוצר נשוא סיבותיו והשלכותיו של ה, היקפו, מהותועל  ולהודיע לצרכניה

  .הבקשה

  

 פיצוי אישי הינה באמצעות פסיקת ,דר. המל. בהענקת סעד פיצוי בתובענה ייצוגית .93
  .לחוק) א (20כ. מורה סעי+ . לכל תובע החבר בקבוצת התובעי,

  

הדבר . ת כל התובעי, ולפסוק לה, סעד אישילא תמיד יהיה אפשר לאתר א, דא עקא .94
 למקרה זה נועד מנגנו� .  ותובענכו� במיוחד כאשר מדובר בסכו, פיצוי קט� לכל תובע

כבוד בית המשפט יתבקש לעשות . לחוק) ג(20הקבוע בסעי+ " הפיצוי לטובת הציבור"
  .שימוש במנגנו� זה ככל שיתעורר הצור. בכ.

  :עור. די,ט "גמול לתובע המייצג ושכ. ח

 

, כ" ולרשות בבכל האמצעי, והידע העומדי, לרשות,, ו בכל יכולת, יפעלי,המבקש .95
 .לייצג את הקבוצה על הצד הטוב ביותר

 

 ורח אשר טי, ייצוגיי, גמול הול, כתובעי,לפסוק למבקשבית המשפט הנכבד מתבקש  .96
 .נה במידה וחלילה תדחה התובעו את הסיכו� על עצמ, ולקח, את התובענהווהגיש

  

בשיעור שלא יפחת מ , לפסוק שכר טרחת עור. די� הול,בית המשפט הנכבד מתבקש  .97
הציבורית כתוצאה מהגשת ובהתחשב בתועלת , משווי התובענה הייצוגית % 15

 .התובענה והבקשה

  
  :שונות. ט

שכ� .  טר, הגשת�ה אחתבקשה זו ותביעה המצורפת אליה מוגשות בגי� תקופה של שנ .98
כל מידע לגבי המועד הקובע בו התחילה המשיבה לייצר , בשלב זה, אי� בידי המבקשי,

 ראיות לכ. כי יתגלואו /ככל שיוכחו עובדות חדשות ו. ולשווק את המוצר הפגו,
 .התביעה בהתא,הבקשה ו נותוקי, ארוכה מכ.התקופה בה שווק המוצר הפגו, 

  
 לבקשה ב"המצ 'אבנספח   ולאור התובענה הייצוגית המפורטת,לאור כל האמור לעיל .99

 .בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית,  זו
  

          .מ� הדי� ומ� הצדק להיעתר לבקשה .100
            

  
    
                  _______________  
  ד"עו, סאבר נסאר                     
  י%מבקשהכ "ב                       


