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  /10צ "ת                                                                                                   בבית המשפט המחוזי
    ת ק ו ו ה�ב פ ת ח 

  

  

    :בעניי�
  

 038367371. ז.ת יאיר שפר�                  

  67720 תל אביב, 35יציאת אירופה ' מרח

  יאיר שפר�ד "ו עוא/  ונוע� לאורד "כ עו"י ב"ע

   ד ניר כה�"או עו/ד דורו� ברד יצחקי ו"או עו/ו

   67217תל אביב   57140. ד.ת, 55מרחוב המסגר 

  5610222'03 :ימיליהפקס;    5610000'03: פו�טל

  

  ;תובעה                         

  

  � נ ג ד �

 

   520042847. צ. חמ" ישראל בע� רבוע כחולאלו� החזקות ב

   אפק פארק, 2עמל ' רחמ

  48092ראש העי� 

    9282498'03 :פקס 9282670'03 :'טל

  

  ;נתבעתה

  

  

י חוק תובענות "תביעה לסעד כספי שנתבקש אישורה כתביעה ייצוגית עפ  :מהות התביעה  

   2006 �ו"תשס, ייצוגיות

   *700  :    סכו( התביעה האישית

   *456,000,000 �מוער+ בכ  :    סכו( התביעה הייצוגית

  

   2006 �ו"תשס,  לפי חוק תובענות ייצוגיותצוגיתתובענה יי

  . תנתבע כנגד המטע( התובעמוגש בזאת כתב תובענה ייצוגית 

 לשל� לתובע את סכו� התביעה בס, של נתבעת לדי� ולחייבהבית המשפט הנכבד מתבקש לזמ� את ה .1

 .לו� בפועלהחל מיו� הגשת התביעה ועד למועד התש, ח בצירו- הפרשי הצמדה וריבית כחוק"ש 700

י  להמצאת כתבי בי די� בכתובת באווכתובת, ד שבכותרת"כ עוה"י ב"מיוצג בתביעה זו עה  יהיתובעה .2

 .ל" הנכוחו
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 ' או משלימות זו את זו /או לחילופי� ו/ תביעה זה נטענות במצטבר ובכתב תובע הותביעותכל טענות  .3

  . הדברי�והדבקהכל לפי הקשר 

I. פתח דבר 

סווי� עצמ�  המ סינטטיי� ומעובדי� גבינהתחליפיבישראל משווקי� בשני� האחרונות עשרות  .4

פועל יוצא של עלויות יצור , ונמכרי� בכמויות גדולות בזכות מחירי� נוחי� במיוחדכגבינות לכל דבר 

,  כשמדובר במוצרי� מיובאי�, כ� ו,במוצר סינטטי ולא במוצר המיוצר מחלבכיוו� שמדובר , נמוכות

מוצרי חלב הנמוכי� פי כמה מהמסי� המוטלי� על על מוצרי� אלו מסי יבוא כתוצאה מהטלת 

�  .מיובאי

נטלה בשני� האחרונות , מגה, אשר בבעלותה הרשת הקמעונאית השנייה בגודלה בישראל, נתבעתה .5

ל של לקוחותיה באמצעות סניפי מגה ובאמצעות אתר האינטרנט "טתית הנחלק נכבד בהונאה השי

 ' מוצרי� שאינ� גבינה ובאמצעות אתר אינטרנט שלה  נוהגת למכור בסניפיה ברחבי האר. מגה. שלה

) ש� המרמז על כ, שמדובר בגבינה צהובה" (הצהובה הטובה" כגו�  סינטטיי� גבינהתחליפי

רמז לגבינת " (בנוסח גבינת אמנטל", )ש� המרמז על גבינת אד�" (בנוסח גבינת אד�", "מעושנת"

', ועוד" מקסיקנית", "שבדית", "בסגנו� פטה", "בסגנו� אד�", "הבולגריה", "פיצרלה", )אמנטל

תו, שהיא מסמנת אות� כגבינות וממקמת אות� יחד ע� גבינות , במסווה של גבינות לכל דבר

  גבינה כי מדובר בגבינות אמיתיות וטבעיות ולא בתחליפי,ביתיות על מנת שציבור לקוחותיה יחשואמ

�  . המכילי� שומ� צמחי מוקשהנחותי�ו סינטטיי

 מציגה ללא בושה את תחליפי הגבינה והחמאה כגבינות וחמאות אמיתיות נתבעתה, א- באינטרנט .6

 �נות צהובות קטגורייה של גביתת ב, כ, למשל.  בקטגוריות של גבינות אמיתיות לכל דברמסווגי�וה

י מגה "כשהיא מוגדרת עשזורה בי� גבינות צהובות אמיתיות " הצהובה הטובה"נית� למצוא את 

 אשר אי� לו כל  הנו מוצר סינטטי ללא חלב כלל"הצהובה הטובה"כגבינה צהובה לכל דבר בעוד ש

 .קשר לגבינה צהובה אמיתית

 על מנת כגבינות אמיתיותומוצגי( י מגה " הנמכרי( באינטרנט ע,אות( תחליפי גבינהכי , יודגש .7

, רשת שופרסל, נמכרי( ומוצגי( באתר האינטרנט של מתחרתה של מגה, להטעות את לקוחותיה

בעוד שופרסל טורחת ליידע את לקוחותיה כי תחליפי , כ+.  ולא כגבינות אמיתיותכמוצרי( צמחיי(

מגה פועלת , גבינות אמיתיותהגבינה המוצגי( באתר הנ( מוצרי( צמחיי( המכילי( שומ� צמחי ולא 

 היא א, �בצורה הפוכה ולא רק שאינה מיידעת את לקוחותיה בכ+ שמדובר במוצרי( צמחיי(

 .מגדירה את תחליפי הגבינה כגבינות אמיתיות ובכ+ פועלת שלא כדי� כלפי לקוחותיה

, ותי�רכשו לקוחות מגה בשני� האחרונות מוצרי מזו� נח, נתבעתכתוצאה מהטעייה זו על ידי ה .8

ואינ� מספקי� לצרכני� את הערכי� התזונתיי� המצויי� בגבינות אמיתיות , שאינ� מכילי� חלב

  . המכילי� במקו� זאת שומ� צמחי מוקשה המזיק לבריאות'וא- גרוע מכ,, כגו� סיד�

וא רוכש י מגה לחשוב כי ה"חסר תו� לב וציני ע,  באופ� שיטתיהוטעהכי ,  יראה בתובענה זותובעה .9

 את המזו� ואת הערכי� וכי הוא מספק לגופו' גבינה אשר עשויה מחלב 'ה מוצר בריא וטבעי לכאור

ללא חלב ושונה , היה מוצר סינטטי נחות, ללא ידיעתו, בפועלבעוד שהמוצר שקיבל  י� שבחרהתזונתי

 ואשר א� מעול� לא ביקש מזו� אשר לתובע להכניס לגופו גרמה נתבעתה, קרי. מזה שביקשלחלוטי� 
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כל זאת תו, שהיא מציגה לו , ואופ� בשו� פני� יה יודע את טיבו האמיתי הוא לא היה מכניס לגופוה

 . מוצרי גבינה  רגילי� לכל דבר ועניי�צג שווא לפיו הוא רוכש

 לרכוש וכ� לקבל פיצוי ראוי התובע זכאי להשבת מלוא כספו בגי� רכישת מוצר שלא ביקש, אי לכ, .10

וכל זאת  ,נתבעתי ה" עיעה החמורה באוטונומיית הפרט שלו בשל הפגופש שנגרמה לבגי� עוגמת הנ

  .כמפורט להל� בבקשה זו

II. )הצדדי 

, אשר נהג לרכוש בסניפי מגה השוני� ,בתל אביבהמתגורר   אזרח ישראליוהנ, מר יאיר שפר� ,התובע .11

  .יתיותתחליפי גבינה אשר מוקמו יחד ע� גבינות אמיתיות ואשר הוצגו כגבינות אמ, ללא ידיעתו

עוסקת ה, מ" בעציבורית הנה חברה, "מ" ישראל בע' רבוע כחולאלו� החזקות ב"חברת , נתבעתה .12

 ובכלל זה,  סניפי סופרמרקט200 'אמצעות למעלה מבמכירה קמעונאית של מזו� ומוצרי צריכה ב

מגה  "'ו" מגה בול"הכוללת בי� היתר את סניפי " מגה"באמצעות רשת הסופרמרקטי� הקמעונאית  

  )."מגה" ' להל�" (בעיר

III. רקע עובדתי 

החל על גבינות קשות ) "1743י "ת" 'להל�(של מכו� התקני� הישראלי ) 1996 (1743' תק� ישראלי מס .13

  :כי גבינה הנה, )1.3.1סעי- (למחצה עד קשות קובע 

כול( או (י הגבנה של חומרי המוצא "המיוצר ע...מוצר מוצק או מוצק למחצה ומובחל"
חלב פרה כחוש או שהופחתה בו תכולת , חלב פרה: ורטי( להל�מאלה המפ) חלק(
  ."וכ� חומרי( אחרי( שמקור( בחלב פרה, חובצה, שמנת מי גבינה, שמנת, השומ�

  ):1.4סעי- (כדלהל� , כי הללו יהיו מרכיבי חלב פרה בלבד, 1743י "דורש ת, לעניי� רכיבי הגבינה .14

  :( להל�הרכיבי( לייצור המוצר יהיו מהחומרי( המצויני"

  חלב פרה ורכיביו. 1.4.1"

  ... חלב פרה גולמי1.4.1.1  

  ;או חלב שהופחתה בו כמות השומ�,  חלב כחוש1.4.1.2  

  ; חלבוני מי גבינה1.4.1.3  

  ; חמאה ושומ� חלב על כל צורותיו1.4.1.4  

  ; חובצה1.4.1.5  

  ;אבקת חובצה;  אבקת חלב1.4.1.6  

  .)"ש. י,חלבו� חלב(;  קזאינטי(1.4.1.7  

לא יהיו בגבינה , כי מלבד חלב פרה ורכיבי� שמקור� בחלב פרה,  קובע עוד1743י " לת1.4.4סעי-  .15

 �  ):ובכלל זה שומ� שאינו שומ� פרה כגו� שומ� צמחי(חומרי� זרי

הרכיבי( יהיו מטיב המתאי( . יעברו פיסטור) 1.4.1סעי, משנה (החלב ורכיביו "
לא יהיו בה( סימני קלקול ולא ;  יזיקו לבריאותה( יהיו נקיי( ולא; לשימוש במזו�
  ."חומרי( זרי(

  .בחלב פרה בלבדעל גבינה אמיתית להיות מורכבת מחומרי� שמקור� , אמור איפוא

  .לבקשה' נספח בב ומסומ� כ"מצ, 1743י "העתק גיליו� ת
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  'נספח ב

אי� להוסי, לחמאה "מורה כי ) "323תק� " 'להל�( של מכו� התקני� הישראלי 323' מסישראלי תק�  .16

 בש( של כל מוצר שמכיל שומ� ממקור לא 'חמאה'אי� לכלול את המילה "וכי ) 2סעי-  ("כל שומ� זר

מוגדרת חמאה ) א(2 סעי- 4בפרק ,  א- בתערי- המכס ומס קניה ליבוא מוצרי חלב). 4סעי, " (חלבי

ע( , � בלעדי מחלבשנתקבלה באופ...חמאה ממי גבינה או חמאה שהורכבה מחדש, חמאה טבעית"כ

  ."לפי משקל... או יותר80%תכולת שומ� חלב של 

תחליפי "ו" תחליפי גבינה" שלל מוצרי� אשר נית� לכנות� נתבעתבשני� האחרונות מוכרת ה .17

  מרכיבי�3מכילי�   במגה ובמעדניית הגבינות על מדפי הגבינות תחליפי הגבינה הנמכרי�".חמאה

�  . מי�' והשאר) 30% 'כ) (חלקו מוקשה(שומ� צמחי אחר / חמניותשמ�, )30% 'כ(חלבו� חלב : עיקריי

אינ� שייכי� כלל ברור כי תחליפי הגבינה , על כ�. הנו שומ� חלב שמקורו מ� החי) אחוז אחד (1%רק 

ה� מכילי� חלב בשיעור של אחוזי� בודדי� או ש,  שה� אינ� מכילי� חלבמאחרלקטגוריית הגבינה 

  .בלבד

ללא , י הנתבעת מכילי� שומ� צמחי ושומני� זרי� באחוזי� גבוהי�"כרי� עג� תחליפי החמאה הנמ .18

ועל כ� ברור כי מדובר בתחליפי חמאה ולא בחמאה ) אלא הרבה פחות מכ, (80%תכולת שומ� חלב של 

בש� המוצר והנתבעת מוכרת ומציגה " חמאה"למרות זאת מוצרי� אלו כוללי� את המילה  .אמיתית

 .עוד שמדובר בתחליפי חמאה מובהקי�אות� כחמאות אמיתיות ב

הרי שאות� ,  גבינות וחמאות אמיתיותאינ(כי תחליפי הגבינה ותחליפי החמאה , א- שאי� מחלוקת .19

 �כגבינות אמיתיות וחמאות אמיתיות על מנת לגרו� לצרכני� לחשוב " להסוות עצמ�"מוצרי� מנסי

 באמצעות שיווק 'במספר דרכי�הטעייה זו מתבצעת . כי ה� רוכשי� גבינות וחמאות אמיתיות

באמצעות אי ציו� היות ; תחליפי הגבינה תחת שמות הדומי� עד כדי להטעות לשמות גבינות ידועות

ובאמצעות אריזת תחליפי הגבינה באריזות דומות ; תחליפי הגבינה תחלי- גבינה ולא גבינה אמיתית

 . לאריזות של גבינות אמיתיות

 ש� ,"הצהובה הטובה"ה ובאתר מגה באינטרנט תחליפי גבינה כגו� שווקו ומשווקי� בסניפי מג, כ, .20

 ש� שאמור להטעות את – "פטינה"תחלי- גבינה מיובא בש� ; המרמז על כ, שמדובר בגבינה צהובה

 אשר נראית כמו גבינה � "הבולגריה"תחלי- גבינה בש� ; הצרכני� לחשוב כי מדובר בגבינת פטה

 שאמור להטעות את הצרכני� כי �"מוצרלה פרוס"בינה בש� תחלי- ג ;בולגרית ושמה נשמע כמוה

 ,"בנוסח גבינת אד("שלל תחליפי גבינה הנמכרי� תחת השמות ; מדובר בגבינת מוצרלה אמיתית

 ,"בסגנו� גבינת ברי ","דר אוסטרלי'בנוסח גבינת צ" ,"בסגנו� גבינת פטה" "בנוסח גבינת אמנטל"

  .'ועוד"  שבדיתבסגנו� גבינה ","בסגנו� גבינת קממבר"

המרק� שלה� ומבחינת ,  ה� מבחינת צורת�נראי� כמו גבינות אמיתיותתחליפי הגבינה , יתרה מכ, .21

" בסגנו� גבינת קממבר", "בסגנו� גבינת ברי"ברבות מאריזות תחליפי הגבינה המכונות . הצבע שלה�

ואילו הכיתוב ,  באותיות זעירות שכמעט לא נית� להבחי� בה�"בסגנו�"מופיע הכיתוב ', ועוד

אשר אינו בוח� בשבע , באופ� שצרכ� סביר, מופיע באותיות גדולות'  ועוד"אד(" ,"ברי" ,"קממבר"

אינו מסוגל לדעת כי לא מדובר בגבינה , עיניי� כל מוצר מזו� אשר הוא מכניס לעגלת הקניות שלו

 . אמיתיי�בטח ובטח כאשר מוצרי� שאלה מונחי� בצוותא אחת ע� גבינות וחמאה, אמיתית
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ולאור מאמצ� , לאור התחזות� המושלמת של תחליפי הגבינה והחמאה לגבינות ולחמאות אמיתיות .22

כי מוצריה� הנ� , העז של יצרני ויבואני תחליפי הגבינה להטעות את ציבור צרכני הגבינות לחשוב

ניפיה וה� ה� בס, ברור כי על מגה הייתה מוטלת החובה והאחריות כלפי צרכניה, גבינות אמיתיות

י סימו� ושילוט "להפריד את תחליפי הגבינה מהגבינות האמיתיות וליידע את לקוחותיה ע, באינטרנט

 . כי מדובר בתחליפי גבינה ולא בגבינות אמיתיות, תחליפי הגבינה בצורה ברורה ובכל דר, אחרת

23. � לגבי ובעהתהטעיית . בחוסר תו� לב משווע, נוהגת מגה בדיוק ההיפ, מכ,, אלא שבמש, שני

סיוע אשר , קל ממגהי מגה אלא קיבלה סיוע כבד מש"תחליפי גבינה וחמאה לא רק שלא נמנעה ע

 באינטרנט באתר 'והיא התבצעה בסניפי מגה ובנוס-, לא יכולה הייתה להתבצעבלעדיו הטעייתו 

  .כמפורט להל�, הבית של מגה

מהו השילוט ,  תחליפי הגבינהוקמוהסניפי� שלה יממגה היא הקובעת הבלעדית היכ� במקררי , יובהר .24

�תחליפי הגבינה נמכרי� . מכירת תחליפי הגבינות במעדניית הגבינות שלהוכ, ג� לגבי , שיוצב מעליה

וה� , ש� ה� נמצאי� באריזות יחד ע� גבינות אמיתיות אחרות, במקררי הגבינותבסניפי מגה ה� 

  .יות לפי משקלנמכרי� יחד ע� הגבינות האמיתש� ה� , במעדניית הגבינות

י מגה "ע, ועדיי� מתבצעת,  התבצעה,וביניה� התובע, הצרכני� הטעיית ,במקררי הגבינות בסניפי מגה .25

או תחליפי החמאה ביחד ע� אריזות הגבינות והחמאות /באמצעות מיקו� אריזות תחליפי הגבינה ו

אמיתיות אלא או חמאות /וללא ציו� העובדה כי לא מדובר בגבינות ו, ללא הפרדה, האמיתיות

 ותדומ תחליפי הגבינה אריזות מוצרי. בתחליפי גבינה ובתחליפי חמאה המכילי� רכיבי� שוני� לגמרי

 למרות זאת תחליפי הגבינהו" פטה"ו" פיראוס", "עמק"אריזות גבינות אמיתיות דוגמת להפליא ל

 מוצרי  ע�יחדולא ,  ביניה�ללא כל הפרדה,  האמיתיותנמצאי� במקרר לצד הגבינות והחמאות

היה קל , והדמיו� באריזות,  נוכח היעדר ההפרדה.מה שהנו סביר יותר, המרגרינה או שמ� הזית למשל

 להתבלבל ולסבור , מזה עשרות בשני� לגשת למקררי� המיועדי� א, ורק לגבינותהרגיל, תובעל

עוד . תיותבטעות כי תחליפי הגבינות השוכני� בכפיפה אחת ע� הגבינות ג� ה� בגדר גבינות אמי

שכ� ה� לא מכילות אפילו טיפת (יאמר שספק רב א� בכלל נדרש לשמר את תחליפי הגבינות בקירור 

 .כ, שעצ� ההימצאות בקירור תרמה ג� היא להטעיה) חלב

הייתה חמורה עוד  התובעהטעיית , ש� נמכרי� המוצרי� לפי משקל,  בסניפי מגהית הגבינותבמעדני .26

, הנעוצות בבלוקי( של תחליפי הגבינה במעדניית הגבינות בתוויות ציי�לנהגה מגה , במעדנייה. יותר

צהובה "כ+ למשל מגה נהגה לכנות את תחלי, הגבינה !  גבינות אמיתיותתחליפי הגבינה הנ(כי 

מגה הטעתה , קרי. מש+ שני( רבות" גבינה מעושנת"בש( , אשר נהג לרכוש התובע, "גליל מעוש�

 הגבינות ,בנוס-. י העלמת מידע חיוני מידיעתו"יבי ע רק באופ� פאסולא,  באופ� אקטיביהתובעאת 

בצורה בה , בקערות זהותו ה ויטרינהותבאיחדיו במעורבב  נמצאי�  הגבינה ותחליפיהאמיתיות

מדובר במעדנייה אשר  . גישה לסימו� המוצרוהיה חסר לקרוא את התוויות התובע א- לא יכול היה

כי הוא רוכש מוצר ,  סובר זו וכל הרוכש מוצר המצוי במעדנייה"גבינותמעדניית "כשמה כ� היא 

עצ� הימצאות תחליפי הגבינה בכפיפה אחת ע� מוצרי גבינה במעדנייה סגורה ומבודלת . גבינה

,  כמו כ� נראה שלנוכח הרכב� התזונתי.מסווגת אות� בסיווג זהה ומבדילה אות� מיתר מוצרי החנות

י מגה במעדניית הגבינות " עהתובעהטעיית . ללא כל צור+ אמיתי לכ+תחליפי הגבינה מצויי( בקירור 

חמורה עוד יותר לנוכח העובדה שמחירי תחליפי הגבינה נמוכי� משמעותית ממחירי הגבינות 

 לרכוש את תחליפי הגבינה שכ� לכאורה התפתה התובע, כתוצאה מכ,. האמיתיות הנמכרות לציד�
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לא רק שמגה , כלומר.  ממחיר� של גבינות אמיתיות אחרות גבינה אמיתית במחיר הנמו,וא קיבלה

 ובעשותה כ, היא גרמה ל,  בכ, שמכרה תחליפי גבינה הנחזי� כגבינות אמיתיותהתובעהטעתה את 

 מוצר וא למעשה רוכשוזאת מבלי לדעת שה, להעדי- לקנות את תחליפי הגבינה מפאת מחיר� הזול

 . מוקשה המסוכ� ומזיק לבריאותומצחיסינטטי עשיר בכימיקלי� ורווי בשומ� 

על ידי סימו� תחליפי גבינה כגבינות , באופ� אקטיבי ה� התובעמגה הטעתה את , אמור איפוא .27

בכ, , במחדלוה� , אמיתיות ומיקומ� יחד ע� גבינות אמיתיות במקררי הגבינות ובמעדניית הגבינות

או לציי� בסימו� מתאי� כי /ות ושלא דאגה למק� את תחליפי הגבינה באזור נפרד מהגבינות האמיתי

 תחליפי הגבינה התובע שרכש אתאו לציי� בפני /מדובר בתחליפי גבינה ולא בגבינות אמיתיות ו

  .  אינ� גבינות אמיתיותרוכש ואבמעדנייה בעל פה כי תחליפי הגבינה שה

 ,וכ�, ל דבר ועניי� כי תחליפי הגבינה הינ� גבינה לכ,התובעא- דאגו להדגיש בפני מגה נציגי כי , יצוי� .28

 . הוצגו תחליפי הגבינות כגבינה לכל דבר ועניי�מגהכי ג� בחשבוניות הקופה של 

את מרבית המוצרי� המצויי� בסניפי מגה מוכרת מגה בנוס- באופ� מקוו� באתר הבית , יתרה מכ, .29

 )."האתר" 'להל�( mega.co.ilשל מגה באינטרנט בכתובת 

  . לבקשה'גנספח ב ומסומ� כ"מצ, מקוו� של מגההעתק ד- השער של קטלוג הקניות ה

  'גנספח 

 במכירת תחליפי גבינה ותחליפי חמאה במסווה של חמאות וגבינות התובעכל עוולות מגה כלפי  .30

י מגה בצורה זהה "ע, ת ג( כיו(וומתבצע, התבצעואמיתיות בסניפי הסופרמרקט ברחבי המדינה 

 .וחמורה לא פחות באינטרנט

ביצי( " באתר נדרשי� להקליק על הקטגוריה גבינה צהובהלרכוש , למשל, יני�לקוחות מגה המעוני .31

 ש� מחולקי� מוצרי החלב לשלל ,"מוצרי חלב"ולאחר מכ� להקליק שוב על קטגוריית , "ומוצרי חלב

 ,"חלב עמיד", "שמנת" ,"גבינה צהובה" ,"גבינה מותכת" ,"גבינה מלוחה"קטגוריות משנה כגו� 

 .ב" וכיו"חמאה"

מופיעי( תצלומי אריזותיה( של תחליפי כי בד, זה , מעלה  למשלבד, הגבינות הצהובותרה בחי .32

כ+ נית� למצוא את המוצרי( מסדרת . הגבינה ביחד ע( תצלומי אריזות גבינות צהובות אמיתיות

 אשר אי� בה( חלב , המתחזי( לגבינה צהובהתחליפי גבינה צהובה סינטטיי(, "הצהובה הטובה"

 מתוצרת חברת תנובה" גלובע"ו" עמק" ללא הפרדה לצד גבינות ,� צמחי מוקשהוהמכילי( שומ

, "פיצרלה מרוסקת"ו"  מוגרדתפיצרלה" מוצרי( כגו� כ+ נית� למצוא. שה( גבינה צהובה אמיתית

שהנ( פתיתי גבינה " פתיתי עמק למאפי(" לצד ,תחליפי גבינה המתחזי( לפתיתי גבינה אמיתיי(

 .אמיתיי(

 א, אי� מקליקי� "הצהובה הטובה"הרי שא� מצביעי� ע� עכבר המחשב על תמונת , א� לא די בכ,

גבינה צהובה "מופיע ליד תמונת האריזה ריבוע צהוב המפרט את מהות המוצר ובו כתוב , על תמונתה

י מגה במפורש כגבינה "מוצגת ע" הצהובה הטובה",  כלומר". גר(200הצהובה הטובה קלאסית 

 !צהובה לכל דבר

  . לבקשה'דנספח ב ומסומ� כ"מצ, ק ד- הגבינות הצהובות באתרהעת

  'דנספח 
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העתק ד- הגבינות הצהובות ע� הריבוע הצהוב המופיע ליד תמונת הצהובה הטובה והמכנה אותה  

  .לבקשה ' הנספחב ומסומ� כ"מצ, גבינה צהובה

 'הנספח 

לקוחות מגה המעונייני� לרכוש , למרות שתחליפי הגבינה כזכור אינ� מהווי� גבינות כלל, יתרה מכ, .33

 �גבינה צהובה אינ� יכולי� לדעת כלל כי תחליפי הגבינה המופיעי� בד- הגבינות הצהובות אינ

גבינות אמיתיות וא- א� היו מעונייני� לדעת א� מדובר בתחליפי גבינה או בגבינה אמיתית הרי שאי� 

אשר אריזתה שמה , "בה הטובההצהו" לרכוש למשל את מבקששכ� ה, זאת. באפשרות� לעשות זאת

אינו יכול לדעת ממה מוצר זה מורכב ומה , וסיווגה מטעי� לחשוב כי מדובר בגבינה צהובה אמיתית

אשר בו , לקוח המקליק על התמונה הקטנה של אריזת המוצר מופנה לד- רכישת המוצר. הוא מכיל

פירוט שהוא של רכיבי המזו� וללא כל , סוגו ומחירו,  משקלו'מופיע מידע בסיסי בלבד על המוצר

כי הוא מורכב , למשל" צהובה הטובה"ללקוח אי� כל דר, שהיא לדעת כי ב, למעשה. שמכיל המוצר

ולכ� הוא אינו גבינה , מחלבוני חלב וממי� בלבד וכי אי� בו חלב, )מוקשה בחלקו(משומ� צמחי 

 .אמיתית

  . לבקשה'ונספח ב ומסומ� כ"מצ, העתק ד- רכישת הצהובה הטובה באתר ובו מידע בסיסי בלבד

 'ונספח 

 במחירי "הצהובה הטובה"כי מגה מציעה ללקוחותיה לרכוש את , לעיל' נית� א- לראות בנספח ד .34

הגבינות האמיתיות אינ� במבצע והמוצרי� , קרי, וכי זהו המוצר היחיד במבצע, מבצע זולי� ביותר

את לקוחותיה , והטעתה, ק שמגה מטעהלא רכי , מכ, עולה. היחידי� במבצע הנ� תחליפי הגבינה

היא א- משווקת את תחליפי , בכ, שהיא מוכרת את תחליפי הגבינה תו, הצגת� כגבינות אמיתיות

מגה ,  למעשה.הגבינה באגרסיביות תו, מכירת� במחירי� הזולי� פי כמה מהגבינות האמיתיות

, ריאות� שה� אינ� תובעי�לא רק שהיא מוכרת ללקוחותיה מוצר המזיק לב: מוסיפה חטא על פשע

 היא א- משכנעת אות� לרוכשו באמצעות 'ואשר לא היו רוכשי� אילו ידעו שהוא אינו גבינה אמיתית

�אשר הלקוחות אינ� יודעי� כי הוא , מבצעי� אלו גורמי� לאותו מוצר סינטטי. הנחות ומבצעי

שכ� מדובר לכאורה ,  להעדיפוהצרכני� נוטי�, ועל כ�, להיות זול בהרבה מגבינות אמיתיות, סינטטי

 !בגבינה צהובה במחיר משתל� בהרבה מגבינות צהובות אחרות

כאשר מדובר , ג� באינטרנט, הרי שעוולות מגה מגיעות לשיא�, א� האמור לעיל אינו מספיק .35

 . כמפורט להל�, באתר בה מציעה מגה גבינות במשקל ללקוחותיהמעדניית הגבינות הוירטואלית ב

ה� , בדומה לסניפי�, ת אינ� מעונייני� לרכוש גבינות ארוזות אלא גבינות במשקלבמידה ולקוחו .36

נדרש הלקוח , על מנת לעשות זאת. הוירטואלית באתר" מעדניית הגבינות"יכולי� לעשות זאת ב

 ג� ".גבינות מעדנייה" ולאחר מכ� להקליק על קטגוריית "מוצרי מעדנייה"להקליק על הקטגוריה 

 את תחליפי "גבינות מעדנייה"נית� למצוא בקטגוריית , ה המתבצעת בסניפי מגהבדומה להטעי, כא�

 א- מונע " מעדנייהגבינות"כאשר ש� הקטגוריה , הגבינה יחד ע� הגבינות האמיתיות ללא כל הפרדה

 . מהלקוחות לחשוד ולו בחשד קל כי חלק מהמוצרי� הנ� תחליפי גבינות ולא גבינות אמיתיות

להל� מספר , ל"לות שמבצעת מגה באמצעות מעדניית הגבינות הוירטואלית הנלהמחשת חומרת העוו .37

 : דוגמאות להטעיה הבוטה לה חשופי� לקוחות מגה
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גבינה צהובה " כגו� אמיתיות נית� למצוא לצד גבינות ,"גבינות מעדנייה"בד- הראשו� בקטגוריית 

מוצר בש� ',  ועוד"לגבינת שמנת זיתי( במשק" ,"גבינה בולגרית במשקל" ,"קשקבל במשקל

מוצר זה הנו תחלי, גבינה . ומתחתיו תמונה של מה שנחזה כגבינת פטה לכל דבר, "פטינה במשקל"

אי� כל פירוט של רכיבי המוצר , ג� כא�. אשר לא נית� כלל לדעת שהוא אינו גבינה אמיתית, סינטטי

 גבינות"טגוריה נקראת מאחר והק. ולכ� לא יכולי� הלקוחות לדעת כלל כי מדובר בתחלי- גבינה

 אשר שמה דומה עד כדי הטעייה ,"פטינה" א- אי� לה� כל סיבה לחשוד כי אותה "מעדנייה

 .אינו גבינה כלל, "פטה"ל

  .לבקשה' זנספח ב ומסומ� כ"מצ, "גבינות מעדנייה"העתק הד- הראשו� בקטגוריית 

 'זנספח 

 �גבינה "י מגה כ"אשר מוגדר ע, "גבינה מגורדת פיצה במשקל"בד- השני נית� למצוא מוצר בש

מגה מציינת לגבי , קרי". פיצה טופ"הנו ) המופיע בריבוע הצהוב הקט�(כאשר ש� המוצר (!) "מגורדת

י "ג� כא� מדובר בהטעיה בוטה ומכוונת עתחלי- גבינה סינטטי זה כי הוא מהווה גבינה אמיתית ו

מדובר בתחלי- גבינה סינטטי המכיל שומ�  'מגה באשר מוצר זה אינו גבינה מגורדת ואינו גבינה כלל

 . צמחי

' חנספח ב ומסומ� כ"מצ, י מגה כגבינה מגורדת"העתק הד- השני ע� תחלי- הגבינה המוגדר ע

  .לבקשה

 'חנספח 

י מגה " עמוצגכאשר הוא , "צהובה שו( שמיר במשקל" בש�בד- השלישי מופיע תחלי- גבינה 

 . מתוצרת חברת כפירכגבינה צהובהבמפורש 

 מוצר זה אינו חמאה כלל אלא ".חמאה הולנדית במשקל"עוד באותו ד- נית� למצוא מוצר הקרוי 

  . י מגה כחמאה לכל דבר"תחלי- חמאה א, הוא מוצג ע

 �י מגה בד- רכישת " המוגדר ע,"הבולגריה במשקל"בהמש, הד- נית� למצוא תחלי- גבינה בש

מדובר בתחלי- גבינה , ג� כא�. בינה בולגרית כאשר הכוונה הנה לג"בולגרית"המוצר כמוצר מסוג 

  .אשר מגה מטעה את לקוחותיה לחשוב כי הוא גבינה אמיתית

' טנספח ב ומסומ� כ"מצ, י מגה כגבינות אמיתיות"העתק הד- השלישי ע� תחליפי הגבינה המוצגי� ע

  .לבקשה

 'טנספח 

יפי גבינה רבי� נוספי� תחל נית� למצוא ,"גבינות מעדנייה"בדפי� הבאי� בקטגוריית , בהמש,

י "המוצגת ע, "צהובה גליל מעושנת פרוסה למעדנייה"י מגה כגבינות אמיתיות כגו� "המוצגי� ע

ל  אשר הנה תחלי- גבינה בטע� ש"גבינה אד( דנית במשקל",  לכל דבראמיתית מגה כגבינה צהובה

צהובה מקסיקנית " ,"צהובה אוסטרלית פרוסה" ,אמיתיתי מגה כגבינת אד� "גבינת אד� המוצג ע

 ,"בולגריה בקוביות בשמ� ותבליני(", "מסוג רוסיסקי",צהובה הולנדית במשקל", "פרוסה

 . ועוד רבי�"דנאבלו במשקל" ,"הבולגריה קוביות במי מלח"

בה היא מתוארת כגבינה " צהובה גליל מעושנת פרוסה למעדנייה"העתק ד- רכישת תחלי- הגבינה 

  .ה לבקש'יכנספח ב "מצ, צהובה

 'ינספח 
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ב "מצ, בה היא מסווגת כגבינה אמיתית" גבינה אד� דנית במשקל"העתק ד- רכישת תחלי- הגבינה 

  . לבקשה'יאכנספח 

 'יאנספח 

לקוחותיה תו, הטעיית , ג� בקטגוריית החמאות שילבה מגה תחליפי חמאה יחד ע� חמאות אמיתיות .38

מספר תחליפי , ללא הפרדה, ותו הד-בא, לצד חמאות אמיתיות מוצעי� לרכישה, כ,. בוטהבצורה 

ממרח חמאה ", "ממרח חמאה דנית ללא מלח"שביניה� נית� למצוא מוצרי� הקרויי� , חמאה

 .  מתוצרת תנובה"ממרח חמאה מוקצ,"וכ� , "לורפק"שלושת� מתוצרת חברת , "לייט

  . לבקשה'יבכנספח ב "מצ, "חמאה"העתק ד- בקטגוריית 

 'יבנספח 

נמכרי� באתר , כגבינות אמיתיותי מגה באתר "� תחליפי גבינה המוצגי� עכל אות, לש� השוואה .39

" הצהובה הטובה", כ, למשל. מוצרי� צמחיי�יה של בקטגור, רשת שופרסל, הרשת המתחרה

; כמוצר צמחי שאינו גבינהנמכרת ומוצגת באתר שופרסל אמיתית י מגה כגבינה צהובה "המוצגת ע

כמוצר צמחי  נמכרת באתר שופרסל כגבינה אמיתית באתר י מגה" המוצגת ע"דנאבלו"כ, למשל 

י מגה באתר כגבינה לכל דבר נמכרת ומוצגת " הנמכרת ומוצגת ע"פטינה"כ, למשל ; שאינו גבינה

מעושנת " ,"פיצרלה מגורדת" ,"הבולגריה"כ, ג� ; באתר שופרסל כמוצר צמחי שאינו גבינה

רי� כמוצרי� צמחיי� נמכליפי גבינה אלו התח  � "בסגנו� קשקבל" ,"דר אוסטרלי'צ" ,"נקניק

 .ה כגבינות אמיתיות לכל דבר באתרי מג"עונמכרי� מוצגי� , שאינ� גבינות באתר שופרסל

  .לבקשה' גנספח יב ומסומ� כ"מצ, באתר שופרסל" מוצרי� צמחיי�"העתק דפי קטגוריית 

 'גנספח י

 ה� התובעכי מגה הטעתה את , ספקמכל הראיות החותכות המפורטות לעיל עולה בבירור ומעל לכל  .40

, הפרה חובה חקוקה,  את הסכמי רכישת המוצרי�והפרה עימ, בסניפי מגה וה� באמצעות באינטרנט

למכירה תחליפי גבינה יחד ע� גבינות , ומציעה,  עת היא הציעהוועשתה עושר ולא במשפט כלפי

שהיא מציגה את תחליפי הגבינה תו, , אמיתיות בסניפי� ובאינטרנט בקטגוריות של גבינות אמיתיות

וא- מבלי שלרוכש תחליפי הגבינה ישנה אפשרות כלשהי לדעת כי , (!)במפורש כגבינות אמיתיות

 .י מגה ג� בנוגע לתחליפי החמאה"אות� עוולות התבצעו ע. מדובר בתחלי- גבינה

  תובעה

ג תחליפי גבינות ובי�  לרכוש במעדניית הגבינות בסניפי מגה מוצרי� מסו התובעמש, מספר שני� נהג .41

מתוצרת " גבינה מעושנת"י מגה כ"שהוצג ע, "צהובה גליל מעוש�  "'תחלי- הגבינה הקרוי היתר את 

הרי ,  לא שמר את הקבלות של רכישות אלותובעא- שבאופ� טבעי ה )."המעושנת" ' להל�(חברת כפיר 

, שהסתכ� במאות בס"  מעושנת"שהוא מערי, כי במש, שבע השני� האחרונות הוא רכש את ה

�  .שקלי� חדשי

ג אשר מוק� במעדניית " ק1 נפרסו מבלוק של תובעמכיוו� שפרוסות המעושנת אשר נהג לרכוש ה .42

גבינה "הגבינות יחד ע� שאר הגבינות ומכיוו� שעל גבי הבלוק מוקמה תווית ובה צוי� כי מדובר ב

 .  כי מדובר בגבינה לכל דברתובעסבר ה, יחד ע� המחיר" מעושנת
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הוא ביקש מהמוכרי� שיפרסו לו , בכל אות� פעמי� שביקש לרכוש התובע את המעושנת: דוקו

בכל עשרות הפעמי� , מעול�.  מאחר שכ, היה כתוב בתווית שהייתה נעוצה בבלוק,"גבינה מעושנת"

לא ציי� בפניו איש מעובדי , ל מתוצרת כפיר"שבה� רכש התובע את תחלי- הגבינה הזול והנחות הנ

 מדובר בגבינה אמיתית אלא בחיקוי גבינה סינטטי המכיל שומ� צמחי לאכי , ה של מגההמעדניי

 !המזיק לבריאות, שומ� טראנס, מוקשה

43.  �המיוצר " הצהובה הטובה" הגיע התובע לסני- מגה בעפולה ורכש תחלי- גבינה בש� 27.11.10ביו

ק� כרגיל במקרר הגבינות יחד תחלי- הגבינה היה ממו.  12.094ושיל� עבורו ס, של  י חברת כפיר"ע

  ". גבינות"ע� גבינות אחרות כשמעליה� השלט הבולט 

  .לבקשה' ידנספח ב ומסומ� כ"מצ, העתק הקבלה בגי� רכישת המוצר

  'ידנספח 

י חברת כפיר "אשר מכונה כ, ע, כי הצהובה הטובה, בתמונות שציל� התובע במקו� נית� לראות .44

מצויה במקרר הגבינות בי� כל ,  כי מדובר בגבינה צהובהבמכוו� על מנת לגרו� לצרכני� לחשוב

  .בצורה המטעה צרכני� לחשוב כי מדובר בגבינה צהובה אמיתית, ללא כל הפרדה, הגבינות האמיתיות

  .לבקשה' טונספח ב ומסומ� כ"מצ, התמונות שציל� התובע בסני- מגה בעפולההעתק 

  'טונספח 

45.  � גר� של 126 בסני- מגה ביד אליהו ורכש נתבעתינות של ה הגיע התובע למעדניית הגב28.11.10ביו

  . 4.274ושיל� עבורו ס, של , מעושנת

  .לבקשה' טזנספח ב ומסומ� כ"מצ, העתק הקבלה בגי� רכישת המוצר

  ' טזנספח

אשר ממחישות את , תל אביב, תמונות במעדניית הגבינות בסני- מגה ביד אליהו' התובע א- ציל� מס .46

שהנו כזכור תחלי- גבינה , בתמונות אלו נית� לראות כי בלוק המעושנת. בעתנתההטעיה שמבצעת ה

, ללא כל הפרדה, מצוי בי� כל הגבינות האמיתיות, זול ונחות הרווי בשומ� טראנס המזיק לבריאות

  .בצורה המטעה צרכני� לחשוב כי מדובר בגבינה אמיתית

  .לבקשה' יזנספח מסומ� כב ו"מצ, התמונות שציל� התובע בסני- מגה ביד אליהוהעתק 

  'יזנספח 

הצהובה ", המוצגות בסניפי מגה כגבינות אמיתיות, שתי הגבינות לעיל אשר רכש התובע: ודוק .47

מוצגות במפורש ג� באינטרנט על ידי מגה כגבינות צהובות אמיתיות לכל , "המעושנת"ו" הטובה

ינה אלו כמוצרי� צמחיי� שאינ� מוצגי�  תחליפי גב, כמפורט לעיל, בעוד שבאתר שופרסל, זאת. דבר

  !גבינות

שעניינה תחליפי , 24.1.05ביו� , ידיעות אחרונות פורסמה כתבה"לאחרונה הסתבר לתובע כי בעיתו�  .48

הגבינה המתחזי� לגבינות אמיתיות והנמכרי� ברשת מגה וברשתות שיווק אחרות תו, הצגת� 

  .כגבינות אמיתיות לכל דבר

  .לבקשה' יחנספח ב ומסומ� כ" מצ,הכתבה בידיעות אחרונותהעתק 

  'יחנספח 



 11

 :בכתבה צוי� כי .49

הבעיה היא שאריזות מוצרי( אלה מעוצבות בדיוק כמו אריזות של גבינות "
וה( נמצאי( " פטה"ו" פיראוס", "עמק"המוצרי( דומי( להפליא ל. מוכרות

ללא כל הפרדה ותו+ חשש כבד להטעיית , במקרר לצד הגבינות והחמאות

נמצאי( ג( במעדניות של רשתות ...מוצרי( שמתחפשי( לגבינות ה...הצרכני(
, ג( כא� מדובר בעיקר במוצרי( סינתטיי(. ש( ה( נמכרי( לפי משקל, השיווק

 ....המחקי( את הדבר האמיתי

אבל . על האריזה' גבינה'הסמ� העיקרי של מוצרי( אלה הוא היעדרה של המילה ...
ולכ� קל מאוד להכניס� בטעות ,  הגבינותהאריזות דומות כשתי טיפות חלב לאריזות

הבלבול בי� הגבינות האמיתיות לבי� התחליפי( המחופשי( ...לעגלת הקניות
ש( נמכרי( המוצרי( לפי , לגבינות מגיע לשיאו במעדניות שברשתות השיווק

אלא שכא� הצרכ� , הגבינות והחיקויי( נמצאי( באותו מקרר ובקערות זהות. משקל
  ".וא את התוויות ואי� לו גישה לסימו� המוצרבכלל לא יכול לקר

בכתבה א- פורטו חלק מתחליפי הגבינה והחמאה אשר מגה ושאר רשתות השיווק מנסות למכור  .50

פיצה ", )המוצגת באתר של מגה כגבינה בולגרית ("הבולגריה": ללקוחותיה� בתור גבינות אמיתיות

, )י מגה כחמאה אמיתית"הנמכרת ע( "לורפק", )המוצגת באתר של מגה כגבינה מגורדת ("טופ

, "שבדית", "פיצרלה", "בסגנו� אד(", )י מגה כחמאה אמיתית"הנמכרת ע ("ממרחמאה הולנדית"

, )המוצגת באתר מגה כגבינה צהובה ("מעושנת ",)י מגה כגבינות אמיתיות"המוצגות ע( "פטינה"

י מגה "המוצגת ע (" הטובההצהובה", )י מגה באתר כגבינת אד�"המוצגת ע ("בנוסח גבינת אד("

 ). באתר כגבינה צהובה

ל המוזכרי� בכתבה "לעיל כל תחליפי החמאה והגבינה הנ' יא''כפי שנית� לראות בבירור בנספחי� ו

י מגה בסניפי� ובאינטרנט יחד ע� גבינות וחמאות אמיתיות תו, שה� "ע, ועדיי� נמכרי�, נמכרו

י מגה ומוצגי� "חליפי חמאה וגבינה אחרי� הנמכרי� עבדומה לת, מוצגי� כגבינות וחמאות אמיתיות

  .כחמאות וגבינות אמיתיות

 כי כל אות( השני( שבה( הוא סבר שהוא רוכש גבינה אמיתית למעשה מדובר היה תובעמשנודע ל .51

, תובעה. עלבו� וגועל, בתחלי, גבינה המכיל שומ� צמחי מוקשה הוא התמלא תחושה של כעס

חש עוגמת נפש ,  בריא ולהמעיט ככל הנית� באכילת שומ� צמחי מוקשההמשתדל ברגיל לאכול מזו�

כניס לגופו בשו( פני(  מבמש+ שני( רבות הוא הכניס לגופו מזו� אשר לא היהשובדה רבה מעצ( הע

כ+ למשל התובע . שומ� צמחי מוקשה המזיק לבריאות שכ� הוא מכיל ואופ� לו היה יודע מה טיבו

ונמנע כמעט לחלוטי� מאכילת מוצרי( אשר , שתמש בחמאה בלבדנמנע מאכילת מרגרינה אלא מ

 מעצ( העובדה ,וא, כעס וגועל,  עוגמת נפש רבה התובעחשעל כ�  .מכילי( שומ� צמחי מוקשה

כניס לגופו בשו( פני( ואופ� לו היה יודע מה מ לגופו מזו� אשר לא היה סכניהבמש+ שני( רבות ש

 . רוכשוא באשר למהות המוצר אשר הגה הטעתה אותוהתובע עשה זאת א+ ורק משו( שמ. טיבו

והוא לא ,  כלל לא היה מעוניי� לרכוש תחלי, גבינה אלא גבינה אמיתיתתובעמעבר לעובדה שה, זאת

 א( היה יודע מה ,ומוציא את הכס, אשר הוציא על תחליפי גבינה אלו,  אלוהיה רוכש מוצרי מזו�

 .טיב(

52.  � ' להל�" (כלבוטק "' תוכנית במסגרת סדרת תוכניות התחקירי� 2שודרה בערו. , 23.11.10', גביו

י רשתות השיווק בכל הנוגע לתחליפי הגבינות "אשר עסקה בנושא הטעיית הצרכני� ע, )"התכנית"

  .נשוא תובענה זו
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בעניי� תחליפי הגבינות מוצגת במלואה באתר האינטרנט של " כלבוטק"לינק לתוכנית התחקירי� של 

  ":רשת"חברת 

  /video_Kolbotek/Shows/il.co.ynet.reshet://http  

,  נבדקו מספר רשתות שיווק המוכרות תחליפי גבינה במסווה של גבינות אמיתיותבמסגרת התכנית .53

פי הגבינה יחד ע� הגבינות בתכנית הוצגו ממצאי� חותכי� כנגד מגה לגבי מיקו� תחלי. וביניה� מגה

 .האמיתיות במקררי הגבינות ובמעדניית הגבינות תו, הצגת� כגבינות אמיתיות לכל דבר

וש� נמצא כי , במסגרת התכנית א- נשלחו עשרות תחליפי גבינה לבדיקה במעבדה בעלת ש� עולמי .54

אשר , ומ� הצמחיאחוז הש, ומגה ביניה�, במרבית תחליפי הגבינה הנמכרי� ברשתות השיווק בישראל

  .27% ' עומד על כ, חלקו מוקשה

כי שומ� , לאור אלפי מחקרי� שנעשו בנושא, ידוע מזה שני� רבותחשיבות עובדה זו נובעת מכ, ש .55

הנו מזיק ביותר וצריכתו מגדילה את הסיכו� ללקות , "חומצות שומ� טראנס"או , צמחי מוקשה

�ות בעול� אשר אסרו על שיווק מוצרי מזו�  מדינישנ�, כתוצאה מכ,! במחלות לב בעשרות אחוזי

כפי שמצוי� במאמר שפורס� באתר האינטרנט של , המכילי� שומ� זה מעל לאחוז מצומצ� ביותר

  ):"המאמר" 'להל�" (האגודה הישראלית לסוכרת"

  

 חומצות שומ� טראנס ה� בעצ( חומצות שומ� בלתי רוויות הנוצרות –שומני טרנס "
ה� מסתתרות . מצב של נוזל למצב מוצק כגו� מרגרינהבתהלי+ ההקשיה של שמ� מ

מוקשה "או  "שומ� צמחי מוקשה"בכיתובי אריזות המזו� תחת הכינוי התמי( 
ולכ� הגו, שלנו , כלומר אינו קיי( בטבע" טבעי"שומ� זה בעצ( אינו שומ�  ,"הלמחצ

שני( האחרונות התברר שצריכת שומ� טראנס היא בעלת ב .אינו מאומ� בספיגתו

העלאת  (HDL) הורדת הכולסטרול הטוב: השלכות מרחיקות לכת בחומרת�

 שומ� .התפתחות סרט� ועליית הסיכו� לתמותה ממחלות לב , (LDL) הכולסטרול הרע
הטראנס הוא בעצ( תוצר לוואי של תעשיית המזו� אשר מעוניינת בשמני( מוקשי( 

מוצרי בצק , יו( במאפי(נית� למצאו כ, חיי מד, ועוד, אחסנה קלה, מסיבות של מחיר

 .בורקס ועוד, אוכל מטוג�, חטיפי(, קפואי(
וכמו כ� , כיו( החוק מחייב לסמ� את כמות השומ� הכללי והשומ� הרווי על גבי האריזה

בעוד שבעול( וג( בישראל גוברת המודעות וההסכמה המוחלטת . את כמות הכולסטרול
ראנס הוא המזיק ביותר של אנשי מקצוע מתחו( הרפואה והתזונה כי שומ� הט

בארצות הברית לעומת זאת כבר מחויבי( יצרני המזו� לסמ� את אחוזי . לבריאותינו
  יש מקומות שאפילו יזמו הצעת חוק. שומ� הטרנס מתו+ כלל השומ� בכל אריזה

בניו יורק לדוגמא יזמו הצעת חוק . שכוונתה להוציא את שומ� הטרנס מחו3 לחוק

  .מתפריטי המסעדותלהוציא את שומ� הטראנס 

  :בעול(

עיגנה בחוק איסור לשווק מוצרי   -2003דנמרק היא המדינה הראשונה בעול( שכבר ב 
בצרפת המליצו . מזו� ע( חומצות שומ� טראנס בריכוז של למעלה משני אחוזי(

והורו , לאחרונה רשויות הבריאות על הפחתת חומצות טראנס לכמות של עד אחוז אחד
סימו� דומה החל לאחרונה ג( . ומצות שומ� טראנס על אריזות המזונותעל סימו� ריכוז ח

  ".קנדה וארצות הברית, פות באירופהבמדינות נוס

כנספח ב ומסומ� "מצ, "האגודה הישראלית לסוכרת"העתק המאמר שפורס� באתר האינטרנט של 

  . לבקשה'יט

  'יטנספח 
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לאור העובדה , בי� היתר, מורי� במיוחדעוולות ומחדלי מגה המפורטי� בתובענה זו ח, אמור איפוא .56

 וובכ, גרמה ל, רוכש הנ� גבינות אמיתיותוא  לחשוב כי תחליפי הגבינה שההתובעשמגה הטעתה את 

 .ו וללא הסכמתו ללא ידיעתו מוצר המכיל שומ� צמחי מוקשה המזיק ביותר לבריאותולהכניס לגופ

התואמי� את הראיות (או כנגדה לממצאי� החותכי� אשר הוב" מגה" תגובת בתוכנית פורטה .57

  :ולעדויות המצולמות שהובאו בתוכנית כדלהל�, )י התובע"המוצגות בתובענה זו ע

תחליפי הגבינות והחמאות המוצגי( במקררי( ובמעדניות מסומני( באופ� ברור "
נבח� את מימצאי כלבוטק , יחד ע( זאת. המאפשר להבחי� בינ( ובי� הגבינות האמיתיות

  "+ נפנה לספקי( להדגשת הסימו� כפי שיידרשובמידת הצור
  

כי היא מוכרת תחליפי חמאות ותחליפי גבינה יחד ע� ,  מגה בעצמה הודתה כי, מהאמור לעיל עולה .58

 מגה !א ציו� העובדה כי מדובר בתחליפי גבינהלללא הפרדה ול, ות וגבינות אמיתיותחמאות אמיתי

הבלוקי� של , הרי שראשית, לגבי טענתה זו ול�א, י היצר�"אמנ� טענה כי ה� מסומני� בבירור ע

תחליפי הגבינה במעדניית הגבינות מצויי� בויטרינת הגבינות במעורבב ע� הבלוקי� של הגבינות 

האמיתיות בצורה ובמיקו� בה� לא נית� כלל להבחי� בכיתוב על גבי הבלוקי� של תחליפי החלב 

ועובדה זו רק ממחישה את חוסר תו� , עצמהמגה ב, שנית. שמה� נפרסות הפרוסות הנמכרות לצרכ�

ה� במעדניית הגבינות , (!)היא שסימנה את תחליפי הגבינה במעדניית הגבינות כגבינות אמיתיות, לבה

אלא שא- עובדיה במעדניית הגבינות מצייני� לגבי , ולא רק זאת. בסניפי� וה� באתר האינטרנט שלה

ועל כ� היא נושאת באחריות שאינה יכולה להיות נתונה , תחליפי הגבינה כי מדובר בגבינות אמיתיות

  . במחלוקת להטעיית הצרכני� לחשוב כי תחליפי הגבינה הנ� גבינות אמיתיות

כמו ג� בסניפי מגה , ברור כי הצגת תחליפי הגבינה ותחליפי החמאה באתר האינטרנט של מגה, כלומר .59

כ� ישנה אפשרות לדעת מה� רכיבי מבלי שלצר, כגבינות וחמאות אמיתיות, במעדניית הגבינות

�  .ל מכל וכל"שוללת את טענת ההגנה של מגה הנ, המוצרי

כי מיקו� , או צריכה הייתה לדעת/ מגה ידעה ו'א- לגבי מיקו� תחליפי הגבינה במקררי הגבינה .60

 "גבינות"תחליפי גבינה הארוזי� בצורה דומה לגבינות אמיתיות במקרר גבינות הנושא את השלט 

 דה רבה של וודאות לגרו� להטעיית הצרכני� והייתה צריכה להפריד את תחליפי הגבינהעלול במי

  . מהגבינות האמיתיות ולסמנ� בצורה מתאימה

IV. נתבעתעילות התביעה כנגד ה 

VI.עילת הפרת הסכ( ואי קיו( חוזה בתו( לב מכח חוק החוזי(. א  

פ� מהותי מהמוצר אשר אותו כי מגה מכרה ללקוחותיה מוצר השונה באו, מכל האמור לעיל עולה .61

סימו� תחליפי הגבינה כגבינה . ואשר אותו ה� סברו כי ה� רוכשי�, ביקשו והסכימו לרכוש

ובמעדניית  או מיקו� תחליפי הגבינה יחד ע� גבינות אמיתיות במקררי הגבינות/במעדניית הגבינות ו

רכש בפועל היה תחלי- א ו רוכש גבינה אמיתית בעוד שמה שהוא לחשוב כי הלתובעגרמו  הגבינות

� !גבינה המכיל אחוזי� גבוהי� של שומ� צמחי מוקשה המזיק לבריאות וכ� אחוז גבוה של מי

62.  �את תחליפי , ומציגה מגה, הציגה, כמפורט לעיל. התובעא- באינטרנט הפרה מגה את הסכמיה ע

גבינות "ריית ומציעה אות� לרכישה בקטגו, הגבינה באתר הבית שלה כגבינות אמיתיות לכל דבר

 . 'ועוד" גבינות צהובות", "מעדנייה
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 הציעה נתבעתשכ� ה, רוכשי תחליפי הגבינה, התובעמגה הפרה את ההסכ� בינה לבי� , על כ� .63

 אשר חפצו לרכוש מוצרי גבינה הופנו למעדניות או נתבעתלקוחות ה(ללקוחותיה לרכוש מוצרי גבינה 

 שהתובע קיבל את ההצעה והסכי�אול� בעוד ). נהלמקררי הגבינה ש� הוצע לה� לרכוש מוצרי גבי

�מדובר במוצר .  מוצר אחר מזה שהוסכ�ומגה סיפקה ל,  ממנהשרכש למגה את תמורת המוצר לשל

א� , במילי� אחרות.  מהו טיבוו רוכש א� היה ידוע להאותו כלל לא ביקש לרכוש ואשר לא הי

ות אמיתיות ומפרידה אות� מהגבינות הייתה מגה מציינת כי מדובר בתחליפי גבינה ולא בגבינ

בטח .  בהסכ� לרכישת תחלי- גבינהנתבעת מתקשר ע� ההתובע ה לא היההאמיתיות מלכתחיל

  . רוכש אות� חל- רכישת גבינות אמיתיותהובטח שלא הי

 לחוק 39ואי קיו� ההסכ� בדר, מקובלת כמתחייב מסעי- , כמפורט לעיל, י מגה"הפרת ההסכ� ע .64

מכח   עבור תחליפי הגבינה�ובע זכות לביטול העסקה ולהשבת הסכומי� ששילהחוזי� מקני� לת

 �  .1970 –א "תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(חוק החוזי

VI.לפקודת הנזיקי�63כמובנה בסעי, ,  חובה חקוקהה הפרנתבעתה. ב   

ת פקודת בריאו ל14 סעי- את החובות המוטלות עליה מכח ו הפרה כלפינתבעתהכי , התובע יטע� .65

 כלפי נתבעתביצעה ה ל"בהפרת חובותיה מכח החיקוק הנ. 1983'ג"תשמ, ]נוסח חדש) [מזו�(הציבור 

 : לפקודת הנזיקי�63הקבועה בסעי- ,  עוולה של הפרת חובה חקוקהתובעה

) מזו�(פקודת בריאות הציבור  ל14 - סעישהנו,  מכוח חיקוקנתבעתהחובות מוטלות על ה .65.1

  .1983'ג"תשמ, ]נוסח חדש[

 :מורה כדלהל�, "מכירת מזו� שונה מהנדרש"שכותרתו ,  לפקודה14- סעי

מהותו או תכונותיו שוני( , איכותו, א ימכור אד( מצר+ מזו� שמשקלול"
  ..."לרעה ממה שביקש הקונה

 גישת הפסיקה בישראל הנה לפרש .תובעהוראות החיקוקי( לעיל נועדו לטובתו של ה .65.2

א "ע(נוגע לחיקוק המיועד לטובתו והגנתו של פלוני ב,  לפקודת הנזיקי�63בהרחבה את סעי- 

כי , אי� ספק). 140'141' בעמ, 113) 1(ד לז" פ,המועצה המקומית בית שמש' ועקני� נ 145/80

 . מגההתובע מפני הטעייתו בצורה שבה הטעתה אותו לפקודה נועדה להג� על 14הוראת סעי- 

ה בניגוד גמור להוראות החיקוקי( פעל, או מחדליה שתוארו לעיל/בפעולותיה ו, נתבעתה .65.3

שהנ� מוצרי� , תחליפי חמאה ותחליפי גבינה,  מגה מכרה מצרכי מזו�.הרלוונטיות

קרי , סינטטיי� נחותי� הרווי� בשומ� צמחי מוקשה בהציג� כגבינות אמיתיות עתירי חלב

 ובכ, התובע לקנות ות� ומהות� שוני� לרעה ממה שביקשמגה מכרה מוצרי מזו� שאיכ

  .ל" הנ14לה בניגוד גמור להוראות סעי- פע

 4 700הינו נזק ממוני בס, שנגבה ממנו ונזק לא ממוני בס, כולל של , תובעהנזק שנגר� ל .65.4

 ).כפי שיפורט בהמש,(

שכ� , קיי� קשר סיבתי עובדתי ברור בי� הפעולות בניגוד לחיקוקי� ובי� הנזק שנגר� לתובע .65.5

לא היה נגר� לתובע הנזק הנטע� ועוגמת , ודה מקיימת אחר הוראות הפקנתבעתלו הייתה ה

  .הנפש
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לכל ,  הינותובעשקרות הנזק ל, הרי שלא נית� לחלוק על כ,, בכל הנוגע לקשר סיבתי משפטי .65.6

או מחדלי /בגי� ביצוע פעולות ו) א� לא למעלה מכ," (התרחשות צפויה"בגדר , הפחות

 .נתבעתה

 אופי הנזק .אליו נתכוונו החיקוקי(הנזק אשר נגר( הוא מסוגו או מטבעו של הנזק אשר  .65.7

תואמי� לצורה שהפקודה נתכוונה , וכ� דר, התרחשותו כמתואר לעיל, תובעאשר נגר� ל

באשר הפקודה נועדה בדיוק למנוע מקרי� של הטעיית הציבור לרכוש מוצר מזו� , אליה

, יבי�בפרט כאשר מוצר המזו� הנמכר מכיל רכ, הנחות בטיבו מזה המוצג לו על ידי המוכר

  .הידוע לשמצה כגור� למחלות לב ולשאר תחלואי� אחרי�, דוגמת שומ� צמחי מוקשה

בגי� התובע  לפצות את נתבעתעל ה, התובעבגי� ביצוע העוולה של הפרת חובה חקוקה כלפי , על כ� .66

  . בגובה סכו( התביעהוהנזק שנגר( ל

VI.כח פקודת הנזיקי�ותרמית מוחוק החוזי( עילות ההטעייה מכח חוק הגנת הצרכ� . ג  

  הגנת הצרכ� לחוק1 מוגדר בסעי- "עוסק". "צרכ�" לבי� "עוסק"חוק הגנת הצרכ� חל ביחסי� שבי�  .67

 שעסקה כמי, נתבעתהגדרה זו כוללת את ה". כולל יצר�, מי שמוכר נכס או נות� שירות דר+ עיסוק"כ

מי " לחוק כ1גדר בסעי-  מו"צרכ�". הנו מכירת מוצרי מזו� באמצעות סניפי הסופרמרקט שבבעלותה

". ביתי או משפחתי, שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהל+ עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי

  .נתבעת תחליפי גבינה מהכמי שרכשהתובע הגדרה זו חלה על 

פרסו� העלול להטעות צרכ� בעניי� מהותי בעסקה מהווה , כ�חוק הגנת הצרל) א(31 ' ו2 סעיפי� על פי .68

 על מנת .ע בפיצויי� ומזכה את התוב)"פקודת הנזיקי�": להל�] (נוסח חדש [פקודת הנזיקי�עוולה לפי 

העוסק עשה ) א: יש להוכיח כי" איסור ההטעיה"שתקו� לצרכ� עילת תביעה נגד העוסק בגי� הפרת 

קיי� קשר ) ג; הצרכ� נפגע כתוצאה מכ,) ב; מעשה או מחדל אשר עלול להטעות צרכ� בעני� מהותי

חברה ישראלית , בזק' ברזני נ 5712/01א "דנ (סיבתי בי� ההטעייה לבי� הפגיעה שסבל הצרכ�

  ))."עניי� ברזני": להל�) (2003 (434'435, 385) 6(ד נז"פ, 'מ ואח"לתקשורת בע

  � מהותייהעוסק עשה מעשה או מחדל אשר עלול להטעות צרכ� בעני

 :ופני�במספר א תובעהטעתה את ה נתבעתה, נובעניינ .69

ללא , יחד ע� הגבינות האמיתיותבקירור  הגבינה תחליפיבכ, שמיקמה את  'במקררי הגבינות  .א

 הגבינה תחליפי להניח כי לתובעבאופ� שגר� " גבינות"כשמעליה� מתנוסס השלט , הפרדה ביניה�

, מאחר ואריזות תחליפי הגבינה דומות להפליא לאריזות גבינות אמיתיות. הנ� גבינות אמיתיות

 חייבת הייתה להפריד את תחליפי נתבעת אי� ספק כי ה.התובעא הייתה רחוקה הדר, להטעיית ל

  ".תחליפי גבינה"או כ" תחליפי גבינה"הגבינות מהגבינות האמיתיות ולסמנ� כ

,  בכ, שהציגה את תחליפי הגבינות בויטרינת הגבינות כגבינות אמיתיות' במעדניית הגבינות  .ב

, כפי שנית� לראות בתוכנית כלבוטק(י הגבינות כגבינות אמיתיות ועובדיה א- הציגו את תחליפ

�ובכ, שמיקמו את תחליפי הגבינות , )וכפי שא- אירע לתובע באופ� אישי מספר רב של פעמי

  . בקירור בי� הגבינות האמיתיות

ובכ, , סיווגה ומכרה את תחליפי הגבינות כגבינות אמיתיות לכל דבר,  בכ, שהציגה'באינטרנט  .ג

  .גה סיווגה ומכרה את תחליפי החמאה כחמאות אמיתיותשהצי



 16

אול� , ושמ� נשמע כמו שמות של גבינות, כי תחליפי הגבינה אמנ� נראי� כמו גבינות, יודגש .70

ואשר אי� בה� כל שומ� , )בחלקו מוקשה ומזיק(במהות� מדובר במוצרי� המורכבי� משומ� צמחי 

צרי� אלו קרובה יותר למהות� של מוצרי� כגו� מהות מו. אשר מאפיי� גבינות אמיתיות, חלב פרה

חייבת הייתה מגה למק� את תחליפי , בי� שאר הדברי�, משו� עובדה זו. מרגרינה או מוצרי סויה

�על מנת , אשר גבינה אינו חלק ממנו, הגבינה בנפרד מגבינות אמיתיות ולכנות� בש� המתאי

ודאי שלא . ת ולהציב שילוט מתאי� מעליה�שלקוחותיה לא יוטעו לחשוב כי מדובר בגבינות אמיתיו

ולמקמ� ,  להציג את תחליפי הגבינה כגבינות אמיתיות' רשאית הייתה מגה לנהוג בצורה הפוכה מכ,

  . יחד ע� גבינות אמיתיות

  : הצרכ� נפגע כתוצאה מכ+

 הבגי� רכישת מוצר אשר כלל לא הינזק ממוני הנו  נתבעת כתוצאה מהתנהגות התובעהנזק שנגר� ל .71

 שומ� טראנס המזיק 'מדובר במוצר המכיל שומ� צמחי מוקשה .תחליפי הגבינה,  לרכוש�מעוניי

  . את טיבוהתובע לא היה רוכש א� היה יודעלבריאות אשר 

ובכלל זה את מעדניית הגבינות , נתבעתרבבות הלקוחות אשר נהגו לפקוד את מחלקת הגבינות של ה .72

מחלב ולא תחלי- גבינה העשוי מחלבו� חלב ומשומ� ביקשו לרכוש גבינה אמיתית העשויה , שלה

 מיקמה את תחליפי הגבינה בכפיפה אחת ע� הגבינות האמיתיות נתבעתבכ, שה. צמחי מוקשה

 � נתבעתגרמה ה" גבינה"בנבדל משאר מוצרי החנות ובכ, שבנוס- קראה לתחליפי הגבינה הללו בש

 ! כלל לרכושלתובע לרכוש מוצר אשר לא ביקש

, הרי שמכיוו� שעלות היצור של תחליפי הגבינה זולה מעלות יצורה של גבינה אמיתית, בכ,א� לא די  .73

 להציע את תחליפי נתבעתיכולה הייתה ה, ולא מוטלי� על תחליפי הגבינה והחמאה מכסי יבוא

ובכ, למעשה עודדה את ,  במחיר זול באופ� משמעותי מהגבינות האמיתיות שמכרהלתובעהגבינה 

 !   וצרי� המזיקי� לבריאותוהתובע לקנות מ

י בגי� עוגמת הנפש נזק לא ממונבנוס-   בענייננולתובעברור שנגר� , בהתחשב בכל האמור לעיל .74

כבר נקבע , א- שקשה לכמת נזק שכזה.  ופעולתה בחוסר תו� לבנתבעתבגי� עוולות ה שנגרמה לתובע

  . כי אי� הדבר שולל מת� סעד בגינו, בפסיקה

, ראבי' תנובה נ 1338/97 א"ע(בבית המשפט העליו� ל "הנחלטה בעניי� תנובה בערעור שהוגש על הה .75

�תחושות שליליות "אלא שהוא כולל ג� , פיצוי איננו רק נזק ממוני'כי נזק בר,  נקבע)"נבו"ב פורס

אשר זכאי לקבוע מה יכנס לפיו ולגופו , "אוטונומיה של הפרטפגיעה ב"וכ� , "ותחושות של גועל

ג( א( אי� לה( כל , סבל ופחד, פגיעה בנוחות גופנית" נזק בר פיצוי כולל ג� כי, כ, צוי�. וממה ימנע

פסקה  ("נזק מוראלי ועגמת נפש"וכ� , "וג( א( אי� ה( מתלווי( לפגיעה פיזית כלשהי, ביטוי פיזי

החדרת תוספת של סיליקו� לחלב  כי, בסיכומו של דבר נפסק).  השופטת נאור'  לפסק דינה של כב10

תו, הדגשת הדברי� שלהל� שכאילו נכתבו , היא פגיעה באוטונומיה של הפרט, בניגוד לתק�

 :לענייננו

הטעיה בדבר תכולת החלב במקרה זה היא לכאורה בגדר פגיעה באוטונומיה של "
ת( של צרכני( היא לקבוע מה יכניסו לפיה( זכו. אנו עוסקי( במוצר מזו�. הפרט

  ויסתבר לו בדיעבד שהמזו�, מי שרוצה למשל לצרו+ רק מזו� כשר. ולגופ( וממה יימנעו
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כ+ יחוש ג( . יחוש תחושת גועל ופגיעה באוטונומיה שלו, שהוצג תו+ הטעיה איננו כזה
. רגני איננו כזהוהתברר לו בדיעבד שמזו� שפורס( כמזו� או, מי שצור+ רק מזו� אורגני

 ע( כ+ שימכרו לו תו+ הטעיה חלב שבו ( לקנות חלב דל שומ� דווקא לא יסכיתובעמי ש
בכל המקרי( הללו ובמקרי( רבי( אחרי( שנית� להעלות . ולהפ+, שיעור השומ� גבוה

א, שאי� עמה נזק גו, או סכנה ממשית , ישנה פגיעה באוטונומיה של הפרט, על הדעת
העדפות המבטאות לעתי( את , � וצרכ� העדפות בנוגע למזונותיולכל צרכ. לנזק גו,

זה שאינו שומר , אכ�. האידאולוגיה שהוא מאמי� בה כדר+ לחיי( נכוני( או בריאי(
לא נגר( ל+ כל ; מה קרה א( אכלת מזו� שאינו כשר: כשרות יוכל לומר לשומר הכשרות

ול רק מזו� אורגני או מזו�  לשמור על כשרות או לאכתובעלא זו השקפתו של מי ש. נזק
 ."דל שומ�

א- שנקבע כי , ל נפסק לגבי החדרת תוספת של סיליקו� לחלב"האמור לעיל בעניי� תנובה הנ: ודוק .76

�הפיצוי שנפסק לצרכני� נפסק מכח , למעשה! אי� בסיליקו� שהוחדר כל סכנה לבריאות הצרכני

 גדולה פי עשרות תובעהפגיעה ב, קל וחומרמ, בענייננו, לעומת זאת. הפגיעה באוטונומיית הפרט בלבד

�אלא שכתוצאה מההטעיה , ו לא רק שהיא נובעת מהפגיעה באוטונומיית הפרט שלשכ�, מוני

 .הפחות סכנה מוכחת לפגיעה בבריאותואו לכל / פגיעה בפועל ולתובענגרמה , נתבעתי ה"שהתבצעה ע

לאור אלפי מחקרי� שנעשו , י� רבותידוע מזה שנ, לעיל' כפי שמצוי� במאמר נספח יט, שכ�, זאת

הנו מזיק ביותר וצריכתו מגדילה את , "חומצות שומ� טראנס"או , כי שומ� צמחי מוקשה, בנושא

�, כלומר אינו קיי� בטבע" טבעי"אינו שומ� שומ� זה ! הסיכו� ללקות במחלות לב בעשרות אחוזי

 שצריכת שומ� טראנס היא בעלת שני� האחרונות התבררב .ולכ� הגו- שלנו אינו מאומ� בספיגתו

 העלאת הכולסטרול הרע,  (HDL) הורדת הכולסטרול הטוב: השלכות מרחיקות לכת בחומרת�

(LDL)  ,ישנ�, כתוצאה מכ, .התפתחות סרט� ועליית הסיכו� לתמותה ממחלות לב�  מדינות בעול

  .אשר אסרו על שיווק מוצרי מזו� המכילי� שומ� זה מעל לאחוז מצומצ� ביותר

 התייחסב .התובע לקבוע מה יכניס לפיו ולגופו וממה יימנע המלאה של הייתה זו זכותו, א- בענייננו .77

באוטונומיה של  בוטה  פגיעההתנהגות מגה מהווהבענייננו לא רק ש, ל"לאמור בעניי� תנובה הנ

 תובעעל כ� הפגיעה ב. מדובר א- בפגיעה שיש עמה נזק גו- או סכנה ממשית לנזק גו-שאלא , הפרט

בענייננו גדולה פי כמה מהפגיעה בצרכני החלב בעניי� תנובה אשר פוצו בגי� הפגיעה באוטונומיית 

 .הפרט שלה� בלבד

כי נית� להעניק פיצוי , ל"עניי� תנובה הננקבע ב, לעניי� הערכת גודל הנזק שנגר� בגי� עוגמת הנפש .78

 :בגי� פגיעה זו א- בהיעדר ראיות של ממש

אשר , ממוני�אור כי מדובר בנזק לא. השופט ת' הבהיר כב,  הנזקבעניי� הערכת היק,"
בדר+ כלל יקבע על דר+ של אומדנה המבוססת על הערכת מכלול הנסיבות ועל 

  ...התרשמותו של בית המשפט
על בית המשפט לייש( מבח� אובייקטיבי וסובייקטיבי , לצור+ קביעת שיעור הפיצוי

דברי (( סביר בנסיבות המיוחדות של המקרה המביא בחשבו� כיצד היה חש אד, משולב
, 7בפסקה , אור. השופט ת'  ודברי כב45�46כה� בפסקאות �שטרסברג. השופטת ט' כב

  השופט אור פסק כי נית� להעניק פיצוי בגי� פגיעה באוטונומיה' כב). ל"הנ דעקה בעניי�
קיומו של שכ� , ממוני שנגר(� של הפרט ג( בהיעדר ראיות של ממש בעניי� הנזק הלא

כפי , לנקודה זו). 29פסקה (הנזק והיקפו עולי( מעצ( הפרת החובה על ידי המזיק 
חשיבות של ממש כאשר עוסקי( אנו בתובענה ייצוגית המוגשת בש( , שיבואר בהמש+

שבה אי� דר+ מעשית להוכיח באופ� פרטני את הנזק האישי , מאות אלפי צרכני(
  ." של הפרטהפגיעה באוטונומיה  שנגר( כתוצאה מ�

כי אי� צור, בהוכחה אינדיבידואלית של שיעור הנזק שכ� שיעור זה משתנה מאד� לאד� , עוד נקבע .79

 :עניי� תנובהכפי שנקבע ב, א, הבדל זה אינו מונע מבית המשפט לפסוק עוגמת נפש בתובענה ייצוגית
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, עתכאשר עסקינ� בתובענה ייצוגית המוגשת על ידי מאות אלפי חברי( בקבוצה התוב"
בלא הוכחת נזק באופ� , ברור שאי� מנוס מקביעת פיצוי אחיד וממוצע בגי� ראש נזק זה

ראה דברי (לא נית� להתייחס לתובענה ייצוגית כאל תובענה אישית " ....אינדיבידואלי

תובענה ייצוגית ). שצוטטו לעיל, 5ל בפסקה "הנ רייכרט ביניש בפרשת' הנשיאה ד' כב
חוק שעל מנת להתגבר עליה� חוקקו ב, תחו( הוכחת הנזקמעוררת בעיות מיוחדות ב

  ".הוראות חוק מיוחדות תובענות ייצוגיות

   התובע סבלנזק ממנו קיי( קשר סיבתי בי� ההטעיה לבי� ה

ההלכה , יבתי לנזק הנטע�הוכחת הקשר הסל המצג המטעה וע" הסתמכות"לעניי� דרישת ה .80

לא א+ הסתמכות ישירה כי ראוי לפרש דרישה זו בצורה רחבה ומקלה כ, שתכלול , המשפטית הנה

הלכה זו נקבעה . על המצג המטעה אלא מספיק שהמצג מהווה קשר סיבתי בי� ההטעיה לנזק

, "נבו"פורס� ב (מ" חברה ישראלית לתקשורת בע– בזק'  יוס, ברזני נ5712/01 א"דנלראשונה ב

  . ואוזכרה מאז בשלל פסקי די� שבאו בעקבותיו, )"פרשת ברזני" ' להל�

 הטעייתו 'הרי שלגבי התובע, לתובע שנגר� הנזק הממוניהקשר הסיבתי בי� ההטעיה לבי� לעניי�  .81

יה התובע יודע כי המוצרי� שרכש הינ� תחלי- גבינה הוא לא היה בפועל הנה עובדה קיימת שכ� לו ה

 .רוכש אותה

מהפגיעה  כתוצאה לתובע שהנו עוגמת הנפש שנגרמה, לנזק הלא ממונילעניי� הקשר הסיבתי בנוגע  .82

' ל נ"יורשי המנוח תופיק ראבי ז 1372/95) א"ת (.א.תבנקבע , ההטעיה בגי� באוטונומיית הפרט שלו

 עניי� תנובה" 'להל�, "נבו"פורס� ב(, מ" בעתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראלתנובה מרכז שי

או מסירת (כי נזק זה הנו אינהרנטי להפרת החובה למסור פרטי� שלא נמסרו , )"בערכאה הראשונה

ה מושכלת על סמ, שכ� הדבר שולל את כוח הבחירה של הנפגע לקבל החלט, )פרטי� שגויי� לענייננו

 :תימידע מלא ואמי

הפגיעה באוטונומיה של הפרט מתרחשת באופ� מיידי ע( הפרת החובה למסור "... 
באופ� שהקשר הסיבתי , "פגיעה אינהרנטית להתנהגות העוולתית"והיא , מידע מלא

  ...בי� הפרת החובה לבי� הפגיעה באוטונומיה טבוע בהפרת החובה
ואפילו יוכח כי , ק נוס,ג( א( לא גרמה לכל נז, שלילת כוח הבחירה היא נזק עצמאי"

ג( לו , או שהצרכ� היה מסכי( לרכישת המוצר, המטופל היה מסכי( לקבלת הטיפול
  ...."ידע את כל העובדות לאמית�

 לו התרחשה ע� הפרת חובתה של מגה למסור התובעהפגיעה באוטונומיית הפרט של , ג� בענייננו .83

לא , בענייננו. בינות אינ� גבינות אמיתיותמידע מלא לגבי כ, שתחליפי הגבינה הנמכרי� במקררי הג

היא א- מסרה מידע ,  לגבי תחליפי הגבינהתובערק שמגה הפרה את חובתה למסור מידע מלא ל

קרי מגה הטעתה את , כי תחליפי הגבינה הנ� גבינות אמיתיותשהתובע יחשוב מטעה במתכוו� על מנת 

לבי� הפגיעה תובע תי בי� הטעיית הועל כ� הקשר הסיב,  באופ� אקטיבי ולא א, במחדלהתובע

 .ל"באוטונומיית הפרט על ידי מגה ברור וחמור בהרבה מזה שנידו� בעניי� תנובה הנ

תחליפי  לרכישת התובע היה מסכי�א- א� הייתה מגה מוכיחה כי , ל"כאמור בעניי� תנובה הנ: ודוק .84

וזכותו , וילת כח הבחירה שלעדיי� היה עומד נזק של, כי מדובר בתחליפי גבינה ג� לו ידע הגבינה

  .כנזק עצמאי בר פיצוי, לקבוע בעצמו איזה מזו� יכניסו לגופו

VI.לפקודת הנזיקי� 35הרשלנות מכח סעי, ת עיל. ד  

 .  לפקודת הנזיקי�35 עוולה כלפיו בעוולת הרשלנות המנויה בסעי- נתבעתכי ה, התובע יטע� בנוס- .85

 ): ל" הנעניי� ועקני�(דות � קיומ� של שלושה יסוש� קביעת אחריות בעוולת הרשלנות יש לבחול .86
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, התשובה לשאלה זו מצויה במבח� הצפיות. קיומה של חובת זהירות של המזיק כלפי הניזוק  .א

�חובת זהירות מושגית שהיא בעלת היבט עקרוני ובוחנת הא� ביחס : הכולל שני היבטי

 הא� ביחס לניזוק מסוי� הבוח�, וכ� והיבט קונקרטי, לסיכו� מסוי� קיימת חובת זהירות

�  .בנסיבותיו של אירוע מסוי� קיימת חובת זהירות מצד מזיק מסוי

כלומר סטה מסטנדרט הזהירות המוטל עליו והפר את אותה חובת , הא� המזיק התרשל  .ב

 .זהירות

  .הא� נגר� נזק מחמת הפרת חובת הזהירות  .ג

  קיומה של חובת זהירות

בת זהירות מושגית שכ� מ� הידועות היא כי סופרמרקט חב ומה של חו קיבענייננו אי� מחלוקת בדבר .87

  .חובת זהירות כלפי לקוחותיו

הסיכו� שבגינו כי , ל"בעניי� ועקני� הננקבע בפסיקה , לעניי� חובת הזהירות הקונקרטית .88

, קונקרטית הוא אותו סיכו� אשר החברה רואה אותו במידת חומרה יתירה זהירות חובת מוטלת

בענייננו הסיכו� שבגינו הוטלה  .כי יינקטו אמצעי זהירות סבירי� כדי למנעובאופ� שהיא דורשת 

בפרט כאשר , חובת זהירות קונקרטית הנו רכישת מוצרי מזו� אשר לקוחות מגה לא התכוונו לרכוש

כי העובדה , אי� ספק. מדובר במוצרי מזו� המכילי� שומ� צמחי מוקשה הידוע כמסוכ� לבריאות

 בה אוסר על אד� או 14 אשר סעי- ,)מזו�(פקודת בריאות הציבור לחוקק את שהמחוקק מצא לנכו� 

, "מהותו או תכונותיו שוני( לרעה ממה שביקש הקונה, איכותו, מצר+ מזו� שמשקלו"למכור חברה 

מעידה על כ, שהסיכו� שבמכירת מזו� שתכונותיו שונות לרעה מאלו שביקש הקונה לקנות הנו סיכו� 

  .במידת חומרה יתרה באופ� הדורש נקיטת אמצעי זהירות סבירי� כדי למנעושהחברה רואה אותו 

 סטייה מסטנדרט הזהירות

הזהירות הנדרש ממנה בנסיבות העניי� ובכ, התרשלה  מסטנדרט  סטתהנתבעת הכי, התובע יטע� .89

 : במספר אופני� כל אחד בנפרד ובמצטברהתובעכלפי 

תחת , הגבינות יחד ע� הגבינות האמיתיות כ, שמיקמה את תחליפי הגבינה במקררי 'במעשה  .א

חיד בינ� לבי� גבינות הנו הקשר היכאשר בעוד שכלל לא מדובר בגבינות ו "גבינות"השילוט 

�בפרט כאשר אריזות תחליפי הגבינה ,  להיראות כמו גבינות ולהיות בטע� של גבינותניסיונ

 תחליפי 'בינות אלא להיפ,דומות לאריזות גבינות אמיתיות ואינ� מציינות כי לא מדובר בג

י יצרניה� ויבואניה� בצורה מטעה הגורמת לצרכני� לחשוב כי מדובר בגבינות "הגבינה מוצגי� ע

 על מנת "הצהובה הטובה"מכנה חברת כפיר את תחלי- הגבינה בש� , כ, למשל. אמיתיות

ש� זה על  קרוי ב"פטינה"תחלי- הגבינה ; שהצרכני� יחשבו כי מדובר בגבינה צהובה אמיתית

י חברת " תחליפי גבינה רבי� קרויי� ע;אמיתית "פטה"מנת שהצרכני� יחשבו כי מדובר בגבינת 

 ישנ� ;"בסגנו� גבינה שבדית" ,"בסגנו� גבינת אמנטל" ,"בסגנו� גבינת אד("כפיר בשמות כגו� 

 �זעירות הנו באותיות " בסגנו�"כאשר הכיתוב  ("בסגנו� גבינת ברי"תחליפי גבינה רבי� הנקראי

 .  'ועוד" בסגנו� גבינת קממבר", )כ, שהצרכ� משוכנע כי מדובר בגבינת ברי אמיתית

ובכ, במקררי הגבינות מגבינות אמיתיות  בכ, שלא הפרידה מגה את תחליפי הגבינה 'במחדל  .ב

בכ, שלא הציבה שלט מעל תחליפי ; שלא הפרידה את תחליפי החמאה מחמאות אמיתיות
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 כי תחליפי הגבינה התובעבכ, שלא יידעה בכל דר, אחרת את ;  גבינותהגבינות המציג� כתחליפי

 .או תחליפי החמאה במקררי� הנ� תחליפי�/ו

בכ, שמיקמה את תחליפי הגבינות במעדניית הגבינות יחד ע� גבינות אמיתיות כאשר הלקוח   .ג

� מעבר הרוכש את תחליפי הגבינה אינו יכול לקרוא את הכיתוב על תחליפי הגבינה נוכח מיקומ

 . לויטרינת הגבינות באופ� שאינו מאפשר כל יכולת לקרוא כיתוב זה

בכ, שבתוויות הנעוצות בבלוקי� של תחליפי הגבינה במעדניית הגבינות כינתה מגה את תחליפי   .ד

צהובה גליל "כינתה מגה את תחלי- הגבינה ' כ, לדוג. הגבינה בשמות של גבינות אמיתיות

 .'ועוד" גבינה מעושנת"בש� " מעוש�

 כי תחליפי הגבינה הנ� התובעבכ, שמוכרי מגה במעדניית הגבינות נהגו לציי� בעל פה בפני   .ה

 . גבינות אמיתיות

יחד ע� גבינות אמיתיות במקררי , אשר אינ� דורשי� קירור, בכ, שמכרה את תחליפי הגבינות  .ו

 לחשוב כי בעהתו המקוררת במעדניית הגבינות ובכ, הגדילה את הטעיית ההגבינות ובוויטרינ

 .מדובר בגבינות אמיתיות

בכ, ;  בכ, שלא הפרידה את תחליפי הגבינה במעדניית הגבינות מהגבינות האמיתיות'במחדל  .ז

בכ, שהמוכרי� ; שלא סימנה באופ� ברור במעדניית הגבינות את תחליפי הגבינה כתחליפי גבינה

� שהנ� תחליפי גבינה ולא  מוצריהתובע כי הוא רוכשבמעדניית הגבינות לא דאגו לציי� בפני 

 .גבינות אמיתיות

, תו, הצגת� כגבינות אמיתיות, בכ, שמכרה באינטרנט את תחליפי הגבינה בקטגוריות של גבינות  .ח

 .ובכ, שמכרה את תחליפי החמאה בקטגוריה של חמאות אמיתיות תו, הצגת� כחמאה אמיתית

   לנזק שנגר(נתבעתמחדלי הקשר סיבתי בי� 

,  ספקאי� , היא מכלול הגורמי� ההכרחיי� לאירוע"הסיבה"כאשר , י העובדתילעניי� הקשר הסיבת .90

 מפרידה את תחליפי הגבינה מהגבינות האמיתיות ומסמנת אות� בצורה נתבעתא� הייתה הכי 

 תחליפי התובע כי הוא רוכשאו מוכריה במעדניית הגבינות היו מיידעי� את /ברורה כתחליפי גבינה ו

או הייתה מסווגת את תחליפי הגבינה והחמאה באינטרנט בסיווג של /תיות וגבינה ולא גבינות אמי

"�  .לתובעהיה נמנע הנזק שנגר� " מוצרי� צמחיי

 מבחני� אלו 3 'מבח� הסיכו� ומבח� השכל הישר,  מבח� הצפיות'לעניי� הקשר הסיבתי המשפטי .91

מיקו� תחליפי הגבינה יחד או צריכה הייתה לצפות כי /אי� ספק כי מגה צפתה ו. מתקיימי� בענייננו

כאשר אריזות תחליפי הגבינה מטעות , "גבינות"במקררי הגבינות תחת השילוט , ע� גבינות אמיתיות

אשר ,  מיקו� תחליפי הגבינה' ובמעדניית הגבינות, את הצרכני� לחשוב כי מדובר בגבינות אמיתיות

, עלול, ימונ� כגבינות אמיתיותתו, ס, לא נית� לראות את הכיתוב עליה� יחד ע� גבינות אמיתיות

להביא לכ, שלקוחותיה יטעו לחשוב כי תחליפי הגבינה הנ� , במידה כמעט מוחלטת של וודאות

גבינות אמיתיות ועל כ� ירכשו מוצר המזיק לבריאות� שלא התכוונו לרכוש והשונה במהותו מהמוצר 

מכירת תחליפי הגבינה והחמאה כ, ג� לעניי� ". גבינות"שחשבו שהנ� רוכשי� כשניגשו לקטגוריית 

  .וסיווג� בקטגוריות של גבינות וחמאות אמיתיות, באינטרנט תו, הצגת� כגבינות וחמאות אמיתיות
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VI.עילת עשיית עושר ולא במשפט. ה  

 לחוק עשיית עושר ולא )א(1עילת תביעה מכח סעי-  כמפורט לעיל א- מקימות לתובע נתבעתמעשי ה .92

 :שלשונו, במשפט

 �להל� (שירות או טובת הנאה אחרת , ל שלא על פי זכות שבדי� נכסמי שקיב"
וא( , חייב להשיב למזכה את הזכיה, ) המזכה� להל� (שבאו לו מאד( אחר ) הזוכה

 ". לשל( לו את שוויה�  סבירה  השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי

מו לה עבור רכישת  ששולהתובעעולה בבירור כי כספי ,  המפורטות לעילנתבעתלאור כל עוולות ה .93

באו לה שלא על פי זכות שבדי� ועל כ� ,  גבינה אמיתיתוא סבור כי הוא רוכשבעוד שה, תחליפי הגבינה

 .מדובר בעשיית עושר ולא במשפט

 באה בנוס- לידי ביטוי בכ, שמאחר שמחיר תחליפי הגבינה נתבעתעשיית העושר ולא במשפט מצד ה .94

 לרכוש את תחליפי התובע את נתבעת פיתתה למעשה ה,נמו, באופ� משמעותי מגבינות אמיתיות

 הוא היה, בינה אמיתית כי לא מדובר בגהתובע בעוד שא� היה יודע ,מפאת מחיר� הנמו, הגבינה

  . מביצוע רכישה זונמנע

 מנו את הכספי� שקיבלה מתובע להשיב לנתבעתעל ה, מכח חוק עשיית עושר ולא במשפט, על כ� .95

  .עבור תחליפי הגבינה שמכרה

V. סכו( הנזק האישי שנגר( לתובע  

96.  � :מורכב משניי� לתובעהנזק האישי שנגר

" המעושנת"וביניה� הצהובה הטובה ו, ס, רכישת תחליפי הגבינות בשבע השני� האחרונות  .א

 . *400 'בס,  של כ, "כפיר"מתוצרת חברת 

  . *030נזק לא ממוני בדמות עוגמת נפש בס, של   .ב

   . *700 בס, של כ נזקו האישי של התובע מסתכ�"סה .97

  

VI. )הסעדי( המבוקשי  

 את סכומי הכס- ששיל� עבור תחליפי תובע להשיב לנתבעתלהורות לבית המשפט הנכבד מתבקש  .98

 נתבעתו בגי� מעשי הבגי� עוגמת הנפש שנגרמה לכ� לפצותו ו, או תחליפי הגבינה שרכש/החמאה ו

   .בגובה סכו� התובענה, והפגיעה באוטונומיית הפרט שלו

  

VII. רסו, דב  

אשר את התובענה כתובענה קבל את התובענה וללמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לאור כל הא .99

 .בסעי- הסעדי� המבוקשי� לעיל ולהורות כמבוקש ,ייצוגית

 בשכר טרחת עור, די� ותובע של הוי בהוצאותנתבעתלחייב את הכמו כ� מתבקש בית המשפט הנכבד  .100

 .מ כדי� בגינה"בצירו- מע
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בד זה הסמכות המקומית והעניינית לדו� בתביעה זו לאור הוראות חוק תובענות לבית משפט נכ .101

  .ייצוגיות

  .2010 בדצמבר 9 היו( , תל אביב
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