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  1176�08�10  צ.                                                            תבית משפט מחוזי בפתח תקווה

  

  

  1981 �א"התשמ, חוק הגנת הצרכ�. א     : בעניי�

�1980�"חוק מוצרי� פגומי� תש. ב  

  

  

  033798901 ז.כפיר אייכנר ת  :      ובעניי� שבי�

  ד  אס� נוי"כ עוה"י ב"ע                                          

  כפר סבא , 57 רוטשילד 899ד .ת                           

  09�7677850:  פקס072�2305152: טל                             

  

  �נגד�                                         

  

  52004284�07פ .ח, מ" ישראל בע�ריבוע כחול    : המשיבה

  פארק אפק, 2 עמל' רח

  .48092ראש העי% מיקוד 

  

  

  :מיני רציו

  . הגנת הצרכ%�בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית

  

  

  .�1980 ("תש,  וחוק מוצרי( פגומי(�1981א"התשמ, פ חוק הגנת הצרכ%"ע, כספית: מהות התביעה

�  . *873: סכו� התביעה של התובעי

  ). *436,750,000ויועמד בשלב זה על (ה בשלב זה אינו נית% להערכ: סכו� התביעה ביחס לכל הקבוצה

  

  

  :בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  

מתבקש בית המשפט ") החוק: "להל% (�2006ו"תשס,  לחוק תובענות ייצוגיות�4 ו3בהתא( לסעיפי( 

כלשונה או בשינויי( כפי , "התביעה:"להל%(' הנכבד לאשר הגשת התביעה המצורפת בזה כנספח א

  .בש( כל חברי הקבוצה, כתובענה ייצוגית,  שיוחלט עליה(

  

הודעה על הגשתה למנהל , נמסרה ביחד ע( הגשת תביעה זו, לחוק) א(6בהתא( להוראות סעי�  .1

 .בית המשפט וליוע. המשפטי לממשלה

 

 :כבוד בית המשפט מתכבד לאשר ולקבוע כדלקמ% .2
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 .לאשר הגשת תביעה כתובענה ייצוגית  .א

, �1981א"התשנ, פ חוק הגנת הצרכ%"ענה ייצוגית עלהתיר את ניהול התובענה כתוב  .ב

 . לתקנות סדר הדי% האזרחי29ובאופ% חלופי לפי סעי� 

 אשר 1כל צרכני המשיבה : להגדיר את הקבוצה המיוצגת לצור/ התובענה הייצוגית כ  .ג

 . השני( שקדמו להגשת התובענהשבערכשו מוצרי בשר טרי כשה( ארוזי( במגשיות ב

 .בתובענה" בע מייצגתו"לאשר את התובע כ  .ד

 .לית% הוראות בעניי% הדיו% בתובענה כפי שימצא לנכו%  .ה

ה כייצוגית לית% הוראות מתאימות בדבר אופ% פרסו( ההחלטה על אישורה של התובענ  .ו

 .שאו בהוצאות הפרסו(ולהורות כי המשיבי( י

 

חוק הגנת :"ל%לה (�1981א"תשמ, הנובעת מחוק הגנת הצרכ%התביעה היא תביעה ייצוגית בעילה  .3

 הטעייה בניגוד לאיסור הטעייה פ" ע, ובי% היתר,לתוספת השנייה לחוק 1פ פריט "וע") הצרכ%

הצווי( , לחוק הגנת הצרכ% והתקנות) א(�4ו) א(2והפרה של חובת הגילוי לצרכ% בניגוד לסעיפי( 

ה הפרת חוב, וכ% בעילה נזיקית בגי% עוולת הרשלנות, פ הוראות החוק"והתקני( שהותקנו ע

 .חקוקה ועשיית עושר ולא במשפט

 

 . את קבוצת התובעי( והנזק הנתבעי(להגדיר .4

 

 .לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית והמקומית לדו% בבקשה ובתובענה .5

  

  

  :כללי�עניינה של התובענה

  

ב "ללא נספחי( מצ, אשר העתקה, עניינה הבקשה לאישור התובענה הייצוגית והתביעה האישית .6

שה זו היא בקבוצת משפחות בישראל אשר ביצעו את רכישת הבשר הטרי בסניפי לבק', כנספח א

שפע שוק , מגה בעיר, מגה, מגה בול: מ ובניה("קבוצת אלו% אחזקות בריבוע הכחול ישראל בע

 .2010 לחודש יולי 2003ונרכשו בתקופה שבי% חודש יולי ") המשיבה: "להל%(ומגה באינטרנט 

 

לא הפחיתו את משקל , ג בשר"בקת( כי התשלו( מבוצע בעבור קמוצרי( אלה שהבטיחו על מד .7

 .תו/ מת% עדיפות לשיקולי( כלכליי( ועשיית עושר ולא במשפט, המגשית בה הוגש הבשר

  

מטרתה של הבקשה היא לפצות את חברי הקבוצה בגי% נזקי( ממוניי( שנגרמו לה( עקב הפרת  .8

 .פ החוק"חובותיה של המשיבה ע
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  : המיוצגתהצדדי� והקבוצה

  

אשר  � שני(�12איש קבע במקצועו מזה כ, 33ב% , 033798901ז . תכפיר אייכנרו מר המבקש הינ .9

 ).חדרה ונתניהבערי( בעיקר (מבצע את רכישותיו במש/ שני( בסניפי מגה השוני( באזור השרו% 

 

 ישראל � אלו% אחזקות ברבוע הכחול תקבוצמ, אופ הריבוע הכחול�המשיבה הינה רשת קו .10

הינה הרשת   המשיבה.* מיליארד 7מעל הינו שנתי ה המחזור. אלו% קבוצה בבעלות קבוצתה

 195 רשתות שיווק ובפרישה של 5פועלת באמצעות ובתחו( הקמעונאות בישראל  בגודלה השנייה

 בנוס� מפעילה אתר, )וק ועד% מרקטשפע ש, מגה, מגה בול, מגה בעיר(האר.  סניפי( בכל רחבי

  .youמפעילה את מועדו% לקוחות , )בלוסנטר(קניות באינטרנט 

  

 סניפי 206רשת הריבוע הכחול היא רשת הקמעונאות השנייה בגודלה בישראל המפעילה  .11

 11, "מגה בול" סניפי( של 49, "מגה בעיר" סניפי( של 120: סופרמרקט תחת החלוקה הבאה

במהל/ הרבעו% ". קטעד% טבע מר" סניפי �9ו" שפע שוק" סניפי( של 17, "מגה"סניפי( של 

  . של מגה בעיר�120 בול ואת הסני� ה�הראשו% פתחה החברה שני סניפי( של מגה

  

 :דברי�ראשית ה

  

בשליחת יד גסה אל , משיבהבמעשי( ומחדלי( קשי( של ה, עניינה של התובענה נשוא הבקשה .12

או /כוונת ותו/ הסתרת מידע והטעיה מ, תו/ כיסו של הצרכ% וגזילת כספו שלא כדי% ובניגוד לו

בצע וזלזול גמור בחוק ובציבור , כל זאת בחוסר תו( לב חמור, רשלנית רבתי של ציבור הצרכני(

 .הצרכני(

 

התברר כי המשיבה מתעשרת , התובענה נשוא הבקשה דנ%החישובי( שנעשו לצור/ הגשת על פי  .13

פ "ות עליו% לקוחיכמ, למשיבה.  בסכומי עתק הטריבשרהמגשיות במחיר הוהתעשרה ממכירת 

בחישוב שיפורט בהמש/ עולה . נתוני( הלקוחי( מהדוחות הכספיי( של המשיבה שיובאו להל%

ויועמד לעניי%  * 2.50לבי% '  אג0.25ס שבי% "כי הפסד הלקוחות מהמגשיות נשוא התביעה עומד ע

 X 12 שבועות X 4פ חישוב של ארבע קופסאות בשר ממוצע לקנייה " ע. *1.30זה על ממוצע של 

 רק למע% החישוב יפחית . שני(�7 הפסד המבקש ב ( X 1.30  * =1,747  שני( X 7דשי( חו

 על מחצית מהלקוחות תועמד וכמות הלקוחות המבקש את הפסדו מחצית מתקופת הזמ%

דבר המעמיד את ,  לקוחותX 500,000 * 873פ ס/ של "המדווחי( באופ% שהחישוב יעשה ע

 . *436,750,000ס "התביעה ע

 

הינה פיצוי כספי של חברי הקבוצה ושל התובע ,  של התובענה אשר אישורה מתבקשתכליתה .14

, בגי% הנזקי( וההפסד הכספי שנגרמו לה( לאור/ שני( כתוצאה ממעשיה ומחדליה של המשיבה
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וכ% מת% צו המורה למשיבה לסמ% את משקל המגשית על גבי המוצרי( הנשקלי( ונמכרי( על 

 .המוצר הארוז בהולהפחית משקל זה ממשקל , יד%

  

 

  :ואלו נימוקי הבקשה

  

  : לחוק3תנאי סעי* 

 

 לחוק �8 ו4, 3 בסעיפי( ,בי% היתר, עניינה ונסיבותיה של התובענה עומדי( בתנאי( הקבועי( .15

 .התובענות הייצוגיות

 

לחוק והיא נכללת בגדר סוגי התביעות ) א(3המבקש יטע% כי התובענה עומדת בתנאי סעי�  .16

 שהמשיבה היא מקו(, תביעות ייצוגיותיה לחוק י של התוספת השנ1בפריט , בי% היתר, הנכללות

 . שהוא הלקוחמבקשהבקשה היא נגדה ככאלה ובעניי% שבינ% לבי% העוסק והתביעה נשוא 

  

" עוסק" לחוק הגנת הצרכ% וככאלה היא 1כהגדרתו בסעי� , רי%המשיבה מוכרת את הנכס במיש

  .  לחוק1לפי ההגדרה בסעי� 

  

  . ה( בגדר טובי% הטרי הינ% מגשיות הבשר�..."טובי%. ..נכס"

  

  . המשיבה הינה מוכרת את הטובי%�..." מי שמוכר נכס או נות% שירות דר/ עיסוק�"עוסק"

  

וכ% , לחוק הגנת הצרכ%) א(2לפי סעי� , מבקשגרמה להטעייתו של ה, המשיבה במעשיה ובמחדלה .17

בי%  ( כי למגשית משקל משמעותימבקשגילו ללחוק הגנת הצרכ% מקו( שלא ) א(4עברו על סעי� 

מבלי שהיא מציינת על גבי האריזה את משקל המגשית ומפחיתה את משקל , ) גר(10�20

ובכ/ הלכה למעשה גרמו להטעיית . המגשית ממחיר המוצר הנשקל יחד ע( המגשית בקופותיה

אשר כלל ג( את  וגרמו לו ולקבוצה נזק כספי מקו( שנאלצו לשל( בגי% המוצר מחיר מבקשה

במקרה דנ% קיי( קשר סיבתי ברור בי% מעשיה ומחדליה של ). המגשית(משקלה של האריזה 

, תופיני סער' מ נ" סופרגז בע2512/90א "עיי% זה ראה  לענ.מבקשהמשיבה והנזק הכספי שנגר( ל

, ורה שנייהמהד( דיני חוזי( �שלו'  ג, 600) 1(ד נד"פ, מ"בזק בע'  ארד נ2837/98, 405) 4(ה"ד מ"פ

 .787) 'ג כר/ ב"תשנ( חוזי( �כה%' פרידמ% ונ' ד, 255)ה"תשנ

 

י המשיבה " הנמכר עחזה עו� טריג מוצרי בשר טרי מסוג " ק1 בקניה של �לדוגמא ולהמחשה .18

 . עבור המגשית אגורות0.51משל( הצרכ% , ג" לק *25.99במחיר של 

  

 המשיבה והיק� הנזק העצו( שנגר( ל על היק� התעשרותה שלא כדי% של"צא ולמד מהדוגמא הנ

  . לחברי הקבוצה כתוצאה ממעשיה ומחדליה של המשיבה
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בעילה , המבקש רשאי לפיכ/ להגיש תובענה ייצוגית בהתבסס על הוראות החוק המפורטות לעיל .19

עשיית עושר ולא , הפרת חובה חקוקה, רשלנות ומצג שווא, אי עמידה בחובת הגילוי, של הטעייה

כמפורט , י חוק יסוד כבוד האד( וחירותו" עי% פגיעה באוטונומיה המוגנתבמשפט וכ% בג

 .בהרחבה בכתב התביעה

  

  :העובדות המקימות את עילת התביעה

  

, חזה עו�, שוקיי(, כרעיי(: המשיבה מוכרת בחנויותיה מוצרי בשר טריי( באריזה דהיינו  .20

 . טחו% וכדומהבשר, לבבות, כבד, פרגיות, שווארמה

 

 אשר בתחתיתה כלשהו מחומר שונות העשויותת ובתו/ מגשי, י המשיבה"ארזי( עהמוצרי( נ .21

 חירורי( רבי( לספיגת נוזלי( המופרשי( מהמוצר אל מצע סופג מתחתיו הובדופנותי

על גבי האריזה אי% , ")האריזה": להל%( כאשר המכלול עטו� בניילו% נצמד ,")המגשית:"להל%(

י עובדי המשיבה "ת עיילה וקביעת המחיר לתשלו( נעשציו% כלשהו לגבי משקל המגשית והשק

 .הקופאית מקלידה את קוד המוצר ומחייבת בהתא(. ע( המגשית ומבלי להפחית את משקלה

 

י המשיבה ללא שיש עליה( ציו% או מדבקה המציינת את משקל "המוצרי( נמכרי( ונארזי( ע .22

ג( על . משקלה של המגשיתאת לציבור הצרכני(  בה לגלות המגשית וללא כל פעולה אחרת שיש

יד עמדת המכירה אי%  שלט או הודעה של המשיבה המגלה לצרכני( את העובדה כי  למגשית 

 .עותי שיש להפחיתו ממחיר המוצרממשקל מש

 

או סימו% של משקל /על גבי אריזות המוצרי( לא התביעה המשיבה כל אזהרה בנוגע או גילוי ו .23

 .המגשית

 

 אצל  ומשפחת רעייתורו/ את קניות מצרכי המזו% לצרכי משפחתו לעמבקששני( נוהג המזה  .24

כביש בסני� מגה בול חדרה כ% ו, דרו(. ת.א, 6הצור% ' רחבסני� מגה בול נתניה דרו( בהמשיבה 

 . ש( גרה אמו�צומת אליאנס, אזור התעשיה

 

 המבקש ש( לב. י המשיבה"במגה בול מוצרי בשר טריי( הנמכרי( ע מזה שני( קונה המבקש .25

והיה " כשרי("לא חשד המבקש ב, אול( כאד( מ% הישוב, בעבר כי המוצרי( ארוזי( במגשיות

דקות ספורות לאחר הקנייה , עד שלאחרונה. סבור כי משקל המגשית אפסי ביחס למשקל המוצר

 את המגשית במשקל ביתי מבקששקל ה, באחד מסניפי המשיבה ועוד בטר( הקפיא את הבשר

 . גר(�20 כשוקלתוגילה להפתעתו כי היא 

 

. היא עשויה מחומר פלסטי או פולימר סינטטי כלשהו מוקצ�. כא% המקו( לתאר את המגשית .26

כנראה לצור/ ספיגת הנוזלי( המופרשי( ,  ובקרקעיתה מנוקבי( חרירי( רבי(הכאשר בדופנותי

% יש לציי% כי המשיבה אורזת את מוצרי הבשר במספר סוגי( של מגשיות בצבע לב. מנתחי הבשר
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מכל מקו( אריזות לסוגיה( יוגשו כראיה .  גר( כל אחת כשה% יבשות10�20שמשקל% נע בי% 

 .בא( תהה לגביה( מחלוקת, לבית המשפט

  

  : לחוק4תנאי סעי* 

  

 ביעות את מוצרי המזו% אצל המשיבהבעל משפחה הקונה בק, המבקש יטע% כי מקו( שהוא צרכ% .27

ומאחר ומעשיה ומחדליה של , י המשיבה"כרי( עונוהג לצרו/ בדר/ קבע מוצרי בשר טריי( הנמ

יש לו ,  לחוק הגנת הצרכ% גרמו לו נזק כספי לאור/ שני(�4 ו2המשיבה נעשה בניגוד להוראות 

ומאפייניו האישיי( הינ( דומי( עד כדי זהות למאות אלפי , עילה אישית ועניי% אישי בתובענה

וככזה הוא בעל הכישורי( , ( של המשיבהבתי אב ומיליוני צרכני( בפועל וצרכני( פוטנציאליי

, והיכולת לייצג את כלל הקבוצה אית( הוא חולק תביעה משותפת בגי% עובדות משותפות

 .המעלות שאלות מהותיות של עובדה ומשפט משותפי(

 

 משוק הקוני( �22.5% כהמבקש מייצג את כל קבוצת צרכניה של המשיבה אשר חולשת על .28

ח תוצאות כספיות "פ דו" ע.צרכני(ליו% יכמאשר מונה , )2010ני מר. נכו% לנתו (ברשתות השיווק

 אלפי חברי( �650  מונה כYou מועדו% לקוחות 12.5.2010 מיו( 2010לרבעו% הראשו% של שנת 

 . ממכירות רשתות מגה�60%כאשר  שיעור הפדיו% המזוהה עומד על כ

  

  :סכו� התביעה והגדרת הקבוצה/חישוב הנזק

  

,  טחו% האחת מגשיות של בשר טרישתי  בסני� מגה בול נתניה קנה המבקש2010 לאוגוסט 2ביו(  .29

על כ% באותה קנייה שיל( , ג"לק*  69.90ג בס/ של " ק0.938, והשנייה ג" ק0.778שוקלת 

 .( 2.23למעשה ס/ של  

 

קלת השו, מגשית אחת של כרעיי( עו� טרי,  לאוגוסט רכש המבקש בסני� מגה בול חדרה3ביו(  .30

 . ( 0.25  שלעל כ% באותה קנייה שיל( למעשה ס/, ג"לק * 25.99בס/ של  0.676

  

השוקלת ,  עו� טריחזהמגשית אחת של ,  לאוגוסט רכש המבקש בסני� מגה בול הדרי(3ביו(  .31

 . ( 0.25על כ% באותה קנייה שיל( למעשה ס/ של  , ג"לק * 25.99 בס/ של 0.580

 

בדיקה המתועדת ה% , הנושא בסניפי( רבי( נוספי( של הרשת המבקש בדק כ"ב משרד יובהר כי .32

 מהחנות רוכש הממשי/ לאחר יציאת הצילו(, בקבלות וה% בצילו( וידאו של רכישות המוצר

 .דבר הנעשה בניגוד לדי%, מעיד כי משקל המגשית נכלל בתשלו( בעבור משקל הבשרו

  

סני� קניו% , דד אחד במגה בעירהמבקש יבקש זה לציי% כי בסני� בוכ "בכחלק מהגינותו של  .33

בטר( טח% ואז שקל את הבשר )  גר(0.12(הפחית הקצב את משקל המגשית , ערי( בכפר סבא

  .פועל יוצא נהג כדי%, אותו ובטר( ארז אותו במגשית נשוא תביעה זו
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עולה כי הפסד הלקוחות מהמגשיות , ב"המצכמפורט בתצהיר , חודשיות של בשרעל פי רכישות  .34

פ "ע.  *1.30ויועמד לעניי% זה על ממוצע של  * 2.50לבי% '  אג0.25ס שבי% "ביעה עומד ענשוא הת

 * X 1.30  שני( X 7 חודשי( X 12 שבועות X 4חישוב של ארבע קופסאות בשר ממוצע לקנייה 

רק למע% החישוב יפחית המבקש את הפסדו מחצית .  שני(�7הפסד המבקש ב ( 1,747= 

וחות תועמד על מחצית מהלקוחות המדווחי( באופ% שהחישוב יעשה מתקופת הזמ% וכמות הלק

 . *436,750,000ס " המעמיד את התביעה עדבר,  לקוחותX 500,000 * 873פ ס/ של "ע

  

וכ� צילו� שקילת המוצרי� במגשית , רי המשיבהצב חשבוניות רכישת מו"לתצהיר המבקש מצ

  .וללא המגשית

  

 נתוני( רבי(  ל בסיס הנתוני( אות( השיג המבקש כאשרהחישוב שנעשה הינו ע, יש לציי% כי .35

הדרושי( לעריכת חישובי נזק מדויקי( הינ( בבחינת סודות מסחריי( של המשיבה ויתגלו 

 .במסגרת ההליכי( המקדמיי( של בירור התובענה לכשתאושר

 

רד בהסתמ/ על עובדות ומקורות גלויי( שהתגלו במהל/ תחקיר באינטרנט  וכ% נתוני( של מש  .36

 Themarker   מ ועיתו%"דוחות כספיי( של רשת הריבוע הכחול ישראל בע, והתעשייההמסחר 

 :התבררו העובדות הבאות

 

 . מכלל ציבור הצרכני(22.5%פ מחקרי( בנתח שוק של "המשיבה מחזיקה ע .37

 

 .בשר טרי לשנה ג"ק 17בממוצע הישראלי הממוצע צור/ , לפי נתו% מחקר .38

 

ו ויובהרו להל% מגלי( כי המשיבה במעשיה ובמחדליה מתעשרי( על  תחשיבי הנזק כפי שיפורט .39

חשבו% הצרכני( תו/ גזילת כספ( שלא כדי% והטעיית הצרכני( כשהיא מוכרת את המגשיות 

 .במחיר המוצר הארוז בתוכ% בסכומי( עצומי(

  

    : לחוק8תנאי  סעי* 

       

פט המשותפות לכלל חברי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומש, כאמור לעיל .40

 .הקבוצה כפי שהוגדרו לעיל

 

המשיבה פעלה בניגוד לדי% בכ/ שיצרה מצגי שווא והטעייה של המבקש וכלל הקבוצה על ידי כ/  .41

שלא ציינו ולא גילו על גבי האריזות אודות החובה להפחית את משקל המגשית ממשקל המוצר 

וצרי( וקובעי( את מחיר( כי חובה וכ% התרשלו בכ/ שלא הורו לעובדי( השוקלי( את המ

 .להפחית את משקל המגשית ממחיר המוצר
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הקשר הסיבתי בי% מעשיה ומחדלה של המשיבה והנזק שנגר( למבקש ולכלל חברי הקבוצה  .42

א( היה ידוע למבקש כי הוא משל( במיטב כספו לאור/ שני( בגי% , בלתי נית% לערעור שכ%

מתעקש לשקול את המוצר ללא המגשית ולשל( עבור היה ,  ממחיר הקנייה�2%המגשית קרוב ל

 .משקלו נטו בלבד

 

המסתמכי( על קיומ% של הוראות , אד( סביר מ% הישוב כדוגמת המבקש ויתר חברי הקבוצה .43

חוק ומסחר הוג% מכוח הוראות החוק וחובת תו( הלב החולש כמטריה על קיו( חובות על פי 

שיבה יציי% על גבי האריזה את משקל המגשית סבור היה כי עוסק בעל מוניטי% כמו המ, די%

מוצרי , מקו( שסוג המוצרי(,  כ/ או כ/.ויפחית משקל זה ממשכלו הכולל של המוצר שנקנה

הרי שהנזק המצרפי , הינ( מסוג המוצרי( הנצרכי( בכמויות גדולות ובאופ% תכו�, בשר טרי

 .לאור/ זמ% מגיע לסכומי( עצומי(

 

, והראיות הטובות שיש בידי התובע, רלבנטית לעובדות התובענהלנוכח המסגרת הנורמטיבית ה .44

אי% ספק כי הסיכויי( כי התובענה תוכרע לטובת הקבוצה . יהיה בידו להוכיח את עילת תביעתו

 .והמבקש ג( יחד טובי( ה(

 

מתגבש המקרה הקלאסי שעומד ביסוד הדוקטרינה שהביאה , במקרה דנ%לטענת המבקש  .45

דהיינו מת% כלי לתביעה וכושר לקבל סעד בגי% נזק שנגר( , צוגיותלחקיקת חוק תובענות יי

אשר נזקו האישי אומנ( קט% בשיעורו ואשר לא היה מביאו להגיש , לאד( באמצעות תובע בודד

אלא באמצעות , בנסיבות הרגילות) על כל העלות הכרוכה והמשתמע מכ/(תובענה בבית משפט 

על מנת לתבוע את ) כולל פטור מאגרה(בידי תובע בודד חוק ספציפי המעודד ומעניק כוח ותמרי. 

נזקי כלל הקבוצה ששיעור( המצרפי גבוה והכל תו/ יצירת מנגנוני( מאזני( וסדרי די% 

 .מתאימי(

  

ואשר ,  מקסימאלייבעל פיזור גיאוגראפ, בו עסקינ% בקבוצת נפגעי( גדולה ביותר, במקרה כזה .46

עמדת הדי% היא כי יש ,  כספיי( שאינ( גבוהי(מתבטאת בערכי(, הפגיעה בכל אחד מיחידיה

מ "בע, "תובענות ייצוגיות"רז . לוט% וא.ג: לעניי% זה ראה(לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית 

30�32.( 

  

, פיה תאושר תובענה ייצוגית מקו( בו עסקינ% בקבוצה גדולה� על: דוקטרינת הצדק  .א

% אשר ימריצ( להגיש תביעות באופ, אשר הנזק שנגר( לכל אחד מיחידיה אינו גדול

 .נפרדות

, פיה תאושר תובענה ייצוגית מקו( בו עסקינ% בקבוצה גדולה�על: יעילותקטרינת הדו  .ב

תגרו( להצפת בתי , אשר קיי( החשש כי הגשת תביעה נפרדת על ידי כל אחד מיחידיה

 .המשפט בתביעות זהות או דומות

 

' נ'  טצת ואח4556/94א "המשפט העליו% ברעי בית "כפי שנפסקה ע, ההלכה הפסוקה בעניי% זעה .47

 :הנה כי, 774) 5(ד מט"פ', זילברש. ואח
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הגנה על אינטרס הפרט , האחד: ביסוד התובענה הייצוגית מונחי( שני שיקולי( מרכזיי(     "

. אינו טורח להגיש תביעה, ברוב המקרי(, אותו יחיד. באמצעות מת% תרופה ליחיד שנפגע

הנזק לקבוצה , ע( זאת. שהנזק שנגר( לאותו יחיד הוא קט% יחסית, בשל כ/לעיתי( בא הדבר 

הופכת את , היא התובענה הייצוגית, לתביעה אחת, כ/ שרק ריכוז תביעות יחידי(, הוא גדול

ביסוד אינטרס זה מונח הצור/ לאכו� . אינטרס הציבור, השיקול השני עניינו.. תביעת( לכדאית

מפירי . לתובענה הייצוגית ער/ מרתיע. צויה התובענה הייצוגיתשבגדריו מ, את הוראות החוק

  .החוק יודעי( כי לניזוקי( יכולת פעולה נגד(

  

 של הצדדי( ובית המשפט הנלווי( אינטרס ציבורי זה מוגבר לאור היעילות והחיסכו% במשאבי(

נע ריבוי% נמ, באמצעותה אחידות בהחלטות בית המשפט בענייני( דומי(, כ/. לתובענה הייצוגית

  ".של תביעות

  

א/ ג( במקרי( (% בקבוצת נפגעי( גדולה ביותר ינהינה כי כ% עמדת הדי% הינה כי כאשר עסק .48

וכאשר מידת פגיעתו של , בעלת תפזורת גיאוגרפית רחבה, )בה( עסקינ% בקבוצה קטנה יחסית

בענה כי אז הגשת התו, באופ% שלא יצדיק הגשת תביעות אישיות, כל אחד מה( הינה קטנה

כמו ג( להרתעת( של גופי( , הייצוגית הינה הדר/ היעילה וההוגנת ביותר להבהרת העניי%

במצב . מפני הפרות של חוקי( כדוגמת חוק הגנת הצרכ%, כדוגמת המשיבה, כלכליי( רבי עוצמה

, דברי( שכזה בו לא קיימת למעשה אפשרות מעשית של הגשת תביעות פרטניות כנגד הנתבעת

 .כתובענה ייצוגית, ת שיפוטית ראויה מחייבת את אישור התובענההרי  שמדיניו

 

, ובי% היתר היותה של המשיבה עוסקת וותיקה בתחומה, בהסתמ/ על העובדות שפורטו לעיל .49

, סביר יותר להניח כי המשיבה ידעה אודות משקל המגשיות החריג על כל האמור והמשתמע מכ/

ובהקשר , ת המשיקה עדי גבול ההתנהגות הפליליתבהתנהגו, ונצלו בבוטות את ציבור הצרכני(

כל בו ' ס נ" משרד התמ1966/04) צ"ראשל(פ .זה משתלבי( נכונה דבריו של בית המשפט בעניי% ת

ש( הרשיע בית המשפט את הנאשמי( בעבירות של , 4104) 4(2005של �תקדי(, מ"חצי חינ( בע

וקבע את , י המשיבה במקרה זה"עבגי% מעשי( דומי( להפליא לאלו שנעשו , הטעיית צרכני(

 :הדברי( הבאי(

  

, לאריזה, שהרי למוצר  אחר, לא משק� המחיר המוצג את מחיר המוצר, בסופו של יו(למעשה "

אני קובע כי הנאשמי( הטעו את . וממילא תוספת מחיר כפי משקל האריזה, משקלו שלו

ומשקל זה , יק כפי משקלהעת מכרו לצרכ% במחיר המוצר ג( את מחיר אריזת הפלסט, הצרכני(

 � במחיר של מוצר שמחירו, צרכ% אינו קונה אריזת פלסטיק חסרת ער/. חושב כאילו היה מוצר

  ". אינו זול� כפי שבא לפני

  

  :אחריות הנתבעת

  

או /יטע% המבקש כי האמור בבקשה נגר( כתוצאה מרשלנות ו, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .50

או  של /או של עובדיה ו/או שילוחית של המשיבה ו/ות ישירה ואו אי זהיר/הפרה חובה חקוקה ו
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או שילוחית /אחראית המשיבה אחריות ישירה ו, או למחדליה(/אנשי( אחרי( על מעשיה( ו

 :לרבות בגי% כמפורט להל%

 

 .המבקש יטע% כי המשיבה התרשלה בפיקוח על הוראות החוק .51

 

 .ל די% על חבותה בדי% כלפי קהל צרכניההמבקש יטע% כי פעולותיה של המשיבה הינ% הודאת בע .52

 

או לא נקטה במידת זהירות כלשהי אשר /או עצמה עיניי( ו/המבקש יטע% כי המשיבה התעלמה ו .53

או /היה עליה לנקוט בנסיבות העניי% ומתחייבת מתוק� היותה של המשיבה חברה המייצרת ו

פי שגורמי( עובדיה או משווקת בשר טרי ואשר היה עליה לצפות את הנזק הכס/מייבאת ו

 .לציבור הצרכני(

 

בעיות שהינ% , המבקש יטע% כי חזקה על המשיבה כי ידעה על הימצאות הבעיות בסל מוצריה .54

 .חלק מהסיכו% העסקי שנוטלת על עצמה

 

או משווק מוצרי מזו% סביר ונבו% היה נוהג /המבקש יטע% כי המשיבה לא נהגה כפי שיצר% ו .55

 .בנסיבות המקרה

 

ה חוזה בלתי כתוב ע( חברי הקבוצה וע( כלל הצרכני( לפיו התחייבה הנתבעת המשיבה הפר .56

 .שלא לעשות על חשבו% הקוני( עושר ולא במשפט

 

ברור הוא כי לו ידע המבקש כי הוא מחויב במשקל המגשית לא היה מבצע רכישת הבשר הטרי  .57

 .אצל המשיבה

 

הטעתה ,  המשיבה בחוסר תו( לבהמבקש יטע% כי באי גילוי  הנזק הכספי נשוא התובענה פעלה .58

 .לחוק הגנת הצרכ%) א(�7 ו2את ציבור הצרכני( והפרה את חובת הגילוי המעוגנת בסעיפי( 

 

י כבוד " לח8המבקש יטע% כי הוא זכאי לביטול רטרואקטיבי של כל העסקאות מכוח סעי�  .59

 .האד( וחירותו שכ% יש לעודד מסחר הוג%

 

 .קה מכוח חוק הגנת הצרכ%המבקש יטע% כי הוא זכאי ביטול העס .60

 

חלי(  במקרה דנ% הוראות , המבקש יטע% כי הוא זכאי לביטול העסקה מכוח דיני החוזי( .61

 .תרופות בשל הפרת חוזה,  לחוק החוזי(�16 ו10, 2סעיפי( 

 

 .כי הוא זכאי להחזר מכוח חוק המכרהמבקש יטע%  .62
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  :סו* דבר

  

וישר דר/ אשר מייצג באופ% אוטנטי את הינו אד( ת( , איש קבע בצבא ההגנה לישראל, המבקש .63

נפגע מהתנהגות המשיבי( אשר עשו עושר רב מניצול בוטה של אמו% , יתר חברי הקבוצה

הינו האד( המתאי( לייצג את כלל חברי הקבוצה , הצרכני( במוניטי% שלה( ובמוצריה(

על זכויותיה( של והאינטרס היחיד העומד מול עיניו הוא רצו% להג% על זכויותיו ו, בתובענה דנ%

 .כלל חברי הקבוצה מפני מעשיה ומחדליה המבישי( של המשיבה

 

 רשלנות רפואית ,מתמחה בדיני הנזיקי%, בעל ותק וניסיו% במקצועו, מ של המבקש"כ הח"ב .64

 .ותביעות ייצוגיות בנושא צרכנות

 

 ייעתר בהסתמ/ על כל האמור והנטע% לעיל יהיה זה מ% הדי% ומ% הצדק כי בית המשפט הנכבד .65

ד "ט עו"וכ% יפסוק שכ, יפסוק גמול מיוחד לתובע, לבקשה ויאשר את התובענה כתובענה ייצוגית

 . מסכו( התביעה שיאושר�20%מ כחוק בשיעור מלא שלא יפחת מ"בתוספת מע

 

המהווה על כל האמור והמצור�  אליו ,  התובע לתמיכה בעובדות הנזכרות בבקשהצהירב ת"מצ .66

   .זוחלק בלתי נפרד מבקשה 

  

  

  .ב ד* המפרט נספחי הבקשה וכתב התביעה"מצ              

  .ב כתב התביעה"              מצ

  

  

  

_____________  

  ד"עו,     אס� נוי

 כ המבקש"      ב


