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 בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 

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

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

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

 

 . לבקשה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה"2"כנספח ב "תצהיר המבקש מצ -

 

 

 פתח דבר

, מצג שווא, תובענה זו הינו בשלל עוולות בין השאר הפרת חובה חקוקה /עניינה של בקשה .1

י "רשלנות  ועשיית עושר ולא במשפט וכן עוולות מעולם הצרכנות וכן מעולם החוזים   ע

 .הנתבעת וכל זאת כמובן על חשבון לקוחות תמימים

תובע כי בבית משפט זה הוגשה תביעה מקבילה המעלה שאלות של /כ המבקש"ידגיש ויאיר ב .2

כנגד נתבעות אחרות בבית משפט זה , זהות לשאלות נשוא תביעה זו /עובדה ומשפט הדומות 

 . אלון דהן נגד סנו —39989/07/17צ "בת

או חמדנות לא היססה כלל לסכן /אשר ברשלנותה ו, נתבעת/י המשיבה"כל אלו נעשו כאמור  ע .3

 .את בריאות הציבור אם בגין רשלנות ואם בגין  בצע כסף

 : הנושא את הכותרת ,  א 2.2.5סעיף   (2009 )1 חלק 2302בתקן ישראלי  .4

 

 :  נכתב בזו הלשון  תיווי וסימון, אריזה , מיון : חומרים ותכשירים מסוכנים  

 

 חומר מסוכן ייארז באריזת קשת פתיחה לילדים המתאימה לתקן  2.2.5  

:  במקרים אלה1346י "   הישראלי ת

 

, המכילה תכשיר הממוין כחומר רעיל מאוד, אריזה בכל קיבולת שהיא.   א

   article 10 בהתאם ל (קורוזיבי)כחומר רעיל או כחומר משתך    

 בדירקטורה האירופאית  article 6   ובהתאם לתנאים המפורטים ב

  1999/45/EC .

  

ומובנת לכל הסכנה הכרוכה בשימוש בחומרים אלו , אכן דומה כי הדברים ברורים ונהירים .5

, תקן ברור פשוט ומובן זה לא נאכף כראוי , למרבה הצער והדאגהאך  , בסביבת ילדים 

 .והפרתו נעשית עניין שבשגרה וכנורמה השלטת

והפיכת תקן , עניינה של תביעה זו הוא שיפור מצב מדאיג ומקומם זה המסכן את הציבור    .6

זה לעובדה קיימת ולנורמה השלטת בשוק נפוץ ונרחב זה של חומרי ניקיון מסוכנים ורעילים 

 .א2 כנספח 1 חלק 2302ב תקן " מצ. .הקיימים כמעט  בכל בית בישראל

 

 

 

 :מבוא.א 

שאישורה מתבקש עוסקת כאמור בהפרה בוטה ויסודית  של חוקים וחובות ביניהם  חוק הגנת ,התובענה 

וכן בעוולת  רשלנות  וכן אף באופן ברור ובוטה  באי קיום החובות הקיימות בתקן ,חוק החוזים ,  הצרכן

תוך העמדת , "תיווי וסימון, אריזה,מיון : חומרים ותכשירים מסוכנים ( "2009 )1 חלק 2302 הישראלי

 . ציבור לקוחותיה במצב של סיכון ממשי לילדיהם

אשר בחרה לעשות דין לעצמה ולהפר ברגל גסה את הוראות  חוק  הגנת הצרכן  בכל , עסקינן בעוסקת

וכן בכל הנוגע לחובת אריזה קשת פתיחה  ,  2302י "הפרה גורפת של  תלרבות ,  הנוגע ל הטעייה צרכנית
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 נועדה למנוע בין השאר  סכנה 2302יצוין כי תקנה .  לילדים במוצרים  אותם שיווקה ומשווקת המשיבה

. אכילה של חומרים מסוכנים אלו/ שתייה/ שימוש/ וסיכון של הציבור בכלל ושל הילדים בפרט במגע 

 

וכן בצרכן בפרט וכן מציגות  רשלנות , בציבור בכלל, אי קיום חובות תקן זה  גובלות בזלזול בחוק  

  .יוצרת סכנה ואף עלולה לגרום לתוצאות הרות אסוןחמורה ונפשעת אשר  

 לצערנו ידוע לכל בר דעת כי תכשירים אלו  בהם עסקינן מכילים חומרים כימים העלולים ולגרום 

 .ואף למוות במקרה הרע,  לנזקים בריאותיים במקרה הטוב

אי , נתבעת הינה חברת העוסקת שנים רבות במסחר בחומרי ניקוי לבית / המשיבה,   יתר על כן

 עלול ועשוי לגרום לתוצאות הרות אסון ולפגיעות 2302 פיקוח והקפדה על הוראות התקן הישראלי 

.  העלולות ועשויות אף לעלות לפגיעות חמורות העלולות אף לעלות בחיי אדם

 

 

. והרעלות ילדים, הסכנה בשימוש בחומרי ניקוי  

 

.  מהרעלות בבית0-17נתוני היפגעות ילדים בני - היקף הבעיה בישראל . 1

 

 נתוני תמותה

 שנים בישראל מתרחשים בעקבות 17-0 ממקרי התמותה בקרב ילדים בני 0.3%כ 

 . i שנים4-1זאת כאשר אוכלוסיית הסיכון היא בני . הרעלה

 

שפוז ינתוני א

. ii(6.7%) שנים 17-0הרעלה מהווה סיבה שלישית לאשפוז עקב פגיעות בקרב ילדים בני 

 iiiם"מרכז רפואי רמב, נתוני המכון הארצי למידע בהרעלות

, ם"למכון הארצי למידע בהרעלות בבית החולים רמב פניות 26,767נרשמו  2007בשנת 

 !(. 56.1%) שנים 18-0מגיל  לילדים  הנוגעות15,005מתוכן 

 (.80.3%) שנים 6-0בגילאי  אלה היה ילדים פניות של המכריע הרוב

 

סוג הרעל 

 שנים היו בשל 18-0 רוב הפניות למכון הארצי למידע בהרעלות של בני 2007בשנת 

הרעלות מצמחים או מבעלי חיים היו . (41.3%)וכימיקלים  (49%)הרעלות מתרופות 

.  בלבד מכלל המקרים4.1%-אחראים ל

מאפייני היפגעות 

צורות חשיפה . בליעה היא צורת החשיפה השכיחה ביותר בהרעלות

. מערכת הנשימה ורקטאלית, עיניים, אחרות כוללות מגע דרך העור

, 81.4%)בליעת חומרים רעילים אופיינית בעיקר לקבוצת הגיל הצעירה 

. ( בגילים הבוגרים71%- ו62.3%לעומת 

עקיצות היו אופיינים לגילים הבוגרים /שאיפת חומרים רעילים ונשיכות

 .( בקבוצת הגיל הצעירה2.4% לעומת 5.8%, 5.6%)
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במקרי היפגעות , להלן נתוני היפגעות מהרעלה לפי גיל ומאפייני ההרעלה

. חמורה-בינונית

 5-0 

שנים 

12-6 18-13 

 היפגעות לא מכוונת

 (כללי)

93.4% 90.7% 49.3% 

צמחים ובעלי חיים 

ארסיים 

1.2% 8.3% 5.5% 

 43.5% 2.5% 0.04%היפגעות מכוונת  

 

- ו5-0מן הנתונים עולה כי קבוצות הסיכון להיפגעות שאינה מכוונת הם ילדים בגילי 

היפגעות מצמחים ובעלי חיים ארסיים פחותה . ביחס לשאר קבוצות הגיל,  שנים12-6

.    שנים18-13היפגעות מכוונת אופיינית מאוד לגילי . בקבוצת הגיל הצעירה

  
 אתרי החשיפה להרעלות וגילי הילדים

 . אתר החשיפה לרעל הוא משתנה המציין את המיקום בו התרחשה הפגיעה

 

,  מכלל הפגיעות התרחשו בו89.3%– אתר החשיפה העיקרי הוא הבית 

 5-0כאשר קבוצת הגיל שנפגעת יותר בבית מאשר מחוצה לו היא גילאי 

 .( מהמקרים92%-בכ)שנים 

 

 12-6 ביחס לקבוצות הגיל 5-0היפגעות מחוץ לבית הייתה פחותה בגילאי 

. ( בהתאמה9.8%-  ו7.8%לעומת , 2.4% )18-13-ו

הן במסגרת –  ממקרי ההרעלה התרחשו בתוך בית הספר 3.3%-3.4%בין 

. בית הספר היסודי והן במסגרת חטיבות הביניים ובתי ספר תיכוניים

 מהמקרים התרחשו בגני ילדים ובחדרי 0.4% שנים 5-0בקבוצת הגיל 

. ילדים

 

 השוואות בינלאומיות– מצב בטיחות הילדים בהרעלות . 2

 ECSA - European Child Safety )ארגון הגג האירופי לבטיחות ילדים

Alliance)מדינות אירופה ובישראל24- בחן את מצב בטיחות הילדים ב  .

הארגון פרסם גיליונות ציונים לכל מדינה המסכמים את מידת הבטיחות 

ציון . שהמדינה מספקת לילדים ולנוער באמצעות מדיניות לאומית

 2)הבטיחות שמדינת ישראל קיבלה לגבי נפילות ילדים הינו נמוך ביותר 

 .iv( נקודות5מתוך 
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 :אסטרטגיות ותוכניות מניעה שהוכחו כיעילות למניעת הרעלות בבית. 3

 

שינויים במוצר  .1

אריזות קשות פתיחה הוכחו כיעילות במניעת הרעלות : אריזות קשות פתיחה. 1.1

 ,.Peden at al)כימיקלים שונים בשימוש ביתי ובחומרי הדברה , דלקים, מתרופות

2008)v .

 Poison Prevention  -ב בנושא אריזות קשות פתיחה" נתקנה תקנה בארה1970בשנת 

Packaging Act. מחקרים שונים בדקו את השפעת תקנה זו על ירידה בהיפגעות ילדים 

נמצא כי  Rodgers ( 2002vi)במחקרו של, כך למשל. מהרעלה כתוצאה מבליעת תרופות

 שנים בשנים שלאחר תיקון התקנה 5-0 בתמותת ילדים בני 34%יתה ירידה של כ יה

(1990-1973  .)

:  תוכנית התערבות למניעת הרעלת שמן פרפין

בעקבות מקרים רבים של בליעת שמן פרפין שהיה מאוחסן בבקבוקי - בדרום אפריקה 

 ילדים 500-170ותמותה של , ( מקרי היפגעות בשנה60,000-40,000בין )משקאות ישנים 

, מסיבה זו   בוצעה תוכנית התערבות בה חולקו ללא עלות אריזות קשות פתיחה. בשנה

,  החודשים שלאחר התוכנית14- מנתונים שנדלו ב. מתוך כוונה שהשמן יאוחסן בהן

. 100,000vii-  מקרי היפגעות ל54אל , 100,00-  מקרי היפגעות ל104מ , נמצאה ירידה

  

ם "רמב,  מאת המכון הארצי למידע בהרעלות הרעלות: סקירת ספרות בנושאמתוך 

 . 3ב נספח "מצ -   2012הקריה הרפואית לבריאות ילדים מרץ 

 

ם  מסביר פרופסור ידידיה בנטור מנהל "פ פרסום מטעם בית חולים רמב"ע

 מהחשיפות 45%ם כי "המכון הארצי למידע בהרעלות בקריה הרפואית רמב

כמו כן מדרג פרופסור בנטור . 6לרעלים לפני חג הפסח מיוחסות לילדים עד גיל 

: פ דרגת המסוכנות"את החומרים ע

 

: ראש ראשון לרעלים

שמחייבת לעיתים  , לכוויה בוושט  או בקיבהעלול  לגרום  :מנקה תנורים

 מגע של החומר עם העור עלול לגרום ,כריתה של חלקים במערכת העיכול

שאיפה עלולה להוביל , התזה עלולה לגרום לכוויות בעיניים, לכוויות קשות

. לגירוי דרכי הנשימה

 

השני ביכולתו להרעיל ולהריץ ילדים למיון הוא : חומר לפתיחת סתימות

מוצרים אלו מכילים חומצות או . החומר לפתיחת סתימות בכיור ובשירותים

שבליעה מגע בעור או בעיניים או שאיפה שלהם עלולה לגרום , בסיסים חזקים

. לנזק חמור

. 4ב נספח "מצ

 

אריזות "וכך גם נושא , הסכנה הטמונה בחומרי ניקוי ביתיים ידועה זה מכבר

כך לדוגמא הועלו . שנים רבות הדברים נידונו וחשיבותם הובנה, " קשות פתיחה
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 ברשות חברת הכנסת לשעבר 01.08.2001בוועדה לקידום מעמד הילד בתאריך 

. נסקי'תמר גוז

:  מפיה של חברת הכנסת מפרוטוקול הועדה2001וכך הופיעו הדברים כבר ב 

 

שגם עוסקת , שהגיעה אלי מהמועצה הלאומית לשלום הילד, ברצוני להציע לפניכם את ההצעה הבאה"

הצעת המועצה הלאומית לשלום הילד עוסקת בנושא פקקים ובאפשרות . חוק הגנת הצרכן-באותו חוק 

המצרך מכיל חומר רעיל או מזיק  (א): "שאנו נקבע בחוק אריזה בטיחותית אם אחד מהתנאים האלה

רוצים להטיל ". כל מצרך אחר שהינו מסוכן מטיבו לילדים (ד); הוא תרופה (ג); חומר דליק (ב); לבריאות

:  היא"אריזה בטיחותית"הגדרת . את האחריות על יצרן או יבואן או מי שאחראי לאריזת הסחורה הזו

אריזה המעוצבת או הבנויה כך שיש יסוד סביר להניח שילדים מתחת לגיל חמש לא יוכלו לפתוח אותה "

לא תהיה " ויחד עם זה היא "או לצרוך ממנה חומר רעיל או להיפגע מהמצרך בדרך אחרת בתוך זמן סביר

שהיום יש תרופות ומוצרים אחרים , כולנו מודעים לכך". קשה לפתיחה או לשימוש בידי מבוגרים סבירים

ואינני יודעת מה שמו , שהיצרנים מוצאים לנכון לעשות בהם את הפקק שכדי לפתוח אותו יש ללחוץ

. המסחרי

לרוב המוצרים ובמיוחד , היום. הכוונה היא לפקק בטיחותי, למעשה. פקק בטיחותי:  נקרא לו..........

.  וגם לחלק מהתרופות אין את הפקק הזהניקיוןלמוצרי 

 

יעוץ רפואי והרעלות עקב חשיפה י המרכז הארצי ל1999-ב: אביא את הנתונים הבאים, כדי להמחיש לכם

כך שאנו מדברים על אלפי ילדים ,  עד גיל חמש76%ומהם ,  ילדים בשנה אחת8,115-לרעלים טיפל ב

וזה , יעוץ רפואי והרעלותימדובר על הנתונים שהגיעו למרכז הארצי ל. שרובם ככולם קטנים עד גיל חמש

הרוב . לא אומר שזהו מספר ההרעלות שכן ההנחה היא שיש מספר יותר גבוה של הרעלות שלא הגיע

 - 40%-וכתוצאה ממגע עם כימיקלים  - 46%: מתרחשות בבית,  מהן95%, המכריע של ההרעלות

, 1997-1998,  ילדים שנפגעו במשך שנתיים2,000עוד , בנוסף לנתונים האלה, לזה אפשר להוסיף. מתרופות

. מכויות שנגרמו בין היתר מחומרים דליקים שהיו זמינים לילדים

 

 שמחייב חברות לארוז תרופות ומוצרים רעילים באמצעות פדראלי נחקק חוק 1970-הברית ב-בארצות

 הם כבר עשו לפני שלושים שנה. שימנעו מילדים להגיע אליהם, סוגרים מיוחדים כמו הפקק הבטיחותי

מחקרים שנעשו לאחר החקיקה הראו בבירור . POISON PREVENTION PACKAGING ACT: וזה נקרא, זאת

 ."לעומת מספר הפגיעות קודם לכן, ירידה משמעותית בהיפגעות ילדים ממוצרים שנכללו בחוק

 

 . פרוטוקול הועדה5נספח 

 

משרד הכלכלה כך גם , סכנה זו הטמונה בחומרי הניקוי ידועה ומוכרת לכול 

זהירות "יצא אף הוא בפרסום לקראת חג הפסח תחת הכותרת  , התעשייה

וכך בין השאר הדריך את הציבור בקניית חומרי ניקוי תחת , "חומרי ניקוי

:  הכותרת המשנה 

 

: איך ניתן להימנע מקניית המוצרים שאינם תקינים"

 

האריזה צריבה להיות אטומה : על הצרכן לבדוק את האריזה של המוצר  "

חייבת להיות , כאשר מדובר על חומרים מסוכנים, ובמקרים מיוחדים , וחזקה

." קשת פתיחה לילדים
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. 6נספח ב "מצ

 

מה הם חומרים מסוכנים  

 

 : כהיי לישנא 2.2.5ב נכתב בין השאר בסעיף  (2009 )1 חלק 2302בתקן ישראלי  .1

 

 חומר מסוכן ייארז באריזת קשת פתיחה לילדים המתאימה לתקן  2.2.5  

 :במקרים אלה 1346י "   הישראלי ת

, המכילה תכשיר הממוין כחומר רעיל מאוד, אריזה בכל קיבולת שהיא.   א

   article 10 בהתאם ל (קורוזיבי)כחומר רעיל או כחומר משתך    

בדירקטורה האירופאית  article 6    ובהתאם לתנאים המפורטים ב

   1999/45/EC .

 

פ הוראות נספח ג לתקן הישראלי "לסמן את מוצריהם עמשווקים  /כמו כן נדרשים היצרנים

. 7ב נספח "מצ. פ הדירקטיבה של האיחוד האירופאי " בסמלי קבוצות הסיכון ע2302

 

: פ  סמלי קבוצות הסיכון "ע

. בסמל של גולגולת ועצמותחומר רעיל וכן גם רעיל מאוד יסומנו 

. בסמל של שתי מבחנות אחת מעל השנייהיסומן  חומר קורוזיבי 

נתבעת עצמה  סימנה את המוצרים בסימנים /יצוין כי המשיבה. 7  כפי שמוצגים הדברים בנספח 

-10ראה כאמור נספחים . (קורוזיבים)או כחומרים משתכים /רעילים ו/ הראויים כרעילים מאוד

. א10

 

מכון התקנים   

 

חוק מתוך  , 1978-ט"תשל (3' תיקון מס) 1970-א"תשל (2' תיקון מס)מטרות המכון 
. 1953 התקנים

 

אם בקביעת , מטרת המכון היא תקינה והבטחת רמה נאותה של טיב המצרכים.     א2
סקרים ובדיקות של , לערוך מחקרים, בין השאר, ורשאי הוא, תקנים ואם בדרך אחרת

, לאשר מפרטים וכללים טכניים ולעודד את השימוש בהם, מוצרים ומיתקנים, חמרים
מיונו , ולקיים השגחה על ייצור מצרכים בהתאם לכללים שקבע וכן לעסוק באיסוף מידע

. והפצתו
 

ואכן באתר מכון התקנים מפורטים בהרחבה מטרות המכון וחשיבותן הציבורית הבטיחותית והצרכנית 

 . של פעילותו 

 " :המטרות שלשמן הוקם מכון התקנים

 הכנה והטמעה של תקנים חדשים,פיתוח.   
 אבטחת האיכות של מוצרים ושירותים על ידי בדיקות מעבדה ואישורי תו תקן.  

   
 מהי תקינה

בתהליך התקינה נוצר מסמך טכני שהוא תקן עבור מוצר . התקינה שהיא ליבת הפעילות של מכון התקנים
 .או שירות מסוים

התהליך הכרוך בה מורכב ומעורבים בו פעילים שונים מכלל מגזרי , מכיוון שהשפעתה על הצרכן כה גדולה
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פעילות זו נעשית . מומחי המכון ועוד, נציגים מהתעשייה, המגזר הצרכני, רשויות מדינה: המשק והחברה
 .בהתנדבות מלאה מתוך תחושה של שליחות ציבורית

  
 מהו תקן ולמה הוא כה חשוב לאיכות המוצר

  .בתקן מרוכזים כל הדרישות הנחוצות לתפקודו של המוצר 

הכיתוב על התווית, מבנה אריזה, מפרט חומרי הגלם, תכונות הפעלה: בין הדרישות ניתן למנות ,  

ושוק המטרה אליו מיועד, ועוד דרישות רבות אחרות בהתאם למוצר  . 
חלקם הופכים לתקנים מחייבים על ידי הכרזתם כתקנים רשמיים על ידי שר , רב התקנים הם וולונטרים

ת או על ידי פרסום צו או תקנה מטעם השר המופקד על הנושא"התמ . 

  
 התקנים כחלק מכל מגזרי העשייה

 המכון יזם את ניסוחם של אלפי תקנים שונים חלקם הם אימוץ והתאמה לתקנים בינלאומיים 

 :בין התחומים המרכזיים

 תקני איכות הסביבה.  

 תקנים לתהליכי שירות מתוך ההבנה שצריך להתייחס לשירות כמוצר לכל דבר.  
  תקנים לניהול תהליכי איכות המספקים לארגון כלים לניהול מיטבי ומדיד של מערכות

  .האיכות
  תקנים לעידן האינטרנט המבטיחים תקשורת בין מאות הטכנולוגיות המיושמות בעידן

 .התקשוב ויוצרים שפה אחידה בכפר הגלובלי

  
הפעילות במעבדות המכון- אבטחת איכות המוצרים   

מבדיקת עמידות לאש עבור בובות ותחפושות לילדים ועד לבדיקות מורכבות עבור מוצרי חומרה 
הכול עובר דרך . מתעשיות מסורתיות כגון מתכת וטקסטיל ועד לאלקטרוניקה וחומרה, מתוחכמים

מעבדות המכון שבהן ציוד הבדיקה המתקדם ביותר בתחום ועומד בסטנדרטים זהים למכוני התקינה 
  .המובילים בעולם

  
 פעילויות נוספות במכון התקנים

ושירותי , בנוסף לפעילויות הבדיקה מפעיל המכון שרותי מידע נרחבים כולל ספריית תקנים עשירה
 .מידענות

 .במכון מרכז הדרכה המכשיר מידי שנה עשרות אלפי אנשים בתחומי איכות שונים

  
 מכון התקנים כחלק מקהילת האיכות הבינלאומית

אנשי המכון נחשבים  IEC  -ו ISOהמכון הינו חבר פעיל בארגוני תקינה והסמכה המובילים בעולם בהם
כמובילים ובעלי השפעה רבה בפעילות התקינה הבינלאומית למכון ישנם הסכמי הכרה הדדית המקלים על 

 .תהליכי החדרת מוצרים לחברות ישראליות בעולם ולחברות זרות בארץ

  
מעצב את תרבות האיכות במדינה- מכון התקנים הישראלי  

".מכון התקנים הישראלי נמצא במרכזה של כל עשייה משקית או לאומית הקשורה לאיכות . 
 

. דף הבית אתר מכון התקנים" אודות מכון התקנים הישראלי ", 8נספח ב "מצ

 

, תקן רשמי קריהינו , תיווי וסימון, אריזה , מיון :  חומרים ותכשירים מסוכנים 1  חלק 2302י "יצוין כי ת

אריזות "יודגש כי נושא .  הדן בדרישות לחומרים מסוכנים אשר אינם לשימוש ביתי'  למעט פרק ג, מחייב

. מחייב כל מוצר מסוכן ורעיל  לשימוש ביתי בלי קשר למצב הצבירה של החומר, קשות הפתיחה 

. (מכתב מהגברת לודמילה נוימן מנהלת תקינה) א דף תקינת מכון התקנים9  וכן  9ב נספח "מצ

 

 

המקרה דנן  מעלה תהיות מדאיגות לגבי יכולתן של רשויות האכיפה לאכוף באופן אופרטיבי ,למרבה הצער 

ויעיל את הדין על יצרני ומשווקי חומרי הניקוי לשימוש ביתי באופן אשר יסיר את הסכנה הרובצת על 

" תחת הרדאר"וזאת   . הציבור מפני מפירי התקינה המשווקים מוצרים בניגוד להוראות התקן המחייב

. הרגולטורי  תוך סיכון  כלל הציבור
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גלוי לעיני   בראש חוצות , לא בחצרות ואף לא במחשכים, הפרת החוק ברגל גסה המקרה דנן מצביע על . 1

באופן היוצר  מדרון חלקלק המעודד עוד , ובאופן שמסכן את הציבור,  במדפי המרכולים בכל הארץ כול

 . ועוד מפירי חוק

עשויה ליצור מלבד הסיכון לציבור אף  זילות בחשיבותן של , יוסף ויודגש כי הותרת מחדל זה על כנו .2

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

, ו מי מטעמה עולה בין היתר כדי ביצוע עוולת הפרה חובה חקוקה /נתבעת או/התנהגות של המשיבה .3

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

 .כפי שיפורט להלן בהרחבה,  באוטונומיית הפרט 

א"הנשיא  כתוארו אז ברק בע' בכדי להבהיר את מהותו ונחיצותו של ההליך דנן  יפים דבריו של כב. 4

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

 

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

בה בעת הוא מקדם את האינטרס . בהגשת תביעה שהנזק האינדיבידואלי בה קטן

בכך מושגים . הציבורי באכיפת ההוראה החוקית שבגדריו המצויה התובענה הייצוגית

 ".אחידות בפסיקה ומניעה של ריבוי תביעות, חיסכון בהליכים, יעילות

 

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

 ".כבדותה ואיטיותה של פעולת הרשויות"נעדרו מביקורת בנוגע ל

 

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

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

...." לתקנת הרבים

 

 מ"פוקצטה בע'  שמש  נ9615/05א "ברע

 (ל.ההדגשות אינן במקור א)

 

 הצדדים להליך .א

 

תובע הינו תושב  מודיעין עלית  ואזרח ישראל  בשנות השלושים לחייו אב /המבקש .4

ת .מ בא"בע (2016) רכש ברשת אייס קפיטל קמעונות 29.8.17אשר בתאריך , לילדים 

לצורך פתיחת " סודה קאוסטיק "שילת  מספר מוצרים לביתו ובין השאר קנה אבקת 

. ," מ "אוניקובסקי מעוז בע"נתבעת  חברת /י המשיבה"סתימה בביתו המיוצרת ע

 .א10,10 תמונות המוצר וכן האזהרות על האריזה כנספחים ב "מצ

חומרי ניקוי ותחזוקת , משיבה הינה חברה ותיקה העוסקת בשיווק מכירה/ הנתבעת  .5

 .רישום ברשם החברות -11נספח. הבית

ב חשבוניות "  את מוצרה של הנתבעת מצ29.8.17תובע  כאמור רכש בתאריך/ המבקש  .6

 .12   נספח

ומסומן על /כחומר רעילים ו/ ו/ יצוין כי החומר  נשוא תביעה זו מוגדר כחומר מסוכן .7

 .פ הגדרת התקן" עקורוזיבי/ כחומר משתךמיכל המוצר

 .א10,10האזהרות המוצר מוצגות בתמונות הנספחים 
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נתבעת משווקת ככל הנראה  את מרכולתה הן ברשת אייס  וכך גם  ברשתות /המשיבה .8

ומוצריה מצויים בחנויות רבות במיקומים  ,שיווק רבות ומגוונות ברחבי הארץ

 .נבחרים במדפי חומרי הניקיון לבית

בקשה /זמן קצר לאחר השימוש במוצר נשוא התביעה , תובע /להפתעת של המבקש  .9

אריזה קשת פתיחה "דנן  הבחין כי המוצר נעדר פקק קשה פתיחה לילדים המכונה 

  :2.2.5סעיף  (2009)1 חלק 2302בניגוד למחויב בתקן הישראלי מספר  " לילדים

  

......" פתיחה לילדים –חומר מסוכן ייארז באריזה קשת "   

 

ובהיותה אב לילדים צעירים החליטה להיפטר , בדק את הקופסא שוב, בצר לו  .01

 .וזאת למרות שעשתה בה רק שימוש חלקי בלבד, מהקופסא  

 .נתבעת הינה כאמור חברה ותיקה ומצליחה/ המשיבה .11

תובע כלל לא העלה על דעתו כי חברה בסדר גודל ובוותק כזה תעבור על / המבקש .21

 .י עבירה על חוק ותקן המגן על ילדים"החוק ותסכן את צרכניה ע

 נושא תוויות המדגישה את תובע הופתע מאחר והמוצר  נשוא תביעה זו/המבקש .31

 .הסכנה בשימוש בו

תובע יציין כי בימים אלו בהן חדשות לבקרים נשמע על גילויים של מרעין / המבקש .41

 נתבעת  אשר/תעורר תמיה התנהגותה הרשלנית של המשיבה, ובישין בענפים השונים

 .משווקת בשוויון נפש מוצרים מסוכנים ללא פקק קשה פתיחה לילדים

מבקש  החרד לילדיו  כלל לא העלה על דעתו כי מוצר זה אשר קנה עלול לסכן / התובע .51

 .את בני משפחתו

, עוגמת נפש, תובע גילה כי הוראות הדין אינן מקוימות חש עלבון/לאחר שהמבקש .61

 .ואף חש כי עלול היה לסכן את בריאות בני ביתו במוצר זה, זלזול במעמדו כצרכן

נתבעת אורזת ומשווקת מוצרים רבים מסדרת מוצרים /יודגש כי מידי יום המשיבה .71

אריזה קשת פתיחה "משווקים ברחבי הארץ  ללא הפקק הבטיחותי אלו  אשר 

 .כפי שנדרש בחוק"  לילדים 

מתרשלת בקיום החוק /מקוממת העובדה כיצד יתכן כי חברה כה גדולה  מזלזלת  .81

 .תוך חשיפת הציבור לסכנות כה רבות, ובעוז בלתי מובן נמנעת מקיימו

נתבעת רווחים רבים תוך עשיית /יודגש כי הפרת החובה החקוקה מייצרת למשיבה .91

אשר אף מיוצר בתחרות לא הוגנת עם , עושר לו אינה זכאית כלל, עושר ולא במשפט

 .מתחריה

נתבעת תחליט לתקן את דרכיה בכל /תובע יציין כי גם במידה והמשיבה/ המבקש .02

נתבעת ממתן פיצוי למבקשת / הרי זה עדיין לא פוטר את המשיבה, האמור לעיל 

נתבעת לעמעם מידע חשוב זה בדבר / ניסיונות של המשיבה. ולקבוצה בגין מחדליה

מנע מחברי הקבוצה חופש בחירה , שיווק מוצרים ללא עמידה בדרישות התקן  

 .מוצר אשר בטוח לשימוש ילדיהם, מושכל בבחירת מוצר אותו יכניסו לביתם

תובע יציין כי מכל האמור לעיל ובעקבות התנהגותה  הרשלנית של / המבקש .12

הפרות , ביניהן .  משיבה קמו לו זכויות תביעה בגין מספר עילות שונות/ הנתבעת
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הוראות לוק ,פ פקודת הנזיקין "עילות ע, הפרות חוק הגנת הצרכן,  חובות חקוקות

 .פ חוק החוזים וכך גם דיני  הנזיקין"וכן אף ע,   התקנים

 

 :עילות התביעה .ב

 

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

 

, כפי שתוארו לעיל, או מחדליה /נתבעת ו/תובע יציין כי פעולות המשיבה/ המבקש .22

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

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

, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, לפי פירושו הנכון , והחיקוק-למעט פקודה זו

אולם , וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון החיקוק 

אם החיקוק לפי , אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

 ".התכוון להוציא תרופה זו, פירושו הנכון 

אם לפי , לעניין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני .32

פירושו הנכון 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 

, 113עמוד  (1)י לז"פד , 145/80א "המועצה המקומית בית שמש ע' ד ועקנין נ"בפס .42

חמש יסודות שיש בהתקיימותם כדי הוכחת  (כתוארו אז)י השופט ברק "הוגדרו ע

 :קיום עוולה

 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

פ "נתבעת לא קיימה את החובה המוטלת עליה הן ע/מבקש יטען כי המשיבה/התובע .52

 .13ב כנספח " מצ.2.2.5סעיף  (2009)1 חלק 2302תקן ישראלי רשמי  

נתבעת לא קיימה את חובותיה המוטלות /תובע יטען כי כאמור המשיבה/המבקש .62

אריזה קשת פתיחה "המחייב אותן באריזה ב (2009 )1 חלק 2302פ התקן  "עליה ע

אשר נועדו לטובת ולהגנת התובע ושאר חברי הקבוצות  וההפרה גרמה לנזק , לילדים

 . אותו התכוון המחוקק למנוע

הוראות חוק הפרו המשיבות את , יודגש ויובהר כי בנוסף להפרת דרישות התקן  .72

 : כדלקמן 9 הקובע בסעיף 1953ג "התקנים התשי

 

 (ט"תיקון תשל)חובת שמירה על תקן רשמי. 9

 

ולא ייבא ולא , לא ימכרנו, שמיפרט  שלו נקבע בתקן רישמי, לא ייצר אדם מצרך (א)

ולא יבצע עבודה שהכללים הטכניים של , ולא ישתמש בו בכל עבודה שהיא . ייצאו
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תהליכה  נקבעו כתקן רשמי אלא אם התאימו המצרך או תחליף העבודה לדרישות התקן 

" אם נקבעה הוראות אחרת בהכרזה שבה הוכרז התקן כתקן רשמי, הרשמי

 בהתאם לנדרש א9,9ראה נספחים ב "הינו תקן רשמי ומחייב  מצ (2009 )1חלק , 2302תקן ישראלי  .א

, תביעה זו חורג  מהוראות הנדרש בתקן /אין כל ספק כי המוצר נשוא בקשה 2.2.5בסעיף     

נתבעת לא קיימה את הוראות התקן והתרשלה / במצב דברים זה אין כל ספק כי המשיבה

 .במעשיה ובמילוי חובותיה המושגיות והקונקרטיות

. אין כל ספק כי הפרות הוראות התקן מתקיימות באופן ברור וחד משמעי. ב

  

   הטעיה2 ב       

 

רשאי , מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו 

לפי נוהג או , גילוין של עובדות אשר לפי דין-לרבות אי"- הטעיה", לעניין זה:  לבטל את החוזה

 . לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן

 

אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מכל תרופה "  קובע כי 22ולצד הוראה זו סעיף  .82

 "אחרת

אכן עיננו הרואות כי אף חוק החוזים מאגד בחובו פרמטרים בסיסיים ועקרוניים כגון  .92

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

סימטרית - הא, בשל מערכת היחסים החוזית הבלתי שוויונית ,ובאשר לתביעה זו דנן  .03

המחוקק מצא לנכון לאזנה ולרככה בחוק מגונן הוא , מבסיסה  בין העוסק לצרכן 

חוק זה נועד מטיבו ומטבעו להגן על זכויותיו של הצרכן ביחסיו . חוק הגנת הצרכן

חוק קוגנטי ונחרץ זה נועד לחזק . ובהתמודדותו האין סופית  עם התאגידים הגדולים

את מעמד הצרכן ולהגן עליו  בכדי שלא יהיה נתון לשרירות ליבם וחסדי חברות 

 .ותאגידי הענק

בכתב או , במעשה או במחדל-לא יעשה עוסק דבר"  לחוק הגנת הצרכן קובע כי 2סעיף  .13

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

בלי לגרוע מכלליות האמור יראו : (הטעיה-להלן)צרכן בכל עניין מהותי בעסקה

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

 לחוק הגנת הצרכן מכיר בהענקת 31סעיף , ובצד הגדרת מהותה של ההטעיה הצרכנית .23

 .למערכת יחסים בין עוסק לצרכן אשר חוללה בהטעיה, סעדים רחבים

, ה"תשנ, ג"תשנ, א"תשנ, ח"תשמ, ו"תשמ,ד"תשמ, א"תשמ: תיקון) פיצויים 31סעיף  .33

 .(ט"תשנ

 כדין עוולה לפי פקודת 1'או ד', ד',ג',דין מעשה או מחדל בניגוד לפרקים ב (א)

וכן לעוסק , עוולה כאמור נתונה לצרכן שנפגע מהעוולה. (נוסח חדש)הנזיקין

 ".2מהטעיה כאמור בסעיף , במהלך עסקו, שנפגע

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

הרי ברור , ומן הכלל אל הפרט בעניינו . כי בשל הטעיה יזכו הנפגעים להשבה

לכל בר דעת כי באם היה יודע המבקש כי המוצרים  אותם קנה אינם עומדים 

כך גם חברי , הרי עסקה זו לא הייתה מבשילה לכלל עסקה , בדרישות התקן
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הינה פרי ביאושים , הרי ברור לכל בר דעת כי עסקה זו בחטא נולדה. הקבוצות

 .עסקינן בעסקה שנרקמה עקב הטעייה ולפיכך בטלה ומבוטלת במהותה,

תובע ובין /ברי לכל כי בניתוח כי במבחן משפטי של העסקה בין המבקש .43

 )הוטעה באשר לפרט מהותי ויסודי בעסקה/נתבעת ברור לכל כי המבקש/המשיבה

אותה קנה משווקת בניגוד לתקן הנדרש קרי העדרה של " הסודה קאוסטיק"היות 

ובשל העובדה כי התנהלות ,(כפי שמחייב התקן  , אריזה קשת פתיחה 

בהסתירה פרט יסודי ,עת שיווקה מוצר זה לעושק ולהונאה הנתבעת משולה /המשיבה

והתובע  ,עסקינן בעסקה בטלה ומבוטלתבגין כל זאת הרי . באשר למהותו של המוצר

 .עותר להשבת מלא התמורה ששילם עבור המוצר נשוא תובענה זו

עסקה זו לא הייתה קורמת עור וגידים לו פרט מהותי זה היה ברור לכל בר דעת כי  .53

תובע לבקש בין / אשר על כן עותרת המבקש. תובע  מבעוד מועד/נחשף ונודע למבקש

 .השאר את כספו

  לחוק הגנת הצרכן4- ו3 הפרות סעיפים 3ב -

  

 .יאיסור ניצול מצוקת הצרכן וחובת הגילודנים ב,  לחוק הגנת הצרכן 4- ו3סעיפי . 46  

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

בורותו או הפעלה בלתי הוגנת ,    דרך אחרת שיש בה ניצול מצוקתו של הצרכן

בתנאים בלתי מקובלים או בלתי סבירים או ,הכול כדי לקשור עסקה,    עליו 

 ".   לשם קבלת תמורה העולה על התמורה המקובלת

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

 .   ועדת הכלכלה של הכנסת

 

את    מחייבת התובע כי החקיקה/ לאור סעיפים אלו יטען המבקש.47  

נתבעות לסטנדרטים ולקריטריונים מסוימים בטרם תשווק ותפיץ /   המשיבות

, הנתבעת מחובות חקוקות אלו /התעלמותה של המשיבה.   את מוצריה בשוק

   והסתרת מידע זה  מציבור צרכניה אשר לא מעלים כלל על דעתם בבורותם כי 

ועלול לסכן את בני  ,    מוצר זה כלל לא עומד בסטנדרטים המחויבים בתקן

 .בורותו והפעלה בלתי הוגנת ,מעשים אלו עולים כדי ניצול מצוקת צרכן .    ביתם

 

 : 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
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 (ל.ההדגשות אינן במקור א)  

 

שלושה המה היסודות שהתקיימותם מבססת חובת השבה בגין עשיית עושר ולא . 49  

 :רשת חנויות נעלים–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  נתבעת אכן / דומה כי המשיבה. 50  

הרווחת כספים בגין מכירת מוצר אשר .  הנדרשים להוכחת יסודות העבירה   הסעיפים

חסר במחיר  / קרי מכירת מוצר פגום .   אינו עומד בדרישות התקן הישראלי המחייב

 .  מלא

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

החוק אינו קובע רשימה סגורה של מצבים בהם נתונה זכות  .        שלא בדין

 אדרס 20/82נ "ברק בד' א (כתוארו אז)לנושא זה יפים דבריו של  כבוד השופט .  להשבה

קטגוריות של עשיית  "(273מ "ע, 221( 1)ד מב"פ, ה.ב.מ.הרלו אנד גונס ג'   חומרי בניין נ

על השופט ....  עושר ולא במשפט לעולם אינן סגורות ולעולם  אינן שוקטות על השמרים

מניעת , בין השאר ,התכלית היא.  לפרש את הוראות המחוקק על פי תכלית החקיקה

לפיה  יש להורות על השבה ...  ביסוד תכלית זו עומדת התפיסה...   התעשרות שלא   כדין

 ".  מקום שתחושת המצפון   והיושר מחייבת השבה

נתבעת לפצות /על המשיבה, לאור הוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט , אשר על כן.  52              

 . תובעת  והקבוצה בגין  מעשי העוולה שעשתה  ומחדליה/  את  המבקשת

נתבעת מפיקה ממעשיה הפסולים  והאסורים /תובעת  תטען כי המשיבה/המבקשת. 53                              

 .תובעת  וחברי הקבוצה/תוך שהיא מתעשרת שלא בדין על חשבון המבקשת,    רווחים 

אכיפת הדין  , תובע יטען כי בין  מטרות חוק תובענות ייצוגיות /המבקש.   54                             

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

אשר עלולה  ביום ,  נקיטת סנקציה מרתיעה  למצער תפגין רפיון מול הפרות חוק כגון זו 

 .  מן הימים לגרום לאסון

 

 .פגיעה באוטונומיה של הפרט-5ב

 

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

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

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

בהקשר של פגיעה ביכולתו של הצרכן לבצע בחירה מושכלת באשר  ("עניין תנובה:להלן)  

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

 (:672-673מ "ע)  באשר לראש 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



 

15 

 

הרי כי , התובעת /בית המשפט מתבקש לקבוע כי לצד הנזק הכספי אשר נגרם למבקשת. 56          

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

שהכניס לביתו  באופן , התובע זכות הבחירה לביצוע רכישות מושכלות /  המבקש

הכניסה לבית המבקש  2302  מוצר אשר אינו עומדו בדרישות התקן הישראלי 

י  "תובע לבחור מוצר ראוי נגזלה ע/זכותו של המבקש.   מוצר אשר סיכן את ילדיו

תובע /הנתבעת התרשלה בהתנהגותה וגרמו נזק למבקש/המשיבה. נתבעת/  המשיבה

 .  ולחברי הקבוצה

נטלה לעצמה , שלמרות הוראות ברורות וחד משמעיות משיבה התרשלה בכך /הנתבעת . 57        

  את החירות להפר בין במעשה ובין במחדל את הוראות התקן ולא לקיים את הוראות 

 .  החוק

נתבעת חייבת בחובת הזהירות המושגית המוטלת על כל עוסק כלפי לקוחותיו / המשיבה. 58        

1  חלק 2302נתבעת חייבת גם בחובת זהירות קונקרטית בעניין תקן/המשיבה.    וצרכניו

נתבעות הפרו את /פתיחה לילדים  ברי לכול כי המשיבות-וחובת האריזה קשת (2009  )

.   חובות הזהירות כלפי הלקוחות והצרכנים הפרה בוטה וגסה

 

 הגדרת קבוצות התובעים 

 

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

:   התובעים כדלקמן

 "סודה קאוסטיק"נתבעת  אשר רכשו את המוצר /כלל לקוחות המשיבה" קבוצה ה  

או עד /נתבעת החל משבע שנים טרם הגשת בקשה זו ו/י המשיבה"משווק ע/  המיוצר

".   יום הגשתה או קבלתה כתובענה ייצוגית

 

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

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

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

 

   

אי לכך תבוצע  ,תובע  אין בשלב זה את הכלים להעריך במדויק את גודל הקבוצות /  למבקש

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

.   לשירות  חברי הקבוצה

ש שיקול דעת נרחב לצורך פסיקת  סעדים  "ניתן לביהמ, פ חוק התובענות הייצוגיות "ע  . 

 .  לחוק כמו גם בפסיקה20  בבקשות  ובתביעות ייצוגיות הדבר בא לידי ביטוי הן בהוראות סעיף 

 

 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 . 60 

השופט בנימיני   ' זאת כפי שפסק כב,   במסגרת  הליך התובענה הייצוגית

  (:14.2.05ניתן ביום , נבו )תדיראן'  שהין נ1065/05.  בתא
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מצריכה בירור של הסעדים  , הגדרת השאלות המשותפות  לכלל חברי הקבוצה   "

מגמת החוק החדש   .   המבוקשים בבקשה לאישור התובענה הייצוגית

  להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניין אישור התובענה    

מוצאת את ביטויה גם בנושא הסעדים שניתן   ,   הייצוגית ודרך ניהולה

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

 ".מתן פיצוי כספי אחר לחברי הקבוצה"  ואילו כוללים 

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

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

בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה ,   העניין

רשאי הוא להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה כולה או חלקה או  ,  אחרת

 ".כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין,   לטובת הציבור

 

 דרישה לצו עשה ולסעד הצהרתי  

 

הנתבעת הפרה את /לפיו המשיבה, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ליתן צו הצהרתי. 62 

, "תיווי וסימון, אריזה , מיון: חומרים ותכשירים מסוכנים" 1 חלק 2302י "  הוראות  ת

  .אריזה קשת פתיחה לילדים  באשר לנושא 

מתבקש בית המשפט הנכבד בזאת ליתן צו עשה ולהורות למשיבה לתקן דרכיה-כמו כן. 63 

וכן יאספו מן  . 2301תביעה זו יעמדו בדרישות תקן /  ולדאוג כי מוצריה  נשוא בקשה

 בנושא אריזות קשות פתיחה 2302  השווקים המוצרים אשר לא עומדים בדרישות תקן 

 .   לילדים

: תביעה הינן כדלקמן/לקבוע כי עילות הבקשה. 64 

 

. הפרת חובה חקוקה  

 .הפרת הוראות חוק התקנים  

. עשיית עושר ולא במשפט   

. פ חוק החוזים"הטעיה ע  

 .פ פקודת הנזיקין"עוולת הרשלנות ע  

 .עילה נזיקית  בגין פגיעה באוטונומיה של הרצון  

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

   

 :נתבעת/ להורות למשיבה  

תובע ולכל הנמנה עם הקבוצה הרלוונטית את מלוא הסכומים בגין  /להשיב למבקש. 65 

 .  הנזקים  השונים  בשל אי יישום הוראות החוק והתקן

 

 תובע ולחברי הקבוצות/הסעד הכספי למבקש

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

דברים ברוח זו גם נפסקו . ולהציג מספרים מדויקים להיקף הנזק,   את  מימדי הנזק

 :1249( 4 )2003מח- תקבנק לאומי' שגיב נ 12904/00א " בש2033/00. א.  בת

אין מוטלת עליו . קיומו של נזק אישי כתוצאה ממעשי ההטעיה" הראה"המבקש "  

את  , בשלב הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית ,   החובה להראות או להוכיח 

 ".שיראה כי נגרם לו נזק" די בכך"אלא ,   שיעור הנזק והיקפו ואין עליו לכמתו
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'  בעניין אילן גאן נ5989/06 (א"ת)א "התובע אף להחלטה בבש/   בעניין זה יפנה המבקש

 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'   דניאל פרחן נ

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

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

 ".  הוכיח לכאורה כי נגרם לו נזק בר פיצוי

 

בשל הפרותיה, כפי שהוסבר דלעיל בסעיפים הקודמים-  תובע/נזקו הכספי של המבקש  

תובע מוצר אשר לא הייתה רוכש  /רכש המבקש,הנתבעת /  החמורות של המשיבה

תקן   מלכתחילה אלו היה יודע כי הינו  מסכן את בני ביתו  ונמכר תוך הפרת הוראות 

לא  המשיבה .תווי סימון, אריזה, מיון : חומרים ותכשירים מסוכנים  "1 חלק 2302  

  קיימה את הוראות התקן המחייבות אריזה קשת פתיחה לילדים בחומרים רעילים 

. (קורוזיביים)רעילים בחומרים    משתכים,   מאוד

 

 "סודה קאוסטיק"נתבעת /קנה את מוצרה של המשיבהתובע / למרבה הצער המבקש     

כ"משיב  מעמיד  את תביעתו  הממונית האישית על  סה/ התובע,  30.9₪  מוצר בעלות  

בגין השימוש החלקי בלבד אשר עשה במוצר אותו הרחיק מביתו לאחר  ,   15.00₪  

בשל העדר אריזה קשת פתיחה לילדים המחויבת  ,   שגילה כי עלול לסכן את ילדיו

.   בחוק

 

   

בגין הנזקים הלא ממונים אשר ניזוק  ₪ 100כ "תובע לפיצוי בסה/בנוסף עותר המבקש. 67 

 .  ופגיעה באוטונומיה אשר הוסבה לו

: תובע יציין כי נזקיו הכוללים הינם/  המבקש 

 

 ₪ 115.00: נתבעת/ מהמשיבה  

 

   

לשיווק המוצר נשוא  נתבעת נושאת  באחריות מלאה וישירה /יובהר ויודגש כי המשיבה.  68 

וכל ,קשה פתיחה לילדים / ללא פקק בטיחותיבקשה זו  המוגדר אף על ידה כקורוזיבי  /  תביעה

המחייב אריזת מוצרים אלו  , (2009)1 חלק 2302  זאת בניגוד לדרישות התקן הישראלי 

 .   באריזות קשות פתיחה לילדים

 

 הערכת הנזק הממוני אשר נגרם לקבוצות השונות

 

בכדי להעריך את הנזק הממוני אשר נגרם לחברי הקבוצה נזדקק לקבל  את נתוני  . 69 

  המכירות של המשיבה באשר לכל אותם מוצרים אותם מכרה בניגוד לדרישות תקן  

  .1  חלק 2302פ  תקן ישראלי "  אריזות קשות פתיחה לילדים המחוייבות ע

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

 .זאת בשל שסעד זה הינו פועל יוצא מהסנקציה המיידית ,   ונמכר בניגוד להוראות התקן

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

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

 .נתבעת/  מפורסם  ואינו נגיש לאיש מלבד למשיבה
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תובע את הזכות לעתור בבוא העת לבית המשפט  /שומר לעצמו המבקש, על כן. 72 

 .  בבקשה  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 המשווקים בניגוד לתקן אשר יצאו לשוק ונמכרו מעת 

 .עד יום הגשתה (לפני שבע שנים)  תחילת מועד התביעה 

על דרך , ובהעדר נתונים חלופיים , תובע /לפיכך באין נתונים אלו גלויים לעיני המבקש. 80 

: תביעתו ותביעת חברי הקבוצה כדלקמן / יעמיד התובע את בקשתו האומדנא בלבד  

    

 ₪ 7.000,000:   אומדן הנזק לקבוצה  

  

 התקיימות התנאים לאישור התובענה כייצוגית

 

תובע ויתר חברי  /נתבעת זכאי המבקש/או מעשיה של המשיבה /בגין מחדליה ו. 81 

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

 .  במשפט כמפורט לעיל

 לכלל חברי  שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפותהתובענה מעוררת . 82 

 :ובין היתר הינן, ויש אפשרות סבירה שהן תוכרענה בתובענה לטובת הקבוצה,   הקבוצה

 

  1 חלק  2302נתבעת ולא קיימה את הוראות תקן /האם התרשלה המשיבה 82.1 

 ?  במלואן

? נתבעת כלפי חברי הקבוצה/האם התרשלה המשיבה 82.2 

  ?2302נתבעת מוצרים אשר אינם עומדים בדרישות תקן /האם מכרה המשיבה  82.3 

האם הרוויחה המשיבה כספים ממכירת מוצרים אשר אינם עומדים בדרישות  82.4 

. ?" תווים וסימון,אריזה, מיון : חומרים מסוכנים  " 1 חלק 2302   התקן

? האם רשלנות זו  נוגדת חוק 82.3 

נתבעת תשלום בגין מוצר פגום אשר אינו עומד בדרישות /האם קיבלה המשיבה 82.4 

 ?  התקן

 

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
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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 

 . עלויות ניהול ההליך הגדולות מהוות חסם משמעותי לרוב חברי הקבוצה86.3 

/   גם אם היו חברי הקבוצה עומדים על זכותם ונוקטים בהליכים כנגד המשיבה86.4 

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

 .   אחד בשאלות 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)נתבעת וכן מפרים אחרים /  הרתעת המשיבה86.6               

 :כדברי כבוד נשיא בית הדין לשעבר השופט ברק.    החוק באין אכיפה רגולטורים מרתיעה
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 .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  /כי לאישורה של בקשה  לא יהיה זה מוגזם לומר 86.7 

   חשובות ונרחבות והיא הולמת את האינטרסים החברתיים הכלכליים של מדינת  

כלכליים וצרכניים ובאכיפת ושמירת נורמות ,   ישראל בשמירת סטנדרטים חברתיים 

 .   אכיפת 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

,  נתבעת במפגיע מהחוק/עסקינן בהתעלמות של המשיבה , תביעה זו/בבקשה. 88 

פוסחת על הוראות התקן ומפרה ברגל גסה הוראות   , נתבעת /   המשיבה

 .המעמיד את כלל הציבור בסכנה   קוגנטיות וחד משמעיות באופן ציני 

נתבעת מעמידות את הציבור בסיכון עצום /אי פעולות המשיבה/   ברור לכל כי פעולות

וכך וגם  במישור החוקי גורמות לפגיעה בזכויות ,    וממשי במובן הפיזי הברור ביותר 

למרבה הצער הפרט כיחיד  .   היחיד להגנה ולפיקוח על המוצרים אותם הוא רוכש

. בו זכויותיו נרמסות ,    קולו לא ישמע במאבק זה 

ועשוי למנוע  ,   במקום ומקרה  כגון זה כלי התובענות הייצוגיות יהיה לו לעזר רב

 .נתבעת להמשיך במעשי העוולה החמורים שלה באין המצר צעדיה/   מהמשיבה 

נזק ממוני , ולא רק לכאורי, תובעת במקרה דנן נגרם נזק אמיתי/אין חולק כי למבקשת. 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  

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

 ".בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו

,   בחוק הגנת הצרכן" עוסק"נתבעת עונה להגדרה /  אין חולק כי המשיבה

 ".צרכן"תובע וחברי הקבוצה עונים להגדרה /   המבקש

 .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

תובע והקבוצה אותה הוא  /סעיף הגדרות זה מוכיח מעל לכל ספק כי המבקש  

 .תביעתם כייצוגית/   מייצג זכאים להגיש את בקשתם

 

 

 

היעתרות בית המשפט הנכבד לבקשה זו תקדם את מטרת החקיקה בתובענות ייצוגיות . 91              

 .   והן את מטרות החקיקה בתחום החקיקה הצרכנית והחברתית בכלל
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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

 

 

תביעתה זו /מבקש הינו אדם נורמטיבי מן הישוב אשר מגישה את בקשתה/התובע.  92        

 . בתום לב ובניקיון  כפיים

תובע נפגע עקב מחדלי /המבקש. נתבעת/תובע עילה אישית נגד המשיבה/למבקש.  93        

משפטית רגשית ,דבר אשר יוצר זהות אינטרסים  מובהקת עובדתית , נתבעת / המשיבה

 . עם חברי הקבוצה ומטרותיה

תובע משוכנע בכל ליבו בצדקת תביעתו והינו בעל נכונות ונחישות לקיים  את /המבקש.  94        

 . ההליך המשפטי

נתבעת  אשר בדרכה /תביעה זו נולדה עקב התנהלות רשלנית ונפסדת של המשיבה.  95       

נתבעת  /למצער המשיבה. מבקש/או הבריונית  רמסה את זכויות התובע/ הרשלנית ו

 . סיכון ממשי של כלל הציבור רומסת את הוראות התקן והחוק תוך 

תחדל , נתבעת תתקן דרכיה ותציית לחוק/המשיבהתובע כי /רצונו של המבקש.    96             

 .   לסכן את הציבור 

נתבעת תפסיק  לסכן את הציבור ואת התעשרותה על  /רצונו של התובע כי המשיבה.   97             

מבקש וחברי הקבוצה וכספים אלו שנגבו שלא כדין תוך עשיית עושר /  חשבון התובע

 . תובע ולחברי הקבוצה/  יושבו למבקש

וכן  , מבקש הינו בעל האמצעים הכלכליים הנדרשים לצורך בירור הליך זה/התובע.   98            

ידיעותיו ומרצו לצורך ,  משרד בא כוחו יעמיד לרשותו ולרשות חברי הקבוצה את זמנו

 .  ייצוג ראוי והולם

תביעתו עומדים בכל הדרישות של חוק התובענות הייצוגיות /תובע ובקשתו/המבקש.   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 תאגידי ענק וותיקים  כגון הנתבעת  ירמסו ברגל גסה את חוקי המדינה   

 .בניסיונותיו להגדיל את רווחיהן על חשבון הציבור
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קורוזביים / מוצרים המוגדרים אף על ידה כרעילים נתבעת  בעזות מצח שיווקה לשוק  /המשיבה 

 חלק 2302י "בניגוד מפורש לדרישות תכל זאת  !!ללא אריזות קשות פתיחה לילדים  מסוכנים / 

 ! . המחייב אותן לעשות כן1

  

  והעמדתו הזנחת בטחון הציבורתוך , רצף התנהלות זו של עבירה על החוק משך שנים תמימות   

קל וחומר ,  יד מכווןאין כל ספק כי יש פה . אינו בר הסברה כטעות או כיד המקרה, בסכנה חמורה 

אין זו יד המקרה ולא  כי צופה מהצד עלול לחשוביואר ויודגש כי . כאשר מדובר בחברה  ותיקה

העדיפה חיסכון פרוטות על  אשר החלטה כלכלית  מושכלת ומחושבתאלא   - טעות טירונים

 .בריאות הציבור/ שמירת שלום 

סלמונלה  כאלו / גשר המכבייה/  חדשות לבקרים נחשף הציבור למקח טעות זה בפרשות פלקל 

עתה נחשף מקרה כזה בעודו . העדיף התאגיד את הגדלת הרווחים מול סיכון הציבורבו , ואחרות 

 .באיבו

 

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

 .משפט מחוזי ירושלים

 

תקן ישראלי "באי קיום הוראות , בקליפת האגוז, עניינן –תביעה זו והבקשה לאשרה כייצוגית . 101

אי קיום הוראות אלו  , "מיון אריזה תיווי וסימון: חומרים ותכשירים מסוכנים" 1 חלק 2302

 .תובע ולכלל חברי הקבוצות/וכן גורם לנזק ממוני ולא ממוני למבקש, גורם סיכון אדיר לציבור

 

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

להתיר לתובע לנהל את תביעתו , "תובענה ייצוגית" כ–תובענה כמפורט להלן / לאשר את הבקשה102.1

 . לחוק2הכול כהגדרתה בסעיף , "תובע מייצג-"ולאשרו כ" תובענה ייצוגית-"כ

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

אשר אינן משותפות לכלל חברי הקבוצות ובמקרה , לגביהן מתעוררות שאלות של עובדה ומשפט

ככל שהדבר דרוש כדי להבטיח , להורות על מינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג לתת הקבוצה, כזה

 .הקבוצה יוצג וינוהל בדרך הולמת–שעניינם של חברי תת 

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

 .המשותפות לקבוצה

 . לפרט בהחלטה לאישור התובענה כייצוגית את הסעדים הנתבעים102.4

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

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

או בדרך אחרת וליתן בהחלטתו הוראות לשם הבטחת הייצוג וניהול , בא כוח מייצג או החלפתם

 .עניינם של חברי הקבוצה בדרך הולמת ובתום לב

 9386-03-09צ "כפי שנקבע ב ת, להוציא צו עשה המורה לנתבעת לקיים את הוראות התקן לאלתר 102.6

 .4604, 4613(,4)2009מח  - תק, מפעל הפייס ' דני שור נ

או ליתן /או הורדה מהמדפים של המוצרים נשוא תובענה זו ו/לחילופין לתת צו לאיסוף ו  בנוסף או 102.7

 .כל הוראה אחרת המתחייבת בנסיבות העניין והמצויה בגדר סמכותו של בית המשפט הנכבד

, נתונים, דוחות כספיים, חישובים ,  במסגרת הדיון לחייב את הנתבעת להגיש ולגלות כל חומר102.8

 .פרסומים וכל חומר אשר יסייע או עשוי לסייע להגדרת הקבוצה

בשיעור ובאופן , כמפורט בבקשה זו , נתבעת בתשלום פיצוי כספי וסעדים/ לחייב את המשיבה102.9

 .לכל אחד ואחד מחברי הקבוצה , שיקבע 
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כפי שימצא , או לטובת הציבור, כולה או חלקה , להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה. 103

 .לנכון בנסיבות העניין

לפסוק תשלום גמול מיוחד לתובע בגין פעילותו למען קבוצת המבקשים אף אם לא אושרה . 104

 .התובענה הייצוגית או שלא ניתנה הכרעה בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה

ההשקעה והידע שהעמיד לטובת , ט הולם לעורך הדין המייצג ההולם את המאמצים "לאשר שכ. 105

צ "ד ת"כל זאת ברוח פס. וכן את התועלת שתצמח לקבוצה ולחברה בכלל בזכות הליך זה, הקבוצה

ש "וכל זאת בהתאם לשיקול דעתו של ביהמ, 'מ ואח"בע. טי. מטריקס אי' ברחד נ 1157-09-14
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