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 בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 

בד בבד עם הגשת התביעה העיקרית בתיק דנן ,  מתכבד בזאת להגיש לבית המשפט הנכבד תובעים/המבקשים

: להלן ) 2006-ו "התשס, בקשה לאישור התביעה כייצוגית כנגד המשיבה לפי חוק תובענות ייצוגיות, ("התביעה)"

  (.חוק תובענות ייצוגיות"

 

 . לבקשה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה"1"כנספח ב "כתב התביעה מצ -

 

 . לבקשה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה" א2"  וכן "2"כנספח ב "תצהיר המבקשים  מצ -

 

 

 פתח דבר

ועשיית עושר , מצג שווא, תובענה זו הינו בעוולות של הפרת חובה חקוקה /עניינה של בקשה .1

 .י הנתבעת על חשבון לקוחות תמימים"ולא במשפט ע

או חמדנותן לא היססו כלל /אשר ברשלנותן ו, נתבעות/י המשיבות"כל אלו נעשו כאמור  ע .2

 .לסכן את בריאות הציבור בעבור בצע כסף

 :רישום ציוד רפואי בפנקס .: 2סעיף ' נכתב  בפרק ב , 2012ב "בחוק ציוד רפואי תשע .3

ציוד רפואי ייוצר וישווק רק אם הוא ציוד רפואי רשום ובהתאם לתנאי הרישום או אם ( 1) (א)

 :הוא מנוי בתוספת השנייה

הוראה על שימוש בציוד רפואי בטיפול רפואי תינתן ושימוש בציוד רפואי כאמור  (2)

: ייעשה רק אם הציוד הרפואי הוא ציוד רפואי רשום או אם הוא מנוי בתוספת השנייה

הוראה על שימוש בציוד רפואי בטיפול רפואי תינתן ושימוש בציוד רפואי ייעשה רק  (3)

כפי שנקבעו בתעודת , בהתאם להתוויה ובהתאם לתנאי הרישום של הציוד הרפואי 

........ , הרישום או אם הוא ציוד רפואי המנוי בתוספת השנייה

 

תמה תקופת רישומו של ציוד רפואי בפנקס ולא  : "2012ב "תשע,  לחוק ציוד רפואי 10סעיף  .4

ניתן להמשיך לשווקו וכן להורות על שימוש בו או לעשות , או נמחק או בוטל רישומו , חודש 

לתקופה שלא תעלה , למעט ייבוא של אותו ציוד רפואי, (א)2בו שימוש על אף האמור בסעיף 

 ".זולת אם הורה המנהל אחרת בכתב, על שנתיים מתום תקופת הרישום

דן בהרחבה בסנקציה ,  תחת הכותרת הוראות שונות2012ב "תשע, פרק ד לחוק ציוד רפואי .5

 2012-ב "תשע, חוק ציוד רפואי"ב "מצ".  העושה אחד מאלה"העונשין העלולה להיגזר על 

 .3כנספח 

 

 2012ב "תשע, הגדרות בחוק ציוד רפואי : יצוין כי בפרק א

": שיווק" מגדר  המושג  1בסעיף 

 .ייצוא או העברת בעלות או החזקה בדרך אחרת, ייבוא, הספקה , מכירה"- שיווק "

 

 :מבוא.א 

חוק " משיבות   של /שאישורה מתבקש עוסקת כאמור בהפרה בוטה ויסודית של הנתבעות,התובענה 

 .וכן אף הפרת חוק הגנת הצרכן  ( 3 כנספח–מצורף החוק )כאמור".  2012-ב"תשע,  ציוד רפואי

או בחרו לעשות דין לעצמן ולהפר ברגל גסה את הוראות  חוק  ציוד /אשר התרשלו ו, עסקינן בחברות 

הפרה גורפת כאמור של חוק לרבות ,  רפואי וכך גם את חוק הגנת הצרכן  בכל הנוגע ל הטעייה צרכנית
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הרגולציה , יצוין כי התקנות". טסקטן אבקה לילדים"בכל הנוגע לרישיון שיווק התכשיר , ציוד רפואי 

והאם אין כל סכנה ,  נבחן ונבדק  המיועד לילדים" טסקטן " והחוק נועדו  לוודא  כי המוצר 

נתבעות בחרו לעשות דין לעצמן וממשיכות /למצער המשיבות,  בשיווקו לציבור הרחב ולילדים בפרט

 .לשווק ולמכור את המוצר המיועד לילדים כבר למעלה משנתיים מתום תפוגת רישיון התכשיר 

 ,וכן בצרכנים  בפרט ובאוטונומיה שלו , בציבור בכלל, דומה כי אי קיום חובות אלו גובלות בזלזול בחוק  

 . וכן מציג רשלנות חמורה ונפשעת אשר עלולה לגרום למצער לתוצאות הרות אסון 

או לא " פג תוקפן"כמוסות אשר  לצערנו ידוע לכל בר דעת כי פעמים רבות מוצרים רפואיים וכן 

קל וחומר כאשר הצרכנים הינם פעוטות או  , עלולות לגרום לסיכונים ולנזקים בריאותיים  נבדקו כראוי

 . קהל היעד שלהם הינו ילדים

  

" הועדה לבדיקת הטעיית הציבור בפרסומים " נשלח מכתב מאת 28.9.16כבר בתאריך יצוין ויודגש כי  

לפידות  מדיקל ייבוא ושיווק "אשר נשלח  לידי מר עמי לפידות מחברת ,  של שירותי הבריאות הכללית 

אשר בו נכתבו בין השאר הדברים הבאים אשר "טסקטן " תביעה זו /יבואנית המוצר נשוא בקשה"   מ" בע

: 1נתבעת / מנוסחים בשפה ברורה אשר מחדדת את התנהלותה הבעייתית של המשיבה

 

 

 

פרסומיכם למוצר שבנידון הועברו לבחינת הועדה הבין משרדית להטעיית הציבור " .1

 ". במשרד הבריאות, בפרסום 

מיוחסת לאחד מסדרת המוצרים תכונה של סיוע בטיפול , בין היתר ......3סעיף " .2

מבדיקת המסר עולה כי מדובר למעשה במוצר . בשלשולים גם לתינוקות מגיל אפס

 ".טיפוליות ללא כל ביסוס מחקרי קליני, המיוחסות לו תכונות רפואיות

 "?ר בתוקף "האם לכל אחד מהמוצרים בסדרת הטסקטן ישנו רישיון אמ. ה. 6סעיף " .3

 .מכתב משרד הבריאות 4כנספח ב "מצ

 

 הליך הרישוי 

ר "אמ–אביזרים ומכשירים רפואיים –רישוי ציוד רפואי  

 ובתקנות שהותקנו 2012ב "התשע,  הפיקוח על הציוד הרפואי מוסדר בחקיקה בחוק ציוד רפואי 

 . מכוחו

: הגדרת ציוד רפואי  

מתייחס למגוון רחב מאוד של אביזרים ומכשירים  (medical device) המונח ציוד רפואי 

. שאינם מוגדרים תרופה,  רפואיים המיועדים לטיפול או לסיוע בטיפול בבני אדם 

: י החוק" הגדרתו עפ

נוסח  )ולמעט תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים , כל אחד מהמפורטים להלן"- ציוד רפואי "

: 1981-א"התשמ, ( חדש

וכן מכשיר או תוכנת מחשב הנדרשים להפעלת מכשיר , מכשיר המשמש לטיפול רפואי (1)

 .מוצר ביולוגי או מוצר ביוטכנולוגי, חומר כימי, לרבות אבזר"- מכשיר", לעניין זה: כאמור

 .עדשות מגע (2)

 .מכשיר חשמלי הפולט קרינה מיינת או בלתי מיינת המשמש לטיפול קוסמטי (3)

 

 

 (אביזרים ומכשירים רפואיים- ר"אמ) אגף ציוד רפואי 
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והנפקת אישורי יצוא לציוד רפואי , מתן היתר יבוא, ר אחראי על רישום ציוד רפואי" אגף האמ

יבוא ושיווק של ציוד , מקיים האגף מנגנון בקרה ופיקוח אחרי יצור, בנוסף .  במדינת ישראל

.  רפואי במדינת ישראל

דוגמת ועדות ,  צוות האגף פעיל גם במסגרות מקצועיות שונות במשרד הבריאות ומחוצה לו

. ר"הועדה הארצית לניסויים קליניים באמ,  תקינה רבות במסגרת מכון התקנים הישראלי

 

 .דף הסבר מאתר משרד הבריאות ,5ב נספח "מצ  

 

בעולם , אין חולק כי תחום המוצרים  הרפואיים  הינו תחום לו יש השפעה אדירה על בריאותנו .6

האדם המודרני וילדיו צורכים מוצרים , המודרני המוצרים הרפואיים  מצויים בכל אשר נלך

 .אלו בכל אשר נלך  ובמשך השנים גובר והולך השימוש במוצרים אלו

או " פגי תוקף "אין חולק כי סכנה גדולה עלולה לסכן את חיינו וחיי ילדנו עקב צריכת מוצרים  .7

 .רישיונם פג זה מכבר/ מוצרים אשר כלל לא מפוקחים

תינוקות  אשר צורכים מוצר אשר אמור / סכנה זו גדולה שבעתיים עת מדובר בילדים רכים .8

מוצר אשר משווק חרף העדר רישיון ופיקוח משך שנתיים ,לסייע להם בטיפול בשלשולים 

 .ויותר

אביזרים רפואיים / מזון תינוקות / רבים הם המקרים המדווחים בארץ ובעולם על מוצרי מזון .9

 .אשר לא פוקחו כראוי וגרמו לנזקים בגוף

למצער המקרה שלפנינו  מעלה תהיות מדאיגות לגבי יכולתן של רשויות האכיפה לאכוף באופן  .01

ר באופן אשר יסיר את הסכנה הרובצת על "אופרטיבי ויעיל את הדין על יצרני ומשווקי אמ

 ".תחת הרדאר"ר  "הציבור משיווק מוצרי אמ

בראש , לא בחצרות ואף לא במחשכים, הפרת החוק ברגל גסה לעיני כל המקרה דנן מצביע על  .11

ויוצר מדרון חלקלק המעודד עוד ועוד מפירי ,   ובאופן שמסכן את הציבורגלוי לעיני כולחוצות 

 .חוק

עשויה ליצור זילות בחשיבותן של הוראות הדין , יוסף ויודגש כי הותרת מחדל זה על כנו .21

 .זאת בהסכמה שבשתיקה להפרות חוק אלו, ולחשוף את הציבור לסכנות איומות 

ו מי מטעמן עולה בין היתר כדי ביצוע עוולת הפרה חובה /נתבעות או/התנהגותן של המשיבות .31

הטעייה וכן , הצגת מצג שווא , עשיית עושר ולא במשפט, התנהגות שלא בתום לב, חקוקה 

 .כפי שיפורט להלן בהרחבה, רשלנות ופגיעה באוטונומיית הפרט 

הנשיא  כתוארו אז ברק ' בכדי להבהיר את מהותו ונחיצותו של ההליך דנן  יפים דבריו של כב .41

 :247(, 2)ד נו "ערד השקעות ש'  אנליסט נ8430/99א "בע

 

הסדר של תובענה ייצוגית בא להגן על אינטרס היחיד שעה שהוא מביא לכדאיות בהגשת " 

בה בעת הוא מקדם את האינטרס הציבורי באכיפת . תביעה שהנזק האינדיבידואלי בה קטן

, חיסכון בהליכים, בכך מושגים יעילות. ההוראה החוקית שבגדריו המצויה התובענה הייצוגית

 ".אחידות בפסיקה ומניעה של ריבוי תביעות

 

יפים וקולעים לנושא זה דבריו  של כבוד השופט א רובינשטיין בתוארו דאז  אשר לא נעדרו 

 ".כבדותה ואיטיותה של פעולת הרשויות"מביקורת בנוגע ל

 

כך שהאזרח , "אכיפה אזרחית"כבדותה ואיטיותה של פעולת הרשויות מצדיקה לפתוח פתח ל" 

האכפתי המבקש לשמור את בריאותו ובריאות הציבור יוכלל להשפיע אף הוא לתקנת 

 ...."הרבים

 מ"פוקצטה בע'  שמש  נ9615/05א "ברע
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. (ל.ההדגשות אינן במקור א)

 

  (1נתבעת /מתוך אתר המשיבה)   טסקטן :המוצר 

המוצר פותח . טסקטן הוא מוצר רפואי המשמש לשיקום התפקוד הפיזיולוגי של דפנות המעי"

כדי לסייע בשליטה ובהפחתת תסמיני שלשול שמקורם בסיבות שונות כגון לחץ תוך ביטני 

".  שעות12אפקטיבי בתוך . ועשייה תכופה של צרכים 

תיאור האריזה ותכולתה 

 (לשימוש בילדים) ג" מ250עשרה שקיקים של -

מינון  

.  שעות עד להיעלמות התסמינים6 מדי 1שקיק : 3ילדים מתחת לגיל 

.  שעות עד להיעלמות התסמינים6 או שני שקיקים מדי 1שקיק : 3-14ילדים בגילאים 

 

: בסעיף האזהרות נכתב ממש כך

 

אזהרות  

". אין הכרח להיוועץ באיש מקצוע מתחום הרפואה לפני השימוש במוצר

 

 (ל.ההדגשות אינן מופיעות במקור א)

 

ומלבד ,1נתבעת /יואר ויודגש כי ציטוטים אלו מופיעים בדף ההסבר באתר המשיבה

 .דומה כי הדברים מדברים בעד עצמם. לא שונה דבר, הדגשות 

 

 1משיבה /  דף המידע מאתר נתבעת 6ב נספח "מצ

 

 הצדדים להליך .א

 

 

 הינה תושבת  בית שמש  אזרחית ישראל  בשנות השלושים המוקדמות 1תובעת/המבקשת .51

אבקה ) רכשה במהלך קניות את התכשיר טסקטן 7/6/2017אשר בתאריך, לחייה ואם צעירה 

לשימוש ילדתה הסובלת   ( ה11ר  נספח "ראה מספר אמ )  4350475,מספר רישום   (לילדים

 . חשבונית-  7נספחב  "מצ. " 2נתבעת / בחנותה של המשיבה 

אב לשניים אשר רכש ,  הינו תושב ואזרח ישראל בשנות הארבעים לחייו 2תובע /המבקש .61

 לילדיו 4350475ר "מ (אבקה לילדים )" טסקטן" אף הוא את התכשיר 11.06.17בתאריך

 .חשבונית 8נספח  ב"מצ, 2נתבעת /בחנותה של המשיבה

העוסקת " מ"לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע" הינה חברה ותיקה בשם 1משיבה/ הנתבעת  .71

 . דף החברה מאתר רשם החברות9ב נספח "מצ. ר"כאמור בשיווק ויבוא מוצרי אמ

אשר הינה " מ"בע (ישראל)פארם -סופר" הינה חברה ותיקה ומוכרת בשם 2משיבה/ הנתבעת  .81

תוספי , ציוד רפואי , בעלת עשרות רבות של סניפים ברחבי הארץ אשר בהם אף בתי מרקחת 

 . דף החברה מאתר רשם החברות10ב נספח "מצ. תזונה ואף תמרוקים 

ולמען ,  בשתי ערים שונות 1נתבעת /תובעים כאמור  רכשו את מוצרי המשיבה/ המבקשים   .91

  סניפים נוספים  וכך נמצאו למכירה ערכות 18.6.17נבדקו  אקראית בתאריך , הסרת הספק 

ללמדך כי אין זו ,  אף  בקניון  מודיעין  וכן בקניון בית שמש2טוסקטן לילדים   בסניף המשיבה

 ה,ד, ג, ב, א , 11נספחים ב " מצ.יד המקרה
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נשוא תביעה זו חרף  (אבקה לילדים)" טסקטן" משווקת את המוצר 1,2נתבעות  /המשיבות  .02

המוצר נמצא בחנויות רבות בכל , בכל  רחבי הארץ, ר"העדר רישומו העדכני מפנקס האמ

 .כל זאת בניגוד להוראות החוק, הארץ במיקומים נבחרים נגיש לכל דורש

זמן קצר לאחר רכישת המוצר בבדיקה מקרית באינטרנט גילו להפתעתם , תובעים /המבקשים  .12

 .כי המוצר אותו רכשו כלל אסור לשיווק

, כמו כן בעזרת בא כוחם ערכו בדיקה באתר האינטרנט של  משרד הבריאות , בצר להם  .22

 משווקות ומוכרות  את מוצריהן בראש חוצות ללא כל 1,2נתבעת /ולהפתעתם גילו כי המשיבה 

 .תוקף ואישור

  .נתבעות הינן כאמור חברות הנחשבות למובילות בתחומן/ המשיבות .32

תובעים  כלל לא העלו על דעתם כי חברה המשווקת מוצרים בריאותיים לתינוקות / המבקשים .42

 וכך גם רשת הסופר פארם אשר הינה רשת מוכרת .תשווק מוצרים ללא תוקף בניגוד לחוק, 

 .וידוע בתחום הבריאות

תובע יציין כי בימים אלו בהן חדשות לבקרים נשמע על גילויים של מרעין ובישין / המבקש .52

משווקות ומוכרות בשוויון תעורר תתמיה התנהגותן הרשלנית של המשיבות אשר , בענף המזון

 .נפש אבקות לעוללים ילדים  ותינוקות  ללא כל רישיון או בדיקה  ובחינה מעבדתית עדכנית  

תובעים  אשר ככל הורים לתינוקות מקפידים ושומרים  על בריאותם של ילדיהם  /המבקשים  .62

ולמעשה , כלל לא העלו על דעתם כי מוצרים אלו אשר קנו לשמירת בריאות ילדיהם  לא נבחנו 

 .לסכן את בריאות יקיריהם

, עוגמת נפש, עלבון, תובעים  גילו כי הוראות הדין אינן מקוימות חשו זעם /לאחר שהמבקשים .72

ואף חשו כי סיכנו את בריאות יקיריהם  , כצרכנים , כאנשים , זלזול במעמדם כהורים 

י משרד הבריאות  רישיונו פג  ולא נרשם כנדרש "בשימוש במוצר  אשר לא נבחן עדכנית  ע

 .ר"בפנקס האמ

יודגש כי מידי יום נמכרים  ומשווקת מוצרים רבים מסדרה זו כאשר אלו משווקים ללא  .82

דבר העלול להיגמר חלילה . ר וללא כל פיקוח בריאותי כפי שנדרש בחוק"רישום בפנקס האמ

 .באסון

תוך , מקוממת העובדה כי הנתבעות  מזלזלות בהוראות החוק ובעוז בלתי מובן נמנעות לקיימו .92

 .חשיפת הציבור לסכנות כה רבות

נתבעות רווחים רבים תוך עשיית עושר ולא /יודגש כי הפרת החובה החקוקה מייצרת למשיבות .03

 .אשר אף מיוצר בתחרות לא הוגנת עם מתחריהן, עושר לו אינן זכאיות כלל, במשפט

נתבעות תתקן את דרכיהן בכל האמור /תובעים  יציינו כי גם במידה והמשיבות/ המבקשים  .13

תובעים ולקבוצה /נתבעות ממתן פיצוי למבקשים/ הרי זה עדיין לא פוטר את המשיבות, לעיל 

נתבעות לעמעם מידע חשוב זה בדבר שיווק מוצרים / ניסיונותיהן של המשיבות. בגין מחדליה

מבקשים חופש בחירה מושכל בבחירת מוצר אותו רכשו /מנע מהתובעים, ללא רישיון 

 .ולא עלול לגרום לסיכון בני ביתם , לילדיהם יכניסו לביתם

תובעים  יציינו כי מכל האמור לעיל ובעקבות התנהגות הנתבעות הרשלנית / המבקשים .23

 .והחמדנית  קמו להם זכויות תביעה בגין מספר עילות שונות

וכן            ,  פ פקודת הנזיקין "עילות ע, הפרות חוק הגנת הצרכן, הפרות חובות חקוקות, ביניהן 

 .וחוק עשיית עושר ולא במשפט.פ חוק החוזים"אף ע

 

 

 

 :עילות התביעה .ב
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 (נוסח חדש) לפקודת הנזיקין63פ סעיף "הפרת חובה חקוקה ע. 1ב

 

כפי , או מחדליהן /ו  2 וגם 1נתבעות  /פעולות המשיבותתובעים  יציינו כי / המבקשים .33

 : לפקודת הנזיקין 63קרי עוולה מכוח סעיף , עולות כדי הפרת חובה חקוקה , שתוארו לעיל

 למעט    פקודה –מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק " 

וההפרה גרמה לאותו , נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, לפי פירושו הנכון , והחיקוק-זו

אולם אין האדם האחר זכאי בשל , אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון החיקוק 

התכוון להוציא תרופה , אם החיקוק לפי פירושו הנכון , ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

 ".זו

אם לפי פירושו הנכון , לעניין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני .43

הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני אול לטובתם או להגנתם של בני אגם בכלל או לבני 

 .אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני 

י "הוגדרו ע, 113עמוד  (1)י לז"פד , 145/80א "המועצה המקומית בית שמש ע' ד ועקנין נ"בפס .53

 :חמש יסודות שיש בהתקיימותם כדי הוכחת קיום עוולה (כתוארו אז)השופט ברק 

 קיום חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק .א

 החיקוק נועד לטובתו של הניזוק .ב

 .המזיק הפר את החובה המוטלת עליו .ג

 .ההפרה גרמה לניזוק נזק .ד

 .הנזק אשר נגרם הוא מסוג הנזקים אליו נתכוון החיקוק .ה

נתבעות לא קיימה בין השאר את החובה המוטלת /מבקשים  יטענו כי המשיבות/התובעים .63

שיווק או שימוש ,בפרק הדן באיסור ייצור. 2012ב "תשע, לחוק ציוד רפואי: עליה בפרק ב

 .בציוד רפואי שאינו ציוד רפואי רשום 

 :וכך נכתב בסעיפי פרק זה

 

 או      ציוד רפואי ייוצר וישווק רק אם הוא ציוד רפואי רשום ובהתאם לתנאי הרישום( 1) (א) .2

 : אם הוא מנוי בתוספת השנייה

 

הוראה על שימוש בציוד רפואי בטיפול רפואי תינתן ושימוש בציוד רפואי כאמור   (2     )

 ייעשה רק אם הציוד הרפואי הוא ציוד רפואי רשום או אם הוא מנוי בתוספת 

:  השנייה

 

הוראה על שימוש בציוד רפואי בטיפול רפואי תינתן ושימוש בציוד רפואי ייעשה רק  (3    )

כפי שנקבעו בתעודת ,  בהתאם להתוויה ובהתאם לתנאי הרישום של הציוד הרפואי 

........ ,  הרישום או אם הוא ציוד רפואי המנוי בתוספת השנייה

 

 2012ב "תשע, הגדרות בחוק ציוד רפואי :   יצוין כי בפרק א

" שיווק" מגדר 1  בסעיף 

 .ייצוא או העברת בעלות או החזקה בדרך אחרת, ייבוא, הספקה , מכירה"- שיווק  "

 

 

נתבעות לא קיימו את חובותיהן המוטלות /המשיבותמבקשים  יטענו כי כאמור / התובעים .73

 ובניגוד להוראות .2המופיעים בפרק ב סעיף , 2012ב "תשע,פ חוק הציוד הרפואי "עליהן ע

הוראות החוק  נועדו . כן שיווקו ציוד רפואי אשר אינו רשום כראוי בפנקסמפורשות של החוק 
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הפרה גרמה לנזקים אותם התכוון , מבקשים וחברי הקבוצה/ לטובת ולהגנת התובעים

 . נזקים ממוניים ושאינם ממוניים, המחוקק למנוע 

 

  הטעיה 2 ב       

  

תובעים / במעשיהן ובמחדליהן הטעו את המבקשים1,2משיבות /ברור נהיר לכל בר דעת  כי הנתבעות  

כמוצר ראוי , או רישמו פג מזה שנתיים ויותר / ר" בשיווק ומכירת מוצר אשר אינו רשום בפנקס האמ

ואף עלול לסכן את הילדים , שימוש /מכירה /ואסור לשיווק, עוללים למרות שאינו  כזה /  לטיפול בילדים

 .פעוטות /

מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או :" החוק קובע כי 

גילוין של עובדות אשר -לרבות אי"- הטעיה", לעניין זה: רשאי לבטל את החוזה,  אחר מטעמו

 ".לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן,  לפי דין

 

 "אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מכל תרופה אחרת"  קובע כי 22ולצד הוראה זו סעיף  .83

חוק החוזים מאגד בחובו פרמטרים בסיסיים ועקרוניים כגון חובת אכן עיננו הרואות כי אף  .93

 .לצד הנפגע מעניק חוק החוזים סעדים ותרופות. תום הלב ואיסור ההטעיה

סימטרית מבסיסה  - הא, בשל מערכת היחסים החוזית הבלתי שוויונית ,ובאשר לתביעה זו דנן  .04

חוק . המחוקק מצא לנכון לאזנה ולרככה בחוק מגונן הוא חוק הגנת הצרכן, בין העוסק לצרכן 

זה נועד מטיבו ומטבעו להגן על זכויותיו של הצרכן ביחסיו ובהתמודדותו האין סופית  עם 

חוק קוגנטי ונחרץ זה נועד לחזק את מעמד הצרכן ולהגן עליו  בכדי שלא . התאגידים הגדולים

 .יהיה נתון לשרירות ליבם וחסדי חברות ותאגידי הענק

בכתב או בעל , במעשה או במחדל-לא יעשה עוסק דבר"  לחוק הגנת הצרכן קובע כי 2סעיף  .14

העלול להטעות צרכן בכל עניין -פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה

בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניינים אלה כמהותיים : (הטעיה-להלן)מהותי בעסקה

 .הכמות והסוג של הנכס או השירות, המהות, הטיב: בעסקה

 לחוק הגנת הצרכן מכיר בהענקת סעדים 31סעיף , ובצד הגדרת מהותה של ההטעיה הצרכנית .24

 .למערכת יחסים בין עוסק לצרכן אשר חוללה בהטעיה, רחבים

 .(ט"תשנ, ה"תשנ, ג"תשנ, א"תשנ, ח"תשמ, ו"תשמ,ד"תשמ, א"תשמ: תיקון) פיצויים 31סעיף  .34

נוסח ) כדין עוולה לפי פקודת הנזיקין1'או ד', ד',ג',דין מעשה או מחדל בניגוד לפרקים ב (א)

, במהלך עסקו, וכן לעוסק שנפגע, עוולה כאמור נתונה לצרכן שנפגע מהעוולה. (חדש

 ".2מהטעיה כאמור בסעיף 

קל וחומר כי בשל , חוק הגנת הצרכן מעניק סעד של פיצויים בשל הפרה, עיננו הרואות 

הרי ברור לכל בר דעת כי , ומן הכלל אל הפרט בעניינו . הטעיה יזכו הנפגעים להשבה

תובעים  כי המוצר אותו קנו אינו ציוד רפואי רשום כראוי /באם היו יודעים המבקשים

ומשווק בניגוד לחוק וללא , וכלל לא נבדק בדיקה עדכנית כנדרש בחוק , ואינו בר תוקף 

הרי . קל וחומר כאשר מדובר בילדים, ועלול לסכן את בריאות המשתמשים בו , פיקוח

הרי . וכזה הוא המצב אף בקרב חבריה הקבוצה, עסקה זו לא הייתה מבשילה לכלל עסקה

עסקינן בעסקה ,עסקה זו הינה פרי ביאושים , ברור לכל בר דעת כי עסקה זו בחטא נולדה

. שנרקמה עקב הטעייה ולפיכך בטלה ומבוטלת במהותה

 

תובעים ובין /  ברי לכל כי בניתוח במבחן משפטי של העסקה בין המבקשים .44

תובעים הוטעו באשר לפרט מהותי ויסודי /  ברור לכל כי המבקשים1,2נתבעות/המשיבות

ובשל ,(שימוש /ולכן אסור לשיווק, היות המוצר חסר רישום רפואי עדכני בפנקס )בעסקה 
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עת שיווקה מוצר זה בניגוד , הנתבעות משולה לעושק ולהונאה/העובדה כי התנהלות המשיבות

ובהסתירן פרט יסודי זה באשר ,להשתמש בציוד רפואי שאינו רשום /ליצר/לאיסור לשווק 

מבקשים  / והתובעים ,עסקינן בעסקה בטלה ומבוטלתבגין כל זאת הרי . למהות המוצר

 .עותרים להשבת מלא התמורה ששילמו עבור המוצר נשוא תובענה זו

ברור לכל בר דעת כי עסקה זו לא הייתה קורמת עור וגידים לו פרט מהותי זה היה נחשף ונודע  .54

תובעים  לבקש בין השאר את / אשר על כן עותרים המבקשים. תובעים מבעוד מועד/למבקשים

כספם שהוצא לריק ברכישת מוצר אשר לא היו רוכשים מראש באם היו יודעים כי הינו פגום 

 .ועלול אף לסכן בשימוש בו

 

  לחוק הגנת הצרכן4- ו3 הפרות סעיפים 3ב

  

 .יאיסור ניצול מצוקת הצרכן וחובת הגילודנים ב,  לחוק הגנת הצרכן 4- ו3סעיפי  . 45          

או בכל דרך אחרת  , בכתב או בעל פה , במעשה או במחדל - לא ייעשה עוסק דבר " (ב)3  

הכול כדי  , בורותו או הפעלה בלתי הוגנת עליו ,   שיש בה ניצול מצוקתו של הצרכן

בתנאים בלתי מקובלים או בלתי סבירים או לשם קבלת תמורה העולה  ,  לקשור עסקה

 ".  על התמורה המקובלת

עוסק חייב לגלות לצרכן כל פרט מהותי לגבי נכס שקבע השר באישור    "(ב)4  

.   ועדת הכלכלה של הכנסת

 

 ניצלו בין השאר את מצוקת צרכניהם התובעים וחברי 1,2נתבעות /   אין כל ספק כי המשיבות

, (ומסוכנותו " פגם במוצר"ה)"פרט מהותי"בהסתרת , י ניצול מצוקתם ובורותם "  הקבוצה ע

מבקשים היו מודעים לפגם /אשר לא הייתה נרקמת באם התובעים,   הכול כדי לקשור עסקה 

 ..לילדים" טסקטן "שימוש ב/ייצור /פגם האוסר על שיווק, "מוצר"  הכה משמעותי ב

 

1,2נתבעות /את המשיבות מחייבת התובעים כי החקיקה/לאור סעיפים אלו יטענו המבקשים. 46         

התעלמותה .       לסטנדרטים ולקריטריונים  הקבועים בחוק בטרם תשווק ותפיץ את מוצריה  בשוק

והסתרת מידע זה מציבור צרכניה אשר לא מעלים , הנתבעת מחובות חקוקות אלו /  של המשיבה

  כלל על דעתם כי מוצר זה אותו הינם רוכשים לטיפול במצוקת ילדיהם  כלל לא בעל רישיון  

, שימוש בציוד רפואי שאינו ציוד רשום /שיווק/ולמעשה חל איסור ייצור, שימוש בר תוקף /  שיווק

מעשים אלו של ניצול מצוקה זו וכן פערי מיידע אלו לצורך מכירת .    וכלל משווק ללא כל רישיון

 .בורותו והפעלה השפעה  בלתי הוגנת ,  מוצרים פגומים אלו עולים כדי ניצול מצוקת צרכן 

 

 : עשיית עושר ולא במשפט4ב  

 

 : קובע 1979-ט " לחוק עשיית עושר ולא במשפט התשל1סעיף . 48  

 

  (הזוכה-להלן)שירות או טובת הנאה אחרת, מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס"  

ואם   . חייב להשיב למזכה את הזכייה, (המזכה-להלן)  שבאו לו מאדם אחר

 ". לשלם לו שוויה-  השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה

       

 : כי815/92מ "יכלי בידור בע' במנחמי ובניו נזה מכבר נקבע   

  

י  "הרעיון המונח ביסוד דיני עשיית עושר ולא במשפט הוא מניעת התעשרות הנתבע ע"  

 "  התובע

 (ל.ההדגשות אינן במקור א)  
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שלושה המה היסודות שהתקיימותם מבססת חובת השבה בגין עשיית עושר ולא  . 49  

 :רשת חנויות נעליים–גלי '    נBUFFALO BOOTS   502/04א "פ רע"ע,                        במשפט 

 .היא ההתעשרות-שירות או טובת הנאה,קבלת נכס.    א

 .ההתעשרות באה לזוכה מן המזכה.    ב

 "שלא על פי זכות שבדין"י הזוכה "ההתעשרות נתקבלה ע.    ג

  

 מקיימת במקרה דנן ביסודיות את כל שלושת הסעיפיםנתבעות אכן / דומה כי המשיבות. 50  

פ חוק "הרווחת כספים בגין מכירת מוצר אשר אסור ע.         הנדרשים להוכחת יסודות העבירה 

 . 2012ב "תשע, פ חוק ציוד רפואי"      במכירה מאחר ואינו רשום בפנקס כראוי וכנדרש ע

.נועדה למנוע התעשרות  שלא בדיןאשר , חובת ההשבהחוק עשיית עושר מקבע את עיקרון . 51                

לנושא זה יפים דבריו של .      החוק אינו קובע רשימה סגורה של מצבים בהם נתונה הזכות להשבה

, ה.ב.מ.הרלו אנד גונס ג'  אדרס חומרי בניין נ20/82נ "ברק בד' א (כתוארו אז)      כבוד השופט 

קטגוריות של עשיית עושר ולא במשפט לעולם אינן סגורות ולעולם  "(273מ "ע, 221( 1)ד מב"      פ

.    על השופט לפרש את הוראות המחוקק על פי תכלית החקיקה....      אינן שוקטות על השמרים

...  ביסוד תכלית זו עומדת התפיסה... מניעת התעשרות שלא   כדין, בין השאר ,      התכלית היא

 ".     לפיה  יש להורות על השבה מקום שתחושת המצפון והיושר מחייבת השבה

נתבעות לפצות את /על המשיבות, לאור הוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט , אשר על כן.  52               

 . תובעים  והקבוצה בגין  מעשי העוולה שעשו  ומחדליהן /     המבקשים

  מפיקות  ממעשיהן הפסולים  והאסורים 2 ו 1נתבעות /תובעים   יטענו כי המשיבת/המבקשים. 53                              

 .תובעים  וחברי הקבוצה/תוך שהן מתעשרות שלא בדין על חשבון המבקשים,      רווחים 

אכיפת הדין והרתעה  , מבקשים  יטענו כי בין  מטרות חוק תובענות ייצוגיות /התובעים.   54                             

אי נקיטת סנקציה . מטרות אלו לא תוגשמנה ללא נטילת הרווחים אשר נולדו בחטא,       מהפרתו

אשר עלולה  ביום מן הימים לגרום  ,     מרתיעה  למצער תפגין רפיון מול הפרות חוק כגון זו 

.      לאסון

 

 .פגיעה באוטונומיה של הפרט-5ב

 

א           "ראה למשל ע, הוכרה כבת פיצוי בהקשרים שונים, הפגיעה באוטונומיה של הפרט כראש נזק . 55            

 בהקשר של ביצוע  574( 3)99על - תק,בית חולים כרמל '   מיאסה על דעקה נ2871/93                   

עניין     :להלן)673( 4)ד נז"פ, ראבי '  תנובה נ1338/97א "ע,     הליך רפואי ללא הסכמה

בהקשר של פגיעה ביכולתו של הצרכן לבצע בחירה מושכלת באשר לנוזלים   ("  תנובה

בעניין זה נכתבו ונאמרו הדברים באשר לראש  .   אשר יכנסו לגופו או לחילופין יגעו בעורו 

 (:672-673מ "ע)  נזק זה 

אם הנזק הכרוך בפגיעה  , השאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניין זה היא  "

.  (נוסח חדש)  בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא נזק כמובנו בפקודת הנזיקין

רווחה גופנית או  , נוחות , אובדן נכס, אובדן חיים "ומתייחסת ל,   הגדרה זו היא רחבה

 ".וכל אובדן או חיסור כיוצאים באלה, או חיסור מהם,   שם טוב

הרי כי  , התובעים /בית המשפט מתבקש לקבוע כי לצד הנזק הכספי אשר נגרם למבקשים. 56          

במובן שנגזלה מן   ,   נצרו אף נזקים אשר אינם ממוניים בשל ההפרה הנידונה

שהכניסו לביתם   באופן, התובעים זכות הבחירה לביצוע רכישות מושכלות /  המבקשים

  , אשר תוקף רישיונו פג מזה שנתיים ויותר ועדיין משווק בחנויות    ציוד רפואי 

פ "שימושו אסור ע/שיווקו/קנו לילדיהם מוצר רפואי לבליעה אשר ייצורן, תובעים /  המבקשים

.נמשך בעוד המוצר כלל אסור לשיווק " טסקטן לילדים" למרבה הצער שיווקו של המוצר .  חוק

. נתבעת/י המשיבה"תובעים  לבחור מוצר ראוי נגזלה ע/  אין כל ספק כי זכותם של המבקשים 

 .תובעים  ולחברי הקבוצה/הנתבעת התרשלה בהתנהגותה וגרמה נזק למבקשים/  המשיבה
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נטלו לעצמן את ,  התרשלו בכך שלמרות הוראות ברורות וחד משמעיות 1,2משיבות /הנתבעות. 57        

  החירות להתרשל ולהפר בין במעשה ובין במחדליה  את הוראות החוק ולסכן את   

 .מבקשים וחברי הקבוצה/  התובעים

נתבעות חייבות בחובת הזהירות המושגית המוטלת על כל עוסק כלפי לקוחותיו  / המשיבות. 58        

נתבעות חייבות גם בחובת זהירות קונקרטית בעניין רישוי ציוד רפואי   /המשיבות.   וצרכניו

או שימוש בציוד שאינו ציוד , שיווק, פרק ב האוסר ייצור2012ב "תשע,   המופיע בחוק ציוד רפואי

יצוין כי ברור לכל בר דעת כי מתבקש כי הוראות אלו יקבלו  . 2סעיף ' ראה פרק ב,   רפואי רשום

ברי לכול כי   .אשר צרכניו הנם ילדים " מוצר רפואי"  משנה תוקף כאשר מדובר ב

,   חברי הקבוצה,תובעים/נתבעות  הפרו את חובות הזהירות כלפי המבקשים/  המשיבות

.   לקוחותיהן  וצרכניהן הפרה בוטה וגסה

 

 הגדרת קבוצת התובעים 

 

להגדיר את קבוצת  , (1) (א)14 ו10בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע בהתאם לסעיף . 59       

:   התובעים כדלקמן

אבקה    )"טסקטן"נתבעות אשר רכשו את המוצר /כלל לקוחות המשיבות"   

  ועד הגשת בקשה זו או לחילופין  31.05.15החל מתאריך פוג תוקף רישיון המוצר  (  לילדים

 "  קבלתה כייצוגית 

 לחוק  10ש הנכבד  לעשות שימוש בסמכותו העולה מסעיף "יתבקש ביהמ, לחילופין   

 .לרבות חלוקה לתתי קבוצות, פ שיקול דעתו "  תובענות  ייצוגיות להגדיר את הקבוצה ע

". חברי הקבוצה"או  /הקבוצה ו, יחדיו ,   המעוניינים בתובענה יכונו להלן 

 

אי לכך תבוצע ,תובעים אין בשלב זה את הכלים להעריך במדויק את גודל הקבוצה /  למבקשים

ש מתבקש להורות למשיבה  למסור "ביהמ.   בשלב הגשת הבקשה הערכה זהירה ושמרנית בלבד

תובע ובא כוחו את כל הנתונים  הנדרשים לצורך כימות התובענה באופן מיטבי /  לידי המבקש

ש שיקול דעת נרחב לצורך "ניתן לביהמ, פ חוק התובענות הייצוגיות "ע.   לשירות  חברי הקבוצה

 לחוק כמו 20  פסיקת סעדים בבקשות  ובתביעות ייצוגיות הדבר בא לידי ביטוי הן בהוראות סעיף 

 .   גם בפסיקה

 

 ש הנכבד לפסוק"הסעדים אותם מתבקש ביהמ

  

 צו עשה וסעד הצהרתי .א

 .פיצוי כספי .ב

  

 ניתן לפסוק סעדים אלו בהתאם לשיקול  הדעת הנרחב המוענק לבית המשפט הנכבד במסגרת .60 

, נבו )תדיראן'  שהין נ1065/05.השופט בנימיני בתא' זאת כפי שפסק כב,   הליך התובענה הייצוגית

  (:14.2.05  ניתן ביום 

מצריכה בירור של הסעדים המבוקשים , הגדרת השאלות המשותפות  לכלל חברי הקבוצה   "

מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב .   בבקשה לאישור התובענה הייצוגית

מוצאת את ביטויה גם בנושא הסעדים שניתן ,   בעניין אישור התובענה הייצוגית ודרך ניהולה

 לחוק דן בסעדים שניתן לפסוק בתובענה ייצוגית ואילו  20סעיף .   לפסוק בתובענה ייצוגית

 ".מתן פיצוי כספי אחר לחברי הקבוצה"  כוללים 

 :לחוק נקבע (ג)20ברוח הוראות סעיף. 61 

, כולם או חלקם אינו מעשי בנסיבות העניין, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה   "

רשאי הוא ,  בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת
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כפי שימצא ,   להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה כולה או חלקה או לטובת הציבור

 ".  לנכון בנסיבות העניין

 

 דרישה לצו עשה ולסעד הצהרתי  

 

 ביחד או לחוד 2 ו 1הנתבעות /לפיו המשיבות, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ליתן צו הצהרתי. 62 

או , שיווק, איסור ייצור"הדן ב, 2סעיף '   פרק ב2012ב "תשע,   הפרו את  הוראות חוק ציוד רפואי

 ".  שימוש בציוד רפואי שאינו ציוד רפואי רשום

 או 2  או למשיבה 1מתבקש בית המשפט הנכבד בזאת ליתן צו עשה ולהורות למשיבה -כמו כן. 63 

מבתי המרקחת ומחנויות  (אבקה לילדים)" טסקטן"  לשתיהן יחד או לחוד  לאסוף את המוצר 

 .   הפארם השונות 

 :תביעה הינן כדלקמן/לקבוע כי עילות הבקשה. 64 

 .הפרת חובה חקוקה  

 .עשיית עושר ולא במשפט   

 .עילה נזיקית בגין רשלנות וכן פגיעה באוטונומיה של הרצון  

 .1981א "עילת ההטעיה והפרת חובת הגילוי מכוח חוק הגנת הצרכן תשמ  

   

 :נתבעות /להורות למשיבות   

תובעים  ולכל הנמנה עם הקבוצה את מלוא הסכומים בגין אי יישום הוראות /להשיב למבקשים. 65 

 .  החוק והתקנות

 

 תובע ולחברי הקבוצה/הסעד הכספי למבקש

ראוי לציין כי במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית אין חובה מפורשת לכמת מספרית את . 66 

 2033/00. א.דברים ברוח זו גם נפסקו בת. ולהציג מספרים מדויקים להיקף הנזק,   מימדי הנזק

 :1249( 4 )2003מח- תקבנק לאומי' שגיב נ 12904/00א "  בש

את שיעור הנזק והיקפו , בשלב הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית , אין מוטלת עליו החובה   להראות או להוכיח . קיומו של נזק אישי כתוצאה ממעשי ההטעיה" הראה"המבקש   "

 ".שיראה כי נגרם לו נזק" די בכך"אלא ,   ואין עליו לכמתו

'   בעניין אילן גאן נ5989/06 (א"ת)א "התובעים אף להחלטה בבש/   בעניין זה יפנו המבקשים

 דניאל 24655/06( א"ת)א "וכן להחלטת  בש. פורסם בנבו, מ"בע (1993)  אלטמן רוקחות טבעית 

 :בה נכתב (פורסם בנבו , 9.02.09ניתנה ביום )מ "מולטילוק בע'   פרחן נ

בשלב זה של אישור התובענה כייצוגית אין אני נדרש לקבוע מהו גובהו  המדויק של הנזק "  

די בכך שהמבקש  . וכיצד יש לחשבו, כמו גם ליתר חברי הקבוצה,   שנגרם למבקש 

 ".  הוכיח לכאורה כי נגרם לו נזק בר פיצוי

 

בשל הפרותיהן ,  כפי שהוסבר דלעיל בסעיפים הקודמים-תובעים /נזקו הכספי של המבקשים   

תביעה /אשר הוסברו באריכות בכתב הבקשה  ,1,2הנתבעות /  החמורות  והמסוכנות של המשיבות

תובעים  מוצר אשר לא היו רוכשים מלכתחילה אלו היה יודעים  /בו הוסבר רכשו המבקשים,   זה  

ולמעשה חל איסור מפורש של , ר "  כי הינו נמכרים ללא הרישום המחויב בחוק  בפנקס האמ

למעשה שיווק המוצר    .כדין או שימוש בציוד רפואי שאינו ציוד רפואי רשום/ שיווק/  ייצור

 .אסור בתכלית האיסור ועלול להיות אף מסוכן,  (אבקה לילדים)" טוסקטן  "

 (אבקה המיועדת לילדים)" טוסקטן"רכשו את המוצר הרפואי תובעים  /      למרבה הצער המבקשים

מחיר ,  31.05.2015ר פג תוקפו כבר ב"רישומה בפנקס האמכאשר , אשר נמכרה  ללא כל רישיון   

 ₪ . 79.90  המוצר טוסקטן  הינו 

  ₪ 20,10 מבקש/בגין ביטול זמן בשל רכישת מוצר פג תוקף וחסר ערך  יבקש כל תובע  

  100₪תובע הינו / של המבקשכ נזקו הכספי"כך שסה  
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 אשר  בגין הנזקים הלא ממונים ₪ 100כ "תובעים  לפיצוי בסה /המבקשיםבנוסף עותרים  . 67 

  כרוכים בחוויה הנפשית  המרתיעה והלא נוחה של העמדת יקיריהם בסיכון פיזי וכך גם ופגיעה 

 .  באוטונומיה אשר הוסבה להם

   

 ₪  200כ "בסהכ מעריכים המבקשים את נזקיהם הממונים והלא ממוניים "סה. 68 

. מבקש/תובע לכל  

מכירת  /לשיווק נתבעות נושאת  באחריות מלאה וישירה ביחד ולחוד /   יובהר ויודגש כי המשיבות

דבר אשר הינו כאמור נוגד חוק ומעמיד בסיכון את  ,  המוצר טסקטן  ללא רישיון הנדרש כחוק

 .  קהל לקוחות המוצר 

 

 הערכת הנזק הממוני אשר נגרם לקבוצה

 

בכדי להעריך את הנזק הממוני אשר נגרם לקבוצה נזדקק לקבל  את נתוני המכירות  . 69 

אשר שווקו ונמכרו , (אבקה לילדים)נתבעת  באשר לכל אותם חבילות  טסקטן /  של המשיבה

 .או עד קבלתה כייצוגית /  ועד יום הגשת בקשה זו31.05.2015  החל מתאריך 

הסעד המיידי הכספי לחברי הקבוצה הינו השבת עלות המוצר אשר שווק ללא  , כל שכן . 70 

זאת בשל שסעד זה הינו פועל יוצא מהסנקציה  ,   רישיון וללא כל בחינה מעבדתית עדכנית 

 .  המיידית 

ברור לעין כל כי מלוא הנתונים בדבר כמויות המוצר אשר שווקו נמצאים ומצויים  . 71 

ומידע שאינו מפורסם  , דוחות , עסקינן בנתונים , נתבעת/  בידיעתה הבלעדית של המשיבה

 .נתבעת/  ואינו נגיש לאיש מלבד למשיבה

תובעים  את הזכות לעתור בבוא העת לבית המשפט בבקשה /שומרים  לעצמם  המבקשים, על כן. 72 

 .  למתן צווים ספציפיים לגלוי וחשיפת מידע לצורך הערכות מדויקות יותר

,  לאחר חשיפת המידע מאת הנתבעת , יודגש כי ניתן להתחקות אחר הנזק בבוא העת. 73 

  נתונים כגון כמויות המוצרים חסרי הרישיון אשר יצאו לשוק ונמכרו מעת תחילת מועד  

 .עד יום הגשתה (31.05.2015)  התביעה 

על דרך  , ובהעדר נתונים חלופיים , תובעים /לפיכך באין נתונים הגלויים לעיני המבקשים. 80 

תביעתם ותביעת חברי הקבוצה  על /תובעים את בקשתם /  האומדנא בלבד יעמידו המבקשים

   ₪.3,500,000כ "סה  

 

 

 התקיימות התנאים לאישור התובענה כייצוגית

 

תובעים ויתר חברי הקבוצה /נתבעות זכאים המבקשים/או מעשיה של המשיבות /בגין מחדליה ו. 81 

או מדיני עשיית עושר ולא במשפט כמפורט /או חוזי מכוח חוק הגנת הצרכן ו/ו/   לפיצוי נזיקי

 .  לעיל

ויש ,  המשותפות לכלל חברי הקבוצהשאלות מהותיות של עובדה או משפטהתובענה מעוררת . 82 

: ובין היתר הינן,   אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

 

חרף פוג תוקף רישומו , (אבקה לילדים)נתבעות את המוצר טסקטן /האם שיווקו המשיבות 82.1 

 ? 31.5.15  ב

 ?נתבעות כלפי חברי הקבוצה/האם התרשלו המשיבות 82.2 

 ?נתבעות כספים במכירת מוצר אשר אינו רשום כחוק/האם הרוויחה המשיבות 82.3 

 ?2012ב "תשע, נתבעות את חוק ציוד רפואי/האם הפרה המשיבות 82.4 

 ?נתבעות את חברי הקבוצה/או פעולותן הטעתו המשיבות/האם במחדליהן ו 82.3 
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הכול מכירים בחשיבותה של התובענה הייצוגית ובצורך לעודד את קיומם של תובעים  ". 83 

התובעים הללו משמשים בתביעותיהם כמין גופי בקרה חיצוניים על   .    מייצגים

מבחינה זו מייצגים התובעים המייצגים את  .    התנהלותם התקינה של הגופים הנתבעים

   האינטרס הציבורי החשוב שללא הגנה זו אין להם כוח או יכולת להגן על זכויותיהם  

חשיבותה של תובענה ייצוגית קונקרטית נבחנת על פי מידת התועלת לציבור  .    בעצמם

 "   שהיא תוצאה של השגת התובענה את תכליתה

   

 19983/06א "ר עודד מודריק בש"כבוד השופט ד

 (ל.ההדגשים אינם במקור א)

 

  

 :התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין

 

הינו הסדרה ברורה וממצה של  - 20056ו  "תכליתו של חוק התובענות הייצוגיות התשס.  84 

 .   הדינים החלים על המגישים תובענות ייצוגיות בישראל

מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לעניין  : "  בזו הלשון1תכלית זו נוסחה  בסעיף . 85 

ובכך לקדם בפרט  , לשם שיפור ההגנה על הזכויות ,    הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות

 :   את אלה

לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשים לפנות  , מימוש זכות הגישה לבית המשפט. (1)  

 .   לבית המשפט כיחידים

 .אכיפת הדין וההרתעה מפני הפרתו (2  )

 .מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין (3  )

 ."הוגן וממצה של התביעה, ניהול יעיל (4  )

 

 . אין כל ספק כי הליך זה תואם את כל תכליות ומטרות החוק  

 

'    טצת נ4556/94א "ברע (כתוארו דאז)  לנושא זה יפים דבריו של כבוד הנשיא ברק 

 :774( 5)ד מט"  זילברשץ פ

 

האחד הגנה על אינטרס  : ביסוד התובענה הייצוגית מונחים שני שיקולים מרכזיים "   

אינו טורח  , ברוב המקרים , אותו יחיד.    הפרט באמצעות מתן תרופה ליחיד שנפגע

.  לעיתים בא הדבר בשל כך שהנזק שנגרם לאותו יחיד הוא קטן יחסית.    להגיש תביעה

היא   , כך שרק ריכוז תביעות יחידים לתביעה אחת ,    עם זאת הנזק לקבוצה גדול 

.  השיקול השני הוא אינטרס הציבור. הופך את תביעתם לכדאית,    התובענה הייצוגית 

   ביסוד האינטרס מונח הצורך לאכוף את הוראות החוק  שבגדריו מצויה התובענה  

מפירי החוק יודעים כי לניזוקים יכולת  . לתובענה הייצוגית ערך מרתיע.    הייצוגית

אינטרס ציבורי זה מוגבר לאור היעילות והחיסכון במשאבים ששל   .    פעולה נגדם

כך מושגת באמצעותה אחידות  . הנלווים לתובענה הייצוגית ,    הצדדים ושל בית המשפט

 ".ונמנע ריבוייו של תביעות, המשפט בעניינים דומים -    בהחלטות בית

 (ל.ההדגשות אינן במקור א)  

 

כפי שצוין אין כל ספק כי התובענה הייצוגית  הינה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה  . 86 

 :כל שכן כמצטברות ,    במחלוקת בנסיבות העניין הן בגין כל אחת מהסיבות בנפרד 

 

 .רובם ככל הנראה אנונימיים, וככל הנראה פיזורם גדול,  מספר חברי הקבוצה רב86.1 

 . חוסר הייתכנות הכלכלית מרפה את ידי רוב חברי הקבוצה86.2 
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 . עלויות ניהול ההליך הגדולות מהוות חסם משמעותי לרוב חברי הקבוצה86.3 

,  הנתבעות /  גם אם היו חברי הקבוצה עומדים על זכותם ונוקטים בהליכים כנגד המשיבות86.4 

וזאת מול אופציה של דיון אחד בשאלות  ,    היה הדבר גורם לעומס וגודש על בתי המשפט 

 .   המשותפות לכלל חברי הקבוצה כפי שפורט בבקשה זו

מעניק לאופציית התביעה הייצוגית  ,  הצורך להימנע מפסיקות רבות הסותרות זו את זו 86.5 

 .   יתרון ברור

מהפרת הוראות    (או בפוטנציה/בפועל ו)נתבעות וכן מפרים אחרים /  הרתעת המשיבות86.6               

 :כדברי כבוד נשיא בית הדין לשעבר השופט ברק.    החוק באין אכיפה רגולטורים מרתיעה

  ".מפירי החוק יודעים כי לניזוקים יכולת פעולה נגדם. לתובענה הייצוגית ערך מרתיע"   

 .774( 5)ד מט"זילברשץ פ'  טצת נ4556/94א "   ברע

תביעה זו כייצוגית יש השלכות   / לא יהיה זה מוגזם לומר כי לאישורה של בקשה 86.7 

   חברתיות נרחבות והיא הולמת את האינטרסים החברתיים הכלכליים של מדינת ישראל  

כלכליים וצרכניים ובאכיפת ושמירת נורמות אכיפת   ,   בשמירת סטנדרטים חברתיים 

 .   חוק

 

הן  . תביעה עומדת בכל תכליות ומטרות החוק /במקרה דנן אין כל ספק כי הבקשה. 87 

דרישת  , הרתעה מפני הפרתו ,    מבחינת מימוש זכות הגישה לעשרות ומאות אלפי נפגעים

ובניהול תביעה אחת ייצוגית חלף מאות ואלפי תביעות ובקשות  ,    סעד הולם לנפגעים 

 .   סעד נוכח מעשה עוולה חמור זה

,   נתבעות במפגיע מהחוק/עסקינן בהתעלמות של המשיבות, תביעה זו/בבקשה. 88 

ומפרות ברגל גסה הוראות   , פוסחת על סעיפי החוק , נתבעות /   המשיבות

.    קוגנטיות וחד משמעיות כל זאת משיקולי עלות תועלת גרידא ובאופן ציני ומושכל

 .5ראה נספח , 28.9.16 כבר בתאריך 1זאת חריף מכתב ברור וחד משמעי אשר קיבלה המשיבה  

וגם גורמות לפגיעה קשה   , נתבעות מעמידות את הציבור בסיכון עצום/פעולות המשיבות  

המשיבות בציניות מסכנות ילדים ,    בזכויות היחיד להגנה ולפיקוח על המוצרים אותם הוא רוכש

הפרט כיחיד קולו לא .    במוצר אשר כלל מזה שנתיים לא זכה לחידוש אישור שיווק כנדרש בחוק

, במקום זה כלי התובענות הייצוגיות יהיה לו לעזר רב. בו זכויותיו נרמסות ,    ישמע במאבק זה 

 .   ועשוי למנוע מהמשיבה להמשיך במעשי העוולה החמורים שלה באין המצר צעדיה

נזק ממוני  , ולא רק לכאורי, תובעים  במקרה דנן נגרם נזק אמיתי/אין חולק כי למבקשים. 89             

 .   ושאינו ממוני וכך גם לקבוצה

 : הפרט בתוספת השנייה לחוק על פיו תוגש בקשת האישור הינו. 90             

לא תוגש תובענה אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה או בעניין שנקבע  - "(א)3  סעיף 

 "   בהוראת חוק מפורשת

 

 תוספת שנייה  

בין אם , בקשר לעניין שבינו לבין לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תביעה נגד עוסק " .1

 ".התקשרו בעסקה ובין אם לאו

תובע /המבקש, בחוק הגנת הצרכן" עוסק" עונות  להגדרה 1,2נתבעות /  אין חולק כי המשיבות

 ".צרכן"   וחברי הקבוצה עונים להגדרה 

 .כולל יצרן, מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק "- עוסק  "

 .מכירת נכס או מתן שירות"- עסקה  "

,  מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי"- צרכן  "

 .   ביתי או משפחתי

תובעים  והקבוצה אותה הם מייצג  /סעיף הגדרות זה מוכיח מעל לכל ספק כי המבקשים  

 .תביעתם כייצוגית/   זכאים להגיש את בקשתם
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היעתרות בית המשפט הנכבד לבקשה זו תקדם את מטרת החקיקה בתובענות ייצוגיות  . 91              

 .   והן את מטרות החקיקה בתחום החקיקה הצרכנית והחברתית בכלל

אישור התובענה כייצוגית יאפשר זכות גישה לבית המשפט לאוכלוסיה הנגישה פחות  . 91.1            

 .   להליך המשפטי 

וכך גם  , תובענה יקדם את אכיפת הדין והנורמות הראויות כמפורט/אישור הבקשה. 91.2            

 .   להרתעה

אישור התובענה כייצוגית היא הדרך המעשית היחידה האפשרית העומדת בפני חברי  . 91.3           

   הקבוצה אשר תאפשר להם לקבל סעד הולם בגין הפגיעה והעוולה שנגרמה להם מידי  

 .נתבעת/   המשיבה

הוגן זול , תובענה כייצוגית הינה למעשה הדרך היחידה לקיום הליך יעיל /  אישור הבקשה91.4           

 .נתבעת/ ואחיד וממצה של תביעות כלל חברי הקבוצה כנגד המשיבה

 

 (.8)ובתום לב  (7)קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה יוצג וינוהל בדרך הולמת

 

 

תביעתם זו בתום לב /התובעים  הינם אנשים  נורמטיבים מן הישוב אשר מגישים  את בקשתם.  92        

 . ובניקיון  כפיים

תובעים  נפגעו עקב מחדלי /המבקשים. נתבעות/תובעים עילה אישית נגד המשיבות/למבקשים.  93        

משפטית רגשית עם ,דבר אשר יוצר זהות אינטרסים  מובהקת עובדתית , נתבעות / המשיבות

 . חברי הקבוצה ומטרותיה

תובעים  משוכנעים  בצדקת תביעתם והינם בעל נכונות ונחישות לקיים את /המבקשים.  94        

 . ההליך המשפטי

נתבעות  אשר בדרכן הבריונית  /תביעה זו נולדה עקב התנהלותן הרשלנית והנפסדת של המשיבות.  95       

נתבעות  רומסות את /דומה כי המשיבות. מבקשים /  והחמדנית רמסו את זכויות של התובעים

 . הוראות החוק ובמאמציהן להגדיל את עושרן  חושפת את הציבור לסכנות בריאותיות

תחדלנה לסכן , נתבעות תתקן דרכיהן  ותציית לחוק/תובעים כי המשיבות/רצונם של המבקשים.    96             

 .   את הציבור 

נתבעות תפסיק את התעשרותן על חשבון  /מבקשים  כי המשיבות/רצונם של התובעים.   97             

מבקשים  וחברי הקבוצה וכספים אלו שנגבו שלא כדין תוך עשיית עושר יושבו  /  התובעים

 . כן אף יפוצו הניזוקים, תובעים  ולחברי הקבוצה/  למבקשים

וכן משרד , מבקשים  הינם בעל האמצעים הכלכליים הנדרשים לצורך בירור הליך זה/התובעים.   98            

ידיעותיו ומרצו  ,מבקשים ולרשות חברי הקבוצה את זמנו/  בא כוחם יעמיד לרשות התובעים

 .  לצורך ייצוג ראוי והולם

תביעתם  עומדים בכל הדרישות של חוק התובענות הייצוגיות /תובעים  ובקשתם/המבקשים.   99            

תביעה מתקיימים כל התנאים המנויים בסעיף /כמו כן בבקשה.  ותקנותיו2006ו "  התשס

על כן בית המשפט הנכבד והבקשה לאישורה של התובענה כייצוגית   , לחוק (א)8  

 .הינם האכסניה הראויה והמתאימה לדיון ולאישור הבקשה,   באמצעותו 

 

       

   סיכום 

 

אין הדעת נותנת כי תאגידים מכל סוג שהוא יתרשלו ואף ירמוס ברגל גסה את חוקי המדינה תוך  סיכון  

 .הציבור וכל זאת בשל ניסיונותיו להגדיל את רווחים 

מוצר רפואי המיועד לילדים תוך שמוצר זה נתבעות  בעזות מצח ובחוצפה אין קץ שיווקו לשוק  /המשיבות 

 .31.05.2015כלל אינו מורשה בשיווק ותוקף אישורו פג מזה שנתיים ויותר זאת כבר 
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 אביזר רפואי לילדים /  מוצר2 ו 1נתבעות  /שיווקן המשיבות,ביהירותן וזלזולן המוחלט בחוק ,  לא זאת בלבד

לשון החוק אוסרת על שיווקו ושימושו אשר  , תוך סיכון ציבור הפעוטות וחשיפתו למוצר חסר רישויוזאת 

 . כל זמן שאינו רשום

 !!הנתבעת עשתה כן מזה שנתיים ויותר/המשיבה  

הפצת מוצר רפואי לילדים  . הזנחת בריאות הציבורמכירת המוצר נעשתה  תוך ,  רצף התנהלות זו אסורה 

קל וחומר כאשר ,  יד מכווןיש שיתהו האם  יש פה . אינה ברת הסברה כטעות או כיד המקרה, ללא רישיון

חברות ותיקות  אשר מאחריהן שנים רבות של מסחר יבוא מסחר והפצה מוצרים , נתבעות /מדובר במשיבות

 אשר החלטה מושכלת ומחושבתאלא   - אין זו יד המקרה ולא טעות טירונים, דומה כי למצער  . רפואיים 

 .שמירת החוק- ביכרה הגדלת רווחים וסיכון הציבור על

חדשות לבקרים נחשף הציבור למקח טעות זה בפרשות סלמונלה כאלו ואחרות ואף גרועות ,  למרבה הצער 

עתה נחשף מקרה כזה בעודו . העדיף התאגיד את הגדלת הרווחים מול סיכון הציבורבהן  , ומסוכנות מאלו

 .באיבו

 

נתונה לבית משפט מחוזי , הסמכות המקומית והעניינית לדון בבקשה זו ובתביעה הייצוגית המצורפת אליה. 100

 .בירושלים 

 

" , 2012-חוק ציוד רפואי "באי קיום הוראות , בקליפת האגוז, עניינן –תביעה זו והבקשה לאשרה כייצוגית . 101

וכך גם , קל וחומר שקהל היעד של מוצר זה הינם ילדים, גורם סיכון אדיר לציבוראי קיום הוראות אלו 

 .תובעים  ולכלל חברי הקבוצה/גורם לנזק ממוני ולא ממוני למבקשים

 

 :מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כדלקמן, לאור כל האמור לעיל. 102

-להתיר לתובעים לנהל את תביעם כ, "תובענה ייצוגית" כ–תובענה כמפורט להלן / לאשר את הבקשה102.1

 . לחוק2הכול כהגדרתה בסעיף , "תובעים מייצגים-"ולאשרם כ" תובענה ייצוגית"

אשר לגביה , באם יידרש  להגדיר תת קבוצה,לחילופין .  להגדיר את הקבוצה בשמה תנוהל התובענה102.2

להורות על , אשר אינן משותפות לכלל חברי הקבוצה ובמקרה כזה, מתעוררות שאלות של עובדה ומשפט

–ככל שהדבר דרוש כדי להבטיח שעניינם של חברי תת , מינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג לתת הקבוצה

 .הקבוצה יוצג וינוהל בדרך הולמת

 להגדיר בהחלטה לאישור התובענה כייצוגית את עילות התובענה ואת שאלות  העובדה והמשפט המשותפות 102.3

 .לקבוצה

 . לפרט בהחלטה לאישור התובענה כייצוגית את הסעדים הנתבעים102.4

ש הנכבד לאשר את התובענה כייצוגית אף באם לא התקיימו "לחילופין יתבקש ביהמ,  לשם הזהירות בלבד102.5

בתוך הבטחת קיומם של תנאים אלו בדרך של צירוף תובע מייצג או בא כוח מייצג או , התנאים האמורים

או בדרך אחרת וליתן בהחלטתו הוראות לשם הבטחת הייצוג וניהול עניינם של חברי הקבוצה , החלפתם

 .בדרך הולמת ובתום לב

 9386-03-09צ "כפי שנקבע ב ת, נתבעות לקיים את הוראות החוק לאלתר/להוציא צו עשה המורה למשיבות 102.6

וכן להוריד מהמדפים ולאסור שיווק את המוצר . 4604, 4613(,4)2009מח  - תק, מפעל הפייס ' דני שור נ

 .31.05.2015אשר תוקפה פג כבר ב (אבקה לילדים)טוסקטן 

 .  ליתן כל הוראה אחרת המתחייבת בנסיבות העניין והמצויה בגדר סמכותו של בית המשפט הנכבד102.7

, נתונים, דוחות כספיים, חישובים , נתבעות להגיש ולגלות כל חומר/ במסגרת הדיון לחייב את המשיבות102.8

 .פרסומים וכל חומר אשר יסייע או עשוי לסייע להגדרת הקבוצה

לכל , בשיעור ובאופן שיקבע , כמפורט בבקשה זו , נתבעות בתשלום פיצוי כספי וסעדים/ לחייב את המשיבות102.9

 .חברי הקבוצה 

כפי שימצא לנכון , או לטובת הציבור, כולה או חלקה , להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה. 110

 .בנסיבות העניין

תובעים אף אם לא אושרה /לפסוק תשלום גמול מיוחד לתובע בגין פעילותו למען קבוצת המבקשים. 111

 .התובענה הייצוגית או שלא ניתנה הכרעה בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה
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, ההשקעה והידע שהעמיד לטובת הקבוצה, ט הולם לעורך הדין המייצג ההולם את המאמצים "לאשר שכ. 112

ברחד  1157-09-14צ "ד ת"כל זאת ברוח פס. וכן את התועלת שתצמח לקבוצה ולחברה בכלל בזכות הליך זה

 .ש הנכבד"וכל זאת בהתאם לשיקול דעתו של ביהמ, 'מ ואח"בע. טי. מטריקס אי' נ

 

  הכול נשמע–סוף דבר 

 2017מודיעין יוני 

______________                

 ד"עו,           איתי ליבנה 

 תובעים/כ המבקשים"          ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 




